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Πεξηερόκελα 
 
εκείσκα ηεο ζχληαμεο 
 

Δπίθαηξα ζέκαηα:  
 
Ο ππνπξγφο Πεξηβάιινληνο θαηά ηνπ πεξηβάιινληνο  

«Καηάξγεζε» ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ  

Αλεζπρία πξνθαιεί ε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ ζηελ Διιάδα 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΣΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ 

ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ – ΔΚΥΧΡΖΖ ησλ λεξψλ  (;) ΣΖΝ ΔΤΓΑΠ ΝΖΧΝ 

Κνηλή δήισζε Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ Πξάζηλσλ γηα ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ θ. Γηικάδ γηα 

«αληίπνηλα ζηα ειιεληθά δάζε» 

 

Αθηέξσκα: Ζ ΡΑΔ ν Μπηηιελαίνο θαη νη Αλεκνγελλήηξηεο ζηελ Ηθαξία (2
ν
 κέξνο) 

 

Ο ππνπξγφο ΠΔΚΑ κπνξεί λα γξάθεη ζηα παιηά ηνπ ηα παπνχηζηα ηηο πξνζθπγέο γηα έιεγρν 

λνκηκφηεηαο ησλ απνθάζεσλ ηεο ΡΑΔ-έηζη έθαλε κε ηελ Ηθαξία  

ΓΖΜΟ ΗΚΑΡΗΑ: ΠΡΟΚΛΖΖ Δ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ  

Δλεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο ηνπ Ζιία Γηαλλίξε 

Φεθίδνπκε ΚΑΣΑ ΣΧΝ 110 ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΖΣΡΗΧΝ ζηελ ΗΚΑΡΗΑ  

Πινχζηνο ν πξνβιεκαηηζκφο κε αθνξκή ην ςήθηζκα θαηά ησλ 110 αλεκνγελλεηξηψλ  

ΗΚΑΡΗΑ:ΝΑ ΠΑΕΑΡΔΤΦΟΤΜΔ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΧΝ 110 ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΖΣΡΗΧΝ; 

Ξεθηλάεη θακπάληα θαη γηα ηελ έληππε ζπιινγή ππνγξαθψλ 

Μεγάιε ε ειεθηξνληθή απνδνρή ηνπ ςεθίζκαηνο 

Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο γεληθά, θαη εηδηθά γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο ζηελ 

Ηθαξία, πνπ κπνξεί λα είλαη θαη δηθέο ζαο 

Δθδήισζε ΑΠΟ ΣΖΝ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ ηκεκα ΛΔΒΟΤ «ΓΗΑ ΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΝΖΗΧΝ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ» 

Αίηεκα πξνο ην Γήκν Ηθαξίαο γηα ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ην επελδπηηθφ ζρέδην ηνπ νκίινπ 

Μπηηιελαίνπ  

Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε απνχζα Ηθαξία  

Ννκνινγία: Σν πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο δεηά ηε κεγαιχηεξε δπλαηή θεηδψ γηα ηηο 

αλεκνγελλήηξηεο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο 

Ννκνινγία: Ζ πεξηνρή NATURA ηεο Ηθαξίαο θαη ε νξληζνπαλίδα  

Ρηδηθά αληίζεηνη ζην ζρέδην Helios νη γεξκαλνί Πξάζηλνη 

Αλεκνγελλεηξηάδεο ελαληίνλ … Μπηηιελαίνπ: εκεηψζαηε 2 

«Μπηηιελφζεκν» ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ 

To ιεγφκελν «Σέινο ΑΠΔ» επηδνηεί ηα νξπθηά θαχζηκα  

κηινο Μπηειηλαίνπ θαη ιηγλίηεο 
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κηινο Μπηηιελαίνπ θαη … νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ζηνλ φκηιν 

Δπηηέινπο κηα δεκηνπξγηθή θαη νπζηαζηηθή πξσηνβνπιία ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ζηα 

ζέκαηα ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, κε νπζηαζηηθή ζπκβνιή θαη ηνπ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΑΝΔΜΟΤ Ννηίνπ Αηγαίνπ  

Ο ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΑΝΔΜΟ γηα ηελ ελέξγεηα ζην Ν. Αηγαίν  

Μηθξέο αλεκνγελλήηξηεο  

Οη ―πξάζηλεο‖ ζέζεηο εξγαζίαο απφ ΑΠΔ είλαη ειάρηζηεο θαη δίλνπλ άιινζη γηα βξψκηθε ελέξγεηα! 

Οη επελδπηέο ΑΠΔ πξνηηκνχλ ηηο πεξηνρέο NATURA γηαηί είλαη …θηελφηεξεο! 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΟ ΓΗΚΣΤΟ ΑΓΧΝΑ ΚΑΣΑ ΣΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΠΔ 

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΖ ΔΚΓΖΛΧΖ-ΤΕΖΣΖΖ: Ζ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΡΟ ΣΧΝ ΠΤΛΧΝ 

ΣΖ ΑΝΓΡΟΤ  

Ζ ζέζε ηνπ Blog Νάζνο Μπξάηζνο γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο ζηελ Ηθαξία 

Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ρξένο,  Σνπ Γεκήηξε Μπξηαζνχιε  

ΑΠΔ θαη ΗΟΡΡΟΠΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ηνπ Γεκήηξε Φαξξά  

ΑΓΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: ιε ε εμνπζία ζηνπο πξνκεζεπηέο - Πξνθιεηηθά πξνλφκηα 

ζηνπο ηδηψηεο παξαγσγνχο θαη ζηνπο εηζαγσγείο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε βάξνο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ηεο ΓΔΖ. 

Μηα ηεξάζηηα αλεκνγελλήηξηα ηπιίρζεθε ζηηο θιφγεο φηαλ ρηππήζεθε απφ ζπειιψδεηο αλέκνπο 

ζηε θσηία 

 

ηέινο αθηεξψκαηνο 

 

Δλεκεξσηηθά θείκελα - Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

 

Δπείγνλ: δηαιχνπλ ηὴλ ηξάπεδα ζπφξσλ.  ηνλ αέξα ην DNA ηεο ειιεληθήο θχζεο  

ΦΖΦΗΕΟΤΜΔ: Να παξακείλνπλ θαη λα εληζρπζνχλ ε Σξάπεδα Γηαηήξεζεο Γελεηηθνχ Τιηθνχ θαη 

ηα ηδξχκαηα βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ ΔΘΗΑΓΔ  

πφξνπο κηαο ρξήζεο επηβάιιεη ζηε Γαιιία ε Monsanto  

Γίθηπα αληαιιαγψλ ζηελ Διιάδα 

Δπλντθά δάλεηα γηα Πνιχ Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο κέζσ ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ JEREMIE 

Κνκπνζηνπνίεζε vs ζεξκηθή επεμεξγαζία 14-2 

απνθεληξσκέλε θαη κηθξήο θιίκαθαο δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ –Υξήζηκα πιηθά 

Πξφηαζε θνηλήο δξάζεο γηα ηα δεηήκαηα ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ  

Πξφηαζε γηα ην πιαίζην κηαο θνηλήο δξάζεο ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ  

Πψο θαηαπνιεκάκε κπξκήγθηα θαη πνληίθηα κε θπζηθφ ηξφπν; Υξήζηκεο νδεγίεο  

Ηδηνξξπζκίεο ηεο Διιάδαο θαη δηεζλήο θξίζε… Έλα θείκελν ηνπ Υξχζαλζνπ Λαδαξίδε (28-4-

2009) γηα πεξηζπιινγή  

Σνχξθηθεο ιέμεηο ζην ειιεληθφ ιεμηιφγην 

 

Πξνηεηλόκελα 

 

Ο ρνξφο Άηαξηο ηεο Δξπζξαίαο  

Πξνηεηλφκελε δξαζηεξηνπνίεζε 

Πξνηεηλφκελν ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ: Δχπινηα  

Πξνηεηλφκελν βίληεν: Ξππνιεην Κνιιέγην  

Πξνηεηλφκελεο ηζηνζειίδεο ζεηζκηθφο θίλδπλνο, σηεξία Πξάκλνπ, Υαξάηζηα, Πεξηβαιινληηθά 

Πξνηεηλφκελν βηβιίν: Ο ΠΛΑΝΖΣΖ ΜΑ ΣΑ ΟΡΗΑ ΣΟΤ  

Πξνηεηλφκελνο νδεγφο:  Πξαθηηθφο νδεγφο γηα ζπζθεπέο δσξεάλ ελέξγεηαο 

Πξνηεηλφκελε ζεηξά εθπνκπψλ: Μηθξνπφιεηο 

Πξνηεηλφκελν θείκελν: ―Αλήθσ ζε κηα ρψξα κηθξή‖ (Οκηιία ηνπ Γηψξγνπ εθέξε) 

 

Δηδήζεηο από ηε γεηηνληά καο 

 



"Σνμηθή βφκβα" ζηε ζάιαζζα ηεο Ηθαξίαο, πνπ κπνξεί λα "εθξαγεί" αλά πάζα ζηηγκή  

Πάεη ν κεησκέλνο ΦΠΑ ζηα λεζηά θαη ην εηδηθφ θαζεζηψο κηθξψλ λεζηψλ ζηελ πέκπηε 

αλαζεψξεζε ηνπ Μλεκνλίνπ  

Ο κεησκέλνο ΦΠΑ ζηα λεζηά ΓΔΝ είλαη πνιπηέιεηα! 

χζθεςε θνξέσλ θαη ηάμεσλ ζην Νφηην Αηγαίν γηα ηνπο κεησκέλνπο ζπληειεζηέο ΦΠΑ ησλ 

λεζηψλ. 

Διαηνπξγεία-Ππξελειαηνπξγεία θαη πειαηεηαθέο πνιηηηθέο. Σνπ Ζιία Γηαλλίξε 

ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΑΝΔΜΟ: Διαηνηξηβεία: Με δχν κέηξα θαη δχν ζηαζκά βαδίδεη ε Πεξηθέξεηα 

Βνξείνπ Αηγαίνπ. 

Γηα ηελ ππεξβφζθεζε ηεο Ηθαξίαο, έλα ρξήζηκν παξάδεηγκα απφ ηε Λέξν-Καζνξηζκφο 

θηελνηξνθηθψλ δσλψλ θαη δηαρείξηζε βνζθνηφπσλ ζηε λήζν Λέξν  

Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο – πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε ζηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 

Αηγαίνπ. Δξψηεζε ηνπ Ζι. Γηαλλίξε γηα ηελ νιηγσξία ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

δπν απηψλ ζεκαληηθψλ ζεζκψλ 

Καηάξγεζε ππξνζβεζηηθψλ θιηκαθίσλ ζηα λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ 

Παξάλνκε ιαηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ – ζεζκνζέηεζε 

ιαηνκηθψλ δσλψλ 

ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΓΤΦΟ: ΑΤΘΑΗΡΔΗΔ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΑΚΣΧΝ ΑΠΟ ΣΖ 

ΓΗΑΒΡΧΖ 

Bulgaria Abandons Burgas-Alexandroupolis Oil Pipeline 
 

Δηδήζεηο από ηελ Δπαξρία Ηθαξίαο 

 

πκπεξάζκαηα απφ ηε Γηεκεξίδα ζηηο 1 θαη 2 Οθησβξίνπ 2011 ζηνλ Αξκεληζηή   Ηθαξίαο   γηα ηηο   

αλαλεψζηκεο   πεγέο   ελέξγεηαο   ζηελ Ηθαξία  θαη  ηελ  πξνζηαζία  ηνπ  αλζξψπνπ  θαη  ηνπ 

πεξηβάιινληνο (κε θξηηηθά ζρφιηα ηνπ εθδφηε) 

Nέεο ζπιιήςεηο ηδηνθηεηψλ ειαηνηξηβείσλ 
ΚΤΚΛΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΔΥΝΖ 

Σειηθά ε Ηθαξία ζπλάληεζε ηελ Αίγηλα! 
 

αιιεινγξαθία 

 

 
  



εκείσκα ηεο ζύληαμεο 
 

 

 

Αγαπεηνί αλαγλψζηεο 

 

Ο Παπαθσλζηαληίλνπ σο ππνπξγφο Οηθνλνκίαο θνχζθσλε ην έιιεηκκα γηα λα κπνχκε ζην 

ΜΝΖΜΟΝΗΟ! [βιέπε πξνεγνχκελν ηεχρνο http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd28.htm#έιεηκκα ]. 

Σψξα είλαη ππνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Καηαιαβαίλεη θαλείο 

πνιχ θαζαξά φηη ε λέα ηνπ ζέζε ζρεηίδεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ, δειαδή ην 

μεπνχιεκα ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ. Ο ίδηνο ην είπε θαζαξά φηη ζέιεη «αλάπηπμε» (ηη 

ηαιαηπσξεκέλε ιέμε-θαξακέια) πνπ λα «κεηαηξέπεη ζε πεγή πινχηνπ... ην θπζηθφ πεξηβάιινλ». 

 

Γηαβάζηε ζε απηφ ην ηεχρνο δηάθνξα άξζξα γηα ην πψο πινπνηείηαη απηή ε πνιηηηθή: Με ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ησλ λεξψλ πνπ πξνσζείηαη κε ηελ ΔΠΤΓΑΠ Νήζσλ ΑΔ, κε ηελ επίζεζε πνπ 

δέρνληαη νη ηξάπεδεο ηνπηθψλ ζπφξσλ, κε ηηο πνιηηηθέο ηδησηηθνπνίεζεο ζηα απνξξίκκαηα, κε ηελ 

πξνσζνχκελε θαηάξγεζε ηνπ κεησκέλνπ ΦΠΑ ζηα λεζηά θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ 

θνξναπαιιαγψλ ζηνπο Φνχξλνπο θαη ζε άιια κηθξά λεζηά, κε ηελ θαηάξγεζε ππεξεζηψλ θαη 

ππξνζβεζηηθψλ θιηκαθίσλ, κε ηε ξχπαλζε απφ ηα ιηνηξίβηα. Αθφκε, ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηθαξίαο, 

ην μεπνχιεκα αθφκε θαη ηνπ αέξα θαη ηεο γεο ηεο Ηθαξίαο κε ηηο αλεκνγελλήηξηεο ηεο ηδησηηθήο 

εηαηξείαο «Ηθαξνο Άλεκνο» (ηη εηξσλεία!) ζπκθεξφλησλ Μπηηιελαίνπ.  

 

ην ζεκεξηλφ ηεχρνο έρνπκε ζπλέρεηα ηνπ αθηεξψκαηνο γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο κε πινχζην θαη 

πνιχ ελεκεξσηηθφ πεξηερφκελν. Απηά ηα δπν αθηεξψκαηα ζα ηα θαηαζέζνπκε καδί κε θείκελα 

πξνεγνχκελσλ ηεπρψλ (φπσο εθείλν γηα ηνλ Κίλδπλν εθκαπιηζκνχ ηνπηθψλ ζπλεηδήζεσλ κέζσ 

ΑΠΔ) ζηε δηαβνχιεπζε πνπ πξνθήξπμε ν Γήκνο, κέρξη ηέινο Γελάξε.  

 

Ζ θξίζε έρεη θέξεη πνιινχο ζηελ Ηθαξία θαη ζηνπο Φνχξλνπο ζε απφγλσζε. ε αθφκε κεγαιχηεξε  

απφγλσζε βξίζθνληαη νη θάηνηθνη ησλ κεγάισλ πφιεσλ. Απμάλνληαη νη απηνθηνλίεο απφ ηε κηα,  

αιιά θαη ηα δίθηπα αιιειεγγχεο απφ ηελ άιιε.  

Ζ πνιηηηθή ηνπ ζνθ πνπ εθαξκφδνπλ νη θπξίαξρεο πνιηηηθέο γεληθά πηάλεη. Σα κέηξα πνπ πεξλάλε 

 ζήκεξα δελ έρνπλ πξνεγνχκελν. Ζ κφλε ειπίδα θαη επρή πιένλ είλαη λα ρηππήζεη ε θξίζε ηε 

 Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία, ηνλ ππξήλα ηεο Δπξψπεο φζν πην γξήγνξα γίλεηαη, πξηλ πξνιάβνπλ 

 απηνί λα καο εμνληψζνπλ θαη λα καο βάινπλ ζηελ θαηάςπμε γηα 10-15 ρξφληα ψζηε λα  

εμαζθαιίζνπλ ηε ιεία ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ.  

Δκείο αο εηνηκαδφκαζηε: Οη νηθνλνκνιφγνη καο ιέλε φηη 537 «λέεο δξαρκέο» ζα θάλεη ην έλα 

 επξψ, αλ δηαιπζεί ε Δπξσδψλε θαη γπξίζνπκε ζηε δξαρκή. Ζ ηζνηηκία φηαλ κπήθακε ήηαλ  

πεξίπνπ 340; Αλ ππνινγίζεη θαλείο ηελ εζσηεξηθή ππνηίκεζε πνπ έρνπκε ππνζηεί, ήδε ζήκεξα 

 κπνξεί λα έρνπκε μεπεξάζεη ηηο 537 δξαρκέο ελψ έρνπκε θαη ην επξψ.  

 

Καηά ηα άιια, ην ηεχρνο είλαη ην πην πνιπζέιηδν πνπ έρνπκε δεκνζηεχζεη: 128 ζειίδεο δελ είλαη  

θαη ιίγεο! Σν αθηέξσκα καο βγήθε κεγάιν. κσο, ππάξρεη θαη πιεζψξα χιεο.  

Πνιιά ελεκεξσηηθά θείκελα, πνιιά πξνηεηλφκελα, πνιιέο εηδήζεηο απφ ηε γεηηνληά καο.  

Θα έρεηε λα δηαβάδεηε γηα 2 κήλεο. Δθεί γχξσ ζην Φιεβάξε 2012 ζα ηα μαλαπνχκε.  

Καιέο αλαγλψζεηο.  

 

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

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd24.htm#εκμαυλισμός
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd24.htm#εκμαυλισμός


Δπίθαηξα Θέκαηα 

 

Ο ππνπξγόο Πεξηβάιινληνο θαηά ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

Σνπ ΒΑΓΓΔΛΖ ΑΠΟΣΟΛΟΤ*  

 

πκπιεξψζεθαλ έμη κήλεο επζχλεο ηνπ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηάζεθαλ 

αξθεηνί γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηε ζεηεία ηνπ πην νιέζξηα αθφκε θη απφ εθείλε ζηελ νηθνλνκία.  

 Δθείλα πνπ ηφζα ρξφληα νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο δελ κπφξεζαλ νχηε θαη κε ζπληαγκαηηθέο 

αλαζεσξήζεηο λα θάλνπλ, απηφο ηα «θαηάθεξε» κε απιέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη κάιηζηα κε ηε 

ρξήζε αιιεπάιιεισλ «καζεηηθψλ» ζεκεησκάησλ.  

Οη πεξηβαιινληνθηφλνη επηδφζεηο ηνπ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ ζην ΤΠΔΚΑ, πνιιέο, κε πην 

ραξαθηεξηζηηθέο απηέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ απζαηξέησλ.  

Δγξαθα ζε θείκελφ κνπ ζηελ «Δ» (2/9/2011) φηη ε επηρείξεζε απηή γίλεηαη γηα εηζπξαθηηθνχο θαη 

κφλν ιφγνπο θαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη λα αθνινπζεζεί «επηειίδεη ζεζκνχο θαη 

πξφζσπα», ελψ παξάιιεια «ππνλνκεχεη νπζηαζηηθά θη έλα έξγν πνπ ρξφληα πεξηκέλακε θαη ηψξα 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ηε ζχληαμε ηνπ Γεληθνχ Κηεκαηνινγίνπ θαη ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ». Καη 

δελ άξγεζα λα επηβεβαησζψ απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνπξγφ θαη κάιηζηα κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ αλάινγσλ αηηεκάησλ.  

Δίλαη πξφζθαηεο νη δειψζεηο ηνπ (1/12/2011) «γηα παξαινγηζκφ θαη θαληαζίσζε λα 

ραξαθηεξίδνληαη δάζε κε ηζηνξηθέο θσηνγξαθίεο, απνιχησο δνκεκέλεο πεξηνρέο 30 θαη 40 

ρξφληα», πνπ αρξεζηεχνπλ ηε ζσξάθηζε ησλ δαζηθνχ ραξαθηήξα εδαθψλ κέζσ ησλ δαζηθψλ 

ραξηψλ θαη αθήλνπλ αλνηρηφ ην ζέκα ηεο λνκηκνπνίεζεο απζαηξέησλ θαη ζε πεξηνρέο πνπ 

αλαδεηθλχνληαη σο πξνζηαηεπφκελεο. Κη απηφ θάλεθε κε ηελ επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε ηεο 

θχξσζεο ησλ ηξηψλ πξψησλ δαζηθψλ ραξηψλ ζε πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο (Δβξνπ, Καβάιαο θαη 

Ζιείαο) πνπ έρνπλ θηεκαηνγξαθεί απφ ην 1990 θαη εμαηηίαο ηεο ζέζεο ηνπο δελ έρνπλ δερηεί θακία 

ψο ηψξα πίεζε, ελψ απηέο πνπ αθνξνχλ θαηαπαηεκέλεο θαη απνςηισκέλεο εθηάζεηο ηεο Αηηηθήο, 

παξά ηηο θαηά θαηξνχο δεζκεχζεηο, παξαπέκπνληαη γηα αθφκε κία θνξά ζηηο ειιεληθέο θαιέλδεο 

κε ζηφρν λα «ηαθηνπνηεζνχλ».  

Ζ εηζπξαθηηθή ινγηθή ηνπ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ «απνζεψζεθε» φηαλ γηα ηα απζαίξεηα ζε δαζηθέο 

εθηάζεηο επαλέιαβε ηνλ πξσηνθαλή ζπιινγηζκφ  ζρεηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ ππνπξγείνπ ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα απζαίξεηα ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο παξακέλνπλ απζαίξεηα θαη 

θαηεδαθηζηέα, αιιά ν πνιίηεο έρεη ην δηθαίσκα λα ακθηζβεηήζεη φηη ην απζαίξεηφ ηνπ είλαη ζε 

δαζηθή θαη αλαδαζσηέα έθηαζε, ειπίδνληαο φηη ζα δηθαησζεί θη αλ δελ δηθαησζεί, ζα ράζεη ηα 

ρξήκαηά ηνπ!  

Βέβαηα, ν θ. ππνπξγφο ηελ εηζπξαθηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά ηελ επεμέηεηλε θαη ζην Πξάζηλν Σακείν, 

θαηαιεζηεχνληαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο πφξνπο ηνπ απφ ηα 

πξφζηηκα γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ εκηππαίζξησλ θαη ησλ απζαίξεησλ θηηζκάησλ, αζεηψληαο ηε 

δέζκεπζή ηνπ πξνο ην ηΔ γηα ην πεξηβαιινληηθφ ηζνδχγην πνπ ζα είρε ζηφρν ηελ νηθνινγηθή 

αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρψλ πνπ επηβαξχλνληαη απφ ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

απζαηξεζηψλ. Οκσο νη πεξηβαιινληνθηφλνη ζπκπεξηθνξέο ηνπ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ δελ 

εληνπίδνληαη κφλν ζην δαζηθφ νηθνζχζηεκα, επεθηείλνληαη ζ' φιν ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αθνχ 

πιένλ κε δηαδηθαζίεο fαst trαck φρη κφλν ρσξνζεηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηέο ησλ 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ, ρσξίο λα έρεη νινθιεξσζεί ε ζρεηηθή δηαβνχιεπζε (πξάγκα πνπ πξνθαιεί 

αληηδξάζεηο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο), αιιά θαη παξαδίδνληαη ζε ηδηψηεο πνιχηηκνη θπζηθνί πφξνη, 

φπσο είλαη ην αηνιηθφ δπλακηθφ, κε απνηθηνθξαηηθνχο φξνπο.  

Οια απηά θη άιια αθφκε δεηλά γηα ην πεξηβάιινλ θάλεθαλ απφ ηελ πξσηνκηιία ηνπ θ. 

Παπαθσλζηαληίλνπ ζηε Βνπιή σο ππνπξγνχ ΠΔΚΑ κε ηε θξάζε ηνπ γηα ηελ πξάζηλε αλάπηπμε: 

«Δίλαη πάλσ απ' φια θαη πξψηα απ' φια Αλάπηπμε, κε ην άιθα θεθαιαίν. Δίλαη αλάπηπμε πνπ... 

κεηαηξέπεη ζε πεγή πινχηνπ... ην θπζηθφ πεξηβάιινλ».  

*Πξψελ βνπιεπηήο Δπβνίαο  

Πεγή <http://www.enet.gr/?i=arthra-sthles.el.home&id=330195>  

 

http://www.enet.gr/?i=arthra-sthles.el.home&id=330195


επηζηξνθή 

                            

 «Καηάξγεζε» ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 

 

Γειηίν Σχπνπ 23/11/2011 
Ο χιινγνο Γεκάξρσλ Αηηηθήο εθθξάδεη ηελ έληνλε δηακαξηπξία ηνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ 

Πεξηβάιινληνο γηα ηελ πξφζθαηε δηάηαμε λφκνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 95% ησλ εζφδσλ 

ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ απφ ηηο ηαθηνπνηήζεηο ησλ εκηππαίζξησλ θαη απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ 

ζα κεηαθεξζεί ζηα θξαηηθά ηακεία. 

Ζ ξχζκηζε απηή νπζηαζηηθά θαηαξγεί ην λενζπζηαζέλ ηακείν θαη βάδεη ηαθφπιαθα ζηηο 

ειπίδεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ γηα ηελ δηάζσζε ησλ ειάρηζησλ 

ελαπνκεηλάλησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ ηεο Αηηηθήο. 

Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαηάθεξε κε πνιιέο θαη επαλεηιεκκέλεο πηέζεηο πξνο ηελ εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο ηε ζέζπηζε ηνπ ηακείνπ απηνχ, ψζηε λα θαιχςεη ηελ παληειή 

αδπλακία ηεο γηα ηελ δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο 

απαιινηξηψζεηο  ησλ δεζκεπκέλσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. Υψξνη πνπ κε δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο ράλνληαη ζηαδηαθά ν έλαο κεηά ηνλ άιιν, εθφζνλ δελ θαηαβάιινληαη ηα αλάινγα 

πνζά γηα ηελ πεξαίσζε ησλ απαιινηξηψζεσλ. 

Οη πφξνη ηνπ ηακείνπ απηνχ πξνέξρνληαη απφ ηα πξφζηηκα γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ησλ 

πνιενδνκηθψλ παξαβάζεσλ σο αληηζηάζκηζκα γηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ, πνπ επηθέξνπλ απηέο. 

Δπνκέλσο πέξαλ απφ ηελ ελδερφκελε αληηζπληαγκαηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθήο 

ξχζκηζεο ηίζεηαη θαη κείδνλ πνιηηηθφ ζέκα. 

Ζ ηαθηηθή ησλ νιέζξησλ πνιηηηθψλ πνπ καο νδήγεζαλ ζηελ ηξαγηθή θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή θξίζε δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε βάξνο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ πνπ 

επηθέξεη ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 

επηζηξνθή 

 

Αλεζπρία πξνθαιεί ε αύμεζε ησλ απηνθηνληώλ ζηελ Διιάδα  

9 Γεθεκβξίνπ 2011 

εκαληηθή απμεηηθή ηάζε ησλ απηνθηνληψλ παξαηεξείηαη ζηελ Διιάδα, γεγνλφο πνπ -ζχκθσλα 

κε ηνπο εηδηθνχο, ηαπηίδεηαη ρξνληθά κε ηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ ρψξα 

θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε ζέζε ηεο ιίζηαο κε ηηο επξσπατθέο ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ αχμεζε 

ησλ απηνθηνληψλ. Δηδηθφηεξα, κφλν ην πξψην πεληάκελν ηνπ 2011 θαηαγξάθεηαη πνζνζηφ πνπ 

αγγίδεη ην 40%. 

Οη εηδηθνί πάλησο επηζεκαίλνπλ φηη ηα αίηηα ηεο απηνθηνλίαο δελ είλαη πάληα, ή κφλν, νηθνλνκηθά. 

πλήζσο ζπλππάξρνπλ ή πξνεγνχληαη άιινη παξάγνληεο, φπσο... 

θαηάζιηςε ή πξνβιήκαηα ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. 

ηελ ηειεθσληθή γξακκή παξέκβαζεο γηα ηελ απηνθηνλία 1018 νη νηθνλνκηθνί ιφγνη ήηαλ ε 

ζπλήζεο αηηία πνπ άθνπγαλ νη ππεχζπλνη ςπρνιφγνη απφ ην 2007, φηαλ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ην θέληξν, ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θξίζε δελ είρε αθφκε εθδεισζεί ζηελ Διιάδα. 

Απφ ηφηε, νη θιήζεηο ηεηξαπιαζηάζηεθαλ γηα λα θηάζνπλ πέξζη ηηο 2.500. Πιένλ φιν θαη πην 

ζπρλά θαηαθεχγνπλ ζηε γξακκή παξέκβαζεο άλζξσπνη, πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα. 

χκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε ηεο επηζηεκνληθήο επηζεψξεζεο «The Lancet», θαηά ηελ πεξίνδν 

2007-2009 νη απηνθηνλίεο ζηελ Διιάδα απμήζεθαλ θαηά 17%. Μεηά ηελ Αηηηθή, ε Κξήηε είλαη ε 

πεξηνρή κε ηηο πεξηζζφηεξεο θιήζεηο ζηελ ηειεθσληθή γξακκή παξέκβαζεο γηα ηελ απηνθηνλία. 

Σνλ ηειεπηαίν ελάκηζε ρξφλν πεξηζζφηεξα απφ 20 άηνκα απηνθηφλεζαλ ζηελ Κξήηε. 

Σα ζηνηρεία δφζεθαλ κε αθνξκή εκεξίδα γηα ηελ πξφιεςε ηεο απηνθηνλίαο ζηελ Διιάδα, πνπ 

δηνξγαλψλεη ε εζεινληηθή νκάδα «Get Involved» ηνπ ηκήκαηνο Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πνπ έγηλε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Κνηλσληθνχ 

http://www.on-news.gr/2011/12/blog-post_7980.html


πλεηαηξηζκνχ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο «Κιίκαμ», γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηα 

ζχγρξνλα ςπρηθά θαη ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

http://www.on-news.gr/2011/12/blog-

post_7980.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+on-

news%2FZLSY+%28On-News%29&utm_content=FaceBook  

 επηζηξνθή 

 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΣΑ ΝΖΗΑ 

ΣΟΤ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΔΚΥΧΡΖΖ (;) ΣΖΝ ΔΤΓΑΠ ΝΖΧΝ  

16/11/2011  

Ο Οηθνινγηθφο άλεκνο ζην βνξείν Αηγαίν εθθξάδεη ηε ξηδηθή ηνπ αληίζεζή κε ηηο 

δξνκνινγνχκελεο (;) απνθάζεηο ΟΣΑ ζε λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ, κε ηηο 

νπνίεο παξαρσξείηαη γηα ΔΗΚΟΗ ρξόληα ζηελ ΔΤΓΑΠ Νήζσλ Α.Δ. ε δηαρείξηζε ησλ 

πθηζηάκελσλ πδάηηλσλ πόξσλ(λεξφ, αληιηνζηάζηα, γεσηξήζεηο θιπ) αιιά θαη ησλ φπνησλ 

κειινληηθψλ επελδχζεσλ γηα χδξεπζε /άξδεπζε, απνρέηεπζε. 

H βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ δελ εμαζθαιίδεηαη κέζα απφ ηελ αλάζεζή ηεο ζε κηα 

αλψλπκε Δηαηξεία αιιά, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία, ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε ζρέδηα δηαρείξηζεο αλά πδξνινγηθή ιεθάλε πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα κηαο 

ζπζηεκαηηθήο δηαβνχιεπζεο κέζσ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ Τδάησλ, Θεζκνί πνπ ζα 

έπξεπε λα ιεηηνπξγνχλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα, κε επζχλε φκσο ηφζν ηεο θεληξηθήο φζν θαη ηεο 

πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, δελ έρνπλ αθφκα ζπγθξνηεζεί θαη ιεηηνπξγήζεη. Σνλίδνπκε επίζεο φηη νη 

πδαηηθνί πφξνη πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηφζν ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο φζν θαη απηέο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ. 

Δκείο ζηνλ Οηθνινγηθφ άλεκν ζεσξνχκε φηη ε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ, σο θπζηθνχ πφξνπ θαη 

αγαζνχ ζην νπνίν πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε φινη νη πνιίηεο αλεμαξηήησο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο, δελ κπνξεί λα παξαδνζεί ζε θακία Αλψλπκε Δηαηξεία πνπ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία 

ηδησηηθνπνίεζεο  θαη ζα επηβάιιεη ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο. Ηδηαίηεξα ζήκεξα 

πνπ ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπ, ε 

αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζηζηνχλ ην λεξφ 

εμαηξεηηθά πνιχηηκν γηα ηελ επηβίσζε ησλ πιεζπζκψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο, αιιά θαη 

πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε καζηίδεη ηε ρψξα, θακία εθρψξεζε – ηδησηηθνπνίεζε θπζηθψλ πφξσλ 

φπσο ην λεξφ  δελ δηθαηνινγείηαη. 

Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ησλ Γεκνηηθψλ αξρψλ θαη ησλ θαηνίθσλ ησλ λεζηψλ καο ζηηο 

εθθξαζκέλεο πξνζέζεηο ηεο Κπβέξλεζεο λα ηδησηηθνπνηήζεη ηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ, κε θίλδπλν νη 

θεξδνζθνπηθέο πξνζέζεηο ησλ φπνησλ επελδπηψλ λα αλεβάζνπλ ην θφζηνο ηεο θαηαλάισζεο ζηα 

λεζηά, πνπ ήδε επηβαξχλνληαη απφ ηελ δπζβάζηαθηε νηθνλνκηθή θξίζε.Εεηάκε ηελ αλαβάζκηζε 

ησλ δπλαηνηήησλ ησλ λεζησηηθψλ δήκσλ, ηελ θάιπςε ησλ θελψλ πξνζσπηθνχ φπνπ ππάξρνπλ θαη 

ηε ζηήξημή ηνπο κέζα απφ απνθεληξσκέλεο δνκέο (κε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη κε δεκηνπξγία 

θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη θνξέσλ) ψζηε λα δηαρεηξηζηνχλ ζσζηά ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο θαη ηα 

ιχκαηα πνπ παξάγνληαη κε βάζε ηελ ηεξαξρία κεζφδσλ (πξφιεςε-κείσζε ζπαηάιεο, ζπιινγή 

βξφρηλνπ λεξνχ,  επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ λεξψλ κεηά ηνλ 

θαζαξηζκφ ηνπο, βηψζηκε δηαρείξηζε ππφγεησλ λεξψλ). 

o    Με επηζηνιή καο πξνο ηνλ πεξηθεξεηάξρε θ Α. Γηαθαιή θαινύκε ηελ Πεξηθέξεηα 

Βνξείνπ Αηγαίνπ λα πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Τδάησλ, ώζηε 

ε πνιηηηθή θαη ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα πδάησλ γηα ηηο δηάθνξεο πδξνινγηθέο ιεθάλεο λα 

είλαη απνηέιεζκα δηαβνύιεπζεο. Εεηάκε επίζεο λα πξνρσξήζνπλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

επεμεξγαζία κηαο νινθιεξσκέλεο πδαηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα αθνξά ηελ έξεπλα, ηελ 

πξνζηαζία, ηηο ρξήζεηο θαη ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ. Να 

ζρεδηαζηνύλ έξγα πνπ ζα απνηακηεύνπλ θαη ζα εκπινπηίδνπλ ηα πδάηηλα απνζέκαηα (κηθξά 

θξάγκαηα, ηακηεπηήξεο, ιηκλνδεμακελέο) θαη ζα απμήζνπλ ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ πδαηηθώλ 

πόξσλ. 
 

http://www.on-news.gr/2011/12/blog-post_7980.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+on-news%2FZLSY+%28On-News%29&utm_content=FaceBook
http://www.on-news.gr/2011/12/blog-post_7980.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+on-news%2FZLSY+%28On-News%29&utm_content=FaceBook
http://www.on-news.gr/2011/12/blog-post_7980.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+on-news%2FZLSY+%28On-News%29&utm_content=FaceBook
http://oikoanemos.wordpress.com/2011/11/16/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd/
http://oikoanemos.wordpress.com/2011/11/16/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd/


επηζηξνθή 
 

Κνηλή δήισζε Διιήλσλ θαη Σνύξθσλ Πξάζηλσλ γηα ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ θ. Γηικάδ γηα 

«αληίπνηλα ζηα ειιεληθά δάζε» 

 

27.12.2011 

 
ρνιηάδνληαο ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ θ. Γηικάδ γηα «αληίπνηλα ζηα ειιεληθά δάζε», ν Ümit Şahin 

εθπξφζσπνο Σχπνπ ηνπ Πξάζηλνπ θφκκαηνο ηεο Σνπξθίαο Yeşiller θαη νη Διεάλλα Ησαλλίδνπ θαη 

Σάζνο Κξνκκχδαο, εθπξφζσπνη Σχπνπ ησλ Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ, έθαλαλ ηελ αθφινπζε θνηλή 

δήισζε:  

«Κάζε επίζεζε ζε δάζε απνηειεί νηθνινγηθφ έγθιεκα. Αθφκα πην ζνβαξφ είλαη απηφ ην είδνο 

εγθιήκαηνο αλ δηαπξάηηεηαη απφ θπβεξλήζεηο ή κπζηηθέο ππεξεζίεο. Δκείο νη Πξάζηλνη ηεο Σνπξθίαο 

θαη ηεο Διιάδαο θαηαδηθάδνπκε κε ηνλ πην έληνλν ηξφπν ηελ θαηαζηξνθή ηεο θχζεο σο εξγαιείν 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη θξαηηθψλ ζπκθεξφλησλ. 

ην πιαίζην απηφ, νη πξφζθαηνη ηζρπξηζκνί ηνπ πξψελ πξσζππνπξγνχ ηεο Σνπξθίαο θ. Γηικάδ γηα 

«αληίπνηλα ζε ειιεληθά δάζε» ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 πξέπεη λα εξεπλεζνχλ απφιπηα θαη κε αλεμάξηεην 

ηξφπν θαη ζηηο δπν πιεπξέο ηνπ Αηγαίνπ θαη λα απνδνζνχλ απνδεκηψζεηο αλάινγα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Ζ ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο δεκφζηαο ινγνδνζίαο θαη ηεο εηξήλεο απνηειεί ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

γηα λα εμαζθαιίζνπκε πσο θπβεξλήζεηο θαη κπζηηθέο ππεξεζίεο δελ ζα κπνξέζνπλ λα δηαπξάμνπλ 

μαλά ηέηνηα εγθιήκαηα. 

ε κηα επνρή νηθνινγηθήο θξίζεο πνπ νη πεξηβαιινληηθέο απεηιέο δε γλσξίδνπλ ζχλνξα, είλαη 

επηηαθηηθή αλάγθε γηα ρψξεο πνπ κνηξάδνληαη ηα ίδηα ζχλνξα, λα κνηξάδνληαη επίζεο θνηλέο 

πξνζπάζεηεο  γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ Σνπξθία θαη ε 

Διιάδα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε επαξθψλ πνιηηηθψλ 

δαζνπξνζηαζίαο πνπ ζα θάλνπλ ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο ιηγφηεξν πηζαλέο, ηα δάζε ιηγφηεξν επάισηα 

θαη ηελ αλαγέλλεζε ησλ θακέλσλ δαζψλ πην απνηειεζκαηηθή.» 

Οη Διεάλλα Ησαλλίδνπ θαη Σάζνο Κξνκκχδαο πξφζζεζαλ: 

«Πξέπεη λα ρπζεί άπιεην θσο ζηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ θ. Γηικάδ. Αλ αιεζεχνπλ, πξφθεηηαη γηα 

πξσηνθαλέο έγθιεκα ζε βάξνο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ζθνηεηλνχο θχθινπο 

ηεο Σνπξθίαο πνπ αληηιακβάλνληαη πσο ν κεγαιχηεξνο καο πινχηνο είλαη ηα δάζε καο θαη ην θπζηθφ 

καο πεξηβάιινλ. Σα ζρέδηα παξαθξαηηθψλ εκπξεζκψλ δελ κπνξνχλ φκσο λα απνηειέζνπλ άιινζη 

γηα ηε δηαρξνληθή απνηπρία ησλ θπβεξλήζεψλ καο λα πξνζηαηέςνπλ ηνλ εζληθφ απηφ πινχην θαη λα 

εμαζθαιίζνπλ εγγπήζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θακέλεο δαζηθήο γεο. 

Αλ ήηαλ φλησο «πξάθηνξεο ηνπ ερζξνχ» απηνί πνπ έβαιαλ θσηηέο πξηλ 15 ρξφληα, ηφηε ηη είλαη απηνί 

πνπ ζήκεξα πξνζπαζνχλ λα επσθειεζνχλ εηο βάξνο ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ;» 

 

Σν Γξαθείν Σχπνπ ησλ Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:  

Διεάλλα Ησαλλίδνπ 6932 705289 

Σάζνο Κξνκκχδαο 6945 940916 

 

 

Οπηηθνπνηεκέλε δήισζε ππάξρεη ζην http://www.ecogreens-gr.org/videos/27_12_11_Gilmaz.mov 

θαη ζα αλαξηεζεί θαη ζην http://www.youtube.com/ecogreens  
 

επηζηξνθή 

 

http://www.ecogreens-gr.org/videos/27_12_11_Gilmaz.mov
http://www.youtube.com/ecogreens


Αθηέξσκα: Αλεκνγελλήηξηεο θαη Ηθαξία (2
ν
 κέξνο)  

 

ην πξνεγνχκελν ηεχρνο (Νν 28) δεκνζηεχηεθε ην πξψην κέξνο. Δλ ησ κεηαμχ ν Γήκνο μεθίλεζε 

δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο κέρξη ηα ηέιε Γελάξε. Γηα λα βνεζήζνπκε φζν κπνξνχκε ζε απηή ηε 

δηαβνχιεπζε δεκηνπξγήζακε απηφ ην αθηέξσκα, πνπ καδί κε ην πξνεγνχκελν ζα θαηαηεζνχλ ζην 

Γήκν. ΖΓ 

 

 

Ο ππνπξγόο ΠΔΚΑ κπνξεί λα γξάθεη ζηα παιηά ηνπ ηα παπνύηζηα ηηο πξνζθπγέο γηα έιεγρν 

λνκηκόηεηαο ησλ απνθάζεσλ ηεο ΡΑΔ-έηζη έθαλε κε ηελ Ηθαξία 

 

ην πξνεγνχκελν ηεχρνο (Νν 28) γξάθακε φηη θαηαηέζεθαλ δχν πξνζθπγέο γηα έιεγρν 

λνκηκφηεηαο ηεο Απφθαζεο ΡΑΔ ΤΠ‘ ΑΡΗΘΜ. 875/2011. Μηα κεηά απφ νκφθσλε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ηθαξίαο θαη κία απφ ηνλ γξάθνληα. Οη απνξίεο είλαη εχινγεο. Ση απέγηλαλ 

απηέο νη πξνζθπγέο;  

Σν δηθαίσκα ηεο πξνζθπγήο ην δίλεη ε ίδηα ε άδεηα ηεο ΡΑΔ πνπ αλαθέξεη φηη εληφο 15 εκεξψλ 

απφ ηε δεκνζίεπζε κπνξεί λα γίλεη πξνζθπγή θαηα ηεο άδεηαο ζηνλ Τπνπξγφ ΠΔΚΑ. 

κσο, ν ππνπξγφο κπνξεί λα γξάςεη ζηα παιηά ηνπ ηα παπνχηζηα νπνηαδήπνηε πξνζθπγή. ην 

ΝΟΜΟ ΤΠ’ ΑΡΗΘ. 3851 [ΦΔΚ 85Α, 4-6-2010)ζην άξζξν 2 αλαθέξεη φηη κεηά ηελ άδεηα πνπ 

εθδίδεη ε ΡΑΔ:  

 

"Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ρ.Α.Δ. θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε επηκέιεηά ηεο θαη δεκνζηεχεηαη ακειεηί ζε κία εκεξήζηα 

εθεκεξίδα παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο κε κέξηκλα ηνπ δηθαηνχρνπ. Ο Τπνπξγφο ειέγρεη 

απηεπαγγέιησο ηε λνκηκφηεηά ηεο κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ πεξηέιεπζή ηεο ζε απηφλ. 

Μέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ρ.Α.Δ. ηεο 

απφθαζεο ηεο Ρ.Α.Δ. φπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαη’ απηήο γηα 

έιεγρν ηεο λνκηκφηεηάο ηεο. 

 

Ο Τπνπξγφο απνθαίλεηαη επί ηεο πξνζθπγήο κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζή ηεο ζην 

Τπνπξγείν. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο."  

Ζ κε αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηνλ ππνπξγφ είλαη έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα καο 

απαζρνιήζεη ζνβαξά. Καη‘ αξρήλ ν ππνπξγφο θ. Παπαθσλζηαληίλνπ πξνζβάιεη φιν ην ιαφ ηεο 

Ηθαξίαο αθνχ δελ απαληά ζε έλα αίηεκα ηνπ Γήκνπ, γηα κηα απφθαζε ηεο ΡΑΔ γηα ηελ νπνία ν 

ίδηνο ν Γήκνο νπδέπνηε ξσηήζεθε. 

 

Γελ κπνξεί λα επηθαιείηαη κε επηρεηξήκαηα κηα πξνζθπγή φηη κε ηελ απφθαζε ηεο ΡΑΔ δελ 

δηαζθαιίδεηαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ, φηη αγλνείηαη ν ππάξρσλ ελεξγεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο 

Ηθαξίαο, φηη είλαη εθηφο ηνπ ππάξρνληνο θξαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη φηη είλαη ζε αληίζεζε κε 

απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη ν ππνπξγφο λα αγλνεί ηέηνηεο αηηηάζεηο. Ο Ν. 3851/2010 πξέπεη λα 

βγεη άθπξνο σο πξνο ην άξζξν 2. Ζ δηάηαμε απηή είλαη εθηφο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο 

δηαβνχιεπζεο, αιιά θαη ηεο αληίζηνηρεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. Σν αληίζηξνθν πξέπεη λα ηζρχεη, 

δειαδή, αλ κέζα ζε 20 εκέξεο ν ππνπξγφο δελ απνθαλζεί επί ηεο πξνζθπγήο απηή έρεη γίλεη δεθηή 

θαη εμεηάδεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζε εχινγν ρξφλν ζα πξέπεη λα ελεξγήζνπλ ψζηε λα 

ηξνπνπνηεζεί ή λα αθπξσζεί ε απφθαζε ηεο ΡΑΔ. 

 

Δπνκέλσο, κε ηα ζεκεξηλά ηζρχνληα ε πξνζθπγή πνπ κπνξεί λα ππνβάιεη ν θαζέλαο θαηά κηαο 

απφθαζεο ηεο ΡΑΔ δελ είλαη παξά κηα άζθεζε γηα επηρεηξήκαηα πνπ κπνξεί λα καο ρξεηαζηνχλ 

αξγφηεξα, γηα ηελ Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. 

 

Ζιίαο Γηαλλίξεο 

 

 

 



ΓΖΜΟ ΗΚΑΡΗΑ: ΠΡΟΚΛΖΖ Δ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ  
 

Email: dik-dimarxos@otenet.gr  

29-11-2011 

Ο Γήκνο Ηθαξίαο κεηά απφ πξφηαζε πνπ εγθξίζεθε απφ ην Γ. εγθαηληάδεη ηελ δηαδηθαζία 

αλνηθηήο δηαβνχιεπζεο θαη δεκφζηνπ δηαιφγνπ γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο ζην λεζί καο.  

Καινχληαη φινη νη ελδηαθεξφκελνη πνιίηεο, θνξείο θαη νξγαλψζεηο λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο, 

εηζεγήζεηο, ελζηάζεηο αιιά θαη νπνηαδήπνηε εξψηεζε-απνξία ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ θαη ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ ηεο Ηθαξίαο.  

Δηδηθήο βαξχηεηαο ζα είλαη φιν ην πιηθφ πνπ ζα αθνξά ηελ άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ αηνιηθφ ζηαζκφ ηζρχνο 330 ΜW, πνπ έρεη ρνξεγεζεί απφ ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή 

Δλέξγεηαο ζε ηδηψηε θαη ηελ άδεηα έξεπλαο γεσζεξκηθνχ δπλακηθνχ δεκνηηθψλ κεηαιιεπηηθψλ 

ρψξσλ, πνπ έρεη πξνθεξπρζεί απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο.  

Ζ ζπγθεληξσζείζα χιε ζα απνηειέζεη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ θαη 

ζα παξνπζηαζηεί ζε δεκφζηεο αλνηθηέο εθδειψζεηο ζηελ Ηθαξία θαη ηελ Αζήλα. 
 

επηζηξνθή 

 

Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο ηνπ Ζιία Γηαλλίξε 

 

ηηο 27-10-2011, πξηλ ν Γήκνο μεθηλήζεη ηε δηαβνχιεπζε, είρα ζηείιεη ζην Γήκν ην παξαθάησ 

αίηεκα πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα κηα ελαιιαθηηθή ζεψξεζε ηεο ελέξγεηαο ζηελ Ηθαξία. 

Γελ είρα θακία απάληεζε απφ ην Γήκν, δχν κήλεο ηψξα. Κξίκα γηαηί γλσξηδφκαζηε. θεηιαλ, απφ 

ηε λνκνζεζία ηνπ Καιιηθξάηε, λα δψζνπλ κηα απάληεζε ζην αίηεκά κνπ.  Μάιινλ απνθεχγνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο ζπδήηεζε ζαλ θαη απηή πνπ πξνηείλσ ζην θείκελν. Γηάβαζα φκσο φηη 

πξνθεξχρζεθε δεκφζηα δηαβνχιεπζε. Αο είλαη. Θα ην θαηαζέζσ μαλά ζην Γήκν. ΖΓ 
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Πξνο ηνλ Γήκαξρν Ηθαξίαο 

Πξνο ηελ πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ηθαξίαο 

Πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Ηθαξίαο 

Αζήλα, 27-10-2011 

 

Θέκα: Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο 

 

Αμηφηηκε θ. Γήκαξρε, 

Με απηή ηελ επηζηνιή παξαθαιψ λα δεηήζεηε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα εμεηάζεη ην ζέκα 

ηνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο πεξηνρήο καο ππφ ην θσο ηεο πξφηαζεο πνπ ζαο θαηαζέησ. 

 

1. Καη‘ αξρήλ ζέισ λα ζαο επηζεκάλσ ηηο ζέζεηο αξρήο επί ησλ νπνίσλ εδξάδεηαη ε 

πξφηαζή κνπ.  

Ο ζπλδπαζκφο «Οηθνινγηθφο Άλεκνο ζην Βφξεην Αηγαίν» ηνλ νπνίν εθπξνζσπψ ζην 

Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην,  ζην Πξφγξακκά ηνπ
1
 αλαθέξεη φηη «είλαη ππέξ ηεο εγθαηάζηαζεο 
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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/
http://oikoanemos.wordpress.com/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1/


αηνιηθψλ πάξθσλ ηφζν ρεξζαίσλ φζν θαη ζαιαζζίσλ κε ζσζηφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζχλεζε 

έηζη ψζηε ην λεζησηηθφ πεξηβάιινλ θαη νη νηθνινγηθέο αληνρέο θάζε λεζηνχ λα γίλνληαη απνιχησο 

ζεβαζηέο.»  

Δπίζεο, ζην ίδην πξφγξακκα 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».   

Σέινο, ζην ίδην Πξφγξακκα αλαθέξεηαη:  «…Ζ 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…». 

Δθηίκεζή κνπ είλαη φηη ηφζν εζείο φζν θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπκκεξίδεζζε απηέο ηηο 

γεληθέο ζέζεηο αξρψλ.  

 

 

2. H πξφηαζή κνπ πξνο ην Γήκν Ηθαξίαο ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή φηη  ε Ηθαξία πξέπεη λα 

πξσηνζηαηήζεη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κηαο ηνπηθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, κε 

πξσηνζηαηνύληεο ηνπο Γήκνπο Ηθαξίαο, άκνπ θαη Φνύξλσλ. Απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί:  

 κε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ λεζηψλ, (λνκίδσ φηη ε δηαζχλδεζε άκνπ-Φνχξλσλ ήδε 

ππάξρεη) 

 κε ηελ ελεξγφ  ζπκκεηνρή ησλ ηξηψλ Γήκσλ,   

 κε ηε ζχληαμε ελφο πνιπκεηνρηθνχ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν κάιηζηα, αλ 

ππνβιεζεί,  έρεη ζεζκηθή πξνηεξαηφηεηα απέλαληη ησλ ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ.  

 

Απφ ελεξγεηαθή άπνςε, ε Ηθαξία κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε έλαλ ηέηνην θνηλό ζρεδηαζκό κε ηα 

εμήο:  

• αμηνπνηψληαο ην πβξηδηθφ έξγν ηεο Πξνεζπέξαο, γηα ην νπνίν ε γλψκε κνπ είλαη φηη ν Γήκνο 

ζα πξέπεη λα κπεη κέηνρνο αθνχ έρεη ζπκβνιή κέζσ ηεο γεο πνπ έρεη παξαρσξήζεη, 

• ηε γεσζεξκία (ηειεζέξκαλζε, κνλάδα παξαγσγήο απφ γεσζεξκία-ζεξκνπεγέο),  

• ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, 

• ηελ ελδερφκελε ζπκπεξίιεςε θαη κεξηθψλ πξφζζεησλ αλεκνγελλεηξηψλ, ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο 

ηφζν ζηελ Ηθαξία φζν θαη ζηε άκν θαη ζηνπο Φνχξλνπο (2 ή 3 ζέζεηο γηα ηελ Ηθαξία, π.ρ. 

ηξαβνθνχληνπξα -φπνπ έρνπλ ήδε ρσξνζεηεζεί νη αλεκνγελλήηξηεο ηνπ πβξηδηθνχ ησλ Ραρψλ- 

θαη Φπξή Άζπα -φπνπ ππήξραλ  νη αλεκνγελλήηξηεο ηεο ΓΔΖ). 

• Θέηνληαο ζε εθεδξεία ηνλ ππάξρνληα πεηξειατθφ ζηαζκφ Ηθαξίαο, αθνχ ζα αληηθαηαζηαζεί κε 

έλα γεσζεξκηθφ ζηαζκφ, ν νπνίνο παξάγεη εηεζίσο πεξί ηηο 20.000 ηφλνπο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

(ην 0,0004 ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα φιεο ηεο ρψξαο).  

ε έλα ηέηνην πνιπκεηνρηθό επελδπηηθό ζρέδην, πξνηείλσ λα πξσηνζηαηήζνπλ νη Γήκνη 

Ηθαξίαο, άκνπ, Φνύξλσλ θαη λα εληαρζνύλ ηνπηθνί επελδπηέο (ππάξρνπζεο ηδησηηθέο 

επελδύζεηο ζε Ηθαξία θαη άκν αιιά θαη λέεο επελδύζεηο), επελδπηέο από ηηο παξνηθίεο 

Αζήλαο θαη εμσηεξηθνύ ησλ ακίσλ, ησλ Ηθαξίσλ θαη ησλ Φνπξλησηώλ, κεηά από 

πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα αλεύξεζε θεθαιαίσλ, θαη άιινη ηδηώηεο επελδπηέο. 

 

Ηδηαίηεξε αμία ζε έλα ηέηνην επελδπηηθό ζρέδην έρεη ν ζηόρνο λα ηεζνύλ ζε εθεδξεία νη 

πεηξειατθνί ζηαζκνί ζε Ηθαξία θαη άκν (ζηελ ηνπξηζηηθή δώλε Κνθθαξίνπ) θαη λα 

αληηθαηαζηαζνύλ από γεσζεξκηθνύο ζηαζκνύο παξαγσγήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, από ηε 

γεσζεξκία πνπ δηαζέηεη άθζνλε ε Ηθαξία. Ζ ηνπηθή δηαζύλδεζε κεηαμύ ησλ λεζηώλ Ηθαξίαο 

θαη άκνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη απηή ηελ απεμάξηεζε από ην πεηξέιαην.  

Δπίζεο, ε ηειεζέξκαλζε, πνπ ζα πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηνπ ίδηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, κπνξεί 

λα εμνηθνλνκήζεη ζεκαληηθή ελέξγεηα, παξέρνληαο ζέξκαλζε ζε νηθηζκνχο απφ ηε γεσζεξκία 

ηφζν ζηελ Ηθαξία (Άγηνο Κήξπθνο, Θέξκα θαη άιινη νηθηζκνί
2
) φζν θαη ζηε άκν, απφ ην ππάξρνλ 
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Καηά ηε κεηαθνξά ζεξκνχ λεξνχ γηα ηειεζέξκαλζε νη απψιεηεο είλαη ηεο ηάμεο 1 βαζκνχ Κειζίνπ αλά 

ρηιηφκεηξν. 



γεσζεξκηθφ πεδίν ηεο άκνπ, ην νπνίν είλαη θαηάιιειν γηα ηειεζέξκαλζε φρη φκσο θαη γηα 

παξαγσγή ελέξγεηαο. Με ηελ ηειεζέξκαλζε αληηιακβάλεζηε φηη κεηψλεηαη θαηά πνιχ θαη ε 

ζπλνιηθή δήηεζε ξεχκαηνο αιιά θαη απμάλνληαη ζεκαληηθά ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ.    

Με έλαλ ηέηνην πξνζαλαηνιηζκό νη Γήκνη ηεο Ηθαξίαο, άκνπ θαη Φνύξλσλ ζα έρνπλ 

ζεκαληηθά έζνδα –ίζσο πεξηζζόηεξα από απηό ησλ 110 αλεκνγελλεηξηώλ- θαη ζα 

ππεξπιεξνύλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ην κεξίδηό ηνπο πνπ απνξξέεη από ηνπο ελεξγεηαθνύο 

ζηόρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε ΔΔ γηα ην 2020.  

Απηό όκσο πνπ ηεξείηαη είλαη ε αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, αθνύ κε ηνλ ελεξγεηαθό 

ζρεδηαζκό πνπ πξνηείλσ απηή ηεξείηαη θαη κάιηζηα γηα ηξία λεζηά (Ηθαξία-άκν-

Φνύξλνπο), ελώ παξαβηάδεηαη θαηάθνξα ζηελ πεξίπησζε ησλ 110 Α/Γ πνπ ζα 

εγθαηαζηαζνύλ κόλν ζηελ Ηθαξία.  

Δπεηδή πνιιά αθνχγνληαη γηα ηα νθέιε πνπ ζα έρεη ν δήκνο απφ ηηο Α/Γ ζεσξψ φηη ππάξρεη 

ζθφπηκε παξαπιεξνθφξεζε. Οη Α/Γ δελ απνδίδνπλ πέξαλ ηνπ 33% ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο. 

Δπνκέλσο ηα 330 MW εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ζα απνδίδνπλ ζεσξεηηθά 109 MW. Θα πξέπεη λα 

ζπλππνινγίζεη θαλείο ηηο πεξηφδνπο άπλνηαο αιιά θαη ηζρπξψλ αλέκσλ, νπφηε νη Α/Γ δελ 

απνδίδνπλ, αιιά θαη φηη πέξαλ ησλ 100 ρικ θαισδηαθήο κεηαθνξάο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

απψιεηεο. Δπνκέλσο ην ξεχκα πνπ ζα θηάλεη θαη ζα θαηακεηξάηαη ζηελ Αηηηθή απφ ηε ΓΔΖ, γηα 

λα ππνινγηζηεί ε αμία πψιεζεο ηνπ, κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί. Έρεη εθηηκεζεί απφ ηνλ θ. Κ. 

Θενθχιαθην θαη έρεη αλαθεξζεί ζε δεκφζηεο ελεκεξψζεηο ζην Υξηζηφ Ραρψλ θαη ζηνλ Δχδειν, 

φηη ην πνζφ πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηελ ηνπηθή θνηλσλία (Γήκνο θαη ηνπηθά λνηθνθπξηά) δελ ζα 

ππεξβαίλεη ην 1.700.000 επξψ εηεζίσο. 

 

3. ρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο αδεηνδφηεζεο απφ ηε ΡΑΔ ππ‘ αξηζκ. 877/11/15-7-2011 γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε εθαηφλ δέθα (110) αλεκνγελλεηξηψλ ηζρχνο 330 MW ζηελ Ηθαξία, γηα 25 

ρξφληα κε επηπιένλ πξφβιεςε αλαλέσζήο ηεο γηα άιιν ηφζν ρξφλν (ζπλνιηθά γηα 50 ρξφληα) ζαο 

επηζεκαίλσ ηα εμήο: 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο απφ ηε ΡΑΔ  [15-7-2011] ν Γήκνο Ηθαξίαο, κεηά απφ νκφθσλε 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 30-7-2011, ππέβαιε έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο ηεο 

ΡΑΔ
3
. Ο γξάθσλ, φπσο ζα ζπκάζηε, παξέζηε ζην πκβνχιην θαη πξνζθέξζεθε λα παξέρεη 

ελεκέξσζε. Κακία αληαπφθξηζε δελ εθδειψζεθε απφ ην Γήκν ηφηε ή αξγφηεξα. Ο γξάθσλ επίζεο 

θαηέζεζε εκπξφζεζκε έλζηαζε (Α.Π. 5590/2-8-2011 γξ. ππνπξγνχ). 

Ζ αιαδνληθή αληηκεηψπηζε ησλ δχν ελζηάζεσλ απφ ηνλ ππνπξγφ ΠΔΚΑ, θπξίσο κε ηελ κε 

απάληεζε ζηηο αηηηάζεηο καο, δείρλεη φηη ην ΤΠΔΚΑ πξνηηκά λα κε ζπλδηαιέγεηαη κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαη λα ζπλδηαιέγεηαη κε ηνλ ηδηψηε επελδπηή. Γλσξίδσ φηη ν Γήκνο Ηθαξίαο είλαη ζε 

επαθή κε ηνλ ηδηψηε επελδπηή πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ην επελδπηηθφ ζρέδην κε ζηφρν, εθ 

κέξνπο ηεο δεκνηηθήο αξρήο, λα κελ θαηαζηξαθνχλ δαζηθέο εθηάζεηο, ηδηαηηέξσο ην δάζνο ηνπ 

Ράληε, θαη νη πεξηνρέο NATURA 2000. ηνπο ηξεηο ράξηεο πνπ ζαο επηζπλάπησ θαίλεηαη ε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ ζρεδηαδφκελνπ αηνιηθνχ πάξθνπ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο Ηθαξίαο. 

Πξνθχπηεη φηη ην αηνιηθφ πάξθν ησλ 110 Α/Γ θαηαιακβάλεη κεγάιν κέξνο θαη δηαζπά ηελ ελφηεηα 

ηεο πεξηνρήο NATURA  ηεο δπηηθήο Ηθαξίαο, εμαθαλίδεη ην δάζνο ηνπ Ράληε θαη μεθιεξίδεη 

εληειψο ηελ ελφηεηα ηεο πεξηνρήο NATURA ηεο Κεληξηθήο Ηθαξίαο. Ξέξνπκε φηη ν λνκνζέηεο 

απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή φηαλ ρσξνζεηνχληαη Α/Γ κέζα ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο.  

 

Κχξηε Γήκαξρε,  

Διπίδσ όηη ηόζν εζείο όζν θαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζα αξλεζείηε λα δερηείηε 

αλεκνγελλήηξηεο κέζα ζηηο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο θαη ζην κνλαδηθό Γάζνο ηνπ Ράληε, 

πνπ απνηεινύλ ηε θπζηθή θιεξνλνκηά ηεο Ηθαξίαο. Καλέλα αληίηηκν δελ αμίδεη ηέηνηα θπζηθή 

θαηαζηξνθή.  

      

Αληηιακβάλεζηε φκσο, φηη θαη κόλν ε ζπδήηεζε γηα ιηγόηεξεο αλεκνγελλήηξηεο θαζηζηά 

απηνδίθαηα άθπξε ηε ζπγθεθξηκέλε εθδνζείζα άδεηα ηεο ΡΑΔ, θάηη ην νπνίν πηζηεύσ όηη ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην ζα πξέπεη λα απαηηήζεη από ηνλ ππνπξγό ΠΔΚΑ. Χζηφζν, ν ηδηψηεο 
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 Ζ έλζηαζε κνπ είλαη αλαξηεκέλε ζην δηαδίθηπν: http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd28.htm#Σδαξέιιη   

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd28.htm#Τζαρέλλι


επελδπηήο βξίζθεηαη απφ δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο ζε θαιχηεξε ζέζε ζήκεξα, απφ φηη ν Γήκνο 

Ηθαξίαο, γηαηί αθξηβψο ππάξρεη απηή ε απφθαζε αδεηνδφηεζεο ηεο ΡΑΔ θαη ε ζηήξημή ηνπ απφ ηνλ 

ππνπξγφ ΠΔΚΑ. Ο Γήκνο βξίζθεηαη ζηξηκσγκέλνο ππφ ηελ εθβηαζηηθή ινγηθή ηνπ take it or leave 

it. 

Πξνηείλσ:  

 Δπεηδή, απφ άπνςε ρξφλνπ, θαη νη δχν εθδνρέο δελ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ πξηλ ηελ παξέιεπζε 

ηεζζάξσλ ή θαη πεξηζζνηέξσλ ρξφλσλ, ρξφλνο πνπ μεπεξλά ηε ζεηεία ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ,  λα εμεηάζεηε ην ελδερφκελν, σο πξνο ηε δηαβνχιεπζε, κεηά απφ πιήξε ελεκέξσζε 

ηνπ θαξηψηηθνπ ιανχ, λα πξνβείηε ζε ηνπηθό δεκνςήθηζκα γηα ηελ απνδνρή ή όρη ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο απόθαζεο ηεο ΡΑΔ.  

 λα εμεηάζεηε ηελ πξφηαζή κνπ γηα έλα πνιπκεηνρηθφ επελδπηηθφ ζρέδην, πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζπκπεξηιακβάλεη, απφ κεδεληθή βάζε, ζπδήηεζε θαη κε ηδηψηεο ζρεηηθά κε ηελ ελδερφκελε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ πινπνίεζή ηνπ.  

πσο αληηιακβάλεζηε, δελ είλαη δπλαηφ λα πινπνηεζνχλ θαη νη δχν πξνηάζεηο, ηεο ΗΚΑΡΟ 

ΑΝΔΜΟ ησλ 110 MW θαη απηή πνπ ζαο πξνηείλσ. Δπίζεο, αληηιακβάλεζηε φηη γηα ηελ Ηθαξία 

αιιά θαη γηα ην Γήκν είλαη πνιιαπιά ζπκθέξνπζα ε πξφηαζή κνπ, θαζψο ην ηεξάζηην θφζηνο ηεο 

θαισδηαθήο ζχλδεζεο ηεο Ηθαξίαο κε ηελ Αηηηθή απνθεχγεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ πνιχ 

κηθξφηεξε θαη ζπκθέξνπζα δηαζχλδεζε Ηθαξίαο-άκνπ. Σέινο, δελ ππνζεθεχεηαη ην αλαπηπμηαθφ 

κέιινλ ηεο ελδνρψξαο ηεο Ηθαξίαο θαη ν επηζπκεηφο απφ φινπο πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ 

ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ θαη ηνλ νηθνηνπξηζκφ, πνπ ηαηξηάδεη απφιπηα ζην Ηθαξηαθφ ηνπίν θαη ζην 

πνιχκνξθν θαη κνλαδηθφ ηζηνξηθφ, θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Νηθαξηάο. 

 

Μεηά από ηα παξαπάλσ, παξαθαιώ λα εηζεγεζείηε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ πξόηαζή 

κνπ θαη λα απνθαζίζεηε πξνο όθεινο ηεο Ηθαξίαο γηα έλα ζπκβαηό ελεξγεηαθό κέιινλ ππό 

ηνλ έιεγρν ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ Γήκνπ θαη όρη πξνο κηα  ηδησηηθή επέλδπζε πνπ 

είλαη αζύκβαηε κε ην ζπκθέξνλ ηεο Ηθαξίαο, επηθίλδπλε, επηρεηξεκαηηθά απξόβιεπηε θαη 

επηζθαιήο, θαη κάιηζηα ρσξίο λα έρεη ε ηνπηθή θνηλσλία θαη ν Γήκνο Ηθαξίαο ηε δπλαηόηεηα 

νύηε λα ειέγμεη νύηε λα παξέκβεη.  

Με εθηίκεζε,  

 

Ζιίαο Γηαλλίξεο 

 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο-Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ 

Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο Βνξείνπ Αηγαίνπ 
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επηζηξνθή 

 

image29003.jpg
image29005.jpg


Φεθίδνπκε ΚΑΣΑ ΣΧΝ 110 ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΖΣΡΗΧΝ ζηελ ΗΚΑΡΗΑ 

 

ΗΚΑΡΗΑ: ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΧΝ 110 ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΖΣΡΗΧΝ 

Πξσηνβνπιία θαηά ησλ Α/Γ Ηθαξίαο 
 

Οη ππνγξάθνληεο/ππνγξάθνπζεο απηφ ην θείκελν, άηνκα θαη ζχιινγνη, είκαζηε θαηά ηεο 

ηνπνζέηεζεο ησλ 110 Αλεκνγελλεηξηψλ ζπλνιηθήο ηζρχνο 330 MW ζηνλ Αζέξα ηεο Ηθαξίαο.  
 

Σν ζρέδην απηό, αλ πινπνηεζεί: 

• Θα κεηαηξέςεη ηνλ Αζέξα ζε βηνκεραληθή δψλε παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κήθνπο άλσ 

ησλ 27 ρηιηνκέηξσλ.  

• Θα ζεκάλεη ηεξάζηηεο εθζθαθέο, εθρεξζψζεηο θαη ηζνπεδσηηθέο δηαλνίμεηο ζηνλ Αζέξα γηα ηε 

κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, ηηο ζεκειηψζεηο θαη ηα απαηηνχκελα νδηθά έξγα 

γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. 

• Θα απμήζεη ηελ ηξσηφηεηα ηεο Ηθαξίαο ζε πιεκκχξεο θαη ζε θαηλφκελα εξεκνπνίεζεο θαζψο ζα 

δεκηνπξγήζεη αλνηρηέο επηθάλεηεο δεθάδσλ ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ. 

• Θα θαηαζηξέςεη ην Γάζνο ηνπ Ράληε θαη άιιεο δαζηθέο πεξηνρέο. 

• Θα θαηαζηξέςεη κεγάιν κέξνο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο NATURA ηεο Ηθαξίαο (νηθφηνπνο 

επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο) πνπ βξίζθεηαη ζηε Γπηηθή Ηθαξία θαζψο θαη εθείλεο πνπ βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζηελ Πνχληα θαη ην Καθφ Καηαβαζίδη.  

• Θα θαηαζηξέςεη ηνπο βηφηνπνπο θαη ηηο πεξηνρέο πνπ θσιηάδεη ε νξληζνπαλίδα ηεο Ηθαξίαο, ε 

νπνία, ζχκθσλα κε ηελ Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, είλαη κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο. 

• Θα κεηψζεη ην δσηηθφ παξαγσγηθφ θαη αηζζεηηθφ ρψξν ησλ Ηθαξίσλ γηα πνιιέο δεθαεηίεο.  

• Θα αιινηψζεη δξακαηηθά ην Ηθαξηαθφ ηνπίν θαζψο νη ηεξάζηηεο αλεκνγελλήηξηεο ζα θαίλνληαη 

απφ παληνχ, ιφγσ ηεο επηκήθνπο ηνπνζέηεζήο ηνπο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θνξπθνγξακκήο. 

• Θα γεκίζεη κε ρηιηφκεηξα θαισδηψζεσλ θαη πάλσ απφ 110 ζπλνδεπηηθψλ θηεξίσλ γηα 

απνζήθεπζε, θχιαμε, θαη ππνζηαζκνχο φρη κφλν ηνλ Αζέξα αιιά θαη πνιιέο άιιεο πεξηνρέο ηεο 

Ηθαξίαο, κέρξη ην ζεκείν ηεο βχζηζεο ηνπ θαισδίνπ πξνο ηελ Αηηηθή.  

• Θα αθπξψζεη ηηο κειινληηθέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (νξεηβαζία, 

αλαξξίρεζε, πεδνπνξία, πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο, ηφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ησλ νξεηλψλ 

ρσξηψλ, αλάδεημε ησλ ηζηνξηθψλ κνλνπαηηψλ θιπ) 

• Θα κεηψζεη ηελ ζεκεξηλή ειθπζηηθφηεηα ηεο ελδνρψξαο ηεο Ηθαξίαο απφ ηνπο παξαζεξηζηέο πνπ 

επηζθέπηνληαη ηα νξεηλά ρσξηά θαη ηα κνλνπάηηα ηεο Ηθαξίαο θαη ζα απεηιήζεη ηηο ζεκεξηλέο 

ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη φιν ην ρξφλν απφ νκάδεο μέλσλ, θπξίσο, πεξηπαηεηψλ.  
 

Θεσξνύκε όηη ε επέλδπζε απηή είλαη απνηθηνθξαηηθνύ ραξαθηήξα θαη αληίζεηε κε ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ λεζηνύ δηόηη: 
• αγλνεί ηελ ηνπηθή βνχιεζε.  

• ζρεδηάδεηαη θαη κεζνδεχεηαη ρσξίο δηαθάλεηα, ελεκέξσζε θαη δηάινγν κε ηνπο θαηνίθνπο θαη ηηο 

ηνπηθέο αξρέο.  

• πξνζθέξεη αζαθή νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα θαζψο νη ζεκεξηλέο πξνβιέςεηο πξνο ην Γήκν θαη 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία κπνξεί λα αιιάμνπλ ή λα κελ ππάξρνπλ ζην κέιινλ, ηδηαίηεξα κε ηε 

ζεκεξηλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία. 

• είλαη άζρεηε κε ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο Ηθαξίαο θαη απνβιέπεη κφλν ζηελ θεξδνθνξία ηνπ 

επελδπηή.  

• δελ ζπλππνινγίδεη ηα δξνκνινγεκέλα ελεξγεηαθά έξγα ηεο Ηθαξίαο.  

• πξνζθέξεη αζαθή νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα αιιάμνπλ ή λα κελ ππάξρνπλ 

ζην κέιινλ. 

• παξαβηάδεη θαηάθνξα ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαζψο ε Ηθαξία, πνπ ρξεηάδεηαη 9-12 ΜW 

θαιείηαη λα ζπκβάιεη ππέξκεηξα ζηνπο ελεξγεηαθνχο ζηφρνπο ηεο ρψξαο γηα ην 2020 κε ηα 330 

MW απηήο ηεο επέλδπζεο.  

• δελ έρεη ζπλεθηηκεζεί ε 25εηήο ή 50εηήο νηθνλνκηθή δεκηά απφ ηελ παξάδνζε ζε ηδησηηθά 

ζπκθέξνληα δεθάδσλ ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ ηνπ βνπλνχ. πγθεθξηκέλα, δελ έρνπλ 

ζπλεθηηκεζεί νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο πνπ ζα επηθέξεη, ε ελδερφκελε δηαηάξαμε ηνπ πδξνινγηθνχ 



θχθινπ θαη νη καθξνρξφληεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο (απαμίσζε πεξηνπζηψλ, κειηζζνθνκία, θαιψο 

αζθνχκελε θηελνηξνθία θαη θπλήγη, ηξνθνζπιινγή, ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο θιπ.). 

Καη ηέινο, δηφηη θαλείο δελ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη φηη, κεηά ηε ιήμε ηεο επέλδπζεο (25 ή 50 

ρξφληα), ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζα απνθαηαζηαζεί πξαγκαηηθά θαη φηη νη 110 αλεκνγελλήηξηεο, ηα 

ηζηκεληέληα ζεκέιηά ηνπο, ηα θηήξηα θαη ηα ρηιηφκεηξα θαισδίσλ ζα απνκαθξπλζνχλ κε δαπάλεο 

ηνπ επελδπηή. 
 

Καινύκε ηνλ Γήκν Ηθαξίαο:  

• λα κελ δερηεί απηφ ην απνηθηνθξαηηθφ επελδπηηθφ ζρέδην,  

• λα κε δερηεί δηαπξαγκαηεχζεηο γηα θακηά ρσξνζέηεζε πνπ λα είλαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο 

ηνπ Ράληε θαη κέζα ζηηο πεξηνρέο NATURA,  

• λα δξαζηεξηνπνηεζεί πξνο θαηάιιειεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ελεξγεηαθέο 

ιχζεηο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηελ Ηθαξία, φπσο ηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ηνπ ζην αλαζηξέςηκν-

πβξηδηθφ έξγν ησλ Ραρψλ, απφ φπνπ κπνξεί λα αληιήζεη ζεκαληηθά έζνδα, αιιά θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ δπλαηνηήησλ ηεο Ηθαξίαο ελδερνκέλσο κέζα απφ πνιπκεηνρηθά 

ζρήκαηα ηνπηθψλ, θπξίσο, ζπκθεξφλησλ φπνπ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη θαη ν Γήκνο, αληιψληαο 

θαη ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα (γεσζεξκία, ηειεζέξκαλζε, κηθξέο κνλάδεο ΑΠΔ). 

Οη ππνγξαθέο απηνχ ηνπ ςεθίζκαηνο δελ εμνπζηνδνηνχλ γηα απνδνρή νπνηνλδήπνηε κειινληηθψλ 

επηινγψλ, πνπ ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε. 
 

Τπνγξάθνπκε ειεθηξνληθά: 

http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1

-

%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%B

C%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html 
 
επηζηξνθή 
 

Πινύζηνο ν πξνβιεκαηηζκόο κε αθνξκή ην ςήθηζκα θαηά ησλ 110 αλεκνγελλεηξηώλ 

 

Παξαηίζεληαη ηα ζρόιηα πνπ έγξαςαλ νξηζκέλνη ππνγξάθνληεο, γηα λα γίλεη αληηιεπηό ην 

επίπεδν ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ πνπ αλαπηύζζεηαη. Σα ζρόιηα απηά ζα θαηαηεζνύλ ζην Γήκν 

Ηθαξίαο, ζηα πιαίζηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ έρεη εμαγγειζεί. 

 

Τπνγξαθσ γηαηη ζπκθσλσ κε ηνπο ινγνπο γηα ηνπο νπνηνπο δελ πξεπεη λα γηλεη απην ην εξγν. 

Αιια ζα ήζεια λα θαηαιαβσ πσο θαη γηαηη επηιερηεθε ην ζπγθεθξηκελν λεζη γηα απην ην θαηα ηα 

αιια ζεκαληηθν εξγν γηα ηελ νηθνινγηθε ελεξγεηαθή αλαπηπμε ηεο ρψξαο! Γελ γίλεηαη λα κηιακε 

γηα ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ελεξγεηα θαη λα ζρεδηαδνπκε ελα εξγν πνπ πξνθαιεη ηεξαζηηα νηθνινγηθε 

δεκηα εαλ εγθαηαζηαζεί!! Απην δελ εηλαη εμειημε! 

ΑΥ ΝΗΚΑΡΗΑ ΜΟΤ ΝΗΚΑΡΗΑ ΜΟΤ ΦΖΛΑ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΒΟΤΝΑ ΟΤ ΟΜΟΡΦΑ ΣΑ 

ΚΟΡΗΣΗΑ ΟΤ ΚΑΗ ΚΡΤΑ ΣΑ ΝΔΡΑ ΟΤ!! Ζ ΗΚΑΡΗΑ ΓΔΝ ΠΧΛΔΗΣΑΗ ΓΔΝ 

ΔΝΟΗΚΗΑΕΔΣΑΗ ΓΗΑΣΗ ΓΔΝ Α ΑΝΖΚΔΗ! ΑΝΖΚΔΗ ΜΟΝΟ Δ ΟΟΤ ΣΖΝ ΑΓΑΠΟΤΝ! 

πκθσλψ κε ηα παξαπάλσ [πνπ αλαγξάθνληαη ζην ςήθηζκα], πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηα 

ζπλήζε δπζηεθκεξίσηα επηρεηξήκαηα πεξί θαξθίλνπ θηι θαη εζηηάδνπλ ζην πξαγκαηηθφ πξφβιεκα 

εγθαηάζηαζεο αλεκνγελλεηξηψλ ηέηνηαο θιίκαθαο, πνπ είλαη (εθηφο ηεο αηζζεηηθήο παξέκβαζεο 

ζε ηέηνηα θιίκαθα) θπξίσο ε νδνπνηία (κε ηα παξειθφκελα κπάδα, πιεκκχξεο θηι), νη ηζηκεληέληεο 

βάζεηο θαη παξειθφκελα θηίζκαηα, θαη ε ΟΛΗΚΖ θαηαζηξνθή παξζέλσλ / πξνζηαηεπφκελσλ 

νηθνζπζηεκάησλ, φπσο είλαη ν Πξάκλνο ηεο Ηθαξίαο θαη ηφζα άιια λεζηψηηθα / ζηεξηαλά βνπλά. 

ην φλνκα ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο, δελ ηζνπεδψλνπκε ην πεξηβάιινλ....!  

Ο ζπγθεθξηκέλνο ζρεδηαζκφο είλαη απνξξηπηένο!!! 

Ναη ζηηο αλεκνγελλήηξηεο, φρη ζηε λέα επνρή θαηαπάηεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο θχζεο θαη ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ. Αο εθαξκφζνπκε, επηηέινπο, ηε ξήζε "παλ κέηξνλ άξηζηνλ" θαη αο θάλνπκε έλα 

βήκα πξνο ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε αλζξψπνπ-θχζεο, δηαθπιιάζζνληαο φ,ηη ππάξρεη γχξσ καο. 

ε ηειηθή αλάιπζε, αο θεξζνχκε, επηηέινπο, σο "έμππλα" θαη "έιινγα" φληα. 

http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html


Δίλαη πξνηηκφηεξν λα δνζνχλ θίλεηξα/επηδνηήζεηο γηά κηθξέο αλεκνγελήηξηεο νηθηαθήο ρξήζεο, 

αιιά απηέο βέβαηα δελ εμππεξεηνχλ κεγάια ζπκθέξνληα θαη θξελάξνπλ κε θάζε ηξφπν ηελ ρξήζε 

ηνπο. 

Protect nature to protect yourself. Care for your land because it is just borrowed to you for a short 

while.. 

ρη ζηελ θαηαζηξνθή ηεο Ηθαξίαο θαη ησλ άιισλ λεζηψλ καο / νξεηλψλ καο ηνπίσλ! Έρνπκε 

δηθαίσκα λα ραηξφκαζηε ηελ άγξηα θχζε θαη ππνρξέσζε λα ηελ πξνζηαηεχνπκε! 

Ο Αζέξαο είλαη ΠΖΓΖ ΕΧΖ θαη ΟΜΟΡΦΗΑ! 

Γελ είλαη νηθφπεδν γηα θεξδνζθνπηθή εθκεηάιιεπζε! Να αλαδεηεζνχλ άιινη ηξφπνη παξαγσγήο 

ελέξγεηαο, πνπ ΝΑ ΔΒΟΝΣΑΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, αληί λα αληηθαζηζηνχλ ην 

έλα πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα (θιηκαηηθή αιιαγή) κε έλα άιιν, εμίζνπ ζνβαξφ, δει ηελ 

νινζρεξή θαηαζηξνθή ηνπίσλ θαη βηνπνηθηιφηεηαο!! 

Although renewable energy is the correct path for the future, this project is inappropriate on 

numerous levels: 

1.) It's tremendous scale relative to it's environment. 

2.) It's improper placement along half the summit of a beautiful ecosystem. 

3.) It's inadequate planning, and circumvention of local and national environmental laws. 

All in all, another slapdash project to enrich a few at the expense of many...this time masquerading 

under the"Green" umbrella. 

This project must be stopped. 

Ζ εζηθή αμία ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ ππεξβαίλεη θαηά εθαηνκκχξηα ησλ 

κεηξήζηκσλ επξψ ηεο αμίαο ησλ βηνκεραληθψλ απηψλ εγθαηαζηάζεσλ 

The number and magnitude of wind turbines to be installed on the top of the mountain of Ikaria, as 

described by the e-mailed report, requires a very serious study regarding possible environmental 

effects, impact on the water bed on the island, and impact on the natural beauty of Ikaria. 

πκθσλψ φηη ην έξγν απηφ ζα θαηαζηξέςεη ρσξίο δπλαηφηεηα αλαζηξνθήο ηελ θνξπθνγξακκή 

ηνπ λεζηνχ φπσο εχθνια κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

ηκήκαηνο π.ρ. ηεο λφηηαο Δχβνηαο πάλσ απ ηελ Κάξπζην θαη λνηηφηεξα πνπ πεξπάηεζα θαη 

δηαπίζησζα ησλ ιφγσλ ζαο ην αιεζέο.  

Put the wind-park in the sea like they have in the Baltic The Aegean has wonderful winds blowing 

all the year round. I am all in favour of Aeolian energy but not at the expense of natural beauty 

spots like the mountain range of Ikaria. 

Αληηζηαζείηε θίινη Ηθαξηψηεο φπσο θάλνπκε θη εκείο ζηελ Δπξπηαλία καο πνπ δελ έρνπκε ηίπνηα 

άιιν απ ηα βνπλά καο θαη ηα πνηάκηα καο. Λέκε έλα κεγάιν ΟΥΗ ζηε λέα εηζβνιή κε πξφζρεκα 

ηε δηάζσζε ηνπ πιαλήηε. 

Ναη ζηηο αλεκνγελλήηξηεο, αιιά εθεί πνπ πξέπεη θ κπνξεί θη φρη φπνπ ηνπο θαπλίζεη. Νηζάθη πηά κε 

ην βσκφ ηνπ θέξδνπο... 

Greece has become the victim of German industrial imperialism and the local middle-men 

connected to members of Parliament, offloading or dumping all over our country environmentally 

disastrous schemes that harm aesthetics, therefore destroy tourism, birds, AND MOST OF ALL 

THE BILL IS GOING TO BE FOOTED BY THE UNSUSPECTING ELECTRICITY 

CONSUMER, FOLLOW THE MONEY ETC. STUDY CAREFULLY THE BLOG 

archaeopteryx, the man knows his thermodynamics and economics too, pay attention ! 

ινη καδί νη θάηνηθνη ηνπ Αηγαίνπ ελάληηα ζηα ζπκθέξνληα πνπ ζέινπλ λα κεηαηξέςνπλ ηα λεζηά 

καο ζε εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε πξψηε χιε ηνλ άλεκν. Αληηζηεθφκαζηε 

ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ λεζηψλ θαη ηεο δσήο καο 

well done somebody should take care of the planet and some "pure" island like ikaria 
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O SILOGOS "MAGNA GRECIA" TIS ITALIAS EINAI KATA TIN TOPOTHETISI TON 110 

ANEMOGENITRION STIN IKARIA 

Ο Μπηηιελαίνο, κεγαινθαξραξίαο ηεο ελέξγεηαο, έπαζε ήδε ελα λαπάγην ζηε έξηθν, αιιά κπαιφ 

δελ έβαιε...Αο δνθηκάζεη ινηπφλ θαη ιίγν ην Ηθάξην Πέιαγνο, κπαο θαη πάεη άπαηνο! 

Nα ηειεηψλνπκε κε ηελ πξάζηλε ελέξγεηα πνπ απνηειεί ηελ κεηακφξθσζε (ή κάιινλ ηελ 

κεηάζηαζε) ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Απηνδηαρείξηζε ηψξα! 

Απνθαζηζηηθά! Δίλαη πηα ν θαηξφο γηα αιιαγέο. 

Ζ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΗΝΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΗ ΟΥΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑ ! 

ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΓΖΜΟΗΟ ΦΟΡΔΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ - ΔΡΓΑΣΗΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟ ! 

ΔΒΑΜΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΟ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ! 

Κάηη αθνχγεηαη θαη γηα αλάινγν πάξθν ζηελ Σήλν. Δίκαζηε καδί ζαο ηψξα. Αο είζηε θη εζείο καδί 

καο ηφηε. 

Οη γελλήηξηεο λα κπνπλ ζηελ ζάιαζζα. Μηθξφηεξε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε θαη πςειφηεξε 

απφδνζε. Κνζηίδεη βέβαηα παξαπάλσ... 

" Οχηε απηφο ν Ήιηνο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο λφκνπο ηεο θχζεο, αιιηψο νη Δξηλχεο, νη βνεζνί 

ηεο Γηθαηνζχλεο, ζα ηνλ θπλεγήζνπλ "  Ζξάθιεηηνο  

Θα θαηαζηξαθεη ην λεζη αηζζεηηθα θαη νηθνινγηθα αλ κπνπλ ηνζεο πνιιεο αλεκνγελλεηξηεο! αο 

βαδνπλ ζε θαζε ηνπν νζεο ρξεηαδνληαη γηα ηελ θαιπςε ησλ αλαγθσλ ηνπ λεζηνπ 

I support RES developments, provided they are applied on a "normal" scale and given that all 

envinonmental impact is properly accounted for. 

ζα ζπληζηνπζα ηελ θαηαζθεπε αξθεηα ιηγνηεξσλ αλεκνγελλεηξηψλ (πεξηπνπ 35), ηνπνζεηεκελσλ 

ζηα θαιπηεξα δπλαηα ζεκεηα κε θπξην θξηηεξην ηελ πξνζηαζηα ηνπ πεξηβαιινληνο. ζα εηαλ 

δεκνζηα επελδπζε θαη ην νθεινο κε νπνηνδεπνηε ηξνπν (ρξεκαηα ή δσξεαλ ελεξγεηα) ζα ηα 

θαξπσλνληαλ ν ηθαξησηηθνο πιεζπζκνο. κνλν εηζη ζα ειεγε. αιια εηζη δελ ερεη ζνππεξ θεξδε γηα 

απηνπο πνπ  ελδηαθεξνληαη ησξα. 

Πξάζηλε αλάπηπμε θαη πξάζηλα άινγα. Μαδί κε ηα απφλεξα κελ πεηάμνπκε θαη ην κσξφ. Καιέο νη 

ΑΠΔ αθνχ πξψηα εθαξκνζηνχλ εθηεηαηακέλα νη ΠΔΚ γηα κηα θνηλσλία απαιιαγκέλε απφ ην 

ΦΑΔ πνπ ζα ζηνρεχεη ζε ΚΠΑ. (Πεξηνξηζκνί Δλεξγεηαθήο Καηαζπαηάιεζεο, Φπραλαγθαζηηθή 

Αλαπηπμηαθή Δκκνλή, Κνηλσληθή θαη Πεξηβαιινληηθή Απειεπζέξσζε, θνηλψο γηα γε θαη 

ειεπζεξία) 

Θέισ λα δείρλσ ηελ Ηθαξία θαη ζηα δηζέγγνλα κνπ, έηζη φπσο ηελ παξαιάβακε. 

ρη ζην ππεξζπγθεληξσηηζκφ, λαη ζηελ ηνπηθφηεηα κε βάζε ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηα θαη ηελ 

βηψζηκε αλάπηπμε. 

Αο εθκεηαιιεπηνχκε επηηέινπο ηηο δπλαηφηεηεο γηα ΑΠΔ πνπ έρεη ε Διιάδα. 

NO WIND GENERATORS IN IKARIA.WE LIVED WITH OUT THEM FOR MILIONS OF 

YEARS. EVERY ONE WHO DECIDES TO INSTAL THEM IS A CRIMINAL AND WILL BE 

TREATED AS A KILLER. 

δελ ζα ζαο αθεζνπκε λα θαηαζηξεςεηε ηελ Ηθαξηα! 

ΣΑ ΒΟΤΝΑ ΑΝΖΚΟΤΝ ζηνπο ΑΔΣΟΤ 

πληάζζνκαη ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα αμηνπνίεζεο ησλ ΑΠΔ ρσξίο επηθπιάμεηο.  

Αξλνχκαη φκσο θάζε εθκεηάιιεπζε Φπζηθνχ Πφξνπ κε κνλαδηθφ γλψκνλα ηελ εμαζθάιηζε 

πινχηνπ. Ζ ελεξγεηαθή απηνηέιεηα ησλ λεζηψλ καο θαη ζπλνιηθά ηεο Διιάδαο, είλαη δήηεκα ην 

νπνίν ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη απφ ηελ πνιηηεία κε ζθνπφ ηελ αεηθνξία. Ζ δηαρείξηζε 

Δλεξγεηαθψλ Πφξσλ είλαη (θαη πξέπεη λα είλαη) ζπιινγηθφ αγαζφ. 

Ν. Κ.  Πεξηβαιινληνιφγνο κειεηεηήο Π.Η. - MSc Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ Δ.Κ.Π.Α. 

http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html


Δθκεηαιιεπηέο θαη θαηαπαηεηέο ηεο γεο θαη ησλ αλζξψπσλ… 

έιενο 

ΓΔΝ ΠΑΡΑΥΧΡΟΤΜΔ ΓΖ-ΑΔΡΑ-ΝΔΡΟ ΣΟΤ ΜΔΓΑΛΟΚΑΡΥΑΡΗΔ ΑΔΡΗΣΕΗΓΔ!!! 

I love Ikaria for it's raw natural beauty and rugged terrain... I love it's people for their values, 

warmth, hospitality and grace in walking the fine line between progress and preservation of culture 

for future generations. There is not one good reason for the installation of 110 wind turbines but 

many valid environmental, economic and sound reasons not to. As Benjamin Franklin said, "When 

in doubt, don't!! Today is worth two tomorrows!" 

Έρσ θαηαγσγή απ' ηελ Ηθαξία (ρσξηφ Πεξδίθη). Γειψλσ απεξίθξαζηα φηη ηάζζνκαη θαηά ηνπ 

έξγνπ δεκηνπξγίαο ησλ 110 αλεκνγελλεηξηψλ ζηελ Ηθαξία, θαζψο ε πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ 

κεγάινπ έξγνπ ζα θαηαζηξέςεη ην νηθνζχζηεκα ηνπ λεζηνχ καο. Γ. Π. 

Apo to Antiskari nomou Hrakleioy, to notiotero xwrio ths Krhths, anamesa sta omorfa vouna, 

xairetizoyme th kinhsh ayth 

Δπηηέινπο πξέπεη λα κάζνπκε φηη γηα λα θάλεηο θάηη επνηθνδνκεηηθφ ζηελ Διιάδα δελ ρξεηάδεηαη 

λα θαηαζηξέςεηο θάηη άιιν...απηφ ιέγεηαη ζπκθέξνλ θη φρη πξάζηλε αλάπηπμε. Ζ Ηθαξία είλαη έλαο 

επίγεηνο παξάδεηζνο θαη σο ηέηνηνο ζέινπκε λα κείλεη φινη! 

ΟΥΗ ΣΖΝ ΑΠΟΗΚΗΟΚΡΑΣΗA ΣΧΝ ΔΠΔΝΓΤΣΧΝ 

Ζ ΠΡΑΗΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΗΝΑΗ ΜΗΑ ΜΠΗΕΝΑ ( ΚΑΗ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΚΑΘΟΛΟΤ ΠΡΑΗΝΖ) 

http://autonomiprotovnaxou.blogspot.com/search/label/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%

CE 

%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF

%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%C 

E%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82 

Αθνχ αξλεζνχκε έλα ηέηνην ηεξαηνχξγεκα, κε νηηδήπνηε ζπλεπάγεηαη γηα ην λεζί, αο 

ζπδεηήζνπκε θαη, εη δπλαηφλ, αο απνθαζίζνπκε γηα ην είδνο ηεο αλάπηπμεο πνπ ρξεηαδφκαζηε. Σν 

κνληέιν ηεο αμηνπνίεζεο αλχπαξθησλ θαη δαλεηθψλ απφ ην κέιινλ πφξσλ δείρλεη λα μεςπράεη, 

αθνχ, εθηφο ησλ άιισλ, ηείλεη λα καο ιηαλίζεη ηηο δσέο. Αο ζθεθηνχκε θαη αο αλαζεσξήζνπκε 

θάπνηεο δεδνκέλεο απφςεηο γηα ηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, αιιάδνληαο αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο θαη αγλνψληαο ηηο ράληξεο ησλ "επελδπηψλ". 

Αλ θαη ππνγξάθσ, θνβάκαη πσο ε ζπδήηεζε γηα ηε ζρέζε ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ- πνιηηηζηηθνχ 

καο πεξηβάιινληνο άξγεζε πνιχ λα αξρίζεη. Πξέπεη εληαηηθά, εκείο πνπ κπνξνχκε, λα παξάγνπκε, 

λα πξνηείλνπκε ιχζεηο, λα επηκνξθψλνπκε ηνπο αζηνχο σο πξνο ηνλ ηξφπν δσήο πνπ ζεκαίλεη... 

βησζηκφηεηα 

Καη θπζηθά λα αληηζηεθφκαζηε θαη πνηέ λα κελ παξαδίδνπκε ηα φπια. 

Ίηε παίδεο Ηθαξίνη, αέξα! 

Ζηαλ ηφπνο εμνξίαο-Δίλαη ηφπνο επινγίαο. Αο κε γίλεη ηφπνο πνπ νη θάηνηθνί ηνπ ζα εμνξηζηνχλ. 

Οη κπιε θαη πξάζηλνη πνιηηηθνί ηεο δηαθζνξάο παξαδίδνπλ έλαληη πξνδνηηθψλ αξγπξίσλ (κίδεο) 

ζηνπο ληφπηνπο θαη μέλνπο θνηδακπάζεδεο ηεο πινπηνθξαηίαο ην ηνπηθφ καο πινχην (άλεκν θαη 

ήιην) θαη κε ην δηθφ καο ηδξψηα λα καο πνπινχλ αθξηβή ελέξγεηα.  

Απαηηνχκε δεκνηηθφ θσηνβνιηατθφ θσηηζκφ γηα λα γπξίζνπλ ηα ρξήκαηά καο ζηηο δηθέο καο 

ηζέπεο θαη γηα λα κε θαηαζηξαθεί ην απεξίγξαπην θαη ζπάλην ζε αμίεο πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο καο 

!!!! 

Πέξα απφ ην καχξν θαη ην άζπξν ππάξρεη θαη ην γθξίδν..... 

Αο δεη ν Γεκνο ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ λεζηνχ θαη αο νξίζεη απζηεξά ζέζε αηνιηθνχ πάξθνπ 

κε θαηαζθεπέο πνπ ζα ζέβαζηνπλ ην πεξηβάιινλ, θξνληίδνληαο λα εμαζθαιίζεη ηελ φπνηα 

απνθαηάζηαζή ηνπ φηαλ ηειεηψζεη ε δσή ηνπ έξγνπ... Γ.Ρ. 

απηφ είλαη ην μεπνχιεκα! ε εθκεηάιεπζε ζε φιν ηεο ην κεγαιείν.. Κακία αλνρή! 
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PLACING 110 WINDMILLS ON ONE ISLAND YOU WILL CREATE STRESS,LACK OF 

SLEEP, DEAFNESS AND HEART DESEASE AS IT HAS HAPPENED IN OTHER PLACES 

AROUND THE WORLD- PLACE THEM ON VARIOUS VRAHONISIDES, IF YOU CARE 

FOR PEOPLE MR MITILINEE AND YOU GREEK POLITICANS!THIS WAY YOU WILL 

ALSO PROTECT GREEK ISLETS FROM TURKISH INTENTIONS!! THE POLITICIANS OF 

THE GREEK PARLIAMENT SHOULD BE TAKEN TO THE INTERNATIONAL COURTS IF 

SUCH PLAN GOES THROUGH AS IT IS UNHEALTHY FOR THE LOCAL POLULATION 

and THEY SHOULD BE SUED! 

πγραξεηήξηα γηα ηελ πξσηνβνπιία αιιά αλάινγεο θηλεηνπνηήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ γίλεη 

θαη γηα μεραζκέλα ρσξηά φπσο ηνπ Σξαπάινπ (ρσξίο νδηθή πξφζβαζε πξνο ηελ Πξσηεχνπζα). 

Υσξηφ πνπ πξέπεη λα δηαλχζεη ν Σξαπαιηψηεο 4 ψξεο θαθνηξάρειν δξφκν γηα λα θηάζεη ζην 

ρσξηφ ηνπ.  

Πξαγκαηηθά φζν αγαπάκε απηφλ ηνλ ηφπν ηφζν καο δπζθνιεχεη ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο πγείαο 

γηαηί ηξέκνπκε θαη κφλν ζηελ ηδέα ζπκβεί νηνδήπνηε. 

ΜΔ ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΟΤ ΜΑ ΔΦΔΡΑΝ ΔΓΧ, ΤΝΔΥΗΕΟΤΝ ΑΚΑΘΔΚΣΟΗ ΣΖΝ 

ΗΓΗΑ ΠΟΡΔΗΑ,ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ.ΚΑΝΔΝΑ ΔΒΑΜΟ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ,ΣΖΝ 

ΗΣΟΡΗΑ,ΣΖΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ,ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ,ΣΟΝ ΤΝΑΝΘΡΧΠΟ.ΜΟNΟ ΠΛΖΡΖ 

ΤΠΟΣΑΓΖ ΣΟΝ ΜΑΜΧΝΑ...ΟΛΑ ΣΟ ΒΧΜΟ ΣΟΤ ΚΔΡΓΟΤ... 

Χο αζρνινχκελνο κε ηνλ ηνπξηζκφ ηα ηειεπηαία εμη ρξφληα θαη ηελ ζπλερή επαθή κνπ κε 

επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ ζα ήζεια λα πψ νηη πέξα απν ηελ αηζζεηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ κέξνο, 

απν θαζαξά νηθνλνκηθή άπνςε θαη εθφζνλ βιέπνπκε ηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ ζπλνιηθά, ην 

φπνην θαη' απνθνπή πνζφλ πνπ ελδερνκέλσο ζα θεξδίζεη σο Γήκνο Ηθαξίαο ζα πξέπεη λα ζπγθξηζεί 

κε ηα δηαθπγφληα θέξδε -ρξεηάδεηαη κειέηε- απν ην είδνο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ κεηά απν δνπιεηά 

ρξφλσλ απνηειεί ην πην κεγάιν θαη ζπλεπέο θνκκάηη ηνπ. 

A few dozen small decentralized windmills scattered around the island would help Ikaria. But the 

110 powerful windmills will be destructive to Ikaria's ecology, the health of the human and animal 

populatoin, community life and local economy. This is a very bad plan. These windmills must not 

be built.  Tula Tsalisl 

πκθσλψ κε ηνπο εμαγξησκέλνπο θαηνίθνπο ηεο Ηθαξίαο θαη ειπίδσ λα ιεθζνχλ ππ' φςελ απηέο νη 

ππνγξαθέο θαηά ησλ αλεκνγελλεηξηψλ 

ΑΗΓΑΗΟ, ΚΤΚΛΑΓΔ ΚΑΗ ΚΡΖΣΖ ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΔΝΑ ΔΝΗΑΗΟ ΦΤΗΚΟ ΚΑΗ 

ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΘΔΜΔΛΗΧΓΟΤ ΖΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ, 

ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΚΑΗ ΠΑΓΚΜΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ. ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΣΟ 

ΚΑΣΆΛΟΓΟ ΠΑΓΚΜΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Χ ΔΞΔΥΧΝ ΥΧΡΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ 

ΠΑΡΟΤΗΑ, ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΘΔΗ. ΟΛΟΗ ΟΗ ΦΟΡΔΗ, ΚΡΑΣΟ, ΗΓΗΧΣΔ ΚΑΗ ΤΛΛΟΓΟΗ Α 

ΠΡΟΚΑΛΔΟΤΝ ΜΗΑ ΠΑΝΔΘΝΗΚΖ ΤΕΖΣΖΖ ΓΗΑΣΗ Δ ΛΗΓΟ, Ζ ΜΖ ΑΣΗΚΖ 

ΔΛΛΑΓΑ ΘΑ ΈΥΔΗ ΣΖΝ ΣΤΥΖ ΣΖ ΑΝΣΗΠΑΡΟΥΖ ΣΧΝ ΑΣΗΚΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ. 

επηζηξνθή 

 

ΗΚΑΡΗΑ:ΝΑ ΠΑΕΑΡΔΤΦΟΤΜΔ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΧΝ 110 ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΖΣΡΗΧΝ; 

 

Απηή ε άπνςε ππάξρεη ζην λεζί θαη θαίλεηαη λα εθθξάδεη θαη ην Γήκαξρν. ε έλαλ απφ ηνπο 

δηάθνξνπο ειεθηξνληθνχο δηαιφγνπο πνπ γίλνληαη απηφ ηνλ θαηξφ, ν θίινο Υ.Φ. κνπ απάληεζε σο 

εμήο ζην κήλπκά κνπ γηα ππνγξαθέο ζην ςήθηζκα θαηά ησλ 110 αλεκνγελλεηξηψλ:   

«ΗΚΑΡΗΑ:ΝΑ ΠΑΕΑΡΔΤΦΟΤΜΔ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΧΝ 110 ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΖΣΡΗΧΝ  

ηέιλσ ηνλ ζχλδεζκν απφ αληίζηνηρε πεξίπησζε ζηνλ Γήκν ηπιίδαο γηα αηνιηθφ πάξθν ζηε θχξν. 

Καη ην απφζπαζκα απφ ηνλ ιφγν ηνπ Κνπκνπληζηή δήκαξρνπ. 

http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html
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"Διάηε ζηε ηπιίδα, πνπ κνηξάδνπκε ζπζζίηην ζε πξψελ λνηθνθπξαίνπο... Γελ έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα 

λα δηψρλνπκε επελδχζεηο πνπ ζα θέξνπλ ρξήκαηα θαη αλάπηπμε ζηνλ ηφπν". 

Γείηε ην video κε ηελ παξέκβαζε ηνπ Απφζηνινπ Γθιέηζνπ: 

http://www.mediagate.gr/On-Screen/item/8975-VIDEO-Apisteyto-xespasma-toy-Apo 

stoloy-Gkletsoy-gia-tis-anemogennitries 

ή  http://www.youtube.com/watch?v=-VXebtFbB5g»  

Υ.Φ. 
 
Χο απάληεζε έζηεηια ην εμήο: 

 

Αγαπεηνί θίινη θαιεζπέξα 
Αλ είλαη λα μεπνπιεζνχκε αο μεπνπιεζνχκε θαλνληθά. «Ωξαία» άπνςε, εχθνιε θαη πξαθηηθή. Σελ 

εθιακβάλσ σο ρηνχκνξ. 

Έρσ θη άιιεο ηέηνηεο πξνηάζεηο παδαξέκαηνο θαη μεπνπιήκαηνο. Καη κεηά νη θαξηψηεο ζα 

θάααζνληαη θαη ζα εηζπξάηηνπλ. Σα κάηηα κνπ αξρίδνπλ λα γπξίδνπλ ζαλ ηνλ θνπινρέξε θαη λα 

δείρλνπλ ΓΟΛΛΑΡΗΑ!!! 

Ηδνχ ινηπφλ κεξηθέο πξνηάζεηο: 

1. Μαο έρνπλ δεηήζεη επαλεηιεκκέλα θαη ηηο ηακαηηθέο πεγέο. Να ηηο δψζνπκε γηα έλα 2%. 

2. Δπίθεηηαη θαη ηδησηηθνπνίεζε ησλ αεξνδξνκίσλ θαη ησλ ιηκαληώλ. Να παδαξέςνπκε γηα λα 

πάξνπκε θαη εκείο θάηη ηηο απφ ηνπο ηδηψηεο γηα ην ιηκάλη ηνπ Δπδήινπ θαη ηνπ Αγίνπ Κεξχθνπ. Άιιν 

έλα 2% + 2% = 4% 

3. Έξρεηαη θαη ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ λεξώλ -έρεηε αθνχζεη γηα ηελ ΔΤΓΑΠ Νήζσλ Α.Δ.; Ήδε 

πξνζεγγίδεη ηνπο δήκνπο γηα λα πάξεη ηε δηαρείξηζε ησλ λεξψλ γηα 20-30 ρξφληα. Να δψζνπκε θαη ηα 

λεξά γηα 2%. 

4. Να βάινπκε θαη παξθόκεηξα παληνύ ψζηε λα έρνπκε έζνδα. Άιιν έλα 2% (πξέπεη λα ζθεθηνχκε 

ζνβαξά θαη ηα δηφδηα. Μφλν έηζη ζα θηηάμνπλ νη δξφκνη ηεο Ηθαξίαο) 

5. Να πηέζνπκε γηα λα εμνξπρζεί ην πεηξέιαην αλάκεζα ζηε Υίν θαη ζηελ Ηθαξία. Θα είλαη ζσζηφ 

ρξπζσξπρείν. Δδψ πξνζζέηνπκε 30% 

6. Πξηλ βάινπκε αλεκνγελλήηξηεο ζηνλ Αζέξα πξέπεη λα δνχκε κήπσο έρεη νπξάλην ζην βνπλφ. Να 

ην αλαζθάςνπκε φρη γηα αλεκνγελλήηξηεο αιιά γηα αθφκε κεγαιχηεξν φθεινο. Σν νπξάλην αμίδεη 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο παιηναλεκνγελλήηξηεο. Δθηφο θαη αλ κπνξνχκε λα ηα ρσξνζεηήζνπκε θαη ηα δπν 

δίπια-δίπια. Δδψ έρνπκε πνιιά: 30-40%. 

7. Σειηθά, ρσξίο αζηεία, αλ αμίδεη θάηη είλαη λα παιέςνπκε ψζηε ε ΓΔΖ αλαλεψζηκεο λα βάιεη ην 

Γήκν κέηνρν ζην πβξηδηθό ηεο Πξνεζπέξαο κε 20-30%, γηαηί ν Γήκνο έδσζε ηε γε θαη χδσξ γηα λα 

γίλεη απηφ ην έξγν. Να κελ αξθεζηνχκε ζην 1-2% πνπ ελδέρεηαη λα καο δψζεη ν ηδηψηεο πνπ ζα 

πάξεη ην έξγν κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ ηνπ 2012. Πξνζζέηνπκε άιιν έλα 30% 

8. Αλ ηειηθά είλαη λα μεπνπιήζνπκε ην βνπλφ γηα λα εμάγεηαη ξεχκα ζηε Γεξκαλία απφ ηε 

βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ κήπσο πξέπεη λα ζθεθηνχκε ζνβαξά, αληί λα 

είκαζηε θηεληάξεδεο, λα θάλνπκε αλεμάξηεηε ηελ Ιθαξία ην 2012 θαη κεηά όινη καδί λα 

δηαπξαγκαηεπηνύκε κε ηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία, ηελ Ακεξηθή, ηε Ρσζία θαη όπνηνλ ηέινο 

πάλησλ πξνζθέξεηαη λα καο δώζεη ηα πεξηζζόηεξα γηα λάρεη ην λεζί; Αξρηθή ηηκή ην 30% ηνπ 

ηδίξνπ ηνπο απφ πνιέκνπο θιπ. 

ΤΝΟΛΟ: 130% πεξίπνπ ηνπ θαληαζηαθνχ καο. Καιή επίδνζε! 

Αλ είλαη ινηπφλ λα μεπνπιεζνχκε αο μεπνπιεζνχκε θαλνληθά. Μλεζηήξεο ππάξρνπλ, θαη δελ είλαη 

κφλν ν Μπηηιελαίνο.  

Ο ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ ΔΗΝΑΗ Ζ ΑΡΥΖ - ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ 

Σέινο, αλ ζαο αξέζνπλ ηα βηληεάθηα, έρσ πνιιά ηέηνηα γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο απφ Κξήηε, Άλδξν, 

θχξν, Αλάβξα, Αγγιία, Γεξκαλία θιπ. Μεξηθά έρνπλ αξπαθηηθά πνπ ηα «θφβνπλ» νη 

αλεκνγελλήηξηεο, αλεκνγελλήηξηεο πνπ πέθηνπλ, πνπ παίξλνπλ θσηηά, πνπ ζθάλε θιπ. Έρνπλ κεγάιν 

ελδηαθέξνλ. Αλ ζέιεηε ζαο ηα ζηέιλσ λα ηα „ρεηε καδί κε ηνπ Γθιέηζνπ. 

Με θηιηθνχο ραηξεηηζκνχο 

Ζιίαο Γηαλλίξεο 

ΤΓ:  

http://www.mediagate.gr/On-Screen/item/8975-VIDEO-Apisteyto-xespasma-toy-Apo
http://www.youtube.com/watch?v=-VXebtFbB5g


 Καλνληθά πξέπεη λα ππνγξάςνπκε φινη. Αθφκε θαη απηνί πνπ ζέινπλ λα ηηο επηβάινπλ ηηο 

αλεκνγελλήηξηεο, πξέπεη λα ζθεθηνχλ: ζν πην πνιιέο νη ππνγξαθέο ηφζν ην παδάξη αλεβαίλεη ππέξ 

ηεο Ηθαξίαο. Καη λα απεηιήζνπκε ην Μπηηιελαίν κε Γεκνςήθηζκα. Δθεί είλαη πνπ ζα ηα δψζεη φια. 

Δθηφο θαη αλ θπξηαξρήζεη ε άπνςε «κελ ηνλ δνξίζνπκε πνιχ θαη θχγεη γηαηί ηφηε … ηη ζα θάλνπκε 

ρσξίο βαξβάξνπο;»  

 Σε βνχιεζε ησλ Καξησηψλ πνηφο ηελ ππνινγίδεη φηαλ απνθαζίδνληαη ηέηνηα ζρέδηα απφ ηε 

ΡΑΔ θαη ην ΤΠΔΚΑ; Καλέλαο θπζηθά, φπσο δελ ππνιφγηζε θαη ν ΓΑΠ ηε βνχιεζε νιφθιεξνπ ιανχ 

θαη επέβαιε ην κλεκφλην. Μφδα! 
 
Μεηά απφ απηή ηελ απάληεζή κνπ, δελ μαλαεπηθνηλψλεζε καδί κνπ ν Υ.Φ. Ση λα πεη ν άλζξσπνο 

φηαλ θαηεβάδσ ην επίπεδν ηνπ παδαξέκαηνο, πνπ ν ίδηνο αξρηθά πξνηείλεη, ηφζν ρακειά; Δθηφο θη 

αλ άιιαμε άπνςε απφ ηα γξαθφκελά κνπ. Γελ μέξσ. Ζ.Γ. 

 

επηζηξνθή 
 

Ξεθηλάεη θακπάληα θαη γηα ηελ έληππε ζπιινγή ππνγξαθώλ. 
πλερίδεηαη κε επηηπρία ε ειεθηξνληθή ζπγθέληξσζε ππνγξαθώλ θαηά ησλ 110 

αλεκνγελλεηξηώλ ηεο Ηθαξίαο. 

 

13-12-2011 
 

Θεξκή απνδνρή έρεη ζπλαληήζεη  ε πξσηνβνπιία λα ζπγθεληξσζνχλ ππνγξαθέο θαηά ησλ 110 

αλεκνγελλεηξηψλ ηεο Ηθαξίαο, γηα ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε άδεηα απφ ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή 

Δλέξγεηαο.  

Απφ ηελ εκέξα πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ε ειεθηξνληθή ζπγθέληξσζε ππνγξαθψλ ζηα ΜΜΔ (26-11) 

κέρξη ζήκεξα  (4-1-2012) έρνπλ ππνγξάςεη πάλσ απφ 900 άηνκα θαη θνξείο απφ ηελ Ηθαξία, ηελ 

Αζήλα θαη άιιεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα, ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή.  
 

Δπίζεο, κέρξη ηψξα έρνπλ ππνγξάςεη ζεκαληηθέο  πξνζσπηθφηεηεο απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, 

ηελ απηνδηνίθεζε, ηνλ παλεπηζηεκηαθφ θαη επηζηεκνληθφ ρψξν.  
 

Σέινο, δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηηο επελδχζεηο, 

φπσο δείρλνπλ ηα ζρφιηα πνπ θάλνπλ αξθεηνί απφ φζνπο ππνγξάθνπλ ην ςήθηζκα.  
 

Ζ ζπγθέληξσζε ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζπλερίδεηαη ζηε δηεχζπλζε: 
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-

%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11/signatures.html 
 

Μέρξη ζήκεξα νη ππνγξαθέο ζπγθεληξψλνληαλ κφλν ειεθηξνληθά.  

Από ζήκεξα μεθηλάεη θαη έληππε ζπγθέληξσζε ππνγξαθώλ ζηελ Ηθαξία θαη ζηελ Ηθαξηαθή 

παξνηθία, αιιά θαη ζηελ Αζήλα θαη ζε άιιεο πφιεηο.  

Σν έληππν γηα ζπγθέληξσζε ππνγξαθψλ κπνξεί λα ην θαηεβάζεη φπνηνο ελδηαθέξεηαη απφ ηελ 

ηζηνζειίδα: http://www.asda.gr/ikariaka/petitionIKARIA.pdf.  

 

Καινχληαη φζνη ελδηαθέξνληαη λα βνεζήζνπλ ζηε ζπγθέληξσζε ππνγξαθψλ, λα ηππψζνπλ ην 

έληππν θαη λα ζπγθεληξψζνπλ ππνγξαθέο  ζην ρσξηφ ή ζηελ πφιε ηνπο, φπνπ ππάξρνπλ Καξηψηεο 

θαη Καξησηίλεο αιιά θαη άιινη ελδηαθεξφκελνη/εο. ηε ζπλέρεηα λα ην ηαρπδξνκήζνπλ ζηε 

δηεχζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη. 

 

Όινη καδί κπνξνύκε. 

Πξσηνβνπιία θαηά ησλ Α/Γ Ηθαξίαο 

 

Πιεξνθνξίεο: 6974185330, 6945248310, 6975884734 

 

επηζηξνθή 

http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11/signatures.html
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11/signatures.html
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11/signatures.html
http://www.asda.gr/ikariaka/petitionIKARIA.pdf


 

Μεγάιε ε ειεθηξνληθή απνδνρή ηνπ ςεθίζκαηνο 

 

Σν ςήθηζκα είρε 668 likes Facebook κέρξη ηηο 26/12/2011 θαη αλαδεκνζηεχηεθε ζε πάλσ απφ 50 

ηζηνζειίδεο θαη blogs. Ζ Ηθαξία επραξηζηεί: 

  

1. http://aristrouth.blogspot.com/2011/12/blog-post_25.html  

2. aristeristrouthokamilos.blogspot.com/.../bl...  

3. www.nikaria.gr  Φήθηζκα: ΗΚΑΡΗΑ: ΤΠΟΓΡΑΦΟΤΜΔ ΚΑΣΑ ΣΧΝ 110 ... 

4. www.nikaria.gr/index.../story26-1684.htm...  

5. ecomirabello.blogspot.com ΗΚΑΡΗΑ: ΤΠΟΓΡΑΦΟΤΜΔ ΚΑΣΑ ΣΧΝ 110 

ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΖΣΡΗΩΝ 

6. launch.groups.yahoo.com/group/.../2666 Fw: ΗΚΑΡΗΑ: ΤΠΟΓΡΑΦΟΤΜΔ ΚΑΣΑ ΣΧΝ 

110 ΑΝΔ - Yahoo! Groups 

7. wwwvigla.blogspot.com/2011/12/110.html ΗΚΑΡΗΑ: ΤΠΟΓΡΑΦΟΤΜΔ ΚΑΣΑ ΣΧΝ 110 

ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΖΣΡΗΩΝ 

8. www.ikariamag.gr/δηαδηθηπαθή-ζπιινγή-π Γηαδηθηπαθή ζπιινγή ππνγξαθψλ θαηά ησλ 

110 Αλεκνγελλεηξηψλ ... 

9. www.neemo.gr/cluster5634786.php 
10. www.inews.gr › Blogs › Πξέδα TV 
11. www.palo.gr/cluster/blogs/.../27650/?clid...  
12. www.palo.gr/cluster/articles/eidhseis.../23/...  

13. www.aftodioikisi.gr/proto.../16341  

14. www.aftodioikisi.gr/dhmoi/...ikarias/1634...  

15. groups.google.com/.../f910943171aa8cd7  

16. www.enet.gr/?i=news.el.article&id...  

17. www.karystiapress.gr/tag/ikaria.html  

18. www.lezanta.gr/page/104/  

19. aristrouth.blogspot.com/  

20. www.ikariaki.gr/index.php?limitstart=33  

21. groups.yahoo.com/group/laika_aerofona/?...  

22. el-gr.facebook.com/Fournoi.ikarias  

23. savepramnos.wordpress.com/.../νηθνλνκηθ...  

24. www.oarmenistis.com/.../index.php?...  

25. m.bbvietnam.com/index.php?q...  Απηφλνκε Παξέκβαζε Ρεζχκλνπ |  

26. www.rafinanews.gr/index.php?...  
27. www.markware.gr/?c=Βηβιίν  

28. www.neakriti.gr/?page=newsdetail...  

29. www.solarmarket.gr/.../index.php?...  

30. www.planetinfocus.gr/site/section/C8  

31. myrovolosgreens.blogspot.com/  Οηθνιφγνη Πξάζηλνη Υίνπ 

32. sites.google.com/site/wildwaterwall/prostheste-menyma/diaphora  

33. Aeolian Islands Salina Resources Aeolian Islands www.ilovesa... 

34. nasosbratsos.blogspot.com/2011_11_01_a...  

35. parole-experts.com/απηφο-είκαη-ζπληζηψ-φ...  

36. trending.gr/user.php?user=antigoldgreece  

37. www.lesvosblogs.gr/2011/07/29/  

38. islgr.wordpress.com/.../αλεκνγελλήηξηεο-α...  

39. www.athensblogs.gr/2011/08/01/  

40. xaravgi-samos.gr/themedia/.../1314011360-XARAVGI-803-SITE.pd... 
41. alalazontatopia.blogspot.com/ 
42. polyvotis.blogspot.com/ 

43. xronika05.blogspot.com/.../blog-post_631... 

44. mavroprovatistes.blogspot.com/.../blog-po... 

http://aristrouth.blogspot.com/2011/12/blog-post_25.html
http://www.nikaria.gr/story26-1678.html
http://www.nikaria.gr/index.../story26-1684.htm
http://ecomirabello.blogspot.com/2011/12/110.html
http://ecomirabello.blogspot.com/2011/12/110.html
http://launch.groups.yahoo.com/group/laika_aerofona/message/2666
http://launch.groups.yahoo.com/group/laika_aerofona/message/2666
http://wwwvigla.blogspot.com/2011/12/110.html
http://wwwvigla.blogspot.com/2011/12/110.html
http://www.ikariamag.gr/διαδικτυακή-συλλογή-υ
http://www.ikariamag.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-110-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://www.ikariamag.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-110-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://www.neemo.gr/cluster5634786.php
http://www.google.gr/url?url=http://www.inews.gr/blogs.htm&rct=j&sa=X&ei=J_74TuG0K5P08QOG-PWcAQ&sqi=2&ved=0CGQQ6QUoADAH&q=%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%91:+%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95+%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91+%CE%A4%CE%A9%CE%9D+110+%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9C%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%A9%CE%9D&usg=AFQjCNHR9crA6wb-MiXWBCsGhUMwGpKsnQ
http://www.google.gr/url?url=http://www.inews.gr/%25CE%25A0%25CF%2581%25CE%25AD%25CE%25B6%25CE%25B1-TV.htm&rct=j&sa=X&ei=J_74TuG0K5P08QOG-PWcAQ&sqi=2&ved=0CGUQ6QUoATAH&q=%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%91:+%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95+%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91+%CE%A4%CE%A9%CE%9D+110+%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9C%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%A9%CE%9D&usg=AFQjCNGc7bgJUD5dii7Iu0ocYKTRZiDh1Q
http://www.palo.gr/cluster/blogs/.../27650/?clid
http://www.palo.gr/cluster/articles/eidhseis.../23/
http://www.aftodioikisi.gr/proto.../16341
http://www.aftodioikisi.gr/dhmoi/...ikarias/1634
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id
http://www.karystiapress.gr/tag/ikaria.html
http://www.lezanta.gr/page/104/
http://www.ikariaki.gr/index.php?limitstart=33
http://www.oarmenistis.com/.../index.php
http://m.bbvietnam.com/index.php?q=Mfv0Kfa6bO9ZKA91KfaSn29Rn2PBbAzRLu9ZKA91Kk9FJplFKAr0Mj9YLj12MunULAU9
http://www.rafinanews.gr/index.php
http://www.markware.gr/?c=Βιβλίο
http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail
http://www.solarmarket.gr/.../index.php
http://www.planetinfocus.gr/site/section/C8
http://www.ilovesalina.com/Aeolian-Islands
http://www.ilovesa/
http://www.lesvosblogs.gr/2011/07/29/
http://www.athensblogs.gr/2011/08/01/


45. nostimotato.blogspot.com/.../blog-post.ht... 

46. aristerastiblogosfera.blogspot.com/.../blog-... 

47. akanoniston.blogspot.com/.../l-eternel-reto... 

48. glykesistories.blogspot.com/.../blog-post_... 

49. aristeramitilini.blogspot.com/2011_08_01... 

50. poikilo2006.blogspot.com/2010_06_01_a... 

51. aspastos1.blogspot.com/2009_12_01_arch... 
 

επηζηξνθή 
 

Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο γεληθά, θαη εηδηθά γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο 

ζηελ Ηθαξία, πνπ κπνξεί λα είλαη θαη δηθέο ζαο 

 

Μεηαμχ άιισλ, έζηεηια θαη ζην facebook, ζηε ζειίδα «Μεηαξξπζκηζηηθή Αξηζηεξά» ην ςήθηζκα 

γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο ηεο Ηθαξίαο δεηψληαο απφ φζνπο ζπκθσλνχλ λα ππνγξάςνπλ. Ζ ζειίδα 

απηή είλαη αληίζηνηρεο ηδενινγηθήο θαηεχζπλζεο κε απηή ηνπ Γεκάξρνπ. Απφ απηή ηελ άπνςε 

ήηαλ ελδηαθέξνλ ν δηάινγνο πνπ έγηλε. Ζ ζπκκεηνρή θαη ηα ζρφιηα ήηαλ εληππσζηαθά. 75 

παξεκβάζεηο θαη εξσηήζεηο δελ ζπλεζίδνληαη γηα ηέηνηα ζέκαηα. Απάληεζα ζηα ζέκαηα πνπ 

ηέζεθαλ έλα πξνο έλα θαη ηα έζηεηια. Πήξα επραξηζηίεο γηα ην δηάινγν πνπ αλαπηχρζεθε.   

Αλαδεκνζηεχσ εδψ απηφ ην δηάινγν, παξ‘ φιν πνπ είλαη καθξνζθειήο (15 ζειίδεο) γηαηί λνκίδσ 

φηη ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαπηχρζεθε έρεη νπζία θαη βνεζάεη. Καη απηφ ην θείκελν ζα θαηαηεζεί 

ζηε δηαβνχιεπζε πνπ μεθίλεζε ν Γήκνο Ηθαξίαο. ΖΓ 

  
1. Αξεηή Καιεζάθε:  

ΔΡ: Ζ ΡΑΔ πψο ηε δίλεη ηελ άδεηα; Γελ ππάξρεη δηαδηθαζία, κειέηε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηα 

ζπκπαξνκαξηνχληα;  

ΑΠ: Γηα ην πψο απνθάζηζε ε ΡΑΔ δείηε ηελ απφθαζε ηεο ΡΑΔ 

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd28.htm#Λαηνχο2  θαη ηελ θξηηηθή πνπ θάλσ ζηελ απφθαζε ζηελ έλζηαζή 

κνπ http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd28.htm#Σδαξέιιη  

ΔΡ: έρσ αθνχζεη γηα παξφκνηεο πεξηπηψζεηο ηέξαηα θπξηνιεθηηθά...Γηα πξνζβνιή ηεο αηζζεηηθήο , γηα 

κείσζε ηεο παξαγσγήο γάιαθηνο ησλ ακλνεξηθίσλ...Απηή ηε θνξά απφ ζαο, δηαβάδσ γηα ηνλ Αξκαγεδδψλα 

πνπ απεηιεί λα εμαθαλίζεη έλα λεζί - ηελ ΗΚαξία ελ πξνθεηκέλσ- απφ ην ράξηε...Ση λα πψ...  

ΑΠ: Αλ νη επηπηψζεηο είλαη κεγάιεο δελ θηαίσ εγψ θηαίεη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη κήθνο 27 ρικ 

πάλσ ζηελ νξνζεηξά ηνπ Αζέξα  

2. Stathis Kourniotis  

ΔΡ: Θα ππνγξάςσ λα κελ γίλνπλ νη αλεκνγελλήηξηεο αλ ζην θείκελν ζην νπνίν παξαπέκπεηε πξνζζέζεηε 

φηη νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ ζα πιεξψλνπλ ην πιήξεο θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ 

ηε ζεξκνειεθηξηθή κνλάδα ηνπ λεζηνχ (12,5 MW ζηνλ Αγ. Κήξπθν φπσο αλαθέξεηε) θαη δελ ζα 

πεξηκέλνπλ λα επηδνηείηαη ε ηηκή ηεο ελέξγεηαο απφ ηνπο ππφινηπνπο θαηαλαισηέο ηεο ΓΔΖ (θφζηνο 

αγνξάο θαη κεηαθνξάο ηνπ θαπζίκνπ ζην λεζί + θφζηνο δηθαησκάησλ ξχπσλ απφ ηελ θαχζε νξπθηψλ 

θαπζίκσλ + πεξηβαιινληηθφ θφζηνο απφ ηνπο ππφινηπνπο ξχπνπο ησλ ληηδεινγελλεηξηψλ (νμείδηα ηνπ 

αδψηνπ, ζσκαηίδηα, VOC, θιπ) 

ΑΠ: Με ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ πεξηέρεηαη ζην ςήθηζκα θαη πνπ ππέβαια αλαιπηηθφηεξα ζην Γήκν 

Ηθαξίαο  ε Ηθαξία ζα απεμαξηεζεί ηειείσο απφ ην πεηξέιαην [βιέπε: 

http://www.facebook.com/Ilias.Gianniris?sk=notes#!/note.php?note_id=289875041059441 ] 

ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ΑΠΔ θαη πηάλνληαο ηνπ ζηφρνπο φρη ηνπ 2020 αιιά θαη ηνπ 2050. Αληίζεηα, ε 

απφθαζε ηεο ΡΑΔ αθήλεη αλνηρηφ ην ελδερφκελν αθφκε θαη λα ζηεζεί λένο ζηαζκφο παξαγσγήο 

ειεθηξηζκνχ απφ ηνλ ηδηψηε γηα έθηαθηεο πεξηπηψζεηο [βιέπε ην ζεκείν 8 ζην 

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd28.htm#Σδαξέιιη ] αγλνψληαο ηνλ ήδε ππάξρνληα ζηαζκφ ηεο ΓΔΖ. 

Αχξην κπνξεί λα δνπιεχεη ν ηδησηηθφο ζηαζκφο (δελ δηεπθξηλίδεη ε ΡΑΔ κε ηη θαχζηκν-ίζσο πεηξέιαην) 

θιείλνληαο θαη απηφ ην ζηαζκφ ηεο ΓΔΖ. Δπίζεο, ν ίδηνο ηδηψηεο [Μπηηιελαίνο] ζέιεη λα πάξεη θαη έλα 

ιηγληησξπρείν 300MW. «θαηαξηίζζεθε πίλαθαο θζίλνπζαο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ηα πξαθηηθά ηεο νπνίαο επηθχξσζε κε ππνπξγηθή απφθαζε ν ππνπξγφο Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Οη πέληε πξψηνη ζπκκεηέρνληεο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ππνςήθησλ εηαηξεηψλ, κε ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, είλαη 

νη αθφινπζνη: 1) ΣΔΡΝΑ Α.Δ., 2) ΜΖΥΑΝΗΚΖ Α.Δ., 3) ΟΜΙΛΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ - 

ΜΔΣΚΑ, 4) ΑΚΣΩΡ ΑΣΔ θαη 5) ΑΚΜΖ ΑΣΔ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ.Tν θνίηαζκα ηεο Bεχεο ππνινγίδεηαη ζε 90 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1100730862
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd28.htm#Λατούς2
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd28.htm#Τζαρέλλι
http://www.facebook.com/profile.php?id=1286743441
http://www.facebook.com/Ilias.Gianniris?sk=notes#!/note.php?note_id=289875041059441
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd28.htm#Τζαρέλλι


εθαη. ηφλνπο θαη εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα ζηεξίμεη ηε ιεηηνπξγία κηαο ιηγληηηθήο κνλάδαο ηζρχνο 300 MW.» 

[Πεγή: http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_civ_12_02/08/2011_451198 ]  

 Δπηπιένλ, φπσο ζα μέξεηο έρεη επηβιεζεί εηδηθφ ηέινο ζηε ΓΔΖ (ην Μπηειηλφζεκν) γηα ραηήξη ηνπ. Απηφο 

ζίγνπξα δελ πιεξψλεη. Διπίδσ κεηά απφ απηά λα ππνγξάςεηο.       

3. Petros Sarantopoulos  

ΔΡ: Δμεπιάγελ πνπ θαλέλαο αξραηνινγηθφο ρψξνο δελ είλαη θνληά ζηηο αλεκνγελλήηξηεο. 

ΑΠ: Γπζηπρψο ππάξρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ λενιηζηθφο νηθηζκφο ζηε ζέζε Άγηνο Γεκήηξηνο πνπ έρεη 

θαηαγξάςεη ν Γηψξγνο Καηζαξφο αιιά δελ έρεη θεξπρζεί. Αλ έρεηε θαλέλα ηξφπν λα θέξεηε θαλέλα 

αξραηνιφγν ζηελ Ηθαξία ζα μέξακε θαη εκείο θαιχηεξα ηη έρεη ν ηφπνο. Δθηφο θαη αλ ε ζέζε ζαο είλαη φηη 

δελ πεηξάδεη αο θαηαζηξαθεί θαη θαλέλα αξραίν κλεκείν αλ ν ζθνπφο αγηάδεη ηα κέζα. Πάλησο, απφ ην 

χθνο ζαο αληηιακβάλνκαη φηη δελ πξφθεηηαη λα ππνγξάςεηε αθφκε θαη αλ ππήξραλ αξραία θαη 

θαηαζηξεθφληνπζαλ.    

4. Loukas Sidiropoulos  

ΔΡ: Γηαθσλσ Δληεισο κ' απηε ηελ ΓΖΘΔΝ ''αξηζηεξε θαη νηθνινγηθε'' ζηαζε. ηε Μεγαινπνιε, ζην 

Αιηβεξη, ζηε Φισξηλα, ζηελ Κνδαλε, ζηελ Πηνιεκαηδα ΦΟΦΑΝΔ κε Λεπραηκηεο, Σεξαηνγελλεζεηο, 

Μνιπλζεηο θιπ θιπ γηα λα 'ρνπκε Δλεξγεηα κε κεζνδνπο πεξαζκελσλ αησλσλ, κε Ληγληηεο, Πεηξειαηα, 

Φπζηθν Αεξην.. Μηιακε γηα Αλαπηπμε Αγσγσλ Μεηαθνξαο θαπζηκσλ, γηα Ππξεληθνπο ηαζκνπο (!) θη ελα 

ζσξν ΜΑΛΑΚΗΔ, αζιηνηεηεο θαη ηξηηνθνζκηθνπο ζρεδηαζκνπο... Μαθαξη λα γεκηζνπκε αλεκνγελλεηξηεο 

θαη θσηνβνιηαηθα - κε ζρεδην βεβαηα θαη νξνπο εγθαηαζηαζεο θαη κειεηεο νξζνινγηθεο ρσξνζεηεζεο - 

ΜΑΚΑΡΗ ΝΑ ΠΑΡΑΓΔΗ ΚΑΘΔ ΣΟΠΟ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΟΤ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ κε αλαλεσζηκεο πεγεο.  

ΑΠ: πσο δηαβάζαηε πξνεγνπκέλσο (ΔΡ 2) ν ίδηνο ηδηψηεο [Μπηηιελαίνο] πνπ ζέιεη λα βάιεη Α/Γ ζηελ 

Ηθαξία 330 MW ζέιεη λα πάξεη θαη έλα ιηγληησξπρείν 300MW [βιέπε 

http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_civ_12_02/08/2011_451198]. Καη εγψ είκαη ππέξ ησλ 

Α/Γ θαη ησλ Φ/Β αιιά δπζηπρψο ε Διιάδα δελ έρεη εζληθφ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ (άξα δελ έρεη ην ζρέδην 

πνπ δεηάηε). Γελ μέξσ ηη φξνπο ζα ζέιαηε θαη ηη κειέηεο νξζνινγηθήο ρσξνζέηεζεο αιιά δελ ππάξρεη 

ηίπνηε απφ απηά ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηθαξίαο. Δίλαη ζσζηή ε ζέζε ζαο «ΜΑΚΑΡΗ ΝΑ ΠΑΡΑΓΔΗ ΚΑΘΔ 

ΣΟΠΟ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΟΤ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ κε αλαλεσζηκεο πεγεο» θαη απηφ δηαζθαιίδεη ε 

ελαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ δηαηππψλεη θαη ην ςήθηζκα (βιέπε ΔΡ 2). Ξεθηλάηε κε έλα ΓΖΘΔΝ θαη 

θαηαιήγεηε ζε θάηη ζην νπνίν ζπκθσλνχκε θαη πξνηείλνπκε. Γηα ζθεθηήηε ην θαιχηεξα.  

5. Loukas Sidiropoulos  

ΔΡ: Θα κπνξνπζακε ΖΓΖ ΝΑ ΔΞΑΓΟΤΜΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ζ' νιε ηελ Δπξσπε, ΑΝ ΓΔΝ ΔΗΜΑΣΑΝ 

ΣΟΟ Μ Α Λ Α Κ Δ  !  

ΑΠ: Ζ ζέζε ζαο μεθεχγεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα θαηά ησλ 110 Α/Γ ηεο Ηθαξίαο. Μελ αλεζπρείηε 

φκσο, ηψξα πνπ ζα βγάινπκε ηφζν πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην ζχκθσλα κε ηνπο θπβεξλεηηθνχο 

ζρεδηαζκνχο  θάηη ζα πεξηζζεχεη γηα λα εμάγνπκε. Σα ήζε θαη νη αξρέο ραιαξψλνπλ κε ηελ θξίζε. 

6. Loukas Sidiropoulos  

ΔΡ: Βαξεζεθα λα αθνπσ ΓΔΛΟΗΟΣΖΣΔ γηα ''βιαβεο πνπ πξνθαινπλ ζηα θνπαδηα'' (ειηζησλ, κεπσο;...), 

γηα ... ΠΡΟΒΟΛΖ ηεο (εμαηζηαο!..) ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΜΑ (!), γηα ''εμνλησζε.. ησλ απνδεκηηηθσλ πηελσλ'' 

(πνπ ερνπλ ηελ θαθε ζπλεζεηα λα ΑΤΣΟΚΣΟΝΟΤΝ παλσ ζε Αλεκνγελλεηξηεο!...).... Οηη θαηαζηξεθνπλ 

ην Πεξηβαιινλ νη πισηεο εμεδξεο θπκαηηθεο ελεξγεηαο, νη βπζηζκελεο πδαηνγελλεηξηεο, ηα θσηνβνιηαηθα, 

ηα αηνιηθα παξθα, ε εθκεηαιεπζε ηεο γεσζεξκηαο!... ΔΛΔΟ! ΟΤΣΔ νη ηδηνη νη κεηαπξαηεο-ιαζξεκπνξνη-

ληαβαηδεδεο ΚΑΤΗΜΧΝ δε ιελε ΣΔΣΟΗΔ ΠΑΠΑΡΗΔ!  

ΑΠ: Σν χθνο ζαο είλαη πξνζβιεηηθφ. Δπίζεο, λνκίδσ φηη άιια δηαβάδεηε ζην ςήθηζκα θαη άιια 

θαηαιαβαίλεηε. Δθηφο θαη αλ δηαηππψζαηε γλψκε ρσξίο λα δηαβάζεηε ην θείκελν. Γπζηπρψο απφ ηέηνηνπο 

ΠΑΠΑΡΔ, ΓΔΛΟΗΟΤ θαη ΜΔΣΑΠΡΑΣΔ έρνπκε πήμεη. Αλαξσηηέκαη κφλν ηη ζρέζε κπνξεί λα έρεηε 

εζείο κε ηε Μεηαξξπζκηζηηθή Αξηζηεξά.  

7. Loukas Sidiropoulos  

ΔΡ: ΘΑ ΤΠΟΓΡΑΦΧ ΓΗΑ ΟΠΟΗΟ ΝΖΗ Ή ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΟΠΟ ΝΑ ΜΖΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΘΔΗ ΣΗΠΟΣΑ, ΠΟΤΘΔΝΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΘΔ ΠΟΛΗΣΖ ΝΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΝΔΗ ΟΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗ Ο ΗΓΗΟ! Κιαλνληαο ή νπσο γνπζηαξεη... 

ΑΠ:  Σν χθνο ζαο ζπλερίδεη λα είλαη πξνζβιεηηθφ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ιέηε άιια αληί άιισλ  ρσξίο λα 

δηαβάζεηε ην θείκελν. Τπάξρεη ελαιιαθηηθή πξφηαζε, φπσο απάληεζα ζηελ ΔΡ 2. Με απηή ηελ πξφηαζε  ε 

Ηθαξία ζα θαηαλαιψλεη φζε ελέξγεηα ζα παξάγεη θαη κάιηζηα απφ ΑΠΔ. Οπφηε ζα ππνγξάςεηε αλ ελλνείηε 

απηά πνπ ιέηε. Δθηφο θαη αλ δελ κηιάηε αιιά θιάλεηε. Μπνξψ λα θαληαζηψ επίζεο φηη δελ είζηε ηίπνηε 

απφ φια απηά αιιά απιψο αλήθεηε ζε «κεηαπξαηεο-ιαζξεκπνξνη-ληαβαηδεδεο» απνηθηνθξαηψλ 

αλεκνγελλεηξηάδσλ. Αλ εξγάδεζηε γηα απηνχο κπνξείηε λα ην πείηε αληί λα βξίδεηε. ίγνπξα φκσο είζηε 

θαηά ηεο Ηθαξίαο, αλ μέξεηε πνπ πέθηεη.    

8. Αξεηή Καιεζάθε  

http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_civ_12_02/08/2011_451198
http://www.facebook.com/petros.sarantopoulos
http://www.facebook.com/profile.php?id=1488458445
http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_civ_12_02/08/2011_451198
http://www.facebook.com/profile.php?id=1488458445
http://www.facebook.com/profile.php?id=1488458445
http://www.facebook.com/profile.php?id=1488458445
http://www.facebook.com/profile.php?id=1100730862


ΔΡ: Δχγε Λνπθά! Δπηηέινπο πηα! Ζηαλ θαη ην πξψην πνπ δηάβαζα πξσί πξσί πνπ μχπλεζα θαη μχπλεζαλ 

κέζα κνπ δηάθνξα ....έλζηηθηα...γηαηί κνπ έθεξε ζπλεηξκηθά ζηε κλήκε ηα πεξί αηζζεηηθήο θαη ηα πεξί 

κείσζεο ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο θαη δελ ήμεξα αλ πξέπεη λα γειάζσ ή λα θιάςσ...  

ΑΠ: Πνπ δηαβάζαηε ζην ςήθηζκα γηα κείσζε ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο; ζν γηα ην αηζζεηηθφ, είδαηε θαιά 

ηελ εηθφλα; Καη λάηαλ ε κφλε επίπησζε… 

9. Eleni Kallianezou  

ΔΡ: http://archaeopteryxgr.blogspot.com/2011/12/blog-post_07.html  

archaeopteryx: Τβξηδηθά -- Δίκαζηε πεηξακαηφδσα  

archaeopteryxgr.blogspot.com  

ΑΠ: Ο Νίθνο ηεθαλήο είλαη θίινο κνπ. Ίζσο έρεη ππνγξάςεη ήδε ην  ςήθηζκα. Αχξην κεζαχξην πνπ ζα 

ηειεθσλεζνχκε ζα ηνλ ξσηήζσ θαη ζα ζαο πψ.  

10. Eleni Kallianezou http://www.ikariamag.gr/%CF%84%CE%BF-

%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF

%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CF%84%CE%BF-

%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE

%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82  

Σν Αξρηπέιαγνο απαληά γηα ην Τδξνειεθηξηθφ ηεο Ηθαξίαο | ikariamag.gr  

www.ikariamag.gr  

Ο Γηεπζπληήο ηνπ Αξρηπειάγνπο, Θφδσξνο Σζηκπίδεο, απαληά ζηε ζέζε ησλ ηθαξίσλ επηζηεκφλσλ πνπ 

δηαβάζαηε απφ ην ikariamag (25/11 δηαβάζηε ηελ εδψ) ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Αξρηπειάγνπο γηα ην 

Τβξηδηθφ Δλεξγεηαθφ Έξγν ηεο Ηθαξίαο πνπ πξσηνδεκνζηεχηεθε εδψ  (05/09 δηαβάζηε ηελ εδψ).Γείηε 

πεξηζζφηεξα 

ΑΠ: Ζ εξγνιαβία πξάγκαηη εθηειείηαη κε άζιην ηξφπν. Φηαίεη θαη ν Γήκαξρνο Ηθαξίαο πνπ δελ έρεη νξίζεη 

ρψξν ελαπφζεζεο κπάδσλ ψζηε λα μέξεη ν εξγνιάβνο πνπ ζα βάδεη ηα κπάδα. Αλ γλσξίδεη θάπνηνο απφ 

εζάο ην Γήκαξρν αο ηνπ ην πεί. Δγψ ηνπ ην έρσ πεί ήδε λα νξίζεη έλα ρψξν ελαπφζεζεο κπάδσλ, λα 

δεηήζεη απφ ηνλ εξγνιάβν λα βάιεη έλα ζπαζηήξα θαη λα έρεη ε Ηθαξία 3
Α
 γηα ηα δεκφζηα έξγα ψζηε λα 

γίλνληαη θηελφηεξα. Σν έξγν φκσο ζα ηειείψζεη ην 2012. Μεηά ζα παξάγεη ελέξγεηα θαη ε ΓΔΖ 

ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΑΔ κπνξεί λα ην δψζεη ζε θάπνηνλ ηδηψηε (κπνξεί θαη ζηνλ ίδην ην Μπηειηλαίν). Ζ 

Ηθαξία δελ έρεη πνηέ  δηεθδηθήζεη κεγαιχηεξν κεξίδην απφ ην 2% ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

αλ θαη έρεη δψζεη γε θαη χδσξ (θπξηνιεθηηθά). Έρσ δεηήζεη απφ ην Γήκν λα ελεξγήζεη ηψξα θαη λα 

δηεθδηθήζεη ην 20-30% ηνπ παξαγφκελνπ ξεχκαηνο. Θα δνχκε αλ ζα ην θάλεη. Να μέξεηο φκσο φηη ν 

Θνδσξήο Σζηκπίδεο έρεη ππνγξάςεη ην ςήθηζκα. Οπφηε; 

11. Eleni Kallianezou 
http://archaeopteryxgr.blogspot.com/search/label/%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1  

archaeopteryx: δαλία,  archaeopteryxgr.blogspot.com  

12. Eleni Kallianezou Kαιή κειέηε. Με ηα ραηξεηίζκαηά κνπ 

Διέλε - θάηνηθνο Γαλίαο  

13. Αξεηή Καιεζάθε  

ΔΡ: θα Καιιηαλέδνπ, αλ ην δεκνζίεπκα ελφο blog ζπληζηά απάληεζε, ηη λα πσ...Σν ρεηξφηεξν φκσο δελ 

είλαη απηφ. Σν ρεηξφηεξν δελ είλαη ε άξλεζε κε ηελ φπνηα δηθαηνινγία...αθφκα θη αλ θάπνηεο απφ απηέο ηηο 

δηθαηνινγίεο κφλν ζπκεδία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ.Σν ρείξηζην είλαη πσο θαλείο δελ κηιά γηα ην αλ φρη 

απηφ, ηφηε ηί....ζε κηα ρψξα ζαλ ηελ Διιάδα. Να είζηε θαιά θαη ζαο ζηέιλσ θη εγψ ηα δηθά κνπ 

ραηξεηίζκαηα απφ ηε ιηγληηνβφξα Διιάδα, ηηο ππέξνρεο εηθαζηηθά πςηθακίλνπο ηεο Πηνιεκατδαο θαη ηα 

ρηιηάδεο ζχκαηα ηεο ρξήζεο ησλ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο...  

14. Eleni Kallianezou Αλ ηα παξαπάλσ γεληθφινγα ζρφιηα ζπληζηνχλ απαληήζεηο ζην ζέκα 

πεξηζζφηεξν απ' φζν ηα ζηνηρεία επί ηεο νπζίαο πνπ δίλνπλ ηα παξαπάλσ ιηλθ, ζπλερίζηε λα ζρνιηάδεηε.  

15. Αξεηή Καιεζάθε Αλ απηφ θαηαιάβαηε απφ ην ζρφιηφ κνπ, δπζηπρψο κε ππνρξεψλεηε λα 

ζπλερίδσ λα ζρνιηάδσ. Δπαλαιακβάλσ ινηπφλ : Σν ρείξηζην είλαη πσο θαλείο δελ κηιά γηα ην αλ φρη απηφ, 

ηφηε ηί....ζε κηα ρψξα ζαλ ηελ Διιάδα. Καη ζιίβνκαη εηιηθξηλά γηα ην γεγνλφο πσο ζηε ρψξα κνπ, νη 

πεξηζζφηεξνη επηδίδνληαη ζε έλα θαηά, αληί θαη ελάληηα - ζπλνδεπφκελν θάπνηεο θνξέο θαη απφ θαηδξά 

επηρεηξήκαηα ζαλ απηά πνπ αλέθεξα ζηα ζρφιηά κνπ- ρσξίο πνηέ λα πξνρσξνχλ ζην καγηθφ "Καη κεηά ηί;"  

ΑΠ 11-15: Κα Καιεηζάθε γξάθεηε «θαλείο δελ κηιά γηα ην αλ φρη απηφ, ηφηε ηη». πσο έγξαςα παξαπάλσ 

ππάξρεη δηαηππσκέλε θαη θαηαηεζεηκέλε ζην Γήκν Ηθαξίαο  ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα ηελ Ηθαξία ρσξίο 

«απνηθηνθξάηεο» κε απεμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην θαη πιήξε θάιπςε απφ ΑΠΔ. Αιιά δπζηπρψο δελ 

δηαβάζαηε νχηε εζείο ην ςήθηζκα. Γη απηφ γξάθεηε ηα πεξί γαιαθηνπαξαγσγήο. θηακαρείηε. Γηαβάζηε 

πξψηα ην ςήθηζκα θαη κεηά αλ δελ ζαο θαιχπηεη παξαθαιψ λα επαλέιζεηε.    

http://www.facebook.com/eleni.kallianezou
http://archaeopteryxgr.blogspot.com/2011/12/blog-post_07.html
http://archaeopteryxgr.blogspot.com/2011/12/blog-post_07.html
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http://www.ikariamag.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.ikariamag.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.ikariamag.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.ikariamag.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.ikariamag.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.ikariamag.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.ikariamag.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.ikariamag.gr/το-αρχιπέλαγος-απαντά-για-το-υδροηλεκτρικό-της-ικαρίας
http://www.ikariamag.gr/
http://www.facebook.com/eleni.kallianezou
http://archaeopteryxgr.blogspot.com/search/label/%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://archaeopteryxgr.blogspot.com/search/label/δανία
http://www.facebook.com/eleni.kallianezou
http://www.facebook.com/profile.php?id=1100730862
http://www.facebook.com/eleni.kallianezou
http://www.facebook.com/profile.php?id=1100730862


16. Eleni Kallianezou Μηινχλ θ. Καιεζάθε. Με ηελ ηερλνγλσζία πνπ δηαζέηνπλ. Δάλ ε 

ηερλνγλσζία θηάλεη έσο εδψ, νη ελαιιαθηηθέο είλαη νη ππάξρνπζεο. Δζείο έρεηε λα πξνηείλεηε θάηη άιιν; Ο 

θ. ηδεξφπνπινο, ηνπ νπνίνπ θαη ηα ζρφιηα επηθξνηείηε, ηη πξφηεηλε;  

17. Αξεηή Καιεζάθε Ξέξεηε θαη ε ηερλνγλσζία ζ' απηφ ηνλ ηφπν έρεη πνιιαπιέο αλαγλψζεηο. Θέισ 

λα πσ φηη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο νη εηδηθνί κνηάδνπλ ιίγν ζηνπο ζεηζκνιφγνπο , πνιχ δε πεξηζζφηεξν 

ζηνπο νηθνλνκνιφγνπο...Δλ θαηαθιείδη ινηπφλ αξλνχκαη λα πεηζηψ φηη ν κφλνο δξφκνο είλαη ν ηξαγηθφο 

ππάξρσλ θαη ζα κνπ επηηξέςεηε λα κελ πείζνκαη απφ ηα copy paste πηλάθσλ ελφο blog. Καιή ζαο κέξα θαη 

εθάζηε ηηο απφςεηο ηεο...  

ΑΠ 16-17: Γηα λα έρεηε άπνςε ζα πξέπεη πξψηα λα δηαβάζεηε ην ςήθηζκα. Σξνκάδσ απφ ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ δηαζηξεβιψλνπλ άζειά ηνπο ρσκέλνη κέζα ζηελ εζειεκέλε άγλνηά ηνπο.  

18. Eleni Kallianezou Kπξία Καιεζάθε, σο θαίλεηαη ε Διιάδα ζεσξεί σο ελαιιαθηηθή απηφ πνπ 

φιεο νη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο εγθαηαιείπνπλ. Γε ζαο θάλνπλ ηα blog, πάξηε θη έλα δεκνζίεπκα (φρη 

ειιεληθφ) πνπ κηιά γηα ηελ επηθηλδπλφηεηά ηνπο. http://www.dailymail.co.uk/debate/article-

2064081/Hurrah-Prince-Philip-Wind-power-ruinous-folly-age.html 

Ο παιαβφο αξηζκφο ηνπο (110!!!) δε ζαο πείζεη φηη πξφθεηηαη πεξί θνχζθαο. Πεξί πξάζηλνπ θαπηηαιηζκνχ 

πηζαλφλ δελ έρεηε αθνχζεη. 

Μηιάηε γεληθφινγα θαη επηθξηηηθά, ρσξίο λα έρεηε θέξεη επί ηνπ ζέκαηνο ΔΝΑ επηρείξεκα!!! πλερίζηε λα 

επηθξίλεηε θη επηηξέςηε κνπ λα απνξψ εγψ πψο νη παξαπάλσ αεξνινγίεο πνπ γξάθηεθαλ ζε ζέκα ηερληθφ 

ζπζηήλνπλ θαη ζνβαξή επηρεηξεκαηνινγία.  

Hurrah for Prince Philip! Wind power is the most ruinous folly of our age  

www.dailymail.co.uk  

MELANIE PHILLIPS: Once again, Prince Philip has performed an invaluable national... service by tilting 

at windmills — or to be more precise in this case, wind turbines.Γείηε πεξηζζφηεξα 

19. Eleni Kallianezou Γηθαίσκα φισλ λα ζαξθάδνπλ θαη λα αθνξίδνπλ αθφκε θαη γηα ζέκαηα πνπ δε 

γλσξίδνπλ. Αλ φκσο ην ζέκα αμίδεη ζρνιηαζκφ θαη είλαη ζέκα ΣΔΥΝΗΚΟ ή κηιάκε κε ΣΟΗΥΔΗΑ ή 

ελεκεξψλνπκε φηη ν ζρνιηαζκφο είλαη hobby l' art pour l' art, θαηάινηπν ηεο ξεηνξείαο θαθελείνπ ηεο πάιαη 

πνηέ Αξηζηεξάο γη' απηφ θαη δελ κπαίλνπκε θαλ ζηνλ θφπν λα δηαβάζνπκε ηα ζηνηρεία απηά.  

ΑΠ 18-19: Κα Καιιηαλέδνπ, εγψ δελ είκαη θαηά ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. Δίκαη κε ην κέηξν θαη ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο.  

20. Petros Sarantopoulos ε κφλε ιχζε αθνχ φια μπλίδνπλ ζηνπο λενινπδίηεο είλαη λα βάινπκε 

απηά ηα κηθξά ππξεληθνχιηα - ζαλ έλα ςπγείν ζε κέγεζνο είλαη - π.ρ ν θάζε δήκνο ζε έλα container θάησ 

απφ ην δεκαξρείν θαη έηζη λα έρνπκε φινη ηνπηθά ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηαδφκαζηε θαη λα κελ 

ππνρξεψλνληαη νη Ηθαξηψηεο λα παξάγνπλ ελέξγεηα γηα ηνπο Κπςειηψηεο πνπ ιέλε φηη ρξεηάδνληαη ξεχκα ηα 

θαζίθηα θαη δελ κπνξνχλ λα ην παξάγνπλ . 

πνηνπ δελ ηνπ αξέζεη λα θφςεη ηνλ ιαηκφ ηνπ λα βξεί άιιν ηξφπν φπσο ζέιεη ζηα πιαίζηα ηεο πξάζηλεο, 

καχξεο ή απν-αλάπηπμεο 

Καη ηα ππξεληθά απφβιεηα λα κνηξάδνληαη - δεκνθξαηηθά - ζηνπο δεκφηεο θαη αο ηα θάλνπλ φηη ζέινπλ. 

ζνη θνβψληαη θαη έρνπλ ηα θξάγθα αο ηα ζηέιλνπλ ζηελ Αιβαλία ή ηελ Αθξηθή.  

http://www.businessweek.com/magazine/content/10_22/b4180020375312.htm  

Small Nuclear Reactors Are Becoming Big Business - BusinessWeek  

www.businessweek.com  

The race is on to develop refrigerator-size reactors that could power small towns or plants. 

ΑΠ: Ο Μπηηιελαίνο πνπ ελδηαθέξεηαη εμ ίζνπ γηα ηηο Α/Γ ηεο Ηθαξίαο (330 ΜW) θαη άιισλ λεζηψλ (πξέπεη 

λα έρεη θηάζεη ζπλνιηθά ηα 3.000 MW), θαη πνπ ελδηαθέξεηαη άιιν ηφζν λα παξάγεη ελέξγεηα θαη απφ 

ιηγλίηε,  ζε 5-10 ρξφληα κπνξεί λα ηα εγθαηαιείςεη φια απηά θαη λα αζρνιεζεί κε ηα ππξεληθά αλ δεη φηη 

θεξδίδεη πην πνιιά. Μπνξείηε ηφηε λα ‗ξζεηε ζηελ Ηθαξία λα βνεζήζεηε λα μειψζνπκε ηα 110 ζεκέιηα γηα 

λα απνθαηαζηήζνπκε ηνλ Αζέξα; αο πξνεηδνπνηψ ζάρεη πνιιή δνπιεηά. Μάιηζηα ηφηε ζα ππνζηεξίμσ λα 

δνπιεχνπλ αλαγθαζηηθά θαη κε ζπλζήθεο θάηεξγνπ γηα ην μήισκά ηνπο φζνη θάπνηε ήηαλ εμππλάθεδεο θαη 

ππέξ ησλ Α/Γ ηεο Ηθαξίαο.    

21.  Αξεηή Καιεζάθε Αγαπεηή θα Καιιηαλέδνπ, δελ έρσ αθξίζεη πνηέ ζηε δσή κνπ...Δρνπλ λα ην 

ιέλε νη θίινη κνπ...Δπαλαιακβάλσ γηα ηειεπηαία-ειπίδσ-θνξά γηαηί ην πνιπ ην θχξηε ειέεζνλ ην βαξηέηαη 

θαη ν κεγαινδχλακνο...πσο θαζείο κπνξεί λα έρεη ηηο απφςεηο ηνπ. Παξαθαιείζζε ινηπφλ επγελψο λα κνπ 

επηηξέςεηε λα έρσ ηηο απφςεηο κνπ επί ησλ επηρεηξεκάησλ ηα νπνία πξνέβαιαλ πνιέκηνη ηεο εγθαηάζηαζεο 

αλεκνγελλεηξηψλ ζηε θχξν θαη αιιαρνχ.... Αλ δηαβάδαηε θαη δελ ππεξίζρπε ν ζπκφο ζαο ζα βιέπαηε πσο 

αθξηβψο απηή ε "πνηφηεηα" ησλ δηθαηνινγηψλ ήηαλ ε αθεηεξία ηνπ φπνηνπ δηαιφγνπ αλαπηχρζεθε εδψ. 

Δθηφο εάλ ζεσξείηε πσο ζπληζηά ζνβαξή επηρεηξεκαηνινγία θαη θπξίσο επηζηεκνληθή ε κείσζε ηεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο ησλ ακλνεξηθίσλ.  

22. Eleni Kallianezou Πνπζελά ζηα άξζξα πνπ πφζηαξα δελ αλαθέξεηαη ε κείσζε γάιαθηνο ησλ 

ακλνεξηθίσλ σο επηρείξεκα θαη δε κε απαζρνιεί ηη ιέλε νη πνιέκηνη ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζηε θχξν. Οη 

http://www.facebook.com/eleni.kallianezou
http://www.facebook.com/profile.php?id=1100730862
http://www.facebook.com/eleni.kallianezou
http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2064081/Hurrah-Prince-Philip-Wind-power-ruinous-folly-age.html
http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2064081/Hurrah-Prince-Philip-Wind-power-ruinous-folly-age.html
http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2064081/Hurrah-Prince-Philip-Wind-power-ruinous-folly-age.html
http://www.dailymail.co.uk/
http://www.facebook.com/eleni.kallianezou
http://www.facebook.com/petros.sarantopoulos
http://www.businessweek.com/magazine/content/10_22/b4180020375312.htm
http://www.businessweek.com/magazine/content/10_22/b4180020375312.htm
http://www.businessweek.com/
http://www.facebook.com/profile.php?id=1100730862
http://www.facebook.com/eleni.kallianezou


αλεκνγελλήηξηεο πξνυπνζέηνπλ ηεξάζηηα πιενλάζκαηα λεξνχ (αλέθηθην γηα ηα λεζηά ηεο Διιάδαο θαη 

γεινίν), ειάρηζηεο αλάγθεο ξεχκαηνο θαιχπηνπλ ελψ ην ππφινηπν ηνπ απαηηνχκελνπ ξεχκαηνο 

ππνρξεσηηθά ζα είλαη απφ θαχζε άλζξαθα. Γελ ηα δηαβάζαηε ηα άξζξα θαη εμαθνινπζείηε λα ηπξβάδεηε 

πεξί άιισλ.  

ζν γηα ηα "ππξεληθνχιηα" ηνπ ζρνιίνπ ηνπ θ. αξαληφπνπινπ πνπ ππνηίζεηαη φηη αληηπξνηείλνπλ νη 

Ηθαξηψηεο, αζρνιίαζην γηαηί έρεη μεπεξάζεη ηα φξηα ηνπ γεινίνπ.  

23. Tatiana Skempri Γελ εμεξα νηη παξαγνπκε γαια θαη καιηζηα απν ακλνεξηθηα -κπξαβν καο....  

24. Eleni Kallianezou Καη ν θαζείο δηθαηνχηαη λα θέξεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ, λα είλαη φζν επηζπκεί 

ζθεπηηθηζηήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γλσξίδεη θαη ην ζέκα ηνπ ή ηνπιάρηζηνλ ην ςάρλεη. Σελ ηαπηφηεηα 

ηνπ Ζιία Γηαλλίξε, πνπ έθεξε θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζην θφξνπκ απηφ, θαλείο δελ ελδηαθέξζεθε λα 

ςάμεη, ψζηε λα αλαξσηεζεί αλ είλαη έλαο νηθνιφγνο ηεο πιάθαο ή θάπνηνο γξαθηθφο ηπράξπαζηνο πνπ 

θφβεη βφιηεο ζηελ νκάδα "Μεηαξξπζκηζηηθή Αξηζηεξά" γηα λα εθθέξεη απφςεηο επί παληφο επηζηεηνχ γηα 

λα ζθνηψζεη ηελ ψξα ηνπ;  

ΑΠ 21-24: Πνπ δηαβάζαηε ζην ςήθηζκα λα αλαθέξεηαη ην γάια ησλ ακλνεξηθίσλ; Κα Καιιηαλέδνπ 

επραξηζηψ γηα ηα θαιά ζαο ιφγηα. αο δηαβεβαηψλσ φηη είκαζηε πνιινί πνπ ζεσξνχκε φηη ε Ηθαξία κπνξεί 

λα έρεη έλα κέιινλ πνπ λα ηεο ηαηξηάδεη. 

25. Loukas Sidiropoulos Ο θ. ηδεξνπνπινο πξνηεηλε ΝΑ ΔΗΥΑΜΔ ΖΓΖ ΓΔΜΗΔΗ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ αλεκνγελλεηξηεο, θσηνβνιηαηθα, θεληξα γεσζεξκηαο, πισηεο θαη ππνζαιαζζηεο γελλεηξηεο θαη 

ζπλαθε ζπζηεκαηα. Καη ΝΑ ΔΞΑΓΟΤΜΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ παληνπ. Πξαγκα ην νπνην ζα 'ξζνπλ ΠΑΛΗ ΟΗ 

ΓΑΜΜΖΜΔΝΟΗ ΚΑΚΟΗ ΞΔΝΟΗ λα ην θαλνπλ θη εκεηο παηδνληαο ην πνπιαθη καο ζα βγαηλνπκε ζηα 

θεξακηδηα σξπνκελνη θαη ζθνπδνληαο νηη καο θιεβνπλ ηνλ ειην θαη ηε ζαιαζζα (ιηγν θξαζη, ηελ ελεξγεηα 

θαη η' αγνξη καο..) ''ηα μελα ζπκθεξνληα''!  

ΑΠ: Δλδηαθέξνπζα ε άπνςή ζαο λα παξάγνπκε ελέξγεηα απφ κφλνη καο. Θα μέξεηε βέβαηα φηη φιεο απηέο 

νη Α/Γ πνπ εγθξίλνληαη απφ ηε ΡΑΔ ζεκαίλνπλ φηη ζα εμάγνπκε ζπλάιιαγκα ζε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ζε 

πεξίνδν θξίζεο γηα λα ηηο εηζάγνπκε. Οη μέλνη είλαη ήδε εδψ, δελ ζάξζνπλ. Ήδε εμππεξεηνχλ ηα δηθά ηνπο 

ζπκθέξνληα κε ην ΖΛΗΟ θαη ηε ΡΑΔ θαη ηφζνπο άιινπο. Δκείο ηη ζέινπκε; αο έγξαςα θαη πξηλ φηη γηα 

ηελ Ηθαξία έρνπκε ελαιιαθηηθή ελεξγεηαθή πξφηαζε απφ ΑΠΔ κε απεμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην. Απηφ δελ 

ζαο θηάλεη;    

26. Eleni Kallianezou Απηφ ηζρπξίδεηαη φηη θάλεη θαη ε Γαλία θ. ηδεξφπνπιε. Με ηελ αχμεζε ησλ 

αλεκνγγελεηξηψλ δελ έρεη κεησζεί ε εθπνκπή CO2 θαη ην ξεχκα θνζηίδεη παλάθξηβα. Οη αλεκνγελλήηξηεο 

ζηελ Δπξψπε είλαη ζρέδην πνπ εγθαηαιείπεηαη. ρφιην Πέηξνπ αξαληφπνπινπ άλσ. Γηαβάζηε ην.  

27. Loukas Sidiropoulos Αιια ιεεη ε ζεηα κνπ θη αιια αθνπλ η' απηηα κνπ; Ση θαθν ζαο εηπε ν θ. 

αξαληνπνπινο;  

28. Eleni Kallianezou Καιή δηαζθέδαζε! ηαλ θαη εθφζνλ απνθαζίζεηε λα επηρεηξεκαηνινγήζεηε 

ζην ζέκα, εηδνπνηείζηε κε.  

29. Loukas Sidiropoulos Κπξηα Καιιηαλεδνπ, κεπσο εηζηε κεηαπξαηεο Τδξνγνλαλζξαθσλ ή 

Οξπρηνπρνο Ληγληηνπ; Υαραραραρα..... Αθνπ ''ε Δπξσπε...φιεο νη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο 

εγθαηαιείπνπλ...! '' Πξεπεη λα ππαξρνπλ ζ' νιε ηελ -πνιηηηζκελε..- Δπξσπε αλεκνγελλεηξηεο πην πνιιεο απ' 

ηα ειαηα ηνπ Παξλαζζνπ θαη ηνπ Σαυγεηνπ καδη... Κη αθνκα θπηεπνπλ. Μνλν ζην Διιαδηζηαλ θπλεγαλε 

ηνπο αλεκνκπινπο ''αξηζηεξνη'' ΖΛΗΘΗΟΗ κεηαιιαγκελνη ΓνλΚηρσηεο!  

ΑΠ 26-29: Γελ κπνξψ λα ζαο παξαθνινπζήζσ. Αιεζεχεη φκσο φηη ην κεγαιχηεξν αηνιηθφ πάξθν ζηε 

Γαλία δελ είλαη κεγαιχηεξν απφ 130 ΑΓ θαη φηη ηα πεξηζζφηεξα είλαη πνιχ κηθξφηεξα θαη γηα ηηο ηνπηθέο 

αλάγθεο; ζν γηα ηελ ηηκή ηνπ ξεχκαηνο, εδψ ήδε απμήζεθε κε αηηηνινγία ηηο ίδηεο ηηο ΑΠΔ. Καη λα δνχκε 

πνπ ζα θηάζεη. Δίλαη αξθεηνί απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ιφγσ ησλ Α/Γ ην ξεχκα ζα απμεζεί. Δγψ δελ έρσ 

γλψκε. Αθφκε.   

30. Eleni Kallianezou Αλ ε πξνθαηάιεςή ζαο ζαο θαη ην πιεφλαζκα βαξεκάξαο ζαο επέηξεπαλ λα 

δηαβάζεηε επηηέινπο ηα ιηλθ πνπ πφζηαξα, δε ζα επαλεξρφζαζηε ζηα ίδηα θαη ζηα ίδηα.  

31. Yiannis Sakellaridis  Eleni Kallianezou, ην κπινγθ πνπ παξαζέζαηε είλαη ελφο απφ ηνπο 

βαζηθνχο ζρνιηαζηέο-ζπληειεζηέο ηνπ antinews. Σν απνθνξχθσκα ηεο ζπλσκνζηνινγίαο, δειαδή... Καιφ 

ζα ήηαλ λα κελ παξαζέηεη απιψο θαλείο ηηο πεγέο ηνπ, αιιά λα καο κεηαθέξεη θάπνηα απφ ηα βαζηθά 

επηρεηξήκαηα πνπ ζεσξεί άμηα ζπδήηεζεο. Φηιηθά, Γ  

32. Eleni Kallianezou Σν κπινγθ έζησ φηη αλήθεη ζηνπο ζπλσκνζηνιφγνπο. Καη ην Αξρηπέιαγνο 

αλήθεη ζηνπο ζπλσκνζηνιφγνπο Yiannis ;  

33. Loukas Sidiropoulos Θα ζαο εηδνπνηεζσ! Καιελπρηα ζαο.  

34. Loukas Sidiropoulos Σν Αξρηπειαγνο αλεθεη ζηα ςαξηα ηνπ.  

35. Eleni Kallianezou http://www.archipelago.gr/en/Home/tabid/305/language/en-US/Default.aspx  

Home of Archipelagos, Institute of Marine Conservation :: Archipelago.gr  

www.archipelago.gr  
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Archipelagos, Institute of Marine & Environmental of the Aegean Sea, is a Greek ...non-profit, non-

governmental, environmental organization. It has been active since 1998 in several parts of the Greek Seas 

(Ionian Sea, Sporades, Central Aegean, Lybian Sea, Eastern Aegean). Since 2000, Archipelagos' fie...Γείηε 

πεξηζζφηεξα 

ΑΠ 31-36: Δπαλαιακβάλσ φηη ν Θνδσξήο Σζηκπίδεο θαη ην Αξρηπέιαγνο έρνπλ ήδε ππνγξάθεη ην 

ςήθηζκα.  

36. Αξεηή Καιεζάθε Δπεηδή ζαο αξέζνπλ νη αλαξηήζεηο...Ηδνχ κηα ηεο Διιεληθήο Δπηζηεκνληθήο 

Δλσζεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο :http://www.eletaen.gr/drupal/articles/340. Πέξα φκσο απφ ηηο αληηπαξαζέζεηο 

blogs, επηζηεκφλσλ θαη αξρηπειάγσλ...εκέλα κνπ έρεη ραξαρηεί κηα θξάζε ηνπ Μ. Παπαγηαλλάθε: " φρη 

κφλν πξέπεη λα ππνζηεξίμνπκε ηελ αηνιηθή ελέξγεηα αιιά ζα πξέπεη επηηέινπο αθφκα θαη λα 

ζπγθξνπζηνχκε κε φζνπο απφ ηνλ ΤΝ ή ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο αληηδξνχλ ζηε ρξήζε ηεο" Καη επηηέινπο ε 

ακεηξνέπεηα έρεη φξηα.  

ΑΠ: Δπεηδή έρσ ζπλεξγαζηεί (1990-93) κε ηνλ Μηράιε φηαλ ήηαλ επξσβνπιεπηήο, ζαο ξσηψ: Αλ ηνπ 

παξνπζίαδα ην κακνχζ ζρέδην ησλ 330 MW ηεο Ηθαξίαο απφ εηζαγφκελεο 110 Α/Γ καδί κε ηελ παλάθξηβε 

θαισδηαθή ζχλδεζε κε ηελ Αηηηθή [γηαπηφ είλαη 110-ιηγφηεξεο δελ ζπκθέξνπλ] θαη καδί κε ηε δηαηήξεζε 

ηνπ πεηξειατθνχ ζηαζκνχ ηεο Ηθαξίαο [πνπζελά  ε ΡΑΔ δελ αλαθέξεη ην ζηαζκφ απηφ φηαλ έθδσζε ηελ 

άδεηα], θαη παξάιιεια ηνπ έιεγα γηα ηελ ελαιιαθηηθή ηνπ πνιπκεηνρηθνχ ζρήκαηνο κε ηελ Απηνδηνίθεζε 

γηα ΑΠΔ (φρη κφλν αηνιηθά) θαη απεμάξηεζε ηεο Ηθαξίαο [θαη ελδερνκέλσο θαη ηεο άκνπ] απφ ην 

πεηξέιαην. Ση ζέζε ζα έπαηξλε; Πηζηεχσ φηη ζα κε δηθαίσλε. Αιιά, φηη θαη λα κνπ έιεγε, ζαο δηαβεβαηψλσ 

φηη ζα ηνλ άθνπγα πξνζεθηηθά ζα ζπδήηαγα καδί ηνπ θαη ζα δηακφξθσλα ηελ άπνςή κνπ γηαηί απηφο αλήθε 

ζηε Μεηαξξπζκηζηηθή Αξηζηεξά. 

37. Αξεηή Καιεζάθε β) Ζ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ ΑΠΔ γεληθά, έρεη νδεγήζεη ζε 

θιείζηκν ζπκβαηηθψλ θαη ππξεληθψλ ζηαζκψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σελ πεξίνδν 2000-2009 ζηελ 

Δλσκέλε Δπξψπε ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ (άλζξαθα, ιηγλίηε) κεηψζεθε 

θαηά 12.010 MW, ηνπ πεηξειαίνπ θαηά 12.920 MW θαη ησλ ππξεληθψλ θαηά 7.205 MW. Ζ ηάζε απηή 

είλαη δηαξθψο θαη πην έληνλε. Υαξαθηεξηζηηθά ην 2009, ε ζπλνιηθή θαζαξή αχμεζε ηεο εγθαηεζηεκέλεο 

ηζρχνο γηα ειεθηξνπαξαγσγή ζηε Δπξψπε πξνήιζε θαηά 77% απφ ΑΠΔ εθ ησλ νπνίσλ 50% αηνιηθά 

πάξθα θαη 21% θσηνβνιηατθά. 

ΑΠ: Θεηηθά απνηειέζκαηα πεξηκέλσ θαη εγψ γηα ηε κηθξνθιίκαθα ηεο Ηθαξίαο απφ ηελ ελαιιαθηηθή 

ελεξγεηαθή πξφηαζε πνπ ζαο έρσ αλαθέξεη. Αλ θαη ηα νθέιε ζηελ ΔΔ ζα πεξίκελα λα είλαη ζε  

εθαηνληάδεο GW θαη φρη ζε MW.  Σα 12000MW ηνπ πεηξειαίνπ είλαη 36 Ηθαξίεο κφλν (12000/330). Λίγν 

είλαη γηα 10 ρξφληα ΑΠΔ.  

38. Eleni Kallianezou ην ίδην link πνπ αλαθέξεηε "Παξάπιεπξν ηεο ηδενινγηθήο απηήο ζπδήηεζεο, 

είλαη θαη ην δήηεκα ηνπ αλ ηα ηδησηηθά αηνιηθά πάξθα κπνξεί λα εγθαζίζηαληαη ζε δεκφζηεο εθηάζεηο θαη 

αλ ην ηΔ έρεη θξίλεη νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα φηη δελ επηηξέπεηαη λα εγθαζίζηαληαη επί ή πιεζίνλ 

επαηζζήησλ νηθνζπζηεκάησλ, νίνλ βνπλψλ, αθηψλ, λεζηψλ θ.ιπ. Δπ‘ απηνχ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο 

έρεη απνθαλζεί (ηΔ 2569/2004) φηη νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2941/2001 πνπ επέηξεςαλ ηελ εγθαηάζηαζε 

ΑΠΔ ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο θαη ηζρπξνπνίεζαλ αλαδξνκηθά ηηο κέρξη ηφηε εθδνζείζεο θαη κε 

αθπξσζείζεο ή πξνζβιεζείζεο άδεηεο «θαιχπηνπλ ην δήηεκα ηεο θαη' αξρήλ δπλαηφηεηνο εγθαηαζηάζεσο 

αηνιηθψλ ζηαζκψλ ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο θαη παξέρνπλ, αλαδξνκηθψο, λφκηκν έξεηζκα ζηελ 

πξνζβαιινκέλε πξάμε απφ ηελ άπνςε απηή. Σνχην, δηφηη κε απηέο ζεζπίδεηαη αθ' ελφο κελ θαηά ηξφπν 

γεληθφ θαη αληηθεηκεληθφ λέν πάγην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο επηηξεπνκέλεο απφ ην άξζξν 24 §1 ηνπ 

πληάγκαηνο επεκβάζεσο ζε δαζηθή έθηαζε, ε νπνία ππαγνξεχεηαη απφ ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

αλαγνκέλνπ ζηελ πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελεξγείαο, θαηά 

ηξφπν νιηγφηεξν βιαπηηθφ γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αθ' εηέξνπ δε αλαδξνκηθή ξχζκηζε ζχκθσλε πξνο ην 

λέν πάγην θαζεζηψο. πσο, φκσο, έρεη παγίσο θξηζεί (πξβι. ηΔ 1986/2002, 3672/ 2001 θ.ά.), αθφκε θαη νη 

επηηξεπφκελεο απφ ην χληαγκα θαη ην λφκν επεκβάζεηο ζε δάζνο ή δαζηθή έθηαζε, φπσο είλαη, θαηά ηα 

αλσηέξσ, ε εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ ζηαζκψλ, πξέπεη λα δηελεξγνχληαη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή θεηδψ, θαη 

αθνχ πξνεγνπκέλσο θξηζεί αηηηνινγεκέλσο φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ πνπ 

επηδηψθεηαη κε ηελ επέκβαζε ππεξηεξεί ηεο αλάγθεο δηαθπιάμεσο ηεο δαζηθήο βιαζηήζεσο θαη φηη δελ 

πθίζηαηαη ηξφπνο ηθαλνπνηήζεσο ησλ αλαγθψλ ρσξίο αιινίσζε ηεο κνξθήο εθηάζεσλ κε δαζηθφ 

ραξαθηήξα. Δθ' φζνλ δε θξηζεί φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, 

ηφηε νη σο άλσ αλάγθεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή απψιεηα δαζηθνχ πινχηνπ. 

πλεπψο, επηβάιιεηαη ε θαηά πξνηίκεζε ρξεζηκνπνίεζε ηκήκαηνο δαζηθήο εθηάζεσο θαη κφλνλ εάλ, θαηά 

ηε ζρεηηθή πξνζεθφλησο αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Γηνηθήζεσο, δελ ππάξρεη δαζηθή έθηαζε θαηάιιειε γηα 

ην ζθνπφ απηφ, κπνξεί λα επηηξαπεί ε εγθαηάζηαζε αηνιηθνχ ζηαζκνχ ζε δάζνο». Δπνκέλσο δελ 

απαγνξεχεηαη ζπιιήβδελ –θαη κάιηζηα νξηζηηθψο θαη ακεηαθιήησο- ε εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ ζε 

βνπλά, αιιά επηηξέπεηαη ππφ ηηο απζηεξέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ ην χληαγκα θαη νη Νφκνη ηνπ 
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Κξάηνπο θαη απνηππψλνληαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ."  

Δκθαλέο φηη ε κεγαιχηεξε δπλαηή θεηδψο είλαη 110 κνλάδεο ζηελ Ηθαξία!  

ΑΠ: Δπραξηζηψ γηα ην απφζπαζκα. Θα καο ρξεηαζηεί απηή ε απφθαζε αλ πξνρσξήζνπλ. Δθηφο θαη αλ ηνπο 

ζηακαηήζνπκε ηψξα ην ζρέδην Μακνχζ, ππνγξάθνληαο, θαη θηλεζνχκε ζε άιιε ελεξγεηαθή θαηεχζπλζε 

πνπ λα ηαηξηάδεη ζηελ Ηθαξία. Μαθάξη, ν ζεφο λα θσηίζεη ην Γήκαξρν Ηθαξίαο. Μαθάξη ηα θξάγθα πνπ 

ηάδεη ν Μπηηιελαίνο λα κελ απνδεηρηνχλ ειθπζηηθφηεξα ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο Ηθαξίαο. ηελ Ηθαξία κηινχλ 

γηα 4 εθαη ην ρξφλν (ηφζα ηνπο έρνπλ πεί) ελψ ζα είλαη πνιχ θάησ απφ ηα κηζά, φπσο έρεη εθηηκήζεη ν 

Κψζηαο Θενθχιαθηνο, εηδηθφο, πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηηο ΑΠΔ. 

39. Αξεηή Καιεζάθε Χξαία! Αθνχ ην έλα link απάληεζε ζην άιιν link, ηψξα πεξλάκε ζε λνκηθνχ 

ραξαθηήξα δεηήκαηα. Δμαηξεηηθά! Θα αλαιχζνπκε ην λνκηθφ θαζεζηψο θαη ζα εξκελεχζνπκε ηνπο Νφκνπο 

ηνπ θξάηνπο. πλερίζηε...Μ' αξέζεη ηειηθά...Μπνξεί λα γίλσ θαη αληεπηζηέιινλ κέινο ζε θαλέλαλ 

δηθεγνξηθφ ζχιινγν...  

40. Eleni Kallianezou ρη, παξαθαιψ ζπλερίζηε εζείο, αθνχ ζαπκάδεζηε κεηαμχ ζαο θηφιαο. 110; 

Ση ιέκε ηψξα! Γπν ςηινιάθθνπο ζα αλνίμνπλ ζηα βνπλά εθεηπέξα... δελ ηηο θάλνπκε θαη 1000 λα 

εμαγάγνπκε θαη ξεχκα ζ' φιεο ηηο επείξνπο; Γπν ηξχπεο παξαπάλσ θαη κεξηθέο ηερλεηέο ιίκλεο γηα λεξφ θαη 

θάπνπ ζα βξνχκε θαη λεξφ βξε, αδεξθέ γηα λα ηηο ηξνθνδνηήζνπκε φιεο. λησο, δηαζθεδαζηηθφ!  

ΑΠ 39-40: ε έλα αληίζηνηρν δηάινγν πξηλ ιίγε κέξεο,  δηαηχπσζα ηελ εμήο άπνςε: 

«Έρσ θη άιιεο ηέηνηεο πξνηάζεηο. Καη κεηά νη θαξηψηεο ζα θάααζνληαη θαη ζα εηζπξάηηνπλ. Σα κάηηα κνπ 

αξρίδνπλ λα γπξίδνπλ ζαλ ηνλ θνπινρέξε θαη λα δείρλνπλ ΓΟΛΛΑΡΗΑ!!! 

Ηδνχ ινηπφλ κεξηθέο πξνηάζεηο: 

 Μαο έρνπλ δεηήζεη επαλεηιεκκέλα θαη ηηο ηακαηηθέο πεγέο. Να ηηο δψζνπκε γηα έλα 2%. 

 Δπίθεηηαη θαη ηδησηηθνπνίεζε ησλ αεξνδξνκίσλ θαη ησλ ιηκαληψλ. Να παδαξέςνπκε γηα λα 

πάξνπκε θαη εκείο θάηη ηηο απφ ηνπο ηδηψηεο γηα ην ιηκάλη ηνπ Δπδήινπ θαη ηνπ Αγίνπ Κεξχθνπ. Άιιν έλα 

2% + 2% = 4% 

 Έξρεηαη θαη ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ λεξψλ -έρεηε αθνχζεη γηα ηελ ΔΤΓΑΠ Νήζσλ Α.Δ.; Ήδε 

πξνζεγγίδεη ηνπο δήκνπο γηα λα πάξεη ηε δηαρείξηζε ησλ λεξψλ γηα 20-30 ρξφληα. Να δψζνπκε θαη ηα λεξά 

γηα 2% 

 Να βάινπκε θαη παξθφκεηξα παληνχ ψζηε λα έρνπκε έζνδα. Άιιν έλα 2% (πξέπεη λα ζθεθηνχκε 

ζνβαξά θαη ηα δηφδηα. Μφλν έηζη ζα θηηάμνπλ νη δξφκνη ηεο Ηθαξίαο) 

 Να πηέζνπκε γηα λα εμνξπρζεί ην πεηξέιαην αλάκεζα ζηε Υίν θαη ζηελ Ηθαξία. Θα είλαη ζσζηφ 

ρξπζσξπρείν. Δδψ πξνζζέηνπκε 30% 

 Πξηλ βάινπκε αλεκνγελλήηξηεο ζηνλ Αζέξα πξέπεη λα δνχκε κήπσο έρεη νπξάλην ζην βνπλφ. Να 

ην αλαζθάςνπκε φρη γηα αλεκνγελλήηξηεο αιιά γηα αθφκε κεγαιχηεξν φθεινο. Σν νπξάλην αμίδεη 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο παιηναλεκνγελλήηξηεο. Δθηφο θαη αλ κπνξνχκε λα ηα ρσξνζεηήζνπκε θαη ηα δπφ 

δίπια-δίπια. Δδψ έρνπκε πνιιά: 30-40%. 

 Σειηθά, ρσξίο αζηεία, αλ αμίδεη θάηη είλαη λα παιέςνπκε ψζηε ε ΓΔΖ αλαλεψζηκεο λα βάιεη ην 

Γήκν κέηνρν ζην πβξηδηθφ ηεο Πξνεζπέξαο κε 20-30%, γηαηί ν Γήκνο έδσζε ηε γε γηα λα γίλεη απηφ ην 

έξγν. Να κελ αξθεζηνχκε ζην 1-2% πνπ ελδέρεηαη λα καο δψζεη ν ηδηψηεο πνπ ζα πάξεη ην έξγν κεηά ηελ 

νινθιήξσζή ηνπ ηνπ 2012. 30% 

 Αλ ηειηθά είλαη λα μεπνπιήζνπκε ην βνπλφ γηα λα εμάγεηαη ξεχκα ζηε γεξκαλία απφ ηε 

βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ κήπσο πξέπεη λα ζθεθηνχκε ζνβαξά, αληί λα είκαζηε 

θηεληάξεδεο, λα θάλνπκε αλεμάξηεηε ηελ Ηθαξία ην 2012 θαη κεηά φινη καδί λα δηαπξαγκαηεπηνχκε κε ηελ 

Διιάδα, ηελ Σνπξθία, ηελ Ακεξηθή, ηε Ρσζία θαη φπνηνλ ηέινο πάλησλ πξνζθέξεηαη λα καο δψζεη ηα 

πεξηζζφηεξα γηα λάρεη ην λεζί; Αξρηθή ηηκή ην 30% ηνπ ηδίξνπ ηνπο απφ πνιέκνπο θιπ. 

ΤΝΟΛΟ: 130% πεξίπνπ ηνπ θαληαζηαθνχ καο. Καιή επίδνζε!» 

 Αλ είλαη λα πνπιεζνχκε, αο πνπιεζνχκε αθξηβά. Ση κημνπαξζεληέο είλαη απηέο; Καη γηαηί λα κε βάινπκε 

Α/Γ θαη ζην ππφινηπν 1/3 ηνπ Αζέξα πνπ απνκέλεη; 

41. Stefanos Papanikos Απηνί πνπ αληηηίζεληαη ζηηο αλεκνγελλήηξηεο δελ βιέπσ λα αληηπξνηείλνπλ 

θάηη θαιχηεξν. Μήπσο κηα Πηνιεκαΐδα έμσ απφ ηελ πφξηα ηνπο ζα ήηαλ θαιχηεξε ? ή έλα Σζεξλνκπίι ?  

42. Eleni Kallianezou Σνπ Ζιία Γηαλλίξε ζει. 9 http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd24.pdf  

ΑΠ: Κ Παπαλίθν, Μάιινλ έρεη απαληεζεί απηή ε πξσηνγελήο αληίδξαζε. Οχηε εζχ έρεηο δηαβάζεη ην 

ςήθηζκα, σζηφζν έρεηο γλψκε. Μήπσο είζηε πνιινί εθεί ζηε Μεηαξξπζκηζηηθή Αξηζηεξά πνπ κηιάηε 

ρσξίο λα αθνχηε; Ση πξνρεηξνινγία είλαη απηή γηα ηφζν ζνβαξά δεηήκαηα; 

43. Anny Vlachopoulioti Με ζπγρσξείηε γηα ηελ ελφριεζε αιιά έρσ κηα απνξία χκθσλα κε ην 

αξρηθφ post ε Ηθαξία ρξεηάδεηαη ζε πεξηνδν αηρκήο 10 KW εγψ ζνπ βάδσ 15 γηαλα είκαζηε large. Ζ 

επέλδπζε πξνβιέπεη παξαγσγή 330 MW. Ση ζα ηα θάλνπλ ηα ππφινηπα? Καη κελ κνπ απαληήζεηε φηη ζα 

γίλεη κε ππφγεην θαιψδην δηα-ζχλδεζε κε ηα ππνινηπα λεζηα θαη ηελ Αηηηθή γηαηί ζα γειάζσ. Δδψ δελ 

θάλνπλ ζπλδεζε ηεο Αηηηθήο κε ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ πνπ είλαη πην θφληα κε ηελ Ηθαξία ζα θάλνπλ?  
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ΑΠ: Κα Βιαρνπνπιηψηε, νχηε εζείο δηαβάζαηε ην ςήθηζκα. Απηφ αθξηβψο αδεηνδνηήζεθε απφ ηε ΡΑΔ: 

110 Α/Γ, 330MW θαη θαισδηαθή ζχλδεζε κε ηδησηηθφ θαιψδην ηνπ επελδπηή ζηελ Αηηηθή (Μαξαζψλα ή 

Λαχξην). ινη εθηηκνχλ φηη ην θαιψδην είλαη αζχκθνξν θαη γηαπηφ ζέινπλ 110 Α/Γ. Με ιηγφηεξεο δελ 

βγαίλεη ε επέλδπζε. Καη φπσο έγξαςα πξνεγνπκέλσο, αλ εμαηξεζνχλ νη NATURA θαη ην παλάξραην δάζνο 

ηνπ Ράληε (ζην Γάζνο ηνπ Ράληε είλαη ζχκθσλνο θαη ν Γήκαξρνο λα εμαηξεζεί-νη NATURA νχηε μέξεη 

πνπ πέθηνπλ-ηνπ έζηεηια έλα ράξηε) ηφηε κέλνπλ πεξίπνπ 13 Α/Γ απφ ηηο 110! Μάιηζηα ππνπηεχνκαη φηη ε 

ηειεπηαία αχμεζε ησλ ηηκνινγίσλ ηεο ΓΔΖ γηα ράξε ησλ ΑΠΔ κπνξεί λα είλαη γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπκε 

εκείο (κέζσ ηεο ΡΑΔ) ηα ηδησηηθά θαιψδηα ηνπ επελδπηή ηεο Ηθαξίαο πνπ έρεη αδεηνδνηεζεί θαη γηα άιια 

λεζηά, θαη κεξηθά άιια θαιψδηα, φπσο ηεο Ρφθαο-IBERDROLA (Υίνο-Δχβνηα, Υίνο-Λέζβνο, Λέζβνο-

Λήκλνο, Λήκλνο-Μαθεδνλία) θαη ηφζσλ άιισλ. Μηιάκε γηα πνιιά ηδησηηθά ππνζαιάζζηα θαιψδηα, έλα γηα 

θάζε επελδπηή πνπ έρεη αδεηνδνηήζεη ε ΡΑΔ ζηα λεζηά!. Υσξίο έζησ, εληαίν ζρεδηαζκφ! Ο θαζέλαο θαη ην 

θαιψδηφ ηνπ. Θα δνχκε αλ ζα πάεη εθεί ε αχμεζε ηεο ΓΔΖ.   

44. Stathis Kourniotis  Anny Vlachopoulioti ηα MW είλαη ηζρχο απφ ηελ νπνία παξάγεηαη ελέξγεηα ( 

πνπ είλαη MWh ή πφζεο ψξεο ηα MW ιεηηνπξγνχλ). Σα MW ησλ αηνιηθψλ (πνπ ιεηηνπξγνχλ κφλν φηαλ 

έρεη αέξα) δελ παξάγνπλ ηελ ίδηα ελέξγεηα κε ηα MW ησλ ληηδεινγελλεηξηψλ πνπ αξρίδνπλ λα παξάγνπλ 

φηαλ παηάκε έλα θνπκπί  

45. Anny Vlachopoulioti Βέβαηα ζα ζπκθσλήζσ γηα ηνλ παξαινγηζκφ ησλ αληηδξάζεσλ ησλ (θαθά 

πιεξνθνξεκέλσλ) ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηελ εγθαηάζηαζε θαζε εηδνπο αλαλεψζηκεο πεγήο ελέξγεηαο αιιά 

κνπ θαίλεηαη ππεξβνιηθή (επηεηθψο) ε εγθαηάζηαζε 330 MW ζε έλα λεζί ηνπ κεγέζνπο ηεο Ηθαξίαο. Δθηφο 

θη αλ ν "επελδπηήο" ζθνπεχεη λα ην πνπιήζεη ζηελ πνιχ πην θνληηλή Σνπξθία (θάηη πνπ είλαη ζεκηηφ αιιά 

αο ην πεη βξε παηδη κνπ).  

ΑΠ 44-45: Απηφ ιέεη θαη ην ςήθηζκα πνπ ζαο θάιεζα λα ππνγξάςεηε, γηα έξγν Μακνχζ, θαη εζείο 

δπηιίδεηε ηνλ θψλσπα, θαη θάζνκαη θαη γσ θαη ζαο απαληάσ έλαλ έλαλ. Γελ πεηξάδεη φκσο. Παξαθαιψ 

φπνηνο δηαθσλεί αο κελ ππνγξάςεη. πνηνο ζπκθσλεί αο βνεζήζεη, φρη κφλν ππνγξάθνληαο, αιιά 

θαηεβάδνληαο θαη ην έληππν γηα λα ζπγθεληξψζεη ππνγξαθέο ζε ραξηί. ………………………… θαη λα ηηο 

ζηείιεη.     

46. Stathis Kourniotis  Anny Vlachopoulioti αλ παξάγεηο ελέξγεηα ζηελ Ηθαξία δελ κπνξείο λα ηελ 

πνπιήζεηο ζηελ ηνπξθία γηαηί δελ ππάξρεη ζχλδεζε θαη νχηε πξφθεηηαη λα ππάξμεη ζην κέιινλ. Μπνξείο 

φκσο λα δηαζέηεηο ηελ ελέξγεηα ζηε άκν πνπ εχθνια δηαζπλδέεηαη κε ηε γεηηνληθή Ηθαξία. Άιισζηε ν 

ζηφρνο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ λεζηψλ είλαη νη ηνπηθέο δηαζπλδέζεηο (π.ρ. ε Κάιπκλνο είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ Κσ)  

ΑΠ: Δπραξηζηψ θ. Κνπξληψηε. Ζ πξφηαζε πνπ έζηεηια ζην Γήκαξρν Ηθαξίαο απηφ αθξηβψο ιέεη 

http://www.facebook.com/Ilias.Gianniris?sk=notes#!/note.php?note_id=289875041059441  

47. Eleni Kallianezou Απηφ ζεσξεηηθά βέβαηα γηαηί πνπζελά ζην ζρέδην δελ πξνβιέπεηαη θάιπςε 

άιιεο πεξηνρήο πιελ ηεο Ηθαξίαο. Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά.  

Απ: Σν γξάθεη ξεηά ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ έζηεηια ζην Γήκαξρν. Καη αληί λα ηεζεί ην ζέκα πνπ 

πξφηεηλα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην μέξεηε ηη έθαλε; Έβγαιε ην ζέκα ησλ 110 Α/Γ ζε δηαβνχιεπζε κέρξη 

ηέιε Γελάξε. Οπφηε ζα μαλαθαηαζέζσ ηελ πξφηαζε ζηε δηαβνχιεπζε ρσξίο λα είλαη ζαθέο πψο ζα γίλεη 

απηή ε δηαβνχιεπζε. Έζησ φκσο, έρνπκε ρξφλν λα ηελ πνζνηηθνπνηήζνπκε ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε. 

Πάλησο, νη 110 Α/Γ δελ πξέπεη λα γίλνπλ.   

48. Stathis Kourniotis Πξαθηηθά, γηαηί ε ζπγθεθξηκέλε δηαζχλδεζε πξνβιέπεηαη ζηε ΜΑΜ 

(κειέηε αλάπηπμεο ζρεδίνπ κεηαθνξάο) ηνπ ΓΔΜΖΔ  

Αθξηβψο θ Κνπξληψηε. Μέρξη ηψξα ππήξρε πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο (δηαζχδεζε Ηθαξίαο-άκνπ) θαη ε 

απφθαζε ηεο ΡΑΔ αλαηξέπεη φιεο ηηο κειέηεο θαη ζρεδηαζκνχο πνπ έρνπλ γίλεη. Σν αλαθέξσ ξεηά ζηελ 

έλζηαζή κνπ πξνο ηελ ΡΑΔ. 

49. Αξεηή Καιεζάθε Αιήζεηα, ν θ. Γηαλλίξεο πνπ πξνθάιεζε θαη ηελ ηφζε ζπδήηεζε γηαηί δελ 

ζπκκεηέρεη ζην δηάινγν , παξά πέηαμε έλα go petition θαη εράζε;  

ΑΠ: Κα Καιεηζάθε. Παξαθνινπζψ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Βνξείνπ Αηγαίνπ, ηαμηδεχσ θάζε 

βδνκάδα ζηα Υαληά γηαηί είλαη εθεί ε δνπιεηά κνπ, δηαηεξψ εζεινληηθά δπν ηζηνζειίδεο (ε κία απφ ην 1999 

γηα ηελ Ηθαξία), πξέπεη λα παιέβσ κε ηελ παξαπιεξνθφξεζε ζην λεζί, λα ζπληνλίζσ ηελ θακπάληα, λα 

δηαηεξψ ηε ζρέζε κνπ κε ηε γπλαίθα κνπ ζε θαιή θαηάζηαζε, θαη θάπνπ θάπνπ λα μεθνπξάδνκαη. Σψξα 

(12:00 κεζάλρηα) πνπ είλαη ζην θαξάβη (Υαληά-Πεηξαηάο) βξήθα ρξφλν λα αζρνιεζψ θαη κε ηε ιίζηα ηεο 

Μεηαξξπζκηζηηθήο Αξηζηεξάο.  Ζ πξφζεζή κνπ ήηαλ λα ζαο ελεκεξψζσ γηα ην ςήθηζκα θαη, φπσο έγξαςα 

αξρηθά, φπνηνο ζπκθσλεί αο ππνγξάςεη. Σίπνηε παξαπάλσ. Δπεηδή φκσο είδα ηηο δεθάδεο αλαξηήζεηο ζαο 

απαληψ, έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα. ην θάησ θάησ έρνπκε ζπλππάξμεη πνιιέο θνξέο ζε πάξα πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, εδψ θαη ρξφληα. Γελ ζαο θξχβσ φηη ζηελαρσξήζεθα κε ηελ θαθνήζεηα νξηζκέλσλ ζηε ιίζηα.  

50. Eleni Kallianezou Κη εγψ ζα ήζεια ηελ παξέκβαζε ηνπ θ. Γηαλλίξε. Απνξία: Πφζεο 

αλεκνγελλήηξηεο επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο Ηθαξίαο; 2; 3; 5; 10; Γηα πνην ιφγν ζα πξέπεη 
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λα γίλεη ππνζαιάζζηα θαη δαπαλεξφηαηε δηαζχλδεζε ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ, φηαλ ην απινχζηεξν είλαη 

λα κπνπλ 5 αλεκνγελλήηξηεο ζε θάζε λεζί; 

ΑΠ:  Οη Α/Γ δελ παξάγνπλ ζηαζεξφ ξεχκα. ηελ Ηθαξία κφλν δελ κπνξνχλ λα έρνπλ κεγάιε  δηείζδπζε.  

Υξεηάδεηαη ν πεηξειατθφο ζηαζκφο, ή αληί απηνχ έλαο γεσζεξκηθφο ζηαζκφο, πνπ είλαη εθηθηφο απφ ηηο 

ζεξκνπεγέο, γηα λα παξάγεη ζηαζεξφ ξεχκα, ή έλα πβξηδηθφ. ηελ αξηζκεηηθή αληηζηνηρία, ε Ηθαξία κπνξεί 

λα θαιπθζεί κε 3-4 Α/Γ (3 Α/Γ επί 3 MW = 9 MW). Σφζν είλαη ε αηρκή ηνπ Απγνχζηνπ. Σνλ ππφινηπν 

ρξφλν ρξεηάδεηαη 5-6 MW. Απηά αθξηβψο  ηα 6 MW ζε ζηαζεξφ ξεχκα  ζα ηα εμαζθαιίδεη ην πβξηδηθφ ηεο 

Ηθαξίαο πνπ αλακέλεηαη λα ηειεηψζεη ην 2012.  Δπνκέλσο, ην πεηξειατθφ εξγνζηάζην ηεο ΓΔΖ ζα ηίζεηαη 

ζε εθεδξεία ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν. Αλ κάιηζηα γίλεη ε ηειεζέξκαλζε πνπ πξνηείλνπκε ζα γίλεη 

ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ν πεηξειατθφο ζηαζκφο ζα ρξεηάδεηαη φιν θαη ιηγφηεξν δηάζηεκα 

έσο θαη θαζφινπ. Πξαγκαηηθή εθεδξεία δειαδή.   

51. Stathis Kourniotis http://www.desmie.gr/to-systima-metaforas/anaptyxi-systimatos/meleti-

anaptyxis-systimatos-metaforas/  

Μειέηε Αλάπηπμεο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο | ΓΔΜΖΔ www.desmie.gr ΓΔΜΖΔ 

52. Stathis Kourniotis  Eleni Kallianezou ε δηαζχλδεζε ζηαζεξνπνηεί ην ζχζηεκα (απηφ πνπ γξάθεηο 

θαη ζχ λνκίδσ ζε πξνεγνχκελν post γηα ε δηαζχλδεζε ησλ ζθαλδηλαβηθψλ ζπζηεκάησλ). Έηζη ζε θάζε 

κηθξφ λεζί δελ κπνξεί λα θαιχπηεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην 25 - 30% απφ αηνιηθά ή θ/β. Γη' απηφ πξνηείλνπλ 

θαη πβξηδηθά αληιεηηθά πνπ (αληίζεηα κε φηη είδα γξακκέλν παξαπάλσ) παίξλνπλ λεξφ απφ ηε βξνρή θαη ην 

δηαηεξνχλ ζε ζθεπαζκέλεο δεμακελέο ην θαινθαίξη έηζη ψζηε λα κελ ην ράλνπλ κε ηελ εμάηκηζε. Έηζη, δελ 

ιεηηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο ηνπ λεξνχ ζηα λεζηά.  

53. Anny Vlachopoulioti ηαζε δελ εηκαη εηδηθφο ζηα ζεκαηα ελέξγεηαο. Ξέξσ φκσο φηη ζηελ ηθαξηα 

ερεη θαινχο αλεκνπο. Καη επαλαιακβαλσ ηελ εξψηεζε πην απιά: Ζ εγθαηαζηαζε 33 αλεκνγελεηξηψλ είλαη 

γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ δχν λεζησλ (ηθαξηα - ζακνο) ή θαη θαπνηνπ ηξίηνπ ή εηλαη πνιπ κεγαιε ?  

ΑΠ: Πξέπεη λα μεθνιιήζνπκε απφ ηηο Α/Γ θαη λα κηιάκε θαη γηα ηηο άιιεο ΑΠΔ. ηελ Ηθαξία ππάξρνπλ ήδε 

ηνπηθέο ηδησηηθέο επελδχζεηο ζε Α/Γ (650ΚW) θαη Φσηνβνιηατθά (πεξί ην 1 MW), θάηη πνπ είλαη ζεηηθφ. Ζ 

Ηθαξία ζα είλαη απηάξθεο κεηά ην 2012 θαη ρσξίο πεηξέιαην!.   

54. Petros Sarantopoulos Απνξψ. Σίπνηα δνινθνληθέο θεξαίεο ή ρσκαηεξέο δελ έρνπλ ζηελ Ηθαξία 

ηα ξηδνζπαζηηθά θηλήκαηα γηα λα εθηνλσζνχλ;  

ΑΠ: Έρεη πνιιά δεηήκαηα ε Ηθαξία. Απηφ πνπ δελ έρεη αθφκε είλαη λα πηζηέςεη μαλά ζηνλ εαπηφ ηεο. ε 

ελνριεί πνιχ πνπ θαηαθέξεηαη θαηά ελφο έξγνπ εθηφο θιίκαθαο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη αθφκε θαη  ζε 

νηθνλνκηθά κεγέζε κεγαιχηεξεο δεκηέο απφ νθέιε γηα ηα επφκελα 50 ρξφληα.  

55. Stathis Kourniotis  Anny Vlachopoulioti δελ θάλσ θξηηηθή, θάλνπκε κφλν δηάινγν θαη κνπ 

θαίλεηαη φηη είλαη ελδηαθέξνλ θαη θαιφο. Αιίκνλν αλ φινη ήκαζηαλ εηδηθνί ζε φια, αιιά κπνξνχκε λα 

ελεκεξσλφκαζηε (θαη ζε απηφ ην forum) θαη λα ζπλδηακνξθψλνπκε απφςεηο (ε νπζία ηεο δεκνθξαηίαο 

λνκίδσ)  

ΑΠ:  Μνπ αξέζεη!  

56. Petros Sarantopoulos Απνξψ πνπ ζπλερίδεηε αθφκα. Φηινινγηθέο Απνξίεο : Γηα πνηφ ιφγν λα 

κελ έρνπκε κηα γελλήηξηα ζε θάζε πνιπθαηνηθία γηα λα παξάγνπκε ην ξεχκα πνπ ρξεηαδφκαζηε θαη λα 

ρξεηαδφκαζηε δαπαλεξφηαηε δηαζχλδεζε κε θαιψδηα ηεο ΓΔΖ αλάκεζα ζηηο πνιπθαηνηθίεο;  

ΑΠ: Δπραξηζηψ. Απηή είλαη ε νπζία. Απνθεληξσκέλα έμππλα ζπζηήκαηα (ζαλ απηά πνπ πξνηείλεη ην 

Γίθηπν Γάθλε- ειπίδσ φηη ζα είδαηε ην βίληεν κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Δπζπκηφπνπινπ ζηελ Ζκεξίδα ηεο 

ΓΖΜΑΡ Λέζβνπ), πνπ είλαη θαη ειεγρφκελα θαη Γεκνθξαηηθφηεξα, ή γηγαληηαία απνηθηνθξαηηθά ζρέδηα 

(θαλέλαο δελ ξσηήζεθε νχηε δήκαξρνο νχηε ε ηνπηθή θνηλσλία ηεο Ηθαξίαο)  πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν 

κε ηνπο ρξεκαηηζηεξηαθνχο ηίηινπο ηνπ θάζε Μπηηιελαίνπ πνπ κνηξάδεη ε ΡΑΔ θαη ιηγφηεξν κε ην 

πξφβιεκα ηνπ πιαλήηε; 

57. Stathis Kourniotis Παξεπηπηφλησο, ηα 330 MW (αλ είλαη ηφζα) κνπ θαίλνληαη θαη κέλα 

ππεξβνιηθά. Ίζσο είλαη έλα θφιπν ηνπ επελδπηή (δεηψ 330 γηα λα κνπ δψζνπλ 100 θαη λα δηαπξαγκαηεπηψ 

θαη άιια 100 θάπνπ αιινχ...), θαληάδνκαη γίλνληαη ηέηνηα (εδψ έρνπκε θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζνπκε 

"αγνξά" αδεηψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ)  

58. Anny Vlachopoulioti ηάζε δελ έβαια ζέκα θξηηηθήο Απιψο ζεσξψ νηη 110 αλεκνγελλεηξηεο ζε 

ελα λεζη ηνπ κεγέζνπο ηεο Ηθαξίαο εηλαη ππεξβνιή αθφκε θη αλ ζειεη ν θαηαζθεπαζηεο λα θαιπςεη θαη δπν 

ηξηα άιια λεζηά γπξσ γπξσ  

ΑΠ 57-58: Θέιεη 330 MW γηαηί έρεη κεγάιν (έσο αλέθηθην ιέλε κεξηθνί) θφζηνο δηαζχλδεζεο κε ηελ 

Αηηηθή. Ληγφηεξεο δελ ηνλ ζπκθέξνπλ. ε απηφ θαηαιήγνπλ νη εηδηθνί πνπ ξψηεζα. 

59. Eleni Kallianezou  Petros Sarantopoulos, δε ζπλερίδνπκε. Μφιηο αξρίζακε λα κηιάκε επί ηεο 

νπζίαο! Δκείο ηνπιάρηζηνλ. :)  

60. Petros Sarantopoulos Να δηεπθξηλεζηεί επίζεο αλ ηα ςάξηα ηεο Ηθαξίαο έρνπλ ζεμνπαιηθά 

πξνβιήκαηα ζε πεξίπησζε πνπ βάινπλ ηηο αλεκνγελλήηξηεο ζηελ ζάιαζζα. 
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Σα ζπληξφθηα ηνπο ζηνλ Μαξαζψλα είραλ απφηη καο δηαβεβαίσζε ε ηνπηθή θνηλφηεηα πνπ θπζηθά 

απέηξεςε ηελ έγεξζε ησλ θαιιηθψλ απηψλ ζπκβφισλ.  

61. Αξεηή Καιεζάθε θχξηε αξαληφπνπιε, ππνκνλή. Θα ζαο απαληήζεη ν θ. Γηαλλίξεο φηαλ 

επαλεκθαληζζεί.  

ΑΠ: Ση λα απαληήζσ γηα ηα ςάξηα ηνπ θ. αξαληφπνπινπ… Σν ιέεη γηα πιάθα, αιιά αλνίγεη ζέκαηα κε ηελ 

εκπάζεηά ηνπ. Αιήζεηα, είλαη βέβαηνο φηη κε θακηά 20αξηά (ηνπιάρηζηνλ) ππνζαιάζηα ηδησηηθά θαιψδηα δελ 

ζα ππάξρνπλ επηπηψζεηο; Οη εηδηθνί ιέλε φηη έλα ππνζαιάζζην θαιψδην έρεη κφλν ηνπηθέο επηπηψζεηο γηαηί 

είλαη ζπλερνχο ξεχκαηνο. Αλ φκσο θάζε λεζί ηνπ Αηγαίνπ έρεη ηε δηθή ηνπ θαισδηαθή ζχλδεζε κε ηελ 

Αηηηθή ή ηελ Δχβνηα ηφηε ηη γίλεηαη κε ηηο πνιιέο, πνιιψλ εθαηνληάδσλ ρηιηνκέηξσλ, ηνπηθέο επηπηψζεηο 

ζε φιν ην Αηγαίν; Γελ μέξσ αιιά θαίλεηαη φηη ν θ. αξαληφπνπινο μέξεη. Υξεηάδεηαη ηξαηεγηθή Μειέηε 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, θάηη γηα ην νπνίν θάλνπλ γαξγάξα ε ΡΑΔ θαη ην ΤΠΔΚΑ.    

62. Stathis Kourniotis Ζ ΓΔΖ έρεη θάλεη ηνπο ζρεηηθνχο ππνινγηζκνχο θαη έρεη δεκνζηεχζεη θάπνπ 

ηε "ρσξεηηθφηεηα" θάζε λεζηνχ ζε ΑΠΔ. Αλ ηελ βξσ ζα δψζσ ην link. Φαληάδνκαη, ην ηνπηθφ θίλεκα ζα 

κπνξνχζε λα ηελ βξεη θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη σο επηρείξεκα. Δηιηθξηλά φκσο πηζηεχσ φηη δελ πξφθεηηαη 

γηα "άδνιν" θίλεκα αιιά γηα κηα ζπκκαρία (α) αλζξψπσλ πνπ έρνπλ πξνζσπηθά ζπκθέξνληα (π.ρ. 

γεηηνληθά νηθφπεδα) - φπσο άιισζηε ζπκθέξνληα έρεη θαη ν φπνηνο επελδπηήο ΑΠΔ πνπ ην θάλεη γηα λα 

βγάιεη ιεθηά θαη φρη γηαηί είλαη νηθνιφγνο θαη (β) αλζξψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ ην ζχλδξνκν NIMBY (φρη 

ζηνλ θήπν κνπ), πνπ ηψξα ηειεπηαία αλαγλσξίδεηαη σο πξαγκαηηθφ ςπρνινγηθφ πξφβιεκα  

ΑΠ: Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ βνπλνχ ηεο Ηθαξίαο είλαη δεκφζην-θνηλνηηθφ. ζνη έρνπλ ηδηνθηεζίεο 

βεβαίσο θαη ζέινπλ ζπκβφιαηα κε ην Μπηηιελαίν. Σν ίδην γίλεηαη θαη κε άιια λεζηά, φπνπ ππάξρνπλ 

ηδηνθηεζίεο. ζν γηα ην ζχλδξνκν NIMBY απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη δηαηππσκέλε ελαιιαθηηθή 

ελεξγεηαθή πξφηαζε κάιινλ ζα αληηιακβάλεζαη φηη δελ ηζρχεη. Αιιά αθφκε θαη αλ είλαη έηζη φπσο ηα ιεο 

θαη ςάρλεηο λα βξεηο θίλεηξα γηα εκάο, ην έξγν είλαη ππεξκεγέζεο φπσο έγξαςεο ζην 58.   

Eleni Kallianezou Καη ην πξφγξακκα ησλ 110 κνλάδσλ Stathis αγλφ θη ακφιπλην;  

Stathis Kourniotis κηα παξνπζίαζε ηεο ίδηαο ηεο ΓΔΖ γηα ην θφζηνο παξαγσγήο ζηα λεζηά, ηε ζηαζεξφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο ελέξγεηαο ε θάζε λεζηνχ, θιπ. http://www.dei.gr/Images/VITELLAS.pdf  

Stathis Kourniotis  Eleni Kallianezou ηίπνηα δελ είλαη αγλφ θαη ακφιπλην. Γξάθσ παξαπάλσ γηα ην πσο νη 

"επελδπηέο" δηαπξαγκαηεχνληαη ηελ ηζρχ πνπ ζέινπλ λα εγθαηαζηήζνπλ  

Eleni Kallianezou  (Αχξην αλακέλεηαη παξέκβαζε ηνπ Ζιία Γηαλλίξε γηα λα έρνπκε θη εθ ησλ έζσ 

ελεκέξσζε)  

63. Κώζηαο Αλδξένπ Ο θ. Ζιίαο Γηαλλίξεο, έρεη ήδε θάλεη ηελ παξέκβαζή ηνπ. Ζδε 4.500 γλψζηεο 

ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρεη ε εγθαηάζηαζε 110 αλεκνγελλεηξηψλ, έρνπλ ππνγξάςεη. Υζέο ήηαλ κφλν 950. 

Γπζηπρψο, θαλείο δελ ελδηαθέξεηαη γηα επηρεηξήκαηα θαη δηάινγν, θαίλεηαη. Ο ηάζεο Κνπξληφηεο 

απνηειεί πξνθαλψο θσηεηλή εμαίξεζε.  ην εξψηεκα , ηη ηηο ζέιεη ηηο 110 αλεκνγελλήηξηεο, φηαλ ην λεζί 

έρεη πνιχ ιηγφηεξεο απαηηήζεηο, δχν απαληήζεηο ππάξρνπλ. 

Ή κε ηελ δηαζχλδεζε κε ηα άιια λεζηά ζα κπνξεί λα ηελ πνπιήζεη, αιιά δελ θαηαιαβαίλσ, γηαηί δελ 

πξνηίκεζε λα θάλεη ηνπηθά πάξθα ζηα άιια λεζηά; Ή είλαη ειίζηνο επηρεηξεκαηίαο πνπ δελ ζα κπνξεί λα 

πνπιήζεη ζηελ Ηθαξία ην επηπιένλ ξεχκα θαη έηζη ζα θαηαζηξαθεί επηρεηξεκαηηθά; 

Πάλησο αλ ε Ηθαξία έρεη πιεζπζκφ γχξσ ζηηο 35.000 θαηνίθνπο, κε 3 ΚW αλά θάηνηθν, ρξεηάδεηαη 105 

ΜW, δειαδή πεξίπνπ ην 33% ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο, πνπ κάιινλ ζα είλαη θαη ε αλακελφκελε κέζε ηζρχο.  

ΑΠ: Μπεξδεχηεθα κε ηα λνχκεξά ζνπ. Γηα πνηεο 4.500 ππνγξαθέο κηιάο; Γηα πνηα πεξίπησζε; Ζ Ηθαξία 

έρεη πιεζπζκφ 7.500 θαηνίθνπο.  

64. Αξγπξεο Κσλζηαληηλνπ Γιδ...αλ ππαξρνπλ εδε ελεξγεηαθεο ππνδνκεο ζην λεζη κε νξηδνληα 30-

40 εησλ σζηε λα εμππεξεηεζνπλ νη αλαγθεο κειινληηθσλ ηνπξηζηηθσλ επελδπζεσλ(μελνδνρεηο θιπ) ζα 

εηαλ θαθν; Αο θνηηαμνπλ νη θηινη Ηθαξησηεο λα θαζαξηζνπλ,θπξηνιεθηηθα, ην βξσκηθν λεζη ηνπο κε θαπνηα 

κνλαδα επεμεξγαζηαο ιπκαησλ θαη ζθνππηδησλ ...ζα εηαλ ελα θαιν πξσην βεκα γηα ηελ αλαπηπμε ηνπο.νη 

αλεκνγελλεηξηεο ηνπο καξαλαλ...Γελ βιεπνπλ ηελ γεηηνληα ηνπο, ηνλ πεξηγπξν ηνπο; Αινηκνλν...  

65. Αξγπξεο Κσλζηαληηλνπ Κηα γαη λα κε θαλεη νηη θαηεγνξσ κνλν ηνπο Ηθαξησηεο ,ην ηδην 

ππνζηεξηδσ γηα ηελ πιεηνςεθηα ησλ λεζησλ...Καλεηα κηα βνιηα λα δεηηε θαη ην αηζρνο ηεο Παξνπ...  

66. Αξγπξεο Κσλζηαληηλνπ http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/101477/antidraseis-katoikon-

stin-eykarpia-gia-tin-kataskeyi-sma?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook  

ΑΠ: Κε Κσλζηαληίλνπ, μεθχγακε. Παξαπιαλεζήθαηε κε ηα κεγέζε. Ζ Ηθαξία έρεη πιεζπζκφ 7.500 θαη. 

ζν γηα ην βξψκηθν λεζί, γίλνληαη εζεινληηθνί θαζαξηζκνί ησλ αθηψλ θαη ησλ ιηκαληψλ. Γπζηπρψο πξέπεη 

λα θαζαξίζνπκε θαη ηα ξέκαηα θαη ηνπο θαθνήζεηο πνπ ηα ξππαίλνπλ. Πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά θαη 

ηα ιηνηξίβηα καο. Σα βιέπσ θαη ζηα άιια λεζηά θαη ζηελνρσξηέκαη. Να ιχζνπκε θαη ην ζέκα ηνπ ζθαγείνπ 

(πνπ δελ ππάξρεη) θαη ηεο ππεξβφζθεζεο-εξεκνπνίεζεο, θαη ηεο αλαθχθισζεο (πνπ πήγαηλε θαινχηζηθα 

αιιά βάιησζε). Τπάξρεη θαιφ θαη πνηνηηθφ δπλακηθφ πνιηηψλ, πνπ πξνζπαζεί. Αλ ζέιεηε εζείο ηηο 110 

αλεκνγελλήηξηεο ζηνλ ηφπν ζαο, ζηε γεηηνληά ζαο, ζηνλ πεξίγπξφ ζαο, επραξίζησο. Δκάο δελ καο κάξαλαλ. 

Αηζζάλνκαη φηη καο θέξλνπλ πην θνληά.    
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67. Γηάλλεο Υξπζνβέξγεο Σπραίλεη λα δνχκε ζε κηα ρψξα. Πνπ πιεξψλεη παλάθξηβα ηελ ελέξγεηα 

πνπ παξάγεη (πεηξέιαην), πνπ δηαζέηεη ιηγλίηε ν νπνίνο φκσο δελ βιάπηεη ηελ αηζζεηηθή, αιιά ηελ πγεία 

πνιιψλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ αλζξψπσλ γχξσ απφ ηα ιηγληηνξπρεία (γηα λα κε κηιήζσ γηα ηηο γεληθφηεξεο 

επηπηψζεηο ηνπ) θαη ζα κπνξνχζακε, αμηνπνηψληαο ηνλ ήιην θαη ηνλ άλεκν, λα εμάγνπκε, κε ηε ζσζηή 

δηαζχλδεζε ησλ αηνιηθψλ θαη θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ, φρη κφλν σο θνηλσλία λα είκαζηε απηνηειήο 

ελεξγεηαθά, αιιά λα εμάγνπκε θαη ελέξγεηα. Αλ νη ζπκπαζείο θάηνηθνη ηεο Ηθαξίαο δηεθδηθνχζαλ ζε 

αληάιιαγκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ έλα Κέληξν Τγείαο άμην λα θέξεη απηφ ην φλνκα, 

κηα αμηνπξεπή αθηνπιντθή ζχλδεζε κε ηνλ Πεηξαηά θαη θάπνηα άιια παζξεκθεξή πξάγκαηα ζα 

ζπκπαξαζηεθφκνπλ ζε απηνχο κε φιε κνπ ηε δχλακε. Γπζηπρψο, απηφ πνπ δεηνχλ είλαη λα κε γίλεη κηα 

επέλδπζε ζε αηνιηθφ πάξθν - ε κφλε εμαίξεζε πνπ δέρνκαη είλαη νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο NATURA - 

ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη απφ πνχ ζα έξζεη ε ελέξγεηα πνπ απηνί θαηαλαιψλνπλ, αιιά θαη ρσξίο αίζζεκα φηη 

αλήθνπλ ζε κηα θξαηηθή νληφηεηα, απφ ηνπο θφξνποε ησλ πνιηηψλ ηεο νπνίαο πιεξψλεηαη ε εηζαγφκελε 

ελέξγεηα (δηφηη, νξζψο, ηελ ελέξγεηα δελ ηελπιεξψλνπκε νη θαηαλαισηέο ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο 

παξαγσγήο ηεο). Σελ ίδηα ζηηγκή απαηηνχλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, νχηε ιίγν νχηε πνιχ, λα θεξχμεη 

πφιεκν ζηελ Σνπξθία γηα λα απνηξέςεη ηα, φλησο, εθηαιηηθά ππξεληθά φλεηξα ηεε ηειεπηαίαο. κσο ην 

κφλν νπζηαζηηθφ επηρείξεκα ζε απηά ηα φλεηξα είλαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. αο απνθαζίζνπλ 

ινηπφλ νη Ηθαξηψηεο ηη ζέινπλ: ππξεληθή ελέξγεηα ή ΑΠΔ  

68. Nikos Balotis ηαλ επηηέινπο ςφθεζε ν ππαξθηφο νη αληηθαπηηαιηζηέο αλθάιπςαλ ηελ 

νηθνινγία, φηαλ ν θαπηηαιηζκφο έθαλε ηελ νηθνινγία επθαξία θαη θέξδνο νη νηθνινγννχληεο ην ξίμαλ ζην 

θπλήγη ησλ αλεκφκπισλ θαη ηελ γλσζηηθή αθνξηζηηθή αληηπεηζηεκνληθή κπνπξδνινγία.  

69. Αξεηή Καιεζάθε Ννκίδσ πσο είλαη αλ κε ηη άιιν έιιεηςε ζεβαζκνχ ην λα αλαξηάο έλα go 

petition θαη λα κελ παξεκβαίλεηο νχηε θαη' ειάρηζην ζην δηάινγν πνπ αλαπηχζζεηαη εμ αθνξκή ηεο 

αλάξηεζεο. Διπίδσ λα δηαβάζνπκε ινηπφλ θάπνηα ζηηγκή θαη ηηο απφςεηο ηνπ θ. Γηαλλίξε επί ησλ φζσλ ( 

άιινηε πεξηζζφηεξν θαη άιινηε ιηγφηεξν ηεθκεξησκέλσλ) απνηππψζεθαλ εδψ. 

Απ. Έρεηε δίθην. Πξφθεηηαη γηα έλαλ θαιφ δηάινγν. Παξαθαιψ φκσο, πξηλ ζπλερίζνπκε ηε ζπδήηεζε, 

δηαβάζηε θαιά ην ςήθηζκα αη ην πξννίκηφ ηνπ. Να κε ζπδεηάκε γηα ην θαληαζηαθφ ηνπ θαζελφο αιιά γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ 110 Α/Γ ηεο Ηθαξίαο. Ο δηάινγνο γεληθεχηεθε, θαη απηφ είλαη θαιφ. Αο 

κελ είλαη φκσο απηή ε γελίθεπζε έλα άιινζη γηα κε-ζέζε, ην πέηαγκα ηεο κπάιαο ζηελ εμέδξα. Δπί ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ςεθίζκαηνο ρξεηάδεηαη ζέζε. ην θάησ θάησ δελ ζα ζπκθσλνχκε θαη φινη.  

 

επηζηξνθή 

 

Δθδήισζε ΑΠΟ ΣΖΝ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ ηκεκα ΛΔΒΟΤ «ΓΗΑ ΣΑ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΝΖΗΧΝ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ» 
 

26-11-2011 

Ζ εθδήισζε απηή, πνπ αθνξά ηε Λέζβν, ηε Υίν, ηελ Ηθαξία, ηε άκν θαη ηα άιια λεζηά ηνπ 

Βνξείνπ Αηγαίνπ, έγηλε απφ νκνηδεάηεο ηνπ Γεκάξρνπ Ηθαξίαο. Γη απηφ θαη απνθηά ηδηαίηεξν 

 ελδηαθέξνλ. Ο Γήκαξρνο ζα κπνξνχζε λα δηνξγαλψζεη κηα ηέηνηα ζπδήηεζε θαη ζηελ Ηθαξία. Γελ 

ην έθαλε φκσο. Γπζηπρψο πξνηίκεζε λα πεηάμεη ην ζέκα ηεο ελεκέξσζεο «ζηελ εμέδξα»  

θαη έηζη ζα γίλεη δηαβνχιεπζε ρσξίο ελεκέξσζε. ΖΓ 

 

Παξαθνινπζήζηε ηα 3 βίληεν: 

1νο ΟΜΗΛΖΣΖ ΖΛΗΑ ΔΤΘΤΜΗΟΠΟΤΛΟ (πξνεγείηαη ε εηζαγσγή ηεο Γεκνθξαηηθήο 

Αξηζηεξάο Λέζβνπ θαη ηνπ Γηάλλε πηιάλε απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ). 

http://www.youtube.com/user/GORGEPAPADOPOYLOS#p/u/3/ar31kc0CQcQ 

Ο Ζιίαο Δπζπκηφπνπινο πξψελ πθππνπξγφο ΠΔΥΧΓΔ είλαη δηεπζπληήο ηνπ Δλεξγεηαθνχ 

Γξαθείνπ Αηγαίνπ (ζχκβνπινο απηνδηνίθεζεο Αηγαίνπ). Δπίζεο, δηεπζχλεη ην Γίθηπν ΓΑΦΝΖ, 

ζην νπνίν ζπκκεηέρεη θαη ε Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

πκβνπιίνπ, αιιά θαη ν Γήκνο Ηθαξίαο. Γειαδή, ν θ. Δπζπκηφπνπινο είλαη θάηη ζαλ ζχκβνπινο 

ηνπ ίδηνπ ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο.  

Μίιεζε γηα ηνπηθά «έμππλα» ζπζηήκαηα Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, γηα ελεξγεηαθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, θαη έθεξε ην παξάδεηγκα ηεο Καξδίηζαο, φπνπ κε ηνπηθά θεθάιαηα έθαλαλ  

έλα ηέηνην ηνπηθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα. 

 

2νο ΟΜΗΛΖΣΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΑΒΖ 

http://www.facebook.com/giannes.chrysoberges
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000362292398
http://www.facebook.com/profile.php?id=1100730862
http://www.youtube.com/user/GORGEPAPADOPOYLOS#p/u/3/ar31kc0CQcQ


http://www.youtube.com/user/GORGEPAPADOPOYLOS#p/u/2/LdQdx3fUgFo 

Δθπξφζσπνο ηνπ Γηθηχνπ Οηθνινγηθψλ Οξγαλψζεσλ Αηγαίνπ 

Γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο βηνκεραληθήο θιίκαθαο ζηα λεζηά, ην αθηέξσκα ηνπ SPIEGEL,  

ηηο επηδνηήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηηο επηδνηήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ  

Αλεκνγελλεηξηψλ Βηνκεραληθήο Κιίκαθαο, θαη γηα ην ζηφρν γηα ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ζε επίπεδν 

 λεζηνχ. 

 

3νο Οκηιεηήο ΔΒΑΣΗΑΝΟ ΜΟΗΡΑΓΔΝΣΉ: 

http://www.youtube.com/user/GORGEPAPADOPOYLOS#p/u/1/6fsw5MBShP0 

Σα πβξηδηθά πξέπεη λα δηαζηαζηνινγεζνχλ. (ηελ Δξεζφ ηεο Λέζβνπ δελ έρεη δηαζηαζηνινγεζεί. 

ηελ Ηθαξία έρεη δηαζηαζηνινγεζεί.) Με πεηξέιαην ην θφζηνο είλαη 2009 123 επξψ ε κεγαβαηψξα. 

Θα πξέπεη λα αγνξάδεηαη θαη ην αληίζηνηρν πνζφ ξχπσλ. Με Α/Γ δηαζπλδεδεκέλεο ην θφζηνο ζα 

είλαη 124 επξψ ε κεγαβαηψξα. Ζ αηνιηθή είλαη θηελφηεξε ζην επεηξσηηθφ ζχζηεκα (86 επξψ αλά  

κεγαβαηψξα). Σα αληηζηαζκηζηηθά είλαη 3% επί ηεο πξν ΦΠΑ ηηκήο πψιεζεο. Σν 1% ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο θαηαλάισζεο, ην 0,3% ππέξ ηνπ πξάζηλνπ ηακείνπ, 1,7% ζηνπο ΟΣΑ.  Δπηζεκαίλεη 

 φηη αλ δελ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα νη αλεκνγελλήηξηεο ηφηε είλαη πνιχ ιίγεο νη ζέζεηο εξγαζίαο. 

  ηελ Διιάδα έρνπκε 4 εξγνζηάζηα. Να θηηάμνπκε ην θαηάιιειν ελεξγεηαθφ κίγκα. Οη  

επηπηψζεηο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ είλαη δηαθνξεηηθήο ζεκαζίαο: Θφξπβνο (αλέθεξε βειηησκέλε  

ηερλνινγία-λνκνζεζία απαγνξεχεη εγθαηάζηαζε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο), νπηηθή φριεζε (αλέθεξε  

φηη είλαη ππαξθηφ), επηπηψζεηο ζηε βηνπνηθηιφηεηα (αλέθεξε φηη είλαη ππαξθηφ-ην πεξηνξίδεη ζηελ 

νξληζνπαλίδα), επηπηψζεηο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (δελ αλαθέξζεθε), ρξήζε γεο-απνθαηάζηαζε 

(δελ αλαθέξζεθε), αμία ηδηνθηεζηψλ (δελ αλαθέξζεθε), θαηλφκελα ζθίαζεο απφ αλεκνγελλήηξηεο 

(δελ αλαθέξζεθε), επηπηψζεηο ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο (δελ αλαθέξζεθε), επηπηψζεηο έξγσλ 

ππνδνκήο (δελ αλαθέξζεθε). Οη πεηξειατθνί ζηαζκνί πξνθαινχλ επηπηψζεηο ζηελ πγεία. 

Τπήξραλ θαη άιινη νκηιεηέο, φπσο ν θαζεγεηήο ζην Παλ/κην Αηγαίνπ θαη Γηεπζπληήο ηνπ 

 απνιηζσκέλνπ δάζνπο ζην ίγξη, θ. Ενχξνο, ν νπνίνο είλαη θαηά ηεο ηνπνζέηεζεο 

αλεκνγελλεηξηψλ κέζα ζην απνιηζσκέλν δάζνο θαη ησλ γεληθά θαηά ηεο ινγηθήο ησλ κεγάισλ 

έξγσλ.  Ζιίαο Γηαλλίξεο 

 

επηζηξνθή 

 

Αίηεκα πξνο ην Γήκν Ηθαξίαο γηα ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ην επελδπηηθό ζρέδην ηνπ νκίινπ 

Μπηηιελαίνπ  
 

Aπό: Epitropi gia ti Diasosi toy Pramneiou Orous  
 

 ΠΡΟ:  

Γήκν Ηθαξίαο, Αγ.Κήξπθνο Ηθαξίαο Σ.Κ. 83 300,  

Γεκνηηθφ πκβνχιην 

θ.Γήκαξρν 
 

Κνηλνπνίεζε/  Public Circulation:  
 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 

Γ/λζε: Κνπληνπξηψηε 1, Σ.Κ. 811 00 Μπηηιήλε  Σει.: 22513 52100 Fax:  22510 46652  

 

Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο  

Ηθηίλνπ 2, 81100 Μπηηιήλε Σειέθσλα: 22510 47622, 22510 47644 Fax: 22510 37464 
 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

Ακαιηάδνο 17 11523 ΑΘΖΝΑ  Σει. : 213-1515000 fax: 210-6447608 
 

Δπηηξνπή «ΦΤΖ 2000» 

  Τπφςελ: Καζ.Γ.Βψθνπ, Πξφεδξνο  Δπηηξνπήο «Φχζε 2000»,  

Σνκέαο    Οηθνινγίαο  - Σκήκα Βηνινγίαο ρνιή  Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ΠΣΘ 119  Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην   Θεζζαινλίθεο   

http://www.youtube.com/user/GORGEPAPADOPOYLOS#p/u/2/LdQdx3fUgFo
http://www.youtube.com/user/GORGEPAPADOPOYLOS#p/u/1/6fsw5MBShP0


  Σ.Κ. 54124 Θεζζαινλίθε    Σει. 10 998323   Email: d.vokou@prv.ypeka.gr   
 

Τπφςελ: θ.Αιίθε Βαιαζηάδνπ, Τπεχζπλε Γξακκαηείαο Δπηηξνπήο 'Φχζε  2000'   

Σνκέαο Οηθνινγίαο  - Σκήκα  Βηνινγίαο  ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ΠΣΘ 119  Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζ/θεο         

Σ.Κ. 54124 Θεζζαινλίθε  Σειέθσλν: 2310 998375 Email: avalasia@bio.auth.gr 
 

Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο 

Ακαιηάδνο 17, 115 23 Σει.: 210 6410641 fax: 210 6410641 

 Τπφςελ: θ.Πξντζηάκελνπ 
 

Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο & Πξνζηαζίαο Γαζψλ & Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο                    

Υαιθνθνλδχιε 31, 101 64 Σει. : 210 212 4616 fax: 210 212 4595, 210 524 4135 

Τπφςελ: θ.Πξντζηάκελνπ 
 

European Economic and Social Committee  

Rue Belliard, 99 B-1040 BRUSSELS Tel:  +32 (0)2 546 90 11 Fax: +32 (0)2 513 48 93    

Attention: President EESC  Mr. Staffan Nilsson 

& Mr.Mario Campli, President of the Agriculture, Rural Development and Development  (ΝΑΣ)  
 

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 

Palais des Nations CH-1211 Geneva 10 Switzerland Phone: +41 (0) 22 917 44 44 Fax: +41 (0) 22 

917 05 05 

Attention:  President UNECE & Environmental Policy Programme  Environment Division   

Palais des Nations, 8-14, avenue de la Paix CH-1211 Geneva 10, Switzerland Fax: +41 22 907 

0107 
 

Aarhus Convention Secretariat 

Environment Division    

Palais des Nations, Av. de la Paix 10  1211 Geneva 10  Switzerland Tel: + 41 22 917 2682 / 917 

1502 Fax: + 41 22 917 0634   
 

Τπφςε: Ννκηθήο Οκάδαο Τπνζηήξημεο Πνιηηψλ θ.Υαζηψηε- WWF Διιάο 

Φηιειιήλσλ 26 10558 Αζήλα Σει. +30 210 3314893  Fax: +30 210 3247578 
 

Τπφςε: Elsa Tsioumani, LL.M. 

Writer/Editor, IISD Reporting Services 

Thematic Expert on Biodiversity and Wildlife 

2, Orfanidou str. - 546 26, Thessaloniki, Greece Σει. 2130 535 690, 2130 246 773 Fax: 2310 

535695 
 

Θέκα: Αίηεκα γηα ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ην επελδπηηθφ ζρέδην ηνπ νκίινπ Μπηηιελαίνπ  

Παξαθαινχκε φπσο καο θνηλνπνηήζεηε, κε φπνην πξφζθνξν κέζν, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην 

επελδπηηθφ ζρέδην ηνπ αηνιηθνχ ζηαζκνχ ησλ 330 MW ζην λεζί καο πνπ δηαζέηεηε απφ πιεπξάο 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ηδηψηε θαζψο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεηε σο δεκφζηα 

αξρή ζε ζρέζε κε απηφ.  

Δηδηθφηεξα, ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην αηηνχκαζηε ηε παξνρή πιεξνθνξηψλ 

ζε ζρέζε κε ηηο ηνπνζεζίεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ νη αλεκνγελλήηξηεο, ηπρφλ βνεζεηηθά θηίξηα, 

ππιψλεο ππεξπςειήο ηάζεο, ηπρφλ εθεδξηθφο πεηξειατθφο ζηαζκφο, ηηο ζέζεηο θαη ην κέγεζνο ησλ 

δξφκσλ θαη άιιεο ππνδνκέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ θαη νπνηαδήπνηε 

άιιε πιεξνθνξία δηαζέηεηε απφ ηε πιεπξά ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ηδηψηε.  

Δπηπιένλ, κε δεδνκέλν φηη ηπρφλ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνυπνζέηεη 

ηελ ελνηθίαζε ζεκαληηθψλ δεκνηηθψλ εθηάζεσλ, αηηνχκαζηε φπσο καο ελεκεξψζεηε γηα ηπρφλ 

επηπξφζζεηα δηθαηψκαηα πνπ ζα εθπνξεχνληαη απφ ηελ ελνηθίαζε ησλ εθηάζεσλ απηψλ πέξα απφ 

ηε ρξήζε ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Γηα παξάδεηγκα, ζα έρεη ν ελνηθηαζηήο δηθαίσκα 

πεξίθξαμεο; Πνηα ηα δηθαηψκαηά ηνπ ζε ηπρφλ πεγέο λεξψλ θαη αδξαλή πιηθά εληφο ησλ 

ελνηθηαδφκελσλ εθηάζεσλ;  

mailto:d.vokou@prv.ypeka.gr


ε ζρέζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηε χκβαζε ηνπ Άαξρνπο γηα 

ηελ πξφζβαζε ζηελ πεξηβαιινληηθή πιεξνθνξία, ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ, θαη ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε, πνπ θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα βάζεη ηνπ λ. 

3422/12-12-2005 (ΦΔΚ Α 303/13-12-2005), θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 2, παξ.1 ηεο Οδεγίαο 

2003/4/ΔΚ, πνπ ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην βάζεη ηεο ΚΤΑ ΖΠ 11764/653/2006 (ΦΔΚ 

327Β/17-3-2006), θαη επηθπιαζζφκελνη ησλ δηθαησκάησλ καο γηα ζπκκεηνρή θαη παξέκβαζε θαηά 

ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, αηηνχκαζηε ηε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε:  

α) ηε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο ζα πξνθχςεη κε ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, ησλ λεξψλ, ηνπ εδάθνπο, ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο, ηνπ ηνπίνπ θαη ησλ θπζηθψλ 

ηνπνζεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πδξνβηφηνπσλ, ησλ παξάθηησλ θαη ησλ ζαιάζζησλ 

πεξηνρψλ, ηνπ βπζνχ ηεο ζάιαζζαο, ηε θαηάζηαζε ζηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

ησλ ζηνηρείσλ απηψλ.  

β) Δπηπιένλ, αηηνχκαζηε λα καο ελεκεξψζεηε γηα ηηο νπζίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηα 

απφβιεηα, ηηο απνξξίςεηο θαη άιιεο εθρχζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηε θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε 

ηνπ έξγνπ απηνχ, ηπρφλ ρξήζε εθξεθηηθψλ θαη γηα ηνλ ζφξπβν πνπ ζα παξάγεηαη απφ ηηο 

αλεκνγελλήηξηεο.  

γ) Δπίζεο, γηα ηα κέηξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ) φπσο ηηο πνιηηηθέο, ηε 

λνκνζεζία, ηα ζρέδηα, ηα πξνγξάκκαηα, ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπκθσλίεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ επεξεάδνπλ ή ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ α) θαη β), θαζψο θαη γηα ηα κέηξα ή 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε πξνζηαζία ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ.  

δ) λα καο παξέρεηε αλαιχζεηο θφζηνπο-σθέιεηαο θαη άιιεο νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο θαη παξαδνρέο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην γ) θαη 

ε) λα καο ελεκεξψζεηε γηα ηε θαηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελδερφκελεο ξχπαλζεο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο, ηηο ζπλζήθεο ηεο 

αλζξψπηλεο δηαβίσζεο, ηηο ηνπνζεζίεο θαη ηα νηθνδνκήκαηα ή ηηο δνκέο πνιηηηζκηθνχ θαη 

ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο (π.ρ. πέηξηλνη θξάρηεο, κνλνπάηηα) ζην κέηξν πνπ επεξεάδνληαη ή 

ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηε θαηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην σο άλσ 

ζηνηρείν α) ή, κέζσ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, απφ ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία β) θαη γ).  

Με δεδνκέλν φηη ν Γήκνο Ηθαξίαο έρεη ήδε αλαθνηλψζεη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο  δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο, αηηνχκαζηε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ παξφληνο αηηήκαηνο λσξίηεξα απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ψζηε λα έρνπκε ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα λα αζθήζνπκε 

ην δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απηήο ηεο απφθαζεο πνπ αθνξά ην πεξηβάιινλ, φπσο 

νξίδεηαη απφ ηε χκβαζε ηνπ Άαξρνπο, ηελ νπνία έρεη θπξψζεη ε Διιάδα θαη δεζκεχεη ηνλ Γήκν 

Ηθαξίαο. 

Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν Γήκνο αδπλαηεί λα καο παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο εληφο 

ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ίδηα ζχκβαζε θαη ηελ Δπξσπατθή νδεγία 2003/4/ΔΚ, 

αηηνχκαζηε ηελ ρξνληθή κεηαηφπηζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ψζηε λα έρνπκε εθ 

ησλ πξνηέξσλ πιήξε θαη ππεχζπλε ελεκέξσζε, ε νπνία πξνυπνηίζεηαη άιισζηε γηα ηελ άζθεζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζηε ιήςε ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεσλ. 

 

Οη ππνγξάθνληεο 

 

επηζηξνθή 

 

 

Ζ Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε απνύζα Ηθαξία 

 

Σνπ Ζιία Γηαλλίξε 

Απφ ην Άξζξν 18 ηνπ Νφκνπ 1650/86 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. (ΦΔΚ 160/Α/16-10-

86) πξνθχπηνπλ νη εμήο δπλαηφηεηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηηο νπνίεο δελ έρεη 

πξνσζήζεη ε ίδηα ε Ηθαξία. εκαληηθά ζεκεξηλά δεηήκαηα ζα είραλ αληηκεησπηζηεί, φπσο απηφ 

ηεο ππεξβφζθεζεο ή ηεο θαηαζηξνθήο δηαθφξσλ κλεκείσλ (αξραηνινγηθνί ρψξνη, βπδαληηλέο 

εθθιεζίεο θαη νηθηζκνί, ιηζφθηηζηα βπδαληηλά θαη λεφηεξα κνλνπάηηα) απφ ηηο δηαλνίμεηο δξφκσλ. 

Αλ  ε Ηθαξία πξνσζνχζε ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο ηεο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο 



ηεο ζήκεξα ζα είρε πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ ελαιιαθηηθή αλάπηπμε θαη ζηελ νηθναλάπηπμε, ζα είρε 

νξγαλσκέλα θηελνηξνθηθά πάξθα θαη παξαγσγή ηνπηθψλ δστθψλ πξντφλησλ (ηνπινπκνηχξη, 

θαηζηθίζηνο παζηξνπκάο, θνπαληζηή, θαζνχξα, γηανχξηη). Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

παξάδνζεο δελ είλαη αληίζεηε κε ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Ζ θαηαζηξνθή ηνπο φκσο είλαη 

πξνυπφζεζε γηα ηέηνηα επελδπηηθά ζρέδηα ζαλ θαη απηφ ησλ 110 αλεκνγελλεηξηψλ.  

Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Ηθαξίαο ρξεηάδνληαη νη εμήο πεξηνρέο πξνζηαζίαο (ζεκ. 

Οη νξηζκνί πεξηέρνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο): 
- Πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο

4
 (Γάζνο Ράληε, ηα νηθνζπζηήκαηα αλάληη ησλ ιηκλψλ 

θαη ησλ ιηκλνδεμακελψλ) 

- Πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο
5
 (NATURA 2000). Απηέο έρνπλ νξηζηεί αιιά δελ έρεη γίλεη 

θακία κειέηε δηαρείξηζεο. Ζ απηνδηνίθεζε έρεη αδηαθνξήζεη επηδεηθηηθά. 

- Πξνζηαηεπκέλνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί, πξνζηαηεπφκελα ηνπία θαη ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ
6
 (ια ηα 

νξεηλά ρσξηά ηεο Ηθαξίαο, ν γεψηνπνο ησλ Ραρψλ)  

- Πεξηνρέο νηθναλάπηπμεο
7
 (φιε ε νξεηλή δψλε ηνπ Αζέξα).  

Σέηνηα πξνζθνξά πεξηκέλνπκε απφ ην Γήκαξρν, κε ηελ ελεξγνπνίεζε φινπ ηνπ πινχζηνπ 

επηζηεκνληθνχ θαη θνηλσληθνχ δπλακηθνχ πνπ δηαζέηεη ν ηφπνο. Πξνζθνξά πνπ είλαη ζχκθσλε κε 

ην ζπκθέξνλ ηνπ ηφπνπ. 
 

επηζηξνθή 

 

                                                           
4
 Χο πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο ραξαθηεξίδνληαη εθηάζεηο κε εμαηξεηηθά επαίζζεηα 

νηθνζπζηήκαηα, βηφηνπνη ή νηθφηνπνη ζπάλησλ ή απεηινχκελσλ κε εμαθάληζε εηδψλ ηεο απηνθπνχο 

ρισξίδαο ή άγξηαο παλίδαο ή εθηάζεηο πνπ έρνπλ απνθαζηζηηθή ζέζε ζηελ θχθιν δσήο ζπάλησλ ή 

απεηινχκελσλ κε εμαθάληζε εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο. ηηο πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο 

απαγνξεχεηαη θάζε δξαζηεξηφηεηα. Άξζξν 19 
5
 Χο πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο ραξαθηεξίδνληαη εθηάζεηο κεγάιεο νηθνινγηθήο ή βηνινγηθήο αμίαο. 

ηηο πεξηνρέο απηέο πξνζηαηεχεηαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα ή επέκβαζε πνπ είλαη 

δπλαηφ λα κεηαβάιεη ή λα αιινηψζεη ηε θπζηθή θαηάζηαζε, ζχλζεζε ή εμέιημή ηνπ. Καη' εμαίξεζε, 

κπνξνχλ λα επηηξέπνληαη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ νηθείνπ θαλνληζκνχ, ε εθηέιεζε 

εξγαζηψλ, εξεπλψλ θαη ε άζθεζε αζρνιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, θπξίσο παξαδνζηαθψλ, εθφζνλ δελ 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ζθνπνχο πξνζηαζίαο.  Άξζξν 19 
6
 Χο πξνζηαηεπφκελα ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ ραξαθηεξίδνληαη ηκήκαηα ή ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ πνπ 

έρνπλ ηδηαίηεξε αηζζεηηθή ή πνιηηηζηηθή αμία ή ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ή απνδνηηθφηεηα θπζηθψλ 

πφξσλ ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ θπζηθψλ ή αλζξσπνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, φπσο αιζχιηα, 

παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο, αγξνηθίεο, κνλνπάηηα, πέηξηλνη θξάρηεο θαη αλαβαζκίδεο, πξνζηαηεπηηθέο 

θπηείεο, θξήλεο. Δλέξγεηεο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ θαηαζηξνθή, θζνξά ή αιινίσζε 

ησλ πξνζηαηεπφκελσλ θπζηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηνπίσλ ή ζηνηρείσλ ηνπ ηνπίνπ 

απαγνξεχνληαη Άξζξν 19 
7
 Χο πεξηνρέο νηθναλάπηπμεο ραξαθηεξίδνληαη εθηεηακέλεο πεξηνρέο πνπ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ρσξηά 

ή νηθηζκνχο, εθφζνλ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε αμία θαη ελδηαθέξνλ ιφγσ ηεο πνηφηεηαο ησλ θπζηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη παξάιιεια πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ. ηηο πεξηνρέο απηέο 

επηδηψθεηαη: 

α) Ζ πξνζηαζία θαη ε βειηίσζε ησλ ηδηαίηεξσλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

β) Ζ ελίζρπζε ησλ παξαδνζηαθψλ αζρνιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κε ηελ 

αλαλέσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. ηηο πεξηνρέο 

νηθναλάπηπμεο κπνξνχλ λα αζθνχληαη κηθξήο θιίκαθαο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο 

πξνζαξκφδνληαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή. Ηδηαίηεξα ελζαξξχλνληαη ε 

αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ κε ρξεζηκνπνίεζε αγξνηηθψλ θαηνηθηψλ, μελψλσλ, θάκπηλγθ θαη άιισλ 

θαηαζθεπψλ. Βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη δπλαηφ λα επηηξέπνληαη, εθ‘ φζνλ επλννχλ ηελ 

νηθνλνκηθή αλαδσνγφλεζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη δελ πξνθαινχλ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

αζπκβίβαζηε κε ην ραξαθηήξα ησλ πεξηνρψλ απηψλ. 

γ) Ζ εθπαίδεπζε θαη ε κχεζε ηνπ θνηλνχ ζηνπο ηξφπνπο θαη ζηηο κεζφδνπο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο 

αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θπζηθψλ δηεξγαζηψλ. 

δ) Ζ αλάπαπζε θαη ε αλαςπρή ηνπ θνηλνχ. 

 



Ννκνινγία:  

Σν πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο δεηά ηε κεγαιύηεξε δπλαηή θεηδώ γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο 

ζε πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο 

 
 
Καηά ηελ δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ πληάγκαηνο ε δηνίθεζε έρεη ππνρξέσζε λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.  

Με ηε κεγαιχηεξε δπλαηή θεηδψ ζα πξέπεη λα ρσξνζεηνχληαη νη αλεκνγελλήηξηεο ζε 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (NATURA) θαη δαζηθέο εθηάζεηο, γλσκαηεχεη ην ηΔ. Μαθάξη λα κε 

θηάζνπκε ζην ζεκείν ησλ πξνζθπγψλ θαη ν Γήκνο Ηθαξίαο λα απνξξίςεη ηελ εγθαηάζηαζε 

αλεκνγελλεηξηψλ ζηελ νξνζεηξά ηνπ Αζέξα. Αο ζεκεησζεί φηη απφ ηηο 110 αλεκνγελλήηξηεο 

ΜΟΝΟ 13 (!!!)  βξίζθνληαη ζε πεξηνρή πνπ δελ είλαη Natura ή δάζνο (ην δάζνο ηνπ Ράληε).  

Αλαδεκνζηεχνπκε ην ζρεηηθφ θείκελν. ΖΓ 

 

 

"Παξάπιεπξν ηεο ηδενινγηθήο απηήο ζπδήηεζεο [γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο πνπ αλαπηχρζεθε ζηε 

ζειίδα «Μεηαξξπζκηζηηθή Αξηζηεξά»], είλαη θαη ην δήηεκα ηνπ αλ ηα ηδησηηθά αηνιηθά πάξθα 

κπνξεί λα εγθαζίζηαληαη ζε δεκφζηεο εθηάζεηο θαη αλ ην ηΔ έρεη θξίλεη νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα 

φηη δελ επηηξέπεηαη λα εγθαζίζηαληαη επί ή πιεζίνλ επαηζζήησλ νηθνζπζηεκάησλ, νίνλ βνπλψλ, 

αθηψλ, λεζηψλ θ.ιπ.  

Δπ‘ απηνχ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έρεη απνθαλζεί (ηΔ 2569/2004) φηη νη δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ 2941/2001 πνπ επέηξεςαλ ηελ εγθαηάζηαζε ΑΠΔ ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο θαη 

ηζρπξνπνίεζαλ αλαδξνκηθά ηηο κέρξη ηφηε εθδνζείζεο θαη κε αθπξσζείζεο ή πξνζβιεζείζεο 

άδεηεο… 

 

 «θαιχπηνπλ ην δήηεκα ηεο θαη' αξρήλ δπλαηφηεηνο εγθαηαζηάζεσο αηνιηθψλ ζηαζκψλ ζε δάζε θαη 

δαζηθέο εθηάζεηο θαη παξέρνπλ, αλαδξνκηθψο, λφκηκν έξεηζκα ζηελ πξνζβαιινκέλε πξάμε απφ ηελ 

άπνςε απηή. Σνχην, δηφηη κε απηέο ζεζπίδεηαη αθ' ελφο κελ θαηά ηξφπν γεληθφ θαη αληηθεηκεληθφ λέν 

πάγην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο επηηξεπνκέλεο απφ ην άξζξν 24 §1 ηνπ πληάγκαηνο επεκβάζεσο ζε 

δαζηθή έθηαζε, ε νπνία ππαγνξεχεηαη απφ ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο αλαγνκέλνπ ζηελ 

πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελεξγείαο, θαηά ηξφπν 

νιηγφηεξν βιαπηηθφ γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αθ' εηέξνπ δε αλαδξνκηθή ξχζκηζε ζχκθσλε πξνο ην 

λέν πάγην θαζεζηψο.  

πσο, φκσο, έρεη παγίσο θξηζεί (πξβι. ηΔ 1986/2002, 3672/ 2001 θ.ά.), αθφκε θαη νη 

επηηξεπφκελεο απφ ην χληαγκα θαη ην λφκν επεκβάζεηο ζε δάζνο ή δαζηθή έθηαζε, φπσο είλαη, θαηά 

ηα αλσηέξσ, ε εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ ζηαζκψλ, πξέπεη λα δηελεξγνχληαη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

θεηδψ, θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο θξηζεί αηηηνινγεκέλσο φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αλαγθψλ πνπ επηδηψθεηαη κε ηελ επέκβαζε ππεξηεξεί ηεο αλάγθεο δηαθπιάμεσο ηεο δαζηθήο 

βιαζηήζεσο θαη φηη δελ πθίζηαηαη ηξφπνο ηθαλνπνηήζεσο ησλ αλαγθψλ ρσξίο αιινίσζε ηεο κνξθήο 

εθηάζεσλ κε δαζηθφ ραξαθηήξα.  

Δθ' φζνλ δε θξηζεί φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, ηφηε νη 

σο άλσ αλάγθεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή απψιεηα δαζηθνχ πινχηνπ. 

πλεπψο, επηβάιιεηαη ε θαηά πξνηίκεζε ρξεζηκνπνίεζε ηκήκαηνο δαζηθήο εθηάζεσο θαη κφλνλ εάλ, 

θαηά ηε ζρεηηθή πξνζεθφλησο αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Γηνηθήζεσο, δελ ππάξρεη δαζηθή έθηαζε 

θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ απηφ, κπνξεί λα επηηξαπεί ε εγθαηάζηαζε αηνιηθνχ ζηαζκνχ ζε δάζνο».  

 

Δπνκέλσο δελ απαγνξεχεηαη ζπιιήβδελ –θαη κάιηζηα νξηζηηθψο θαη ακεηαθιήησο- ε 

εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ ζε βνπλά, αιιά επηηξέπεηαη ππφ ηηο απζηεξέο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ζέηνπλ ην χληαγκα θαη νη Νφκνη ηνπ Κξάηνπο θαη απνηππψλνληαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ Αλψηαηνπ 

Γηθαζηεξίνπ."  

Διήθζε απφ Αξεηή Καιεηζάθε 

 

Άιιε λνκνινγία απφ ην ηΔ: 



χκθσλα κε ην λ. 1650/86 (άξζξν 18), ε πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ηνπίνπ απνηειεί ππνρξέσζε ηεο Γηνίθεζεο, επηβάιιεηαη δε, φπσο έρεη θξίλεη ην πκβνχιην ηεο 

Δπηθξαηείαο, κε ηελ ππ. αξηζκ.1182/96 απφθαζή ηνπ, «εηδηθή πξνζηαζία …ησλ εμαηξεηηθά 

εππαζψλ νηθνζπζηεκάησλ, φπσο είλαη νη ιίκλεο θαη νη πγξνβηφηνπνη. ηφρνο ηεο πξνζηαζίαο απηήο 

απνηειεί ε δηαηήξεζε αλαιινίσησλ ζην δηελεθέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ 

ηελ θπζηνγλσκία θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ησλ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηθηινκνξθία ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηε δηαηήξεζε δηαθνξεηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ …Οη σο άλσ ζθνπνί 

επηηπγράλνληαη κε ηελ απαγφξεπζε θάζε παξέκβαζεο πνπ κπνξεί λα αιινηψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ελ ιφγσ εππαζψλ νηθνζπζηεκάησλ…,ε απαγφξεπζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο ή παξέκβαζεο πνπ 

κπνξεί λα βιάςεη ηηο πεξηνρέο απηέο απνηειεί ππνρξέσζε ηεο Γηνηθήζεσο πνπ απνξξέεη 

απνθιεηζηηθά απφ ην χληαγκα…».   

Σν ηΔ έρεη, επίζεο, εξκελεχζεη ηηο θαλνληζηηθέο δεζκεχζεηο απφ ηελ νδεγία 79/409/ΔΟΚ «πεξί 

δηαηεξήζεσο ησλ αγξίσλ πηελψλ»  ζε ζεηξά απνθάζεψλ ηνπ. Δλδεηθηηθψο αλαθέξεηαη ε ππ. 

αξηζκ. 366/93 απφθαζή ηνπ, φπνπ θξίλεηαη φηη «Σα Κξάηε Μέιε πηνζεηνχλ θαηάιιεια κέηξα πξνο 

απνθπγήλ ηεο ξππάλζεσο ή ηεο θζνξάο ησλ νηθνηφπσλ θαη ησλ δσλψλ πξνζηαζίαο σο επίζεο θαη 

ησλ επηδεκίσλ δηα ηα πηελά δηαηαξάμεσλ φηαλ αχηαη έρνπλ ζεκαληηθάο ζπλέπεηαο ελ ζρέζεη πξνο 

ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο πξνζηαζίαο ησλ ελ ιφγσ εηδψλ».   

Κξίζηκε είλαη θαη ε ππ. αξηζκ. 772/92 απφθαζε ηνπ ηΔ ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ηεο Γηνίθεζεο 

γηα απνθαηάζηαζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο, φπνπ ηνλίδεηαη φηη «δηα ηεο Οδεγίαο 

79/409/ΔΟΚ…ζεζπίδεηαη ππνρξέσζηο ησλ Κξαηψλ κειψλ φπσο, κεηαμχ άιισλ, ιακβάλνπλ ηα 

αλαγθαία κέηξα πξνο δηαθχιαμηλ, ζπληήξεζηλ θαη απνθαηάζηαζηλ ησλ βηνηφπσλ θαη νηθνηφπσλ». 

Ζ ππ.αξηζκ. 3146/98 απφθαζε ηνπ ηΔ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε έξγνπ ζε ηφπν ηδηαηηέξνπ 

θπζηθνχ θάιινπο [πεξηπησζε πισηήο πξνβιήηαο θαη εμέδξαο]. ηελ ππφζεζε απηή, ην Γηθαζηήξην 

έθξηλε φηη ν πξνγξακκαηηζκφο ηέηνησλ έξγσλ «δένλ λα ζηεξίδεηαη εηο πιήξσο ηεθκεξησκέλελ 

κειέηελ ιακβάλνπζαλ ππ‟ φςηλ αθ‟ ελφο κελ ην δεκφζηνλ ζπκθέξνλ ην νπνίνλ ηαο επηβάιιεη, αθ‟ 

εηέξνπ δε ηαο αξράο πξνζηαζίαο ησλ παξαθηίσλ θαη ζαιαζζίσλ νηθνζπζηεκάησλ ηα νπνία 

επεξεάδνληαη εμ απηψλ, ήηνη ηαο αξράο ηεο δηαθπιάμεσο ηνπ αλαγθαίνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ, ηεο 

απνθπγήο βιάβεο ηνπ ηπρφλ ππάξρνληνο πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ, ηνπ ζεβαζκνχ ηεο γεσκνξθνινγίαο 

θαη ηνπ θπζηθνχ αλαγιχθνπ ησλ αθηψλ θαη ηεο κηθξνηέξαο δπλαηήο δηαηαξξάμεσο ησλ νηθείσλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο πδξνδπλακηθήο ησλ αθηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ 

αηζζεηηθνχ θάιινπο απηψλ, ην νπνίνλ απνηειεί πνιχηηκνλ νπηηθφλ πφξνλ». 

χκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. 1785/2003 απφθαζε ηνπ ηΔ, πνπ αθνξά πεξηνρή ηνπ Γηθηχνπ ΦΤΖ 

2000, έρεη θξηζεί ζρεηηθά φηη «κέρξη ηελ θαηάξηηζε ηνπ θνηλνηηθνχ θαηαιφγνπ νη εληαρζέληεο ζηνλ 

εζληθφ θαηάινγν ηφπνη απνιαχνπλ πξνζηαζίαο, ε νπνία απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

ηθαλνπνηεηηθήο δηαηεξήζεψο ηνπο, έσο φηνπ ζπληαρζή ν θαηάινγνο ησλ ηφπσλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο 

θαη ηχρνπλ πξνζηαζίαο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, θαη πάλησο, απνθιείεη ηελ 

ππνβάζκηζή ηνπο (πξβι. απφθαζε ηεο 18-3-1999/C  166/1997, απφθαζε ηεο 7-12-1999/C  

374/1998, απφθαζε ηεο 30-1-2002/C 103/2000 ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ)».  

Αμηνζεκείσηε είλαη επίζεο ε ππ. αξηζκ. 5448/96 απφθαζε ηνπ ηΔ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε ππνρξέσζε ηεο Γηνίθεζεο λα δηαθπιάζζεη 

ηελ ηζηνξηθή θαη αξραηνινγηθή κνξθή ηνπ νξκίζθνπ, φπνπ βξίζθεηαη αξραηνινγηθφο ρψξνο. Ζ 

λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ έρεη παγίσο θξίλεη φηη, γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηφπνη 

ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο, ν ζρεηηθφο ραξαθηεξηζκφο έρεη ζπγθεθξηκέλεο έλλνκεο ζπλέπεηεο γηα 

ηε Γηνίθεζε θαη ζπγθεθξηκέλα «έρεη σο αλαγθαία ζπλέπεηα ην κε επηηξεπηφ ηεο αιινηψζεσο ησλ 

κνξθνινγηθψλ, αηζζεηηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο ηα νπνία ππαγφξεπζαλ ην 

ραξαθηεξηζκφ απηφλ …δελ είλαη, θαη‟ αξρήλ επηηξεπηή θακία επέκβαζε …πνπ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο θαη ηελ αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ ηεο 

θάιινπο, δηφηη ηνχην κελ είλαη πξνζηαηεπηέν, έλεθα δε απηνχ ε πεξηνρή είλαη ιίαλ εππαζήο».  

 

Πεγή: http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?lang=1&artid=1626&catpid=118 

 

 

επηζηξνθή 

 

http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?lang=1&artid=1626&catpid=118


 

Ννκνινγία: Έμε εηζξνέο- 

Ζ πεξηνρή NATURA ηεο Ηθαξίαο θαη ε νξληζνπαλίδα 

 

Α. Κξίζηκα ελδηαηηήκαηα ησλ εηδψλ "ραξαθηεξηζκνχ" γηα ηα νπνηα είδε θαηαηάρζεθαλ πεξηνρέο 

σο ΕΔΠ-SPA (Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο), ζαλ απηέο πνπ έρεη θαη ε Ηθαξία, είλαη ηα 

ελδηαηηήκαηα: 

-Αλαπαξαγσγήο 

-Καηαθπγίνπ 

-Σξνθνιεςίαο 

-Αιιαγήο πηεξψκαηνο 

-ηάζκεπζεο θαηά ηελ κεηαλάζηεπζε 

-δηαρείκαζεο 

Βάζεη ηεο 79/409/ ΔΟΚ Πξνζηαηεχνληαη ηα πνπιηά , ηα απγά, νη θσιηέο θαη νη βηφηνπνη ηνπο. 

Αλ ν βηφηνπνο (πεξηνρή ηξνθνιεςίαο) εηδψλ  ραξαθηεξηζκνχ ΕΔΠ είλαη ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο 

απηφο πξνζηαηεχεηαη. 

Μάιηζηα γη' απηέο δελ ηζρχεη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΟΚ. 

*Πξνζνρή, ε νξζή θαη επηβεβαησκέλε δηα εγγξάθσλ ησλ Τπεξεζηψλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ  

ΤΠΔΥΧΓΔ θαη Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ εξκελεία ηεο παξ. 6 ηνπ ΔΠΥΑΑ/ΑΠΔ σο πξνο 

 ηηο ΔΟΜ γηα ηηο ΕΔΠ είλαη ε εμήο: 

Αλ βάζεη ηεο ΔΟΜ δηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθή νξληζνπαλίδα απαγνξεχεηαη ε ρσξνζέηεζε Α/γ σο  

αζχκβαηε ρξήζε γηα ιφγνπο ζεζκηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο. 

Διήθζε απφ adkanzar@gmail.com  

 

Β. Οη εηδηθέο νξληζνινγηθέο κειέηεο (ΔΟΜ) απαηηνχληαη, πέξαλ ησλ Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ,  φπνπ ππάξρνπλ  Κξίζηκα ελδηαηηήκαηα πνπιηψλ.  

«Οδεγίεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο «Δηδηθήο Οξληζνινγηθήο Μειέηεο» ηεο ΔΟΔ. 

(http://www.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/aiolika_odigies.pdf). 
 

Γ. Δλδηαθέξνπζεο ηνπνζεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ βηνπνηθηιόηεηα, ηηο «νξληζνινγηθέο κειέηεο» 

θαη ηα αηνιηθά, ζην http://www.wild-

anima.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=826:%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%B

C%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-

%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C&Itemid=99&lang=el 

(http://www.wild-anima.gr, Γξάζεηο-«Δζληθφ ζπλέδξην λέσλ γηα ηελ άγξηα θχζε») 

 

Γ. Με ηελ 911/2008 ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιώλ ηΔ, θαηά πηζαλνιφγεζε πξφθιεζεο  

πεξηβαιινληηθήο βιάβεο απφ ηελ εθηέιεζή ηεο ζρεηηθήο πξάμεο, αλεζηάιε ε ηζρχο ηεο έγθξηζεο 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα αηνιηθφ ζηαζκφ. Πξνο ζπκκφξθσζε κε ηελ 911/2008 ε εηαηξεία έρεη 

ελζσκαηψζεη ζηελ ΜΠΔ κία "Οξληζνινγηθή κειέηε". Ζ επηδίσμε παξάθακςεο ηεο 911/2008, ε 

νπνία ζε θάζε πεξίπησζε απνηειεί ζεκαληηθή απφθαζε ιφγσ ηνπ ζθεπηηθνχ ηεο, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηελ εμάληιεζε ησλ δπλαηψλ κέηξσλ πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ νξζνινγηθή ρσξνζέηεζε ησλ έξγσλ, θαηά ηελ γλψκε απηψλ 

πνπ απέζηεηιαλ ζρεηηθφ Τπφκλεκα 

Αίηεζε ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη θαη ζηηο Τπνπξγνχο ΠΔΚΑ θαη ΠΑΑΣ, δελ 

ππαθνχεη ζηελ λνκηκφηεηα.  

Δπνκέλσο, απφ ηε λνκνινγία πξνθχπηεη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηθαξίαο δελ ρξεηάδεηαη απιά 

Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ αιιά θαη επηζεκαίλεηαη ε παξάιιειε αλάγθε εθπφλεζεο 

εθ ησλ πξνηέξσλ Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο γηα ηνλ ηφπν θνηλνηηθήο ζεκαζίαο (S.C.I.) σο 

ζεκαληηθή απεηιή γηα ηνπο πιεζπζκνχο ηεο νξληζνπαλίδαο. Πεξαηηέξσ κε ηελ ίδηα απφθαζε 

911/2008  επεθηάζεθε ε αλάγθε εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο πξνθχιαμεο θαη εθηφο ησλ πεξηνρψλ 

ηνπ δηθηχνπ Φχζε 2000, ζηηο επξχηεξεο πεξηνρέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ζεκαληηθέο γηα ηα 

πνπιηά βάζεη ηνπ θαηαιφγνπ ΗΒΑ ηεο BirdLife International (ελφςεη θαη ηεο απφθαζεο ηνπ ΓΔΚ C 
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00 κε ηελ νπνία δηαπηζηψζεθε φηη ε Διιάδα ζεζκνζέηεζε ΕΔΠ ζε εθηάζεηο πνπ ππνιείπνληαη 

εθείλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία νξηζκέλσλ εηδψλ). 

  

 

Δ. Ζ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ (αιιά θαη ην έξγν θαζεαπηφ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζπλνδνχ έξγνπ ηεο γξακκήο κεηαθνξάο θαη ησλ ζπλνδψλ έξγσλ θαη θηεξίσλ, νπσζδήπνηε 

ππάγεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ 92/43/ΔΟΚ θαη 79/409/ΔΟΚ. 

Βιέπε Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature/ European 

Commission, March 2010 

 

Ε. Μία Α/Γ ησλ 3 MW «ζαξψλεη» κε ηελ πηεξσηή ηεο 6,3 ζηξέκκαηα δσηηθνχ ρψξνπ πνπιηψλ! 

[απφ adkanzar@gmail.com.] ζν γηα ηελ θαηλνκεληθά αξγή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο, ε 

πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα ζηηο άθξεο ησλ ιεπίδσλ είλαη πνιχ κεγάιε (άθνπζα γηα 250-300 ρικ/ψξα), 

θαη πάλησο ζίγνπξα μεθεχγεη απφ ηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πνπιηψλ. 

 

Σ Γχν ζεκαληηθέο ππνζέζεηο: 

(α)Ζ Τπφζεζε C-2/10, 

(β)Ζ απφθαζε 911/2008 ΔΑ ηΔ θαη ην άξζξν 6 παξ. 3 ηνπ ΔΠΥΑ/ΑΠΔ 

Με ηελ πνιχ ζεκαληηθή απφθαζε ΓΔΚ C-2/2010 θαη ηελ παξαπιήζηα 911/2008 Δ.Α. ηΔ, έρεη 

θξηζεί λνκνινγηαθά, φηη ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηεο Φχζεο δελ ππφθεηηαη ζε εθπησηηθέο ή 

άιιεο εηεξνβαξείο, ελδνπεξηβαιινληηθέο κάιηζηα, ζηαζκίζεηο. 

Με ηελ πξψηε θξίζεθε φηη ε νδεγία 92/43/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Μαΐνπ 1992, γηα ηε 

δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο, ε νδεγία 

79/409/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979, πεξί ηεο δηαηήξεζεο ησλ αγξίσλ πηελψλ, ε 

νδεγία 2001/77/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο επηεκβξίνπ 

2001, γηα ηελ πξναγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη ε νδεγία 2009/28/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Απξηιίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο 

απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε ζπλαθφινπζε θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 

2001/77/ΔΚ θαη 2003/30/ΔΚ, έρνπλ ηελ έλλνηα φηη δελ απνθιείνπλ θαλνληζηηθή ξχζκηζε 

απαγνξεχνπζα ηελ εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηψλ κε πξννξηδφκελσλ γηα ίδηα ηειηθή θαηαλάισζε 

ζε ηφπνπο αλήθνληεο ζην νηθνινγηθφ δίθηπν Natura 2000, ρσξίο πξνεγνχκελε εθηίκεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ επί ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ, ππφ ηνλ φξν φηη 

ηεξνχληαη νη αξρέο πεξί απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο.  

Οη πξνζθεχγνπζεο ζηελ θχξηα δίθε Azienda Agro-Zootecnica Franchini θαη Eolica di Altamura 

ππνζηήξηδαλ ζπλαθψο, φηη ν ζθνπφο ηεο αλάπηπμεο λέσλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο 

θαζνξίδεη γηα ηελ πνιηηηθή ηεο Έλσζεο ην άξζξν 194, παξάγξαθνο 1, ζηνηρείν γ΄, ΛΔΔ, ζα 

έπξεπε λα ππεξηζρχζεη έλαληη ηνπ ζθνπνχ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνλ νπνίν 

επηδηψθνπλ νη νδεγίεο γηα ηνπο νηθνηφπνπο θαη γηα ηα πηελά. 

Με  ηελ δεχηεξε, αλαθεξφκελε απφθαζε, πνπ αθνξνχζε ΑΠΖΔ ζηε ζέζε Μπειερέξη, άκεζα 

γεηηληάδνπζα κε ηελ Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Αξπαθηηθψλ πηελψλ ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ 

"ξε Αλαηνιηθήο Λαθσλίαο" θξίζεθε, φηη ζπλέηξεραλ ιφγνη αλαζηνιήο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο 

πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε επέκβαζε ζηελ επίκαρε έθηαζε θαη ε πηζαλνινγνχκελε δηαηάξαμε 

ηνπ νηθνζπζηήκαηνο απφ ηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθνχ ζηαζκνχ ιακβάλνληαο ππ' φςηλ θαη 

ζηαζκίδνληαο ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΠΥΑ/ΑΠΔ θαη ηνπο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ 

ζπλίζηαληαη ζηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ απφ ΑΠΔ.  

Σν  λνκνινγηαθφ απηφ δεδνκέλν επηρεηξεί λα αλαηξέςεη ε "Αηνιηθή Μπειερέξη Α.Δ.". Πξνο ηνχην 

ππέβαιε ε ελ ιφγσ εηαηξεία αίηεζε αλάθιεζεο ηεο απφθαζεο 911/2008 ηΔ. 

Τπελζπκίδνπκε φηη ζηα πιαίζηα ηεο ππνζηεξηθηηθήο κειέηεο ηνπ Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ 

γηα ηηο ΑΠΔ, ε αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηελ δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπ 

Διιεληθνχ ζθέινπο ηνπ δηθηχνπ Natura θαη ησλ δσλψλ πξνζηαζίαο νξληζνπαλίδαο πνπ έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζην ελ ιφγσ δίθηπν, ε Γηεχζπλζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ΤΠΔΚΑ, 

γλσκνδφηεζε κε ην ππ' αξηζκφλ 185379/694/1-3-2006 έγγξαθν, σο εμήο φζνλ αθνξά ζηνλ 

θαζνξηζκφ δσλψλ απνθιεηζκνχ γηα αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο: 

mailto:adkanzar@gmail.com


«Καζνξίδνληαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, ζπλνπηηθά νη εμήο δψλεο απνθιεηζκνχ, εληφο ησλ νπνίσλ 

απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ, γηα ζεζκηθνχο ή ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο: 

-Οη πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηεο θχζεο ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 1 θαη 2 Ν. 1650/86:-

ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ Δζληθψλ Γξπκψλ,-ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ θαη ππφ ζεζκνζέηεζε-

πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ (άξζξνπ 21 Ν. 1650/86,-νη νηθφηνπνη πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δζληθνχ 

θαηαιφγνπ ηνπ Δπξσπαηθνχ δηθηχνπ Natura 2000 ηνπ θαηαιφγνπ ηεο νδεγίαο 92/43 (ελαξκφληζε 

κε ηελ ΚΤΑ 33318/3028/1998), 

-Οη πεξηνρέο SPA (ηεο νδεγίαο 79-409) πνπ επξίζθνληαη απνδεδεηγκέλα ζε ηφπνπο δηαβίσζεο θαη 

κεηαλάζηεπζεο ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο σο απνηέιεζκα Δηδηθήο Οξληζνινγηθήο Μειέηεο (απφ 

εηδηθνχο Δπηζηήκνλεο κε απνδεδεηγκέλε γλψζε θαη εκπεηξία ζην ζρεηηθφ ζέκα)». 

Δπεηδή ζηελ ζειίδα 258 ηεο ππνζηεξηθηηθήο κειέηεο ηνπ ΔΠΥΑΑ/ΑΠΔ είρε δηαζηξεβισζεί ην 

ελ ιφγσ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη ζεκεησλφηαλ, φηη νη Εψλεο 

Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νξληζνπαλίδαο (ΕΔΠ-SPA), δελ απνηεινχλ θαηαξρήλ δψλεο απνθιεηζκνχ 

θαη νη φπνηνη πεξηνξηζκνί εγθαηάζηαζεο ησλ Α/Π (π.ρ. ππθλφηεηα εγθαηάζηαζεο ησλ Α/Γ) ζα 

πξνθχπηνπλ θαηά πεξίπησζε απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζρεηηθήο νξληζνινγηθήο κειέηεο ζην ζηάδην 

ηεο ΔΠΟ, ππεβιήζε ε ππ' αξηζκφλ 7618/21-2-2007 Γηεχζπλζεο Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ 

ΤΠΔΥΧΓΔ αίηεζε, πξνο ζρεηηθή δηεπθξίλεζε. 

Ζ απάληεζε ηεο Γηεχζπλζεο Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ ζρεηηθά κε ην ππνβιεζέλ εξψηεκα δηα ηνπ 

α.π. 7618/7-3-2007 εγγξάθνπ ηεο ήηαλ ε θάησζη: «Οη πξνηεηλφκελεο απφ ηελ κειέηε «Δηδηθφ 

Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο ΑΠΔ» ξπζκίζεηο γηα ηηο 

πεξηνρέο SPA ηεο νδεγίαο 79/409 ζηεξίδνληαη ζηελ αθνινπζνχκελε ζήκεξα θαηά ηελ δηαδηθαζία 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο αηνιηθήο εγθαηάζηαζεο πξαθηηθή ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ΤΠΔΥΧΓΔ ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πεξηνρέο απηέο δελ ζεσξνχληαη εμ νξηζκνχ δψλεο 

απνθιεηζκνχ ησλ αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Πέξαλ ηνχηνπ θαη φζνλ αθνξά ην κε αξ. 185379/694/1-3-06 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο 

Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ νη πεξηνρέο SPA ζεσξνχληαη δψλεο απνθιεηζκνχ αηνιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ εθφζνλ πξνθχςεη σο απνηέιεζκα εηδηθήο νξληζνινγηθήο κειέηεο φηη βξίζθνληαη 

ζε ηφπνπο δηαβίσζεο θαη κεηαλάζηεπζεο ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο.» 

Βάζεη ησλ κλεκνλεπφκελσλ εγγξάθσλ ησλ αξκνδίσλ Γηεπζχλζεσλ Πεξηβάιινληνο θαη 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ ΤΠΔΥΧΓΔ, πξνθχπηεη αβίαζηα ην ζπκπέξαζκα, φηη θαηά ηελ νξζή 

εξκελεία ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 3 ηνπ ΔΠΥΑΑ/ΑΠΔ, ζηηο ΕΔΠ πνπ πξάγκαηη δηαβηνχλ 

πξνζηαηεπφκελα είδε άγξηαο νξληζνπαλίδαο ή/θαη είλαη κεηαλαζηεπηηθνί δηάδξνκνη θαη ζε 

απφζηαζε αζθαιείαο απφ απηέο, απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηψλ γηα ζεζκηθνχο 

θαη ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο. Δπηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εληφο ησλ Εσλψλ 

Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) ηεο νξληζνπαλίδαο ηεο νδεγίαο 79/409/ΔΟΚ χζηεξα απφ ηε ζχληαμε 

εηδηθήο νξληζνινγηθήο κειέηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο 

πνπ ζα θαζνξίδνληαη ζηελ νηθεία πξάμε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, κφλνλ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε πξνζηαηεπφκελεο νξληζνπαλίδαο. Ζ απαίηεζε ζχληαμεο 

αμηφπηζηεο νξληζνινγηθήο κειέηεο απφ εηδηθνχο Δπηζηήκνλεο, κε απνδεδεηγκέλε γλψζε θαη 

εκπεηξία ζην ζρεηηθφ ζέκα, πθίζηαηαη γηα λα ηεθκεξησζεί ε νηθνινγηθή αμία ηεο ΕΔΠ ψζηε λα 

αμηνινγεζεί θαη ραξαθηεξηζζεί ηειεζηδίθσο σο δψλε απνθιεηζκνχ αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

φρη γηα ην αληίζεην, σο δηαδηθαζηηθή δειαδή πξνυπφζεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ ζηαζκψλ 

ζε ΕΔΠ (αθφκε δειαδή θαη αλ δηαπηζησζεί απφ ηε Δηδηθή Οξληζνινγηθή Μειέηε ε παξνπζία 

ζεκαληηθήο άγξηαο νξληζνπαλίδαο). 

Ζ εξκελεία φηη ζε θάζε πεξίπησζε επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηψλ εληφο ησλ ΕΔΠ 

κε ηελ ρξήζε εηδηθήο νξληζνινγηθήο κειέηεο ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη 

πεξηνξηζκνχο πνπ ζα θαζνξίδνληαη ζηελ νηθεία πξάμε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, αληηβαίλεη 

επζέσο ζηηο αξρέο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ζην θνηλνηηθφ δίθαην ήηνη:  

(α) δελ ηεξείηαη ε ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο λα ιακβάλεη πξνιεπηηθά κέηξα 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε επζεία αληίζεζε κε ην άξζξν 24 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, θαη  

(β) ην κέηξν ηεο πξνεγνχκελεο ζχληαμεο εηδηθήο νξληζνινγηθήο κειέηεο κνλάρα σο δηαδηθαζηηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηψλ εληφο ΕΔΠ παξαβηάδεη ηα άξζξα 6 παξ. 2 θαη 

7 ηεο Οδεγίαο 92/43 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 4 παξ. 4 ηεο Οδεγίαο 79/409 ζχκθσλα κε ηα 

νπνία ηα Κξάηε Μέιε ππνρξενχληαη λα ζεζπίδνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε ζηηο Εψλεο Δηδηθήο 



Πξνζηαζίαο λα απνθεχγεηαη ε ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ εηδψλ, 

θαζψο θαη νη ελνριήζεηο πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηα είδε γηα ηα νπνία νη δψλεο έρνπλ νξηζζεί, 

εθφζνλ νη ελνριήζεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζεκαληηθέο φζνλ αθνξά ηνπο 

ζηφρνπο ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

Σα νξηδφληηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ή άκβιπλζεο ησλ επηπηψζεσλ απφ ελδερφκελεο ή 

αλακελφκελεο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζε πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000, ζπλεπεία αζχκβαησλ 

κε ηνπο ζηφρνπο δηαηήξεζεο ηνπο έξγσλ, δξαζηεξηνηήησλ ή ζρεδίσλ, κφλν κέζσ παξαλφεζεο ηνπ 

άξζξνπ 6 παξ. 3 ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΟΚ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη επηιχνπλ ην πξφβιεκα ηεο 

φπνηαο επαπεηινχκελεο βιάβεο. Ζ δε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λφκνπ 3937/2011 «πεξί 

δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»-κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 19 

ηνπ λ. 1650/1986: 

«επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο σο κέζν γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο εθ' φζνλ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα θαζνξίδνληαη ζηα 

πιαίζηα ηεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ ζηαζκνχ ζα δηαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε ηνπ 

πξνζηαηεπηένπ αληηθεηκέλνπ ηεο πεξηνρήο» εθηνπίδεη ηελ βαξχηεηα ηεο απφθαζεο, απφ ην πεδίν 

ηεο θαηάιιειεο εθηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ έλεθα ηεο εγθαηάζηαζεο αηνιηθψλ, ζε απηφ ηεο 

εμέηαζεο πηζαλψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ επηπηψζεσλ. Ζ επηζθάιεηα απηήο ηεο 

αληηκεηάζεζεο ήηαλ ηφζν πξνθαλήο φζν θαη ηα νξαηά πιένλ απνηειέζκαηα ηνχ ζπλδπαζκνχ 

θαθήο ελζσκάησζεο ζην εζληθφ δίθαην θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηεο ζπλήζνπο δηνηθεηηθήο 

πξαθηηθήο γηα ηηο αδεηνδνηήζεηο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. 

Καηφπηλ θαηαγγειηψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο θαίλεηαη πσο απνθαηαζηάζεθε ε θνηλνηηθή έλλνκε ηάμε κε ηελ νξζή κεηαθνξά ζην 

εζληθφ δίθαην ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΟΚ ζηνλ λφκν 4014/2011 

ΦΔΚ Α209/2011. Δλζσκαηψζεθαλ απηέο κε ην άξζξν 10 πεξί «Γηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδφηεζεο γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην δίθηπν Natura 

2000».  

[Δπραξηζηψ ηελ Basia Atha γηα ην θείκελν απηφ. ΖΓ] 

 

επηζηξνθή 
 

Ρηδηθά αληίζεηνη ζην ζρέδην Helios νη γεξκαλνί Πξάζηλνη 

 

26/10/2011  

Αξλεηηθνί ζε θάζε ελδερφκελν εηζαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ Διιάδα – αιιά 

θαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα - εκθαλίδνληαη νη γεξκαλνί Πξάζηλνη, νη νπνίνη αζθνχλ 

δξηκχηαηε θξηηηθή ζην project ―Helios‖, θάλνληαο κάιηζηα ιφγν αθφκε θαη γηα 

«ππνζηήξημε ηνπ ειιεληθνχ λεπνηηζκνχ» απφ ηε γεξκαληθή θπβέξλεζε.  

ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο ησλ Πξαζίλσλ ζεκαληηθφ ξφιν έρεη δηαδξακαηίζεη θαη ην  γεγνλφο 

φηη ε γεξκαληθή θπβέξλεζε έρεη ήδε αλαθνηλψζεη πεξηθνπέο ζηηο εγγπεκέλεο ηηκέο 

απνξξφθεζεο ηεο «πξάζηλεο» ελέξγεηαο ζηε ρψξα, θάηη πνπ θάλεη ην θφκκα ησλ 

Πξαζίλσλ, αιιά θαη άιινπο θνξείο, λα αλαξσηηνχληαη γηα ηε ζθνπηκφηεηα ηεο εηζαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ Διιάδα, δεδνκέλνπ φηη ελ ηέιεη ην θφζηνο  ζα είλαη ζαθψο 

κεγαιχηεξν απ' φ,ηη εάλ ην ίδην πνζφ ελέξγεηαο παξαγφηαλ ζηε ρψξα.  

 

«Καλέλα νηθνλνκηθό λόεκα» 
πσο επηζεκαίλεη ν εθπξφζσπνο ηνπ θφκκαηνο ησλ Πξαζίλσλ, Hans -Josef Fell, νη 

ζπλζήθεο ειηνθάλεηαο ζηελ Διιάδα είλαη φλησο πεξηζζφηεξν επλντθέο αιιά απηφ είλαη ην 

κνλαδηθφ πιενλέθηεκα πνπ αλαγλσξίδεη ζην project, θάζψο, φπσο ππνζηεξίδεη, φια ηα 

άιια ζθέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζηζηνχλ ην εγρείξεκα αζχκθνξν νηθνλνκηθά.  

«Γελ ππάξρεη θαλέλα νηθνλνκηθφ λφεκα ζην λα παξάγεηαη ελέξγεηα κε πςειφ θφζηνο ζηελ 

Διιάδα, θαη κεηά κέζσ δαπαλεξψλ γξακκψλ κεηαθνξάο λα κεηαθέξεηαη ζηε Βφξεηα 

Δπξψπε»,ηνλίδεη ν Fell. Παξάιιεια, νη Πξάζηλνη εθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία φηη απφ φιν 

ζρέδην, ν κνλαδηθφο θεξδηζκέλνο ζα είλαη ην ειιεληθφ θξαηηθφ κνλνπψιην. «Πξνθαλψο ε 



γεξκαληθή θπβέξλεζε δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο κέζα ζηε 

ρψξα», ζεκεηψλεη ν Fell. 

 

Ναη ζηελ "πξάζηλε" ελέξγεηα, αιιά λα κείλεη ζηελ Διιάδα  
Οη Πξάζηλνη, νη νπνίνη είλαη ππέξκαρνη ηεο δηείζδπζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο αιιά θαη ησλ πςειψλ επηδνηήζεσλ, αλαγλσξίδνπλ  φηη νη ΑΠΔ κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζεκαληηθά φρη κφλν ζηνλ νηθνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο Διιάδαο αιιά θαη 

ζηελ ηφλσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

«Σν πξαζίληζκα ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε θάιπςε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

είλαη επηηαθηηθή αλάγθε», ζεκεηψλνπλ ραξαθηεξηζηηθά, ηνλίδνληαο, σζηφζν, φηη ε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ ειιεληθφ ήιην ζα πξέπεη λα παξακέλεη ζηελ 

Διιάδα. 

ην κεηαμχ, επηρεηξήκαηα ηεο γεξκαληθήο θπβέξλεζεο γηα ηφλσζε ηεο γεξκαληθήο 

βηνκεραλίαο κέζσ ηεο πξνκήζεηαο ησλ θ/β ζπζηεκάησλ δε θαίλεηαη λα πείζνπλ ηνλ 

επηθεθαιήο ησλ Πξαζίλσλ ν νπνίνο δηεξσηάηαη:  ―Γελ είλαη μεθάζαξν ην πψο ζα βνεζεζνχλ 

νη γεξκαλνί θαηαζθεπαζηέο – γηαηί λα πηζηέςνπκε φηη ηα θσηνβνιηατθά πάλει δε ζα 

εμαθνινπζνχλ λα εηζάγνληαη απφ ηελ Κίλα;».  

Μάιηζηα ν Fell ππνγξακκίδεη ηνλ θίλδπλν νινθιεξσηηθνχ εθηνπηζκνχ ησλ γεξκαλψλ 

θαηαζθεπαζηψλ απφ ηελ θηλεδηθή βηνκεραλία, ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε αλάπηπμεο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ ησλ θ/β  απφ ηε γεξκαληθή 

θπβέξλεζε, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνπο Πξάζηλνπο, ην κφλν πνπ θαηαθέξλεη είλαη λα 

δεκηνπξγεί ζχγρπζε ζηελ εγρψξηα βηνκεραλία.  

Παξάιιεια, ν Fell θάλεη ιφγν γηα επηβάξπλζε ησλ γεξκαλψλ θαηαλαισηψλ ζε πεξίπησζε  

πνπ πινπνηεζεί ην κεγαιφπλνν project "Helios", επηζεκαίλνληαο φηη  «αληί ε 

νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε λα βνεζήζεη ηελ Διιάδα κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο, δηαηξέρεη ηνλ 

θίλδπλν ππνζηήξημεο ηνπ ειιεληθνχ λεπνηηζκνχ εηο βάξνο ησλ γεξκαλψλ θαηαλαισηψλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο» 

 

http://energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/89a29bb0-1cf1-48be-b66f-5382292a38bd  
 

επηζηξνθή 

 

 

Αλεκνγελλεηξηάδεο ελαληίνλ … Μπηειηλαίνπ: εκεηώζαηε 2 

 

Ζ ζπλέληεπμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ ηεο ΔΛΔΣΑΔΝ ζην energyonline.gr γηα ηελ απφθαζε 

αλαπξνζαξκνγήο ηνπ Σέινπο ΑΠΔ (αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο), δειαδή ππέξκεηξεο αχμεζεο 

ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΖ, είλαη απνθαιππηηθή. Ζ ΔΛΔΣΑΔΝ [Διιεληθή Δπηζηεκνληθή Έλσζε 

Αηνιηθήο Δλέξγεηαο] επί ρξφληα ππνζηεξίδεη θαη πξνσζεί ηελ αηνιηθή ελέξγεηα έλαληη ησλ 

νξπθηψλ θαπζίκσλ, αθφκε θαη ηηο αλεκνγελλήηξηεο κακνχζ θαη ηηο  γηγαληηαίεο βηνκεραληθέο 

πεξηνρέο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ (ηηο ιέλε αηνιηθά πάξθα) ζαλ θαη απηέο ηεο πεξίπησζεο ηεο 

Ηθαξίαο.  

Ζ ΔΛΔΣΑΔΝ δελ πξφθεηηαη πνηέ λα ππνζηεξίμεη θείκελα ζαλ απηφ ηνπ ςεθίζκαηνο καο. Δίλαη 

απνθαιππηηθή φκσο ε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο φηη ε ηειεπηαία αχμεζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο 

ΓΔΖ (ηέινο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο) γίλεηαη ππεξηηκεκέλε γηαηί ππάξρεη θξπθή 

επηδόηεζε πξνο ηα νξπθηά θαύζηκα. Πνηφλ θαξθψλεη ν Πξφεδξνο; Μα ην Μπηειηλαίν [εηαηξεία 

ζπκθεξφλησλ ηνπ έρεη αδεηνδνηεζεί γηα 110 Α/Γ ζηελ Ηθαξία] πνπ βγαίλεη θεξδηζκέλνο απφ απηή 

ηελ αχμεζε ηεο ΓΔΖ, γηαηί ν ίδηνο έρεη θαηαθέξεη λα εηζπξάηηεη κέξνο ηνπ ηέινπο ησλ ΑΠΔ γηα ηε 

κνλάδα ζπκπαξαγσγήο κε θπζηθφ αέξην πνπ έρεη. Δίλαη ην ιεγφκελν «Μπηηιελφζεκν». Οη 

εηαηξείεο ηνπ νκίινπ Μπηηιελαίνπ αλαθαηεχνληαη κε ηηο αλεκνγελλήηξηεο αιιά θαη κε ην θπζηθφ 

αέξην θαη κε ην ιηγλίηε, γεληθά κε φηη αθήλεη θέξδνο. Καη φπνπ κπνξνχλ επηβάινπλ θαη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπο ζηηο θξαηηθέο απνθάζεηο.  ΖΓ 

   

http://energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/89a29bb0-1cf1-48be-b66f-5382292a38bd


Δξώηεζε: Πψο αμηνινγείηε ηελ απφθαζε ηεο ΡΑΔ γηα ηελ αχμεζε ηνπ Δηδηθνχ  Σέινπο ΑΠΔ πνπ 

αλαθνηλψζεθε ρζεο; 

 

Παπαζηακαηίνπ: Ζ απφθαζε ηεο ΡΑΔ ήηαλ αλαπφθεπθηε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην 

πξφβιεκα ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ΓΔΜΖΔ πνπ απεηινχζε φιε ηελ αγνξά ειεθηξηζκνχ. Με ηελ 

απφθαζε επηβαξχλεηαη ην κέζν λνηθνθπξηφ θαηά 1,5 Δπξψ ην κήλα.  

Ζ ΡΑΔ θηλήζεθε κέζα ζηα απζηεξά πεξηζψξηα πνπ ηεο θαζνξίδεη ν λφκνο.  Μάιηζηα, κε κηα 

νκνινγνπκέλσο αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε εμάληιεζε φινπο ηνπο έθηαθηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε επηβάξπλζε ηνπ θαηαλαισηή. Ζ απφθαζε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα 

πξνζδνθψκελα έθηαθηα έζνδα απφ ηηο δεκνπξαζίαο δηθαησκάησλ ξχπσλ, ην ηέινο ΔΡΣ θαη ην 

ηέινο ιηγληηηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο.  

Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, δηφηη ζπκβαδίδεη επί ηεο νπζίαο κε ηελ πάγηα ζέζε καο φηη γηα ην 

έιιεηκκα δελ επζχλνληαη νη δήζελ αθξηβέο ΑΠΔ αιιά ε ηερλεηή ππεξηίκεζε ηνπ Σέινπο ΑΠΔ 

εμαηηίαο ηεο θξπθήο επηδφηεζεο πξνο ηα νξπθηά θαχζηκα πνπ πεξηέρεηαη ζε απηφ. 

 

Δξώηεζε: Οη θνξείο ησλ ΑΠΔ εθδψζαηε κηα θνηλή αλαθνίλσζε ακέζσο κεηά ηελ απφθαζε γηα 

ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ Σέινπο ΑΠΔ. Πνηα είλαη ηα βαζηθά ζεκεία ηεο αλαθνίλσζεο απηήο; 

 

Παπαζηακαηίνπ: Με ηελ αλαθνίλσζή καο νη θνξείο ιέκε πην αλαιπηηθά φ,ηη αλέθεξα 

πξνεγνπκέλσο: 

 ηη ε απφθαζε ήηαλ αλαπφθεπθηε 

 ηη αληηκεησπίδεη ην έιιεηκκα ηνπ ΓΔΜΖΔ κε βηψζηκν ηξφπν πξάγκα ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ζηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε 

 ηη ε αχμεζε ηνπ Σέινπο ΑΠΔ δελ νθείιεηαη ζηηο ΑΠΔ αιιά ζηηο ζηξεβιψζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ θαη ζπιινγήο ηνπ, θαη 

 ηη νη πξνηάζεηο καο είλαη πάληα πάλσ ζην ηξαπέδη  γηα ηελ κφληκε επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

Πξέπεη λα πσ φηη είλαη ζεκαληηθφ φηη ε ΡΑΔ έρεη ηεθκεξηψζεη πνζνηηθά  ηνπο έθηαθηνπο πφξνπο 

πνπ θαη ε ίδηα είρε πξνηείλεη θαη φηη πξνβιέπεη, κε ηελ απφθαζή ηεο, ηελ ηαθηηθή θαη ζπρλή 

παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο αμηνπνίεζεο  ησλ πφξσλ απηψλ. Απηφ έγηλε. Κεξδήζεθε ρξφλνο. 

Δίλαη επζχλε ηεο Κπβέξλεζεο ηψξα λα δηαζθαιίζεη φηη απηνί νη πφξνη πξάγκαηη ζα δηαηεζνχλ 

έγθαηξα θαη φηη ζα πξνρσξήζεη ε ξηδηθή αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο 

ηνπ θιάδνπ, πξνθεηκέλνπ λα κελ έρνπκε θαη ζην κέιινλ πξφβιεκα. 

 

Δξώηεζε:  Δίπαηε φηη κε ηελ απφθαζε απηή ην έιιεηκκα αληηκεησπίδεηαη; κσο ν ΓΔΜΖΔ είρε 

πξνηείλεη κεγαιχηεξε αχμεζε. Μπνξεί λα ηζρχνπλ θαη ηα δχν; 

 

Παπαζηακαηίνπ: Δίλαη αλακθηζβήηεην φηη ε απφθαζε αληηκεησπίδεη κε βηψζηκν ηξφπν ην 

πξφβιεκα ηνπ ειιείκκαηνο. Ζ ςαιίδα θιείλεη ζην άκεζν νξαηφ κέιινλ.  Απηφ ζεκαίλεη εκπέδσζε 

θιίκαηνο αζθάιεηαο πνπ ειπίδνπκε φηη ζα επηδξάζεη ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε. Ο ΓΔΜΖΔ ζηελ 

εηζήγεζή ηνπ δελ είρε ιάβεη ππφςε ηνπ ηα έθηαθηα κέηξα θαη δελ ήηαλ άιισζηε δνπιεηά ηνπ λα ηα 

πνζνηηθνπνηήζεη.  Απηφ έγηλε ηεθκεξησκέλα απφ ηελ απφθαζε ηεο ΡΑΔ. Πεξαηηέξσ ν ΓΔΜΖΔ 

πεξηέιαβε πςειέο ππνζέζεηο γηα ξαγδαία αχμεζε ηεο αλάπηπμεο -πνπ καθάξη λα επηηεπρζεί – αιιά 

ζαθψο δελ είλαη ξεαιηζηηθέο ελ κέζσ ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο. 

Άξα ην κήλπκα είλαη ζαθέο: Κεξδήζεθε ρξφλνο θαη κέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα πνπ ζα 

αθνινπζήζεη πξέπεη φινη, θαη πξψηα πξψηα ε Κπβέξλεζε, λα θάλνπκε φ,ηη απαηηείηαη γηα λα 

επηιπζνχλ κφληκα ηα πξνβιήκαηα ηνπ Σέινπο ΑΠΔ πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ, ηεο  αγνξάο 

θαη ηεο αλάπηπμεο. 

 

Δξώηεζε: Σειηθά ηη πιεξψλεη ν θαηαλαισηήο κέζσ ηνπ Σέινπο ΑΠΔ; 

 

Παπαζηακαηίνπ: Οη κειέηεο πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί (ΔΜΠ, ΗΟΒΔ, ΑΠΘ) απνδεηθλχνπλ φηη φια 

απηά ηα ρξφληα έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ρξεκάησλ ηνπ ιεγφκελνπ Σέινπο ΑΠΔ δελ 

θαηεπζχλεηαη ππέξ ησλ ΑΠΔ αιιά επηδνηεί ην θφζηνο εκπνξίαο δειαδή ππέξ ησλ νξπθηψλ 



θαπζίκσλ. Οη ΑΠΔ δπζθεκνχληαη κέζσ ηεο νλνκαζίαο πνπ έρεη απηφ ην Σέινο θαη απηφ πξέπεη λα 

αιιάμεη. 

 

επηζηξνθή 

 

 

«Μπηηιελόζεκν» ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο ΓΔΖ  

 

ηεο Αξηζηέαο Μπνπγάηζνπ 

Μηα ηεξάζηηα αιιά θαη αιιεινζπγθξνπφκελε (απφ πιεπξάο ζπκθεξφλησλ) ιίζηα αλακνλήο 

αηηεκάησλ ππάξρεη ζην ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, πνπ ζην 

κεγάιν ηεο κέξνο ζα εθπιεξσζεί κε δηαδηθαζίεο fast track. 

Απηφ ππνζηεξίδνπλ πνιηηηθά ζηειέρε πνπ γλσξίδνπλ «ηηο εθθξεκφηεηεο» θαη ην βεβαηψλνπλ θαη 

επηρεηξεκαηίεο πνπ έρνπλ δηαηππψζεη ηα αηηήκαηα, «ηα νπνία δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δηεθπεξαηψζεη 

ε πξνθάηνρνο ηνπ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ, ε θπξία Σίλα Μπηξκπίιε...» 

Σν παηρλίδη είλαη σκό πιένλ. Με αθνξκή, δε, ηνλ θνξζέ ηεο επηηήξεζεο θαη ηελ θεδεκνλία ηνπ 

κλεκνλίνπ, ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα παξαγγέιλνπλ ζηελ πνιηηηθή. ηέιλνπλ εληνιέο γηα 

λφκνπο αιά θαξη θαη απνθαζίδνπλ θαηά ηε βνιή ηνπο, κε ην Κνηλνβνχιην λα έρεη θαηαζηεί 

ελδηάκεζν λνκηκνπνηεηηθφ φξγαλν. Σα δηαπιεθφκελα ζπκθέξνληα θεξδίδνπλ θαη ελ κέζσ 

ρξενθνπίαο θαη ν πνιίηεο ρξεψλεηαη θαη κε λέα «δηαπινθφζεκα» θαη γηα ηηο επφκελεο γεληέο. 

Ζ δηαθάλεηα παξακέλεη κόλν ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ.GR θαη ζηνλ πξνζρεκαηηθό πνιηηηθό ιόγν. 
Δλα δείγκα ηνπ λένπ βάξβαξνπ κνληέινπ «αλάπηπμεο» δφζεθε θαη κε ηε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία 

εμπξέο πνπ αλέιαβε θαη νινθιήξσζε ν ππνπξγφο ΠΔΚΑ, Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ. Με λνκνζρέδην-

ζθνχπα πξνσζήζεθε ην ηξίην παθέην απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, άλνημε ν δξφκνο γηα 

γξήγνξεο εθπνηήζεηο πεγψλ, παξαζρέζεθαλ δηεπθνιχλζεηο ζε επηρεηξεκαηίεο γηα θηελή θαη 

γξήγνξε αμηνπνίεζε νξπθηνχ θαη κεηαιιεπηηθνχ πινχηνπ, ελψ πίζσ απφ δπζλφεηα άξζξα 

θξχθηεθαλ θσηνγξαθηθέο ξπζκίζεηο γηα παιαηνχο κεγάινπο παίθηεο ηνπ ηνκέα, ίζσο θαη γηα 

λένπο. 

Οπσο έγξαςε ε «Δ» ζηηο 27, 28 θαη 29 Ηνπιίνπ, απφ κία κφλν ξχζκηζε ζην λνκνζρέδην (ηνπ 

άξζξνπ 197) πξνθχπηεη έλαο θξπθφο ινγαξηαζκφο -κηα επηβάξπλζε πνπ εθεμήο ζα ζηέιλεηαη 

ζηνπο θαηαλαισηέο κε ηε κνξθή «θαπέινπ» ζην εηδηθφ ηέινο ΑΠΔ (έηζη γξάθεηαη πιένλ ζηνπο 

αλαιπηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ). 

Δπηζηεκνληθνί θαη επαγγεικαηηθνί θνξείο (αηνιηθήο ελέξγεηαο, θσηνβνιηατθψλ, πδξνειεθηξηθψλ 

έξγσλ θ.ά.) αληηιήθζεθαλ φηη κε ην πξφζρεκα ηεο ελαξκφληζεο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ζε νδεγία ηεο 

Δ.Δ. ν λνκνζέηεο έζπεπζε λα θνιιήζεη ζηνλ λφκν θαη κηα ραξηζηηθή ηηκνιφγεζε (πνπ δελ 

επηβάιιεη ε νδεγία), ην θφζηνο ηεο νπνίαο κεηαθπιίεηαη ζηνλ θαηαλαισηή. 

Ζ νδεγία πνπ πηνζεηήζεθε κε ηνλ λόκν ιέεη φηη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ Δλεξγεηαθνχ Φνξηίνπ πξέπεη 

λα απνξξνθά θαηά πξνηεξαηφηεηα ην ξεχκα πνπ δίλνπλ κνλάδεο ΖΘΤΑ, δειαδή κνλάδεο 

ζπκπαξαγσγήο πςειήο απφδνζεο, κε θαχζηκν θπζηθφ αέξην ή πεηξέιαην θαη λα αξζεί ν 

πεξηνξηζκφο πνπ έδηλε πξνηεξαηφηεηα ζε κνλάδεο κέρξη 35 MW. 

Καη ε ππόζεζε κέρξη εδώ είλαη θαζαξή. Οκσο ζηηο ινηπέο δηαηάμεηο ρψζεθε θαη καζεκαηηθφο 

ηχπνο βάζεη ηνπ νπνίνπ ην ξεχκα απφ ηηο κεγάιεο κνλάδεο πνπ ζα απνξξνθάηαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ζα πιεξψλεηαη κε ηηκνιφγην αηνιηθήο ελέξγεηαο ζπλ ηε ξήηξα θπζηθνχ αεξίνπ, 

δειαδή 130 επξψ αλά MWh αληί 55 επξψ, νξηαθή ηηκή πνπ δίλεη ην ζχζηεκα ζε κνλάδεο απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο. 

Με έλαλ ιόγν ε πξάζηλε ελέξγεηα πιεξώλεηαη όζν θαη ε ξππνγόλνο. Ζ επηβάξπλζε φκσο πνπ 

πξνθχπηεη απφ απηή ηελ ηηκνινγηαθή εμνκνίσζε ησλ ΑΠΔ κε ηηο ΖΘΤΑ ζα πεξάζεη ζην ηέινο 

ΑΠΔ, έηζη ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ ηα ρξήκαηα γηα λα θαινπιεξσζεί ν παξαγσγφο. 

Πνηνο είλαη όκσο ν παξαγσγόο; Ο εμήο έλαο: ν όκηινο Μπηηιελαίνπ κε ηε κνλάδα Αινπκίληνλ, 

ηε κφλε κνλάδα ζπκπαξαγσγήο πςειήο απφδνζεο πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζηε ρψξα, κε 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 334 MW, ε νπνία ζήκεξα πνπιάεη ην ξεχκα ηεο ζηα 55 επξψ αλά MWh ζπλ 

20 επξψ cost recovery, γηα ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάδεη απφ ηε ΓΔΖ κε 40,7 επξψ αλά MWh θαη 

ηψξα ζα κπνξεί λα πνπιάεη κε 130 επξψ αλά MWh φιε ηεο ηελ παξαγσγή. 



Από κηα ηέηνηα ηηκνινγηαθή κεηαρείξηζε, πνπ επηζθξαγίζηεθε κε ηνλ λόκν πνπ ςεθίζηεθε 

ηελ Πέκπηε -θαη παξά ηνπο ηαθηηθνχο ειηγκνχο ηνπ ππνπξγνχ ΠΔΚΑ, Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ, κε 

ηηο λνκνηερληθέο βειηηψζεο- ε ζπλνιηθή εηήζηα επίπησζε ζην εηδηθφ ηέινο ΑΠΔ (δειαδή ησλ 

θαηαλαισηψλ) ζα είλαη 175 εθαη. επξψ. Καη επεηδή ν θχθινο δσήο κηαο ηέηνηαο κνλάδαο είλαη 25 

ρξφληα, ν ινγαξηαζκφο ζα θηάζεη ζπλνιηθά ηα 4,3 δηζ. επξψ, ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ 

επαγγεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ ηεο ελέξγεηαο, πνπ ηνπο έζηεηιαλ ζηνλ ππνπξγφ θαη ηνπο 

δεκνζηνπνίεζαλ ζηε ζπλέρεηα. 

Ο ππνπξγόο πήγε ηε δηάηαμε απηή ρσξίο έθζεζε γηα ην θόζηνο ηεο. Οκσο αλεπίζεκα ζην 

ΤΠΔΚΑ εθηηκνχλ φηη ε εηήζηα επηβάξπλζε γηα λα πιεξσζεί κηα κνλάδα 130 MW (ην 1/3 ηεο 

ηζρχνο ηεο Αινπκίληνλ) κε απηά ηα super ηηκνιφγηα είλαη 57 εθαη. επξψ ή 1,5 δηζ. επξψ ζε κία 

25εηία. Βεβαίσο θαη απηφ ην θξχβνπλ, κάιινλ ην αθήλνπλ λα ην βξνπλ κπξνζηά ηνπο νη επφκελνη 

θαη νη θαηαλαισηέο, πνπ εθηφο ησλ άιισλ ζα λνκίδνπλ φηη πιεξψλνπλ θαη γηα ΑΠΔ. 

Service ζηνλ φκηιν Μπηηιελαίνπ, πεξηθξφλεζε θαη λέν ραξάηζη ζηνπο πνιίηεο, θνηλνβνπιεπηηθφ 

πιπληήξην γηα ηνπο λφκνπο-θσηνγξαθίεο θαη, θαηά η' άιια, ιφγηα δεκαγσγίαο γηα ηελ πνιηηηθή 

ππέξ ηνπ ιανχ. 

Ζ θπβέξλεζε εθπιεξώλεη ηα δηθά ηεο «κλεκόληα» κε επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο, ελ 

πξνθεηκέλσ κε ηνλ φκηιν Μπηηιελαίνπ, πνπ ζπεχδεη λα θάλεη ηελ ηξίηε κεηάιιαμε ζηε κνλάδα 

ηεο Αινπκίληνλ. 

*Δπί ππνπξγίαο Αθε Σζνραηδφπνπινπ επηδνηήζεθε ηξηπιά (ηεο δφζεθαλ 3 μερσξηζηέο άδεηεο) γηα 

κνλάδα απηνπαξαγσγνχ. 

*Δπί ππνπξγίαο Φψιηα, ην 2008, κεηέηξεςε ζθαλδαισδψο ηελ άδεηά ηεο ζε κνλάδα αλεμάξηεηνπ 

παξαγσγνχ θαη πνπιάεη ην ξεχκα ηεο. 

*Δπί ππνπξγίαο Παπαθσλζηαληίλνπ αηηείηαη λα ππαρζεί ζηηο κνλάδεο πςειήο απφδνζεο (ΖΘΤΑ) 

γηα ηα πςειήο απφδνζεο ηηκνιφγηα πνπ ηεο δίλεη ν λένο λφκνο. 

Από ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο ηνπ ΤΠΔΚΑ ππνζηεξίδεηαη φηη ηελ επίκαρε θσηνγξαθηθή 

ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 197 ηελ αηηήζεθε εγγξάθσο εδψ θαη θάπνηνπο κήλεο ε Αινπκίληνλ, ε Σ. 

Μπηξκπίιε δελ ηελ πξνψζεζε, ελψ ν Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ ζα είλαη ν ππνπξγφο πνπ ζα ζθξαγίζεη 

ηελ άδεηα κεηεμέιημεο. 

Καηά ηα άιια ν όκηινο Μπηηιελαίνπ, θνξπθαίνο ζηνλ ρώξν ηεο ελέξγεηαο θαη σθειεκέλνο 

θαη από ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ ΠΑΟΚ θαη από ηεο Ν.Γ., παξά ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηεο 

Αινπκίληνλ πξνο ηε ΓΔΖ πνπ επεηεχρζε πέξζη ηνλ Ηνχιην γηα ππνρξεψζεηο κηαο δηεηίαο. 

Δμαθνινπζεί λα ρξσζηάεη 68 εθαη. επξψ. Αθφκα δελ έρεη ππνγξαθεί (παξήιζε έλαο ρξφλνο) ε 

ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ, αλ θαη ε Αινπκίληνλ σθειήζεθε θαη απφ δηαγξαθή ρξένπο αιιά 

θαη απφ ηε ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ζε κεληαίεο δφζεηο κε επηηφθην Euribor κελφο ζπλ 1%. 

Γεκνζηεύζεθε ζηελ Διεπζεξνηππία, ζηηο 31/07/2011 
 

επηζηξνθή 

  



 

To ιεγόκελν «Σέινο ΑΠΔ» επηδνηεί ηα νξπθηά θαύζηκα 

Οη ΑΠΔ κεηώλνπλ ην θόζηνο ηνπ ξεύκαηνο  

 

Κνηλή Αλαθνίλσζε ησλ θνξέσλ  

ΔΛΔΣΑΔΝ, ΔΛΛΔΒΙΟΜ, ΔΛΒΙΟ, ΔΗΑΠΔ, ΔΜΤΔ, ΔΗΘ, ΠΑΤΦ, ΔΒΦΩ, ΔΦ, 

ΠΔΦ 

Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2011 

Άιινο θηαίεη, άιινο ηελ πιεξψλεη. Έηζη ζα κπνξνχζε λα πεξηγξάςεη θαλείο ηελ θαηάζηαζε πνπ 

ηζρχεη ζήκεξα ζε ζρέζε κε ηελ ελίζρπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (Α.Π.Δ.): Ζ 

αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. κσο, ην 

φθεινο απηφ δελ ελζσκαηψλεηαη ζην ιεγφκελν Σέινο ΑΠΔ, κε απνηέιεζκα ηελ αλαγθαία αχμεζή 

ηνπ πνπ δελ νθείιεηαη ζηηο ΑΠΔ αιιά ζηηο θξπθέο επηδνηήζεηο πξνο ηα ξππνγφλα νξπθηά 

θαχζηκα, πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ!  

Με ηελ  αλαπξνζαξκνγή ηνπ Δηδηθνχ Σέινπο Α.Π.Δ. πνπ απνθαζίζηεθε, ε ζπλνιηθή κεληαία 

επηβάξπλζε ηνπ κέζνπ λνηθνθπξηνχ απμάλεηαη θαηά 1,5 επξψ. Ζ αλαπξνζαξκνγή απηή θαηέζηε 

αλαπφθεπθηε εμαηηίαο ηνπ ειιείκκαηνο ξεπζηφηεηαο ηνπ ΓΔΜΖΔ, πνπ απεηινχζε κε 

θαηάξξεπζε ην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο θαη πνπ πιένλ αληηκεησπίδεηαη κε βηψζηκν ηξφπν. 

Απηφ άιισζηε πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αλαιπηηθή δεκφζηα ηεθκεξίσζε ηεο απφθαζεο. κσο, νχηε 

ην έιιεηκα απηφ νχηε ε πξνθαινχκελε κηθξή επηβάξπλζε νθείινληαη ζηηο Α.Π.Δ. αιιά ζηηο 

απίζαλεο ζηξεβιψζεηο ηνπ ζεκεξηλνχ ζπζηήκαηνο θαη ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ Σέινπο Α.Π.Δ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη πιένλ επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν (κειέηεο ΔΜΠ, ΑΠΘ, ΗΟΒΔ, 

Greenpeace) φηη νη Α.Π.Δ. ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ ζπγθξάηεζε ηνπ θόζηνπο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γεγνλφο φκσο ην νπνίν δελ απνηππψλεηαη ζην Δηδηθφ Σέινο Α.Π.Δ, φπσο 

ππνινγίδεηαη ζήκεξα. Σν Δηδηθφ Σέινο, ελψ ζρεδηάζηεθε γηα λα απεηθνλίδεη ην πξφζζεην θφζηνο 

πνπ ππνηίζεηαη φηη πξνθαινχλ νη Α.Π.Δ., ππνινγίδεηαη αθαηξψληαο απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ 

Α.Π.Δ. (Feed in tariffs) έλα κέξνο κφλν ηνπ θφζηνπο ηεο ζπκβαηηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο (ηελ 

Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο ΟΣ) θαη φρη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πνπ ζα ππήξρε ρσξίο ηηο Α.Π.Δ. 

θαη ην νπνίν εμνηθνλνκείηαη ράξε ζηηο Α.Π.Δ.   

Έηζη, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα ζεκαληηθή ηερλεηή ππεξηίκεζε ηνπ ιεγόκελνπ Σέινπο 

Α.Π.Δ.  
Γηα θάζε πξάζηλε κεγαβαηψξα απφ Α.Π.Δ. ν θαηαλαισηήο εμαθνινπζεί λα πιεξψλεη σο Σέινο 

Α.Π.Δ. ζεκαληηθά πνζά 
[1] 

πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εμνηθνλνκνχληαη ράξε ζηηο Α.Π.Δ.  Σα πνζά 

απηά θαηαιήγνπλ ζηα νξπθηά θαχζηκα. 

Ζ ζηξέβισζε είλαη ηέηνηα πνπ «πλίγεη» ηελ νηθνλνκηθή σθέιεηα απφ ηηο Α.Π.Δ. θαη ηηο αδηθεί 

θαηάθσξα.  Ζ αλσηέξσ ππεξηίκεζε ηνπ ιεγόκελνπ Σέινπο Α.Π.Δ. είλαη επζεία επηδόηεζε ηνπ 

θόζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο από ξππνγόλα νξπθηά θαύζηκα. Καηά ηα πξνεγνχκελα 2 έηε ην 

ζχλνιν απηήο ηεο επηδφηεζεο αλήιζε ζε 110 – 120 εθαηνκκχξηα Δπξψ, ηα νπνία επηβάξπλαλ ην 

έιιεηκα ηνπ ινγαξηαζκνχ Α.Π.Δ. ηνπ ΓΔΜΖΔ δεκηνπξγψληαο πξφβιεκα θαη ζηηο Α.Π.Δ. θαη 

ζηνλ  Γηαρεηξηζηή. 

Γηα απηφ ην ιφγν νη θνξείο ηνπ θιάδνπ ησλ Α.Π.Δ. έρνπλ ππνβάιεη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ Σέινπο Α.Π.Δ. ψζηε λα 

εμαιεηθζεί ε αλάγθε ππεξηίκεζήο ηνπ θαζψο θαη ηελ πιήξε ελζσκάησζή ηνπ ζην θφζηνο 

εκπνξίαο. Μέρξη ηελ πηνζέηεζε ησλ πξνηάζεσλ απηψλ, ην ιεγφκελν Σέινο Α.Π.Δ. πξέπεη λα 

κεηνλνκαζηεί ζε απηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη, φπσο ελδεηθηηθά «Σέινο νξπθηψλ θαπζίκσλ» ή 

«Σέινο εμηζνξξφπεζεο».  

Οη Φνξείο (αιθαβεηηθά) 

1. Διιεληθή Δπηζηεκνληθή Έλσζε Αηνιηθήο Δλέξγεηαο (ΔΛΔΣΑΔΝ) 

2. Διιεληθή Δηαηξεία Βηνκάδαο (ΔΛΛΔΒΗΟΜ) 

3. Διιεληθόο ύλδεζκνο Βηναέξηνπ (ΔΛΒΗΟ) 

4. Διιεληθόο ύλδεζκνο Ζιεθηξνπαξαγσγώλ από ΑΠΔ (ΔΖΑΠΔ) 

5. Διιεληθόο ύλδεζκνο Μηθξώλ Τδξνειεθηξηθώλ Έξγσλ (ΔΜΤΔ) 

6. Διιεληθόο ύλδεζκνο πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνύ θαη Θεξκόηεηαο (ΔΖΘ) 

7. Παλειιήληνο ύλδεζκνο Δπελδπηώλ Φσηνβνιηατθώλ (ΠΑΤΦ) 



8. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ Φσηνβνιηατθώλ (ΔΒ-ΦΧ) 

9. ύλδεζκνο Δηαηξεηώλ Φσηνβνιηατθώλ (ΔΦ) 

10. ύλδεζκνο Παξαγσγώλ Δλέξγεηαο κε Φσηνβνιηατθά (ΠΔΦ)  

εκείσζε 

[1] Ζ αλάγθε γηα ηερλεηή ππεξηίκεζε ηνπ ιεγφκελνπ Σέινπο Α.Π.Δ. πξνθχπηεη γηα ηξεηο ιφγνπο: 

1. Οη Α.Π.Δ. εμνηθνλνκνχλ ζεκαληηθά πνζά απφ πξφζζεηεο ακνηβέο πνπ δίλνληαη ζηα 

νξπθηά θαχζηκα εθηφο ηεο ρνλδξεκπνξηθήο αγνξάο δειαδή εθηφο ΟΣ. Σέηνηα είλαη ηα πνζά απφ 

ηνλ Μεραληζκφ Γηαζεζηκφηεηαο Ηζρχνο θαη ηνλ Μεραληζκφ Μεηαβιεηνχ Κφζηνπο. Απηά ηα πνζά 

δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Σέινπο Α.Π.Δ.. 

2. Οη Α.Π.Δ. νδεγνχλ ζε κείσζε ηελ ΟΣ, επεηδή εθηνπίδνπλ αθξηβέο κνλάδεο νξπθηψλ 

θαπζίκσλ θαη εμνηθνλνκνχλ ρξήκαηα απφ ην θφζηνο εκπνξίαο. Αλ δελ ππήξραλ νη Α.Π.Δ. ε ηηκή 

ηεο αγνξάο ζα ήηαλ ζαθψο αθξηβφηεξε. Απηή ε κείσζε επίζεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ Σέινπο Α.Π.Δ. 

3. Ζ ΟΣ δελ απεηθνλίδεη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο νξηαθήο κνλάδαο 

κε απνηέιεκα γηα ην ππνινγηζκφ ηνπ Σέινπο Α.Π.Δ. λα ιακβάλεηαη ππφςε κηα ηερλεηά κεησκέλε 

ΟΣ.  

Γηα θάζε πξάζηλε κεγαβαηψξα απφ Α.Π.Δ. ν θαηαλαισηήο εμαθνινπζεί λα πιεξψλεη σο Σέινο 

Α.Π.Δ. ηα αλσηέξσ πνζά πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εμνηθνλνκνχληαη ράξε ζηηο Α.Π.Δ.  Σα πνζά 

απηά θαηαιήγνπλ ζηα νξπθηά θαχζηκα. 

 

επηζηξνθή 

 

Όκηινο Μπηειηλαίνπ θαη ιηγλίηεο 

 

Μαο ιέλε φηη κε ηηο αλεκνγελλήηξηεο ηεο Ηθαξίαο ζα ζηακαηήζνπλ λα έρνπλ θαξθηλνπάζεηεο ζηελ 

Πηνιεκατδα απφ ηα ιηγληησξπρεία. Ακ δε! Ο Μπηηιελαίνο ζέιεη θαη ην έλα θαη ην άιιν. ΖΓ 

01/08/2011 13:46 

ηελ ηειηθή επζεία εηζέξρεηαη ε εθκίζζσζε ηνπ ιηγληησξπρείνπ ηεο Βεχεο ζηε Φιψξηλα 

κεηά θαη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο short list ησλ 5 νκίισλ πνπ ζα ην δηεθδηθήζνπλ. Με 

απφθαζε πνπ ππέγξαςε ν ππνπξγφο ΠΔΚΑ, Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ νη εηαηξείεο πνπ 

«πέξαζαλ» ζηε δεχηεξε θαη ηειηθή θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη: ε Σέξλα, ε Μεραληθή, ν 

όκηινο Μπηηιελαίνπ-ΜΔΣΚΑ, ε Άθησξ θαη ε Αθκή Σερληθά Έξγα.  

Τπελζπκίδεηαη φηη ελδηαθέξνλ γηα ην ιηγληησξπρείν ηεο Βεχεο είρε εθδεισζεί απφ ην 

ζχλνιν ησλ κεγάισλ ελεξγεηαθψλ νκίισλ ηεο ρψξαο, θαη πξνζθνξέο είραλ θαηαζέζεη: ε 

Άθησξ ΑΣΔ, ε νπνία ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Elpedison (Διιεληθά Πεηξέιαηα – φκηινο 

Λάηζε – ηηαιηθή Edison), ν φκηινο Μπηηιελαίνπ, ε Σέξλα, ε Horizon Μεηαιιεπηηθή θαη 

ΜΔΣΔ, ε Μεραληθή, ε ΔΛΜΗΝ θαη ε ΗΝΣΔΡΚΑΣ, θαζψο θαη νη Γαία Σερληθή, 

Ληγληησξπρεία Αριάδαο, Δλεξγεηαθά Έξγα ΑΣΔ θαη ε θνηλνπξαμία ησλ ΣΔΝΑ ΑΣΔΒΔ -

ΚΑΠΑ Γπλακηθή ΑΣΔ- Energen. 

Ζ ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηνπ ιηγληησξπρείνπ ηεο Βεχεο Φιψξηλαο κε απνζέκαηα πεξίπνπ 

90 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ ιηγλίηε είλαη κεγάιε γηα ηηο επελδπηηθέο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν, 

αθνχ απνηειεί ηε κία απφ ηηο δχν πεγέο πξνκήζεηαο θαπζίκνπ γηα ηνλ Αηκνειεθηξηθφ 

ηαζκφ Μειίηεο ηεο ΓΔΖ καδί κε ην ιηγληησξπρείν Αριάδαο ηεο Φιψξηλαο.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο εθκίζζσζεο ηνπ ιηγληησξπρείνπ είρε ππνινγηζηεί λα νινθιεξσζεί κέρξη 

ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ππφ ηελ πίεζε θαη ηεο Δ.Δ. γηα ηελ είζνδν ηδησηψλ ζηνπο ιηγλίηεο 

ζην πιαίζην ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ. χκθσλα κε κέηξηνπο 

ππνινγηζκνχο θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ ην άλνηγκα ηνπ ιηγληησξπρείνπ ηεο Βεχεο, ζα 

ζεκαίλεη γηα ην ειιεληθφ δεκφζην, έλα ζχλνιν κηζζσκάησλ ηεο ηάμεο ησλ 200 εθαη. 

επξψ γηα ηα επφκελα 15 ρξφληα.  

http://energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/612ead03-2ef2-4fad-8357-9fbaf6c98dbe  

 

επηζηξνθή 

 

 

http://energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/612ead03-2ef2-4fad-8357-9fbaf6c98dbe


Όκηινο Μπηηιελαίνπ θαη … νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ζηνλ όκηιν 

 

Καη αλ ν φκηινο δελ πάεη θαιά; Ση ζα γίλεη κε ηηο αλεκνγελλήηξηεο ζηελ Ηθαξία; Ο γηγαληηζκφο θαη 

ε παξαγσγή ελέξγεηαο πνπ δελ ειέγρεηαη απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο κπνξεί λα επηθέξεη πνιιά 

δεηλά ζηελ Ηθαξία. Μπνξεί λα κηζνζθαθηεί ην βνπλφ θαη ε εηαηξεία λα …θχγεη. Μπνξεί λα 

μεθηλήζεη ε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζε 5-10 ρξφληα λα ηα παξαηήζνπλ αλ ηνπο ζπκθέξνπλ 

άιιεο επελδχζεηο.  Καη λα καο κείλνπλ εκάο ηα θνπθάξηα θαη ηα ηζηκέληα ζην βνπλφ. Μπνξεί… 

κπνξεί… Καιφ είλαη ν Γήκνο λα πεί φρη θαη λα δεί πψο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη κε ηνπηθέο δπλάκεηο 

ηηο ΑΠΔ (γεσζεξκία, ηειεζέξκαλζε, Α/Γ, θσηνβνιηατθά θιπ) κε άιιν ηξφπν θαη θπζηθά φρη ζηελ 

θνξπθνγξακκή ηνπ Αζέξα. Αο δηαβάζνπκε ηη είπε ν Δπάγγεινο Μπηηιελαίνο (απνζπάζκαηα). ΖΓ 

 

«…Αλ ε Διιάδα έθεπγε απφ ην επξψ θαη πήγαηλε ζηε δξαρκή, ν φκηινο Μπηηιελαίνπ ζα ζεζαχξηδε. 

Οκσο καθξπά απφ εκάο. ε θακκία πεξίπησζε δελ ζα ζέιακε λα ζεζαπξίζνπκε εκείο θαη λα 

θαηαζηξαθεί ε ρψξα. Αλ γηλφηαλ θάηη ηέηνην, ζα μαλαδνχζακε θαηαζηάζεηο φρη ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, 

αιιά θαηά πνιχ ρεηξφηεξεο».  

 «Σν 2010 ήηαλ κία εμαηξεηηθά δχζθνιε ρξνληά. ε αληίζεζε κε ην δηεζλέο πεξηβάιινλ, ην εγρψξην 

πεξηβάιινλ επηβαξχλζεθε ηξνκεξά, θάησ απφ ην βάξνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο καο θξίζεο θαη ηνπ 

ειιεληθνχ ρξένπο, πνπ ζπλέρηζε λα δηνγθψλεηαη. ε φια απηά, ην πνιηηηθφ ζχζηεκα έδεημε αδπλακία 

ζην λα εθκεηαιιεπζεί ηελ πξνηειεπηαία επθαηξία πνπ καο έδσζαλ νη εηαίξνη καο. Οη αλεπάξθεηεο 

απηέο, καο έρνπλ νδεγήζεη ζε πξσηνθαλέο αδηέμνδν. Σν πεξηβάιινλ είλαη εμαηξεηηθά αληίμνν θαη 

θαλείο καο δελ κπνξεί λα μέξεη ηη ζα ζπκβεί απφ δσ θαη πέξα», ζεκείσζε ραξαθηεξηζηηθά ν θ. 

Μπηηιελαίνο.  

«Ζ ειιεληθή νηθνλνκία ζα πεξάζεη απφ κεγάιεο δπζθνιίεο πξνηνχ επέιζεη ε αλάθακςε», 

ζπκπιήξσζε ν πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Μπηηιελαίνο, πνπ κέρξη θαη ζηνλ 

ηεηξαγσληζκφ ηνπ θχθινπ αλέηξεμε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμεη ηηο πεξπζηλέο δπζθνιίεο πνπ 

εγρσξίσο αληηκεηψπηζε ν φκηινο.  

«Σν λ΄απμάλεηο ηνλ ηδίξν ζνπ ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, είλαη ζαλ λα επηηπγράλεηο ηνλ ηεηξαγσληζκφ 

ηνπ θχθινπ. Σα πεξηζηαηηθά πνπ βηψζακε ην 2010 είλαη ηφζα πνιιά, πνπ ζα κπνξνχζακε λα 

γξάςνπκε ηφκνπο βηβιίσλ», ππνγξάκκηζε ραξαθηεξηζηηθά ν θ. Μπηηιελαίνο.  

http://www.marketnews.gr/news.asp?id=66080  

Γηαβάζηε επίζεο: 

Μπηηιελαίνο: Ζ κεγάιε θξίζε ζα έξζεη κεηά ην haircut γηα ηηο ... 

Ο Μπηηιελαίνο παίξλεη ηνλ θιάδν βσμίηε ηεο S&B : SofokleousIn.GR 

Greenarea13: "Ο ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ ΚΑΗ ΣΑ ΠΔΣΡΟΓΟΛΑΡΑ ΣΖ ... 

Μπηηιελαίνο ζην Bloomberg: πνηνο αγνξάδεη Διιάδα ηψξα, κπνξεί ... 

Marketzone - Μπηηιελαίνο 

Μπηηιελαίνο: Απνθξαηηθνπνηήζεηο ζε ηηκέο αγνξάο 
 

επηζηξνθή 

 

Δπηηέινπο κηα δεκηνπξγηθή θαη νπζηαζηηθή πξσηνβνπιία ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ 

ζηα ζέκαηα ηεο βηώζηκεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, κε νπζηαζηηθή ζπκβνιή θαη ηνπ 

ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΑΝΔΜΟΤ Ννηίνπ Αηγαίνπ  

 

Γεκνζηεχνπκε ηελ απφθαζε ηνπ Π Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη ηελ αλαιπηηθή επεμεξγαζία πνπ έξρεηαη 

απφ ην Νφηην Αηγαίν απφ ηνλ αδεξθφ πεξηθεξεηαθφ ζπλδπαζκφ. Ζ επεμεξγαζία πνπ έθαλαλ νη 

ζπλαγσληζηέο είλαη ππνδεηγκαηηθή θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα επξχηεξν πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν ζα πξέπεη λα θηλεζεί θαη ε Ηθαξία. Σν ζεκαληηθφ πνιηηηθφ λέν είλαη φηη απηή ε εηζήγεζε 

έγηλε απνδεθηή απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Ννηίνπ Αηγαίνπ, φπσο αλαθέξακε ζην 

πξνεγνχκελν δεκνζίεπκα. Μαθάξη θαη ην Βφξεην Αηγαίν λα εγθξίλεη κηα αληίζηνηρε απφθαζε. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη κηα ηέηνηα ζέζε ζα βνεζήζεη ηηο δπλάκεηο εθείλεο, ζε φια ηα λεζηά ηνπ 

Βνξείνπ Αηγαίνπ πνπ είλαη ππέξ ησλ ΑΠΔ αιιά αληηηίζεληαη ζηηο γηγαληηαίεο βηνκεραληθέο 

πεξηνρέο ΑΠΔ.  

ην ηέινο ησλ δχν δεκνζηεπκάησλ παξαζέηνπκε θαη θάπνηεο πξφζζεηεο  παξαηεξήζεηο πνπ 

http://www.marketnews.gr/news.asp?id=66080
http://www.inews.gr/40/mytilinaios-i-megali-krisi-tha-ertheimeta-to-haircut-gia-tis-epicheiriseis.htm
http://www.sofokleousin.gr/archives/87180
http://greenarea13.blogspot.com/2011/08/o-mytilhnaios-kai-ta-petrodolara-ths.html
http://www.eparousia.gr/2011/09/%CE%BC%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-bloomberg-%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%B5%CE%BB/
http://www.marketzone.gr/sites/blogs/kikou/pages/postview.aspx?pid=158
http://www.reporter.gr/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82/item/178839-%CE%9C%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82?tmpl=component&print=1


ζηείιακε ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ χκβνπιν Ννηίνπ Αηγαίνπ Νίθν Υξπζφγειν ακέζσο κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο. ΖΓ 

 

Οηθνινγηθόο Άλεκνο ζηελ πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ 

Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο : Νίθνο Υξπζόγεινο 

http://ecoanemos.wordpress.com, email: ecoanemos@gmail.com 

 

ήκεξα (9-11-2011) ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Ν Αηγαίνπ, κεηά απφ κηα πξαγκαηηθά 

δεκηνπξγηθή ζπδήηεζε, πήξε απνθάζεηο πνπ κπνξεί λα αλνίμνπλ ην δξφκν ζε νπζηαζηηθέο 

πξσηνβνπιίεο γηα κηα βηψζηκε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζην Ν. Αηγαίν ζηα ζέκαηα ηεο 

αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, ζε κηα επνρή πνπ ρξεηάδνληαη λέεο ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο γηα λα 

κπνξέζεη λα επηβηψζεη ε λεζησηηθή καο πεξηθέξεηα ζε απηή ηελ πεξίνδν βαζηάο θξίζεο ηεο ρψξαο. 

Ο ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΑΝΔΜΟ λνηψζεη ηθαλνπνίεζε πνπ έρεη ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζε απηή ηε λέα 

ζηξαηεγηθή ηφζν κε ηηο παξεκβάζεηο καο ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην φζν θαη κέζα απφ ηελ 

ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία καο κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.  

 

Απόθαζε Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ν Αηγαίνπ θαηά ηελ 12ε ζπλεδξίαζε Πεξηθεξεηαθνύ 

πκβνπιίνπ Ν Αηγαίνπ: 

Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Ν Αηγαίνπ εγθξίλεη ηελ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο ηεο 

Πεξηθέξεηαο πνπ είλαη αξλεηηθή γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε «Αηνιηθνί ηαζκνί Παξαγσγήο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΑΠΖΔ) ησλ εηαηξεηψλ: «ΑΗΟΛΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΤΜΠΗ Α.Δ.», 

«ΑΗΟΛΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΗ Α.Δ.», «ΑΗΟΛΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΤΣΗ Α.Δ.», «ΑΗΟΛΗΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΠΔΣΑΛΟ Α.Δ.», «ΑΗΟΛΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΤΡΛΑ Α.Δ.», «ΑΗΟΛΗΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΓΗΣΟΜΟ Α.Δ.», «ΑΗΟΛΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΤΡΛΔ Α.Δ.», «ΑΗΟΛΗΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΣΡΟΤΜΠΟΤΛΑ Α.Δ.», «ΑΗΟΛΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΧΛΗΑ Α.Δ.», «ΑΗΟΛΗΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΓΚΑΓΚΑΡΖ Α.Δ.», ζηα λεζηά Νάμν, Πάξν, Σήλν θαη Άλδξν, ζπλνιηθήο κέγηζηεο ηζρχνο 

παξαγσγήο 316,7 MW θαη εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 322 MW»..  

Χο Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ζεσξνχκε φηη νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηα λεζηά είλαη 

απαξαίηεην λα αλαπηπρζνχλ ψζηε λα θαιπθζνχλ νη ηνπηθέο ελεξγεηαθέο αλάγθεο κε δεκηνπξγία 

πιενλάζκαηνο γηα ηελ θάιπςε κειινληηθψλ αλαγθψλ θαη ελδερφκελεο αχμεζεο πιεζπζκνχ. 

Αλαγλσξίδνπκε επίζεο φηη ην πςειφ αηνιηθφ δπλακηθφ ησλ λεζηψλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί, ψζηε 

λα παξαρζεί ελέξγεηα γηα δηάζεζε ζε ειιεηκκαηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη θάιπςε ησλ εζληθψλ 

ζηφρσλ γηα δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ θαηά 20% ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή ελέξγεηαο έσο ην 2020. 

Γλσξίδνπκε παξάιιεια φηη είλαη αδχλαηε, ηερλνινγηθά θαη πνζνηηθά, ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

απηψλ κφλν κε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ή κφλν κε κηθξά αηνιηθά ή κφλν κε θσηνβνιηατθά. ηα 

πιαίζηα απηά, ε ηνπνζέηεζε αλεκνγελλεηξηψλ θαη αηνιηθψλ πάξθσλ ζηα λεζηά κε ηε δηαζχλδεζή 

ηνπο κέζσ ππνβξχρηνπ θαισδίνπ είλαη απαξαίηεηε.  

Οη πξνηάζεηο καο ζηξέθνληαη, φκσο, ζηελ πξνζπάζεηα λα αλαπηπρζνχλ ηα ζπζηήκαηα απηά κεηά 

απφ νπζηαζηηθφ δηάινγν κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη κε ηξφπν θαη ζρήκαηα πνπ ζα εμππεξεηνχλ 

έλα νηθνινγηθφ κνληέιν παξαγσγήο ελέξγεηαο, δειαδή ζα ζέβνληαη ην λεζησηηθφ ρψξν, ζα 

κεγηζηνπνηνχλ ην πεξηβαιινληηθφ θαη νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ζα 

πξνζθέξνπλ ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηνπο λεζηψηεο θαη ηδηαίηεξα ηνπο λένπο, ζα ελδπλακψζνπλ ην 

ξφιν ησλ ηνπηθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ν Αηγαίνπ ζε ζέκαηα παξαγσγήο κέξνπο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη παξνρήο κέξνπο ησλ αλαγθαίσλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη  ηεο ζπληήξεζεο θαη ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εζληθή νηθνλνκία κέζσ ηεο 

θαηαζθεπήο κέξνπο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ειιεληθέο βηνκεραλίεο. Θα απαηηεζνχλ, βέβαηα, θαιά 

ζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο, αιιά θαη αμηνπνίεζεο ηεο ππάξρνπζαο 

εκπεηξίαο, ελδπλάκσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, λέεο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ζε 

φια ηα επίπεδα. 

Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Ν Αηγαίν αλαιακβάλεη δπν πξσηνβνπιίεο:  

(α) Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ Ννηίνπ Αηγαίνπ γηα ηηο ΑΠΔ. 

Ζ ΠΝΑ  κε ζχκβνπιν κειέηεο ν νπνίνο ζα θάλεη ηελ πεξηζζφηεξε δνπιεηά λα αλαιάβεη ηελ 

εθπφλεζε ηνπ Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ γηα ηηο ΑΠΔ ζην Ν Αηγαίν ή δπλαηφλ λα νινθιεξσζεί ε 

έγθξηζή ηνπο εληφο ηνπ 1νπ ηξηκήλνπ ηνπ 2012.  
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Θα αμηνπνηεζνχλ ηα ππφβαζξα πνπ έρνπλ νη πεξηζζφηεξνη ΟΣΑ απφ ηα ΓΠ θαη ηα ΥΟΟΑΠ πνπ 

εθπνλήζεθαλ πξφζθαηα ή εθπνλνχληαη (φπνπ ππάξρνπλ ζα ρξζεηκνπνηεζνχλ ράξηεο ΓΝ 1:5000 

θαη 1:50.000 θαζψο θαη αεξνθσηνγξαθίεο, νξζνθσηνγξαθίεο θιπ) Οη ΟΣΑ ζα θιεζνχλ λα 

εθξίλνπλ   ζηα Γ ην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ θάζε λεζηνχ. 

ηφρνο λα απνθηήζνπκε έλα ζπλνιηθφ ρσξνηαμηθφ γηα ηηο ΑΠΔ γηα λα πνξεπζνχκε κε βάζε ηελ 

θνηλσληθή ζπλελλφεζε θαη ηελ νθέιεηα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ ηφπν 

ζπλνιηθά. 

Δπεηδή ην Γίθηπν Αεηθνξίαο λήζσλ Αηγαίνπ ―ΓΑΦΝΖ‖ έρεη ήδε εθπνλήζεη ην ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ ΑΠΔ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζην 

ΓΑΦΝΖ κε νξίδνληα πνπ αλαθέξεηαη ζπλεθηηκψληαο θαη ηηο ζέζεηο ησλ ΟΣΑ.   

(α) Γεκηνπξγείηαη κηα ad hoc επηηξνπή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ απνηεινχκελε γηα λα 

θέξεη ζε δηάζηεκα 2 κελψλ ην πνιχ κελψλ, εηζήγεζε γηα ηελ εκπεηξία ―ζπκκεηνρηθψλ εηαηξηψλ 

επξείαο κεηνρηθήο βάζεο‖ θαη ηηο δπλαηφηεηεο πξνψζεζήο ηνπο ζην Ν Αηγαίν θαζψο θαη γηα ηηο 

πεγέο ρξεκαηνξφηεζεο ησλ επελδχζεσλ πνπ απαηηνχληαη. 

Ζ επηηξνπή ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ ππφ εμέιημε πξσηνβνπιία ζηε ίθλν ζε ζπλεξγαζία 

θαη κε ηελ ππφ εμέιημε πξσηνβνπιία ζηε ίθλν ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπηκειεηήξην Κπθιάδσλ θη 

άιινπο θνξείο.   

Δπίζεο, ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Ν Αηγαίν απνθάζηζε ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ 

ζε ―πξφγξακκα γηα ηελ ελεξγεηαθή απηνλνκία λε δηαζπλδεδεκέλσλ λεζηψλ – Νήζνο ίθλνο. 

Έγθξηζε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο‖ γηα ηελ θαηάζεζε αίηεζεο ζηε ΡΑΔ γηα ιήςε άδεηαο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, κε ηερλνινγία πβξηδηθνχ ζηαζκνχ 

ζηνλεζί ηεο ίθλνπ ζε πνζνζηφ 80% απφ ΑΠΔ κε ηε δεκηνπξγία ―ζπκκεηνρηθήο εηαηξίαο επξείαο 

κεηνρηθήο βάζεο‖  

 

επηζηξνθή 

 

Ο ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΑΝΔΜΟ γηα ηελ ελέξγεηα ζην Ν. Αηγαίν 

 

Οηθνινγηθόο Άλεκνο 

ζηελ πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ 

Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο : Νίθνο Υξπζόγεινο 

http://ecoanemos.wordpress.com, email: ecoanemos@gmail.com 

 

πλνπηηθή παξνπζία ηεο ζέζεο ηνπ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΑΝΔΜΟΤ Ν. ΑΗΓΑΗΟΤ γηα ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο θαζώο θαη ζε ζρέζε κε ηε γλσκνδόηεζε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξόηαζε Κνπεινύδνπ γηα αηνιηθά πάξθα 322 ΜW ζε 

Άλδξν, Σήλν, Πάξν θαη Νάμν 

 

Απφ ηελ ίδξπζή ηνπ θαη κέζα απφ ην πξφγξακκά ηνπ, ν ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΑΝΔΜΟ Ν. ΑΗΓΑΗΟΤ  

ππνζηήξημε φηη είλαη αλαγθαία ε απεμάξηεζε απφ ηα νξπθηά θαχζηκα, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

θαη ε ζηξνθή πξνο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο γηα ιφγνπο πεξηβαιινληηθνχο-θιηκαηηθνχο, 

δεκνζηνλνκηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο.  

 

- Ζ Διιάδα είλαη κηα απφ ηηο πην ζπάηαιεο ελεξγεηαθά ρώξεο ππνινγίδνληαο ηηο εθπνκπέο 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ αλά κνλάδα ΑΔΠ  

- Ζ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε είλαη πνιύ κεγάιε: Μφλν ην θφζηνο ησλ εηζαγφκελσλ 

νξπθηψλ θαπζίκσλ γηα ηελ ειεθηξνπαξαγσγή ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά θηάλεη ζήκεξα ηα 

700.000.000 επξώ εηεζίσο. Σν πνζφ απηφ επηβαξχλεη νιφθιεξε ηε ρψξα θαη ηδηαίηεξα ην 

εκπνξηθφ ηζνδχγην ζε κηα πεξίνδν πξσηνθαλνχο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο. ην πφζν απηφ δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο γηα ηελ εηζαγσγή πεηξειαίνπ θαη άιισλ νξπθηψλ θαπζίκσλ γηα ηηο 

ππφινηπεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο, φπσο νη κεηαθηλήζεηο θαη ε ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ.  

- εκαληηθφ είλαη ην θφζηνο πνπ επηβαξχλεη θαη ηα λνηθνθπξηά, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

Γήκνπο.  
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Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, O ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΑΝΔΜΟ ζεσξεί φηη νη αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο ζηα λεζηά είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζνχλ ψζηε λα θαιπθζνχλ νη ηνπηθέο ελεξγεηαθέο 

αλάγθεο κε δεκηνπξγία πιενλάζκαηνο γηα ηελ θάιπςε κειινληηθψλ αλαγθψλ θαη ελδερφκελεο 

αχμεζεο πιεζπζκνχ. Αλαγλσξίδνπκε επίζεο  φηη ην πςειφ αηνιηθφ δπλακηθφ ησλ λεζηψλ κπνξεί 

λα αμηνπνηεζεί, ψζηε λα παξαρζεί ελέξγεηα γηα δηάζεζε ζε ειιεηκκαηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη 

θάιπςε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ γηα δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ θαηά 20% ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή 

ελέξγεηαο έσο ην 2020. Γλσξίδνπκε παξάιιεια φηη είλαη αδχλαηε, ηερλνινγηθά θαη πνζνηηθά, ε 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ κφλν κε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ή κφλν κε κηθξά αηνιηθά ή κφλν κε 

θσηνβνιηατθά. ηα πιαίζηα απηά, ε ηνπνζέηεζε αλεκνγελλεηξηώλ θαη αηνιηθώλ πάξθσλ ζηα 

λεζηά κε ηε δηαζύλδεζή ηνπο κέζσ ππνβξύρηνπ θαισδίνπ είλαη απαξαίηεηε.  

 

Οη πξνηάζεηο καο ζηξέθνληαη, φκσο, ζηελ πξνζπάζεηα λα αλαπηπρζνχλ ηα ζπζηήκαηα απηά κεηά 

απφ νπζηαζηηθό δηάινγν κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη κε ηξφπν θαη ζρήκαηα πνπ ζα 

εμππεξεηνχλ έλα νηθνινγηθφ κνληέιν παξαγσγήο ελέξγεηαο, δειαδή ζα ζέβνληαη ην λεζησηηθό 

ρώξν, ζα κεγηζηνπνηνύλ ην πεξηβαιινληηθό θαη νηθνλνκηθό όθεινο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, 

ζα πξνζθέξνπλ ζέζεηο απαζρόιεζεο ζηνπο λεζηώηεο θαη ηδηαίηεξα ηνπο λένπο, ζα 

ελδπλακώζνπλ ην ξόιν ησλ ηνπηθώλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ν Αηγαίνπ ζε ζέκαηα 

παξαγσγήο κέξνπο ηεο ηερλνινγίαο θαη παξνρήο κέξνπο ησλ αλαγθαίσλ ππεξεζηώλ πνπ 

απαηηνύληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη  ηεο ζπληήξεζεο θαη ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εζληθή 

νηθνλνκία κέζσ ηεο θαηαζθεπήο κέξνπο ηνπ εμνπιηζκνύ από ειιεληθέο βηνκεραλίεο. Θα 

απαηηεζνχλ, βέβαηα, θαιά ζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο, αιιά θαη 

αμηνπνίεζεο ηεο ππάξρνπζαο εκπεηξίαο, ελδπλάκσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, 

λέεο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ζε φια ηα επίπεδα. 

 

Σν όξακά καο ινηπόλ πεξηιακβάλεη αληί γηα έξγα ζαλ ηα πξνηεηλόκελα ηνπ «ζρεδίνπ 

Κνπεινύδνπ» γηα ηα λεζηά Άλδξν, Σήλν, Πάξν θαη Νάμν, έλα δηαθνξεηηθό, ελαιιαθηηθό ζρέδην 

πνπ ζα έρεη σο πξσηαγσληζηέο ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία 

«πκκεηνρηθήο/σλ Δηαηξηώλ Παξαγσγήο Πξάζηλεο Δλέξγεηαο» (αλώλπκεο εηαηξείεο επξείαο 

ζπκκεηνρηθήο βάζεο), κε κεηόρνπο ηελ Πεξηθέξεηα, ηνπο Γήκνπο, ηε ΓΔΖ, επαγγεικαηηθνύο 

θνξείο (Δπηκειεηήξην Κπθιάδσλ, εκπνξηθνί ζύιινγνη, εξγαηηθά θέληξα θαη ζσκαηεία, 

πεξηβαιινληηθνί θαη θνηλσληθνί θνξείο, εξγαδόκελνη ζην ΝΔΧΡΗΟ, ηνπξηζηηθνί θνξείο, 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο) αιιά θαη  πνιίηεο πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηηο επελδύζεηο ζηηο ΑΠΔ 

(αηνιηθή, ειηαθή, βηνκάδα, γεσζεξκία ρακειήο ελζαιπίαο, θπκαηηθή θα) ζηα λεζηά, ώζηε λα 

απεμαξηεζνύλ ηα λεζηά από ηα νξπθηά θαύζηκα (πεηξέιαην) θαη ηαπξηόρξνλα ηα νηθνλνκηθά 

νθέιε γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ζα κεγηζηνπνηνύληαη. Καλέλαο κέηνρνο δελ ζα πξέπεη λα 

θαηέρεη πάλσ απφ ην 5-10% ησλ κεηνρψλ. 

 

Αλαιπηηθά ηα νθέιε από έλα ελαιιαθηηθό ζρέδην παξαγσγήο ελέξγεηαο από ΑΠΔ κέζσ 

ζπκκεηνρηθώλ εηαηξηώλ θαη πξσηνβνπιηώλ ησλ λεζησηηθώλ θνηλσληώλ: 

 

Σα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην πξνηεηλφκελν απφ ηνλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΑΝΔΜΟ ζρέδην 

(αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο επέλδπζεο) ζα είλαη: 

 

1. Πξάζηλα λεζηά, ρσξίο εμάξηεζε από εηζαγσγέο πεηξειαίνπ 
Σα λεζηά κπνξνχλ λα απεμαξηεζνχλ ζηαδηαθά πιήξσο απφ ηα νξπθηά θαχζηκα θαη λα βαζηζηνχλ 

ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηνπηθέο, αλαλεψζηκεο, πξάζηλεο 

πεγέο πνπ δηαζέηεη άθζνλεο ην Ν. Αηγαίν (ειηαθή, αηνιηθή, θπκαηηθή, βηνκάδα, γεσζεξκία πςειήο 

θαη ρακειήο ελζαιπίαο). 

  

2. Δπελδύζεηο κε ζεβαζκό ζην πεξηβάιινλ θαη ηα λεζηά 

Ζ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ΑΠΔ ζηα λεζηά ζα γίλεη κε ηξφπν πνπ ζα ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεζηώλ, ζε πεξηνρέο θαη κε παξαγσγηθή ηζρχ πνπ ζα απνθαζίζνπλ 

νη ίδηεο νη λεζησηηθέο θνηλσλίεο κέζα απφ νπζηαζηηθφ δηάινγν.  

 



3. εκαληηθά έζνδα γηα βηώζηκε επεκεξία θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζην Ν Αηγαίν. 

Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο εζφδσλ απφ ηελ αμηνπνίεοε ησλ ΑΠΔ ζηα λεζηά καο πνπ 

γίλνληαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηά κε ην παξάδεηγκα ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο ηνπ νκίινπ 

Κνπεινχδνπ.   

 

Ζ επέλδπζε πνπ ζρεδηάδεηαη, αλ πινπνηεζεί, ζα απνθέξεη έζνδα
8
 πεξίπνπ 150.000.000 € ην ρξόλν 

ζηνλ επελδπηή θαη ζα απνζβέζεη κέζα ζε 5-6 ρξφληα ην θφζηνο επέλδπζεο. Με βάζε ηνλ ηζρχνληα 

λφκν, ζηα 4 λεζηά ζα παξακέλεη όθεινο
9
 ηεο ηάμεο ησλ 4 εθ επξώ ην ρξόλν. Αλ φκσο νη 

λεζησηηθέο θνηλσλίεο είραλ επηπιένλ ην 5% ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο (θφζηνο 

πεξίπνπ 40.000.000 γηα ηηο κεηνρέο) ζα είραλ επηπιένλ εηεζίσο θαζαξά έζνδα, κεηά ηα ρξφληα ηεο 

απφζβεζεο, ηεο ηάμεο ησλ επηπιένλ 7.5 εθ επξώ εηεζίσο, πξάγκα πνπ ζα έδηλε ηε δπλαηφηεηα 

ρξεκαηνδφηεζεο ζε πνηθηιία πξάζηλσλ επελδχζεσλ ζηα λεζηά καο ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ηεο 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, ηεο δηαρείξηζεο πδάησλ, ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ, ηεο πγείαο θ.α. κε 

φια ηα ζπλεπαγφκελα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε.   

 

Σα πνζά απηά είλαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα αιιά κηθξά ζπγθξηλφκελα κε 

ηα έζνδα πνπ ζα είραλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο αλ πξνρσξνύζαλ εθείλεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

επελδχζεηο γηαηί ηφηε αθόκα κεγαιύηεξν κέξνο ησλ 150.000.000 επξώ ζα έκελε ζην Ν. Αηγαίν. 

Αθφκα πην γεληθά θαη αλεμαξηήησο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, αλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο παξάγνπλ 

κε ΑΠΔ φζε ειεθηξηθή ελέξγεηα παξάγνπλ ζήκεξα νη κνλάδεο ηεο ΓΔΖ ζην Ν Αηγαίν, κπνξνχλ 

λα παξακέλνπλ ζηελ πεξηνρή θάζε ρξόλν πάλσ από 300.000.000 επξώ σο ζπκπιεξσκαηηθά 

εηζνδήκαηα θαη σο θεθάιαηα γηα θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επελδύζεηο. Σα πνζά απηά 

είλαη πνιιαπιάζηα από ηνλ ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ Γήκσλ ηνπ Ν 

Αηγαίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ από ην ΔΠΑ 2007-2013 (7 ρξόλσλ). Κη 

φια απηά  ηε ζηηγκή πνπ ζήκεξα ε Πεξηθέξεηα θαη νη Γήκνη εμαξηψληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ 

ηελ θξαηηθή ελίζρπζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη γηα φπνηεο θνηλσληθέο ή πεξηβαιινληηθέο 

επελδχζεηο, ελψ απφ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηα έζνδα ηεο Πεξηθέξεηαο δελ μεπεξλάλε ηα 

100.000 επξψ εηεζίσο.  

 

Δπνκέλσο, αλ αληί λα εμάγνπκε ππάξρνληα ηνπηθά θεθάιαηα γηα εηζαγσγέο πεηξειαίνπ γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ ζηαζκψλ ηεο ΓΔΖ ζηα λεζηά γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αιιά θαη γηα 

ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ, θξαηάκε, κε αιιαγέο ζην κνληέιν παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο, απηά ηα θεθάιαηα ηνπηθά, κπνξνχκε λα ηα ρξεζηκνπνηνχκε γηα 

ηνπηθέο επελδχζεηο ζε βηψζηκεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γηα δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ 

ππνδνκψλ πεξηβάιινληνο, πγείαο, θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηθέξεηαο.  

 

Θα κπνξνύζε, έηζη, λα πινπνηεζεί ε πξόηαζε ηνπ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΑΝΔΜΟΤ γηα ηε 

δεκηνπξγία ελόο «Σακείνπ πλνρήο θαη ύγθιηζεο ζην εζσηεξηθό ηεο πεξηθέξεηαο Ν 

Αηγαίνπ» πνπ ζα είρε ζεκαληηθά θεθάιαηα ζηε δηάζεζή ηνπ από ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο από 

ΑΠΔ. 

 

4. Απαζρόιεζε θαη θαηλνηνκία κέζσ ηεο παξαγσγήο κέξνπο ηεο ηερλνινγίαο ζηε ρώξα 

θαη ζην Ν Αηγαίν 

Δίλαη ζεκαληηθφ ε πξνψζεζε ηερλνινγηψλ ΑΠΔ λα βαζηζηεί θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζηελ 

αμηνπνίεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο (κε θαηάιιειε εθπαίδεπζή ηνπ) 

αιιά θαη λα ζπλδεζεί κε παξαγσγή ηκεκάησλ ηεο ηερλνινγίαο θαη ηε ζπληήξεζή ηεο  απφ ηνπηθέο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, κε δεδνκέλν φηη ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα ζην Ν. Αηγαίν. Με απηφλ 
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 Με βάζε ηνλ ηζρχνληα λφκν (άξζξν 13, παξ.1, πεξ. δ) κπνξεί νη επελδπηέο λα εηζπξάηηνπλ έσο θαη 144 

επξψ/MWh, δειαδή κε βάζε ηελ ελέξγεηα πνπ ππνινγίδεηαη λα παξάγεηαη ζηε ΜΠΔ, νη παξαγσγνί ζα έρνπλ 

έζνδα γχξσ ζηα 150 εθαηνκκπξίσλ επξψ ην ρξφλν 
9
 χκθσλα κε ηελ λνκνζεζία απφ ηα έζνδα ηνπ επελδπηή, ην 1.7% θαηεπζχλεηαη πξνο ηνπο ΟΣΑ θαη ην 1% 

πξνο ηνπο νηθηαθνχο θαηαλαισηέο 



ηνλ ηξφπν θιείλεη ν παξαγσγηθφο θαη νηθνλνκηθφο θχθινο θαη ε πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ - απφ ηνλ 

ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε κέρξη ηηο πεγέο εζφδσλ απφ ηελ ελέξγεηα - 

θαηαιήγεη λα είλαη πξνο φθεινο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ (απαζρφιεζε, ελαιιαθηηθέο πεγέο 

εζφδσλ θαη εηζνδεκάησλ, θαηλνηνκία, πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα).  

 

Αλ νη εηαηξίεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηα λεζηά ιεηηνπξγήζνπλ κε απηή ηε ινγηθή ηφηε ζην 

παξάδεηγκα ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο αηνιηθψλ ζπλνιηθήο ηζρχνο παξαγσγήο 322 MW 

εηήζηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θφζηνπο  εγθαηάζηαζεο πεξίπνπ 420.000.000 επξψ, ζηελ Διιάδα 

κπνξνχλ λα κείλνπλ πεξίπνπ 100.000.000 €, αλ νη ππιψλεο θαη έλα κέξνο ησλ εμαξηεκάησλ 

παξαρζεί ηνπηθά, θάηη εθηθηφ απφ άπνςε ηερλνινγίαο θαη δπλαηνηήησλ ππαξρνπζψλ κνλάδσλ. 

Δπίζεο, αθνχ θάζε κεγαβάη πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ «γελλά» πεξίπνπ 1 ζέζε εξγαζίαο, ζπλνιηθά 

κπνξνχκε λα έρνπκε 322 ζέζεηο εξγαζίαο.  

 

ε ζπλαληήζεηο πνπ είρε αληηπξνζσπεία ηεο παξάηαμεο καο, ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΑΝΔΜΟ, κε ηε 

δηνίθεζε ηνπ  λαππεγείνπ, ην ζσκαηείν εξγαδνκέλσλ ΝΔΧΡΗΟΤ θαη ην Δξγαηηθφ Κέληξν ζηηο 

17/9 θαη ζηηο 9/10 ζπδεηήζακε ηφζν ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην λαππεγείν φζν θαη ηελ 

αλάγθε λα δξνκνινγεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο, κε δεδνκέλν φηη νη εξγαδφκελνη 

ζεθψλνπλ πιένλ κεγάιν βάξνο θαη είλαη απηνί πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηεξίδνπλ ηε ζπλέρηζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λαππεγείνπ, αιιά κε θφζηνο πξνζσπηθφ θαη νηθνλνκηθφ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ 

ηνπο έξρνληαη νη εηδνπνηήζεηο ηεο εθνξίαο γηα ηελ «εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο» θαη νη 

πεξηζζφηεξνη πξέπεη λα πιεξψζνπλ ηνπο θνπζθσκέλνπο νηθνγελεηαθνχο ινγαξηαζκνχο.  πσο 

επηβεβαηψζεθε θαη θαηά ηελ πξφζθαηε ζπλάληεζή καο, ην λαππεγείν έρεη δπλαηφηεηα λα 

θαηαζθεπάδεη κέξνο ηνπ κεηαιιηθνχ εμνπιηζκνχ γηα κηθξέο αιιά θαη κεγαιχηεξεο 

αλεκνγελλήηξηεο, ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε επξσπατθά εξεπλεηηθά θέληξα ή θαη εηαηξίεο πνπ 

πηζαλψο ζα κπνξνχζαλ λα ελδηαθεξζνχλ λα κεηαθέξνπλ κέξνο ηεο παξαγσγήο ηνπο ζηελ Διιάδα.  

Μηα πξψηε ηέηνηα επαθή έγηλε κε ηε δηθή καο βνήζεηα.  

 

Απαηηείηαη, φκσο, έλα «επηρεηξεζηαθό ζρέδην γηα ηε καθξνρξόληα βησζηκόηεηα ηνπ 

Ναππεγείνπ» πνπ πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ ίδηα ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο,  κε ηε ζηήξημε ηεο 

πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ πνπ ζα αθνξά ζε θιαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο λαππεγείνπ, αιιά θαη λένπο 

ηνκείο, θπξίσο πξάζηλσλ θαηλνηνκηψλ θαη ηερλνινγηψλ. 

 

5. Μείσζε ηνπ νηθνλνκηθνύ, πεξηβαιινληηθνύ θαη θιηκαηηθνύ ρξένπο πνπ πξνθαιεί ε 

παξαγσγή ελέξγεηαο από νξπθηά θαύζηκα  

 Ο ηξφπνο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ελέξγεηαο επεξεάδεη θαη ηα δεκνζηνλνκηθά ηεο ρψξαο. Ζ 

Διιάδα είλαη κηα απφ ηηο πην εμαξηεκέλεο από εηζαγσγέο πεηξειαίνπ ρώξα, γεγνλφο πνπ 

επηδεηλψλεη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην (απμεκέλεο εηζαγσγέο, κεησκέλεο εμαγσγέο) θαη ζπλεηζθέξεη 

ζην δεκφζην ρξένο. Δπίζεο, είλαη κηα απφ ηηο πην ζπάηαιεο ελεξγεηαθά ρώξεο ππνινγίδνληαο ηηο 

εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ αλά κνλάδα ΑΔΠ. Πεξίπνπ 700.000.000 επξώ εηεζίσο 

δαπαλώληαη γηα εηζαγσγή πεηξειαηνεηδώλ θαη ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ κε δηαζπλδεδεκέλνπ δηθηύνπ. Σν θφζηνο παξαγσγήο θάζε θηινβαηψξαο απφ ηνπο 

ππάξρνληεο ζηαζκνχο ηεο ΓΔΖ ζηα λεζηά είλαη ηδηαίηεξα πςειφ.  Ζ παξαγσγή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο κε ηελ θαχζε καδνχη θαη ληίδει ζε ειεθηξνζηαζκνχο θνζηίδεη ζηα πην πνιιά λεζηά απφ 

2-4 θνξέο πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ζηελ ππφινηπε ρψξα. 

Δπνκέλσο κηα βαζηθή σθέιεηα γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ΑΠΔ ζα θιείζνπλ νη ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

εηζαγφκελν καδνχη θαη ληήδει. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ζηαζκνχ Πάξνπ απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη 

εμνηθνλφκεζε πάλσ απφ 22.000.000 επξώ εηεζίσο.  

 

 εκαληηθό είλαη ην θόζηνο πνπ επηβαξύλεη ηα λνηθνθπξηά, ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηνπο 

Γήκνπο. Γηα παξάδεηγκα έλαο κηθξφο δήκνο, φπσο απηφο ηεο ίθλνπ, δαπαλά εηεζίσο πάλσ απφ 

600.000 επξψ ην ρξφλν γηα ειεθηξηθφ ξεχκα (θσηηζκφο, αθαιάησζε θα). Διάρηζηνη Γήκνη έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ζήκεξα πφζα πνιιά ρξήκαηα πιεξψλνπλ ζηε ΓΔΖ γηα ξεχκα. Σα ιεηηνπξγηθά 

θφζηε ηνπ Ννζνθνκείνπ Ρφδνπ ην 2010 αλήιζαλ ζε 27 εθαηνκκχξηα επξψ, απφ ηα νπνία 



3.000.000 επξψ νθείινληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ΓΔΖ θαη πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε λεξνχ θαη 

ρψξσλ. Σν λαππεγείν ΝΔΧΡΗΟ χξνπ θαηαβάιεη θάζε κήλα ηνπιάρηζηνλ 100.000 επξψ ζηε ΓΔΖ. 

 

 Ζ απεμάξηεζε απφ ηα νξπθηά θαχζηκα (πεηξέιαην, βελδίλε, ιηγλίηεο) έρεη παξάιιεια θαη άιια 

νθέιε ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο ξχπαλζεο ηνπηθά (π.ρ Πάξνο, Ρφδνο, ίθλνο, χξνο, θα), θαζψο θαη 

ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Με βάζε κηα ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ηνπ 

θφζηνπο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (25 επξψ αλά ηφλν) κεηά ην 2013, ε εζληθή 

νηθνλνκία ζα γιηηώλεη γύξσ ζηα 23.000.000 επξώ εηεζίσο από κηα επέλδπζε ζαλ ηελ 

πξνηεηλόκελε (είηε γίλεη απφ ηδηψηε επελδπηή είηε απφ ζπκκεηνρηθέο εηαηξίεο) πνπ ζα έπξεπε λα 

δαπαλεζνχλ γηα ηελ αγνξά «δηθαησκάησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ».  

 

Δίλαη κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή πξαθηηθά πινπνηήζηκε; 

 

Βεβαίσο. Σν πξψην βήκα είλαη ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην θαη ε Πεξηθεξεηαθή Αξρή λα 

επεμεξγαζηνχλ θαη λα ζπκθσλήζνπλ απφ θνηλνχ κε ηνπο επαγγεικαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο 

ζ έλα ζρέδην πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη έλα ζρέδην δξάζεο πνπ ζα ζπλδέεη ηελ ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή γηα ην Ν. Αηγαίν κε ηελ πνιηηηθή γηα ηελ απαζρόιεζε, ηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζην Ν. Αηγαίν αιιά θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνύ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ λαππεγείνπ. Χο ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΑΝΔΜΟ Ν ΑΗΓΑΗΟΤ έρνπκε 

θαηαζέζεη αλαιπηηθά πξνηάζεηο
10

 θαη ζα ζπλερίζνπκε λα δνπιεχνπκε απφ θνηλνχ κε ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο γηα ιχζεηο θαη κεηαθνξά εκπεηξίαο - θαιψλ πξαθηηθψλ. ηεξίδνπκε ζρεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη ζηε ίθλν θαη ηε Μήιν κε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Κπθιάδσλ.  

 

Σν θξίζηκν εξψηεκα βέβαηα είλαη αλ ζε κηα επνρή νηθνλνκηθήο θξίζεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ηα 

αλαγθαία θεθάιαηα γηα ηηο επελδχζεηο πνπ πξνηείλνπκε ψζηε ε πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ λα κείλεη 

ζηνπο ηνπηθνχο θνξείο αιιά θαη λα κελ είλαη ππνρξεσκέλεο νη ζπκκεηνρηθέο εηαηξίεο πξάζηλεο 

ελέξγεηαο λα πιεξψλνπλ πςειά επηηφθηα δαλεηζκνχ ζηηο ηξάπεδεο;  

 

Καη‘αξρήλ νη επελδχζεηο ζε ΑΠΔ ηεο κνξθήο πνπ νξακαηηδφκαζηε κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ πξψηα 

απφ κηθξφηεξε θιίκαθα πνπ επηθεληξψλεηαη αξρηθά ζηελ θάιπςε ηνπηθψλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα επεθηείλεηαη ζε κεγαιχηεξεο θιίκαθεο έηζη ψζηε λα θαιχπηεη φρη κφλν αλάγθεο 

ησλ λεζηψλ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα αιιά θαη ηηο αλάγθεο ηεο ππφινηπεο ρψξαο. Σα θεθάιαηα γηα 

απηέο ηηο επελδχζεηο κπνξνχλ λα βξεζνχλ απφ κηα πνηθιία πεγψλ πέξαλ ησλ θεθαιαίσλ πνιιψλ 

κηθξνκεηφρσλ: 

 

 Μέζσ νκνινγηαθώλ δαλείσλ, φπσο πξνηείλεη θαη ην Δπηκειεηήξην Κπθιάδσλ γηα ην ζρέδην 

«πξάζηλα λεζηά» πνπ μεθηλάεη αξρηθά κε ηελ πξφηαζε γηα ηε ίθλν, ψζηε λα θαιχπηεηαη ην 80% 

ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο απφ πβξηδηθά ζπζηήκαηα ΑΠΔ (παξαγσγή θαη απνζήθεπζε ηεο 

ελέξγεηαο ζε θαηάιιεια ζπζηήκαηα. Ζ επέλδπζε ησλ ρξεκάησλ ζε ΑΠΔ κπνξεί λα κελ 

πξνζθέξεη κεγάιεο απνδφζεηο, φκσο εμαζθαιίδεη ην θεθάιαην ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη κηθξή 

αχμεζή ηνπ.  

 

 ε επξσπατθφ επίπεδν ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ελφο ηέηνηνπ ζρεδίνπ είηε κέζσ 

ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδύζεσλ, είηε κέζσ ησλ ιεγφκελσλ «project bonds» (νκφινγα 

έξγνπ) ζην πιαίζην ζρεδίσλ γηα νηθνλνκηθή βνήζεηα πξνο ηελ Διιάδα. Μειινληηθά είλαη πηζαλφλ 

λα ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ «πξάζηλα επξσνκόινγα» φπσο έρνπλ πξνηείλεη 
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 Οη ζέζεηο θαη πξσηνβνπιίεο ηνπ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΑΝΔΜΟΤ Ν ΑΗΓΑΗΟΤ γηα ηα ζέκαηα ελέξγεηαο   

- Δθδήισζε δηαιφγνπ γηα ην λαππεγνεπηζθεπαζηηθφ θιάδν   

- Ζκεξίδα ΟΠ θαη ΟΑ: Ζ παλνχθια δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ρνιέξα).  

- Σα λεζηά ηνπ Ν. Αηγαίνπ λα αθνινπζήζνπλ ηνλ δξφκν ηνπ Γθηνχζηλγθ/ Güssing,   

- Αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο ηνπ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΑΝΔΜΟΤ γηα ηε ίθλν.       

http://wp.me/PZ7Bh-FH
http://ecoanemos.wordpress.com/2011/05/03/ημερίδα-οπ-και-οα-η-πανούκλα-δεν-μπορεί/
http://en.wikipedia.org/wiki/Güssing
http://ecoanemos.wordpress.com/2011/05/23/αναλυτικά-οι-προτάσεις-του-οικολογικ/


νη Πξάζηλνη θαη έρεη πηνζεηήζεη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (έθζεζε πξάζηλνπ επξσβνπιεπηή 

Sven Giegold γηα κεηαξξχζκηζε ηεο επξσδψλεο, 25/3/2010) 

 

 Δλαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη νη ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο, νη εζηθέο θαη 

νηθνινγηθέο ηξάπεδεο (Ethical Bank
11

, ηξάπεδα κε ζηφρν ηε ρξεκαηνδφηεζε πεξηβαιινληηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ επελδχζεσλ, κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζπλήζσο δήκνη, ζπλδηθάηα, πεξηβαιινληηθέο 

θαη θνηλσληθέο νξγαλψζεηο θαη πνιίηεο) ηα θνηλσληθά ππεύζπλα ηακεία αιιεινβνήζεηαο - 

funds
12

 πνπ επελδύνπλ κόλν ζε νηθνινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα.  

 

 Μηα αθφκα βαζηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ην ΔΠΑ πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ρακειή 

απνξξνθεηηθφηεηα ζήκεξα, ηε ζηηγκή πνπ ν αλαζρεδηαζκφο ηνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηέηνησλ 

πξσηνβνπιηψλ πνπ εληζρχνπλ ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο κέζσ ηεο ηαπηφρξνλεο πξνψζεζεο ΑΠΔ, 

ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη θνκκάηη ηνπ παδι ηεο επαλεθθίλεζεο κηαο ξεκαγκέλεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο. Απηφ πξνππνζέηεη επαλα-ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ ΔΠΑ. ην ππφκλεκα πνπ 

θαηέζεζε ν ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΑΝΔΜΟ Ν Αηγαίνπ ζηνλ Δπξσπαίν Δπίηξνπν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο θ Joh. Hahn, απάληεζε ην γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ αλαθέξνληαο φηη «πξέπεη λα δνζεί 

ηδηαίηεξε πξνζνρή, αλάκεζα ζηα άιια, ζε δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζε έλα ζχζηεκα αεηθνξηθήο 

δηαρείξηζεο γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα, ηελ επέθηαζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηε 

ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο γηα λα αληηκεησπίζνπκε ην πξφβιεκα ηεο απνκφλσζεο ησλ λεζηψλ» 

 

 Δηδηθά ηα θαιψδηα δηαζχλδεζεο κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζήκεξα κε ηελ αμηνπνίεζε 

επξσπατθψλ πφξσλ θαζψο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε πξφζθαηα ζρέδην ρξεκαηνδφηεζεο 

χςνπο 50 δηζεθαη. επξψ γηα επελδχζεηο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ επξσπατθψλ δηθηχσλ ζηνπο 

ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο 

 

Σέηνηεο πξσηνβνπιίεο δείρλνπλ θαη πσο ζα κπνξνύζακε λα αληηκεησπίζνπκε κε δίθαην θαη 

απνηειεζκαηηθό ηξόπν ηα κεγάια δεκνζηνλνκηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ε ρώξα, κέζσ κηαο πνιηηηθήο πνπ πξνζθέξεη ιύζεηο ηαπηνρξόλσο γηα ηα 

δεκνζηνλνκηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά-θιηκαηηθά πξνβιήκαηα.  

 

Ζ θξηηηθή καο ζηα ζπγθεθξηκέλα έξγα πνπ πξνσζεί ην «ζρήκα Κνπεινύδνπ» 

 

1. Δίλαη έξγα κεγάια θαη ζνβαξά, πνπ δελ εληάζζνληαη φκσο ζε έλαλ ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηα 

έξγα ΑΠΔ ζηα λεζηά θαη δελ ιακβάλνπλ ππφςε φηη θαη άιινη θνξείο ζρεδηάδνπλ επελδχζεηο ζε 

ΑΠΔ. Με βάζε εθπνλεζείζεο κειέηεο γηα ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηα λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ, ππάξρεη 

πηζαλφηεηα ε πξνηελφκελε ηζρχο γηα ηα ππνέξγα Πάξνπ λα ηελ ππεξβαίλεη. Γηα απηφ ην ιφγν είλαη 

απαξαίηεηνο έλαο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο αλάπηπμεο ΑΠΔ πνπ απνπζηάδεη. Με επζχλε ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνχιην πξέπεη λα δηακνξθσζεί άκεζα ψζηε λα κελ 

έξρνληαη πξνο γλσκάηεπζε δηάθνξα ζρέδηα απνζπαζκαηηθά.  

2. Σέηνηνπ κεγέζνπο έξγα πξέπεη λα ζπδεηηνχληαη αλαιπηηθά κε ηνπο πνιίηεο, λα δηεμάγεηαη 

δειαδή επαξθήο θαη ζπζηεκαηηθή δηαβνχιεπζε κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. πσο πξνσζείηαη ην 

ζρέδην γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ν ρξφλνο  γηα ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ ήηαλ ειάρηζηνο (ηα DVD 

κε ηελ αλαιπηηθή κειέηε δφζεθαλ κφιηο κηα βδνκάδα πξηλ λα ζπκπιεξσζεί 40ήκεξν, ελψ δελ 
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 Λίζηα ethical banks: Charity Bank, Βξεηαλία, Triodos Bank, Zeist, Οιιαλδία (επίζεο ζε UK, Βέιγην, 

Γεξκαλία, Ηζπαλία), Co-operative Bank θαη  Reliance Bank, Βξεηαλία, Shared Interest, ζηε Βξεηαλία, πνπ 

ελδηαθέξεηαη γηα επελδχζεηο ζε αλαπηπγκέλν/αλαπηπζζφκελν θφζκν,  Cultura Bank, Ννξβεγία. GLS Βank, 

θαη EthikBank, Γεξκαλία, Banca Etica, Ηηαιία, MagNet Community Bank, Οπγγαξία, JAK members bank, 

νπεδία, interest-free bank, Crédit coopératif θαη NEF, Γαιιία, The Alternative Bank Schweiz, Διβεηία, 

Umweltbank, Γεξκαλία, ShoreBank, ΖΠΑ, Citizens Bank, Καλαδάο,  RSF Social Finance, San Francisco 

θαη New York, ΖΠΑ, Prometheus, Νέα Εειαλδία 
12

 Κνηλσληθά ππεύζπλα ηακεία αιιεινβνήζεηαο (Socially responsible mutual funds) έρνπλ ζεκαληηθή 

παξνπζία θαη ζηελ Δπξψπε θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν θαη ζήκεξα ππνινγίδεηαη φηη μεπεξλνχλ ηα 200 

επελδχνληαο πάλσ απφ 200 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε θνηλσληθά ππεχζπλα πξνγξάκκαηα  

http://ecoanemos.wordpress.com/2011/09/20/%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1200&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en
http://en.wikipedia.org/wiki/Charity_Bank
http://en.wikipedia.org/wiki/Triodos_Bank
http://en.wikipedia.org/wiki/Zeist
http://www.triodos.co.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Co-operative_Bank
http://en.wikipedia.org/wiki/Reliance_Bank
http://en.wikipedia.org/wiki/Shared_Interest
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultura_Bank
http://en.wikipedia.org/wiki/GLS_bank
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=EthikBank&action=edit&redlink=1
http://www.bancaetica.it/
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=MagNet_Community_Bank&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/JAK_members_bank
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_coop%C3%A9ratif
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Nef_%28coop%C3%A9rative%29
https://www.bas.ch/Default.asp?ID=110&IssueID=1&langID=1031&c=e74215&vis=0
http://umweltbank.de/
http://en.wikipedia.org/wiki/ShoreBank
http://en.wikipedia.org/wiki/Citizens_Bank_of_Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/RSF_Social_Finance
http://www.prometheus.co.nz/


ζπλεδξίαζε θαλ ην  Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην). Γελ είκαζηε ζίγνπξνη φηη έγηλε κηα ζσζηή 

ζπδήηεζε έζησ ζηα 4 λεζηά. 

3. ηνλ Οηθνινγηθφ Άλεκν, ηηο επελδχζεηο ζηηο ΑΠΔ ηηο αληηκεησπίδνπκε σο κηα επθαηξία 

λα κεγηζηνπνηεζεί - κέζα απφ ζπκκεηνρηθέο εηαηξείεο - ην φθεινο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο  θαη 

φρη γηα λα επσθειεζνχλ κφλν νη επηρεηξεκαηίεο. χκθσλα κε ην ζρέδην ηεο εηαηξείαο (κε θχξην 

κέηνρν ηνλ Κνπεινχδν ή ζρεηηδφκελνπο κε απηφλ κεηφρνπο), ηα έζνδα πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 2.7% επί ησλ εζφδσλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπεη ν Ν.3851/2010 γηα ηηο ΑΠΔ: απφ ηα πξν ΦΠΑ έζνδα απφ ηελ πψιεζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ην 1,7% θαηεπζχλεηαη πξνο ηνπο νηθείνπο ΟΣΑ, ην 1% πηζηψλεηαη ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ νηθηαθψλ θαηαλαισηψλ θαη ην 0,3% θαηαιήγεη ζην ΔΣΔΡΠ (Πξάζηλν 

Σακείν). Σν πνζνζηφ απηφ είλαη κηθξφ, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε φηη ηα έζνδα απφ έλα ηέηνην ζρέδην 

ζα αλέξρνληαη ζε πνιιά εθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο θαη ην θφζηνο επέλδπζεο ππνινγίδνπκε φηη ζα 

απνζβεζηεί κέζα ζε κηα πεληαεηία.   

4.Οη ηνπηθέο θνηλσλίεο πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο κηα πιεξέζηεξε δηεξεχλεζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ (ρσξνζέηεζεο θαη πιήζνπο γελλεηξηψλ θάζε αηνιηθνχ πάξθνπ), δπλαηφηεηα 

πνπ έπξεπε λα ηνπο έρεη ήδε δνζεί. Ζ νξηζηηθή απφθαζε πξέπεη λα ιεθζεί απφ ην Πεξηθεξεηαθφ 

πκβνχιην θαη ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα απφ θνηλνχ. Σνλίδνπκε εδψ ζρεηηθά, φηη κε βάζε 

εθπνλεζείζεηο κειέηεο γηα ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ ηεζζάξσλ λεζηψλ, ε θέξνπζα ηθαλφηεηα 

είλαη κεγαιχηεξε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ εμεηαδφκελνπ έξγνπ, άξα ππάξρεη κεγαιχηεξε 

αμηνπνηήζηκε έθηαζε (ζπκβαηή κε ηηο ρσξνηαμηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

ζπληζηψζεηο), ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ζα έπξεπε λα γίλεη πιεξέζηεξε ε εμέηαζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ρσξνζέηεζεο. Δπνκέλσο, ε εμέηαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζα έπξεπε 

λα είλαη πιεξέζηεξε σο πξνο ηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ: 

 Τπνέξγν Αλδξνπ -Α/Π Γθνξάθη θαη Α/Π Πέηαιν, σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ρσξνζέηεζεο ησλ 

αηνιηθψλ πάξθσλ εθηφο πεξηνρψλ δηθηχνπ NATURA 2000, Σφπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο κε 

θσδ. ΣΚ (SCI): GR4220001 θαη δψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο κε θσδ. ΕΔΠ (SPA): GR4220028. 

 Τπνέξγν Νάμνπ –Α/Π Γίζηνκνο; σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ρσξνζέηεζεο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ 

εθηφο πεξηνρψλ δηθηχνπ NATURA 2000 θαη εθηφο νξίσλ ηεο εκαληηθήο Πεξηνρήο γηα ηα 

Πνπιηά κε θσδηθφ: GR154 θαη νλνκαζία: «ξε Οίαο, Μαπξνβνχλη θαη Κφξσλνο». Δπίζεο, σο 

πξνο ηελ χπαξμε θηλδχλνπ γηα ην είδνο νξληζνπαλίδαο Gyps fulvus (φξλην), θπξίσο ζην ηκήκα 

ζηε ζέζε «Καβαιιάξε» πνπ πεξηιακβάλεη ηηο Α/Γ Α1 έσο Α12. 

 Δπίζεο ζηε κειέηε αλαθέξεηαη φηη ην πην δηαδνκέλν νηθνζχζηεκα γηα ην Πάξθν Γίζηνκνο είλαη 

ην: «Γελδξψδεηο ζακλψλεο κε Juniperus phoenicea», ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο 

ππνβαζκηζκέλν. Πξφθεηηαη γηα έλα νηθνζχζηεκα πνπ θαηαιακβάλεη ην λφηην ηκήκα ηνπ ΓΓ 

Φηισηίνπ θαη ηα αλαηνιηθά παξάιηα ηνπ ΓΓ Απεξάζνπ λφηηα απφ ηε Μνπηζνχλα. Σν 

νηθνζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ καθθία βιάζηεζε: δέλδξα Juniperus phoenicea 

(άξθεπζνο ε θνηληθηθή ή θίδα) θαη ζάκλνη φπσο Calycotome vilosa (αζπάιαζνη), Pistacia 

lentiscus (ζρίλνη), Quercus coccifera (πνπξλάξηα). Δίλαη φλησο ππνβαζκηζκέλν, ιφγσ ηεο 

εληαηηθήο βφζθεζεο, αιιά απηφ δελ αλαηξεί ηε ζεκαζία ηνπ, πνπ βξίζθεηαη ζην φηη ραξαθηεξίδεη 

κία απφ ηηο πην παιηέο θπηηθέο δηαπιάζεηο ηνπ Αηγαίνπ. Αληηζέησο, ζπληζηά ηε ιήςε κέηξσλ γηα 

ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζή ηνπ. 

  Τπνέξγν Πάξνπ -Α/Π Γνχξιεο: σο πξνο ηελ χπαξμε θηλδχλνπ γηα ην είδνο νξληζνπαλίδαο 

Hieraaetus Faciatus (πηδαεηφο), θπξίσο ζηε πεξηνρή «ηξνχκπνπιαο». 

5. Ζ θαηαζθεπή ησλ ζεκαληηθψλ θαη εθηεηακέλσλ ζπλνδψλ έξγσλ, φπσο ην δίθηπν δξφκσλ 

πξφζβαζεο, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζηε Μειέηε ΜΠΔ κε ζεβαζκφ ζηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία. 

Έηζη, ζε φ,ηη αθνξά ηε βειηίσζε, δηαπιάηπλζε θιπ ησλ πθηζηάκελσλ αγξνηηθψλ νδψλ ε κειέηε 

ΜΠΔ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεη φηη νη νδνί απηέο έρνπλ δηαλνηρζεί κε λφκηκν ηξφπν θαη 

πξνυθίζηαληαη λνκίκσο. ε φηη αθνξά ζηηο λέεο ραξάμεηο ζα πξέπεη ε κειέηε ΜΠΔ λα δίλεη εθηελή 

αλαθνξά ζηε πηζαλή ζχγθξνπζε ρξήζεσλ κε ήδε πθηζηάκελεο (δηέιεπζε κέζσ 

αγξνηνθηελνηξνθηθψλ εθηάζεσλ, ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ θ.α.) θαζψο θαη ζηε δηαδηθαζία πνπ ζα 

αθνινπζεζεί γηα ηε δηάλνημε θαη ηε κεηέπεηηα ρξήζε (ε θνηλή ρξήζε πξέπεη λα απνθιεηζηεί) θαη 

απνθαηάζηαζε δεδνκέλνπ φηη κέξνο απηψλ βξίζθνληαη εληφο δαζηθψλ πεξηνρψλ θαη πεξηνρψλ ηνπ 

δηθηχνπ NATURA. 

 



6. Γελ έρεη δηακνξθσζεί έλα ζπλεθηηθφ ζρέδην γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ λεζηψλ: ην θαιψδην πνπ 

ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΔΠΑ (βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζρεηηθή πξνθήξπμε) δελ κπνξεί λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο επέλδπζεο Κνπεινχδνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ  κειέηε ζα πξέπεη λα 

θαηαζθεπαζηεί θη άιιν θαιψδην ζχλδεζεο. Ο ζηαζκφο ηεο ΓΔΖ ζηελ Πάξν ηξνθνδνηεί ζήκεξα 

Πάξν, Αληίπαξν, Φνιέγαλδξν, Ίν, Ζξαθιεηά, Κνπθνλήζη, Νάμν, ίθηλν θαη ρνηλνχζζα. Ζ 

Άλδξνο θαη ε Σήλνο είλαη δηαζπλδεδεκέλεο κε ην επεηξσηηθφ δίθηπν, ελψ ε Πάξνο θαη ε Νάμνο 

είλαη ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο. Ζ γξακκή Άλδξνπ-Σήλνπ απνηειεί εληαίν ζχζηεκα κε ηε λέα 

γξακκή ΤΣ ζηε Ν. Δχβνηα, απφ Κάβν Νηφξν κέρξη Πνιππφηακν θαη απφ εθεί ππνβξχρηα ζηε Ν. 

Μάθξε. ε απηή ηε γξακκή εληάζζνληαη Α/Π πεξίπνπ 380MW εθ ησλ νπνίσλ 62MW ζηελ Άλδξν 

θαη 6,6MW ζηελ Σήλν, ηα ππφινηπα ζηελ Δχβνηα. Έρεη θαηαζθεπαζηεί φιε ε γξακκή πιελ ηνπ 

ππνβξπρίνπ ηκήκαηνο Πνιππφηακνο-Ν. Μάθξε, ην νπνίν αλαηέζεθε πέξπζη απφ ηε ΓΔΖ ζε 

εξγνιάβν θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην 2013. κσο, απηή ε ππνβξχρηα ζχλδεζε δελ κπνξεί 

λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ «Κνπεινχδνπ» ζηα 4 λεζηά.  Πξφθεηηαη γηα 

μερσξηζηφ παθέην πνπ ζα απαηηήζεη δηθφ ηνπ θαιψδην. Σα ππνβξχρηα θαιψδηα είλαη πνιχ αθξηβά, 

πεξίπινθα θαη ρξνλνβφξα έξγα. Σα πινία γηα ηελ πφληηζε ησλ θαισδίσλ είλαη ειάρηζηα ζε φιν 

ηνλ θφζκν θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπο πξέπεη λα πξνεγείηαη θαηά αξθεηά έηε ηεο πινπνίεζήο 

ηνπο. 

7. Δπίζεο ζηηο ππνβιεζείζεο ΜΠΔ δελ αλαθέξνληαη εθηελψο έσο θαζφινπ νη επηπηψζεηο ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ απφ ηελ πφληηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θαισδίσλ ζηα 5 ζεκεία πνπ ζα 

δηέιζνπλ νη γξακκέο κεηαθνξάο θαζψο ζε ζπλάξηεζε θαη κε παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηε θάζε πεξηνρή, φπσο ε αιηεία. 

8. ηε κειέηε πξέπεη λα πξνβιέπνληαη κέηξα θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηνλ ηξφπν θαη ηηο 

δηαδξνκέο κεηαθνξάο θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ. Έλα ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ ζηηο 

ΜΠΔ, θαη ην νπνίν θαη θαηά ηελ θαηαζθεπή πθηζηάκελσλ αηνιηθψλ πάξθσλ είρε δεκηνπξγήζεη 

δπζθνιίεο θαη θίλδπλν γηα ηα παξαδνζηαθά ρσξηά, ηα ζπίηηα ηνπο θαη ηα πεηξφρηηζηα γεθχξηα ζην 

εζσηεξηθφ νδηθφ δίθηπν ηνπ λεζηνχ, είλαη ε κεηαθνξά ησλ πνιχ κεγάινπ κεγέζνπο ζηνηρείσλ ησλ 

αλεκνγελλεηξηψλ.  

9. Δπίζεο, ζηε κειέηε πξέπεη λα γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο απνκάθξπλζεο 

θαη δηαρείξηζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κεηά ην ηέινο δσήο ηνπ πάξθνπ θαζψο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο 

ηεο πεξηνρήο κε δεδνκέλν ην κέγεζφο ηνπ, ηελ θαηάζηαζε ηνπ, ην είδνο ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ θαη 

ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο. 

 

ρόιην ηνπ εθδόηε ησλ Ηθαξηαθώλ θαη Φνπξληώηηθσλ Νέσλ: 

Μπξάβν ζην Νφηην Αηγαίν θαη ζηνλ Οηθνινγηθφ Άλεκν Ννηίνπ Αηγαίνπ. 

Δκπεξηζηαησκέλε επεμεξγαζία θαη πνιιαπιά ρξήζηκε γηα φινπο καο. 

πκθσλψ απφιπηα φηη ηα έζνδα ησλ δήκσλ κπνξνχλ λα είλαη πνιιαπιάζηα απφ απηά πνπ δίλνπλ 

νη "επελδπηέο". Καη ζσζηά ην βάδεηο φηη ην ζέκα δελ είλαη λα κπεί ν θάζε δήκνο ή πνιπκεηνρηθφ 

ζρήκα ζηε ζέζε ηνπ θάζε Κνπεινχδνπ-Ρφθαο ή Μπηηιελαίνπ θαη ζηηο ίδηεο ρσξνζεηήζεηο. 

Πνιιαπιαζηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ρσξνζεηήζεηο αλ δελ έρνπκε κφλν 

γηγαληηαία έξγα κνλνπξνζαλαηνιηζκέλα ζηηο αλεκνγελλήηξηεο. 

 Ζ ζέζε ζνπ έρεη φκσο κεξηθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα επηζεκάλσ:  1. Θα πξέπεη λα είκαζηε 

αδηαπξαγκάηεπηνη ζηε ρσξνζέηεζε ζε NATURA, πεξηνρέο πνπιηψλ, δάζε, ηνπία. Έηζη 

κεηψλνληαη πνιχ νη ζέζεηο γηα θαξασληθέο αλεκνγελλήηξηεο. Αλνίγεη φκσο ν δξφκνο γηα 

πνιπκεξηζκφ ησλ ΑΠΔ, θάηη ζην νπνίν πξέπεη λα επηκέλνπκε. Μελ μερλάκε φηη είλαη κεηξεκέλε ε 

πξνζθνξά ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή πνπ δίλεη ε βηνπνηθηιφηεηα θαη νη λαηνχξα θαη ηα δάζε θαη 

άιιεο πεξηνρέο. Απηή ε πξνζθνξά ζα απσιεζηείζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαξασληθψλ Α/Γ. 

 2. Ζ ηνπηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ, θαη ε πεξηθεξεηαθή δηαζχλδεζε θαη ηα απνθεληξσκέλα 

πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη γηα εκάο πξνηηκψηεξα απφ ηηο δηαζπλδέζεηο κε ηελ 

επεηξσηηθή ρψξα, γηαηί εθηφο ησλ άιισλ είλαη θαη δεκνθξαηηθφηεξα. Οη ζηφρνη ηνπ 2020 

εμππεξεηνχληαη άλ θιείζνπλ φινη νη πεηξειατθνί ζηαζκνί ζηα λεζηά, αλ πξνρσξήζεη ε 

εμνηθνλφκεζε, ε γεσζεξκία θιπ. Έηζη, αλ θάπνην λεζί έρεη θάηη πνπ δελ έρεη ην δηπιαλφ, ηφηε 

ζπλεξγάδνληαη. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηα θνληηλά κε ηελ επεηξσηηθή ρψξα λεζηά θαη γηα ηα 

απνκαθξπζκέλα. Μελ μερλάο φηη ηα πεξηζζφηεξα κεγάια αλαηνιηθά λεζηά έρνπλ ηελ ηνπξθία πηφ 



θνληά θαη εθεί δελ έρνπκε ιχζεη σο ΟΠ ην πξφβιεκα. ε θάζε πεξίπησζε είλαη θαιχηεξε ε 

ηνπηθή-δηαλεζησηηθή ιχζε. 

 3. Οη ζέζεηο εξγαζίαο δεκηνπξγνχληαη ζηε Γεξκαλία, Γαλία θιπ. σζηά αλαδεηείο ην ξφιν ηνπ 

Ναππεγείνπ χξνπ ψζηε λα ππάξρεη έλα κέξνο ηνπ εξγαζηαθνχ νθέινπο ζηελ Διιάδα, αιιά κέρξη 

ηφηε θάζε πξνψζεζε Α/Γ (πξνζνρή φρη ΑΠΔ γεληθά) δελ δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ 

Διιάδα. Καη αλ δνπιέςνπλ ηα λαππεγεία, πάιη κέξνο ηεο απαζρφιεζεο ηεο παξαγσγήο Α/Γ ζα 

γίλεηαη εδψ. 

 4. Ζ επεηξσηηθή Διιάδα ζα κπνξνχζε λα έρεη κεγάιε δηείζδπζε ΑΠΔ αλ ππήξραλ θίλεηξα ή 

ηερλνγλσζία γηα ηνπνζέηεζε Φ/Β θαη Α/Γ ζηηο παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο, θάηη πνπ ζήκεξα, απφ 

φζν μέξσ, απαγνξεχεηαη. Ο θάζε ηδηνθηήηεο θέξεη κεγάιν νηθνλνκηθφ βάξνο απφ ην εμνρηθν ηνπ 

ζπίηη θαη επθνιφηεξα απφ φηη ζηε κφληκε θαηνηθία ηνπ (πνπ θαηαλαιψλεη ξεχκα θαη ην 

πεξίζζεπκα πσιείηαη ζηε ΓΔΖ)ζα έβαδε ΑΠΔ (ην παξαγφκελν ξεχκα γηα 11 πεξίπνπ κήλεο ζα 

πήγαηλε ζηε ΓΔΖ). Ζ δηεχζδπζε ζα ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε θαη ηα κεγέζε ζα ήηαλ εληππσζηαθά. 

Με απηή ηε ινγηθή, δελ έρεη αλάγθε ε επεηξσηηθή ρψξα ηνλ αέξα ησλ λεζηψλ (θαη ηα βνπλά θαη 

ηηο λαηνχξα θαη ην ηνπίν ηνπο). 

 5. Σν ζέκα ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ηνπίνπ είλαη ζεκαληηθφηαην. Αο πνχκε φηη ν "επελδπηήο" ζα 

μειψζεη ηελ αλσδνκή ησλ Α/Γ. Πψο φκσο ζα μεισζνχλ φινη απηνί νη ηφλνη ηζηκέληνπ ησλ 

ζεκειίσλ; Πψο ζα γίλεη ε απνθαηάζηαζε ησλ δηαλνηρζέλησλ δξφκσλ;  6. Σν ζέκα ηεο αθαίξεζεο 

πνιχηηκνπ δσηηθνχ ρψξνπ απφ θάζε λεζί γηα λα γίλνπλ νη Α/Γ είλαη πνιχ ζεκαηηθφ 

πεξηβαιινληηθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ηελ απψιεηα ησλ δπλαηνηήησλ 

ελαιιαθηηθήο "αλάπηπμεο" ζηελ ελδνρψξα ησλ λεζηψλ πνπ ζα πξέπεη λα  πεξηκέλνπλ 25 ή 50 

ρξφληα. 

Απηέο ηηο δεκηέο πξέπεη επίζεο λα ζπλππνινγίδεη κηα ΜΠΔ, πνπ φκσο δελ ηηο ππνινγίδεη, γηαηί 

είλαη κέξνο ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, ηνπ κπίδλεο πιάλ θαη είλαη νηθνλνκνηερληθφ δήηεκα θαη φρη 

πεξηβαιινληηθφ. Καη απηφ δελ ζπδεηείηαη θαζφινπ. 

 θαιή ζπλέρεηα  

 

Ζιίαο Γηαλλίξεο  

Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ην ζπλδπαζκό  

«Οηθνινγηθόο Άλεκνο ζην Βόξεην Αηγαίν  
 

επηζηξνθή 
 

Μηθξέο αλεκνγελλήηξηεο  

 

Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε 

Με βάζε ηνλ λφκν 3851/2010, νη κηθξέο αλεκνγελλήηξηεο (Α/Γ) απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε έθδνζεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ (Δ.Π.Ο.) φηαλ εγθαζίζηαληαη 

ζε 

γήπεδα, εθφζνλ ε ζπλνιηθή ηνπο ηζρχο δελ ππεξβαίλεη ηα 20 kW. ηελ πεξίπησζε απηή, 

απαηηείηαη 

ε ρνξήγεζε βεβαίσζεο απαιιαγήο απφ Δ.Π.Ο. εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 20 εκεξψλ απφ 

ηελ 

αξκφδηα πεξηβαιινληηθή αξρή ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο (Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο – 

ΓΗ.ΠΔ.Υc.). 

Αλεκνγελλήηξηεο πνπ εγθαζίζηαληαη ζε θηίξηα ή εληφο νξγαλσκέλσλ βηνκεραληθψλ ππνδνρέσλ, 

αλεμαξηήησο ηζρχνο, απαιιάζζνληαη ηφζν απφ ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο Απφθαζεο Δ.Π.Ο. φζν 

θαη βεβαίσζεο απαιιαγήο απφ Δ.Π.Ο. 

cζηφζν, ζε δηαδηθαζία Δ.Π.Ο. ππφθεηληαη νη κηθξέο Α/Γ κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ κηθξφηεξε ή ίζε 

κε 

ην σο άλσ φξην ησλ 20 kW εθφζνλ: 

εγθαζίζηαληαη ζε γήπεδα πνπ βξίζθνληαη ζε νξηνζεηεκέλεο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 

ή ζε παξάθηηεο δψλεο πνπ απέρνπλ ιηγφηεξν απφ 100 κέηξα απφ ηελ νξηνγξακκή ηνπ αηγηαινχ 

(εθηφο βξαρνλεζίδσλ), 

ζε απφζηαζε κηθξφηεξε 



 

Με βάζε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 13727/724/24.7.2003 (ΦΔΚ Β‘ 1087/5.8.2003), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ Γ6/Φ1/νηθ.19500/4.11.2004 (ΦΔΚ Β΄ 

1671/11.11.2004), 

ζρεηηθά κε ηελ αληηζηνίρηζε δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηνπο βαζκνχο 

φριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία, νη αλεκνγελλήηξηεο θαηαηάζζνληαη ζηηο 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο βαζκψλ φριεζεο (άξζξν 1): 

Ολνκαζηηθή ηζρχο P ≤ 20 kW 20 kW < P ≤ 700kW P > 700kW 

Βαζκφο φριεζεο κε νρινχζα ρακειήο φριεζεο κέζεο φριεζεο 

Με βάζε ηελ ίδηα Τπνπξγηθή Απφθαζε, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη πεξηνξηζκνί: 

δελ επηηξέπεηαη (άξζξν 2 παξ.1) ε ρσξνζέηεζε κηθξψλ α/γ ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, 

πεξηνρέο ηζηνξηθψλ ηκεκάησλ πφιεσλ θαη πεξηνρέο RAMSAR, 

επηηξέπεηαη (άξζξν 2 παξ.3) ε εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ κεδεληθήο φριεζεο, δειαδή κηθξψλ Α/Γ 

ηζρχνο κηθξφηεξεο ή ίζεο απφ 20 kW, ζε πεξηνρέο: 

– εληφο ζρεδίνπ, 

– εληφο νξίσλ νηθηζκψλ κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν απφ 2.000 θαηνίθνπο, 

– εληφο νξίσλ νηθηζκψλ πξνυθηζηάκελσλ ηνπ 1923 θαη 

– εθηφο ζρεδίνπ 

Δπνκέλσο, νη απαηηνχκελεο απνζηάζεηο απφ νηθηζκνχο έρνπλ σο εμήο: 

 

Ολνκαζηηθή 

ηζρχο  

P ≤ 20 kW 20 kW < P ≤ 700kW P > 700kW 

Απφζηαζε απφ 

νηθηζκφ 

Δληφο 

νηθηζκνχ 

Δθηφο νηθηζκνχ αζρέησο 

απφζηαζεο 

 

> 500 κέηξα 

 

 

επηζηξνθή 

 

Οη “πξάζηλεο” ζέζεηο εξγαζίαο από ΑΠΔ είλαη ειάρηζηεο θαη δίλνπλ άιινζη γηα πεξηζζόηεξε 

βξώκηθε ελέξγεηα! 

 

Έρνπκε μαλαγξάςεη φηη νη «πξάζηλεο» ζέζεηο εξγαζίαο απφ ΑΠΔ ζηελ Διιάδα δεκηνπξγνχληαη φρη 

ζηελ Διιάδα, αιιά ζην εμσηεξηθφ, εθεί πνπ παξάγνληαη αλεκνγελλήηξηεο θαη θσηνβνιηατθά. Σν 

επφκελν δεκνζίεπκα απνδεηθλχεη φηη 5 κφλν ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα ζα δεκηνπξγήζνπλ 4 

αηνιηθά θαη θσηνβνιηατθά  πάξθα. Θα είλαη θπξίσο γηα θχιαθεο, αθνχ αθφκε θαη ε ζπληήξεζε 

γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία ηνπ εμσηεξηθνχ.  

νβαξά εξσηήκαηα σο πξνο ην θφζηνο κε ην νπνίν επηβαξχλεη ηνλ ειιεληθφ ιαφ, ε θάζε ―πξάζηλε 

ζέζε εξγαζίαο‖ ζηηο ΑΠΔ, ζέηεη ν Αληψλεο Καλδεξάθεο πνπ απέζηεηιε πξνο Τπνπξγνχο, 

Βνπιεπηέο θ.α. θαη θνηλνπνηεί ζε ΜΜΔ. Γηαβάζηε ηελ άπνςε ελφο ζπκπνιίηε καο, φπσο ηελ 

ηεθκεξηψλεη κέζα απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ―πξάζηλεο αλάπηπμεο‖ ζηε Λαθσλία. 

εκαληηθή είλαη ε επηζήκαλζε ηνπ αξζξνγξάθνπ φηη ε εηαηξεία EDF, πνπ έρεη θαη ππξεληθά θαη 

ζεξκηθνχο ζηαζκνχο, αληί λα πιεξψλεη ππέξνγθα πνζά γηα ηελ αγνξά δηθαησκάησλ ξχπσλ 

πξνηηκά λα αλαπηχζζεη αηνιηθά πάξθα.  

Γη απηφ θαη ρξεηάδεηαη ε εηαηξεία Μπηηιελαίνο ηα αηνιηθά ηεο Ηθαξίαο. Γηα λα κελ πιεξψλεη γηα 

ξχπνπο γηα ην ιηγληησξπρείν πνπ ζέιεη λα αλαιάβεη ζηε Βεχε Φιψξηλαο. [βιέπε 

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd28.htm#απναλάπη ].  

ην ηέινο ηνπ άξζξνπ παξαηίζεληαη ζπλδέζεηο γηα πνιχ ρξήζηκνπο θαθέινπο θαη πιεξνθνξίεο. Αλ 

πξνρσξήζεη ν Μπηηιελαίνο ζηελ Ηθαξία, ζα ηα ρξεηαζηνχκε γηα ηηο πξνζθπγέο καο.  

Ζ.Γ.   

 

ΝΑ ΠΧ ΓΖΜΗΟΤΡΓΔΗ ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd28.htm#αποανάπτ


Ζ ππαγσγή ζηνλ λ. 3299/2004 αηνιηθψλ θαη θσηνβνιηατθψλ ηεο ΔΔΝ HELLAS-EDF EN 

GREECE ΑΔ γηα ηελ επηρνξήγεζε ηνπο κε 26.920.200 €. 

Να πσο ε θάζε ζέζε εξγαζίαο θνζηίδεη 5.384.040 € θαη άιια ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ην πνπ 

πεγαίλνπλ ηα ρξήκαηα κε ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν ελψ νη Έιιελεο είλαη άλεξγνη θαη πεηλάλε. 

Απηέο είλαη νη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο (ζηελ VESTAS θαη Γεξκαλία) πνπ εμαζθαιίδνληαη κε ηηο 

ΑΠΔ. 

 

Απφ κία πξφρεηξε έξεπλα δηαπηζηψζακε, φηη ζπγαηξηθέο ηεο EDF ENERGY NOUVELLES 

έιαβαλ ηηο εμήο επηρνξεγήζεηο:  

1) Ζ «ΑΚΣΗΝΑ ΛΑΚΧΝΗΑ Α.Δ.», γηα Φ/Β ζηαζκφ νλνκαζηηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 6MW 

ζηε ζέζε Ξεξνθάκπη ηνπ Γήκνπ Δπξψηα Λαθσλίαο, ιακβάλεη επηρνξήγεζε 5.100.000 €, επί 

ζπλνιηθήο εληζρπφκελεο δαπάλεο 17.000.000, γηα ηελ δεκηνπξγία δχν ζέζεσλ εξγαζίαο (ΑΓΑ 

450ΖΦ-4ΣΣ).  

2) Ζ «Αηνιηθή Δλεξγεηαθή Πεινπνλλήζνπ Α.Δ.», γηα επέθηαζε αηνιηθνχ ζηαζκνχ νλνκαζηηθήο 

ηζρχνο 24 MW (επηπιένλ 24 MW) ζηε ζέζε «Πεξδηθνβνχλη» ηνπ δήκνπ Κνξψλεηαο λνκνχ 

Βνησηίαο, ιακβάλεη επηρνξήγεζε 7.218.000 €, επί ζπλνιηθήο εληζρπφκελεο δαπάλεο 24.060.000, 

γηα 0 ζέζεηο εξγαζίαο (ΑΓΑ 4Α3ΦΦ-5).  

3) Ζ «Αηνιηθή Μπειερέξη ΑΒΔΔ», γηα αηνιηθφ ζηαζκφ νλνκαζηηθήο ηζρχνο 19.8 MW ιακβάλεη 

9.944.200 €, επί ζπλνιηθήο εληζρπφκελεο δαπάλεο 24.860.500 (40%), γηά ηελ δεκηνπξγία 2 

ζέζεσλ εξγαζίαο (ΑΓΑ 4 Α 8ΦΦ-ΠΤΘ).  

4) Ζ EDF EN GREECE ΑΔ ΚΑΗ ΗΑ 1 Δ.Δ.», γηα αηνιηθφ ζηαζκφ νλνκαζηηθήο ηζρχνο 13.8 MW 

ζηελ ζέζε «Πξνθήηεο Ζιίαο» Γήκνπ Γειθψλ Ννκνχ Φσθίδαο ιακβάλεη επηρνξήγεζε 4.658.000 

€, επί ζπλνιηθήο επηρνξεγνχκελεο δαπάλεο 15.528.000, επξψ γηά ηε δεκηνπξγία κίαο ζέζεο 

εξγαζίαο. (ΑΓΑ 4ΑΘ7Φ-Ζ) 

 

Θπγαηξηθέο ηεο ΔΔΝ HELLAS είλαη νη:  

AΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ A.E./ 

ΑΗΟΛΗΚΖ ΓΗΓΤΜΧΝ A.E./ 

ΑΗΟΛΗΚΖ ΚΑΡΤΣΟΤ A.E./  

ΤΓΡΟΑΗΟΛΗΚΖ ΚΡΖΣΖ A.E./ 

ΚΣΗΣΧΡ ΑΗΟΛΗΚΖ A.E./ 

ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΛΛΑ A.E./ 

ΑΚΣΗΝΑ ΛΑΚΧΝΗΑ Α.Δ.  

(Ζ EDF ENERGY NOUVELLES δξαζηεξηνπνηείηαη θαη κέζα απφ ην ζρήκα EDF EN GREECE 

A.E). 

Χο πξνο ηνλ αηνιηθφ ζηαζκφ ζηε ζέζε Μπειερέξη πξψελ δήκνπ Νηάησλ ηψξα Δπξψηα Λαθσλίαο 

Ζ ΑΗΟΛΗΚΖ ΜΑΛΔΑ ή ΜΠΔΛΔΥΔΡΗ Α.Δ. είλαη ζπγαηξηθή (ΑΓΑ: 45ΟΤΗΓΞ-Υ17) ηεο ΔΔΝ 

HELLAS http://www.eenhellas.gr/subsidiaries.htm ε νπνία είλαη ζπγαηξηθή ηεο EDF ENERGY 

NOUVELLES http://www.edf-energies-nouvelles.com/frh ηεο νπνίαο ην 50% ησλ κεηνρψλ 

θαηέρεη ε Électricité de France θαη ην 25% ε νηθνγέλεηα «Pâris Mouratoglou». 

H EDF δηαρεηξίδεηαη εγθαηαζηάζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πεξί ηα 130.000 κεγαβάη ζηελ Δπξψπε, 

ηελ Ακεξηθή, ηελ Αζία, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή. Παξάγεη ειεθηξηζκφ απφ ππξεληθά, 

74,5%, πδξνειεθηξηθά, 16,2%, ζεξκηθά, 10,2% θαη απφ αηνιηθή ελέξγεηα θαη άιιεο αλαλεψζηκεο 

πεγέο. 

Ζ Αηνιηθή Μπειερέξη ΑΔ κε ηελ ππ‘ αξηζκφλ 21389/18-5-2011 απφθαζε ηνπ πθππνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο-Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο επηρνξεγήζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ, 

αλ θαη κε ηελ απφθαζε 911/08 ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ Δ΄ Σκήκαηνο ηΔ έρεη αλαζηαιεί ε 

εθηέιεζε ηεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ ελ ιφγσ αηνιηθνχ ζηαζκνχ γηα ιφγνπο 

πξνζηαζίαο απεηινπκέλσλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο ζηελ Εψλε Δηδηθή Πξνζηαζίαο «ξε Αλαηνιηθήο 

Λαθσλίαο», κε θσδηθφ GR 2540007, ηνπ δηθηχνπ Natura θαη έρνπλ δηαθνπεί νη εξγαζίεο απφ ην 

έηνο 2008.  

Δπηπιένλ έρεη εθδνζεί ην ππ‘ αξηζκφλ 1/2010 πξσηφθνιιν δηνηθεηηθήο απνβνιήο εθδνζέλ απφ ην 

δαζαξρείν Μνιάσλ πνπ αθνξά ζε ηκήκα δαζηθήο έθηαζεο πνπ εθρεξζψζεθε παξάλνκα ζηελ ελ 

ιφγσ πεξηνρή θαηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ ΑΠΖΔ. Δπηπιένλ, ε Αηνιηθή Μπειερέξη Α.Δ. 

http://www.eenhellas.gr/subsidiaries.htm
http://www.edf-energies-nouvelles.com/frh


θέξεηαη λα εθρέξζσζε παξάλνκα θαη κέξνο δαζηθήο έθηαζεο ζηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ Γήκνπ Νηάησλ. 

Με ηελ νηθ. 204392/20-10-2011 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ ηξνπνπνηήζεθε ε ππφ αλαζηνιή 

εθηέιεζεο ηεο νηθ. 125495/19-01-2007 ΚΤΑ/ΔΠΟ ηνπ έξγνπ θαη ππνβιήζεθε ελψπηνλ ηεο Δ.Α. 

ηνπ Δ΄Σκήκαηνο ηΔ ε ππ‘ αξηζκφλ Δ 696/1-11-11 αίηεζε ηεο Αηνιηθήο Μπειερέξη Α.Δ. γηα 

αλάθιεζε ηεο 911/2008 Δ.Α. ηΔ. Ζ αίηεζε απηή δελ έρεη εμεηαζηεί απφ ην ηΔ θαη εθθξεκεί ε 

εμέηαζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο αθχξσζεο. 

Γηεξσηψκεζα αλ πξνεμνθιείηαη ε απφθαζε ηνπ ηΔ θαη γηα λα ιάβνπκε απάληεζε Κε 

Υξπζνρνΐδε ζα ππνβιεζεί αλαθνξά ζηνλ Κν Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 

 

Αληώληνο Καλδεξάθεο 

Εάξαθαο Λαθσλίαο adkanzar@gmail.com 

 

Παξάξηεκα 

Γείηε: 

-Αλαθνξά ζην Κν Δηζαγγειέα Αξείνπ Πάγνπ γηα ηελ «Αηνιηθή Μνπζνχξσλ Α.Δ», επίζεο 

ζπγαηξηθή ηεο ΔΔΝ HELLAS http://www.kandanos.eu/node/1549 .» 

-Έγγξαθν ηνπ πειαηνινγηθνχ Οκίινπ Σαυγέηνπ-Πάξλσλα «Ο Πνζεηδψλ» πξνο ηελ Γηεχζπλζε 

Πξνζηαζίαο Γαζψλ ΤΠΑΑΣ ζρεηηθά κε ηηο επεκβάζεηο ζηελ δαζηθή έθηαζε ζηε ζέζε Μπειερέξη 

θαη ην θαηαβιεζέλ αληάιιαγκα ρξήζεο http://windwatch.gr/forum/t-207321 θαη θάησ βεβαίσο 

πσο εμαζθαιίδνληαη ηα δάλεηα (feed in tariff γαξ) ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ. 

http://www.eenhellas.gr/Pdf_Financial%20Data/PDF/aiolikh%20energeiakh%20... 

-Γηαθήκηζε ησλ αζθαιψλ θαη θαζαξψλ ππξεληθψλ ηεο EDF 

-Σα επελδπηηθά ζρέδηα ηεο EDF ζηελ Eιιάδα (Καζεκεξηλή 10-1-2006) 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_10/01/2006_16... 

 

Γηα ηνπο Γάιινπο επελδπηέο ε αλάπηπμε αηνιηθψλ πάξθσλ ζηελ Διιάδα απνηειεί κηα θαιή 

επηρεηξεκαηηθή επθαηξία, αθνχ γη‘ απηνχο ε ρψξα καο «πξνζθέξεη ηελ αλαγθαία ππνζηήξημε γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ κέζσ ησλ ζρεηηθψλ επηδνηήζεσλ ησλ επελδχζεσλ θαη ηνπ θαηάιιεινπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο», παξαηεξεί ν ειιεληθήο 

θαηαγσγήο γεληθφο δηεπζπληήο ηεο EDF Energies Nouvelles θνο Πάξηο Μνπξάηνγινπ. Ζ EDF ΔΝ, 

πέξα απφ ηα άκεζα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα απνθνκίζεη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ήδε ππαξρφλησλ 

αηνιηθψλ πάξθσλ θαη απηψλ πνπ πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ, ππνινγίδεη θαη ζηα «πξάζηλα» 

νθέιε σο εηαηξεία, αθνχ εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ πξνζκεηξνχληαη ζηηο πηζηψζεηο (credits) ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο αεξίσλ ξχπσλ.  

Δηζη, αληί ε EDF λα πιεξψλεη ππέξνγθα πνζά γηα ηελ αγνξά δηθαησκάησλ ξχπσλ πξνηηκά λά 

αλαπηχζζεη αηνιηθά πάξθα θαη λα πξνσζεί θαη άιινπο ηχπνπο εθαξκνγψλ ΑΠΔ (π.ρ. ειηαθή 

ελέξγεηα, γεσζεξκία).. Μηα πνιηηηθή πνπ ζα κπνξνχζε λα είρε αθνινπζήζεη ε ΓΔΖ ηα ηειεπηαία 

δέθα ρξφληα εάλ βέβαηα κπνξνχζε λα δεη ιίγν πην καθξηά απφ ηνλ ιηγλίηε θαη ην θπζηθφ αέξην. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ παξνπζία ηεο EDF ζηελ Διιάδα, ν θ. Πάξηο Μνπξάηνγινπ παξαηεξεί,  

«Ζ EDF EN είλαη ε ζπγαηξηθή ζηηο ΑΠΔ ηνπ νκίινπ ηεο EDF, πξάγκα πνπ ηεο εμαζθαιίδεη 

ηεξάζηηεο ηερληθέο δπλαηφηεηεο θαη ζνβαξά επελδπηηθά θεθάιαηα. Ζ αλάπηπμε ηεο EDF ΔΝ ζηελ 

Διιάδα ππνζηεξίδεηαη απφ Διιελεο εηαηξηθνχο ζπλεξγάηεο πνπ ηεο παξέρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο 

γλψζεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο. Απηφο ν ζπλδπαζκφο επηρεηξεκαηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηζρπξήο 

δχλακεο ζα είλαη ηδηαίηεξα θαξπνθφξνο αλ ππνζηεξηρζεί απφ έλα επελδπηηθφ θιίκα πνπ παξακέλεη 

ζηαζεξφ, ψζηε λα επηηξέπεη καθξνπξφζεζκε νξαηφηεηα θαη πξφβιεςε». 

«Απφ επελδπηηθήο πιεπξάο», ππνγξακκίδεη ν θ. Μνπξάηνγινπ,  

«είκεζα έηνηκνη λα πξνζζέζνπκε ηελ Διιάδα ζηηο πξνηεξαηφηεηέο καο γηα επέθηαζε, δίπια ζηε 

Γαιιία, ζηελ Πνξηνγαιία, ζηελ Ηηαιία, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, φπνπ 

ήδε θαηέρνπκε ζεκαληηθή ζέζε. Ο ζηφρνο καο είλαη λα επξηζθφκεζα κεηαμχ ησλ 3 κεγαιπηέξσλ 

operators ζε απηέο ηηο ρψξεο-ζηφρνπο θαη λα αλαπηχμνπκε ζπλνιηθή ηζρχ 3.000 MW κέρξη ην 2010. 

ηελ Διιάδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λένπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ ζηε Γπηηθή Κξήηε, ε EDF Energies 

Nouvelles έρεη ζπλνιηθά 45 MW αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ιεηηνπξγία θαη άιια 66 MW, ηα νπνία 

ζα νινθιεξψζεη εληφο ηνπ 2006, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο απφθηεζεο, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2005, ησλ 

mailto:adkanzar@gmail.com
http://www.kandanos.eu/node/1549
http://windwatch.gr/forum/t-207321
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αηνιηθψλ εηαηξεηψλ πνπ θαηείρε ε ΚΣΗΣΩΡ ΑΣΔ. Δπηπξφζζεηα, ε EDF δηαζέηεη έλα portofolio απφ 

ζέζεηο κε κία δπλαηφηεηα 800 MW, ζεσξεηηθά βέβαηα δηφηη ε πινπνίεζε είλαη δχζθνιε». 

 

Υξήζηκα αξρεία Μέγεζνο 

911-ea_ste.pdf  2.8 MB 

edf_en_greece...pdf  69.67 KB 

fs_peloponisou_2010.pdf 800.03 KB 

aiolike_energeiake_..a.e..pdf  123.5 KB 

aiolike_mpelekheri_a.e..pdf 214.21 KB 

aktina_lakonias_a.e..pdf  73.48 KB 

antonios_kanderakes_adkanzar.doc  778 KB 

 

επηζηξνθή 
 

Οη επελδπηέο ΑΠΔ πξνηηκνύλ ηηο πεξηνρέο NATURA γηαηί είλαη …θηελόηεξεο! 
 

Παξφκνην πξφβιεκα κε ηελ Ηθαξία θαη ηηο αλεκνγελλήηξηεο πνπ ζέινπλ λα βάινπλ ζηελ πεξηνρή 

NATURA έρνπλ θαη άιιεο πεξηνρέο.  

ην εξψηεκα: Γηαηί επηκέλνπλ ηφζν πνιχ γηα αηνιηθά κέζα ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο;  

Πξνθχπηεη φηη νη επελδπηέο πξνζπαζνχλ κε λχρηα θαη κε δφληηα λα απαμηψζνπλ ηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ηηο κειέηεο  

Αλαδεκνζηεχνπκε κηα αληαιιαγή απφςεσλ πνπ έγηλε ζην δηαδίθηπν, κεηαμχ ηνπ Κψζηα 

Παπαθσλζηαληίλνπ- πεξηθ. πκβνχινπ Γπη. Διιάδαο, Λάκπξνπ Μπνχθιε –πεξηθ. πκβνχινπ 

Πεινπνλλήζνπ,  Γηψξγνπ Βινληάθε –Κξήηε θαη ηνπ Ξελνθψληα [άγλσζηνπ ζε εκέλα]. ΖΓ  
 

Κώζηαο Παπαθσλζηαληίλνπ 

ήκεξα ζηελ Δπηηξνπή πεξηβάιινληνο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπη. Διιάδαο είρακε δπν κειέηεο 

ΑΠΖΔ (αηνιηθά) θαη κεξηθά Φ/Β (θσηνβνιηατθά). 

Ο κειεηεηήο Βαβίδνο, γηα ην ΑΠΖΔ κέζα ζηε Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) 

Βάιηνπ(θνηιάδα Αρειψνπ) αληέθξνπζε ηηο δηθέο κνπ θξηηηθέο (φηη ε Δηδηθή Οξληζνινγηθή Μειέηε 

ήηαλ θαθή, φηη εθηφο απφ ηνλ ΑΠΖΔ πνπ καο παξνπζηάζαλε, ν ίδηνο επελδπηήο έρεη θαη δεχηεξν 

ζηαζκφ δίπια, ζηελ ίδηα ΕΔΠ θαη άξα δελ πξέπεη λα καο ηα δείρλνπλ «ζπαζκέλα» ζηα δχν αιιά 

πξέπεη λα καο ηα θέξνπλ καδί θαη, ηέινο, φηη εθφζνλ ν κειεηεηήο αλέθεξε φηη ήηαλ άρξεζηε ε 

πξφζθαηε νξληζνινγηθή αμηνιφγεζε ηεο πεξηνρήο απφ ηελ Οξληζνινγηθή πνπ έγηλε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ΤΠΔΚΑ – αο ξσηήζνπκε ην ΤΠΔΚΑ ηη ιέεη θαη πνηνο, ηειηθά, έρεη δίθην) 

ιέγνληαο φηη  

«… νη ΕΔΠ είλαη κηα απιή ρξήζε γεο … , ηε ΕΔΠ ηνπ Αρειψνπ ηελ θάλαλε γηα λα πάλε θφληξα ζηελ 

εθηξνπή… νη Οξληζνινγηθέο κειέηεο δελ ηζρχνπλ πιένλ, θάλνπκε ζπλνιηθή νηθνινγηθή αμηνιφγεζε… 

άξα θη αο είλαη ΕΔΠ, ηα πνπιηά ηα βιέπνπκε καδί κε άιια είδε φρη μεθνκκέλα …. αλ πεξάζεη κηα 

αξθνχδα ή έλαο ρξπζαεηφο, θαη ινηπφλ ηη έγηλε; εκείο θάλνπκε επηζηήκε, φρη κεηαθπζηθή».  

ηεξίδνληαη φρη κφλν ζηα θνινζζηαία ζπκθέξνληα πνπ εμππεξεηνχλ αιιά θαη ζην φηη γλσξίδνπλ 

φηη πνιινί ηνπο βιέπνπλ σο ζσηήξεο ηνπ πιαλήηε θαη άξα ζα πξέπεη λα ηνπο ζηξψζνπκε ην δξφκν 

φπσο–φπσο: κε θαη‘ επίθαζε κειέηεο, κε επζεία επίζεζε ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηεο θχζεο πνπ 

έρεη (έζησ, απηή πνπ έρεη) απηή ε ρψξα. 

Σν ζέκα «πέξαζε 7-4. Οη «ππέξ» είπαλ «Ναη, κελ, αιιά λα ηνπο δεηήζνπκε λα θάλνπλ φζα 

πξέπεη». 

Καη θάηη αθφκα: ζήκεξα «πεξάζακε» 48 MW γηα ηε Γ. Διιάδα. Μαδί κε φζα έρνπλ ήδε 

«πεξάζεη», ιεηηνπξγνχλ, ή έξρνληαη γηα γλσκνδφηεζε, έρνπκε πνιιέο εθαηνληάδεο, πνιιά 

παξαπάλσ απφ φζα πξνβιέπνληαη γηα ηελ Πεξηθέξεηα θαη απφ φζα ηειηθά εγθαηαζηαζνχλ. 

Απιά, «ζθάδνληαη» γηα ην πνηνο ζα πξνιάβεη. Σν ίδην ηζρχεη παληνχ. 

Με άιια ιφγηα: κελ αλεζπρείηε γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ 2020. Καη ην 1/5 ησλ πξνηάζεσλ λα 

πινπνηεζνχλ ζα μεπεξάζνπκε ηνπο ζηφρνπο.  

http://www.kandanos.eu/sites/kandanos.eu/files/911-ea_ste.pdf
http://www.kandanos.eu/sites/kandanos.eu/files/edf_en_greece...pdf
http://www.kandanos.eu/sites/kandanos.eu/files/fs_peloponisou_2010.pdf
http://www.kandanos.eu/sites/kandanos.eu/files/aiolike_energeiake_..a.e..pdf
http://www.kandanos.eu/sites/kandanos.eu/files/aiolike_mpelekheri_a.e..pdf
http://www.kandanos.eu/sites/kandanos.eu/files/aktina_lakonias_a.e..pdf
http://www.kandanos.eu/sites/kandanos.eu/files/antonios_kanderakes_adkanzar.doc


Άξα, γηαηί λα κελ πξνθξίλνπκε εθείλεο ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ ηηο κηθξφηεξεο επηπηψζεηο ζηε θχζε 

θαη βξίζθνληαη έμσ απφ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο;  

Γηαηί επηκέλνπλ ηφζν πνιχ γηα ΑΠΖΔ κέζα ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο;  
 

Λάκπξνο Μπνύθιεο: 

Μήπσο ε γε εθεί ινγσ ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ θαζεζηψηνο έρεη ρακειή εκπνξηθή ηηκή θ ηνπο 

ζπκθέξεη?  
 

Γ. Βινληάθεο: 

Οη πξνζηαηεπφκελεο εθηάζεηο είλαη ζπλήζσο βνπλά, άξα θαηά θαλφλα δαζηθέο πεξηνρέο. 

Άξα -θαηά ηεθκήξην- δεκφζηεο (αλ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο είλαη ζνιφ, πξάγκα πνπ είλαη πνιχ 

ζπλεζηζκέλν). Δπνκέλσο ην θξάηνο ηηο δίλεη ζρεδφλ ηδάκπα ζηνπο επελδπηέο. Απηή είλαη ε 

ηζηνξία. 
 

Κώζηαο Παπαθσλζηαληίλνπ: 

Κη εγψ εθεί ήζεια λα θαηαιήμσ. Ζ κφλε ινγηθή εμήγεζε είλαη φηη νη νξεηλέο θαη άγνλεο πεξηνρέο 

(βξαρψδεηο ιφθνη, λεζίδεο θ.ιπ.) έρνπλ δηαηεξήζεη αμία γηα ηελ άγξηα θχζε (θαη ζπλεπψο είλαη 

πξνζηαηεπφκελεο) αθξηβψο επεηδή  δελ έρνπλ άιιε αμία γηα ηνλ άλζξσπν θαη ζπλεπψο έρνπλ 

κηθξή αμία γεο, είλαη δεκφζηεο θ.ιπ. πσο θαη ζε άιιεο επελδχζεηο βιέπνπλ πνχ δελ ππάξρεη 

ρξήζε γεο θαη ιέλε «εθεί!». 

Καη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Μπηξκπίιε ηνπο άθεζε λα ην θάλνπλ, ην θάλνπλ. 

Μηα ελδηαθέξνπζα κειέηε ζα ήηαλ λα γίλεη ζχγθξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ πξνηεηλφκελσλ 

MW  εληφο θαη εθηφο ΕΔΠ (ή θαη Natura,  ζπλνιηθά) θαη λα δνχκε πφζα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε 

– θαη λα ηα ζπγθξίλνπκε κε ηνλ πεξηβφεην ζηφρν πνπ ζα ζέιακε λα πηάζνπκε. Αλ κε ηη άιιν, ζα 

καο απνθάιππηε ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα. 
 

Ξελνθώληαο: 

Κψζηα θαιεκέξα, 

Αλ απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη ζε θάηη, ε κειέηε πνπ πξνηείλεηο ππάξρεη ήδε, απνδεηθλχεη φηη νη 

ζηφρνη πεηπραίλνληαη αθφκε θαη κε νιφθιεξν ην δίθηπν Natura εθηφο θαη εκπεξηέρεηαη ζηε κειέηε 

- πξφηαζε ηεο Οξληζνινγηθήο «Πξνζδηνξηζκφο θαη ραξηνγξάθεζε ησλ νξληζνινγηθά επαίζζεησλ 

ζηα αηνιηθά πάξθα πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο».  

Πην πξφζθαηα, ππάξρνπλ παξφκνηεο εθζέζεηο επξσπατθήο εκβέιεηαο (αλ ζπκάκαη θαιά απφ ηελ 

European Environmental Agency) πνπ θαηαιήγνπλ ζην ίδην πξάγκα, φηη νη ζηφρνη θαη αλάγθεο ηεο 

ΔΔ γηα ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο ππεξθαιχπηνληαη σο ην 2050 αθφκε θη αλ φιν ην δίθηπν 

NATURA παλεπξσπατθά κείλεη εθηφο. Δλλνείηαη φηη φια απηά έρνπλ πάεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

θαη ηνπο πνιηηηθνχο ηνπο πξντζηακέλνπο θαη ηνπο έρνπλ εμεγεζεί, απφ ηνπο αξρέο ηνπ ‘10 πνπ 

δεκνζηεχηεθε ε έθζεζε.  
 

Κώζηαο Παπαθσλζηαληίλνπ: 

EEA (2009) Europe‘s onshore and offshore wind energy potential. An assessment of 

environmental and economic constraints. European Environment Agency, Copenhagen, Denmark. 
 

- παξαζέησ απφ ζρεηηθή κειέηε ηεο BirdLife ην θξίζηκν απφζπαζκα: 
 

The European Environment Agency (EEA, 2009) calculated that the technical potential for 

onshore wind energy in Europe is over 10 times total electricity consumption, and that excluding 

Natura 2000 and other protected areas would reduce this by only 13.7%. The same study estimated 

that the economically competitive potential for 

onshore plus offshore wind energy in Europe by 2030 is over three times greater than total 

electricity consumption. BirdLife agrees that the potential for renewable energy in Europe is 

immense, and that therefore sufficient suitable locations can be found for our energy needs to be 

met using renewables and without creating risks for biodiversity in protected areas or in the wider 

countryside.  

However this cannot be left to chance: sufficient suitable locations for development must be 

identified and developers must be steered towards them. 
 

επηζηξνθή 



ΠΑΓΚΡΖΣΗΟ ΓΗΚΣΤΟ ΑΓΧΝΑ ΚΑΣΑ ΣΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΠΔ 
 

Φήθηζκα ηεο 1εο πλάληεζεο Παλφξκνπ 

Ζ Κξήηε ζήκεξα θηλδπλεχεη λα κεηαηξαπεί ζε έλα απέξαλην ελεξγεηαθφ εξγνζηάζην, ρσξίο φξην 

ηζρχνο, κε έξγα βηνκεραληθήο θιίκαθαο ( αηνιηθά, θσηνβνιηατθά, ειηνζεξκηθά, 

αληιεζηνηακηεπηήξεο ) φπσο ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα νινθιεξσηηθή, βάλαπζε θαη ηζνπεδσηηθή επέιαζε κεγάισλ νηθνλνκηθψλ 

νκίισλ θαη ζπκθεξφλησλ, πνπ ζα έρεη κφληκεο, θαζνξηζηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία, ηελ 

θνηλσλία, ηνπο θπζηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο πφξνπο ηνπ λεζηνχ. 

Ζ επέιαζε απηή, πνπ εμειίζζεηαη ζηε ζπγθπξία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αγλνψληαο ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, έξρεηαη λα νινθιεξψζεη ηελ  αλαηξνπή ηνπ παξαγσγηθνχ πξφηππνπ ηνπ λεζηνχ. 

Ζ άλαξρε αλάπηπμε, ε πνιηηηθή ππνβάζκηζεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, ε θαηαζηξνθή ησλ θπζηθψλ 

θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηνπ ηφπνπ καο ρξφληα ηψξα 

δπλακηηίδνπλ θαη απνδπλακψλνπλ απηφ ην πξφηππν. 

Σα ελεξγεηαθά έξγα πνπ δξνκνινγνχληαη θακηά ζρέζε δελ έρνπλ κε ηελ έλλνηα θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ),  πιενλεθηήκαηα πνπ εμαζθαιίδνληαη 

κφλν κε ηελ απηνπαξαγσγή, ηε άκεζε δηάρπζε ησλ σθειεκάησλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηελ 

ππνζηήξημε θαη φρη ηελ ππνθαηάζηαζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο θαη   θπζηθψλ πφξσλ. 

Γηα ηελ αλεμέιεγθηε ρσξνζέηεζε ησλ έξγσλ απηψλ έρεη ςεθηζηεί λνκνζεζία (Υσξνηαμηθφ ΑΠΔ, 

Νφκνο γηα ηελ Δπηηάρπλζε ησλ ΑΠΔ θ.ά.) πνπ επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζρεδφλ παληνχ, ζε 

βάξνο φισλ ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε δαζηθέο εθηάζεηο, ζηηο θνξπθνγξακκέο, ζηε γε 

πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, ζηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura, ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο φπνπ δελ 

ππάξρεη θήξπμε δσλψλ Α' απφιπηεο πξνζηαζίαο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο απνηειεί ε πφληηζε ππνβξχρησλ θαισδίσλ 

δηαζχλδεζεο κε ην επεηξσηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο θαη κάιηζηα απφ θάζε ελδηαθεξφκελε εηαηξεία 

ρσξηζηά, δηαδηθαζία πνπ ζηα πιαίζηα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο δελ έρεη φξηα, 

πέξα απφ απηά πνπ ζα ζέζεη ε δήηεζε θαη ε θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ο θαζνξηζκφο ησλ έξγσλ απηψλ σο έξγσλ «εζληθήο σθέιεηαο», πνπ επηηξέπεη ηε ρσξνζέηεζή ηνπο 

ζε δαζηθέο εθηάζεηο, αλαδεηθλχεη ην ηεξάζηην δήηεκα επίιπζεο ησλ ηδηνθηεζηαθψλ δεηεκάησλ, 

αθνχ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νδεγεί ζε θαηάιεςε ηδησηηθήο γεο γηα εγθαηάζηαζε ησλ έξγσλ ρσξίο 

ηε ζπλαίλεζε ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο, πνπ νδεγνχληαη ζε καθξφρξνλεο δηθαζηηθέο δηακάρεο γηα λα 

απνδείμνπλ φηη ε γε είλαη δηθή ηνπο, ελψ απηή έρεη ήδε δηαηεζεί ζε ρξήζε πνπ νη ίδηνη δελ 

επέιεμαλ. 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔ 

Να ζηακαηήζνπλ φια φζα ζρεδηάδνληαη εξήκελ ησλ ηνπηθψλ  θνηλσληψλ.  

Να αλαθιεζνχλ φιεο νη άδεηεο παξαγσγήο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ελεξγεηαθά έξγα βηνκεραληθήο 

θιίκαθαο. 

Να κελ ππνδείμεη θαλέλαο Γήκαξρνο ρψξνπο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Ήιηνο», φπσο δήηεζε λα θάλνπλ ν ππνπξγφο ΠΔΚΑ. 

ΓΖΛΧΝΟΤΜΔ ΑΠΟΦΑΗΜΔΝΟΗ 

Να εκπνδίζνπκε απφ θνηλνχ ηελ εγθαηάζηαζε ελεξγεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ βηνκεραληθήο 

θιίκαθαο. 

Να ππεξαζπηζηνχκε:   

Σηο ληφπηεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο παξαγσγνχο   ηνπ ηφπνπ καο πνπ επηβηψλνπλ κε 

θφπν θαη εκπφδηα. 

Σηο  δξαζηεξηφηεηεο πνπ επαλεπελδχνπλ ηα θέξδε ζηνλ ηφπν. 

Να αγσληζηνχκε γηα έλα παξαγσγηθφ πξφηππν πνπ ζα ηαηξηάδεη ζηελ Κξήηε θαη ζα ζέβεηαη ηνπο 

θπζηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ηεο πφξνπο θαη ην απαξάκηιιν θξεηηθφ ηνπίν. 

Πάλνξκν, 14 Ννεκβξίνπ 2011 
 

Οη ηνπηθέο επηηξνπέο αγψλα, νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, θνξείο θαη πνιίηεο πνπ καδεπηήθακε 

ηελ Γεπηέξα 14 Ννεκβξίνπ 2011 απφ θάζε γσληά ηεο Κξήηεο γηα λα ζπληνλίζνπκε ηηο δξάζεηο καο 

θαηά ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο γηγαληηαίαο θιίκαθαο πνπ 

ζρεδηάδνληαη ζηελ Κξήηε, απνθαζίζακε απφ θνηλνχ θαη ζπγθξνηήζακε Παγθξήηην Γίθηπν Αγψλα. 



Σν Γίθηπν θαζεκεξηλά δηεπξχλεηαη κε λέεο ζπκκεηνρέο. 

Δσο ηψξα ζπκκεηέρνπλ (αιθαβεηηθά): 

Γίθηπν πιιφγσλ Μεζαξάο 

Δπηηξνπή Αγψλα Κξηηζάο 

Δπηηξνπή Αγψλα Κξνχζηα 

Κίλεζε Πνιηηψλ Αζεκίνπ 

Κίλεζε Πνιηηψλ Δζηάο Αζηεξνπζίσλ 

Κίλεζε Πνιηηψλ Μεζαξάο γηα ην Πεξηβάιινλ 

Οηθνινγηθή Κίλεζε Μεξακβέιινπ 

Οηθνινγηθή Παξέκβαζε Ζξαθιείνπ 

Οηθνινγηθή πξσηνβνπιία Υαλίσλ 

Οκάδα Αιιειέγγπαο πλεξγαηηθήο Γηαρείξηζεο, Ζξάθιεην 

Παγθξήηην Γίθηπν πεξηβαιινληηθψλ Οξγαλψζεσλ ΟηθνΚξήηε 

Πεξηβαιινληηθφο χιινγνο Ηηάλνπ 

Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Μαξνπιά Ρεζχκλνπ 

Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Μέξσλα Ακαξίνπ 

Πεξηβαιινληηθφο χιινγνο Ρεζχκλνπ 

Πνιηηηζηηθή Δηαηξεία Παλφξκνπ ν Δπηκελίδεο 

Πξσηνβνπιία Γεκνηψλ θαθίσλ 

Πξσηνβνπιία Καηνίθσλ Πξαζέ, Γ. Μνπζνχξσλ 

Πξσηνβνπιία θαηνίθσλ πίλαο, Φισξίσλ, Παιαηψλ Ρνπκάησλ θαη έκπξσλα 

Πξσηνβνπιία Πνιηηψλ Γ. Ακαξίνπ 

χιινγνο Αξρηηεθηφλσλ Ρεζχκλνπ 

χιινγνο Δπαγγεικαηηψλ Κηελνηξφθσλ Ν. Ζξαθιείνπ 

χιινγνο Φίισλ Πεξηβάιινληνο Φαξαγγηαλψλ 

Φνίλημ ΑΜΚΔ Δθαξκνγψλ Βηψζηκεο Αλάπηπμεο 

θαη πιήζνο πνιηηψλ απφ θάζε γσληά ηεο Κξήηεο. 
 

επηζηξνθή 
 

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΖ ΔΚΓΖΛΧΖ-ΤΕΖΣΖΖ: 

Ζ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΡΟ ΣΧΝ ΠΤΛΧΝ ΣΖ ΑΝΓΡΟΤ  
 

Σνπο είδα θαη ηνπο δήιεςα. Δθεί, ζηελ ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε πήγε θαη ν Γήκαξρνο θαη είπε ηελ 

άπνςή ηνπ. ηελ Ηθαξία, ην θαινθαίξη έγηλαλ ηξεηο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο (Άγηνο Κήξπθνο, 

Δχδεινο, Υξηζηφο Ραρψλ) γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο θαη ν δήκαξρνο Ηθαξίαο δελ πάηεζε ην πφδη ηνπ 

ζε θακία. ΖΓ 
 

ΣΖΝ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΖ ΔΚΓΖΛΧΖ-ΤΕΖΣΖΖ ΜΔ ΣΗΣΛΟ: Ζ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΠΡΟ ΣΧΝ ΠΤΛΧΝ ΣΖ ΑΝΓΡΟΤ, πνπ νξγάλσζαλ ε Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε Άλδξνπ, ν 

Κπλεγεηηθφο χιινγνο Άλδξνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γίθηπν Οηθνινγηθψλ Οξγαλψζεσλ Αηγαίνπ, 

ηελ Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξία θαη ην χιινγν Δζεινληψλ Γαζνππξνζβεζηψλ Άλδξνπ θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε  ζηηο 28/10 ζηε Υώξα ηεο Άλδξνπ ζπκκεηείραλ: 
Ζ Βάλα θαθηαλάθε, Αξρηηέθηνλαο-Υσξνηάθηεο απφ ηελ Κξήηε δξαζηεξηνπνηνχκελε ζε 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ν Ζιίαο Γηαλλίξεο Υσξνηάθηεο πνιενδφκνο, επίθνπξνο θαζεγεηήο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ζρνιήο ηνπ πνιπηερλείνπ Κξήηεο, απφ ηελ Ηθαξία, ν Απνζηφιεο Καιηζήο 

Βηνιφγνο, πξφεδξνο ηνπ Γ ηεο Διιεληθήο Οξληζνινγηθήο Δηαηξείαο, κέινο ηνπ Γηθηχνπ 

Οηθνινγηθψλ Οξγαλψζεσλ Αηγαίνπ θαη ηεο Έλσζεο Πνιηηψλ θύξνπ γηα ην πεξηβάιινλ θαζψο 

θαη εθπξφζσπνη ζπιινγηθνηήησλ απφ ηε Βνησηία, ηε ύξν θαη ηε Μύθνλν. Ζ εθδήισζε 

βηληενζθνπήζεθε απφ ηνλ ληνθπκαληεξίζηα-επηρεηξεκαηία ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο Μπθφλνπ, κεξν 

Δπαγγειηλφ, κε ηε βνήζεηα ηεο Μαξηιέλαο Ξαλζνχ. 

Σνπο επραξηζηνύκε ζεξκά πνπ ππεξβαίλνληαο ηηο δπζθνιίεο ησλ θαηξώλ (θπξηνιεθηηθά θαη 

κεηαθνξηθά) καο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο. 

ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε ηηο πξνβνιέο θαη θξάηεζε πεξίπνπ ηξεηο ψξεο, εθηφο ησλ 

πξνζθεθιεκέλσλ θαη εθπξνζψπσλ ησλ νξγαλσηψλ παξέζηεζαλ θαη ζπκκεηείραλ, ν Γήκαξρνο 



Άλδξνπ θνο Γηάλλεο Γιπλφο, ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο επηθεθαιήο ηεο αληηπνιίηεπζεο θνο 

Θενδφζεο νπζνχδεο, δεκνηηθνί ζχκβνπινη, εθπξφζσπνη ζπιιφγσλ θαη πεξίπνπ 80 πνιίηεο . 

Σν πεξηερφκελν θαη ησλ ηξηψλ ηαηληψλ πνπ πξνβιήζεθαλ θψηηδε ηηο ιηγφηεξν γλσζηέο πηπρέο ησλ 

βηνκεραληθήο θιίκαθαο εθαξκνγψλ αηνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα, 

φζν αθνξά ηελ ακθηζβεηνχκελε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαζψο θαη ηηο 

ηνπηθέο επηπηψζεηο ηέηνησλ ηεξάζηησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

ε νιηγφιεπηεο παξεκβάζεηο παξνπζηάζηεθαλ κε επηρεηξήκαηα νη αληηζέζεηο ζε επηθείκελα εθηόο 

θιίκαθαο-θαξασληθά έξγα ζηελ Κξήηε (4000MW), ζηε θύξν (330 MW) ζηελ Ηθαξία 

(330MW) θαη  θπζηθά ζηελ Άλδξν (άλσ ησλ 550MW). Κνηλά ζεκεία ν γηγαληηζκφο ησλ έξγσλ, 

ε απνπζία ηνπηθψλ κειεηψλ ππνινγηζκνχ θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θαη ρσξνηαμίαο, ε απεηιή 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ε πιήξεο παξάθακςε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαηά ηνπο 

ζρεδηαζκνχο.  

 Σν ζπκπέξαζκα πνπ βγήθε είλαη φηη απφ ηελ Άλδξν μεθηλάεη ν κε αλαζηξέςηκνο θαη ρσξίο 

πξνεγνχκελν κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ κνλαδηθνύ ρώξνπ ηνπ Αηγαίνπ κε ηα βαζηθά εξσηήκαηα- 

πξνυπνζέζεηο θάζε ζρεδηαζκνχ: ηη ; πσο ; πνπ;- πόζν;- γηα πνηόλ; - Αλαπάληεηα. ηελ πξάμε 

εθαξκφδεηαη κία ζηξαηεγηθή κε κνλαδηθφ γλψκνλα ηελ παξαγσγή επηδνηνχκελεο θαη πςεινχ 

θφζηνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο εμαγσγή, θαηαζηξέθνληαο ηνπο ηνπξηζηηθνχο πφξνπο ησλ 

λεζηψλ. 

ηελ παξέκβαζή ηνπ ν Γήκαξρνο Άλδξνπ θνο Γιπλόο ηόληζε κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ απνπζία 

ρσξνηαμίαο θαη ζρεδηαζκνύ θαη παξνκνίαζε κε εηζβνιή ηηο επηθείκελεο εμειίμεηο ζηελ Άλδξν. 

Έζεζε σο πξνυπφζεζε ηνλ ηνπηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζή ηνπ κε θαηά πξνηεξαηφηεηα 

δεκνηηθή ζπκκεηνρή . Αθφκε επηζήκαλε ηελ ζεκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE νχησο ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ζαθψο νη δψλεο απνθιεηζκνχ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα 2 κεγαιχηεξα θαη άκεζα πινπνηήζηκα έξγα ζηελ Άλδξν είλαη: 

- κηα εγθαηάζηαζε ζπλνιηθήο ηζρχνο 119,6 MW θαη Γηθηχνπ Γηαζχλδεζεο, ζηηο ζέζεηο «ΚΗΛΗΕΑ, 

ΛΟΤΚΟ, ΜΠΑΜΠΟ-ΒΗΓΛΗΔ, ΛΔΤΚΗΒΑΡΗ, ΑΓ.ΟΝΟΤΦΡΗΟ»  (επξχηεξε πεξηνρή Αθξ. 

Κακπαλόο), Νήζνπ Άλδξνπ, Ν. Κπθιάδσλ, ζπκθεξφλησλ γεξκαλνχ επηρεηξεκαηία θαη ηεο ΓΔΖ 

Αλαλεψζηκεο ΑΔ, πνχ έρεη ιάβεη έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ ζεκαίλεη φηη ην ελ ιφγσ έξγν, 

πήξε ην ηειηθφ πξάζηλν θσο απφ ηνλ ππνπξγφ «πεξηβάιινληνο» θαη κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα 

μεθηλήζεη ε πινπνίεζή ηνπ. Δθφζνλ πινπνηεζεί ζα απνηειείηαη απφ 52 αλεκνγελλήηξηεο ηζρχνο 2,3 MW 

θαη χςνπο 100κ ε θάζε κία. πλνιηθά ζα αλαπηπρζνχλ ζε κηα έθηαζε πεξίπνπ 7 ηεηξαγσληθψλ 

ρηιηνκέηξσλ. Γηα θάζε κία ρξεηάδεηαη ε δεκηνπξγία πιαηψκαηνο πεξίπνπ ηξηψλ ζηξεκκάησλ. Θα 

δηαλνηρζνχλ 13 ρηιηφκεηξα λέσλ δξφκσλ θαη ζα  «βειηησζνχλ» άιια 18 ρηιηφκεηξα γηα λα πεξάζνπλ 

θνξηεγά κήθνπο 40 κέηξσλ θαη νη κεγαιχηεξνη γεξαλνί πνπ ππάξρνπλ. Σν έξγν ζπλνδεχεηαη απφ λέα 

ππνβξχρηα δηαζχλδεζε κε ηελ Αηηηθή θαη ζα δηαζέηεη θηίξην ειέγρνπ 500 η.κ. θαη ππνζηαζκφ 700 η.κ.  Ζ 

παξαπάλσ εγθαηάζηαζε θαηαζηξαηεγεί φινπο ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Ννκαξρηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ Κπθιάδσλ θαη έρεη ιάβεη αξλεηηθή γλσκνδφηεζε απφ ην ηκήκα πεξηβάιινληνο ηεο 

Πεξηθέξεηαο, αιιά ε θεληξηθή δηνίθεζε αδηαθνξεί ηελ πεξηνρή έρνπλ αδεηνδνηεζεί άιιεο 10 

αλεκνγελλήηξηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο 12 MW αλεβάδνληαο ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο ζε 64 αλεκνγελλήηξηεο 

ζπλνιηθήο ηζρχνο πεξίπνπ 130 MW. Ζ αλάπηπμε απηή πξνηείλεηαη δίπια ζε θσιηέο καπξνπεηξίηε, 

πξνζηαηεπφκελνπ είδνπο θαη είλαη ζχκθσλα κε δηεζλείο κειέηεο αζχκβαηε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ. ρήκα 

νμχκσξν κηα θαη έρεη εγθξηζεί πξφγξακκα LIFE γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ καπξνπεηξίηε ζην νπνίν κάιηζηα 

ζπκκεηέρεη θαη ν Γήκνο Άλδξνπ.  

- κηα εγθαηάζηαζε ζπλνιηθήο ηζρχνο 140 MW (75 αλεκνγελλήηξηεο) , ζηνλ θεληξηθό νξεηλό όγθν ηεο 

Άλδξνπ, εληόο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο, ζπκθεξφλησλ νκίινπ Κνπεινχδνπ, ππνέξγν επξχηεξνπ 

έξγνπ ζπλνιηθήο ηζρχνο 320 MW ζε Άλδξν, Σήλν, Πάξν θαη Νάμν. Αξλεηηθή (κε δεζκεπηηθή) 

γλσκνδφηεζε γηα ηα ππνέξγα θαη ζηα ηέζζεξα λεζηά έδσζαλ φια ηα αληίζηνηρα δεκνηηθά ζπκβνχιηα 

(ζηελ Άλδξν βάζεη ηεο απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε εκεξνκελία 26/10/2011). Γπζηπρψο φκσο 

ε πξνζεζκία γλσκνδφηεζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ παξήιζε θαη ζχκθσλα κε ην λφκν  Fast 

Track λνείηαη σο ζεηηθή, πξάγκα πνπ αθήλεη θαη εδψ κφλε νδφ αθχξσζεο ην ηΔ.  

 Σειηθή δηαπίζησζε όηη γηα λα εκπνδηζηεί ν πιήξεο κεηαζρεκαηηζκόο ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο 

Άλδξνπ, ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Διιάδαο ζε έλα απέξαλην νκνηνγελέο, εθρεξζσκέλν βηνκεραληθό 

ηνπίν κε ρηιηόκεηξα ηεξάζηησλ δξόκσλ θαη δηάζπαξηεο εθαηνληάδεο αλεκνγελλήηξηεο άλσ ησλ 

100κ, κε ηεξάζηηεο πεξηνρέο λα απαμηώλνληαη γηα άιιεο ρξήζεηο γεο όπσο  αγξνηηθή, νηθηζηηθή, 



παξαζεξηζηηθή, (αγξν)ηνπξηζηηθή θ.α.  είλαη απαξαίηεην ην πάγσκα ησλ δξνκνινγεκέλσλ 

εμειίμεσλ θαη ν επαλαζρεδηαζκόο  από κεδεληθή βάζε αθνύ πξνεγεζεί αλάιπζε θόζηνπο- νθέινπο 

ησλ ηερλνινγηώλ από αλεμάξηεην θνξέα. 

ε απηφ ην πιαίζην ζπδεηήζεθε ε πξνζππνγξαθή ηεο πξνζθπγήο ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο κε 

αίηεκα ηελ αλαζηνιή εξγαζηψλ γηα ην έξγν ηνπ Κακπαλνχ, ζηελ νπνία πξνβαίλνπλ δηνξγαλσηέο ηεο 

εθδήισζεο, απφ πνιίηεο θαη θνξείο ηνπ λεζηνχ θαζψο επίζεο θαη ε δεκηνπξγία νιηγνκεινχο ηνπηθήο 

επηηξνπήο. 

Οη παξαπάλσ, θαινχκε ηνλ Γήκν λα ζπγθαιέζεη έθηαθην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε ζέκα ηελ ζπκκεηνρή 

θαη ηνπ Γήκνπ ζηελ πξνζθπγή, φπσο ζπκβαίλεη ζηε θχξν, ηελ Πάξν θαη αιινχ. 
 

επηζηξνθή 
 

Ζ ζέζε ηνπ Blog Νάζνο Μπξάηζνο  γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο ζηελ Ηθαξία  

 

Νάζνο Μπξάηζνο 

Γεκνζηνγξάθνο κέινο ηεο ΔΖΔΑ θαη ηνπ γεληθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο ΠΟΔΤ  

7 επηεκβξίνπ 2011 

Δθθξάδνπκε ηελ θαηεγνξεκαηηθή καο αληίζεζε ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, 

αιιά θαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εγθιεκαηηθέο θαη αληηπεξηβαιινληηθέο εθαξκνγέο πνπ επηρεηξνχληαη, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθνχ-πάξθνπ κακνχζ ζηελ Ηθαξία, κε 110 

αλεκνγελλήηξηεο, απφ ηνλ φκηιν Μπηηιελαίνπ, κε ηηο επινγίεο ηεο ΡΑΔ. Με πξφζρεκα ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαηαζηξέθεηαη ην 

πεξηβάιινλ κε «μχξηζκα» ηνπ βνπλνχ, κε νξηδφληηνπο θαη θάζεηνπο δξφκνπο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηε κεηαθνξά ησλ κεραλεκάησλ. Αξα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνκείο φπσο ε γεσξγία, ε 

κειηζζνθνκία, θαιιηέξγεηεο, θιπ πιήηηνληαη ζνβαξά. 

Οη 110 αλεκνγελλήηξηεο δελ πξννξίδνληαη γηα ηηο θαηά πνιχ κηθξφηεξεο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ, πνπ 

πξνθαλψο ζήκεξα δελ θαιχπηνληαη, αιιά γηα λα πνπιάεη ελέξγεηα θαη λα θεξδίδεη ν φκηινο, εηδηθά 

φηαλ ζε κεξηθά ρξφληα έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο, πξέπεη λα 

πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Έηζη ε θπβέξλεζε αεξνινγεί γηα ηελ "πξάζηλε 

αλάπηπμε" θαη ηηο δνπιεηέο ηηο δίλεη ζηνπο ηδηψηεο. Δηδηθά γηα ηηο ζρέζεηο Μπηηιελαίνπ θαη 

ΠΑΟΚ έρνπλ αθνπζηεί πνιιά. 

ρεδφλ έλα ρξφλν κεηά ηηο θαηαζηξνθέο ζην νδηθφ δίθηπν απφ ηηο λεξνπνληέο ηνπ 2010 ε κφλε 

παξέκβαζε ζην νδηθφ δίθηπν ήηαλ ε ηνπνζέηεζε πνξηνθαιηψλ θψλσλ γηα λα ηνλίδνπλ ηελ 

απαηηνχκελε πξνζνρή θαη κηθξνεπηζθεπέο ζε θάπνηεο γέθπξεο. Σφζν πνιχ ελδηαθέξζεθε ε 

ηξντθαλή θπβέξλεζε γηα ηνπο δξφκνπο ηεο Ηθαξίαο θαη ηψξα δηαξξέεη φηη ε πηζαλή έιεπζε ηνπ 

Μπηηιελαίνπ ζα θηηάμεη ην νδηθφ δίθηπν!! 

Γηα ρξφληα είλαη ζπρλέο νη δηαθνπέο ξεχκαηνο ην ρεηκψλα ζην λεζί, παξά ηηο εξσηθέο πξνζπάζεηεο 

ειάρηζησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ απνηεινχλ νκνινγία ησλ πεξηζσξίσλ αλάπηπμεο ησλ εξγαζηψλ ηεο 

ΓΔΖ, πνπ ζθφπηκα ππνλνκεχεηαη απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία γηα λα αλνίμεη ν δξφκνο ζηνπο ηδηψηεο 

θαη λα αθξηβχλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηα ηηκνιφγηα. 

Γε θαη χδσξ γηα ηνπο ηδηψηεο θαη ζηνλ θαηάδα νη Ηθαξηψηεο. 

Μαο πεηάλε θαη ηελ θαξακέια φηη ζα θηηαρηνχλ δνπιεηέο, απηνί πνπ επί ησλ εκεξψλ ηνπο 

εθηηλάρηεθε ε αλεξγία θαη βπζίζηεθε ζηε θηψρεηα ν θφζκνο. 

ζεο δνπιεηέο έθεξε ην ρηίζηκν μελνδνρείσλ φηαλ ν θφζκνο δελ έρεη ιεθηά λα θάλεη δηαθνπέο (θαη 

νη μελνδφρνη αθφκα μεπιεξψλνπλ δάλεηα), φζε αλάπηπμε έθεξε ε εθνπιηζηηθή αζπδνζία, πνπ έρεη 

αθήζεη ην λεζί κε έλα θαξάβη, φζε πνηφηεηα δσήο έρεη θέξεη ε ππνβάζκηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, 

άιιε ηφζε «αλάπηπμε θαη δνπιεηέο» ζα θέξεη ην θνχξεκα κε ηελ ςηιή, ηνπ βνπλνχ. Καη θπζηθά ζα 

αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο αληίζηνηρεο «πξάζηλεο» (ιφγσ θπβεξλεηηθήο πξνέιεπζεο θαη φρη ιφγσ 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο) παξεκβάζεηο ζε άιια ζεκεία ηεο Διιάδαο. 

Ήδε βξίζθνληαη ζε εμέιημε δηαδηθαζίεο ηφζν ζε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κε πξνζθπγέο, 

φζν θαη ζε επίπεδν θνηλσλίαο κε ζπδεηήζεηο. 

Δπηβάιιεηαη λα αμηνπνηεζεί ε εκπεηξία απφ ηελ αξλεηηθή ζέζε πνπ πήξε ην πεξηθεξεηαθφ 

ζπκβνχιην Ηνλίσλ λήζσλ γηα αληίζηνηρν ζρέδην εγθαηάζηαζεο, κεηά απφ καδηθή θηλεηνπνίεζε 

θνξέσλ, αιιά θαη λα κειεηεζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ θαηαξξίπηνπλ "επηρεηξήκαηα" γηα δήζελ 

http://nasosbratsos.blogspot.com/


δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο (κεηξεκέλεο ζηα δάρηπια ηνπ ελφο ρεξηνχ, ζε φιεο ηηο αληίζηνηρεο 

πεξηπηψζεηο). 

Όρη ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο. 

Ναη ζηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, κε ηελ νπζηαζηηθή παξέκβαζε θαη ζύκθσλε γλώκε 

ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ γηα ηνπο ρώξνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ην εύξνο ηνπο. 

Όρη ζην θνύξεκα ηνπ βνπλνύ ηνπ Αζέξα. 

 

[ΠΖΓΖ: http://nasosbratsos.blogspot.com/2011/09/blog-post_07.html blog ππνθεηκεληθήο 

άπνςεο,πάληα ελππόγξαθεο, κε πεξηερόκελα από ηα media, ηελ θνηλσλία, ηνλ εξαζηηερληθό 

αζιεηηζκό, αιιά θαη ηελ Ηθαξία] 
 

επηζηξνθή 

 

Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ρξένο  

 

Σνπ Γεκήηξε Μπξηαζνχιε, Καζεγεηή ζην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. 

 

 «Ζ αλάπηπμε ηεο ρψξαο ζα μεθηλήζεη απφ ηελ Γεσξγία», δήισλε ν Έιιελαο πξσζππνπξγφο ην 

20101. Ζ θ. M. Απνζηνιάθε πξφζζεηε ιίγν αξγφηεξα: «Ο πξσηνγελήο ηνκέαο, ε αγξνηηθή 

παξαγσγή είλαη γηα ηελ Διιάδα έλαο κνλφδξνκνο, ε βαξηά καο βηνκεραλία, θαη ζε απηή πξέπεη λα 

επελδχζνπκε, απηή λα αλαηάμνπκε θαη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο καο θαη λνκηθέο καο 

πξσηνβνπιίεο λα ηελ εληζρχζνπκε θαη λα ηε ζηεξίμνπκε γηαηί έρεη πνιιά πξνβιήκαηα»2. Ο δε 

ππνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο δηαπίζησλε: «Γελ ππάξρεη νπζηαζηηθά ειιεληθή γεσξγία αθνχ 

εηζάγεη φινπο ηνπο ζπφξνπο απφ ην εμσηεξηθφ»3. 

Αλ θαη ε ρψξα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθαιίζεη επηζηηηζηηθή απηάξθεηα, λα παξάγεη θηελά 

πνηνηηθά αγξνηνθηελνηξνθηθά πξντφληα θαη λα θάλεη εμαγσγέο, ην 2009 πιήξσζε 6,5 δηζ. επξψ 

γηα εηζαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ4. Σν 2010 δαπαλήζεθαλ 6,3 δηζ. επξψ γηα εηζαγσγέο 

ηξνθίκσλ. Σν πξψην εμάκελν ηνπ 2011 δαπαλήζεθαλ γηα εηζαγσγέο παηάηαο 59.8 εθαηνκκχξηα 

επξψ, νζπξίσλ 14.0, θνηλψλ ιαραληθψλ 59.65, ελψ ην 2010 ,11.4 εθαηνκκχξηα επξψ γηα 

θξεκκχδηα θαη ζθφξδα. 

Tν 1990 ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ αγξνηηθνχ ηζνδπγίνπ ήηαλ 446.660 επξψ, ην 2002 1,7 δηζ. 

επξψ, ελψ ην 2006 έθηαζε ηα 2,1 δηζ. επξψ. H αμία ησλ εηζαγσγψλ ην 1990 ήηαλ 1,6 εθαηνκκχξηα 

επξψ, ην 2002 4,7 δηζ. επξψ θαη ην 2006 5,9 δηζ. επξψ6. Ζ κεγάιε πιεγή ζ‘ απηφ ην έιιεηκκα 

είλαη ηα θηελνηξνθηθά πξντφληα. Σν 2010 ε αμία ησλ εηζαγσγψλ γηα θξέαηα θαη παξαζθεπάζκαηα 

θξέαηνο (99% απφ ΔΔ) έθηαζε ην 1,085 δηζ. επξψ ελψ νη εμαγσγέο ήηαλ κφιηο 56,7 εθαη. επξψ... 

Παξά ηελ δηαπίζησζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηηο θπβεξλεηηθέο εμαγγειίεο, επηδνηνχκελα 

θσηνβνιηατθά αληηθαζηζηνχλ θαιιηέξγεηεο, κε αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ 

ιηγνζηψλ παξαγσγηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο, ηεο γεσξγηθήο γεο θαη ηνπ αγξνηηθνχ θαη θπζηθνχ 

ηνπίνπ, αιιά θπξίσο ηνπ ήζνπο ησλ ήδε εθκαπιηζκέλσλ απφ ηηο ζηξεβιέο επηδνηήζεηο αγξνηψλ. 

Οη νπνίνη εθπαηδεχνληαη ζηελ κε‐εξγαζία, ζηε κε‐ παξαγσγή πνηνηηθψλ αληαγσληζηηθψλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ έρεη αλάγθε ε ρψξα ηφζν γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ επηζηηηζηηθή ηεο 

αζθάιεηα φζν θαη γηα λα ηνλψζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο θαη ηηο εμαγσγέο πξντφλησλ πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε αθξηβέο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Ζ Διιάδα πξέπεη θπζηθά λα επηηχρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο φζνλ αθνξά ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

ΑΠΔ ζην ελεξγεηαθφ ηεο ηζνδχγην. Πσο φκσο; Καηαζηξέθνληαο ηε γεσξγηθή γε θαη δηαηεξψληαο 

ηηο εηζαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηα ζεκεξηλά εμσθξεληθά επίπεδα; Καη γεσξγηθή γε δελ είλαη 

κφλν ε γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ παξαγσγή αξσκαηηθψλ θπηψλ ζε «ππνβαζκηζκέλα» 

εδάθε θαη ε κεηαπνίεζή ηνπο ζε πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, 

λα σζήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο ρψξαο, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επηζηξνθή ησλ λέσλ ζηελ 

χπαηζξν αληί λα πάξνπλ ην δξφκν ηεο μεληηηάο. Ζ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ βνζθνηφπσλ κπνξεί 

λα βνεζήζεη λα κεησζνχλ νη εηζαγσγέο θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη λα εληζρπζνχλ νη εμαγσγέο 

πςειήο πνηφηεηαο πηζηνπνηεκέλσλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ ΠΟΠ. 

Οη ππνινγηζκνί ησλ εζφδσλ απφ ηηο ΑΠΔ θαίλνληαη εληειψο απνζπαζκαηηθνί θαη πξνβιεκαηηθνί. 

Γηαηί θσηνβνιηατθά ζε γεσξγηθέο εθηάζεηο (αλεμαξηήησο παξαγσγηθφηεηαο); Ζ απψιεηα ηεο 

http://nasosbratsos.blogspot.com/2011/09/blog-post_07.html


δπλεηηθήο γεσξγηθήο παξαγσγήο έρεη ππνινγηζηεί; Σν θφζηνο ησλ επηπιένλ δηθηχσλ γηα ηα ήδε 

πςεινχ θφζηνπο παξαγσγήο ελέξγεηαο θσηνβνιηατθά πνηνο ην πιεξψλεη; Ζ απάληεζε είλαη 

πξφζθαηε: «απμήζεηο ζηα ηηκνιφγηα ηεο ΓΔΖ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην έιιεηκκα ππέξ ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο πξνεηνηκάδεη ην ΤΠΔΚΑ»7. πλνδεχεηαη ε αληηθαηάζηαζε 

θαιιηεξγεηψλ ή θπζηθήο βιάζηεζεο κε θσηνβνιηατθά απφ πξφζηηκα εθπνκπψλ CO2 ιφγσ ηεο 

απψιεηαο ηεο θπηηθήο κάδαο πνπ απνξξνθά αλάινγεο πνζφηεηεο CO2 (Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Πεξηβάιινληνο); ια απηά δείρλνπλ ηε ζηξεβιή αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζέκαηνο ησλ θσηνβνιηατθψλ θαη ησλ ΑΠΔ γεληθφηεξα. Μηα ηεξάζηηα έθηαζε παλάζρεκσλ 

ηαξαηζψλ ησλ Διιεληθψλ πφιεσλ, κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ έηνηκν ρσξίο πξφζζεην θφζηνο, ζα 

κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί σο κε‐ παξαγσγηθή επηθάλεηα δηαζέζηκε γηα εγθαηάζηαζε 

θσηνβνιηατθψλ. ζν γηα ην ζρέδην «Ήιηνο», παξαγσγήο «θηελήο» ειηαθήο ελέξγεηαο απφ 

θσηνβνιηατθά γηα εμαγσγή ζηε Γεξκαλία, είλαη πξνθαλέο φηη νχηε γε δηαζέηνπκε γηα λα ηελ 

ππνβαζκίζνπκε ζε λεθξφ ηνπίν θσηνβνιηατθψλ, νχηε επάξθεηα γεσξγηθήο παξαγσγήο έρνπκε, 

νχηε θηελή νχηε επαξθήο είλαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ θσηνβνιηατθψλ ψζηε λα δηαζέζνπκε 

ηελ πιενλάδνπζα ζηε Γεξκαλία. Αληίζεηα, κέρξη θξεκκχδηα θαη ζθφξδα εηζάγνπκε απφ ηε 

Γεξκαλία. Καη επηπιένλ ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ επηδνηείηαη απφ ηνπο Έιιελεο πνιίηεο! 

ζνλ αθνξά ην κέγεζνο παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο ε απάληεζε έρεη δνζεί απφ ηνπο αξραίνπο 

Έιιελεο αηψλεο πξηλ: «Μέηξνλ άξηζηνλ»! Γπζηπρψο φκσο, αηνιηθά πάξθα ζρεδηάδνληαη καδηθά ζε 

βνπλνθνξθέο ηεο Κξήηεο θαη άιισλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. πσο θαη κε ηα θσηνβνιηατθά, ε 

καδηθή εγθαηάζηαζε ηεξάζηησλ αλεκνγελλεηξηψλ θαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθψλ ππνδνκψλ (δξφκσλ, 

ζηαζκψλ) έρεη πνιιαπιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Σν ηνπίν, ην ζεκαληηθφηεξν θπζηθφ πιενλέθηεκα 

απηψλ ησλ πεξηνρψλ φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε πςειήο πνηφηεηαο ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη 

αγξνηνπξηζκνχ, αιινηψλεηαη αλεπηζηξεπηί.  

Οη ηνπηθέο θνηλσλίεο ράλνπλ έλα κνλαδηθφ δπλακηθφ βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ζ νξζνινγηθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ βνζθνηφπσλ θαη άιισλ θπζηθψλ πφξσλ θαζίζηαηαη δχζθνιε ή θνπηψδεο. 

Πνιίηεο θαη ηνπηθέο αξρέο αλαδεηνχλ αλαπηπμηαθή «ιχζε» ζηελ ήζζνλα πξνζπάζεηα ηεο 

«παξαρψξεζεο» γεο, έλαληη «κηζζψκαηνο», ζε επηδνηνχκελν (θαη απφ ηνπο ίδηνπο!) «επελδπηή». 

Αληί λα αλαδεηνχλ ηξφπνπο παξαγσγήο ηνπηθψλ πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη 

πνιηηηζκνχ, κε ηαπηφρξνλε δηαθχιαμε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηνπ αλεπαλάιεπηνπ ηνπίνπ ηεο ρψξαο 

θαη θπξίσο ηνπ ήζνπο ησλ πνιηηψλ, φια εμαξγπξψλνληαη κε ην «κίζζσκα» απφ ηνλ επηδνηνχκελν 

«επελδπηή». Δθπαηδεχνληαη έηζη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο ζηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ ρξένπο πνπ έρεη 

νδεγήζεη ηε ρψξα ζηελ νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε θαη ζηελ εζηθή εμαζιίσζε. 

Οη ζπλέπεηεο ηεο πνιηηηθήο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ είλαη νδπλεξέο. Ο Έιιελαο έρεη γίλεη 

κεηαπξάηεο ηεο γεο, ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηνπ ήζνπο, ηεο ηζηνξίαο ηνπ… 

Μεηαπξάηεο πνπ εμαξγπξψλεη πνιηηηζκφ θαη παξαδφζεηο αηψλσλ έλαληη ηεο «ραιαξήο» θαη 

«πινχζηαο» δσήο πνπ ηνπ «εμαζθάιηδαλ» ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη δαλεηζηέο. Καη δελ έκαζε ην 

κάζεκα ηνπ! Δπηκέλεη λα είλαη ν κεηαπξάηεο πνπ δελ θνπηάδεη γηα λα παξάμεη, πνπ δηψρλεη ηα 

παηδηά ηνπ απφ ηηο παηξνγνληθέο εζηίεο ηνπο γηα λα παξάμνπλ αιινχ γλψζε θαη θαηλνηφκα 

πξντφληα. Μεηαπξάηεο πνπ εηζάγεη, επεηδή δελ παξάγεη θαη επεηδή θαηαζηξέθεη φζνπο 

παξαγσγηθνχο πφξνπο ηνπ απέκεηλαλ, πξντφληα πνπ παξάγνπλ άιινη ζην εμσηεξηθφ. Μεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ηα μεληηεκέλα παηδηά ηνπ…  
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επηζηξνθή 
 



ΑΠΔ θαη ΗΟΡΡΟΠΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ηνπ Γεκήηξε Φαξξά 
 

31 Οθηψβξηνο 2011  
 

Ο θάζε πινχηνο γηα λα θαηαζηεί βηψζηκνο πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη απφ ηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο, κε 

ην θάζε θέξδνο λα επαλεπελδχεηαη ζηνλ ίδην ην ηφπν. Απηφ πξέπεη λα γίλεηε ΗΟΡΡΟΠΑ ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπηθφ πνιηηηζκφ, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ην πεξηβάιινλ. Οη Αλαλεψζηκεο 

Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζπληζηνχλ ηελ ιχζε γηα ην ελεξγεηαθφ φηαλ είλαη κηθξήο θιίκαθαο, 

απνθεληξσκέλεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζην θάζε θπζηθφ - πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Έηζη ν θάηνηθνο ζα 

κείσλε ηελ ππεξθαηαλάισζε ηνπ, ψζηε λα έρεη πιεφλαζκα ε κηθξφ πζηέξεκα ελέξγεηαο θαη λα λνηψζεη 

ζην ζπίηη ηνπ ζαλ έλαο κηθξφο ελεξγεηαθφο επηρεηξεκαηίαο, ζα είρακε κηθξέο εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ 

επηβαξχλνπλ ηηο πεξηνρέο κε πςειφ δείθηε βηνπνηθηιφηεηαο, ην αγξνηνπξηζηηθφ ηνπίν θαη ε εγθαηάζηαζε 

ηνπο ζα γηλφηαλ απφ κηθξά ηνπηθά ηερληθά γξαθεία θαη φρη απφ απξφζσπεο πνιπεζληθέο. 
 

 ΠΤΛΧΝΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΠΔ 

1) Οη ΑΠΔ έρνπλ λφεκα εάλ κεδελίζνπκε ηελ ππεξθαηαλάισζε, εάλ φρη έρνπλ ην αληίζεην απνηέιεζκα, 

επηβαξχλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ην πεξηβάιινλ γηαηί φηαλ γεκίζεη ν πιαλήηεο ΑΠΔ ηφηε ζα έρνπκε έλα 

λεθξφ πεξηβάιινλ θαη κνλφδξνκν ηα ππξεληθά. 

2) Σα ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΑ απφ κφλα ηνπο απνξξνθνχλ ην 45-50% ησλ παγθνζκίσλ εθπνκπψλ ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, δελ είλαη δπλαηφ ην 20% ζε ΑΠΔ πνπ έρεη δεζκεπηεί ε Διιάδα λα παξάγεη ζε 

ειεθηξηθφ ξεχκα λα γίλεη ελάληηα ζηα νηθνζπζηήκαηα πνπ  

απφ κνλά ηνπο είλαη ην κεγαιχηεξν φπιν ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Γελ είλαη δπλαηφλ λα θφβνπκε έιαηα θαη δξχεο γηα λα βάινπκε αλεκνγελλήηξηεο. 

Δθηφο θαη εάλ ην ελδηαθέξνλ καο είλαη κφλν ην αηνιηθφ δπλακηθφ, ην ρακειφ ελνίθην θξαηηθψλ 

εθηάζεσλ, θαη φρη ε ζσηεξία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

3) Ο παγθφζκηνο φξνο αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ είλαη ε ιέμε «δηείζδπζε», είλαη ν φξνο ζε φια ηα ζρεηηθά 

θείκελα θαη ηηο λνκνζεζίεο. 

Αθξηβψο απηφο ν φξνο καο ιέεη φηη είλαη νη ΑΠΔ απηέο πνπ πξέπεη λα δηεηζδχζνπλ ζε πεξηβάιινλ, 

θνηλσλία, πνιηηηζκφ θαη φρη ην αληίζεην. 

Γελ είλαη ινηπφλ δπλαηφλ, πνπιηά πνπ εμηζζνξνπνπλ ππεξπιεζπζκνχο άιισλ δψσλ, βφηαλα πνπ καο 

ζεξαπεχνπλ, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί πνπ καο αγαιιηάδνπλ ηελ ςπρή, λα έρνπλ ελνρέο θαη λα ρξεηάδεηαη 

λα δηθαηνινγνχληαη πνπ ππάξρνπλ ζε πεξηνρέο πνπ έρεη αηνιηθφ δπλακηθφ. 

4) Σν αηζζεηηθφ καο πεηξάδεη κφλν εάλ ε θαηαζθεπή ηέηνησλ ζηαζκψλ επεξεάδεη ηελ επηζθεςηκνηεηα 

ηεο ελδνρψξαο πνπ ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ αδπλακία πψιεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

Αιιηψο δελ πξέπεη λα καο επεξεάδεη κηαο θαη νη ζσζηά αλαπηπζζφκελεο ΑΠΔ είλαη ε ιχζε γηα ηελ 

ελεξγεηαθή θαη πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη πξέπεη λα ηηο δερφκαζηε. 

Πξνηηκάκε κηα ελαξκνληζκέλεο θιίκαθαο ΑΠΔ ζε έλα βνπλφ παξά ηηο θηηο βίιιεο θαη ηα απζαίξεηα ζε 

απηφ (βιέπε ζην Οξνπέδην "Ληβάδη" Κξνπζψλα) 

5) Οη πεξηνρέο ηνπ δηθηπνχ Natura 2000, πνπ είλαη ην κεγαιχηεξν ηνπηθφ αλαπηπμηαθφ εξγαιείν ηεο 

ελδνρψξαο κε δπλαηφηεηα απεπζείαο ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηνπο Φνξείο 

Γηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη ηνπο ΟΣΑ, είλαη ηεξάζηην αλαπηπμηαθφ ιάζνο λα έξρνληαη ζε 

ζχγθξνπζε νη ΑΠΔ κε απηέο γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν έλα απφ ηα δπν απηά αλαπηπμηαθά εξγαιεία ζα 

κεδελίζεη ηελ δπλακηθή ηνπ, ελψ κε ζσζηή ρσξνηαμία ζα κπνξνχζακε λα εθκεηαιιεπηνχκε θαη ηα δχν 

κε πεξηζζφηεξν ζπλνιηθφ θέξδνο.  

ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΑ – ΓΑΝΗΑ 
Σα θξάηε απηά θαηέρνπλ νιφθιεξε ηελ γξακκή ΑΠΔ. Έξεπλα – ηερλνινγία – θαηαζθεπή είλαη δηθηά 

ηνπο θαη κε ηελ δηθή καο επηδφηεζε δεκηνπξγνχλ ηεξάζηηα νηθνλνκηθή ππεξαμία θαη ζέζεηο εξγαζίαο, ζε 

αληίζεζε κε εκάο πνπ απιψο βάδνπκε ηα ηζηκέληα ζηηο βάζεηο (θαη απηά εηζαγφκελα) θαη ζπγρξφλσο 

ηνπο επηδνηνχκε γηα λα πάξνπλ έλαλ ηνπηθφ πινχην θαη λα ηνλ βγάινπλ ζην εμσηεξηθφ, δειαδή ν ηέιεηνο 

πησρεπηηθφο κεραληζκφο. 

Γελ λνείηαη λα κελ παξάγνπκε κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη λα κελ κεηέρνπλ ζηηο εηαηξείεο 

απηέο νη ΟΣΑ κε ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50%. 

ΥΔΓΗΑΜΟ 
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Αηνιηθά πάξθα ζε πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο κπνξνχλ αλ γίλνπλ αξθεί λα είλαη γηα ηδηνθαηαλαισζε, λα 

έρεη γίλεη θαηαγξαθή ησλ νηθνζπζηεκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη φπνπ ππάξμνπλ πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο απηέο λα είλαη πνζνζηνπνηεζεκεο θαη ειεγρφκελεο κε αληηζηαζκηζηηθά κέηξα. 

ινο απηφο ν ζρεδηαζκφο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε, πξέπεη λα γίλεηαη νηθνλνκηθή 

δαπάλε ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ ζέινπλ λα εγθαηαζηήζνπλ αηνιηθνχο ζηαζκνχο ζε επαίζζεηα 

νηθνζπζηήκαηα. 

Αληίζεηα εδψ ζηε Κξήηε έρνπκε ήδε αηνιηθνχο ζηαζκνχο πνπ κε κεγάιν ζξάζνο δελ ηεξνχλ ηηο 

πεξηβαιινληηθέο - νηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο ηνπο. 

ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ - ΠΟΛΗΣΗΜΟ - ΤΝΟΥΖ 
ηελ πνιηηηζκέλε Δπξψπε νη Πεξηθέξεηεο νξγαλψλνπλ ζηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα ελεκεξσηηθέο 

παξνπζηάζεηο φπνπ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο - Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε λνκηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε 

αθνχλ ηνπο επελδπηέο, πεξηβαιινληνιφγνπο, νξγαλψζεηο, θνξείο λα αληαιιάζνπλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπο 

κε ζπλέπεηα ε ηνπηθή θνηλσλία λα ιάβεη ηελ ζσζηφηεξε γηα ην κέιινλ ηεο απφθαζε ζε θαηάζηαζε 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

Δλψ εδψ άλζξσπνη ησλ επηρεηξεκαηηψλ αισλίδνπλ ηελ ελδνρψξα πξνζπαζψληαο λα πείζνπλ ηνπο 

εμαζιησκέλνπο απφ ηελ θξίζε πνιίηεο λα ηνπο δψζνπλ γε ζε απίζηεπηα ρακειφ θφζηνο αιιά θαη 

θέξλνληαο ηνπο ηδηνθηήηεο απηνχο ελάληηα ζηελ ππφινηπε θνηλσλία ε νπνία κε έρνληαο θαλέλα θέξδνο 

απφ απηή ηελ επέλδπζε, αληηζέησο ζα έρεη ζνβαξή ππνβάζκηζε, ελαληηψλεηαη δπλακηθά. 

Φπζηθά ε ρακέλε θνηλσληθή ζπλνρή δελ αλα-πιεξψλεηαη κε ηίπνηα. 

ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ ΑΠΔ 
Ζ απνζήθεπζε ελέξγεηαο είλαη έλα δχζθνιν ζεκείν θαη ε κέρξη ηψξα πξνηεηλνκέλε ιχζε ησλ 

πδξνειεθηξηθψλ θαληάδεη ζαλ θαη ε κνλαδηθά ζσζηή. 

Γηαηί αληίζεηα κε ηελ απξνζσπηθνηεηα ηνπ θαισδίνπ δηαζχλδεζεο πνπ αδηαθνξεί γηα ηελ κείσζε ηεο 

ππεξθαηαλάισζεο κηαο θαη ν καθξηλφο θαηαλαισηήο ηεο Αζήλαο δελ βιέπεη θαη δεη ηελ πεξηβαιινληηθή 

επίπησζε ησλ βηνκεραληθψλ αηνιηθψλ πάξθσλ ζηα καθξηλά απφ απηφλ νηθνζπζηήκαηα, ηα 

πδξνειεθηξηθά ζπλεηίδνπλ ηνπο ηνπηθνχο θαηαλαισηέο κηαο θαη μέξνπλ φηη εάλ απμήζνπλ ηελ 

θαηαλάισζε ελεξγείαο ζα ππνζηνχλ πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε, ελψ εάλ πξνζέμνπλ, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο πεξηνρήο ηνπο δελ ζα ζηρηεί πεξαηηέξσ. 

Γηα ηελ απηάξθεηα ηνπ λεζηνχ, κε ζρεδηαζκφ θαη ζπκκεηνρή, δελ πεηξάδεη εάλ θάπνηεο ζθάξεο ππνζηνχλ 

ην κνηξαίν αθνχ ε ρξήζε πεηξειαίνπ, φπσο θαη λα έρεη, θέξλεη θαηαζηξνθέο. 

Παξάδεηγκα απηόλνκεο λνκαξρίαο BOLZANO, ΗΣΑΛΗΑ 
Δίλαη ε πην νηθνινγηθή λνκαξρία ηεο Δπξψπεο κε κείσζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ έσο 60% 

Με απφθαζε ηνπ 2010 απαγφξεπζε ηελ θαηαζθεπή αηνιηθψλ ζηαζκψλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο (εθηφο ηνπ 

δηαδξφκνπ BRENNER) θαη ηελ απνμήισζε ησλ 2 ππαξρφλησλ ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο ,φηαλ δειαδή 

ζα έρνπλ απνζβεζζεί νη επελδχζεηο γηαηί ζεσξεί φηη ζίγνπλ αλεπαλφξζσηα ην ηνπίν κε ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο ζηνλ ηνπξηζκφ. 

Έρνπλ φκσο θαηαθέξεη λα έρνπλ κηα παγθφζκηαο θήκεο πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία εθαξκφδνληαο , ζηα 

θηίξηα ηνπο ηα θαιχηεξα θαη απζηεξφηεξα αξρηηεθηνληθά πξσηφθνιια κε απνηέιεζκα ηνλ ρεηκψλα λα 

παξακέλνπλ δεζηά κε κηθξή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, θίλεηξα αληηθίλεηξα γηα ηνλ κεδεληζκφ ηεο 

ππεξθαηαλάισζεο, επξεία ρξήζε νηθηαθψλ θσηνβνιηαηθσλ, πξάζηλεο κεηαθνξέο επξεία παξάγσγε 

ελέξγεηαο απφ απνξξίκκαηα θαη θνπξηά αγειάδσλ. 

ΑΠΔ Δ ΓΖ ΤΦΖΛΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΣΖΣΑ 
Δίλαη ην κεγαιχηεξν πνιηηηθφ θαη ζηξαηεγηθφ ιάζνο λα εγθαηαιείςνπκε ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ, έλα 

ζίγνπξν ηνπηθφ πινχην θαη λα γίλνπκε άιιεο νηθνλνκηθήο θιίκαθαο επηρεηξεκαηίεο. 

ΛΑΜΒΑΝΧΝΣΑ ΤΠΟΦΖ ΜΑ φηη: 

Ο πιαλήηεο ζχληνκα ζα πξέπεη λα παξάγεη 70% ηξφθηκα γηα λα ζξέςε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ κε ζνβαξέο 

ελδείμεηο φηη ηα ηξφθηκα απηά ζα είλαη ζε πνιχ πςειφ θφζηνο αιιά θαη ακθηβφινπ πνηφηεηαο θαη 

αζθάιεηαο. 

Ο πιεζσξηζκφο ησλ ηξνθίκσλ είλαη +30% εηεζίσο. 

Σν πεξηβαιινληηθφ θφζηνο εθηξνθήο , ζθαγήο, δηαλνκήο ηνπ θξέαηνο, ηεο ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή , 

επεμεξγαζία θαη δηαλνκή ησλ δσνηξνθψλ ηα ρεκηθά πνπ ςεθάδνληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπο, είλαη 

ηεξάζηην. 

Σν 18% ηνπ ζπλφινπ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ παξάγνληαη απφ ηελ παξαγσγή ηνπ 

βηνκεραλνπνηεκέλνπ θξέαηνο. 



Ζ παξαγσγή ελφο θηινχ βνδηλνχ θξέαηνο ηζνδπλακεί κε 36 θηιά αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαζψο ε 

αγειάδα εηεζίσο παξάγεη 100 θηιά κεζαλίνπ. 

ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΟΤΜΔ ΟΣΗ κηα αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο θαη παξαγσγηθνχ κνληέινπ ζην λεζί:  

Α) δελ ζα σθεινχζε ην πεξηβάιινλ γηαηί ην πην νηθνινγηθφ θαη θηιηθφ πξντφλ είλαη απηφ πνπ 

θαηαλαιψλεηαη θνληά ζην ηφπν παξάγσγεο ηνπ, κε επηβαξχλνληαο ην πεξηβάιινλ κε κεηαθνξέο θαη 

ρξήζε επηθίλδπλσλ κεζφδσλ. 

Β) ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα ηα ρξεκαηηζηεξηαθά παηρλίδηα ζηα παξάγσγα έρνπλ πνιιαπιαζηάζεη ηηο ηηκέο 

ηξνθίκσλ (ηειεπηαία έθζεζε ησλ ακεξηθαληθψλ αξρψλ έδεημε φηη αθφκε θαη νιιαλδηθά ζπληαμηνδνηηθά 

ηακεία έπαηδαλ ζε απηφ), κφλν θέηνο ην θαιακπφθη αλέβεθε 17% θαη εκείο αληί λα πνληάξνπκε ζηελ 

δηαηξνθηθή επάξθεηα ηνπ λεζηνχ ζθεθηφκαζηε πσο ζα απμήζνπκε ηελ εμάξηεζε καο απφ ηξφθηκα αιιά 

θαη απφ δηάθνξα ακθηιεγφκελα επελδπηηθά παξαγσγηθά κνληέια. 

Οη θαηξνί είλαη ψξηκνη ψζηε ε Πεξηθεξεηαθή - Γεκνηηθή Απηνδηνίθεζε λα ζηακαηήζεη λα είλαη ην 

πινθάκη ηνπ ρηαπνδηνχ ησλ Αζελψλ θαη λα θξνληίζνπλ ηελ Κξήηε, αιιά θαη νη πνιίηεο λα θαηαιάβνπλ 

φηη ηα πξνβιήκαηα ιχλνληαη πεξηθεξεηαθά θαη φρη θεληξηθά, εάλ νη ίδηνη ην ζέινπλ θαη ζπκκεηέρνπλ. 

Κχξηνη ….ε άγλνηα είλαη επηινγή. 

Φαξξαο Γεκήηξεο 

dimivolt@gmail.com 

Πεγή: http://www.miakriti.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=651%3A311011-

01&catid=27%3Aenergeia&Itemid=517  
 

επηζηξνθή 
 

ΑΓΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ :  

Όιε ε εμνπζία ζηνπο πξνκεζεπηέο  Πξνθιεηηθά πξνλόκηα ζηνπο ηδηώηεο παξαγσγνύο θαη 

ζηνπο εηζαγσγείο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε βάξνο ησλ θαηαλαισηώλ θαη ηεο ΓΔΖ.  

 

Πφηε ραξάρζεθε ε πνιηηηθή πνπ θαζνξίδεη φηη ε ΡΑΔ κπνξεί λα θάλεη φηη ζέιεη ζηελ θάζε Ηθαξία ρσξίο 

λα ξσηάεη θαζφινπ ηελ ηνπηθή θνηλσλία; Πνιινί πηζηεχνπλ φηη είλαη λέα πνιηηηθή πνπ επηβάιεη ε θξίζε, 

ε ηξφηθα, ην ΓΝΣ, ην κλεκφλην, ην κεζνπξφζεζκν, πάλησο κεηά ην 2010. Μεξηθνί πεξηζζφηεξν 

ςπιιηαζκέλνη ζα απαληήζνπλ ίζσο ην 2008, ηφηε πνπ άξρηζε νπζηαζηηθά ε θξίζε. Καη φκσο, απηή ε 

πνιηηηθή νξηζηηθνπνηήζεθε ην πξψην εμάκελν ηνπ 2007, επί Νέαο Γεκνθξαηίαο. Σελ ππεξέηεζε πηζηά 

ην ΠΑΟΚ γηα λα ηε ζπλερίζνπλ ζήκεξα ηα ηξία θφκκαηα πνπ θπβεξλνχλ. Πνηνο είπε φηη ην θξάηνο δελ 

έρεη ζπλέρεηα;  

Σν ελδηαθέξνλ είλαη φηη ζήκεξα βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πνιηηηθήο: Απμήζεηο ηηκνινγίσλ 

ιφγσ ΑΠΔ, δηάιπζε ηεο ΓΔΖ, ηδηψηεο φπσο ν Κνπεινχδνο θαη ν Μπηηιελαίνο  λα θάλνπλ φηη ζέινπλ θαη 

πνιιά άιια. Βξίζθνπκε εμαηξεηηθά απηά ηα δπν άξζξα θαη ηα αλαδεκνζηεχνπκε, παξ‘ φιν πνπ είλαη 

γξακκέλα κηα πεληαεηία (παξά θάηη) πξηλ, γηα λα μέξεη ε Ηθαξία θαη ν Γήκνο κε ηη κεγαινζπκθέξνληα 

έρεη κπιέμεη. Αο ζεκεησζεί φηη είλαη δεκνζηεπκέλα ζε δεμηά εθεκεξίδα, ηελ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ. Δδψ δελ 

κπνξεί λα ηνπο ηηζαζεχζεη ζεηξά θπβεξλήζεσλ θαη λα ηνπο επηβάιεη φξνπο, ν Γήκνο Ηθαξίαο ζα νξίζεη 

ηηο πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ζα γίλνπλ νη αλεκνγελλήηξηεο ζηνλ Αζέξα; Σν αξρηθφ λαη ηνπ Γήκνπ 

ζέινπλ γηα λα θάλνπλ κεηά φηη ζέινπλ. πσο ιέεη θαη ν αξζξνγξάθνο: «Αλ φια απηά ιέγνληαη 

απειεπζέξσζε, ηφηε ηη ιέγεηαη ππνδνχισζε;» 

ΖΓ    
 

Σνπ Γεκήηξε Υξήζηνπ, 20-05-07   
 

Απειεπζέξσζε κηαο αγνξάο, ε νπνία δελ έρεη ηίπνηα ην ειεχζεξν γηα ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηνπο νπνίνπο 

ππνηίζεηαη φηη γίλεηαη, κπνξεί λα ζπκβεί -ηειηθά- κφλν ζηελ Διιάδα. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε αγνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη, απφ ηε θχζε ηεο, απείξσο πην ζχλζεηε θαη δχζθνιε απ' φ,ηη γηα παξάδεηγκα 

ε αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Απφ ην ζεκείν απηφ κέρξη ηελ εμσθξεληθή, κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο, θαηάιεμε πνπ ππνρξεψλεη ηε ΓΔΖ λα αγνξάδεη φιε ηελ παξαγσγή ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζε ηηκέο πνιχ πςειφηεξεο θαη απφ ηα ηηκνιφγηα πψιεζεο, ρσξίο νη θαηαλαισηέο, 

κεγάινη θαη κηθξνί, λα έρνπλ δπλαηφηεηα επηινγήο, ε απφζηαζε είλαη ραψδεο. 

 Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επηβιήζεθε απφ ηελ νδεγία 54/03 ηεο Δπξσπατθήο 

Δλσζεο (πνπ ηελ νξίδεη σο ειεπζεξία ηνπ θαηαλαισηή λα επηιέγεη ηνλ πξνκεζεπηή ηεο επηινγήο αθφκε 

http://www.enet.gr/?i=news.el.oikonomia&id=302985
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θαη ηελ πεγή ηεο ελέξγεηαο πνπ επηζπκεί, π.ρ. αηνιηθή**) θαη κεηαθέξζεθε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 

απφ ηνλ λφκν 3426/05 ηνπ θ. ηνχθα. 

 Ζ πξψηε ειιεληθή παηέληα έγηλε ην 2001, κε ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, πξηλ εηνηκαζηνχλ νη θψδηθεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, λα δίδεη άδεηεο γηα κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο άλσ ησλ 400 MW ζε πέληε 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο, πνπ ζήκεξα έρνπλ γίλεη δέθα. Δθηφο απφ ηελ «Δλεξγεηαθή Θεζζαινλίθεο 

Α.Δ.», ζπγαηξηθή ησλ ΔΛ.ΠΔ., πνπ πινπνίεζε ηελ εληνιή Σζνραηδφπνπινπ γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο 

κνλάδαο ζηε Θεζζαινλίθε, θαλείο απφ ηνπο ππφινηπνπο αδεηνχρνπο κέρξη ην 2006 δελ πξνρψξεζε ζηηο 

επελδχζεηο πνπ πξνέβιεπαλ νη άδεηεο πνπ ηνπο δφζεθαλ. Ζ δηθαηνινγία ήηαλ πσο νη ηξάπεδεο δελ 

ρξεκαηνδνηνχζαλ ηηο επελδχζεηο απηέο, ρσξίο πξφζζεηεο εγγπήζεηο. 

 ην ζεκείν απηφ αξρίδνπλ νη ειιεληθέο παηέληεο πνπ ιέγακε. Σν ΤΠ.ΑΝ. έβαιε ηνλ ΓΔΜΖΔ 

(Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο) λα θάλεη δηαγσληζκφ κε αληηθείκελν ηελ ειάρηζηε εγγπεκέλε ηηκή πνπ 

απαηηνχλ νη ηδηψηεο επελδπηέο πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, φπσο ην πξνέβιεπαλ νη 

άδεηεο πνπ ηνπο δφζεθαλ. Γεκηνπξγήζεθε πξφβιεκα φκσο. Ζ ιχζε απηή δελ ηθαλνπνηνχζε ηα ΔΛ.ΠΔ., 

πνπ ε κνλάδα ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε δελ κπνξνχζε λα ππαρζεί ζηνλ δηαγσληζκφ, αιιά νχηε θαη ηνλ 

Οκηιν Μπηηιελαίνπ πνπ απνζχξζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2007 απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ. Νέα 

παηέληα, κε ηερλεηή αχμεζε ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο πνπ απνθαιείηαη Οξηαθή Σηκή 

πζηήκαηνο (ΟΣ), έηζη ψζηε νη λένη παξαγσγνί λα πιεξψλνληαη κε πςειφ ηίκεκα γηα ην ξεχκα πνπ 

ξίρλνπλ ζην χζηεκα, απαιιαζζφκελνη απφ ηνλ θφπν θαη ην ξίζθν λα βξνπλ πειάηεο. Οιε ηελ ηδησηηθή 

παξαγσγή ηελ αγνξάδεη ε ΓΔΖ. 

 Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 εθδίδεη ηελ απφθαζε Ο-12592, κε ηελ 

νπνία αλαηξάπεθε ε κέζνδνο νξηζκνχ ηεο Οξηαθήο Σηκήο ηνπ πζηήκαηνο θαη απφ 42,5 επξψ/MWh πνπ 

ήηαλ ην πξψην 16ήκεξν ηνπ Ηαλνπαξίνπ, πήγε ζηα 57 επξψ/MWh ηελ 18.1.2006. Γειαδή αχμεζε 34% 

ζε 48 ψξεο! Δπηπιένλ έπαςε λα ππάξρεη θαη νπζηαζηηθή δηαθχκαλζε αλάινγα κε ηα θνξηία, θάηη πνπ 

ζπληζηά παλεπξσπατθή «επξεζηηερλία». Γηα παξάδεηγκα, ε σξηαία Οξηαθή Σηκή ηνπ ηηαιηθνχ 

ζπζηήκαηνο παξνπζηάδεη δηαθχκαλζε 320% κεηαμχ αλψηαηεο θαη θαηψηαηεο, έλαληη κεδεληθήο ηεο 

ειιεληθήο παηέληαο. 

Μάιηζηα, ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηνπ ΓΔΜΖΔ γηα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007 δείρλνπλ φηη ε ΟΣ έρεη 

εθηηλαρζεί ζηα 70,74 επξψ/MWh, δειαδή αχμεζε 66% κφιηο ζε έλα ρξφλν. 

  

Ο ξόινο θαη ην θόζηνο γηα ηε ΓΔΖ   

Χο γλσζηφλ, ε ΓΔΖ είλαη ν θπξηφηεξνο παξαγσγφο αιιά θαη πξνκεζεπηήο ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Τπήξραλ θαη κεξηθνί πξνκεζεπηέο-εηζαγσγείο, πνπ πσινχζαλ ην εηζαγφκελν ξεχκα 

απεπζείαο ζε νξηζκέλνπο κεγάινπο πειάηεο, φπσο π.ρ. ηα Carrefour, νη νπνίνη κεηά ηε ζηξέβισζε ηεο 

αγνξάο απφ ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή δηέθνςαλ ηελ πξνκήζεηα ζε πειάηεο θαη πνπιάλε πιένλ ζην χζηεκα, 

δειαδή ζηε ΓΔΖ. Δηζη, ν ξφινο ηεο ΓΔΖ ζηελ παξαγσγή ζα κεηψλεηαη, πεξί ην 2010 ππνινγίδεηαη πσο 

ζα θαιχπηεη ην 80 κε 85%, ν ξφινο ηεο σο πξνκεζεπηή ζα θαιχπηεη ην 100% ησλ πειαηψλ. Με ιίγα 

ιφγηα, ε ΓΔΖ ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα αγνξάδεη ηελ παξαγσγή ησλ ηξίησλ ζηελ ηερλεηά πςειή ΟΣ, 

αληί ηεο ινγηθήο ΟΣ πνπ είρε θαζνξηζηεί πξηλ. 

 Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηνπ παξαινγηζκνχ, ε ΓΔΖ ζα αγνξάδεη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηνπο 

ηδηψηεο παξαγσγνχο έσο θαη 70 επξψ ηε κεγαβαηψξα (ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηνπ ΓΔΜΖΔ 

γηα ηελ Οξηαθή ηηκή ηνπ πζηήκαηνο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007), ηε ζηηγκή πνπ ην βηνκεραληθφ ηηκνιφγην 

πψιεζεο είλαη 46 κε 47 επξψ, θαη ην νηθηαθφ ηηκνιφγην 62 κε 65 επξψ αληίζηνηρα. 

 Ζ δεκηά ηεο ΓΔΖ, κε βάζε ηα ζεκεξηλά ζηνηρεία, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ΟΣ πνπ 

επηθξαηνχζε πξηλ απφ ηελ αλαηξνπή ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηεο ησξηλήο, δειαδή 70,74-42,5=28,24 

επξψ/MWh επί ηελ εθηηκψκελε παξαγσγή ησλ ηξίησλ. ήκεξα δειαδή κε ηηο πνζφηεηεο ησλ δχν 

ηδησηηθψλ ειεθηξνπαξαγσγψλ, ησλ ΔΛ.ΠΔ. (5.200 ψξεο) θαη ηεο ΣΔΡΝΑ ζηε Βνησηία (2.000 ψξεο), ε 

δεκηά είλαη 65.516.800 επξψ. ην πνζφ απηφ ζα πξέπεη λα πξνζηίζεληαη 59.072.000 επξψ γηα θάζε λέα 

κνλάδα πνπ ζα πξνθχςεη (πξνο ην παξφλ πξνβιέπνληαη ηξεηο απφ ηνλ δηαγσληζκφ ηνπ ΓΔΜΖΔ θαη δχν 

ηνπ Οκίινπ Μπηηιελαίνπ) κε ηελ πξνυπφζεζε θπζηθά φηη δελ ζα αλέβεη θαη άιιν ε ΟΣ. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε δχν ηηλά ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβνχλ:   

α) Σν ππνπξγείν Αλάπηπμεο λα θαιχςεη ην επηπιένλ θφζηνο ηεο ΓΔΖ κε ζεκαληηθή αχμεζε ηηκνινγίσλ. 

β) Να ρξενθνπήζεη ε ΓΔΖ φπσο ε Οιπκπηαθή θαη λα εμαγνξαζηεί απφ θάπνηνλ ζσηήξα. 

Δθηφο αλ πάκε ζε κεζνδεχζεηο δηακειηζκνχ ηεο ΓΔΖ. 
 



Σν θόζηνο ησλ θαηαλαισηώλ   

Δίλαη πξνθαλέο πσο ε ΟΣ, πνπ ήηαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 42,5 επξψ/MWh θαη έλα ρξφλν αξγφηεξα 

έθηαζε ηερλεηά ηα 71 επξψ/MWh, ζα ζπλερίζεη ηελ άλνδφ ηεο ππφ ηελ πίεζε ησλ ηδησηψλ ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο θηάλνληαο ην επίπεδν 90-100 επξψ/MWh, γχξσ ζην 2010. Καη απηφ ρσξίο λα 

ππνινγίδνπκε θακηά αχμεζε ζηηο ηηκέο θπζηθνχ αεξίνπ, πνπ είλαη βέβαην φηη ζα αλέβνπλ αθνχ 

αθνινπζνχλ ηηο ηηκέο πεηξειαίνπ κε πζηέξεζε έμη κελψλ. Δίλαη ζρεδφλ αδχλαην νη απμήζεηο απηέο λα 

κελ πεξάζνπλ ζηα ηηκνιφγηα θαηαλάισζεο, γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη δηαθνξεηηθά ζα ρξενθνπήζεη ε 

ΓΔΖ. Μηα αθφκα παξελέξγεηα αθνξά ηηο εηζαγσγέο ειεθηξηζκνχ. ηελ Διιάδα θάλνπκε ζεκαληηθέο 

εηζαγσγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θηάλνπλ ην επίπεδν ησλ 6,3 εθαηνκκπξίσλ κεγαβαησξψλ ηνλ 

ρξφλν. Μέρξη ηψξα, νη εηζαγσγέο γηλφηαλ απφ ηε ΓΔΖ θπξίσο θαηά ηελ αηρκή ηνπ θαινθαηξηνχ θαη 

κηθξφ αξηζκφ εηζαγσγψλ ζε ηηκέο γχξσ ζηελ ΟΣ. Οη εηζαγσγείο (θπξίσο ξνπκαληθνχ θαη βνπιγαξηθνχ 

ξεχκαηνο) κε θφζηνο ιίγν ρακειφηεξν απφ ηελ ΟΣ, αληαγσλίδνληαλ ηε ΓΔΖ σο πξνκεζεπηέο θαη 

πνπινχζαλ ην ξεχκα πνπ εηζήγαγαλ ζε κηθξφ αξηζκφ επηιεγκέλσλ πειαηψλ ζε ηηκή ιίγν θάησ απφ ηα 

ηηκνιφγηα ηεο ΓΔΖ. 

 Ζ ηερλεηή φκσο άλνδνο ηεο ΟΣ νδήγεζε φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο ζην λα πνπιάλε ην ξεχκα ζην 

χζηεκα θαη φρη απεπζείαο ζε πειάηεο, αθνχ ε ζεκεξηλή ΟΣ είλαη πνιχ πςειφηεξε. 
 

Καζόινπ άζρεκα γηα ηνπο πξνκεζεπηέο, αιιά κεγάιεο δεκηέο γηα ηε ΓΔΖ. 

Μπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ρσξίο κεγάιεο απνθιίζεηο φηη απφ ηελ αξρή ηνπ 2006 θαη κέρξη ην 2010 νη 

Διιελεο θαηαλαισηέο ζα πιεξψζνπλ 2.500.000 επξψ παξαπάλσ απφ φ,ηη ζα έπξεπε γηα λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ, α ια ειιεληθά, απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Αλ φια απηά ιέγνληαη απειεπζέξσζε, ηφηε ηη ιέγεηαη ππνδνχισζε;*  

<http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100035_20/05/2007_227703>  
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επηζηξνθή 
 

ΑΓΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ζηελ παξαγσγή 

ειεθηξηζκνύ 
 

Σνπ Νηθνπ Νηθνιανπ, 20-05-07   
 

Ο ρψξνο ηεο ελέξγεηαο, κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο, πνπ νινθιεξψζεθε πέξπζη απφ ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε ζε εθαξκνγή αληίζηνηρεο θνηλνηηθήο νδεγίαο, δηαθεκηδφηαλ ηα ηξία ηειεπηαία 

ρξφληα, απφ ηνλ αξκφδην ππνπξγφ Αλάπηπμεο θ. Γεκ. ηνχθα σο ε κεγάιε επθαηξία θαη πξφθιεζε γηα 

ηελ νηθνλνκία καο. 

 Με ηε κεηάβαζε απφ ην θξαηηθφ κνλνπψιην ηεο ΓΔΖ ζηελ ειεχζεξε αγνξά θαη κε δεδνκέλεο ηηο 

αλεπάξθεηεο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, ε θπβέξλεζε πξνζδνθνχζε γηγαληηαίεο επελδχζεηο Διιήλσλ, θαη 

πξνπαληφο μέλσλ επηρεηξεκαηηψλ, πνπ ζα θαηαζθεχαδαλ ζχγρξνλα εξγνζηάζηα παξαγσγήο 

ειεθηξηζκνχ. 

 Γπζηπρψο, θπβεξλεηηθέο θαζπζηεξήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξηεξηνζθιήξσζε ηεο ΓΔΖ, ε νπνία 

κέρξη πξηλ απφ ιίγνπο κήλεο δηεπζπλφηαλ απφ ην ζπλδηθαιηζηηθφ θαηεζηεκέλν, κεηαηξέπνπλ ηε κεγάιε 

αλαπηπμηαθή επθαηξία ηεο ρψξαο ζε Διληνξάλην γηα ηζρπξά επηρεηξεκαηηθά ζπγθξνηήκαηα, ηα νπνία, ζε 

ζπλεξγαζία κε μέλα, βιέπνπλ ηελ Διιάδα σο απνηθία πνπ ζα απνθέξεη ηεξάζηηα θέξδε. 

 Σν ππνπξγείν Αλάπηπμεο έρεη απνθαζίζεη λα πξνθεξχμεη δηαγσληζκφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηξηψλ 

ηδησηηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ξεχκαηνο, ηζρχνο γηα ηελ θάζε κία 300 κεγαβάη. Γηα ηελ πξψηε κνλάδα 

ν δηαγσληζκφο νινθιεξψζεθε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα θαη έθεξε αληηκέησπνπο ην ζπγθξφηεκα 

Κνπεινχδνπ, πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ηηαιηθή ENEL, θαη ηελ θαηαζθεπαζηηθή ΣΔΡΝΑ ηνπ θ. Γ. 

Πεξηζηέξε. Μάιινλ ζα θεξδίζεη ηε κνλάδα ν θ. Γ. Κνπεινχδνο. Γηα ηηο άιιεο δχν κνλάδεο (φιεο 

παξάγνπλ ειεθηξηζκφ κε πξψηε χιε ην θπζηθφ αέξην), ηα κεγάια ζπκθέξνληα πνπ αληηπαξαηίζεληαη 

είλαη:  - Ο θ. Δπ. Μπηηιελαίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηζπαληθή Endessa γηα ηελ πξνκήζεηα θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη ηελ ηηαιηθή ENEL γηα ηελ ειεθηξνπαξαγσγή. Ο Κνπεινχδνο ζπγθξνχεηαη κε ηνλ 

Μπηηιελαίν θαη ζηνλ δηαγσληζκφ γηα ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο ηεο ΓΔΖ ζην Αιηβέξη. 

 - Ο θ. Β. Βαξδηλνγηάλλεο κε ηελ επίζεο ηζπαληθή Ibedrola πξνηείλεη ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ζηνπο Αγίνπο Θενδψξνπο, δίπια ζην δηπιηζηήξηφ ηνπ. 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100035_20/05/2007_227703
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 - Ζ Διιεληθή Σερλνδνκηθή (Λ. Μπφκπνιαο θαη Γ. Καιιηηζάληεο), κε ηελ ηηαιηθή Edisson θαη ηε 

γαιιηθή ΔDF. 

Σα κεγάια ειιεληθά θαη μέλα ζπκθέξνληα έρνπλ πάξεη ήδε ζέζεηο θαη ε αλακέηξεζε ζα είλαη ζθιεξή. 

Θα είλαη επ' σθειεία ηεο νηθνλνκίαο φκσο;  Ζδε, νη πξψηεο ελδείμεηο πνπ ππάξρνπλ απαληνχλ αξλεηηθά 

ζην εξψηεκα, αθνχ νη πξψηνη θαξπνί ηεο αλακέηξεζεο είλαη αθφξεηεο πηέζεηο πξνο ηελ θπβέξλεζε θαη 

πξνδηαγξαθφκελα πςειά θέξδε γηα ηα ζπγθξνηήκαηα. Γηα ην δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

πεξίπησζε ηεο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο ησλ ΔΛΠΔ (ζπκθεξφλησλ Λάηζε) πνπ απφ ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2006 έρεη εληαρζεί ζην ζχζηεκα θαη πξνζθέξεη ξεχκα πξνο 70 επξψ ηελ θηινβαηψξα έλαληη 35 πνπ 

είλαη ε κέζε ηηκή γηα ηε ΓΔΖ. 

 ρεηηθά κε ηηο πηέζεηο πξνο ηελ θπβέξλεζε, ε πην εληππσζηαθή είλαη ε κνλάδα παξαγσγήο 300 κεγαβάη 

πνπ ζα έρεη έηνηκε ζε δχν κήλεο ζηνλ Αγην Νηθφιαν Βνησηίαο ν θ. Μπηηιελαίνο. Δλψ ε άδεηα γηα ηελ 

θαηαζθεπή απηήο ηεο κνλάδαο δφζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο 

κνλάδαο Αινπκηλίνπ, ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. Μπηηιελαίνπ, ν ίδηνο αμηψλεη ηψξα λα πσιεί απηή ε κνλάδα ην 

ξεχκα ζην εζληθφ δίθηπν πξνο 70 επξψ ηελ θηινβαηψξα θαη ην Αινπκίλην λα παίξλεη ην βηνκεραληθφ 

ξεχκα ηεο ΓΔΖ πξνο 40 επξψ!   

Ο ππνπξγφο Αλάπηπμεο θ. Γεκ. ηνχθαο ζε ζρεηηθή εξψηεζε ηεο «Καζεκεξηλήο» ήηαλ 

θαηεγνξεκαηηθφο: «Οζν είκαη εγψ ππνπξγφο Αλάπηπμεο κε πξσζππνπξγφ ηνλ Καξακαλιή δελ 

πξφθεηηαη λα γίλεη arbitrage ζην ξεχκα»! *    

*<http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100036_20/05/2007_227702> * 
 

επηζηξνθή 
 

Μηα ηεξάζηηα αλεκνγελλήηξηα ηπιίρζεθε ζηηο θιόγεο όηαλ ρηππήζεθε από ζπειιώδεηο 

αλέκνπο ζηε θσηία. 
 

Ο θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ θάπνηα αλεκνγελλήηξηα (ζέινπλ 110 ζηελ Ηθαξία) δελ είλαη ακειεηένο. Με 

έλα ηέηνην πεξηζηαηηθφ, πνπ ζπλήζσο ζπκβαίλεη φηαλ πλένπλ κεγάιεο ηαρχηεηαο άλεκνη, κπνξεί λα 

θαηαθάςεη νιφθιεξε ηελ Ηθαξία, ην δάζνο ηνπ Ράληε, ην πεπθνδάζνο ησλ Ραρψλ, ηνλ ειαηψλα ηεο Ν. 

Ηθαξίαο απφ Ξπινζχξηε κέρξη Πιαγηά θαη Μαγγαλίηε θιπ. 

Σν δηαδίθηπν βξίζεη απφ ηέηνηα βίληεν θαη θσηνγξαθίεο. Δκείο παξαζέηνπκε εδψ έλα ηέηνην πξφζθαην 

παξάδεηγκα γηα λα ππνγξακκίζνπκε φηη ν γηγαληηζκφο δελ ηαηξηάδεη ζηελ Ηθαξία. Σν κέηξν, ε αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, ε αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, φια πξέπεη λα ηα ζπλππνινγίζνπκε γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ 

λεζηνχ. Ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρεη θαη ελαιιαθηηθφο ελεξγεηαθφο δξφκνο. ΖΓ   

9 Γεθεκβξίνπ 2011 
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Σν πεξηζηαηηθφ απαζαλάηηζε ν θσηνγξαθηθφο θαθφο ηνπ ηηνχαξη ΜαθΜάνλ. πσο δήισζε ν 

θσηνγξάθνο νη έιηθεο ηεο αηνιηθήο ηνπξκπίλαο ηζρχνο 3 Μεγαβάη έζπαζαλ θαη έπαςαλ λα γπξίδνπλ ηε 

ζηηγκή πνπ ζπειιψδεηο άλεκνη ζάξσλαλ ηελ ζθσηζεδηθή επηθξάηεηα. 

Αξρηθά εθδειψζεθε ππξθαγηά ζηελ ηνπξκπίλα ε νπνία ζηε ζπλέρεηα επεθηάζεθε ζηηο έιηθεο θαη 

δηήξθεζε πεξίπνπ 20 ιεπηά έσο φηνπ επέκβνπλ νη ππξνζβέζηεο. 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100036_20/05/2007_227702
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Ζ ζπγθεθξηκέλε αλεκνγελλήηξηα καδί κε αθφκα 15 βξίζθεηαη ζην αηνιηθφ πάξθν Ardrossan ην νπνίν 

ειεθηξνδνηεί 29500 λνηθνθπξηά. 

Μηα δεχηεξε αλεκνγελλήηξηα θαηέξξεπζε ζην ρσξηφ Coldingham ζηα ζχλνξα κε ηελ Αγγιία. 

πσο αλαθνίλσζε ε Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία ηεο Βξεηαλίαο νη άλεκνη ζηε θσηία έπλεπζαλ κε 

ηαρχηεηα άλσ ησλ 260 ρηιηνκέηξσλ ηηο πξνεγνχκελεο ψξεο.  econews 
 

 

 

ηέινο αθηεξψκαηνο  

 

επηζηξνθή 
 

 

Δλεκεξσηηθά θείκελα - Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο 
 

Ἐπείγνλ: δηαιύνπλ ηὴλ ηξάπεδα ζπόξσλ.  

ηνλ αέξα ην DNA ηεο ειιεληθήο θύζεο 
 

Ζ επίζεζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαίλεηαη απφ ηε δηάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ην 

μεπνχιεκα ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. κσο είλαη νιφπιεπξε. Σα επφκελα ηξία άξζξα πνπ 

αλαδεκνζηεχνπκε δείρλνπλ απφ πνχ καο έξρνληαη νη απεηιέο. Θέινπλ λα πεξάζνπλ ηα 

κεηαιιαγκέλα γηα λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο. Καη εξγάδνληαη γηα απηφ. Έηζη πνπ ην πάλε, ζε 

ιίγν θαηξφ γηα λα πνπιήζεη έλαο αγξφηεο ηε ζνδεηά ηνπ ζα ηνπ δεηνχλ απφδεημε αγνξάο ησλ 

ζπφξσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε.  Γηαθνξεηηθά ζα είλαη … παξάλνκνο.  

Ζ πξνζηαζία ησλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ ζπφξσλ εμειίζζεηαη ζε δήηεκα πνιηηηθήο αληίζηαζεο ζηνλ 

θαπηηαιηζκφ. Μεηαμχ καο, πάληα ήηαλ. Γελ ην θαινθαηαιαβαίλακε φκσο. Σψξα ήξζε ε ψξα λα 

αλαζπγθξνηήζνπκε ην κέιινλ πνπ ζέινπκε κε ηέηνηα πιηθά φπσο είλαη θαη νη ηνπηθέο πνηθηιίεο 

ζπφξσλ.  

Έρνπκε θαη εκείο εδψ ηνπηθή ηξάπεδα ζπφξσλ. Σελ ζπληεξεί ην ΑΡΥΗΠΔΛΑΓΟ, κε 

πξσηνβνπιία ηνπ. Βξέζεθε θαη ν ζπφξνο ηεο παιηάο θφθθηλεο παηάηαο ηεο Ηθαξίαο πνπ θχιαγε 

έλαο παππνχο. Απηά είλαη ηα δηθά καο πινχηε θαη φρη ηα ρξπζάθηα ηνπο θαη νη ηξάπεδέο ηνπο.  

ΖΓ 
 

ην ζθπξί βγαίλεη πνιχηηκν γελεηηθφ πιηθφ αθνχ ε θπβέξλεζε δηαιχεη ηελ ηξάπεδα δηαηήξεζεο 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ ππνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ, επηζεκαίλνπλ νηθνινγηθέο νκάδεο πνπ... ζεσξνχλ ιάζνο ηηο ζπγρσλεχζεηο νξγαληζκψλ 

ρσξίο θξηηήξηα. 

Απνζηνιή ηεο ηξάπεδαο γελεηηθνχ πιηθνχ ήηαλ ε πξνζηαζία θαη δηάζσζε ησλ θπηψλ ηεο 

ειιεληθήο βηνπνηθηιφηεηαο. Απφ ην 1981 έσο ζήκεξα ζπγθέληξσζε θαη δηαηεξεί 14.500 

πνιχηηκνπο ζπφξνπο άγξησλ θαη θαιιηεξγνχκελσλ ζπγγελψλ θπηψλ. 

Σα αγξνηηθά ηδξχκαηα πνπ ππάγνληαη ζην Δζληθφ Ηδξπκα Αγξνηηθήο Δξεπλαο βάζεη ηνπ «ζρεδίνπ» 

ηνπ ππνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζπγρσλεχνληαη-δηαιχνληαη θαη ηξηάληα 

ρξφληα θφπσλ ηηλάδνληαη ζηνλ αέξα, ηνλίδνπλ ε ΒΗΟΕΧ θαη ην ΖΛΔΗΟΝ. 

Αζθαιέο ζεζαπξνθπιάθην Γηα ηελ ηζηνξία αλαθέξνπκε φηη ε παγθφζκηα ηξάπεδα ζπφξσλ «είλαη 

έλα αζθαιέο ζεζαπξνθπιάθην ζπφξσλ πνπ βξίζθεηαη ζην λεζί Spitsbergen ηνπ λνξβεγηθνχ 

αξρηπειάγνπο Svalbard θαη είλαη ζε απφζηαζε 1.120 ρηιηνκέηξσλ απφ ην Βφξεην Πφιν. Ξεθίλεζε 

λα ιεηηνπξγεί ην 2008 θαη ζηφρνο ηεο είλαη λα ζπκβάιεη ζηε ζπληήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ 

πιαλήηε θαη λα ζπγθεληξσζνχλ εθεί ζπφξνη απφ θάζε γλσζηφ είδνο θπηνχ ηεο γεο». 

Σν ζεζαπξνθπιάθην ζπφξσλ, φπσο καο ελεκεξψλεη ην «ΖΛΔΗΟΝ», ρηίζηεθε ζε έλα παιηφ 

νξπρείν, ζην εζσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ θξπκκέλα απνζέκαηα ζπφξσλ απ‘ φιε ηε 

δηαηξνθηθή αιπζίδα. Σν πςφκεηξν πνπ βξίζθεηαη δελ επηιέρζεθε ηπραία αθνχ έηζη κπνξεί λα 

απνθεπρζεί ην πξφβιεκα ελδερφκελεο αχμεζεο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαη είλαη πνιχ βαζηά 

ζηε γε ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη αθφκε θαη απφ ππξεληθή έθξεμε θαη αθφκα απφ ζχγθξνπζε 

κεηεσξίηε. Σελ θαηαζθεπή ηνπ «ζεζαπξνθπιαθίνπ» ρξεκαηνδφηεζαλ νη ΖΠΑ θαη ε Ννξβεγία. 

ηελ Διιάδα, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θνξείο πνπ μεθίλεζαλ απφ δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ησλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ θαη ηελ πνιχπιεπξε αμία ηνπο. 

http://www.econews.gr/


Οη ηνπηθέο πνηθηιίεο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ είλαη δεκηνχξγεκα ηεο επηινγήο ησλ αγξνηψλ 

θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζην πεξηβάιινλ φπνπ θαιιηεξγνχληαη. Οξηζκέλεο απφ απηέο, πνπ είλαη 

θαη αξθεηά εκπνξεχζηκεο, είλαη ηα ξφδηα Δξκηφλεο, ε θνξηλζηαθή ζηαθίδα, ηα θαζφιηα Πξεζπψλ, 

ην ηνκαηάθη αληνξίλεο, ν μηλφκαπξνο νίλνο ηεο Νάνπζαο, νη επηηξαπέδηεο ειηέο Υαιθηδηθήο θ.ιπ. 

Καξπνί κε θπζηθφ ηξφπν Ζ νκάδα ηνπ ΖΛΔΗΟΝ έρεη ζηφρν λα πξνζηαηεχζεη ην αγαζφ ηεο 

δηαηξνθήο θαη βιέπεη ην πεξηβάιινλ ζαλ έλα θνηλσληθφ θαη ζπιινγηθφ αγαζφ πξνζπαζψληαο λα 

βάδεη θξέλν ζηελ θεξδνζθνπία, δίλνληαο ζπλάκα ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη πξνβάιινληαο ηελ αμία 

ηεο εκπεηξίαο ησλ πξνγφλσλ καο θαη ηελ αμία ηεο πνηθηιίαο. Οη βαζηθέο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ επέιεμε ε νκάδα είλαη: Ζ πξσηνγελήο παξαγσγή ησλ θαξπψλ λα γίλεηαη κε θπζηθφ ηξφπν θαη 

ρσξίο ηερλεηά ιηπάζκαηα ή θπηνθάξκαθα. Σν ιηγφηεξν απνδεθηφ είλαη ηα πηζηνπνηεκέλα 

βηνινγηθά πξντφληα. 

Ζ ζπιινγή ησλ αγαζψλ γίλεηαη αθνχ σξηκάζεη ν ζπφξνο ηνπο θαη ε θπζηθή ζπληήξεζή ηνπο 

γίλεηαη «ρσξίο αθξφηεηεο». 

Ζ ηξάπεδα δηαηήξεζεο γελεηηθνχ πιηθνχ ζηε Θεζζαινλίθε καδί κε άιια ηδξχκαηα ηνπ ΔΘΗΑΓ 

έπαημαλ απνθαζηζηηθφ ξφιν δηαζψδνληαο ηα θπηά ηεο ειιεληθήο βηνπνηθηιφηεηαο. Αο ειπίζνπκε 

λα κε ραζνχλ φινη νη θφπνη κε κία ππνπξγηθή απφθαζε.  
 

Φ.Κ. δεκνζηεχηεθε: ἐιεπζεξνηππία  

<http://gr.news.yahoo.com/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-

%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%BF-dna-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82-071859203.html>      
 

επηζηξνθή 
 

Αο Γηαζώζνπκε ηε Γηαηξνθηθή καο Κιεξνλνκηά 

Να παξακείλνπλ θαη λα εληζρπζνύλ ε Σξάπεδα Γηαηήξεζεο Γελεηηθνύ Τιηθνύ θαη ηα 

ηδξύκαηα βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ ΔΘΗΑΓΔ 
 

Ζ Διιάδα είλαη έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα θέληξα βηνπνηθηιφηεηαο παγθνζκίσο. Οη θπβεξλήζεηο 

καο φκσο απαμίσζαλ δξακαηηθά ηα αγξνηηθά ηδξχκαηα, πνπ ππάγνληαη ζην Δζληθφ Ίδξπκα 

Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘΗΑΓΔ), πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ δηάζσζε θαη δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο. 

Ζ Σξάπεδα Γηαηήξεζεο Γελεηηθνχ Τιηθνχ (ΣΓΤ) θαη ηα άιια ηδξχκαηα ηνπ ΔΘΗΑΓΔ έπαημαλ 

απνθαζηζηηθφ ξφιν δηαζψδνληαο θπηά ηεο ειιεληθήο βηνπνηθηιφηεηαο, πνπ απεηινχληαλ απφ 

εμαθάληζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Απνζηνιή ηεο Σξάπεδαο ήηαλ λα πξνζηαηεχζεη φ,ηη γελεηηθφ 

πιηθφ είρε δηαζσζεί. Ζ γελεηηθή δηάβξσζε, πνπ αληηκεηψπηζε ε ειιεληθή γεσξγία ήηαλ δξακαηηθή 

ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ζε ζχγθξηζε κε πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. Μεηά ην 1950 ράζεθαλ 

εθαηνληάδεο πνηθηιίεο. Με εμεξεπλεηηθέο απνζηνιέο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε ζπιινγή πνηθηιηψλ, 

ε ΣΓΤ ζπγθέληξσζε πάλσ απφ 14.500 πνιχηηκνπο ζπφξνπο άγξησλ θαη θαιιηεξγνχκελσλ 

ζπγγελψλ θπηψλ, πνπ δηαηεξεί απφ ην 1981 ζηε Θεζζαινλίθε. 

ήκεξα ε παγθνζκηνπνίεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θπβέξλεζε βγάδνπλ ζην ζθπξί ηνπο ζπφξνπο 

δηαιχνληαο ζηελ θπξηνιεμία ηελ ΣΓΤ. Ζ ηχρε ηεο άγλσζηε! Με ηελ λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΤΠΑΑ&Σ) γηα ηελ ζπγρψλεπζε 

επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν λνκηθψλ πξνζψπσλ κε ηελ ζχζηαζε νξγαληζκνχ 

«ΓΖΜΖΣΡΑ», δηαιχνπλ φιν ην ζχζηεκα δηαηήξεζεο ησλ ζπφξσλ! Ζ επηζηεκνληθή γλψζε αιιά 

θαη νη ρηιηάδεο ζπιινγέο θπηψλ, πνπ δεκηνχξγεζε ε Σξάπεδα ζηα ηξηάληα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο, 

βξίζθνληαη ηψξα ζε θίλδπλν. 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔ 
 Ζ θπβέξλεζε θαη ην ΤΠΑΑ&Σ λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε δηάζσζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

γελεηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο καο, πνπ δηαηεξνχληαη εδψ θαη ρξφληα ζην ΔΘΗΑΓΔ, ζηελ ΣΓΤ θαη 

ζηα άιια ηδξχκαηα θαη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Να 

εληζρχζνπλ θαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ έξεπλα ζε ζέκαηα αγξνηηθήο βηνπνηθηιφηεηαο. 

 Σε ζηειέρσζε κε έκπεηξν επηζηεκνληθφ θαη εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ΣΓΤ θαη ηε ζηαζεξή, 

αμηφπηζηε θαη καθξνρξφληα ρξεκαηνδφηεζή ηεο. 
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 Σελ ελίζρπζε ησλ νξγαλψζεσλ ησλ πνιηηψλ, πνπ δξνχλ γηα ηελ δηάζσζε, δηαηήξεζε θαη 

δηάδνζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο δηαηξνθηθή καο θιεξνλνκηάο. 

Μαδεύνπκε ππνγξαθέο γηα λα βνεζήζνπκε ζηελ δηάζσζή ηεο 

Παηήζηε εδώ γηα ηα θείκελα 

Κάζε ελεξγόο πνιίηεο αο πεί: 
«Αγαπψ ηελ επζχλε. Δγψ κνλαρφο κνπ, έρσ ρξένο λα ζψζσ ηε γεο. Άκα δε ζσζεί εγψ ζα θηαίσ!» 

(Ν. Καδαληδάθεο). 

Κη αο εληζρχζεη ηηο δξάζεηο ηεο «ΒΗΟΕΧ» θαη «Ζιέζηνλ» 

Αζήλα, 12 Γεθεκβξίνπ 2011 

Κνηλή Αλαθνίλσζε ΒΗΟΕΧ & Ζιέζηνλ 
 

επηζηξνθή 
 

πόξνπο κηαο ρξήζεο επηβάιιεη ζηε Γαιιία ε Monsanto    

 

Σεο ΝΔΦΔΛΖ ΣΕΑΝΔΣΑΚΟΤ    

 

Πξσηνθαλείο δηαζηάζεηο ιακβάλεη ε ηζρχο πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη παγθφζκηαο εκβέιεηαο 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, γεγνλφο πνπ ηνπο δίλεη ην πεξηζψξην  λα παξεκβαίλνπλ απξνθάιππηα 

ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία θάζε ρψξαο,  θαηαξγψληαο θάζε έλλνηα θνηλήο ινγηθήο θαη πξαθηηθήο, 

ηελ ψξα πνπ ε  εθάζηνηε εζληθή θπβέξλεζε δειψλεη απφιπηε αδπλακία λα πξναζπίζεη ηα  

δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηεο. 

 

Ζ σκή παξέκβαζε ηεο εηαηξείαο Monsanto ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο  αγξνηηθήο παξαγσγήο ζηε 

Γαιιία απνηειεί ην πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. 

Καη απηφ δηφηη, ηελ ψξα πνπ ην πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο θαηαξγνχζε ηε κέρξη  ζήκεξα 

απαγφξεπζε ηεο θαιιηέξγεηαο κεηαιιαγκέλσλ ζπφξσλ ζηελ Γαιιία, ην  γαιιηθφ Κνηλνβνχιην 

πηνζεηνχζε κηα πξφηαζε λφκνπ ηνπ θπβεξλψληνο  θφκκαηνο -ηδηαηηέξσο ακθηιεγφκελε- δηά ηεο 

νπνίαο αιιάδεη ξηδηθά ε δνκή  ηεο γεσξγίαο ζηε ρψξα. 

 

Με ηελ επηβνιή ηεο λέαο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ζηε Γαιιία (ηελ νπνία  πηνζέηεζε ην γαιιηθφ 

Κνηλνβνχιην ζηηο 28 Ννεκβξίνπ, ελψ είρε ήδε ιάβεη  ηελ έγθξηζε ηεο Γεξνπζίαο) ζα επηβάιινληαη 

ρξεκαηηθέο θπξψζεηο ζε φπνηνλ  αγξφηε δελ ππνβάιεη δήισζε γηα ην είδνο ησλ ζπφξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαη  θξαηά γηα δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά ηνπο ίδηνπο ζπφξνπο ζηηο  θαιιηέξγεηέο 

ηνπ, επαλαρξεζηκνπνηήζεη δειαδή απφ ρξνληά ζε ρξνληά ηνπο  δηθνχο ηνπ ζπφξνπο. 

Οη αληηδξάζεηο απφ ηνλ αγξνηηθφ θφζκν ηεο Γαιιίαο ππήξμαλ ζαθψο άκεζεο  θαη δπλακηθέο. 

Οη Γάιινη αγξφηεο θαηαγγέιινπλ ην γεγνλφο φηη ε λέα ξχζκηζε ζηελ νπζία  «δνινθνλεί» ηελ 

παξαδνζηαθή γεσξγία. 

 

ε πνιηηηθφ επίπεδν επηθξαηεί πιήξεο ζχγρπζε, θαζψο ην ππνπξγείν  Οηθνινγίαο, παξά ηελ 

έληνλε αληίζεζή ηνπ, αδπλαηεί λα επηθέξεη ηελ  νπνηαδήπνηε αιιαγή. 

Ζ γαιιηθή θπβέξλεζε, φκσο, ππεξαζπίδεηαη εαπηήλ ππνζηεξίδνληαο φηη κφλε  ηεο δελ είλαη ζε 

ζέζε λα ραξάμεη αλεμάξηεηε πνιηηηθή επί ηνπ ζέκαηνο θαη  λα απαγνξεχζεη ηελ θαιιηέξγεηα 

κεηαιιαγκέλσλ ζπφξσλ, ιφγσ ησλ λνκηθψλ  θελψλ πνπ δηέπνπλ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία. 

Ο Γάιινο ππνπξγφο Γεσξγίαο, Μπξνπλφ Λεκέξ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ δήισζε πσο  «ε ηδέα είλαη 

λα κε ζηακαηήζεη ε έξεπλα κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ  θαιιηεξγεηψλ», αιιά θαη πσο «δελ κπνξεί 

ε παξαδνζηαθή γεσξγία λα  εμαθνινπζήζεη λα έρεη ηε κνξθή πνπ έρεη ζήκεξα, δελ γίλεηαη λα  

ιεηηνπξγεί αλεμέιεγθηα». 

 

Γξηκεία ππήξμε ε αληίδξαζε ησλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο, ηα νπνία  θαηεγφξεζαλ ηνλ 

ππνπξγφ Γεσξγίαο φηη ελδίδεη ζηηο πηέζεηο ηνπ  Υξεκαηηζηεξίνπ θαη φηη εθρσξεί ηε γεσξγία ζηνπο 

«βαζηιείο ησλ ζπφξσλ»,  ελψ ηα αγξνηηθά ζπλδηθάηα απφ ηελ πιεπξά ηνπο ππνζηεξίδνπλ φηη 

«είλαη  απφιπην δηθαίσκα ηνπ αγξφηε λα θαιιηεξγεί ηνπο δηθνχο ηνπ ζπφξνπο», πσο  «απηφ 

απνηειεί ηε βάζε ηεο γεσξγίαο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο» θαη «ηίπνηα  δελ είλαη ππφ 

http://www.helession.gr/node/528


δηαπξαγκάηεπζε, θαζψο δελ πξφθεηηαη νη Γάιινη αγξφηεο λα  ζπζηαζηνχλ ζην βσκφ ησλ ηδησηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ». 

 

Ο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο πνιπεζληθήο Monsanto ζηε Γαιιία, Γηαλ Φηζέ,  εμέθξαζε ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ ζην κεηαμχ γηα ην γεγνλφο φηη «ην δίθαην  επηηέινπο θεξδίδεη έδαθνο, δηφηη απφ 

ην 2007 νη αγξφηεο έρνπλ ζηεξεζεί  ηελ επηινγή θαη ηελ πξφζβαζε ζηνπο κεηαιιαγκέλνπο 

ζπφξνπο, ηα νθέιε ησλ  νπνίσλ εθαηνκκχξηα άιινη αγξφηεο ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε 

απνιακβάλνπλ  εδψ θαη ρξφληα». 

 

Διεπζεξνηππία, Γεπηέξα 19 Γεθεκβξίνπ 2011    

επηζηξνθή 

 
 

Γίθηπα αληαιιαγώλ ζηελ Διιάδα 

 

Σν ζχλζεκα «θαλέλαο κφλνο ηνπ ζηελ θξίζε» βξίζθεη δηάθνξεο εθαξκνγέο ζε φιε ηελ Διιάδα, 

ηππηθέο ή άηππεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε νξηζκέλεο ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο δηαθφξσλ 

δηθηχσλ αληαιιαγψλ. Τπάξρεη θάηη φκσο πνπ πξέπεη λα ππνγξακκίδνπκε: 

Αο κελ μερλάκε, φηαλ εθθξάδνπκε ηελ αιιειεγγχε καο κέζα απφ ηέηνηα δίθηπα, φηη ζε απηή ηελ 

άζιηα θαηάζηαζε καο έθεξαλ νη «ηζρπξέο θπβεξλήζεηο», κε ηα πιεηνςεθηθά ηνπο ζπζηήκαηα πνπ 

παξαβίαδαλ ηελ αξρή ηεο απιήο αλαινγηθήο θαη επνκέλσο λφζεπαλ αθφκε θαη ηελ ίδηα ηελ  

αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία. Καη εκείο πάζακε παξάθξνπζε αληί λα μεπεξλάκε ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία θαη λα ζπδεηάκε ζήκεξα γηα ζπζηήκαηα άκεζεο δεκνθξαηίαο. 

Πιεηνςεθηθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ επηβιεζεί θαη ζηελ απηνδηνίθεζε.  Μεηά, ήηαλ εχθνιν λα καο 

κεηαηξέςνπλ απφ «θνηλσλία» ζε «άηνκα», γηαηί έβαιαλ ζην ρέξη ην δεκφζην πινχην, ηα δεκφζηα 

αγαζά, ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο, ηε δεκφζηα παηδεία, ηε δεκφζηα πγεία θαη άξρηζαλ λα κνηξάδνπλ 

«ηδάκπα» δεκφζην ρξήκα κέρξη θαη ζηνλ ηειεπηαίν δήκαξρν, δάζθαιν, γηαηξφ, γεσπφλν, 

εξγνιάβν, πξνκεζεπηή, ζπλεηαηξηζηή. Έηζη αληινχζαλ πνιηηηθή πειαηεία θαη έρηηζαλ ηα θφκκαηα 

εμνπζίαο θαη ηηο παξαθπάδεο ηνπο: ΝΓ, ΠΑΟΚ, ΛΑΟ, Γεκνθξαηηθή πλεξγαζία (ηεο 

Μπαθνγηάλλε). Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ιανχ δελ κπήθε ζε απηή ηε ινγηθή. Μπήθαλ φκσο πνιινί. 

Καη έηζη βξήθαλ ηελ επθαηξία νη θπβεξλψληεο λα κεγαιψζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ην θαγνπφηη 

ηνπο ζε βάξνο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σν ζθάλδαιν Κνζθσηά σρξηά κπξνζηά ζηα κεγέζε 

ησλ κεηέπεηηα  ζθαλδάισλ. Μάιηζηα, καο ηελ είπαλ θαη απφ πάλσ: «Μαδί ηα θάγακε». Σψξα κε 

ηελ θξίζε, πξέπεη λα επηβηψζνπκε κέζα απφ ηελ αιιειεγγχε, θαη ηαπηφρξνλα λα ζπλέιζνπκε φινη 

καο θαη λα ζηαζνχκε απηνθξηηηθά θαη θξηηηθά απέλαληη ζηα θφκκαηα εμνπζίαο.   

Βνεζάεη επίζεο λα πξνηηκάκε λα αγνξάδνπκε πξντφληα ειιεληθήο εηηθέηαο. ζνη έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ παξαγσγή αο βειηησζνχλ θαη αο νξγαλψζνπλ δίθηπα δηάζεζεο θαη εκπνξίαο καθξηά απφ ηνπο 

εκπφξνπο. Πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε λα εηζάγνπκε αθφκε θαη θξεκκχδηα θαη παηάηεο θαη ιεκφληα 

θαη πνξηνθάιηα. ζνη έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζκφ λα βάινπλ ηνπηθά πξντφληα ζηα μελνδνρεία.  

Να ζπκίζνπκε επίζεο φηη νη γεξκαλνί πξάζηλνη είραλ ζαλ ζχλζεκά ηνπο «θέηνο πεγαίλεηε λα 

θάλεηε δηαθνπέο ζηελ Διιάδα».  

Ζ Ηθαξία έρεη κεγάιε παξάδνζε ζε δηάθνξεο κνξθέο αιιειεγγχεο. Απφ ηα κλεκφζπλα ηεο θάζε 

Κπξηαθήο έσο ην κλεκφζπλν ηεο Κπξηαθήο ηνπ Πάζρα πνπ άξρηζε λα αλαβηψλεη ζηε Γπηηθή 

Ηθαξία, παιηφηεξα κε ηα παλεγχξηα, ζήκεξα κε δηάθνξα ηππηθά θαη άηππα δίθηπα πνπ αλζνχλ ζε 

φιε ηελ Ηθαξία, κε θεξάζκαηα, αιιαμηέο θιπ ε Ηθαξία βαδίδεη κε ζεκαληηθά βήκαηα ζηελ 

παιηλφξζσζε ηεο αιιειεγγχεο πνπ είραλ νη πξνεγνχκελεο γεληέο. Να ζπκίζνπκε ηα θνξηεγά κε 

ξνχρα θαη θνπβέξηεο πνπ έζηεηιαλ νη Ραρηψηεο (θπξίσο) ζηνπο κεηαλάζηεο ηνπ θέληξνπ 

θηινμελίαο άκνπ. Να ζπκίζνπκε θαη ηελ Σξάπεδα πφξσλ πνπ ιεηηνπξγεί επίζεο ζηηο Ράρεο. 

Μπνξνχκε θαη πεξηζζφηεξα.  

Αο πάξνπκε ηδέεο απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ. Ζ.Γ.       
 

Σν πξηαλό Γίθηπν αληαιιαγήο ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ 
<http://sanosyros.wordpress.com/>  

Δίλαη κηα δεκηνπξγία πνπ έρεη σο αθεηεξία ηηο ηδέεο ηεο αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο. Ζ ηζνξξνπία 

αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ θαη ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ, ε ζπκθσλία φηη θαλείο θαη θακηά  δελ 

http://sanosyros.wordpress.com/


επηδηψθεη ηελ εθκεηάιιεπζε αιιά κφλνλ ηελ εμππεξέηεζε αλαγθψλ, ε ιεηηνπξγία ηεο ζπλέιεπζεο 

σο κνλαδηθνχ ηξφπνπ επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ, είλαη κεξηθά απφ ηα ζεκεία 

εθθίλεζεο. 
 

Λακία: Σξάπεδα Διεύζεξνπ Υξόλνπ - Γίθηπν Αληαιιαγήο Τπεξεζηώλ δήκνπ Λακηέσλ 

* <http://www.lamia-city.gr/netexchange.php>** 

 Ζ Σξάπεδα Διεχζεξνπ Υξφλνπ ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν θνηλσληθνπνίεζεο θαη ελδπλάκσζεο ηνπ 

αηφκνπ θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ην δηθφ ηνπ εζσηεξηθφ "λφκηζκα - ρξφλν" ή "λφκηζκα - εξγαζία". Ζ 

ηξάπεδα απηή απνηειεί έλα δίθηπν αληαιιαγήο ππεξεζηψλ ζε βάζε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, 

ρσξίο ρξεκαηηθή ακνηβή, θαη έρεη δνθηκαζηεί κε επηηπρία ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο. Γηα θάζε 

ψξα εζεινληηθήο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ πνπ δίλεη έλα κέινο, δεηεί θαη ιακβάλεη κηα ψξα 

πξνζθνξάο ζε ηνκείο πνπ ρξεηάδεηαη. 

 

πεξηνρή ηνπ εληαίνπ *Γήκνπ Λπθόβξπζεο - Πεύθεο Αηηηθήο* 

<http://pelykoia.wordpress.com/> 

Ζ ηζηνζειίδα απηή ζα απνηειέζεη πξνζερψο ην βήκα δηαιφγνπ θαη αλαθνηλψζεσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σνπηθνχ Δλαιιαθηηθνχ πζηήκαηνο Αρξήκαησλ πλαιιαγψλ 

(L.E.T.S.) <<*ΠΔ.ΛΤ.ΚΟΗ.Α.*>> (ζχζηεκα κνλάδσλ *ΠΔ*χθεο -*ΛΤ*θφβξπζεο *ΚΟΗ*λσληθήο 

*Α*ληαιιαγήο) ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ εληαίνπ *Γήκνπ Λπθφβξπζεο - Πεχθεο Αηηηθήο* 
 

*Αληαιιαθηηθό Γίθηπν Βέξνηαο*  

<http://antalaktikoveria.blogspot.com/> 

ηφρνο απνηειεί ε θαζηέξσζε ηεο αληαιιαγήο σο νηθνλνκηθήο πξαθηηθήο κε ηα νθέιε πνπ απηή 

ζπλεπάγεηαη ζηελ πξάμε γηα ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία κηαο αιιειέγγπαο 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο πνπ απέλαληη ζηελ ππνβάζκηζε πξνηάζζεη ηελ αλζξψπηλε πιεπξά ηεο 

νηθνλνκίαο, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ ζπιινγηθή πξφνδo. 
 

 *Γίθηπν Αληαιιαγώλ ηνπ Ν. Πηεξίαο* 

<http://noe.motherearth.gr/index.php?screen=welcome> 

Σν Γίθηπν Αληαιιαγψλ είλαη κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε *θνηλσληθήο* *νηθνλνκίαο* πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ κε επηηπρία. 

Δίλαη κηα ζεηηθή δξάζε πνπ θέξλεη ηνπο αλζξψπνπο πην θνληά, δεκηνπξγείηαη απφ ηα ίδηα ηα κέιε 

ηνπ γηα ηα κέιε ηνπ θαη κέζα απφ απηφ νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο, λα δψζνπλ αμία ζηα ηνπηθά πξντφληα ηνπο θαη λα πάξνπλ ηε δσή ζηα 

ρέξηα ηνπο.  Ηδηαίηεξα ζηελ ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε, ε πξφηαζε ηνπ Γηθηχνπ Αληαιιαγψλ 

κπνξεί λα βνεζήζεη νηθνγέλεηεο θαη επηρεηξήζεηο λα επηβηψζνπλ κε αμηνπξέπεηα. 
 

*Σξάπεδα Υξόλνπ &Αιιειεγγύεο Μνζράηνπ*  

<http://www.mesopotamia.gr/> 

ηε ζπλέιεπζε ηεο νκάδαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ηεο *Κίλεζεο Πνιηηψλ 

<<ΜΔΟΠΟΣΑΜΗΑ>>* απνθαζίζηεθε ε ίδξπζε *ΣΡΑΠΔΕΑ  ΥΡΟΝΟΤ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

* ζην Μνζράην κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή ππεξεζηψλ  ρσξίο  ηελ κεζνιάβεζε ρξήκαηνο. 

*θνπφο ηεο  Σξάπεδαο Υξφλνπ & Αιιειεγγχεο Μνζράηνπ:* Ζ θνηλσληθή αιιειεγγχε κέζσ ηεο 

ακνηβαίαο αληαιιαγήο ππεξεζηψλ θαη ε ελίζρπζε ησλ αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθά θνηλσληθψλ 

νκάδσλ. 
 

*Γίθηπν αληαιιαγώλ Υαλίσλ* 

 <https://sites.google.com/site/pazariantallagonchanion/home 

Σν Γ.Α. είλαη ηδέα ηεο πξσηνβνπιίαο Υαλίσλ ε νπνία απνηειείηαη απφ απινχο αλεμάξηεηνπο 

αλζξψπνπο ηεο πφιεο αλεμαξηήησο ειηθηψλ θαη δξα ζηα  θνηλσληθά δξψκελα ηεο δσήο καο. 

Σν Γ.Α. απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο αλεμάξηεηνπο αλζξψπνπο , άλεξγνπο, θνηηεηέο, λνηθνθπξέο, 

εξγαδφκελνπο, ζπληαμηνχρνπο θαη πνιινχο  άιινπο πνπ ζέινπλ έλα κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο 

λα γίλεηαη ρσξίο ρξήκαηα. 
 

*Κέξθπξα* 

 <http://mpoutsouni.blogspot.com/> 
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Μία ελαιιαθηηθή θνηλσληθή νηθνλνκία εθαξκφδεηαη ζηελ *Κέξθπξα*, πνπ θέξλεη ηνπο 

αλζξψπνπο πην θνληά, γηαηί Αληαιιαγή ζεκαίλεη θαη Αιιειεγγχε. Δίλαη κηα ζεηηθή δξάζε απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο, νη νπνίνη παίξλνπλ ηε δσή ηνπο ζηα ρέξηα ηνπο, δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο, δίλνπλ αμία ζηα ηνπηθά πξντφληα, βνεζνχλ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπο λα επηβηψζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ εθηίκεζε ηεο νπνηαζδήπνηε 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζηα πιαίζηα ησλ αληαιιαγψλ αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ Γηθηχνπ δελ γίλεηαη 

ζε επξψ, αιιά ζε ΜΠΟΤΚΟΤΝΗΑ ή αιιηψο ΣΔΜ (Σνπηθή Δλαιιαθηηθή Μνλάδα). 
 

*Δλαιιαθηηθή Μνλάδα Ρνδόπεο* 

 <http://www.emro.gr/> 

Ζ *Δλαιιαθηηθή Μνλάδα Ρνδφπεο* (γηα ζπληνκία ΔΜΡΟ) είλαη έλα κέζν άκπλαο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο απέλαληη ζηελ επεθηαηηθή πνιηηηθή ησλ πνιπεζληθψλ, πνπ απνζθνπεί ζηελ αθαίκαμε 

ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Παξάιιεια απνηειεί θαη έλα επηζεηηθφ κέζν αληηκεηψπηζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ησλ νδπλεξψλ ζπλεπεηψλ ηεο, ηδηαίηεξα γηα ηα αδχλακα θαη κεζαία 

νηθνλνκηθά ζηξψκαηα ηεο πεξηνρήο καο. Σν ΔΜΡΟ επηηξέπεη θαη πξνσζεί ηε ζπλαιιαγή (κεηαμχ 

ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκθψλεζαλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ) *ζε ζπλδπαζκφ* ή αθφκε *θαη ρσξίο ηε 

ρξήζε ησλ παξαδνζηαθψλ λνκηζκάησλ*. 
 

*Ηεξάπεηξα Κξήηεο* 

<http://www.kaereti.gr/> 

Σν ΚΑΔΡΔΣΗ είλαη έλα δίθηπν ακνηβαίαο αιιεινβνήζεηαο κε έδξα ηελ *Ηεξάπεηξα Κξήηεο*, κε 

ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά επαίζζεησλ νκάδσλ απνδίδνληαο θνηλσληθή 

αιιειεγγχε ζηα κέιε ηεο. Γελ έρεη θακία δηαθνξά απφ απηφ πνπ ήδε ζπκβαίλεη θαη ζπλέβαηλε 

παιηφηεξα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

Κάπνηνο ζέιεη κηα εμππεξέηεζε λα ηνλ κεηαθέξνπλ θάπνπ . Κάπνηνο άιινο πξνζθέξεη αγξνηηθά 

πξντφληα απφ ην κπνζηάλη ηνπ ζην γείηνλα ηνπ. Δλφο άιινπ έρνπλ ραιάζεη ηα πδξαπιηθά ζην ζπίηη 

ηνπ θαη θσλάδεη έλαλ θίιν ηνπ πνπ μέξεη πψο λα ηα επηζθεπάζεη. Ζ κφλε δηαθνξά εδψ είλαη φηη 

δέρεζαη ηε βνήζεηα γηα λα ηελ πξνζθέξεηο θαη εζχ κεηά ζε θάπνηνλ άιιν ή αθφκα θαη ζηνλ ίδην. 

ιν απηφ ην ζχζηεκα γίλεηαη φκσο νξγαλσκέλα. Έηζη θάπνηνο κπνξεί λα βνεζεζεί απφ θάπνηνλ 

πνπ δελ ηνλ γλσξίδεη θαη είλαη κέινο ηνπ δηθηχνπ. 
 

*Σξάπεδα Υξόλνπ πιαηείαο πληάγκαηνο*  

<https://txgr.heroku.com/> 

ηα πιαίζηα δεκηνπξγίαο λέσλ κνξθψλ αιιειεγγχεο θαη κε θχξην ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

απνμέλσζεο, ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη ηεο θξίζεο πνπ βηψλεη ε θνηλσλία καο, δεκηνπξγήζακε ηελ 

Σξάπεδα Υξφλνπ. Ζ Σξάπεδα Υξφλνπ είλαη έλα *δίθηπν αληαιιαγήο ππεξεζηψλ θαη γλψζεσλ* 

πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηε δηθή ηεο κνλάδα ζπλαιιαγήο -*ΣΟΝ ΥΡΟΝΟ*-. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

ην πεξηερφκελν ησλ ππεξεζηψλ εμηζψλεηαη. 
 

Πάηξα OΒΟΛΟ  

<http://www.ovolos.gr/> 

Γίθηπν κε έδξα ηελ Πάηξα. Ίδξπζε ηνλ Μάην ηνπ 2009. πσο γξάθεη θαη ζην site ηνπο: «Ο 

ΟΒΟΛΟ ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΝΟΜΗΜΑΣΟ είλαη 

έλαο νηθνλνκηθφο ζπλεηαηξηζκφο πνπ νξγαλψλεηαη θαη δηνηθείηαη απφ ηα κέιε ηνπ. Ο θαζέλαο 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαη λα ελεξγεί αγνξαπσιεζίεο ζηα πιαίζηα απηήο ηεο θνηλφηεηαο.» 
 

Γίθηπν Αληαιιαγώλ θαη Αιιειεγγύεο Μαγλεζίαο 

<http://www.tem-magnisia.gr/> 

Γίθηπν κε έδξα ηνλ Βφιν. πσο γξάθνπλ ζην site ηνπο: Μία ελαιιαθηηθή * 

θνηλσληθή**νηθνλνκία* εθαξκφδεηαη ζηε Μαγλεζία πνπ θέξλεη ηνπο αλζξψπνπο πην θνληά γηαηί 

Αληαιιαγή ζεκαίλεη θαη Αιιειεγγχε.* Δίλαη κηα ζεηηθή δξάζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο νη 

νπνίνη παίξλνπλ ηε δσή ηνπο ζηα ρέξηα ηνπο, δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο απαζρφιεζεο, δίλνπλ αμία 

ζηα ηνπηθά πξντφληα,* βνεζνχλ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο λα επηβηψζνπλ θαη 

λα αληηκεησπίζνπλ  ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.  Ζ εθηίκεζε ηεο νπνηαζδήπνηε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 

ζηα πιαίζηα ησλ αληαιιαγψλ αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ Γηθηχνπ θαη ην κέζν ζπλαιιαγήο δελ είλαη ην 

επξψ, αιιά ε Σνπηθή Δλαιιαθηηθή Μνλάδα (ΣΔΜ).  Σν Γίθηπν Αληαιιαγψλ θαη Αιιειεγγχεο 

http://www.emro.gr/
http://www.kaereti.gr/
https://txgr.heroku.com/
http://www.ovolos.gr/
http://www.tem-magnisia.gr/


έρεη κειεηεζεί θαη δνθηκαζηεί κε επηηπρία ζην εμσηεξηθφ. Γελ ππάξρεη εθκεηάιιεπζε απφ 

άλζξσπν ζε άλζξσπν, δελ ππάξρνπλ ηφθνη ή αλαηνθηζκνί θαη ηνθνγιπθία. 
 

Σν <<ζπόξη>> ηεο Λήκλνπ 

<http://sporilimnou.blogspot.com/> 

Γίθηπν αληαιιαγήο ζπφξσλ, ληφπηεο θαη παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο, βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, 

δεκηνπξγηθή δξάζε θαη αιιεινβνήζεηα, θαη φια απηά...ζηε Λήκλν. 
 

Δλαιιαθηηθή Κνηλόηεηα Πειίηη 

<http://www.peliti.gr/> 

*Παλειιαδηθφ Γίθηπν Αληαιιαγήο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ Υσξίο Υξήκαηα, ηνπ Πειίηη 
 

Γίθηπν ζπλαιιαγώλ ρσξίο ρξήκαηα κε έδξα ην Ζξάθιεην. 

http://www.lets.net.gr  <http://www.lets.net.gr/>: 

 

Υξνλνηξάπεδα ηνπ ειιεληθνύ δηθηύνπ γπλαηθώλ Δπξώπεο  

http://www.enow.g <http://www.enow.gr/ 
 

Λόγσ ηηκήο  

<http://www.logo-timis.gr/> :  

δηαδηθηπαθφο ζχλδέζκνο κε ζθνπφ ηελ άκνηβαία αληαιιαγή πξνηφλησλ θαη ππεξεζηψλ ρσξίο ηε 

κεζνιάβεζε ρξήκαηνο. 
 

XARISETO.GR "ΥΧΡΗ ΔΤΡΟ"  

<http://www.xariseto.gr/viewforum.php?f=304>: 

Τπεξεζία αληαιιαγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ ην xariseto.gr 
 

θόξνο 

<http://skoros.espiv.net/> 

Ο <<θφξνο>> είλαη ην ραξηζηηθφ παδάξη ηνπ πφξνπ πνπ κεηαθφκηζε ζην δηθφ ηνπ απηφλνκν 

ρψξν. <<Σν παδάξη καο δελ είλαη θηιαλζξσπηθφ. Γε ρξεηάδεηαη λα είζηε θησρφο, άηνκν κε 

κεησκέλε αγνξαζηηθή δχλακε. Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε κεηαπνίεζε δελ είλαη νχηε 

κεηνλέθηεκα νχηε κηδέξηα. Δίλαη αληίζηαζε θαη κάιηζηα δεκηνπξγηθή ζ' έλαλ πνιηηηζκφ πνπ δίλεη 

αμία ζην πεξηηχιηγκα αιιά ράλεη ηελ νπζία. Ζ πξφηαζή καο, κάο αθνξά φινπο. Έρεη λα θάλεη κε 

ηελ ακθηζβήηεζε ηεο θαηαλάισζεο, ηελ απφξξηςε ηνπ δφγκαηνο θαηαλαιψλσ άξα ππάξρσ, 

θαηαλάισζε = επηπρία = πιεξφηεηα.>> 
 

επηζηξνθή 
 

"Microfinance (Μηθξνδάλεηα)" - Δπλντθά δάλεηα γηα Πνιύ Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο κέζσ ηνπ 

ρξεκαηνδνηηθνύ εξγαιείνπ JEREMIE  

 
 http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1906   

*To "Microfinance (Μηθξνδάλεηα)"είλαη ην 2ν ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο JΔΡΔΜΗΔ θαη*  

*αθνξά ζηε ρνξήγεζε δαλείσλ έσο 25,000 Δπξψ γηα Πνιχ Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο, πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ  ηελ 

1.1.2005.  

Σα δάλεηα  ρνξεγνχληαη κέζσ ηεο Σξάπεδαο Alpha Bank κε ηξαπεδηθά θξηηήξηα.  

Σν επηηφθην ηνπ δαλείνπ είλαη θπκαηλφκελν θαη νξίδεηαη απφ ην Alpha Πξνλνκηαθφ Δπηηφθην πιένλ πεξηζσξίνπ 

απφ 1,75 έσο 5,00 εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ, αλάινγα κε ηηο πξνζθεξφκελεο εμαζθαιίζεηο.  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ κέζσ ηνπ πξντφληνο απηνχ ζα θαηαβάιινπλ επηηφθην κφλν γηα ην 50% 

ηνπ δαλείνπ, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηδησηηθή ζπκκεηνρή πνπ ζπλεηζθέξεη ε Σξάπεδα. Σν πνζφ επηηνθίνπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην ππφινηπν 50% ζα θαιπθζεί κέζσ ηνπ ΔΠΑ απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο. 

 Θα ρνξεγεζνχλ   

α. Δπελδπηηθά δάλεηα γηα ηελ απφθηεζε πιηθψλ θαη άπισλ ζηνηρεηψλ ελεξγεηηθνχ. 

 β. Γάλεηα γηα πξψηεο χιεο, εκπνξεχκαηα, ππεξεζίεο θιπ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επέθηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ κηζζψλ, ελνηθίσλ, θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ ηξέρνπζα ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. 

http://sporilimnou.blogspot.com/
http://www.peliti.gr/
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http://www.lets.net.gr/
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http://www.xariseto.gr/viewforum.php?f=304
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http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1906


 Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε Πνιχ Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θιάδσλ (πιελ ησλ θάησζη 

εμαηξέζεσλ) νη νπνίεο πιεξνχλ φιεο ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:      

- Έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ κεηά ηελ 1.1.2005     

- Δίλαη Πνιχ Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ην Οξηζκφ ηεο    Δπξσπατθήο Δλψζεσο, απαζρνινχλ 

ιηγφηεξν απφ 10 εξγαδνκέλνπο, ζε Δηήζηεο    Μνλάδεο Δξγαζίαο (Δ.Μ.Δ.), εκθαλίδνπλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ή 

ελεξγεηηθφ    έσο Δπξψ 2 εθαη. 

 - Έρνπλ έδξα θαη ιεηηνπξγνχλ εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

 - Γελ ππεξβαίλνπλ ην φξην ησλ εληζρχζεσλ πνπ ζέηεη ν Καλφλαο De Minimis,    <<πεξί εληζρχζεσλ ήζζνλνο 

ζεκαζίαο>>. 

  *Δμαηξνχληαη νη αθφινπζνη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ):*   

α. Ζ παξαγσγή φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ, ζηξαηησηηθνχ ή αζηπλνκηθνχ εμνπιηζκνχ ή ππνδνκήο θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ ή ηεο ππνδνκήο πνπ πεξηνξίδνπλ ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη ηελ ειεπζεξία ησλ αλζξψπσλ (π.ρ. ζε 

θπιαθέο, θξαηεηήξηα απφ νπνηαδήπνηε κνξθή). 

 β. Σπρεξά παηρλίδηα θαη ζπλαθήο εμνπιηζκφο. 

 γ. Παξαγσγή, κεηαπνίεζε ή δηαλνκή θαπλνχ. 

 δ. Γξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηα δψληα δψα γηα πεηξακαηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο. 

 ε. Οη ηνκείο πνπ ζεσξνχληαη δενληνινγηθά ή εζηθά ακθηιεγφκελε, π.ρ. έξεπλα γηα ηελ αλζξψπηλε θισλνπνίεζε. 

 ζη. Ζ πξσηνγελήο παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο αιηείαο, ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, 

φπσο απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα Η ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. 

 δ. Δμαηξνχληαη, απφ ηνλ θαλνληζκφ De minimis, νη ηνκείο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην άξζξν 1 (CG) ηνπ Καλ. ΔΚ 

αξηζ. 1998/2006. 

 ε. Δπηπιένλ εμαηξνχληαη νη <<πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο>> θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2.1 ησλ θνηλνηηθψλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηε δηάζσζε θαη αλαδηάξζξσζε πξνβιεκαηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ (ΔΔ C 244 ηεο 1.10.2004, ζ. 2), φπσο κπνξεί λα έρεη ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί απφ 

κειινληηθέο θνηλνηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. 

Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα  ΔΠ "Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα" 

<http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%

CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%

CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%95%

CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%C

E%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%22>  

Δθρσξείηαη απφ ΔΠ "Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ" 

<http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%

CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%

CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%

85%22> ,  

Δίδνο ελίζρπζεο  Δπηδφηεζε επηηνθίνπ - Δγγχεζε Γαλείνπ 

<http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%95%CF%80%CE%B9%C

E%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%BF

%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%2D%20%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%CF

%83%CE%B7%20%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85>   

Δλίζρπζε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

<http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%95%CE%BD%CE%AF%

CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9

%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84

%CE%B1%CF%82>  

Πεξηνρή εθαξκνγήο  ιε ε Διιάδα  Καηαλνκή πξνππνινγηζκνχ αλα Πεξηθέξεηα:  Αηηηθή: 27.400.000 Κεληξηθή 

Μαθεδνλία: 12.400.000 Γπηηθή Μαθεδνλία: 1.180.000 Νφηην Αηγαίν: 300.000 ηεξεά Διιάδα: 1.020.000 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Ηφληα Νεζηά, Γπηηθή Διιάδα, Πεινπφλλεζνο, Βφξεην 

Αηγαίν θαη Κξήηε: 18.360.000  Σα επελδπηηθά δάλεηα ζα ρνξεγνχληαη κε βάζε ηελ ηνπνζεζία ηεο επέλδπζεο, ελψ 

ηα δάλεηα πνπ ζα ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ή ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζα θαηαλεκεζνχλ κε βάζε 

ηελ έδξα ησλ επηιέμηκσλ επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηα θνλδχιηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

αλσηέξσ πίλαθα  Σνκείο ελδηαθέξνληνο 

 Πνιηηηζκφο 

<http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A0%CE%BF%CE%B

B%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82> ,  

Τγεία – Πξφλνηα 

http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%2D%20%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%2D%20%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%2D%20%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%2D%20%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%95%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%95%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%95%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%95%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


<http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A5%CE%B3%CE%B

5%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE

%B1> ,  

Γεληθνχ ελδηαθέξνληνο 

<http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%93%CE%B5%CE%B

D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%

CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82> ,  

Τπεξεζίεο – Δκπφξην 

<http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A5%CF%80%CE%B7

%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%E2%80%93%20%CE%95%CE%BC%CF%8

0%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF> ,  

Βηνκεραλία – Μεηαπνίεζε 

<http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%92%CE%B9%CE%BF

%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%9C%CE

%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7> ,  

Σνπξηζκφο 

<http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A4%CE%BF%CF%85

%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82> ,  

Πιεξνθνξηθή – Σειεπηθνηλσλίεο 

<http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A0%CE%BB%CE%B

7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%E2%80%93%20%CE

%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%C

E%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82> ,  

Έξεπλα - Σερλνινγία – Καηλνηνκία 

<http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%88%CF%81%CE%B5

%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE

%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD

%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1> ,  

Δλέξγεηα 

<http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%95%CE%BD%CE%A

D%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1> ,  

Πεξηβάιινλ 

<http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A0%CE%B5%CF%81

%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD> ,  

Μεηαθνξέο 

<http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%9C%CE%B5%CF%84

%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82>  , 

Δθπαίδεπζε – Καηάξηηζε 

<http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%95%CE%BA%CF%80

%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20%E2%80%93%20%CE%9A%CE%

B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7>  

 

ε πνηνπο απεπζύλεηαη   

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε Πνιχ Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θιάδσλ (πιελ ησλ 

αλαθεξφκελσλ εμαηξέζεσλ). 

 Ζ δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ είλαη απφ 48 έσο 60 κήλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηφδνπ ράξηηνο 12 κελψλ (κφλν 

σο πξνο ην θεθάιαην).  

Ζ θάζε επηρείξεζε κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο θνξέο ζηε δξάζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 

ζπλνιηθφ χςνο ησλ δαλείσλ πνπ ζα ηεο ρνξεγεζνχλ δελ μεπεξλνχλ ηα 25.000,00 EURO. 

 

Παξάδεηγκα:  

Ζ αξηνπνηία <<Υ>>, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ παξαγσγή ςσκηνχ θαη αξηνζθεπαζκάησλ, 

ζέιεη λα επεθηείλεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο θαη ζηε παξαγσγή εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα 

ρξεηαζηεί λα αγνξάζεη θαηλνχξγην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ πθηζηάκελν θαη 

επηπιένλ πξψηεο χιεο. 

 Γηα ηελ αλεχξεζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη, κπνξεί λα απεπζπλζεί ζε έλα ππνθαηάζηεκα ηεο Alpha bank, 

πξνζθνκίδνληαο ζπγθεθξηκέλν bussines plan θαζψο θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ζχληαμε ηνπ αηηήκαηνο ζα δίλνληαη απφ ηα εθάζηνηε ππνθαηαζηήκαηα. Ζ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεη κε βάζε 

http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%E2%80%93%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%E2%80%93%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%E2%80%93%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%E2%80%93%20%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%E2%80%93%20%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%E2%80%93%20%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%E2%80%93%20%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20%E2%80%93%20%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20%E2%80%93%20%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20%E2%80%93%20%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7


ηνπο ηξαπεδηθνχο φξνπο δαλεηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο πξσηνβνπιίαο JEREMIE. Σν χςνο ηνπ 

δαλείνπ κπνξεί λα θηάλεη έσο ην 100% ηνπ ζρεδίνπ, κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηξάπεδαο. 

  Πξνυπνινγηζκφο  EURO 60.660.000  Αλαιπηηθά:     - Γεκφζηα Γαπάλε: 30.300.000 εθαη. επξψ    - Ηδησηηθή 

πκκεηνρή: 30.330.000 εθαη. επξψ  Γηα ην ελ ιφγσ πξντφλ ν επηιερζείο Δλδηάκεζνο Οξγαληζκφο (Alpha Bank) ζα 

ζπλεηζθέξεη αληίζηνηρν κε ηε δεκφζηα δαπάλε πνζφ (30,330 εθ. EURO), ψζηε λα επηκεξηζηεί ν θίλδπλνο θαη λα 

κεησζνχλ νη απαηηνχκελεο εμαζθαιίζεηο θαη ηα επηηφθηα γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δαλείσλ. 

 Πεξίνδνο ππνβνιήο  απφ 30/11/2011 έσο 31/8/2012 (εθηφο εάλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαληιεζεί 

λσξίηεξα) έσο εμαληιήζεσο πξνυπνινγηζκνχ 

  

Πιεξνθνξίεο - ηνηρεία επηθνηλσλίαο  

Τπνθαηαζηήκαηα Alpha Bank Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.alpha.gr Σει 801113260000,             

2103260000 Ηζηνζειίδα δεκνζίεπζεο  http://www.alpha.gr/page/default.asp?id=8891    
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Σνπ Φίιηππνπ Κπξθίηζνπ, Πξφεδξνπ ηεο Οηθνινγηθήο Δηαηξείαο Αλαθχθισζεο*   

Ζ ζχγθξηζε ζεκείν πξνο ζεκείν ησλ ηερλνινγηψλ ηεο θνκπνζηνπνίεζεο κε ηε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία είλαη ζαθψο ππέξ ηεο πξψηεο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θσδηθνπνηείηαη απηή ε 

ζχγθξηζε ησλ δχν βαζηθψλ ηερλνινγηψλ ηειηθήο δηαρείξηζεο ησλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ. 

Απηέο νη δχν ηερλνινγίεο απνηεινχλ ην δπζθνιφηεξν θιάζκα ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ 

θαη ηαπηφρξνλα ην ζεκείν αληηπαξάζεζεο απφ ηε κία πιεπξά ηνπ νηθνινγηθνχ ρψξνπ θαη ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο απηνδηνίθεζεο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο ζεξκηθήο 

επεμεξγαζίαο. 

 πνηνο θαιφπηζηνο παξαηεξεηήο, πνπ δελ έρεη θακία επαγγεικαηηθή ζρέζε θαη ζπκθέξνλ κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, κειεηήζεη ηε ζχγθξηζε ηεο θνκπνζηνπνίεζεο κε ηε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία, εθηηκάηαη φηη ζα επέιεγε ζαθψο ηελ θνκπνζηνπνίεζε γηα ηα 14 πιενλεθηήκαηά ηεο 

ζε ζρέζε κε ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία. ζνλ αθνξά ζηα δχν κεηνλεθηήκαηα ηεο θνκπνζηνπνίεζεο, 

απηά δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθά θαη γηα ην ιφγν απηφ αλαιχνληαη παξαθάησ γηα λα απνδεηρζεί φηη 

δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηνπο ιφγνπο ηεο κε επηινγήο ηεο θνκπνζηνπνίεζεο έλαληη ηεο 

ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο. 

 

   *ε ζρέζε κε ηελ επηπιένλ έθηαζε ηεο θνκπνζηνπνίεζεο*   

Ζ θνκπνζηνπνίεζε απαηηεί κεγαιχηεξν ρψξν απφ ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία. Απηφ κπνξεί λα είλαη 

αιήζεηα, αιιά δελ απνηειεί πξφβιεκα. Πηζηεχεη θαλείο φηη ππάξρεη πξφβιεκα εμεχξεζεο ησλ 

απαξαίηεησλ εθηάζεσλ ζηε ρψξα καο; Θα έιεγα θαηεγνξεκαηηθά φρη. ηελ Διιάδα ην πξφβιεκα 

είλαη φηη δελ κπνξνχκε εχθνια λα ρσξνζεηήζνπκε νρινχζεο δξαζηεξηφηεηεο, ιφγσ πνιιψλ άιισλ 

πξνβιεκάησλ θαη ιαλζαζκέλσλ επηινγψλ (π.ρ. έιιεηςε θηεκαηνινγίνπ & βηνκεραληθψλ πάξθσλ, 

ιάζε ζηε ζπκκεηνρή & δηαβνχιεπζε ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ θ.ά.) θαη φρη γηαηί δελ 

ππάξρνπλ νη απαηηνχκελεο εθηάζεηο. Θεσξείηαη βέβαην απφ πνιινχο (θαη απφ ην γξάθνληα), φηη 

είλαη πνιχ επθνιφηεξν λα ρσξνζεηήζνπκε κία κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο, πνπ απαηηεί 100 

ζηξέκκαηα, παξά κία κνλάδα θαχζεο, πνπ απαηηεί 10 ζηξέκκαηα. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηεζεί ε πξφηαζε, λα εμεηαζζνχλ φινη νη παιαηνί ρψξνη ηαθήο ή ΥΤΣΑ ζηελ Διιάδα, ψζηε 

λα αμηνπνηεζεί ε επηθάλεηά ηνπο γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ ζεηξαδίσλ ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. ηελ 

πεξίπησζε κάιηζηα ηεο Αηηηθήο ε επηθάλεηα ησλ θπηηάξσλ ηνπ ΥΤΣΑ Άλσ Ληνζίσλ θαη ηεο 

Φπιήο, πνπ έρνπλ θιείζεη, επαξθεί γηα λα δεκηνπξγεζεί κία φζν κεγάιε ρξεηάδεηαη κνλάδα 

θνκπνζηνπνίεζεο θαη λα αθεζνχλ νη ζεκεξηλνί αθάιππηνη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Φπιήο γηα 

αμηνπνίεζε γηα πνιχ πην αλαγθαίεο ρξήζεηο. 

 

 *ε ζρέζε κε ηνλ επηπιένλ θάδν γηα ηελ ΓζΠ ησλ νξγαληθώλ*    

ε ζρέζε κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο εηδηθνχ θάδνπ γηα ηα νηθηαθά νξγαληθά ζα πξέπεη λα 

απαληεζνχλ ηα θάησζη εξσηήκαηα:      

1. *Πφζν είλαη ην θφζηνο ηνπ επηπιένλ θάδνπ θαη πνηνο ην θαιχπηεη;* Σν    αξρηθφ θφζηνο γηα ηελ 

θάιπςε φιεο ηεο Διιάδαο κε έλαλ επηπιένλ θάδν γηα ηα    νξγαληθά εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 15-17 

εθαηνκκχξηα EURO θαη ζα αληηζηαζκηζηεί απφ    ηνπο ΟΣΑ ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα απφ ην 

κεησκέλν θφζηνο απφθηεζεο ηνπ    θάδνπ γηα ηα απνξξίκκαηα. Δπίζεο, κπνξεί ην θφζηνο 

http://www.alpha.gr/
http://www.alpha.gr/page/default.asp?id=8891


πξνκήζεηαο ησλ θάδσλ λα    ζπκπεξηιεθζεί ζην ζπλνιηθφ θφζηνο δεκηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ 

θνκπνζηνπνίεζεο    ζε κία πεξηνρή θαη λα θαιπθζεί απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο κνλάδαο    

θνκπνζηνπνίεζεο. 

   2. *Πνπ ζα κπνπλ νη θάδνη γηα αλαθχθισζε, θνκπνζηνπνίεζε θαη    ππνιείκκαηα; *Ζ πξφηαζε 

ηεο Οηθνινγηθήο Δηαηξείαο Αλαθχθισζεο γηα 4    θάδνπο είλαη εθηθηή δηφηη νη 4 θάδνη ζα έρνπλ 

πνιχ κηθξφηεξν κέγεζνο απφ 4    ζεκεξηλνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ. Οη θάδνη κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ α) είηε    ζην νδφζηξσκα ζε εηδηθφ ρψξν πνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ 2 κπάξεο 

ζρήκαηνο Π    θάζεηα ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ, νπφηε ζα θαηαιακβάλνπλ κία ζέζε πάξθηλ, β)    είηε 

κέζα ζηα φξηα ππαξρφλησλ ή λέσλ θηηξίσλ εάλ ππάξμεη πνιενδνκηθή    ξχζκηζε. Σν παξάδεηγκα 

ησλ 120.000 κπιε θάδσλ ηεο αλαθχθισζεο, πνπ    ηνπνζεηήζεθαλ ζε ιίγα ρξφληα ζε φιε ηελ 

Διιάδα καο δείρλεη φηη είλαη εθηθηφ    θαη γηα ηε ΓζΠ ησλ νξγαληθψλ. 

   3. *Απμάλεη ην θφζηνο απνθνκηδήο - κεηαθνξάο;* ρη δελ απμάλεη, αληίζεηα    κπνξεί λα κεησζεί 

ιίγν. Ζ πνζφηεηά ησλ απνξξηκκάησλ δελ αιιάδεη εάλ    καδεχνληαη απφ δχν θάδνπο ή απφ έλαλ 

θάδν, νπφηε ηα δξνκνιφγηα πνπ ζα    απαηηνχληαη, ζα είλαη αθξηβψο ηα ίδηα θαη άξα θαη ην θφζηνο 

απνθνκηδήο δε    ζα δηαθνξνπνηεζεί. Αληίζεηα, ην θφζηνο κεηαθνξάο κπνξεί λα κεησζεί δηφηη ηα    

νξγαληθά ζα κεηαθέξνληαη ζε νξγαλσκέλεο κνλάδεο κε πνιχ θαιχηεξεο ζπλζήθεο    απφ απηέο ηνπ 

ΥΤΣΑ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ θαζπζηεξήζεηο ιφγσ    κπνηηιηαξίζκαηνο θαη θαθέο ζπλζήθεο 

ησλ νδψλ πξφζβαζεο. 

 Από ηελ όιε παξνπζίαζε γίλεηαη θαλεξό όηη ε θνκπνζηνπνίεζε δηαζέηεη 14 ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηε Θεξκηθή Δπεμεξγαζία, ελψ ηα δχν κεηνλεθηήκαηά ηεο είλαη 

ειάζζνλνο ζεκαζίαο θαη εχθνια αληηκεησπίζηκα. Άξα, *ην ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε 

Κνκπνζηνπνίεζε είλαη ε πην ελδεδεηγκέλε επηινγή ηερλνινγίαο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ νηθηαθψλ 

νξγαληθψλ.*  *Γείηε ην ζπγθξηηηθφ πίλαθα.  

<http://www.ecorec.gr/econew/images/stories/PDF/Sygrisi-composting-thermal.pdf.pdf>   

 

http://www.ecorec.gr/econew/index.php?option=com_content&view=article&id=354%3A-vs-14-

2&catid=116%3A2010-07-22-10-42-38&Itemid=128&lang=el 

http://www.ecorec.gr/econew/images/stories/PDF/Sygrisi-composting-thermal.pdf.pdf      
 

επηζηξνθή 
 

απνθεληξσκέλε θαη κηθξήο θιίκαθαο δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ   

Πξσηνβνπιία ζπλελλφεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ 

πκπεξάζκαηα απφ ηε ζπλάληεζε ηεο 10-12-2011 

11.12.2011 

Γειηίν ηύπνπ 

 

Σν άββαην, 10 Γεθεκβξίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα (ζε ακθηζέαηξν ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ) ζπλάληεζε ζπιινγηθνηήησλ ηεο Αηηηθήο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο 

«Πξσηνβνπιίαο ζπλελλφεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ». ην θάιεζκα 

αληαπνθξίζεθαλ επηηξνπέο αγψλα ηεο Αηηηθήο, θηλήζεηο πνιηηψλ, πεξηθεξεηαθά θαη δεκνηηθά 

απηνδηνηθεηηθά ζρήκαηα, εθπξφζσπνη δήκσλ, θαζψο θαη εθπξφζσπνο ηνπ πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο. 

Ζ ζπλάληεζε πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ πξσηνβνπιηψλ θαη ζπιινγηθνηήησλ θαη εθηφο Αηηηθήο, 

νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο (απφ ηε Θεζζαινλίθε, ηελ Ήπεηξν, ηελ Άλδξν θαη ηε Λαθσλία) 

θαηάθεξαλ, παξά ηηο δπζθνιίεο, λα εθπξνζσπεζνχλ θαη λα πάξνπλ κέξνο ζηηο ζπδεηήζεηο, 

κεηαθέξνληαο θαη ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο. 

 

Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηεο ζπλάληεζεο ππήξμε ε πξνζπάζεηα, γηα πξώηε θνξά ίζσο κε 

ηόζν ζπγθεθξηκέλν ηξόπν) λα αλαδεηεζεί ην θνηλό πιαίζην θαη ηα κέζα γηα ηε ζπγθξόηεζε 

ελόο πιαηηνύ παλαηηηθνύ θαη παλειιαδηθνύ κεηώπνπ θνηλσληθώλ δπλάκεσλ, πνπ ζα 

επηδηώμεη λα αλαηξέςεη ηνπο εμειηζζόκελνπο ζρεδηαζκνύο ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ 

θαη λα επηβάιιεη ηε ινγηθή κηαο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο.   

 

http://www.ecorec.gr/econew/images/stories/PDF/Sygrisi-composting-thermal.pdf.pdf
http://www.ecorec.gr/econew/index.php?option=com_content&view=article&id=354%3A-vs-14-2&catid=116%3A2010-07-22-10-42-38&Itemid=128&lang=el
http://www.ecorec.gr/econew/index.php?option=com_content&view=article&id=354%3A-vs-14-2&catid=116%3A2010-07-22-10-42-38&Itemid=128&lang=el
http://www.ecorec.gr/econew/images/stories/PDF/Sygrisi-composting-thermal.pdf.pdf


ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, θαηαηέζεθε κηα ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ζπλαληίιεςεο, πνπ ζηα βαζηθά 

ηεο ζεκεία θαίλεηαη λα ζπλαληά κηα επξεία απνδνρή, θαη ε νπνία ζα πξνσζεζεί γηα ζπλππνγξαθή 

ζε φιεο ηηο ζπιινγηθφηεηεο, πνπ, κε ηνλ ή ηνλ άιιν ηξφπν, έρνπλ εκπιαθεί κε ηα δεηήκαηα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξόηαζε ηεο απνθεληξσκέλεο θαη κηθξήο 

θιίκαθαο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, κε κεζόδνπο θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ θαη ζε όθεινο 

ηεο θνηλσλίαο. Γηαηππψζεθε, επίζεο, ε πξόηαζε κηαο παλειιαδηθήο επηθνηλσληαθήο θαη 

θηλεκαηηθήο παξέκβαζεο, ζηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ, πνπ ζα είλαη ζηνρεπκέλε ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη πνπ ζα ζπλδπάδεη ηα θεληξηθά θνηλά αηηήκαηα κε ηελ πξνβνιή θαη 

δηεθδίθεζε ζπγθεθξηκέλσλ ιχζεσλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, αλαπηχρζεθε έλαο πινχζηνο δηάινγνο γχξσ απφ δεηήκαηα φπσο: ε 

απνηίκεζε ησλ ζρεδηαζκψλ θπβέξλεζεο θαη εξγνιάβσλ, ε ζπλερήο κεηαηφπηζε ηεο ελζσκάησζεο 

ζηελ εζληθή λνκνζεζία ησλ νπζηαζηηθψλ πξνβιέςεσλ ηεο νδεγίαο 2008/98/ΔΔ, ε αλάγθε 

δηακφξθσζεο ελφο εληαίνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα φια ξεχκαηα απνβιήησλ, νη ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο ηεο εγθιεκαηηθήο πξαθηηθήο ηεο επηκφιπλζεο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ κε 

επηθίλδπλα βηνκεραληθά, νη δπλαηφηεηεο θαη νη δπζθνιίεο ησλ δήκσλ γηα ηνλ απεγθισβηζκφ απφ 

ηε κέγγελε ηεο ζπγθεληξσηηθήο δηαρείξηζεο θαη γηα ηελ εθαξκνγή απνθεληξσκέλσλ ιχζεσλ, νη 

πξσηνβνπιίεο πνιηηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ιατθήο ζπκκεηνρήο θαη ηελ αλαδήηεζε άιισλ 

ζρεκάησλ δηαρείξηζεο, ν ζπλδπαζκφο ηεο κάρεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ κε ηηο άιιεο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ επηβάιινπλ νη κλεκνληαθέο επηινγέο ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θ.ά.. 

Ζ ζπλάληεζε έθιεηζε κε ηε δηαπίζησζε φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία δελ είλαη παξά ε αξρή 

κηαο δηαδηθαζίαο ζπληνληζκέλσλ θνηλψλ δξάζεσλ, ζε φια ηα κέησπα θαη ηδηαίηεξα ζηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο, φπνπ θαίλεηαη λα γίλεηαη ζπλείδεζε φηη ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ  είλαη επζχλε φισλ καο θαη φπνπ σξηκάδεη, πιένλ, ε ηδέα ηεο 

απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο. 

 

ιν ην πιηθφ ηεο ζπλάληεζεο βξίζθεηαη εδψ: 

http://prosynat.blogspot.com/2011/12/blog-post_11.html 

 

Δπηθνηλσλία: prosynat@gmail.com, ηει. 6942984299 

 

Δηζεγήζεηο 

ηε ζπλάληεζε έγηλαλ νη παξαθάησ εηζεγεηηθέο ηνπνζεηήζεηο: 

 απφ ηε Βαγγειηώ σηεξνπνύινπ, κε ζέκα: «ε θξίζε ηνπ κνληέινπ δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή - νη ζρεδηαζκνί θπβέξλεζεο θαη εξγνιάβσλ θαη ε πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε» 

 απφ ην Βαγγέιε ηνγηάλλε, κε ζέκα: «απνθεληξσκέλε δηαρείξηζε: ε κφλε ιχζε 

απέλαληη ζηελ θξίζε ηνπ κνληέινπ δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ» 

 απφ ην Γεκήηξε Γακάζθν, κε ζέκα: «νξζνινγηθά κνληέια δηαρείξηζεο - ηα ςηιά 

γξάκκαηα» 

 απφ ην λνκηθφ Γηώξγν Μπάιηα, κε ζέκα: «ε λέα νδεγία 2008/98 γηα ηα απφβιεηα: κηα 

επθαηξία γηα ηελ ―Δπξσπατθή θνηλσλία ηεο αλαθχθισζεο‖;» 

 απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο ΠΟΔ ΟΣΑ Θσκά Μπηδά, κε ζέκα: «δεκφζηνο ραξαθηήξαο: 

κνλαδηθφο δξφκνο γηα ρακειφ θφζηνο θαη δηαρείξηζε θηιηθή ζην πεξηβάιινλ» 

 απφ ηνλ αληηδήκαξρν Ν. Ησλίαο Αηηηθήο Παλαγηώηε Κσζηάθε, κε ζέκα: «Ο ξφινο ησλ 

δήκσλ ζηελ εθαξκνγή κηαο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, δπλαηφηεηεο θαη δπζθνιίεο» 

 απφ εθπξνζψπνπο πνιιψλ ζπιινγηθνηήησλ, πνπ πήξαλ κέξνο ζηε ζπλάληεζε  

 

πκκεηνρέο 

 

ηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη ή κέιε ησλ παξαθάησ ζπιινγηθνηήησλ ή θνξέσλ: 

 ησλ επηηξνπψλ αγψλα ηεο Αηηηθήο (Γξακκαηηθνχ, Κεξαηέαο, Φπιήο) 

http://prosynat.blogspot.com/2011/12/blog-post_11.html
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 ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ θνηλσληθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ (Θεζζαινλίθε), πνπ 

κεηέθεξαλ θαη ραηξεηηζκφ ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ ζπιιφγνπ Αζζήξνπ «Οη θίινη ηεο γεο» 

 ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζρεκάησλ «Αηηηθή ζπλεξγαζία – φρη ζην κλεκφλην» θαη «Διεχζεξε 

Αηηηθή» 

 ησλ απηνδηνηθεηηθψλ ζρεκάησλ ηεο Αηηηθήο «Άλσ – θάησ ζην Καιακάθη», «Ζιίνπ-

πφιηο» Ζιηνχπνιεο, «Κφληξα ζηνλ θαηξφ» Ακαξνπζίνπ, «Άιινο δξφκνο» Γαιαηζίνπ, 

«Αλππφηαθηε Πεηξνχπνιε», «Πνιίηεο Κεθηζηάο», «Δλφηεηα γηα ηε Ν. Ησλία», «Γεκνηηθή 

ζπλεξγαζία Διιεληθνχ – Αξγπξνχπνιεο» 

 ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζρήκαηνο «ΑΤ.ΡΗ.Ο. γηα ηελ Ήπεηξν» (Γηάλλεο Παπαδεκεηξίνπ) 

 ησλ ζπιινγηθνηήησλ «Γαζακάξη SOS», «Κίλεζε Πνιηηψλ Ζιηνχπνιεο», «ΠΑΚΔΠΟ» 

Ν. Ησλίαο, «Οκάδα ζπκκεηνρηθήο πνιενδνκίαο κπιάλθν», «Πξσηνβνπιία πνιηηψλ Βχξσλα γηα ηε 

δηάζσζε ηνπ Τκεηηνχ»  

 ηεο «Οκάδαο εζεινληψλ Κνξζίνπ Άλδξνπ» θαη ηεο εηαηξείαο ιατθήο βάζεο «Λαθσληθή 

Βηνελεξγεηαθή ΑΔ» 

 ησλ δήκσλ Ν. Ησλίαο (ν αληηδήκαξρνο θ. Π. Κσζηάθεο), Αξγπξνχπνιεο – Διιεληθνχ (ν 

αληηδήκαξρνο θ. Ν. νχγειαο) θαη Φπιήο (ν δεκ. ζχκβνπινο θ. Π. Γξφιηαο) 

 

Οιηγφιεπηε παξνπζία ζηε ζπλάληεζε είρε θαη ν πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο θ. Αλ. Εαλληάο, ζαλ 

εθπξφζσπνο ηνπ πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θ. γνπξνχ. 

prosynat.blogspot.com  

επηζηξνθή 

 

Πξόηαζε θνηλήο δξάζεο γηα ηα δεηήκαηα ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ 

 

Αγαπεηνί θίινη, 

 

απεπζπλφκαζηε ζε ζπιινγηθφηεηεο, θνξείο θαη ζρήκαηα πνιηηψλ, φιεο ηεο ρψξαο, πνπ έρνπλ 

εκπιαθεί ζηα δεηήκαηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ή πνπ εθηηκνχκε φηη ζα είραλ 

ελδηαθέξνλ λα εκπιαθνχλ. Δίλαη βέβαην φηη απηή ε πξψηε νκάδα παξαιεπηψλ ηεο πξφηαζήο καο 

είλαη πεξηνξηζκέλε θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεη φινπο ηνπο δπλεηηθά ελδηαθεξφκελνπο. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δηαθηλεζεί παληνχ φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν. 

 

Ο ιόγνο ηεο πξσηνβνπιίαο 

Καηαζέηνπκε κηα πξφηαζε αλάιεςεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλήο δξάζεο γηα ηα δεηήκαηα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ απαξρή κηαο ζηελφηεξεο 

ζπλεξγαζίαο φισλ καο, ζην άκεζν κέιινλ. Γηαηί, φκσο, θνηλή δξάζε θαη γηαηί ηψξα; 

Καηαγξάθνπκε νξηζκέλεο απφ ηηο δηαπηζηψζεηο καο, πνπ ππνζέηνπκε φηη είλαη θνηλφο ηφπνο: 

 Βηψλνπκε παληνχ κηα άζιηα θαηάζηαζε ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ε νπνία 

απέρεη «παξαζάγγαο» απφ νηηδήπνηε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ζχγρξνλε, 

θηινπεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, ζε φθεινο ηεο θνηλσλίαο θαη κε ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο. 

 ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απηή ε θαηάζηαζε έρεη ζαλ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ 

επηκφιπλζε ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ κε επηθίλδπλα βηνκεραληθά απφβιεηα, πνπ δεκηνπξγνχλ 

εθξεθηηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζε πάξα πνιιέο πεξηνρέο θαη, ηδηαίηεξα, απηέο ηεο 

ζπγθέληξσζεο – απφζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 

 Σν ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην παξακέλεη δηάζπαξην, ελψ ην αίηεκα γηα κηα ελνπνίεζε 

ηνπ ζπλφινπ ηεο λνκνζεζίαο γηα φια ηα ξεχκαηα απνβιήησλ, πνπ ζα ελζσκαηψλεη θαη ηε ινγηθή 

ηεο ηεξάξρεζεο ζηε δηαρείξηζε (νδεγία 2008/98), έρεη παξαπεκθζεί ζηηο θαιέλδεο. 

 Οη δήκνη, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, παξακέλνπλ αδξαλείο ή, ζηελ θαιχηεξε 

πεξίπησζε, θηλνχληαη κε βήκαηα ρειψλαο. Αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο θαη αξλνχληαη λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο.  

 Βξηζθφκαζηε ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν, ζηελ νπνία επηρεηξείηαη λα πινπνηεζνχλ ηα 

«ρνληξά» παθέηα ησλ πθηζηάκελσλ ζρεδηαζκψλ (πεξηβαιινληηθέο αδεηνδνηήζεηο εγθαηαζηάζεσλ 
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θαη ΥΤΣΑ, δεκνπξαηήζεηο έξγσλ θιπ.) ή λα αλαζεσξεζνχλ νη ζρεδηαζκνί, κε ζηφρν λα 

λνκηκνπνηήζνπλ ηηο ζηξεβιψζεηο, πνπ έρνπλ δξνκνινγεζεί ζηελ πξάμε. 

 ινη, ρσξίο εμαίξεζε, νη πθηζηάκελνη πεξηθεξεηαθνί ζρεδηαζκνί θαη νη αλαζεσξήζεηο 

ηνπο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζε κηα ινγηθή παλάθξηβσλ ζπγθεληξσηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

επεμεξγαζίαο ηνπ ζπλφινπ, ζρεδφλ, ησλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ, πνπ ζα νδεγνχλ, θαηά 

θαλφλα, ζηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε – θαχζε. Δγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα γίλνπλ ζε ζχκπξαμε κε 

ηνπο ηδηψηεο ή απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ηδηψηεο, δειαδή ηα κνλνπψιηα ηνπ ρψξνπ, θαη γηα δηθφ ηνπο 

φθεινο θαη ζα εμαθνληίζνπλ ζηα χςε ηα δεκνηηθά ηέιε. 

 ηε ινγηθή απηή ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο δηαρείξηζεο, αθφκε θαη ζηελ απνθνκηδή, 

ζεσξείηαη εκπφδην, ελψ, εμ αληηθεηκέλνπ, λαξθνζεηείηαη θαη ππνλνκεχεηαη ζε ζηαζεξή βάζε θάζε 

πξνζπάζεηα πξφιεςεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο – θνκπνζηνπνίεζεο. 

 Ζ πξνζπάζεηα επηβνιήο ή παγίσζεο θεξδνζθνπηθψλ, θηιν-εξγνιαβηθψλ επηινγψλ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ ηειεπηαία «κλεκνληαθή» ζπκθσλία, ε δπλακηθή 

είζνδνο λέσλ επελδπηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζεσξείηαη θεληξηθφ 

δήηεκα.  

ια απηά απνδεηθλχνπλ φηη δελ βηψλνπκε ζηηο ηνπηθέο καο θνηλσλίεο «πεξηθεξεηαθά 

πεξηζηαηηθά», πνπ απιά ζπκπίπηνπλ ρξνληθά. Αληηζέησο, είκαζηε κάξηπξεο, θαη ζπλήζσο ζχκαηα, 

κηαο εληαίαο αληίιεςεο, ηελ νπνία ζα αληηκεησπίζνπκε απνηειεζκαηηθφηεξα, κφλν αλ 

αληηζηαζνχκε θαη αλ δξάζνπκε ελσκέλνη. 

Αλ ε θνηλή δξάζε είλαη έλα ζεκαληηθφ φπιν, ην άιιν ζεκαληηθφ ζεσξνχκε φηη είλαη ε θνηλή 

ζεψξεζε ηεο νπζίαο ηνπ πξάγκαηνο, δειαδή κηα θνηλή αληίιεςε γηα έλα ηξφπν ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο, δεκφζην, θνηλσληθφ θαη θηινπεξηβαιινληηθφ. Γελ κηιάκε, θπζηθά, γηα έλα εληαίν 

κνληέιν - ζπληαγή δηαρείξηζεο γηα θάζε πεξηνρή, αιιά γηα ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ζα ηηο δηέπνπλ 

θαη ηηο νπνίεο ζα θιεζνχλ λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα κνξθνπνηήζνπλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη νη 

θνξείο ηνπο. ε κηα πξνζπάζεηα λα ζπκβάιινπκε ζε απηφλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, έρνπκε πηνζεηήζεη 

θαη ππνζηεξίδνπκε ηε ινγηθή ηεο απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ηελ νπνία 

επηζπλάπηνπκε ζε μερσξηζηφ θείκελν. 

 

Σν πεξηερόκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλήο δξάζεο 

Πξνηείλνπκε λα δηνξγαλψζνπκε κηα παλειιαδηθή θακπάληα – δξάζε, πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

ηνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο, πξνζδηνξηζκέλεο ζε έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. κηαο εβδνκάδαο), 

ην ίδην ζε φιε ηε ρψξα, γηα λα ιεηηνπξγήζεη επξχηεξα επηθνηλσληαθά θαη λα κεγηζηνπνηήζεη ηνλ 

αληίθηππν. Θα κπνξνχζε λα παξνπζηαζηεί κε ηελ «νκπξέια» ηνπ ζπληνληζκνχ ζπιινγηθνηήησλ 

πνιηηψλ θαη θάησ απφ έλαλ εληαίν ηίηιν, φπσο: «ζθνππίδηα: πφξνο γηα ηελ θνηλσλία θαη φρη γηα 

ηνπο εξγνιάβνπο» ή «ππάξρεη ιχζε γηα ηα ζθνππίδηα: θνηλσληθή δηαρείξηζε» θιπ. 

Ση ζα κπνξνχζε λα γίλεη ηνπηθά, ζην πιαίζην απηήο ηεο δξάζεο: 

 Δλεκεξσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 πλεληεχμεηο – αξζξνγξαθία ζηα ηνπηθά κέζα 

 Παξεκβάζεηο ζε δήκνπο, πεξηθέξεηεο, επηκειεηήξηα θιπ. 

 Αλνηρηέο ζπγθεληξψζεηο θαη θηλεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε εζηίεο αλάπηπμεο λέσλ 

έξγσλ θιπ. 

 Πξσηνβνπιίεο ζπγθξφηεζεο ηνπηθψλ ζπζπεηξψζεσλ, επηθεληξσκέλσλ, ίζσο, ζηε 

δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ 

 Άιια 

Σν επίπεδν ζην νπνίν ζα εθηπιηρζνχλ νη ηνπηθέο δξάζεηο ζα εμεηαζηεί θαηά πεξίπησζε θαη 

αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ πνπ ζα ππάξμεη. Μπνξεί λα είλαη ε πεξηθέξεηα, αθφκε θαιχηεξα ν 

παιηφο λνκφο, αθφκε θαη νη κεγάινη δήκνη. Δπίζεο, δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα ιχζνπλ νη ίδηνη νη 

θνξείο ζε θάζε πεξηνρή είλαη ην πνηνο δηνξγαλψλεη ηηο δξάζεηο. Ζ θάζε ζπιινγηθφηεηα κφλε ηεο ή 

ζε ζπλεξγαζία; ε θάζε πεξίπησζε ρξεηάδεηαη κηα ζπλελλφεζε ζην ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

δξάζεσλ. 

ε παλειιαδηθό επίπεδν, ζα κπνξνχζε λα πξνεγεζεί ηεο εβδνκάδαο δξάζεσλ κηα ζπλέληεπμε 

ηχπνπ ζηα θεληξηθά κέζα θαη δηαβήκαηα ζηα ππνπξγεία ΠΔΚΑ θαη εζσηεξηθψλ, απφ 

αληηπξνζσπεία ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ζπιινγηθνηήησλ. 



 

Γηα ηελ πεηζηηθή παξνπζία ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ρξεηαδφκαζηε έλα ελεκεξσηηθφ πιηθφ. 

Έλα παλειιαδηθφ θείκελν, πνπ ζα βάδεη ηα θεληξηθά δεηήκαηα θαη ζα εθθξάδεη φινπο καο θαη έλα 

ή πεξηζζφηεξα θείκελα, πνπ ζα δίλνπλ ηε ηνπηθή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ, 

πηζαλφλ, ππάξρνπλ.  

ε φηη αθνξά ζην πξψην θείκελν, ζαο επηζπλάπηνπκε, γηα ζπδήηεζε, κηα πξφηαζε ηεο 

«Πξσηνβνπιίαο ζπλελλφεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ», ηελ νπνία έρνπκε θαηαζέζεη 

ζε πνιιέο ζπλαληήζεηο θαη θαίλεηαη λα έρεη κηα θαη‘ αξρή ζεηηθή αληαπφθξηζε. 

 

Πνηα πξνηείλνπκε λα είλαη ηα επόκελα βήκαηα  

Ννκίδνπκε φηη ρξεηάδεηαη ν αλαγθαίνο ρξφλνο, ρσξίο φκσο ππέξκεηξε ρξνλνηξηβή, γηα λα 

ζπδεηεζεί ε πξφηαζε ζηηο ζπιινγηθφηεηεο θαη ηνπο θνξείο, πνπ θαη‘ αξρή ελδηαθέξνληαη. 

Πξνηείλνπκε απηή ε δηαδηθαζία λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηελ Κπξηαθή 22/1/2012. 

Σα εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ, πέξα απφ νπνηεζδήπνηε άιιεο πξνηάζεηο, είλαη: 

 Αλ ζπκθσλνχκε ζηελ ηδέα ηεο θνηλήο ζπγθεθξηκέλεο ή θαη άιισλ δξάζεσλ 

 Αλ απαληάκε ζεηηθά ζε απηφ, πνην ην πεξηερφκελν ησλ δξάζεσλ (θεληξηθά θαη ηνπηθά) 

 Πνην είλαη ην πιαίζην ηνπ ζπληνληζκνχ καο 

 Πνην ζα είλαη ην νξγαλσηηθφ – ζπληνληζηηθφ ζρήκα πνπ ζα δηεθπεξαηψζεη απηή ηε δξάζε 

Έρνληαο νινθιεξψζεη απηήλ ηε δηαδηθαζία ζηηο 22/1/2012, πξνηείλνπκε, κέρξη ην ηέινο ηνπ ίδηνπ 

κήλα, λα έρνπκε πάξεη ηηο απνθάζεηο καο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε κέζα απφ κηα ζπλάληεζε πνπ 

ζα νξγαλψζνπκε, είηε κηα επέιηθηε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλίαο, πνπ ζα κπνξεί, φκσο, λα νδεγήζεη 

ζε απνθάζεηο γξήγνξα. 

Μέξνο απηήο ηεο λέαο δηαδηθαζίαο ζα είλαη θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ επφκελσλ βεκάησλ πνπ ζα 

θάλνπκε, νπφηε δελ ππάξρεη ιφγνο λα κηιήζνπκε ηψξα γη απηά. 

 

Ζ επηθνηλσλία καο 
Δπεηδή ζε απηφ ην δηάζηεκα θαίλεηαη, ζρεδφλ, αδχλαην λα έρνπκε βξεη έλαλ απηφλνκν ηξφπν 

επηθνηλσλίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε, δειψλνπκε ηε δηαζεζηκφηεηά καο θαη πξνηείλνπκε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην e-mail ηεο «Πξσηνβνπιίαο ζπλελλφεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ» 

prosynat@gmail.com ζαλ ζεκείν επηθνηλσλίαο, κέρξη ην ηέινο ηνπ Γελάξε 2012. 

Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ιίζηα επηθνηλσλίαο, απνθιεηζηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, 

ζηελ νπνία ζα θαηαρσξίζνπκε ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο πνπ έρνπκε θαη απηέο πνπ ζα καο 

ζηέιλεηε ή ζα πξνζζέζνπκε ζηελ πνξεία. ε απηή ηε ιίζηα ζα ζηέιλνπκε νπνηαδήπνηε πξφηαζε ή 

ζθέςε καο δηαβηβάδεηαη, ψζηε λα ππάξρεη ζε φινπο κηα εληαία εηθφλα γηα ηελ πνξεία ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. 

Απφ ην ρξνληθφ απηφ ζεκείν θαη κεηά, κπνξνχκε λα μαλαδνχκε ην ζέκα ηεο επηθνηλσλίαο, καδί κε 

ηα ππφινηπα ζέκαηα ηνπ ζπληνληζκνχ. 

Αγαπεηνί θίινη, θιείλνπκε ηελ πξφηαζή καο, κε ηελ πεπνίζεζε φηη κπνξνχκε λα θεξδίζνπκε ηε 

κάρε πνπ δίλνπκε, ζίγνπξνη γηα ην θιίκα αιιειεγγχεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ καο θαη πεξηκέλνληαο 

θαη ηηο δηθέο ζαο ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο. 

21/12/2011 

Πξσηνβνπιία ζπλελλόεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ 

http://prosynat.blogspot.com – prosynat@gmail.com 

ηει. επηθνηλσλίαο: 6942984299 
 

επηζηξνθή 

 

Πξόηαζε γηα ην πιαίζην κηαο θνηλήο δξάζεο ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ 

 

Ζ πνζφηεηα, ε πνηφηεηα, ε ζχλζεζε ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ θαη ν ηξφπνο ηεο 

δηαρείξηζήο ηνπο είλαη ζηνηρεία άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο καο. ηνλ παξάγνληα απηφλ αλήθεη ην θχξην θαη 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επζχλεο γηα ηε ζεκεξηλή θξίζε. Σν πξφβιεκα ησλ απνξξηκκάησλ 

επηηείλεηαη απφ ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο, νη νπνίεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο 

mailto:prosynat@gmail.com
http://prosynat.blogspot.com/
mailto:prosynat@gmail.com


ζηελ εμππεξέηεζε ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, ζε αγαζηή, θαηά θαλφλα, ζπλεξγαζία 

κε ηηο εθάζηνηε Γεκνηηθέο Αξρέο. ηεξίδνληαη ζην ηξίπηπρν επέλδπζε - δηαρείξηζε - θεξδνθνξία 

θαη δελ επηιχνπλ κφληκα ην πξφβιεκα, κε βάζε ηα θαζνιηθά ζπκθέξνληα ηεο θνηλσλίαο. Μηα 

ζεηξά απφ ζνβαξέο εμειίμεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη ηδηαίηεξα ηε ρξνληά 2011, επηβεβαηψλνπλ 

φηη δηαλχνπκε κηα πεξίνδν δηακφξθσζεο ηνπ ράξηε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ γηα ηα 

επφκελα 20-30 ρξφληα. 

 

Πνηα είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζληθνχ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζρεδηαζκψλ   

 ε ππνβάζκηζε, έσο θαη εμαθάληζε, ζηελ πξάμε, ησλ πνιηηηθψλ ηεο πξφιεςεο, ηεο 

κείσζεο ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ, ηεο αλάθηεζεο θαη ηεο αλαθχθισζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνκπνζηνπνίεζεο). Απηφ εθθξάδεηαη, ζηελ πξάμε, κε ηελ 

ππεξδηαζηαζηνιφγεζε εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο, πνπ ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα ππνδέρνληαη 

ην ζχλνιν, ζρεδφλ, ησλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ, αληί ελφο ζπλερψο κεηνχκελνπ πνζνζηνχ, πνπ 

απνηειεί ην «ζθάικα» ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 ε επηινγή ηεο ιχζεο ησλ κεγάιεο θιίκαθαο ζχλζεησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο 

ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ. 

 ε εκθαλήο πξηκνδφηεζε ηερλνινγηψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε, 

κέζσ, θπξίσο, ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο, φπσο ε θαχζε δεπηεξνγελψλ πξντφλησλ ηεο 

επεμεξγαζίαο ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ (RDF θαη SRF) ή θαη ηεο απεπζείαο  θαχζεο ησλ 

ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ. 

 ε εθηεηακέλε εκπινθή ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ κε ηελ ειεθηξνπαξαγσγή, 

κέζσ ηεο θαχζεο, αθφκε θαη ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ, θαη κάιηζηα (επηδνηνχκελεο) κε ην 

καλδχα ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.). 

 ε δπλακηθή εηζβνιή θαη επηθπξηαξρία ηνπ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ, κε βιέςεηο θαη ζην 

επίπεδν ησλ δήκσλ, αθφκε θαη ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ. 

 ε πξννπηηθή ηεο εθηφμεπζεο ηνπ θφζηνπο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, κε άκεζν 

αληίθηππν ζηα  δεκνηηθά ηέιε, πνπ ζα απμάλνληαη δηαξθψο θαη ηα νπνία ζα θιεζεί λα θαηαβάιιεη 

ν πνιίηεο. 

 ν εμνβειηζκφο θαη ηεο παξακηθξήο κνξθήο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ησλ θαηνίθσλ θαη 

θνηλσληθήο αληαπνδνηηθφηεηαο, απφ φιν ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ 

 

Ζ αληίδξαζε ηεο θνηλσλίαο 

Οη παξαπάλσ πνιηηηθέο έρνπλ ππξνδνηήζεη κηά ζεηξά ζνβαξψλ ηνπηθψλ αληηδξάζεσλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα (ζηε Φπιή, ζηε Μάλδξα, ζηε Λεπθίκε, ζην Διιεληθφ, ζηε Μαπξνξάρε θαη ηνπο 

Σαγαξάδεο, ζην Γξακκαηηθφ, ζην Αιηβέξη, ζηε Θήβα, ζηε άκν, ζηε Λέζβν, ζηα Υαληά, θ.α.), 

ηειεπηαίν επεηζφδην ησλ νπνίσλ απεηέιεζε ν καθξνρξφληνο θαη επίκνλνο αγψλαο ησλ θαηνίθσλ 

ηεο Κεξαηέαο. Οη θηλεηνπνηήζεηο απηέο, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε άιιε πηπρή ηνπο, έρνπλ 

πξνζθέξεη κηα ηεξάζηηα ππεξεζία: έρνπλ αλαδείμεη κε ηνλ πην εθθσθαληηθφ ηξφπν ην ηεξάζηην 

πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη έρνπλ επηβεβαηψζεη ηνλ αληηθνηλσληθφ 

ραξαθηήξα ησλ πξνσζνχκελσλ ζρεδηαζκψλ.  

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ είλαη ηεξάζηην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πξφβιεκα, 

πνπ καο ζίγεη φινπο αλεμαηξέησο. Απηή ε αληίιεςε πξέπεη λα αγθαιηάζεη θαη λα θηλεηνπνηήζεη ην 

ζχλνιν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη φρη κφλν ηνπο θαηνίθνπο ησλ άκεζα ζηγφκελσλ πεξηνρψλ. Ζ 

ελεκέξσζε, ε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ζην 

πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηεο απνηεινχλ θνκβηθφ δήηεκα. Ζ επίηεπμε απηνχ 

ηνπ ζηφρνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αλαηξνπή ησλ εθαξκνδφκελσλ, κέρξη ζήκεξα, 

απαξάδεθησλ πνιηηηθψλ. 

 

Σελ πεξίνδν απηή βξίζθνληαη ζε εμέιημε κηα ζεηξά πξσηνβνπιίεο, φπσο: 

 ε πξνεηνηκαζία ηεο ςήθηζεο λφκνπ – πιαηζίνπ γηα ηα απφβιεηα, πνπ ζπγθεληξψλεη φιε 

ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ελζσκαηψλεη ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηελ νδεγία 2008/98/ΔΚ. 

 έρεη πξνθεξπρζεί ε δεκνπξάηεζε κειέηεο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ. 



 πινπνηνχληαη, ζε πνιιέο πεξηθέξεηεο, δηαδηθαζίεο αλαζεψξεζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ζρεδηαζκψλ. 

 

Ση αληηπξνηείλνπκε 

Θεσξνχκε φηη ηα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληηδξάζεηο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, 

επηβάιινπλ θαη δηεπθνιχλνπλ κηα ξηδηθή αλαζεψξεζε – αλαηξνπή ησλ πθηζηάκελσλ ζρεδηαζκψλ, 

κέζα απφ δηαθαλείο, αλνηθηέο θαη νπζηαζηηθέο δηαδηθαζίεο. Έηζη ψζηε λα νδεγεζνχκε ζε έλα λέν 

πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, απφ ην νπνίν ζα έρεη απνθιεηζηεί θάζε 

πηζαλφηεηα επηκφιπλζεο κε επηθίλδπλα βηνκεραληθά απφβιεηα θαη ζα πεξηιακβάλεη:  

 πνιηηηθέο θαη κέηξα, ζηελ πξάμε, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ, 

ψζηε λα κεησζεί ν αξρηθφο φγθνο ησλ απνξξηκκάησλ. 

 έλα ηζρπξφ δίθηπν, ζηεξηγκέλν ζηε δηαινγή ζηελ πεγή, ζηα πνιιά ζεκεία αλαθχθισζεο 

– ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη ζηελ θνκπνζηνπνίεζε - ιηπαζκαηνπνίεζε (νηθηαθή ή κηθξήο 

θιίκαθαο), ψζηε λα κεησζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ν φγθνο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ έρνπλ αλάγθε ηελ 

παξαπέξα επεμεξγαζία. 

 απνθεληξσκέλεο εγθαηαζηάζεηο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ: 

ηελ επεμεξγαζία ήδε δηαιεγκέλσλ ζηελ πεγή απνξξηκκάησλ, ηελ παξαγσγή θνκπφζη πςειήο 

πνηφηεηαο (κε πηζαλή, θαηά πεξίπησζε, αμηνπνίεζε ηνπ βηναεξίνπ), ηε δηαινγή θαη δηάζεζε 

αλαθπθιψζηκσλ - αλαθηήζηκσλ πιηθψλ θαη ηελ επεμεξγαζία κέξνπο ησλ αδξαλψλ. Οη 

εγθαηαζηάζεηο απηέο ζα εθηξέπνπλ, κφλν ην ππφιεηκκα ηεο φιεο επεμεξγαζίαο, ην νπνίν, ζε βάζνο 

ρξφλνπ, ζα κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαη ζα απνηειείηαη, θπξίσο, απφ αδξαλή πιηθά. 

 πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κηθξψλ ΥΤΣΤ, πνπ ζα ππνδέρνληαη ην παξαπάλσ ππφιεηκκα, 

θαζψο θαη ην ζηαδηαθά κεηνχκελν ―ζθάικα‖ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. 

 ην δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ, έσο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο, αθφκε 

θαη ηεο κεηαθνξάο πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ ζε θεληξηθέο κνλάδεο θνκπνζηνπνίεζεο, πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ, πξνο επεμεξγαζία, απνξξηκκάησλ.  

 ηε δηαρείξηζε ησλ απνθεληξσκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ απφ κεγάινπο δήκνπο ή νκάδεο 

γεηηνληθψλ δήκσλ, πνπ ζα απνηεινχλ ηελ αληίζηνηρε δηαρεηξηζηηθή ελφηεηα, θάησ απφ, 

απνθιεηζηηθά, θνηλσληθφ ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ. 
  

Πξσηνβνπιία ζπλελλόεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ 

prosynat.blogspot.com  -   prosynat@gmail.com  
 

επηζηξνθή 
 

Πώο θαηαπνιεκάκε κπξκήγθηα θαη πνληίθηα κε θπζηθό ηξόπν; Υξήζηκεο νδεγίεο 
 

Βξήθακε ζην δηαδίθηπν δηάθνξεο νδεγίεο γηα ηα κπξκήγθηα θαη ηα πνληίθηα. Σψξα ηελ Άλνημε ζεξηεχνπλ 

νη πιεζπζκνί ηνπο. Απνθεχγνπκε δηάθνξα ρεκηθά θαη ρξεζηκνπνηνχκε βηνινγηθνχο ηξφπνπο. ΖΓ 
 

Φπζηθνί ηξόπνη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ κπξκεγθηώλ: 

Δληνπίδνπκε ηα ζεκεία απφ ηα νπνία κπαίλνπλ ζην ζπίηη θαη ηα κέξε φπνπ εκθαλίδνληαη σο επί ην 

πιείζηνλ θαη κπνξνχκε λα ―δξάζνπκε‖ σο εμήο: 

- Βξέρνπκε κε ρπκφ ιεκνληνχ ηηο πεξηνρέο φπνπ ζπρλάδνπλ ηα κπξκήγθηα. 

- Αθήλνπκε κία κηθξή πνζφηεηα θαλέιαο ζηηο πεξηνρέο φπνπ εκθαλίδνληαη ηα κπξκήγθηα. Ζ θαλέια 

είλαη έλαο απφ ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα λα απαιιαγνχκε απφ ηνπο κηθξνχο καο θίινπο! 

- Πνιχ απνηειεζκαηηθή είλαη επίζεο ε ιεβάληα. Αλ ξίμνπκε ιάδη ιεβάληαο ζηα ―κνλνπάηηα‖ ησλ 

κπξκεγθηψλ, κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη πσο κάιινλ δελ ζα ηα μαλαδνχκε (δελ κπνξψ λα πσ πσο ζα 

κνπ ιείςνπλ ηδηαίηεξα!). 

- Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην ιάδη θίηξνπ. 

- Άιιε θαιή θαη δνθηκαζκέλε ιχζε είλαη λα ξίμνπκε πεξηκεηξηθά ησλ πεξηνρψλ φπνπ παξαηεξνχληαη 

κπξκήγθηα καγεηξηθή ζφδα. Γελ πξφθεηηαη λα ηελ πεξάζνπλ! 

- Σν ίδην κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη κε ηνλ θαθέ, ηδίσο γχξσ απφ ηα θπηά. 

- Μπνξνχκε επίζεο λα ξίμνπκε έλα κείγκα απφ θινχδεο πνξηνθαιηψλ θαη λεξφ. 
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- Φεθάδνπκε κε μχδη γχξσ απφ ηηο πφξηεο θαη άιιεο πεξηνρέο φπνπ εκθαλίδνληαη. Μπνξνχκε επίζεο λα 

βάινπκε ζε έλα κπσιάθη μχδη κε κέιη. 

- Κάπνηνο γλσζηφο κνπ κνχ είπε πσο ην ηαιθ ζθνηψλεη ηα κπξκήγθηα. Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη πσο είλαη απφ 

ηηο θαιχηεξεο ιχζεηο! 

- Μπνξνχκε λα ρχζνπκε βξαζηφ λεξφ ζηα ζεκεία απφ ηα νπνία έρνπλ ήδε πεξάζεη (απηφο ν ηξφπνο 

εμαθαλίδεη ην ίρλνο κπξσδηάο ηνπο). 

- Αλ έρνπκε θαηνηθίδηα (πξνζσπηθά έρσ ηέζζεξα γαηηά!) κπνξνχκε λα ξίμνπκε γαξχθαιιν (ην 

κπαραξηθφ) γχξσ απφ ηα πηαηάθηα ηνπο. ζνη απφ εζάο έρεηε θάπνην δψν ζην ζπίηη ζαο, μέξεηε πνιχ 

θαιά πφζν ιαηξεχνπλ ηα κπξκήγθηα ηα απνκεηλάξηα ζηα πηαηάθηα… 

- Αλ έρνπκε θήπν αθαηξνχκε ηπρφλ πέηξεο θαη μχια θαη θπηεχνπκε γχξσ απφ ην ζπίηη θαη γχξσ απφ ηα 

ζεκεία πνπ έρνπκε θπηέςεη ινπινχδηα κέληα. 

- Ζ θηκσιία είλαη επίζεο κία πνιχ θαιή ιχζε, έρνληαο κάιηζηα ην πιενλέθηεκα πσο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο θάζεηεο επηθάλεηεο. ρεδηάζηε κε κία θηκσιία κηα γξακκή ζηα ζεκεία απφ φπνπ 

έρνπλ πεξάζεη. Καη πάιη ηα κπξκήγθηα δελ πξφθεηηαη λα ηελ πεξάζνπλ. 
 

Ο βφξαθαο (βνξηθφ νμχ) είλαη 100% θπζηθφ πιηθφ θαη δνπιεχεη πνιχ θαιά ζηελ εμνιφζξεπζε 

κπξκεγθηψλ θαη θαηζαξίδσλ. Σνλ βξίζθεηε ζηα θαξκαθεία. Αλαθαηέςηε 1 θιηηδάλη δεζηφ λεξφ κε 1 / 2 

θιηηδάλη δάραξε θαη 2 θνπηαιηέο βφξαθα. Γηαπνηίδεηε κπάιεο απφ βακβάθη ζην κείγκα ηνπ βφξαθα θαη 

ηνπνζεηήζηε ηα θνληά ζε ίρλε κπξκεγθηψλ ζην ζπίηη ζαο. Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη εθηφο ζπηηηνχ γηα ηα 

κπξκήγθηα ησλ ιφθσλ, αλακείμηε 1 / 2 θιηηδάλη δάραξε ζε ζθφλε, 2 θνπηαιηέο βφξαθα θαη πξνζζέζηε 

αξθεηφ λεξφ γηα λα θάλεηε κία πάζηα. Σνπνζεηήζηε κηα θνπηαιηά πάζηα ζε θάζε ηξχπα ε κέξνο φπνπ 

ππάξρνπλ κπξκήγθηα. Ο βφξαθαο κπνξεί λα είλαη θπζηθφ πιηθφ δελ παχεη φκσο λα είλαη δειεηήξην, γηα 

απηφ πξέπεη λα θπιάζζεηαη καθξηά απφ παηδηά θαη θαηνηθίδηα δψα. 

Μηα άιιε ιχζε νηθνινγηθή ιχζε γηα ηα κπξκήγθηα είλαη λα ξίμεηε ηξηκκέλν θαπηεξφ θφθθηλν πηπέξη 

ζηελ είζνδν ηεο θσιηάο ηνπο. 

ξίμηε κεηά ζηνλ (ζηεγλφ!) λεξνρχηε ή φπνπ αιινχ δηαθξίλαηε ηα κνλνπάηηα ηνπο αξθεηφ κπέηθηλ 

πάνπληεξ. Σα κπξκήγθηα ην ηξψλε ιαίκαξγα αιιά ζχληνκα πεζαίλνπλ θαζψο ε ζθφλε πξνθαιεί πνιιά 

αέξηα ζην πεπηηθφ ζχζηεκά ηνπο. Δπαλαιάβαηε ηηο επφκελεο δχν εκέξεο, ην δηάζηεκα είλαη αξθεηφ γηα 

λα θαηαιάβνπλ πσο πξέπεη λα δηαθφςνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ζηελ επηθξάηεηά ζαο. 
 

Αξσκαηηθά θπηά: ιεβάληα, ξίγαλε, δάθλε Απφιισλνο, κέληα! Ή μεξά θχιια ζε ζεκεία πνπ μέξνπκε 

φηη πάλε κπξκήγθηα κέζα ζην ζπίηη , ή έρνληαο θπηέςεη ηέηνηα θπηά. Ρίμηε ξίγαλε, ζην ρψκα πνπ 

ζπείξαηε ζπφξνπο, γηα λα κελ θπθινθνξνχλ εθεί ηα κπξκήγθηα θαη ηνπο θιέβνπλ. 

Ξχδη: Φεθάδνπκε κε μχδη γχξσ απφ ηηο πφξηεο θαη άιιεο πεξηνρέο φπνπ εκθαλίδνληαη. Μπνξνχκε επίζεο 

λα βάινπκε ζε έλα κπσιάθη μχδη κε κέιη.  

H κπέηθηλ πανπληεξ (καγεηξηθή ζφδα) θαη ρπκφ ιεκνληνχ. Βάδνπκε θνληά ζε κπξκεγθνθσιηέο...  

Ζ αθήλνπκε κία κηθξή πνζφηεηα θαλέιαο, ζηηο πεξηνρέο φπνπ θπθινθνξεί ν "ζηξαηφο"! 

Αλ έρνπκε θαηνηθίδηα, κπνξνχκε λα ξίμνπκε γαξχθαιιν (ην κπαραξηθφ) γχξσ απφ ηα πηαηάθηα ηνπο. 

Ζ θηκσιία είλαη επίζεο κία πνιχ θαιή ιχζε, έρνληαο κάιηζηα ην πιενλέθηεκα πσο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο θάζεηεο επηθάλεηεο. ρεδηάζηε κε κία θηκσιία κηα γξακκή ζηα ζεκεία απφ φπνπ 

έρνπλ πεξάζεη. Καη πάιη ηα κπξκήγθηα δελ πξφθεηηαη λα ηελ πεξάζνπλ. 
 

Γηα ηα πνληίθηα 
-Έλσζε κε δπκάξη ξηλίζκαηα ζηδήξνπ θαη φζα ην θάλε πεζαίλνπλ. 

-Σξίςε ζθάξθε (ειιέβνξν) θάλε ηελ ζθφλε θαη αλαθάησζε ηε κε αιεχξη, δψζε ηνπο λα θάλε θαη 

ςνθάλε. (Σν ίδην έρσ αθνχζεη φηη γίλεηαη θαη κε ην γχςν). 

-Αλ ζέινπκε λα ζηξαβψζνπκε ηα πνληίθηα θνπαλίδνπκε γαιαηζίδα θαη ηελ αλαθαηεχνπκε κε αιεχξη θαη 

κέιη θαη ηε βάλνπκε λα ηε θάλε. ηαλ ηη θάλε ζα ζηξαβσζνχλ. 

-Δπίζεο αλ θάλε ξίδα απφ βάην αλαθαηεκέλε βνχηπξν, ςσκί θαη ηπξί ςνθνχλ. 

-Βξείηε ηηο ηξχπεο ησλ θσιηψλ ηνπο θαη βνπιψζηε ηεο κε θιαδηά απφ πηθξνδάθλεο(πξνζνρή είλαη 

δειεηεξηψδεο). Σα πνληίθηα γηα λα βγνχλε έμσ απφ ηε θσιηά ηνπο ζα ηα θάλε θαη έηζη ςνθνχλ.  

-Πάξε θνιπζαχξα, θάςε ηε θαη θάλε ηε ζθφλε, ηελ νπνία βάιε πάλσ ζε αλακκέλα θάξβνπλα καδί κε 

θαξχδηα θνπαληζκέλα θαη φζα πνληίθηα κπξίζνπλ ηελ βξψκα θεχγνπλ. 

-Σα πνληίθηα θεχγνπλ αλ ζπκηαηίζνπκε κε αηκαηνζηάρηε πέηξα θαη αλ θάλνπκε θαπλφ κε ρισξά 

αικπξίθηα. 
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επηζηξνθή 
 

Ηδηνξξπζκίεο ηεο Διιάδαο θαη δηεζλήο θξίζε… 
Tνπ Υξχζαλζνπ Λαδαξίδε, αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ/Γ21 
 

Ήδε απφ ην 2008 ππήξραλ δηάθνξνη, απφ ππνπξγνί κέρξη ηνπο γλσζηνχο ζπδεηεηέο ησλ θαλαιηψλ 

πνπ καο έιεγαλ φηη ε θξίζε δελ ζα έξζεη ζηελ Διιάδα, ή κάιινλ δελ ζα ηε ζίμεη ηφζν έληνλα. Ο 

Υξχζαλζνο Λαδαξίδεο, αξρηζπκβνπιάηνξαο ηνπ ακαξά, απνηειεί έλα ηέηνην ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα. Απνθαίλεηαη ηελ άλνημε ηνπ 2009 φηη ε θξίζε δελ ζα πιήμεη έληνλα ηε ρψξα γηαηί 

έρνπκε δηνγθσκέλν δεκφζην ηνκέα, παξανηθνλνκία θαη έιιεηκκα αληαγσληζηηθφηεηαο.  

Αθνινχζεζε κηα πξνζρεδηαζκέλε πνξεία πνπ βίαζε ηηο εμειίμεηο: 

1. Ζ ππεξδηφγθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξένπο ην 2008 απφ ηελ ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία,  

2. Ζ ζπκθσλεκέλε παξαίηεζε ηνπ Κ. Καξακαλιή,  

3. Ζ επηκειεκέλε κεζφδεπζε ηνπ λένπ πξσζππνπξγνχ Γ. Παπαλδξένπ, πξνέδξνπ ηεο 

νζηαιηζηηθήο Γηεζλνχο, λα θέξεη ηα ακεξηθάληθα ζπκθέξνληα (ΓΝΣ) ζηελ Δ.Δ. κε ηε κνξθή ηεο 

ηξφτθαο,  

4. Ζ επηκειεκέλε πνξεία γηα πιήξε λενθηιειεπζεξηζκφ ζηελ αγνξά, θαηεδάθηζε ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο θαη μεπνχιεκα-ηδησηηθνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ. 

5. Ζ ζπζηεκαηηθή παξαβίαζε λφκσλ, δηθαησκάησλ, ζπληάγκαηνο, θαη δεκνθξαηίαο.   

6. Ζ πξαμηθνπεκαηηθή κεζφδεπζε ηεο επηβνιήο ηνπ Παπαδήκνπ θαη ηνπ Μφληη σο πξσζππνπξγψλ 

ηεο Διιάδαο θαη Ηηαιίαο γηα ηε δέζκεπζε ηνπο ζηε ζπκθσλία ηεο 26 Οθησβξίνπ θαη ζηελ 

πινπνίεζή ηεο, ρσξίο εθινγέο.    

ινη καδί ζπκθψλεζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ Διιάδα σο πεηξακαηφδσν, γηαηί έρεη αζήκαλην 

κεξίδην ζην επξσπατθφ ρξένο (πεξίπνπ 2%), νπφηε νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο κηαο πηψρεπζεο δελ 

ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ζνβαξέο. Έβγαιαλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο θαη ηψξα, κε ηε λέα ζπκθσλία ηεο 

26/10/2011 επηβάινπλ κεζνδεπκέλα ζε φιε ηελ Δπξψπε (θαη ζηελ Διιάδα)απηά πνπ έκαζαλ απφ 

ην ειιεληθφ πείξακα. Έλα κφλν δελ ζέινπλ: Δθινγέο. Φνβνχληαη. Θέινπλ πξψηα λα δέζνπλ ην 

γάηδαξφ ηνπο θαη κεηά αο ςεθίζνπλ νη ιανί φηη ζέινπλ. Γη απηφ δεηάλε ζπζηεκαηηθά θαη πηεζηηθά 

ηηο ππνγξαθέο ησλ θνκκάησλ εμνπζίαο. Καη ηηο πήξαλ απφ ΝΓ, ΠΑΟΚ, ΛΑΟ. Ζ Γεκνθξαηηθή 

πλεξγαζία (ηεο Μπαθνγηάλλε), πνπ έκεηλε έμσ απφ ηε ζπγθπβέξλεζε, έηζη θη αιιηψο έρεη 

δειψζεη φηη ππνγξάθεη κε ηα κπνχληα. 

Μεηά απφ δπν ρξφληα, ζήκεξα ην βιέπνπκε θαζαξά φηη ππήξμε πξνζρεδηαζκέλε λενθηιειεχζεξε 

θαηεχζπλζε. Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί κνηάδεη πνιχ καθξηλφ θαη … «αζψν». Αληί λα ζπάζνπλ ηα 

θαξηέι (Σξάπεδεο, Εήκελο, θιπ), φπσο δεηάεη ν αξζξνγξάθνο, ζήκεξα επηβιήζεθαλ θαη θάλνπλ 

θνπκάλην. Δθηφο θαη δελ ήηαλ αζψα φια απηά. Μπνξεί λα ήηαλ θαη απηή ε πξνπαγάλδα εληαγκέλε 

ζηελ ηαθηηθή ηνπο λα ξίμνπλ ζηάρηε ζηα κάηηα ηνπ θφζκνπ ψζηε λα πεηχρεη ην ζηξαηεγηθφ ηνπο 

ζρέδην. 

Ζ.Γ. 
 

28ε Απξηιίνπ 2009 

Δίλαη πηζαλφ ε δηεζλήο θξίζε λα πιήμεη ηελ Διιάδα ιηγφηεξν απʼ φ,ηη ηηο άιιεο ρψξεο, θαη 

νπσζδήπνηε ιηγφηεξν απφ φηη θνβνχληαλ νη πεξηζζφηεξνη αξρηθά…  

* Πξψηνλ, δηφηη ε ίδηα ε δηεζλήο θξίζε θαίλεηαη φηη δελ ζα θξαηήζεη πνιχ. Ήδε ππάξρνπλ θάπνηεο 

ελδείμεηο – ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Δπξψπε - φηη ζα αξρίζεη ε αλάθακςε ζηα ηέιε ηνπ 2009 ή, ην 

αξγφηεξν, ζηηο αξρέο ηνπ 2010. 

Μηθξφηεξε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ζεκαίλεη φηη νη επηπηψζεηο ηεο ζηελ Διιάδα ζα αξρίζνπλ λα 

θηάλνπλ φηαλ ζα έρεη αξρίζεη ε αλάθακςε δηεζλψο. Κη απηφ ζεκαίλεη φηη νη «πξνζδνθίεο» ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζεηηθά γηα ηα «θαζπζηεξεκέλα» ζχκαηα ηεο θξίζεο φπσο εκείο… 

* Γεχηεξνλ, δηφηη ε Διιάδα δελ δηαζέηεη κεγάινπο θαη αληαγσληζηηθνχο ηνκείο δηεζλψο 

εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ. Δπνκέλσο ε δηεζλήο κείσζε ηεο δήηεζεο ζα καο πιήμεη αλαινγηθά 

ιηγφηεξν (πιελ ηνπξηζκνχ). 

* Σξίηνλ, δηφηη ε Διιάδα δηαζέηεη ηδηαίηεξα κεγάιν θξαηηθφ ηνκέα. πλεπψο ε θπθιηθή πιεπξά ηεο 

χθεζεο ζα καο αγγίμεη αλαινγηθά ιηγφηεξν. 



* Σέηαξηνλ, δηφηη ε Διιάδα δηαζέηεη ζρεηηθά κεγαιχηεξε παξανηθνλνκία. Πξάγκα πνπ 

εμαζθαιίδεη έλα «καμηιαξάθη αζθαιείαο» ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ…  

* Πέκπηνλ, δηφηη ζηελ Διιάδα ππάξρεη ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δηαζέηεη 

ηδησηηθή θαηνηθία θαη αθίλεηε πεξηνπζία. Απηφ επηηξέπεη ζηα λνηθνθπξηά λα «απνξξνθήζνπλ» 

κέξνο ηεο θξίζεο κε αλαδηάξζξσζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο (κάιινλ, παξά κε απφηνκε πηψζε ηεο 

αγνξαζηηθήο ηνπο δχλακεο). 

* Έθηνλ δηφηη ν βαζκφο ρξέσζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη αλαινγηθά κηθξφηεξνο ζηελ Διιάδα 

απʼ φηη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ.  

Καηά εηξσληθφ ηξφπν, νη ίδηνη παξάγνληεο πνπ «θξελάξνπλ» ηελ αλάπηπμε θαη εκπνδίδνπλ ηελ 

εμπγίαλζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο, είλαη απηνί πνπ επηηξέπνπλ ζηελ 

νηθνλνκία λα πέζεη ζηα «καιαθά» ζε ζπλζήθεο θξίζεο… 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, σζηφζν, ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ αλαινγηθά πεξηζζφηεξεο ζηξεβιψζεηο ζηηο 

αγνξέο θαη αλειαζηηθφηεηα ηηκψλ πξνο ηα θάησ.  

Ο,ηηδήπνηε εκπνδίδεη ηελ ειαζηηθφηεηα ησλ ηηκψλ πξνο ηα θάησ, βαζαίλεη θαη επηκεθχλεη ηελ 

θξίζε. Κη απηή είλαη ε «ζθνηεηλή πιεπξά» ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο:  

Δπεηδή έρεη ηζρπξέο ζηξεβιψζεηο θαη πνιιαπιά θαηλφκελα θαξηέι, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο πάζρεη ζνβαξά.  

Έηζη, ην πξφβιεκα ηεο θπβέξλεζεο είλαη λα βξεη ηελ επθαηξία ηεο θξίζεο γηα λα θηππήζεη ηα 

θαξηέι, απνθαζηζηηθά. ρη κφλν γηα λα κεηψζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο άκεζα, αιιά θαη γηα λα 

εμπγηάλεη ηελ νηθνλνκία καθξνπξφζεζκα.  

Έλα απφ ηα πην εμπγηαληηθά ζηνηρεία ησλ θξίζεσλ είλαη φηη επηηξέπνπλ (θαη επηβάιινπλ) ην 

ζπάζηκν ησλ θαξηέι. Αο κε ράζνπκε ηελ επθαηξία… 
 

Σν θείκελν βξίζθεηαη δεκνζηεπκέλν ζην http://www.diktyo21.gr/item.asp?ReportID=864 
 

επηζηξνθή 
 

Σνύξθηθεο ιέμεηο ζην ειιεληθό ιεμηιόγην 
 

Βξήθα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ηνλ παξαθάησ θαηάινγν πνπ κνπ έζηεηιε έλαο θίινο. Γπζηπρψο 

έρνπλ ραζεί απφ ηνλ θαηάινγν νη ιέμεηο απφ ην Α κέρξη ην Γη. Σν ζχλνιν ηνπ θαηαιφγνπ πνπ 

δεκνζηεχνπκε είλαη 214 ιέμεηο. Κάζε γλψκε δεθηή. Μπνξεί λα ππάξρνπλ θαη θάπνηα ιαζάθηα.  

Δλδηαθέξνλ ζα έρεη θαη ν θαηάινγνο κε ηηο αιβαληθέο, ζιάβηθεο θαη αξαβηθέο ιέμεηο ζην ειιεληθφ 

ιεμηιφγην. Αλ έρεηε θάηη ζρεηηθφ ζηείιηε ην γηα δεκνζίεπζε. Ζ.Γ.   
 

ΓΗΑΚΑ (πεξηιαίκην) 

ΓΗΑΟΤΡΣΗ (πεγκέλν γάια) 

ΓΗΑΠΗ (νηθνδνκή) 

ΓΗΑΡΜΑ (ξνδάθηλν) 

ΓΗΛΔΚΟ (πεξηζσξάθηνλ) 

ΓΗΝΑΣΗ (πείζκα) 

ΓΗΟΤΡΟΤΗ (επίζεζε) 

ΓΚΑΗΝΣΑ (άζθαπινο) 

ΓΚΔΜΗ (ραιηλάξη) 

ΓΛΔΝΣΗ (δηαζθέδαζε) 

ΓΟΤΡΗ (ηχρε) 

ΓΡΟΤΟΤΕΖ (θαθφηπρνο) 

ΓΔΡΒΔΝΗ     (θιεηζνχξα) 

ΔΡΓΔΝΖ     (άγακνο)   

ΕΑΜΑΝΗΑ(κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα) 

ΕΑΡΕΑΒΑΣΗΚΑ     (ιαραληθά) 

ΕΟΡΗ     (δπζθνιία) 

ΕΟΤΜΠΟΤΛΗ     (πάθηλζνο) 

ΚΑΒΓΑ     (θηινληθία) 

ΚΑΒΟΤΚΗ     (θαχθαιν) 

ΚΑΒΟΤΡΓΗΕΧ (θξπγαλίδσ-μεξνςήλσ) 

ΚΑΕΑΝΗ     (ιέβεηαο) 

ΚΑΗΚΗ     (βάξθα) 

ΚΑΛΔΜΗ     (γξαθίδα) 

ΚΑΛΟΤΠΗ     (κήηξα-πξφηππν) 

ΚΑΛΠΗΚΟ     (θίβδεινο) 

ΚΑΠΑΚΗ (ζθέπαζκα-     θάιπκκα) 

ΚΑΡΑΟΤΛΗ     (θξνπξά-ζθνπηά) 

ΚΑΡΠΟΤΕΗ     (πδξνπέπσλ) 

ΚΑΜΑ     (αμίλα-ζθαπάλε) 

ΚΑΣΗΚΑ     (εξίθη-γίδα) 

ΚΑΦΑΗ     (θηβψηην) 

ΚΔΛΔΠΟΤΡΗ (αλέιπηζην     εχξεκα) 

ΚΔΦΗ     (επδηαζεζία) 

ΚΗΜΑ (ςηινθνκκέλν     θξέαο) 

ΚΗΟΚΗ     (πεξίπηεξν) 

ΚΟΛΑΗ     (επθνιία-άλεζε) 

ΚΟΛΑΟΤΕΟ     (νδεγφο) 

ΚΟΠΗΣΑ     (πφξπε) 

ΚΟΣΕΑΜ     (ηεξάζηηνο-πειψξηνο) 

ΚΟΣΑΝΗ     (κίζρνο) 

ΚΟΣΗ     (αζηξάγαινο) 

ΚΟΤΒΑΡΝΣΑ (γελλαηφδσξνο-αλνηρηνρέξεο) 

ΚΟΤΒΑ     (θάδνο-αγγείν) 

ΚΟΤΜΠΑΡΑ (δνρείν     ρξεκάησλ) 

ΚΟΤΟΤΡΗ (ειάηησκα-κεηνλέθηεκα) 

http://www.diktyo21.gr/item.asp?ReportID=864


ΚΟΤΣΟΤΡΟΤ(αζχλεηα-απεξίζθεπηα) 

ΛΑΓΟΤΜΗ     (ππφλνκνο-νρεηφο) 

ΛΑΠΑ     (ρπιφο) 

ΛΔΒΔΝΣΖ     (αλδξείνο-επζηαιήο) 

ΛΔΚΔ     (θειίδα) 

ΛΔΛΔΚΗ     (πειαξγφο) 

ΛΟΤΚΗ     (πδξνζσιήλαο) 

ΜΑΓΗΑ     (πξνδχκε-δπζνδχκε) 

ΜΑΓΚΑΛΗ     (πχξαπλν) 

ΜΑΓΚΟΤΦΖ     (έξεκνο) 

ΜΑΗΝΣΑΝΟ (πεηξνζέιηλν -καθεδνλίζη) 

ΜΑΝΑΒΖ     (νπσξνπψιεο) 

ΜΑΝΣΕΟΤΝΗ     (θάξκαθν) 

ΜΑΟΤΝΑ     (θνξηεγίδα) 

ΜΑΡΑΕΗ     (θζίζε) 

ΜΑΡΑΦΔΣΗ (κηθξφ     εξγαιείν) 

ΜΑΟΤΡΗ(κηθξφ     μχιν) 

ΜΑΥΑΛΑ     (ζπλνηθία) 

ΜΔΕΔ     (νξεθηηθά) 

ΜΔΛΣΔΜΗ (άλεκνο     εηεζίαο) 

ΜΔΝΔΞΔ (εχνζκν     ινπινχδη) 

ΜΔΝΣΔΔ     (ζηξφθηγγα) 

ΜΔΡΑΚΗ     (πφζνο) 

ΜΔΡΔΜΔΣΗ (επηζθεπή-επηδηφξζσζε) 

ΜΟΤΑΜΑ (θεξσκέλν-αδηάβξνρν χθαζκα) 

ΜΟΤΑΦΗΡΖ (θηινμελνχκελνο-επηζθέπηεο) 

ΜΠΑΓΗΑΣΗΚΟ (κε     λσπφ) 

ΜΠΑΓΛΑΡΧΝΧ     (δέλσ-θπιαθίδσ) 

ΜΠΑΗΡΑΚΗ     (ζεκαία) 

ΜΠΑΚΑΛΖ     (παληνπψιεο) 

ΜΠΑΛΣΑ     (πειέθη) 

ΜΠΑΜΗΑ (ηβίζθνο ν εδψδηκνο) 

ΜΠΑΜΠΑΛΖ(ν πνιχ     γέξνο) 

ΜΠΑΜΠΑ     (παηέξαο) 

ΜΠΑΞΔ     (πεξηβφιη-θήπνο) 

ΜΠΑΡΟΤΣΗ     (ππξίηηδα) 

ΜΠΑΣΕΑΚΗ     (θλήκε-ζθέιε) 

ΜΠΑΣΕΑΝΑΚΖ (ζχγακπξνο-ζπλλπθάδα) 

ΜΠΑΣΗΡΗΑ (πησρεχσ-ρξενθνπψ) 

ΜΠΑΥΑΡΗΚΟ (αξσκαηηθφ     άξηπκα) 

ΜΠΔΚΡΖ     (κέζπζνο) 

ΜΠΔΛΑ     (ελφριεζε) 

ΜΠΟΓΗΑ     (βαθή-ρξψκα) 

ΜΠΟΓΗΑΣΕΖ (ειαηνρξσκαηηζηήο) 

ΜΠΟΗ     (αλάζηεκα-χςνο) 

ΜΠΟΛΗΚΟ     (άθζνλνο) 

ΜΠΟΡΑ     (θαηαηγίδα) 

ΜΠΟΗΚΟ     (ραιαξφο) 

ΜΠΟΣΑΝΗ     (ιαραλφθεπνο) 

ΜΠΟΤΕΗ     (πάγνο-ςχρξα) 

ΜΠΟΤΛΟΤΚΗ (ζηίθνο-άηαθην πιήζνο) 

ΜΠΟΤΛΟΤΚΟ (θαινζξεκκέλνο-παρνπιφο) 

ΜΠΟΤΝΣΑΛΑ     (θνπηφο-αλφεηνο) 

ΜΠΟΤΝΣΡΟΤΜΗ     (θπιαθή) 

ΜΠΟΤΡΗ     (θαπλνζσιήλαο) 

ΜΠΟΤΣΗ     (κεξφο) 

ΜΠΟΤΥΣΗΜΑ     (θνξεζκφο) 

ΝΑΕΗ     (θάκσκα-θηιαξέζθεηα) 

ΝΣΑΒΑΝΣΟΤΡΗ     (ζχγρπζε) 

ΝΣΑΜΑΡΗ     (θιέβα-ιαηνκείν) 

ΝΣΑΜΠΛΑ     (απνπιεμία) 

ΝΣΑΝΣΑ     (παξακάλα-ηξνθφο) 

ΝΣΑΡΑΒΔΡΗ(ζπλαιιαγή αγνξαπσιεζία) 

ΝΣΔΛΑΛΖ     (δηαιαιεηήο) 

ΝΣΔΛΖ     (παξάθξνλαο) 

ΝΣΔΡΣΗ     (θαεκφο) 

ΝΣΗΒΑΝΗ     (θξεβάηη) 

ΝΣΗΠ ΓΗΑ ΝΣΗΠ     (νισζδηφινπ) 

ΝΣΟΤΒΑΡΗ     (ηνίρνο) 

ΝΣΟΤΛΑΠΗ     (ηκαηηνζήθε) 

ΝΣΟΤΜΑΝΗ     (θαηαρληά-θαπλφο) 

ΝΣΟΤΝΗΑ (θφζκνο-αλζξσπφηεηα) 

ΠΑΕΑΡΗ   (αγνξά-δηαπξαγκάηεπζε) 

ΠΑΝΣΕΑΡΗ (θνθθηλνγνχιη-ηεχηιν) 

ΠΑΠΟΤΣΗ     (ππφδεκα) 

ΠΑΣΕΟΤΡΗ     (παξαζπξφθπιιν) 

ΠΔΡΒΑΕΗ (πιαίζην     ζπξψλ) 

ΠΗΛΑΦΗ     (ξχδη) 

ΠΟΤΣΖ-ΜΠΗΝΔ (θίλαηδνο-αζειγήο) 

ΡΑΥΑΣΗ     (εζπρία) 

ΡΟΤΦΔΣΗ (ραξηζηηθή εμππεξέηεζε) 

ΑΗΝΗ     (επθπήο) 

ΑΚΑΣΖ     (αλάπεξνο) 

ΑΜΑΣΑ     (ζφξπβνο) 

ΔΝΣΟΤΚΗ     (θηβψηην) 

ΔΡΣΗΚΟ (ηζνπρηεξφ     βαξχ) 

ΗΝΑΦΗ (ζπληερλία θνηλσληθή ηάμε) 

ΗΝΣΡΗΒΑΝΗ (πίδαθαο) 

ΗΡΟΠΗ (ππθλφξξεπζην δηάιπκα     δάραξεο) 

ΟΒΑ     (αζβεζηνθνλίακα) 

ΟΗ     (θαηαγσγή-γέλνο) 

ΟΚΑΚΗ     (δξφκνο) 

ΟΜΠΑ     (ζεξκάζηξα) 

ΟΤΓΗΑ     (καραηξάθη) 

ΟΤΛΟΤΠΗ     (κνξθή-ζρήκα) 

ΣΑΒΑΝΗ     (νξνθή) 

ΣΑΜΠΛΑ     (απνπιεμία-ζπγθνπή) 

TΔΜΠΔΛΖ     (νθλεξφο-αθακάηεο) 

ΣΑΠΗ (ρσξίο     ρξήκαηα) 

ΣΑΡΑΜΑ     (απγνηάξαρν) 

ΣΑΑΚΗ     (ζηαρηνδνρείν) 

ΣΑΥΗΝΗ (αιεζκέλν     ζνπζάκη) 

ΣΑΦΗ (καγεηξηθφ     ζθεχνο) 

ΣΔΚΔ     (θαηαγψγην) 

ΣΔΝΔΚΔ     (δνρείν) 

ΣΔΡΣΗΠΗ     (ηέρλαζκα-απάηε) 

ΣΔΦΑΡΗΚΗ (εθιεθηφ-αξηζηνχξγεκα) 

ΣΔΦΣΔΡΗ (θαηάζηηρν) 

ΣΕΑΚΗ     (παξαγψλη) 

ΣΕΑΜΗ     (παινπίλαθαο-γπαιί) 

ΣΕΑΝΑΜΠΔΣΖ (θαθφηξνπνο-δχζηξνπνο) 

ΣΕΟΓΛΑΝΗ     (λένο) 

ΣΟΠΗ     (ζθαίξα) 

ΣΟΤΛΟΤΜΗ     (αζθφο) 

ΣΟΤΛΟΤΜΠΑ     (αληιία) 

ΣΟΤΜΠΔΚΗ     (ζησπή) 

ΣΡΑΜΠΑ     (αληαιιαγή) 

ΣΑΗΡΗ     (ιηβάδη-βνζθνηφπη) 



ΣΑΚΑΛΗ     (ζψο) 

ΣΑΚΗΡΖ     (γαιαλνκάηεο) 

ΣΑΚΜΑΚΗ     (αλαπηήξαο) 

ΣΑΜΠΑ     (δσξεάλ) 

ΣΑΝΣΑ (δεξκάηηλε     ζήθε) 

ΣΑΝΣΗΕΧ     (εμνξγίδσ-πξνζβάισ) 

ΣΑΝΣΗΡΗ     (ζθελή) 

ΣΑΠΑΣΟΤΛΖ (αλνηθνθχξεπηνο-άηζαινο) 

ΣΑΡΚΑ  (επηδξνκή-πεξηπιάλεζε) 

ΣΑΥΠΗΝΖ (θαηεξγάξεο-πνλεξφο) 

ΣΔΠΖ     (ζπιάθην) 

ΣΗΓΚΔΛΗ (αξπάγε-ζηδεξέλην   άγθηζηξν) 

ΣΗΜΠΟΤΚΗ     (θαπλνζχξηγγα) 

ΣΗΡΑΚΗ     (αθφινπζνο) 

ΣΗΑ(νχξα) 

ΣΗΦΟΤΣΖ-ΣΗΓΚΟΤΝΖ (θηιάξγπξνο) 

ΣΗΦΣΖ     (άςνγνο-ηθαλφο) 

ΣΟΜΠΑΝΖ     (βνζθφο-πνηκέλαο) 

ΣΟΠΑΝΖ     (βνζθφο) 

ΣΟΤΒΑΛΗ     (ζαθί) 

ΣΟΤΛΟΤΦΗ (δέζκε     καιιηψλ) 

ΦΑΡΑΗ (θηπάξη-ζθνππηδνιφγνο) 

ΦΑΡΗ     (ηέιεηα-άπηαηζηα) 

ΦΗΣΗΚΗ     (πηζηάθε) 

ΦΛΗΣΕΑΝΗ     (θχπειιν) 

ΦΟΤΚΑΡΑ     (θαθνκνίξεο-άζιηνο) 

ΦΟΤΝΣΟΤΚΗ (ιεπηνθάξπν-ιεπηφθαξν) 

ΦΡΑΝΣΕΟΛΑ     (ςσκί) 

ΦΤΝΣΑΝΗ (θπηψξην) 

ΦΤΣΗΛΗ     (ζξπαιιίδα) 

ΥΑΒΑ (κνπζηθφο     ζθνπφο) 

XABOYZA (δεμακελή   λεξνχ) 

ΥΑΕΗ     (επραξίζηεζε) 

ΥΑΛΑΛΗΕΧ     (ζπγρσξψ) 

ΥΑΛΗ     (άζιην) 

ΥΑΛΗ     (ηάπεηαο) 

ΥΑΛΚΑ     (θξίθνο) 

ΥΑΜΑΛΖ(αρζνθφξνο) 

ΥΑΜΠΑΡΗΑ     (αγγειία-λέα) 

ΥΑΝΗ     (παλδνρείν) 

ΥΑΠΗ     (θαηαπφηη) 

ΥΑΡΑΜΗ     (άδηθα) 

ΥΑΡΜΑΝΖ     (ραζηζνπφηεο) 

ΥΑΡΣΕΗΛΗΚΗ(κηθξφ ρξεκαηηθφ πνζφ) 

ΥΑΑΠΗΚΟ     (θξενπσιείν) 

ΥΑΣΗΡΗ     (ράξε) 

ΥΑΦΗΔ(θαηαδφηεο) 

ΥΟΤΕΟΤΡΔΜΑ     (αλάπαπζε) 

ΥΟΤΗ     (ηδηνηξνπία) 

ΥΟΤΝΔΡΗ     (πάζεκα-εμαπάηεζε)    
 

επηζηξνθή 
 

Πξνηεηλόκελα 
 

 

Ο ρνξόο Άηαξηο ηεο Δξπζξαίαο  

 

Σν ηξαγνχδη Άηαξηο είλαη γλσζηφ θαη κνηάδεη κε θαξζηιακά. Απηφ πνπ δελ είλαη γλσζηφ είλαη φηη  

ν ρνξφο Άηαξηο ηεο Δξπζξαίαο,  δελ είλαη θαξζηιακάο. Έρεη δηθά ηνπ βήκαηα.  

Αλ δελ ήηαλ ε Κιεσλίθε Σζνπαλάθνπ ν ρνξφο απηφο δελ ζα ρνξεχνληαλ ζήκεξα. (ΔΣ1, Αιάηη ηεο  

γεο επαλάιεςε 18-12-2011).  

Να ηνλ κάζνπκε θαη ζηελ Ηθαξία. Έηζη θη αιιηψο, έρσ δεη αξθεηνχο, ηδίσο κεγαιχηεξνπο, λα ηνλ  

ρνξεχνπλ ζε παλεγχξηα ηεο Ηθαξίαο. Έηζη πεξίπνπ ηνλ ρνξεχσ θαη εγψ κε ην θίιν κνπ ηνλ  

Μπντιέθε, ρσξίο λα μέξσ φηη είλαη μερσξηζηφο ρνξφο. 

Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηαηί ν πνιηηηζκφο ηεο Ηθαξίαο είλαη πνιχ θνληά ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο  

Δξπζξαίαο. Σν ίδην θαη ε καγεηξηθή. Αο κελ μερλάκε φηη ην θσθηαλφ ζηαθχιη είλαη ηεο πεξηνρήο  

ηεο Δξπζξαίαο.       
 

επηζηξνθή 
 

Πξνηεηλόκελε δξαζηεξηνπνίεζε:  
 

Α. Παξαθαιψ  δεηήζεηε  απφ θίινπο θαη γλσζηνχο ζαο λα πάλε ζην 
http://www.greece.org/blogs/wwii/ 

θαη λα ππνγξάςνπλ ην Αίηεκα καο πνπ δεηά απφ ηελ Γεξκαληθή Κπβέξλεζε λα εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηελ Διιάδα, πνχ εθθξεκνχλ γηα πνιιέο δεθαεηίεο, πιεξψλνληαο ην 

αλαγθαζηηθφ θαηνρηθφ δάλεην θαη πνιεκηθέο επαλνξζψζεηο αλάινγεο ησλ πιηθψλ δεκηψλ, ησλ 

εγθιεκάησλ θαη ησλ ιεειαζηψλ, πνπ δηέπξαμε ε πνιεκηθή κεραλή ησλ Γεξκαλψλ... 

EΘΝΗΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΗΟ  ΓΗΔΚΓΗΚΖΖ ΣΧΝ ΟΦΔΗΛΧΝ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ  
 

Β. Ίδξπζε Καηαλαισηηθνχ πλεηαηξηζκνχ κε Κνηλσθειείο πξνεθηάζεηο  
<http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/Katanalotikoi.pdf>. 

http://www.greece.org/blogs/wwii/
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/Katanalotikoi.pdf


 

επηζηξνθή 

 

Πξνηεηλόκελν ειεθηξνληθό πεξηνδηθό: ΔΤΠΛΟΗΑ 
 

28o ΣΔΤΥΟ ΔΤΠΛΟΗΑ / ΓΔΚΔΜΒΡΖ 2011 
http://www.eyploia.gr/ 

*Γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά θαη ηνλ αγψλα ηνπο γηα επηβίσζε* 

*Σεχρνο αθηέξσκα ππέξ ηεο Διεπζεξίαο θαη ελάληηα ζηε Βαξβαξφηεηα* 
 

επηζηξνθή 
 
 

Πξνηεηλόκελν βίληεν: Ξππνιεην Κνιιέγην 
  

 Ξππφιεην Κνιιέγην http://www.ted.com/talks/lang/el/bunker_roy.html 

 Δπίζεο: Πξνεηνηκαζηείηε: γηγαληηαίεο αλεκνγελλήηξηεο 4,5 MW [απηέο νη 110 πνπ 

ζέινπλ λα βάινπλ ζηελ Ηθαξία είλαη ησλ 3MW.] 
http://www.youtube.com/watch?v=hAXZI5cIMQo  
 

 

επηζηξνθή 
 

 

Πξνηεηλόκελεο ηζηνζειίδεο:  
o  

1. πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ ζηελ πεξηνρή θαη αθεηέξνπ ε δηαρείξηζε (θαη 

κείσζε) ησλ δπζκελψλ επηπηψζεψλ ηνπ ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηνπ βνξείνπ Αηγαίνπ. 

http://naseismic.geo.aegean.gr/  

2. http://savepramnos.wordpress.com/  

3. ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ ΔΝΑΝΣΗΑ ΣΑ ΥΑΡΑΣΗΑ 

http://politesenxaratsia.wordpress.com/ Γεκηνπξγήζεθε  ηζηνζειίδα κε ζηφρν λα βνεζήζεη ζηελ 

επηθνηλσλία, ηελ ελεκέξσζε, ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ θηλήκαηνο ελάληηα ζηα ραξάηζηα. Θα 

ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά. Γηα  λα αλαξηήζεηε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλείηε κε Κψζηα 

Μαξκαηάθε  6976653784 

4. Απφ ηελ Ηζηνζειίδα ηεο θαζεγήηξηαο γπκλαζίνπ Βνχιαο Βαβαξνχηζνπ ζηε Λαθσλία 

πνπ πεξηέρεη εμαηξεηηθά πξάγκαηα. 
http://users.sch.gr/babaroutsoup/peribalon/periballonmain.htm#ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ__ΚΕΝΤΡΙΚΗ_  
o  

επηζηξνθή 
 

Πξνηεηλόκελν βηβιίν: Ο ΠΛΑΝΖΣΖ ΜΑ ΣΑ ΟΡΗΑ ΣΟΤ   
 

Έλα πνιχ ρξήζηκν βηβιίν, πνπ κεηέθξαζε θαη επηκειήζεθε ν Καξηψηεο Υξπζφζηνκνο 

Φνπληνχιεο . πγραξεηήξηα θαη θαινηάμηδν. Ζ.Γ. 
 

LESTER R. BROWN, Ο ΠΛΑΝΖΣΖ ΜΑ ΣΑ ΟΡΗΑ ΣΟΤ  Πώο ζα Απνηξέςνπκε ηελ 

Πεξηβαιινληηθή θαη Οηθνλνκηθή Καηάξξεπζε, εθδφζεηο ΥΡΟΝΗΚΟ, Μεηάθξαζε – Δπηκέιεηα 

Υξπζφζηνκνο Φνπληνχιεο.  
 

Ο LESTER R. BROWN είλαη Πξφεδξνο ηνπ Earth Policy Institute (Ηλζηηηνχην Γεσπνιηηηθήο), 

κηαο κε θπβεξλεηηθήο δηεπηζηεκνληθήο εξεπλεηηθήο νξγάλσζεο κε έδξα ηελ Οπάζηγθηνλ, ηελ 

νπνία ίδξπζε ηνλ Μάην ηνπ 2001. Ο ζθνπφο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ είλαη λα πξνζθέξεη έλα ζρέδην γηα ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη έλαλ νδηθφ ράξηε γηα ην πψο ζα βγνχκε απφ ηελ θξίζε. 

Πεξίπνπ 30 ρξφληα πξηλ, ν Λέζηεξ Μπξάνπλ βνήζεζε λα δεκηνπξγεζεί ε έλλνηα ηεο 

πεξηβαιινληηθά βηψζηκεο αλάπηπμεο, κηα έλλνηα πνπ εκπεξηέρεηαη ζην ρέδην Β. Ο Μπξάνπλ έρεη 

ζπγγξάςεη ή έρεη ζπκπξάμεη ζηε ζπγγξαθή πνιιψλ βηβιίσλ. Σα βηβιία ηνπ έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 40 γιψζζεο θαη είλαη έλαο απφ ηνπο πην πνιπδηαβαζκέλνπο ζπγγξαθείο ζηνλ 

θφζκν. 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΜΔΣΑΦΡΑΣΖ-ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ 

http://www.eyploia.gr/
http://www.ted.com/talks/lang/el/bunker_roy.html
http://www.youtube.com/watch?v=hAXZI5cIMQo
http://naseismic.geo.aegean.gr/
http://savepramnos.wordpress.com/
http://politesenxaratsia.wordpress.com/
http://users.sch.gr/babaroutsoup/peribalon/periballonmain.htm#ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ__ΚΕΝΤΡΙΚΗ_


Ο ΥΡΤΟΣΟΜΟ ΦΟΤΝΣΟΤΛΖ, γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηελ Ηθαξία. πνχδαζε 

θηεληαηξηθή ζηε Θεζζαινλίθε θαη πήξε δηδαθηνξηθφ δίπισκα (PhD) απφ ην Wye College 

ηνπ Παλεπηζηηκηνπ Λνλδίλνπ. Δξγάζηεθε ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ ζε θηελνηξνθηθέο 

κνλάδεο θαη ζε εηαηξείεο θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ θαη δσνηξνθψλ. 

Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηζηνηφπνπ www.planb.org.gr, θαη νξγαλψλεη νκηιίεο θαη 

παξνπζηάζεηο κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ληνθηκαληέξ -ζε ζπιιφγνπο, νκάδεο πνιηηψλ θαη 

ζρνιεία- γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην βηβιίν θαη ηελ εμέιημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Β. 
 

επηζηξνθή 
 

Πξνηεηλόκελνο νδεγόο:  Πξαθηηθόο νδεγόο γηα ζπζθεπέο δσξεάλ ελέξγεηαο  
 

Οη δπλαηφηεηέο καο γηα ηδην-παξαγσγή πνιχ θηελήο ελέξγεηαο είλαη ηεξάζηηεο.   

Practical Guide to Free-Energy Devices http://www.free-energy-info.com/  

Θα ηξειαζείηε!!! 
 

επηζηξνθή 
 

Πξνηεηλόκελε ζεηξά εθπνκπώλ: Μηθξνπόιεηο 
 

http://mikropoleis.tumblr.com/ Απνιαπζηηθή ζεηξά εθπνκπψλ ηεο ΔΣ1 γηα γεηηνληέο ηεο Αζήλαο, 

απφ κηα νκάδα λέσλ ζθελνζεηψλ. Κάζε Σξίηε ζηηο 22:00.   
 

επηζηξνθή 
 

Πξνηεηλόκελν θείκελν: “Αλήθσ ζε κηα ρώξα κηθξή” (Οκηιία ηνπ Γηώξγνπ εθέξε) 
 

Οκηιία ηνπ Γηψξγνπ εθέξε θαηά ηελ ηειεηή παξαιαβήο ηνπ Βξαβείνπ Νφκπει Λνγνηερλίαο, ζηηο 

11 Γεθεκβξίνπ 1963 

αλ λα ην είπε ρζέο! Σν αλαδεκνζηεχνπκε φπσο καο ην έζηεηιαλ. ΖΓ 
 

“Αλήθσ ζε κία ρψξα κηθξή. 

Έλα πέηξηλν αθξσηήξη ζηε Μεζφγεην, πνπ δελ ζα έρεη άιιν αγαζφ παξά ηνλ αγψλα ηνπ ιανχ, ηε 

ζάιαζζα θαη ην θψο ηνπ ήιηνπ.  

Δίλαη κηθξφο ν ηφπνο καο, αιιά ε παξάδνζή ηνπ είλαη ηεξάζηηα θαη ην πξάγκα πνπ ηε ραξαθηεξίδεη 

είλαη φηη καο παξαδφζεθε ρσξίο δηαθνπή.  

Ζ ειιεληθή γιψζζα δελ έπαςε πνηέ ηεο λα κηιηέηαη. Γέρηεθε ηηο αιινηψζεηο πνπ δέρεηαη θαζεηί 

δσληαλφ, αιιά δελ παξνπζηάδεη θαλέλα ράζκα. 

Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο παξάδνζεο είλαη ε αγάπε ηεο γηα ηελ αλζξσπηά, θαλφλαο ηεο είλαη ε 

δηθαηνζχλε.   

ηελ αξραία ηξαγσδία, ηελ νξγαλσκέλε κε ηφζε αθξίβεηα, ν άλζξσπνο πνπ μεπεξλά ην κέηξν, 

πξέπεη λα ηηκσξεζεί απφ ηηο Δξηλχεο.  

ζν γηα  µέλα ζπγθηλνχκαη παξαηεξψληαο πσο ε ζπλείδεζε ηεο δηθαηνζχλεο είρε ηφζν πνιχ 

δηαπνηίζεη ηελ ειιεληθή ςπρή, ψζηε λα γίλεη θαλφλαο ηνπ θπζηθνχ. 

Καη έλαο απφ ηνπο δηδαζθάινπο µνπ, ησλ αξρψλ ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, 

γξάθεη: «… ζα ραζνχκε  γηαηί αδηθήζακε…». 

Απηφο ν άλζξσπνο ήηαλ αγξάκκαηνο. Δίρε κάζεη λα γξάθεη ζηα ηξηάληα πέληε ρξφληα ηεο ειηθίαο 

ηνπ.  

Αιιά ζηελ Διιάδα ησλ εκεξψλ καο, ε πξνθνξηθή παξάδνζε πεγαίλεη καθξηά ζηα πεξαζκέλα φζν θαη 

ε γξαπηή. Σν ίδην θαη ε πνίεζε.  

Δίλαη γηα κέλα ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ε νπεδία ζέιεζε λα ηηκήζεη θαη ηνχηε ηελ πνίεζε θαη φιε 

ηελ πνίεζε γεληθά, αθφκε θαη φηαλ αλαβξχδεη αλάκεζα ζ΄ έλα ιαφ πεξηνξηζκέλν.  

Γηαηί πηζηεχσ πσο ηνχηνο ν ζχγρξνλνο θφζκνο φπνπ δνχκε, ν ηπξαλληζκέλνο απφ ην θφβν θαη ηελ 

αλεζπρία, ηε ρξεηάδεηαη ηελ πνίεζε.   

Ζ πνίεζε έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αλζξψπηλε αλάζα – θαη ηη ζα γηλφκαζηαλ αλ ε πλνή µαο ιηγφζηεπε; 

Δίλαη  µία πξάμε εκπηζηνζχλεο – θη έλαο Θεφο ην μέξεη αλ ηα δεηλά µαο δελ ηα ρξσζηάκε ζηε  

ζηέξεζε εκπηζηνζχλεο.  

Παξαηήξεζαλ, ηνλ  πεξαζκέλν ρξφλν γχξσ απφ ηνχην ην ηξαπέδη, ηελ πνιχ  

http://www.planb.org.gr/
http://www.free-energy-info.com/
http://mikropoleis.tumblr.com/


κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο αλαθαιχςεηο ηεο   ζχγρξνλεο επηζηήκεο θαη 

ζηε  ινγνηερλία. Παξαηήξεζαλ πσο αλάκεζα ζ΄ έλα αξραίν ειιεληθφ δξάκα θαη έλα ζεκεξηλφ, ε 

δηαθνξά είλαη ιίγε.  

Ναη, ε  ζπκπεξηθνξά  ηνπ αλζξψπνπ δελ κνηάδεη λα έρεη αιιάμεη βαζηθά. Καη  πξέπεη λα πξνζζέζσ 

πσο ληψζεη πάληα ηελ αλάγθε λ΄ αθνχζεη ηνχηε ηελ αλζξψπηλε θσλή πνπ νλνκάδνπκε πνίεζε. Απηή 

ηε θσλή πνπ  θηλδπλεχεη λα ζβήζεη θάζε ζηηγκή απφ ζηέξεζε αγάπεο θαη νινέλα μαλαγελληέηαη. 

Κπλεγεκέλε, μέξεη πνπ λα ‟βξεη θαηαθχγην, απαξλεκέλε έρεη ην έλζηηθην λα πάεη λα ξηδψζεη ζηνπο 

πην απξνζδφθεηνπο ηφπνπο. Γη‟ απηή δελ ππάξρνπλ κεγάια θαη κηθξά κέξε ηνπ θφζκνπ. Σν βαζίιεηφ 

ηεο είλαη ζηηο θαξδηέο φισλ ησλ αλζξψπσλ ηεο γεο. Έρεη ηε ράξε λα απνθεχγεη πάληα ηε ζπλήζεηα, 

απηή ηε βηνκεραλία.  

Υξσζηψ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηε νπεδηθή  Αθαδεκία πνπ έλησζε απηά ηα πξάγκαηα, πνπ έλησζε 

πσο νη γιψζζεο, νη ιεγφκελεο πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο, δελ πξέπεη λα θαηαληνχλ θξάρηεο φπνπ πλίγεηαη 

ν παικφο ηεο αλζξψπηλεο θαξδηάο, πνπ έγηλε έλαο Άξεηνο Πάγνο ηθαλφο λα θξίλεη κε αιήζεηα 

επίζεκε ηελ άδηθε κνίξα ηεο δσήο,  γηα λα ζπκεζψ ηνλ έιιευ, ηνλ εκπλεπζηή, θαζψο καο ιέλε, ηνπ 

Αιθξέδνπ Ννκπέι, απηνχ ηνπ αλζξψπνπ πνπ κπφξεζε λα εμαγνξάζεη ηελ αλαπφθεπθηε βία κε ηε 

κεγαινζχλε ηεο θαξδηάο ηνπ.  

‟ απηφ ηνλ θφζκν πνπ νινέλα ζηελεχεη, ν θαζέλαο µαο ρξεηάδεηαη φινπο ηνπο άιινπο. Πξέπεη λα 

αλαδεηήζνπκε ηνλ άλζξσπν φπνπ θαη αλ βξίζθεηαη.  

ηαλ ζην  δξφκν ηεο Θήβαο, ὁ Οηδίπνπο  ζπλάληεζε ηε  θίγγα, θη απηή ηνπ έζεζε ην αίληγκά ηεο, ε 

απφθξηζή  ηνπ ήηαλ : ν άλζξσπνο.  

Σνχηε ε απιή ιέμε  ράιαζε ην  ηέξαο. Έρνπκε πνιιά ηέξαηα λα θαηαζηξέςνπκε. Αο ζπιινγηζηνχκε 

ηελ απφθξηζε ηνπ Οηδίπνδα.» 
 

επηζηξνθή 
 

Δηδήζεηο από ηε γεηηνληά καο 
 

"Σνμηθή βόκβα" ζηε ζάιαζζα ηεο Ηθαξίαο, πνπ κπνξεί λα "εθξαγεί" αλά πάζα ζηηγκή…  
 

…είλαη ην ηνπξθηθφ θνξηεγφ πινίν Dogu Haslaman,ην νπνίν βπζίζηεθε ζηε ζηε ζαιάζζηα 

πεξηνρή 18 λαπηηθά κίιηα βνξεηνδπηηθά ηεο άκνπ, εληφο ηνπ FIR Αζελψλ. 

Σν πινίν κεηέθεξε ιίπαζκα θαη είρε αλαρσξήζεη απφ ηελ Οπθξαλία κε ... πξννξηζκφ ην Ηζξαήι. Ο 

θίλδπλνο λα κνιπλζεί αλεπαλφξζσηα ε ζαιάζζηα πεξηνρή ζηελ νπνία βπζίζηεθε ην πινίν είλαη 

κεγάινο. χκθσλα κε εηδηθνχο ην θνξηίν ηνπ είλαη ζέκα ρξφλνπ λα αξρίζεη λα κνιχλεη ην βπζφ! 

Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ηηο πξψηεο ψξεο ην Ληκεληθφ ψκα είρε ηεζεί ζε θαηάζηαζε 

ζπλαγεξκνχ θαη δχν ξπκνπιθά είραλ απνπιεχζεη ψζηε λα πξνιάβνπλ λα ξπκνπιθήζνπλ ην πινίν 

κε ηα ιηπάζκαηα ζε θάπνην ιηκάλη. Γελ πξφιαβαλ αθνχ ην θνξηεγφ πινίν βπζίζηεθε ζε βάζνο 

1000 κέηξσλ φπσο ιέλε νη πιεξνθνξίεο.Καη ην βάζνο θξίλεηαη απαγνξεπηηθφ -θαη απφ πιεπξάο 

θφζηνπο- γηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε πνπ ζα είρε ζηφρν λα εκπνδίζεη ηελ δηαξξνή ησλ 

ιηπαζκάησλ ζηε ζάιαζζα ηνπ Αηγαίνπ. 

Σν ζέκα είλαη φηη νη Σνχξθνη έρνπλ ηεξάζηηα επζχλε,αθνχ γηα κία αθφκε θνξά έθαλαλ φηη 

κπνξνχζαλ γηα λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ επηρείξεζε έξεπλαο δηάζσζεο, παίδνληαο πάιη ηα γλσζηά 

επηθίλδπλα παηρλίδηα ηνπο κε αλζξψπηλεο δσέο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έπαημαλ θαη κε ην 

πεξηβάιινλ αιιά ην ζέκα είλαη φηη εκείο ράζακε. (28-12-2011). 
 

Σν πινίν βπζίζηεθε κε θαιφ θαηξφ ζηα αλνηρηά ηεο βφξεηαο Ηθαξίαο ζε βάζνο πάλσ απφ 1000 

κέηξα. Δθεί είλαη κεγάινο ςαξφηνπνο θαη ζπρλά πεγαίλνπλ θαξηψηηθεο βάξθεο θαη ςαξεχνπλ 

θεθαιάδεο (είδνο ιηζξηληνχ). Δθεί επίζεο, ππάξρνπλ δηάθνξα θεηνεηδή γηαηί πξέπεη λα είλαη ν 

ηφπνο αλαπαξαγσγήο ησλ θαιακαξηψλ (ηα κεγάια ηα θαιακάξηα ηα Θξαςαια). Σν ιίπαζκα είλαη 

ηνμηθφ θνξηίν. Σα θαχζηκα ηνπ πινίνπ επίζεο κπνξεί λα ξππάλνπλ θαη λα θηάζνπλ κέρξη ηηο 

αθηέο. Ζ θαηαζηξνθή κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγάιε. Διπίδνπκε φηη δελ θξχβεηαη θάηη ρεηξφηεξν, 

φπσο λα βπζίζηεθε επίηεδεο γηαηί είρε επηθίλδπλα απφβιεηα (ξαδηελεξγά, ηνμηθά θιπ) ζαλ ηα 

πινία πνπ βχζηδε ε καθία ζην Ηφλην Πέιαγνο. ΖΓ 
    

επηζηξνθή 
 



Πάεη ν κεησκέλνο ΦΠΑ ζηα λεζηά θαη ην εηδηθό θαζεζηώο κηθξώλ λεζηώλ ζηελ πέκπηε 

αλαζεώξεζε ηνπ Μλεκνλίνπ;  

 

Ννκηθφ ππφβαζξν: 

 Οη κεησκέλνη θαηά 30% ζπληειεζηέο ΓΠΑ εθαξκφδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο (Κψδηθαο ΦΠΑ Ν 2859/2000, άξζξν 21 φπσο απηφο ηζρχεη).  

 Ζ δπλαηφηεηα δφζεθε κεηά ηελ Οδεγία 92/77/ΔΟΚ θαη εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη βάζεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 120 ηεο Οδεγίαο 2006/112/ΔΚ. 

 Οη κεησκέλνη ζπληειεζηέο εθαξκφδνληαη απφ 8-8-1992 βάζεη ηνπ Ν. 2093/1992.  

 

Απφ απάληεζε ηνπ πθππνπξγνχ Γ. Κνπζειά (14-1-2011) ζε εξψηεζε ηνπ Γ. Παπαδεκνχιε (Α. Π. 

8279/23.12.2010) γηα ηε δηαηήξεζε ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο 

δελ βγήθε ηίπνηε. Ηζρχεη, ιέεη ν θ. πθππνπξγφο. Σν εξψηεκα είλαη κέρξη πφηε; Γηάθνξα 

δεκνζηεχκαηα αλαθέξνπλ κηα απαξάδεθηε εμέιημε. Γηαβάζηε παξαθάησ. Σν πιήγκα ζηα λεζηά 

καο ζα είλαη θαίξην θαη θαηαδηθαζηηθφ γηα ην κέιινλ ηνπο. Σν κέηξν ηζρχεη γηαηί ππάξρνπλ 

αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ζηελ άζθεζε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε επίπησζε ζηελ ηειηθή 

ηηκή ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, επνκέλσο θαη ζην θφζηνο δηαβίσζεο ζηα λεζηά. Πξέπεη λα 

αληηδξάζνπκε φινη καδί. Ζ.Γ. 
 

ηελ πέκπηε αλαζεψξεζε ηνπ Μλεκνλίνπ πξνβιέπεηαη ξεηά φηη ζα επαλεμεηαζηεί καθξά ιίζηα 

δαπαλψλ έσο ην ηέινο ηνπ Ηνπλίνπ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ πξφζζεηα κέηξα πεξίπνπ 3% ηνπ 

ΑΔΠ θαη λα δηαζθαιηζηεί πσο ην έιιεηκκα ζα κεησζεί θάησ απφ ην 3% έσο ην 2014.  
Ζ θπβέξλεζε δειψλεη έηνηκε λα ιάβεη αθφκε πεξηζζφηεξα κέηξα εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην γηα 

λα κελ ππάξμνπλ απνθιίζεηο, ελψ ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο αλαιακβάλεη έλαληη ηηο ηξφηθαο θαη 

ζην θνξνινγηθφ πεδίν. 

Μεηαμχ ησλ κέηξσλ απηψλ είλαη: 

1) Μφληκν ηέινο αθηλήησλ κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΖ κε ζηφρν ηελ είζπξαμε 1,667 

δηζ. επξψ θέηνο θαη απμαλφκελα έζνδα ηα επφκελα ρξφληα. 

2) Δμάιεηςε φισλ ησλ θνξνινγηθψλ εμαηξέζεσλ θαη εηδηθψλ θαζεζηψησλ θνξνιφγεζεο 

επηρεηξήζεσλ θαη ΦΠΑ.  

Tν ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εηνηκάδεη λέν «καραίξη» ζηηο θνξναπαιιαγέο πνπ ζπλνδεχεηαη κε 

θαηάξγεζε ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, θαηάξγεζε φισλ ησλ 

επλντθψλ θνξνινγηθψλ θαζεζηψησλ γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζε κηθξά 

ειιεληθά λεζηά κε πιεζπζκφ κέρξη 3.100 θαηνίθνπο, θαηάξγεζε εθπηψζεσλ δαπαλψλ ρσξίο 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο.  

Δπίζεο ζρεδηάδνληαη πεξηθνπέο θαη θαηαξγήζεηο επλντθψλ θνξνινγηθψλ ξπζκίζεσλ γηα 

κεηαβηβάζεηο πεξηνπζίαο. Θα πεξηθνπνχλ θνξναπαιιαγέο γηα κεηαβηβάζεηο, γνληθέο παξνρέο, 

θιεξνλνκηέο θαη δσξεέο αθηλήησλ… 

Απφζπαζκα απφ TA NEA  12 Γεθεκβξίνπ 2011 
 

επηζηξνθή 
 

Ο κεησκέλνο ΦΠΑ ζηα λεζηά ΓΔΝ είλαη πνιπηέιεηα! 
 

Γξαθείν ηνπ επξσβνπιεπηή ησλ Οηθνιόγσλ Πξάζηλσλ Μηρ. Σξεκόπνπινπ                                                                                                                          
27.12.2011 

 

Δξώηεζε ηνπ Μ. Σξεκόπνπινπ γηα ηελ αιιαγή ησλ θνξνινγηθώλ ξπζκίζεσλ ζηα λεζηά 

 

Σν ζέκα ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ ζηα λεζηά θέξλεη ζην Δπξσθνηλνβνχιην, ν 

επξσβνπιεπηήο ησλ Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ Μηράιεο Σξεκφπνπινο. ε εξψηεζή ηνπ, επηζεκαίλεη 

ηνπο θηλδχλνπο απφ κηα ελδερφκελε θαηάξγεζε φισλ ησλ επλντθψλ θνξνινγηθψλ ξπζκίζεσλ γηα 

ηνπο λεζηψηεο.   



Οη λεζηψηεο βξίζθνληαη αβνήζεηνη ζην κάηη ηνπ θπθιψλα, αληηκεησπίδνληαο ηελ πξσηφγλσξε 

νηθνλνκηθή θξίζε ηαπηφρξνλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε λεζησηηθφηεηα, νη 

νπνίεο αλαγλσξίδνληαη ζην άξζξν 174 ηεο ζπλζήθεο ηεο Ληζζαβψλαο. Χο ηψξα, σο ειάρηζην 

δείγκα ζηήξημεο ησλ λεζησηψλ, ζε φια ηα λεζηά ησλ πεξηθεξεηψλ Ννηίνπ θαη Βνξείνπ Αηγαίνπ 

θαζψο θαη ζηα λεζηά ησλ Βνξείσλ πνξάδσλ, ηε θχξν, ηε ακνζξάθε θαη ηε Θάζν, 

εθαξκφδνληαη ζπληειεζηέο ΦΠΑ κεησκέλνη θαηά 30% ζε ζρέζε κε απηνχο ηεο ππφινηπεο 

Διιάδαο. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ φκσο πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ θαηάξγεζε ησλ κεησκέλσλ 

ζπληειεζηψλ ΦΠΑ γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαζψο θαη φισλ ησλ επλντθψλ θνξνινγηθψλ 

ξπζκίζεσλ γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζε κηθξά ειιεληθά λεζηά κε 

πιεζπζκφ κέρξη 3.100 θαηνίθνπο, ρσξίο λα έρεη γίλεη θακηά ζπζηεκαηηθή κειέηε πνπ λα ζηαζκίδεη 

ηηο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ κέηξσλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία, ηελ απαζρφιεζε, ηνλ ηνπξηζκφ, ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή.  

«Οη ζπδεηήζεηο γηα ελδερφκελε θαηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ θαη άιισλ επλντθψλ θνξνινγηθψλ ξπζκίζεσλ 

γηα ηνπο λεζηψηεο απνηεινχλ έλα αθφκα δείγκα πξνρεηξφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ επηηειείνπ ηεο 

θπβέξλεζεο», δήισζε ν Μηράιεο Σξεκόπνπινο. «Ζ θαηαζηξνθηθή πνιηηηθή ησλ πξνεγνχκελσλ 

θπβεξλήζεσλ πξνψζεζε έλα μεπεξαζκέλν νηθνλνκηθφ κνληέιν πνπ νδήγεζε ηε λεζησηηθή νηθνλνκία 

ζηα βξάρηα. Αλ εθαξκνζηνχλ ηα κέηξα πνπ ζπδεηηψληαη ηψξα, ζα ηεο δψζνπλ ηε ραξηζηηθή βνιή. Ζ 

θπβέξλεζε πξέπεη λα θαηαιάβεη φηη ε νηθνλνκία δελ κπνξεί λα πιένλ λα αληηκεησπίδεηαη κε ηε 

ινγηθή ηνπ «βιέπνληαο θαη θάλνληαο». Δηδηθά γηα ηα λεζηά, κε ηα κνλαδηθά ζπγθξηηηθά ηνπο 

πιενλεθηήκαηα, ρξεηάδεηαη επηηέινπο έλα ζπλεθηηθφ ζρέδην πνπ ζα ζέβεηαη ηε λεζησηηθφηεηα, ζα 

ζηεξίμεη ηελ ηνπηθή θαη εζληθή νηθνλνκία ζπκβάιινληαο ηαπηφρξνλα ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή».      

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: 6937324780 

 (Αθνινπζεί νιόθιεξν ην θείκελν ηεο εξώηεζεο) 

Θέκα: Μεησκέλνη ζπληειεζηέο ΦΠΑ θαη λεζησηηθόηεηα 

Δμαηηίαο ησλ πνηθίισλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπο, θαη ηδηαηηέξσο ηεο απνκφλσζεο ή ηνπ πεξηνξηζκέλνπ 

κεγέζνπο ηνπο, ηα λεζηά είλαη πεξηνρέο πνπ δελ επλννχληαη ζε εδαθηθφ επίπεδν, θαη πνιχ ζπρλά ζε 

νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ. Σν άξζξν 174 ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβψλαο [1], πνπ θαζνξίδεη ην 

αληηθείκελν  ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο, αλαγλσξίδεη απηφ ην γεγνλφο θαη 

ηνλίδεη  φηη εηδηθή πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηα λεζηά,  κε δξάζεηο πνπ ζα κεηψζνπλ ηελ 

θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ πεξηνρψλ θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή. 

ηελ Διιάδα σο ηψξα ζχκθσλα κε ην αξ. 17, παξ. 4  ηνπ Ν. 2093/1992 [2] ζε φια ηα λεζηά ησλ 

πεξηθεξεηψλ Ννηίνπ θαη Βνξείνπ Αηγαίνπ θαζψο θαη ζηα λεζηά ησλ Βνξείσλ πνξάδσλ, ηε 

θχξν, ηε ακνζξάθε θαη ηε Θάζν, εθαξκφδνληαη ζπληειεζηέο ΦΠΑ κεησκέλνη θαηά 30% ζε 

ζρέζε κε απηνχο ηεο ππφινηπεο Διιάδαο. χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα [3,4], ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ θαηάξγεζε ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ γηα ηα λεζηά 

ηνπ Αηγαίνπ θαζψο θαη φισλ ησλ επλντθψλ θνξνινγηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο 

πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζε κηθξά ειιεληθά λεζηά κε πιεζπζκφ κέρξη 3.100 θαηνίθνπο. 

Δξσηάηαη ε Δπηηξνπή: 

1. Απνηειεί ζέζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο ζηελ ηξφηθα ε θαηάξγεζε ησλ 

κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ θαη ησλ εηδηθψλ θνξνινγηθψλ ξπζκίζεσλ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ;  

2. Έρνπλ κειεηεζεί νη επηπηψζεηο απφ κηα ηέηνηα θίλεζε ζε ζέκαηα  ηνπηθήο νηθνλνκίαο, 

ηνπξηζκνχ, θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη απαζρφιεζεο;   

3. ε ηη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πξνηίζεηαη λα πξνβεί γηα ηε ζηήξημε ησλ λεζησηηθψλ θνηλσληψλ πνπ 

πιήηηνληαη ηδηαίηεξα ζηελ θξίζηκε απηή πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο;  

 

[1]http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:EL:PDF 

[2]http://nomothesia.ependyseis.gr/eu-law/getFile/%CE%9D+2093+1992.pdf?bodyId=372109 

[3]http://www.forologikanea.gr/news/sto-trapezi-i-katargisi-tou-meiomenou-fpa-sta-nisia/  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:EL:PDF
http://nomothesia.ependyseis.gr/eu-law/getFile/Ν+2093+1992.pdf?bodyId=372109
http://www.forologikanea.gr/news/sto-trapezi-i-katargisi-tou-meiomenou-fpa-sta-nisia/


[4] http://www.tanea.gr/latestnews/article/?aid=4679676 

 

επηζηξνθή 
 

ύζθεςε θνξέσλ θαη ηάμεσλ ζην Νόηην Αηγαίν γηα ηνπο κεησκέλνπο ζπληειεζηέο ΦΠΑ ησλ 

λεζηώλ. 

 

Αλαδεκνζηεχνπκε ηελ είδεζε δειψλνληαο φηη …δειεχνπκε. ην Νφηην Αηγαίν θηλνχληαη πνιχ πην 

ζσζηά απφ ην Βφξεην Αηγαίν, φπνπ αλήθεη θαη ε πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ηθαξίαο-Φνχξλσλ. 

Διπίδνπκε φηη ην πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ε Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 

κε ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θάπνηε ζα αξρίζεη λα απνδίδεη θαξπνχο. Σα λεζηά καο έρνπλ αλάγθε 

απφ επηρεηξήκαηα πνπ λα πείζνπλ γηα ηε λεζησηηθφηεηα. Θα πεξηκέλνπκε ΖΓ 

17 Γεθεκβξίνπ 2011  

χζθεςε εθπξνζψπσλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ηάμεσλ, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ αληηπεξηθεξεηάξρε θ. 

Φ. Υαηδεδηάθνπ, γηα ην ζέκα ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ (πνπ θηλδπλεχνπλ), ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην κεζεκέξη ηεο πξνζερνχο Γεπηέξαο, 19 Γεθεκβξίνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθή 

πξφηαζε ηνπ ηκήκαηνο Γσδ/λήζνπ, ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ. 

ηε ζχζθεςε απηή πξνζθιήζεθαλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ν δήκαξρνο Ρφδνπ θ. η. Κνπζνπξλάο, ν 

πξφεδξνο ηνπ ΔΒΔΓ θ. Γηάλλεο Πάππνπ, ν πξφεδξνο ηεο Δλψζεσο Ξελνδφρσλ Ρφδνπ θ. Αλη. 

Κακπνπξάθεο, ν πξφεδξνο ηεο Δλσζεο Ξελνδφρσλ Κσ θ. Μελάο Υαηδεκηράιεο, ν πξφεδξνο ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Γσδ/λήζνπ θ. Μηρ. Μηραήι θαη ν πξφεδξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ 

Ρφδνπ θ. . Υαηδεζάββαο. 

 

ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηνπ αληηπεξηθεξεηάξρε, αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

Αγαπεηνί Κχξηνη, 

ηα πιαίζηα ησλ ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Α' θαη Β' βαζκνχ θαη ησλ 

θνξέσλ ηνπ λνκνχ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ επηρεηξεκάησλ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο ησλ 

κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, δεηήζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ε 

δπλαηφηεηα εθπφλεζεο ζρεηηθήο κειέηεο. 

Με ηελ παξνχζα ζαο δηαβηβάδσ ηελ πξφηαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ην ελ ιφγσ ζέκα θαη 

παξαθαιψ νη ίδηνη ή δηα ησλ εθπξνζψπσλ ζαο λα πξνζέιζεηε ζην γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε ζηε 

Ρφδν, ηελ Γεπηέξα 19-12-2011 θαη ψξα 13.00 γηα ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο, ηεο απφ θνηλνχ 

αλάζεζεο ηεο ελ ιφγσ κειέηεο. 

Οπσο έγξαςε ε «δ» ηελ Σεηάξηε 14 Γεθεκβξίνπ, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, απνδερφκελν ζρεηηθή 

πξφηαζε (γηα εθπφλεζε κειέηεο γηα ηνλ ΦΠΑ), απέζηεηιε πξνο ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην 

Διιάδνο - Σκήκα Γσδ/λήζνπ θαη θνηλνπνίεζε ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, ζην Γήκν Ρφδνπ, 

ζην ΔΒΔΓ θαη ζηελ Δλσζε Ξελνδφρσλ ηελ αθφινπζε επηζηνιή:  

 

Θέκα: Δθπφλεζε κειέηεο κε ηίηιν «ΦΠΑ θφζηνο δσήο θαη αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ Ν. Αηγαίνπ». 

Αμηφηηκε θχξηε Πξφεδξε,  

ε ζπλέρεηα ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο πνπ είραηε κε ζηειέρε καο, αλαθνξηθά κε ηε 

δπλαηφηεηα απφ πιεπξάο ηνπ Ηδξχκαηφο καο, εθπφλεζεο έξεπλαο - κειέηεο γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ 

ζα πξνθαιέζεη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία κηα ελδερφκελε θαηάξγεζε ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ 

ΦΠΑ, πνπ ζήκεξα ηζρχνπλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ θαη πνηα ηα νθέιε απφ ηε ζπλέρηζε ηνπ 

θαζεζηψηνο ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ ζηελ εηθνζαεηία, είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο 

ελεκεξψζνπκε φηη ην Ίδξπκά καο κπνξεί λα πινπνηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα - κειέηε ε νπνία 

ζα έρεη ηνλ ηίηιν «ΦΠΑ, θφζηνο δσήο θαη αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ Ν. Αηγαίνπ». 

Σα πεξηερφκελα ηεο κειέηεο ελδεηθηηθά, ζα αθνξνχλ ζηηο θάησζη ελφηεηεο: 

1. Αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηνπ ΦΠΑ ζηε δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ησλ ηηκψλ 

i. ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ εκπνξεχζηκσλ θαη κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

ii. εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

iii. ηνπξηζκφο 

2. Αλαγλψξηζε ηεο δνκήο ηεο λεζησηηθήο νηθνλνκίαο ηεο πεξηθέξεηαο (ζηνηρεία Δζληθήο 

ηαηηζηηθήο Αξρήο) 

http://www.tanea.gr/latestnews/article/?aid=4679676


3. πληειεζηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ Ν. Αηγαίνπ (κεηαθνξέο θαη 

ζπγθνηλσλίεο, ππνδνκέο, ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, επξψ, θιπ) 

4. Δπηζθφπεζε ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ επί ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ην Ν. Αηγαίν. 

5. Γηακφξθσζε ππνδείγκαηνο ζπζρέηηζεο θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ θαη ηηκψλ- 

αληαγσληζηηθφηεηαο 

6. Δκπεηξηθή εθηίκεζε ππνδείγκαηνο θαη ππνινγηζκφο ηεο ειαζηηθφηεηαο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη ησλ ηηκψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ΦΠΑ 

7.πκπεξάζκαηα 

8. Πξνηάζεηο πνιηηηθήο. 

Σν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο 

έξεπλαο θαη ηελ ηειηθή εθπφλεζε ηεο κειέηεο αλαιχεηαη σο εμήο: 

Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Γξ. Ησάλλεο Σζακνπξγθέιεο, 

Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο 

•Παθιηψηε Πέξζα Τπνςήθηα Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

•4-5 ζπλεξγάηεο πνπ ζα νξηζζνχλ απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, Σκήκα 

Γσδεθαλήζνπ. 

Ζ ακνηβή ησλ κειψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ αλέξρεηαη ζε 20.000 επξψ, θαη δελ πεξηιακβάλεη 

δαπάλεο 4 αεξνπνξηθψλ ηαμηδηψλ θαη παξακνλήο ζηε Ρφδν ηνπ επηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ θαη 

ελφο ζπλεξγάηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο θαη 1 ηαμίδη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

επξεκάησλ ηεο. 

Ζ θαηαλνκή ησλ ακνηβψλ ησλ ζπλεξγαηψλ πνπ ζα νξίζεη ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο 

ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην απηφ. 

Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζηνπο 4 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 

ζπλεξγαζίαο. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο έξεπλαο - κειέηεο αλέξρεηαη ζηηο 40.000 επξψ πξν ΦΠΑ. 

Με εθηίκεζε 

Καζεγήηξηα Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ 

Αληηπξχηαληο Δξεπλαο & ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ 

Πξφεδξνο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

ΠΖΓΖ: http://www.dimokratiki.gr/article.asp?articleID=13931&catID=18&pubID=1 

 

επηζηξνθή 
 

Διαηνπξγεία-Ππξελειαηνπξγεία θαη πειαηεηαθέο πνιηηηθέο. Σνπ Ζιία Γηαλλίξε 

 

Δηζαγσγή 

Μηα απαξάδεθηε θαηάζηαζε ππάξρεη ζηελ παξαγσγή ιαδηνχ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Πεξηθέξεηα 

Βνξείνπ Αηγαίνπ. Αο πάξνπκε ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή. 

Ζ Διιάδα είλαη ηξίηε ή ηέηαξηε ρψξα ζε παξαγσγή ιαδηνχ ζηνλ θφζκν! Δπνκέλσο, πξφθεηηαη γηα 

έλα εζληθφ πξντφλ πξψηεο γξακκήο.  

Δπίζεο, ζήκεξα, έρεη απνδεηρζεί ηαηξηθά φηη ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ειηά θαη 

ην ιάδη, είλαη ε πην πγηεηλή ζηνλ θφζκν.    

Πξφθεηηαη επίζεο γηα έλα κεζνγεηαθφ πξντφλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηνλ δηθφ καο ειιεληθφ 

πνιηηηζκφ. ηελ αξραηφηεηα ε ειηά είρε ηε δηθή ηεο ζεά, ηε ζεά Αζελά. Ζ αξραία Αζήλα κάιηζηα 

είρε θάζε πνιηηηθφ ζπκθέξνλ λα  ζπλδεζεί κε ηε ζεά ηεο ειηάο, αιιά θαη ζεά ηεο ζνθίαο, κε 

ζχκβνιν ηελ θνπθνπβάγηα. ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ καο επί αηψλεο ηα ειαηνηξηβεία ήηαλ ε βαξηά 

βηνκεραλία, καδί κε ηνπο λεξφκπινπο θαη ηνπο αλεκφκπινπο. Υηιηάδεο δηάζπαξηα κλεκεία ηεο 

βηνκεραληθήο αξραηνινγίαο, ιηνηξίβηα θαη κχινη ππάξρνπλ παληνχ. ηα ρσξηά νη παιηέο 

κπιφπεηξεο είλαη δηαζθνξπηζκέλεο, ιίγεο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη γηα ηελ αλάδεημε απηψλ ησλ 

κλεκείσλ. ηε Λέζβν ππάξρνπλ δπν ηξείο πεηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο αλαζηήισζεο θαη 

ζπληήξεζεο παιαηψλ ειαηνηξηβείσλ θαη ζαπσλνπνηείσλ. ηελ Ηθαξία νη αδειθνί αθνί 

αλαζηήισζαλ επίζεο ην παιηφ πξνγνληθφ ηνπο ιηνηξίβη ζην Υξπζφζηνκν.   

Ζ θαηάζηαζε ζήκεξα 

http://www.dimokratiki.gr/article.asp?articleID=13931&catID=18&pubID=1


Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ παξαγσγή θαη αμηνπνίεζε ηνπ ιαδηνχ ζηελ Διιάδα είλαη 

απαξάδεθηε θαη ε εγθιεκαηηθή επζχλε ησλ πνιηηηθψλ ηεξάζηηα. Απφ ηνπο ππνπξγνχο κέρξη ηνπο 

λνκάξρεο-ζήκεξα Πεξηθεξεηάξρεο- θαη  δεκάξρνπο νη επζχλεο είλαη ηεξάζηηεο. Πνηα είλαη ε 

εηθφλα; 

 Σν ειιεληθφ ιάδη θαηά 80% εμάγεηαη ρχκα ζην εμσηεξηθφ, θπξίσο ζηελ Ηηαιία, φπνπ 

ηππνπνηείηαη, εκθηαιψλεηαη θαη πνπιηέηαη ζε φιν ηνλ θφζκν σο Ηηαιηθφ! Ζ θαηάζηαζε είλαη πνιχ 

γλσζηή. Οη πξσζππνπξγνί, νη ππνπξγνί, νη πνιηηηθνί θάζνληαη επί δεθαεηίεο θαη …θνηηάλε. Σν ίδην 

θάλνπλ νη πνιηηηθνί καο θαη κε ην ειιεληθφ κάξκαξν πνπ εμάγεηαη σο …νγθφιηζνη ζηελ Ηηαιία, 

εθεί ην θάλνπλ κάξκαξν θαη ην κνζρνπνπιάλε ζηελ δηεζλή αγνξά, ηδίσο ζηελ αξαβηθή, γηα λα 

θαηαζθεπαζηνχλ ηδακηά, πνιπηειή θηήξηα, βίιεο.  

 Σα ειαηνπξγεία πξέπεη λα έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο. κσο, απφ ηα πεξίπνπ 52 

ειαηνπξγεία ηεο Λέζβνπ ηα πεξηζζφηεξα δελ έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο. Γηαηί; Γηφηη νη λνκάξρεο 

κέρξη ζήκεξα ηνπο έδηλαλ πνιηηηθή θάιπςε! Γηαθνξεηηθή είλαη ε θαηάζηαζε ζηα άιια λεζηά ηεο 

Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ. ηελ επηθξάηεηα ηεο πξψελ λνκαξρίαο Υίνπ δελ ππάξρεη πξφβιεκα 

παξαλνκίαο. ηελ επηθξάηεηα ηεο πξψελ λνκαξρίαο άκνπ (άκνο, Ηθαξία, Φνχξλνη) ππάξρεη απφ 

πέξζη εηζαγγειηθή παξέκβαζε, γηαηί ηα πεξηζζφηεξα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ρσξίο πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε.   

 Σα πγξά απφβιεηα ησλ ειαηνπξγείσλ, ν θαηζίγαξνο, ξίρλνληαη ζπλήζσο ζηα 

παξαθείκελα ξέκαηα. Ζ λνκνζεζία απαηηεί λα έρνπλ πεξηβαιινληηθή άδεηα γηα θάπνην απνδεθηφ 

ζχζηεκα δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ. Σν πην θηελφ ζχζηεκα είλαη κηα [ηζηκεληέληα] δεμακελή 

φπνπ ν θαηζίγαξνο ζπγθεληξψλεηαη θαη ηνλ αλαθαηεχνπλ κε αζβέζηε ψζηε λα νπδεηεξνπνηεζεί 

(ζηε ρεκεία ιέγακε νμχ+βάζε=άιαο+ χδσξ). Γειαδή: θαηζίγαξνο + αζβέζηεο = αδξαλνπνηεκέλε 

ιάζπε + λεξφ. Ζ ιάζπε δελ είλαη επηθίλδπλε θαη ην λεξφ κπνξεί λα θπιήζεη άθνβα ζην 

παξαθείκελν ξπάθη. κσο,  απφ ηα πεξίπνπ 52 ειαηνπξγεία ηεο Λέζβνπ κφλν 3 ή 4 έρνπλ 

θαηαζθεπάζεη ηέηνηεο δεμακελέο. Οπφηε θαη απηνί νη ζπλεπείο ιηνηξηβηάξεδεο, γηα ιφγνπο 

αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ πνπ πθίζηαληαη απφ ηνπο … «παξάλνκνπο» ζπλαδέιθνπο ηνπο, δελ ηηο 

ιεηηνπξγνχλ ηηο δεμακελέο. Σν ίδην γίλεηαη θαη ζηα άιια λεζηά ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ. 

Γεληθά, νη ιηνηξηβηάξεδεο δηθαηνινγνχληαη φηη νη δεμακελέο δελ είλαη ιχζε, φηη θνζηίδεη, φηη 

ρξεηάδνληαη πνιιά ζηξέκκαηα, φηη άιιεο ιχζεηο ππάξρνπλ αιιά θνζηίδνπλ θαη απηέο, φηη δελ ηνπο 

βνεζάεη θαλέλαο. Έηζη θαηαιήγνπκε ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ειαηνηξηβείσλ λα ξίρλνπλ ηνλ 

θαηζίγαξν ζηα ξέκαηα. Γηαηί; Γηφηη νη λνκάξρεο κέρξη ζήκεξα ηνπο έδηλαλ πνιηηηθή θάιπςε. Απφ 

πέξζη φκσο ππάξρεη εηζαγγειηθή παξέκβαζε γηα ηελ πξψελ Ννκαξρία άκνπ (άκνο, Ηθαξία, 

Φνχξλνη) γηα ηα παξάλνκα ειαηνηξηβεία. Έηζη, θέηνο άξρηζαλ λα γίλνληαη ζπιιήςεηο γηα δπν 

ιφγνπο: (1) γηα φζα δελ έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο αιιά θαη (2) γηα φζα δελ έρνπλ έγθξηζε 

ελαπφζεζεο απνβιήησλ. Τπάξρνπλ αξθεηά ειαηνηξηβεία πνπ δελ έρνπλ ηίπνηε απφ ηα δπν. Ζ 

έθηαζε ηεο παξαλνκίαο απνθαιχπηεηαη ηεξάζηηα γηα ηελ θιίκαθα ησλ λεζηψλ καο. Μέρξη ηηο 11-

12-2011 είραλ γίλεη 15 ζπιιήςεηο (!) ζε άκν θαη Ηθαξία. Αλαξσηηέηαη θαλείο αλ έζησ θαη έλα 

ιηνηξίβη ιεηηνπξγεί λφκηκα. ηελ πξψελ λνκαξρία Λέζβνπ δελ ππάξρεη αληίζηνηρε εηζαγγειηθή 

παξέκβαζε. Πξνθαλψο πξφθεηηαη γηα δπν κέηξα θαη δπν ζηαζκά.  

 κσο ηα πξνβιήκαηα δελ ζηακαηνχλ εθεί. Σν ζηεξφ απφβιεην ησλ ειαηνπξγείσλ, ν 

ππξήλαο (ην θνπθνχηζη ηεο ειηάο θαη ηα θινχδηα), είλαη πξψηε χιε γηα ηα ππξελειαηνπξγεία γηα 

παξαγσγή ππξελέιαηνπ θαη κε ην ππφινηπν γηα παξαγσγή θαχζηκσλ (ζήκεξα pellets). ηε Λέζβν 

ππάξρνπλ δχν κνλάδεο, πνπ φκσο θακκία δελ έρεη άδεηα!. ηε άκν ππάξρεη κία κνλάδα. κσο ην 

ππξελειαηνπξγείν δελ παίξλεη φηη θη φηη. Σν ιηνηξίβη πξέπεη λα είλαη ηξηθαζηθφ θαη φρη δηθαζηθφ, 

δειαδή λα είλαη ηξηψλ θάζεσλ. Αλ είλαη δηθαζηθφ, ην ππξελειαηνπξγείν δελ κπνξεί λα βγάιεη 

ιάδη θαη έηζη ν ππξήλαο ηνπ δηθαζηθνχ ιηνηξηβηνχ δελ έρεη δήηεζε, κέλεη αδηάζεηνο, ζηα αδήηεηα, 

ζην ιηνηξίβη. Υξφληα νιφθιεξα ηα ππνπξγεία έδηλαλ ρξεκαηνδνηήζεηο γηα εθζπγρξνληζκφ ησλ 

ειαηνπξγείσλ ρσξίο λα επηβάινπλ έλα κφλν ηχπν, π.ρ. ην ηξηθαζηθφ ιηνηξίβη, ψζηε λα 

απνξξνθάηαη ην ζηεξεφ απφβιεην απφ ηα ππξελειαηνπξγεία.   Μπνξεί άξαγε λα γίλεη ην ζηεξεφ 

απφβιεην ηνπ δηθαζηθνχ ιηνηξηβηνχ pellets; Γελ μέξσ. Ίζσο. Αιιά ηέηνηα δεηήκαηα έπξεπε λα 

είλαη ιπκέλα απφ ην ππνπξγείν Γεσξγίαο ή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, πνπ αιιάδεη ζπλερψο φλνκα, 

αιιά δελ αιιάδεη …λννηξνπία. Να δίλνπλ θαηεπζχλζεηο ζηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο, νδεγίεο, 

πξνδηαγξαθέο. Ζ ππφζεζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ αθέζεθε ζηελ επηινγή ηνπ ιηνηξηβηάξε. 



 Σέινο, ππάξρεη θαη ην πνιηηηθφ επίπεδν. Οη ιηνηξηβηάξεδεο, παξ‘ φιν πνπ μέξνπλ ηη 

πξέπεη λα θάλνπλ, αδηαθνξνχλ. Ξέξνπλ φηη δελ είλαη δπλαηφ θιείζνπλ γηαηί ζα ζηακαηήζεη ε 

παξαγσγή ιαδηνχ. ηαλ ζα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ, κε ηελ έλαξμε ηεο ειαηνθνκηθήο πεξηφδνπ, 

ζα ξππαίλνπλ, ζα δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα, θαη ζην ηέινο ζα γίλεη φηη γίλεηαη ρξφληα θαη ρξφληα. Οη 

ππεξεζίεο ζα θάλνπλ ηα ζηξαβά κάηηα. Θα εθβηάζνπλ γηα άιιε κηα θνξά ηελ πνιηηηθή εγεζία 

(παιηφηεξα λνκαξρία ζήκεξα πεξηθέξεηα) θαη ζα ηνπο δψζεη πνιηηηθή θάιπςε. Μελ μερλάκε φηη 

θαη νη ιηνηξηβηάξεδεο είλαη ςεθνθφξνη.  

 

Απηφο ν δαηκνληθφο αδηέμνδνο θχθινο πξέπεη λα ζπάζεη γηα ην θαιφ φισλ.    

  

Ση πξέπεη λα γίλεη; 

1. Ζ Πεξηθέξεηα λα δηεξεπλήζεη αηνκηθέο (αλά ιηνηξίβη) θαη ζπιινγηθέο (αλά νκάδα 

ιηνηξηβηψλ) ηερληθέο επεμεξγαζίαο ηνπ θαηζίγαξνπ. Να πεη φηη απηέο (θαη φρη άιιεο) είλαη νη 

απνδεθηέο ιχζεηο. Καη λα μεθαζαξίζεη φηη ηνπ ρξφλνπ, αλ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί ζε φια ηα 

ιηνηξίβηα ιχζεηο ηεο επηινγήο ηνπο, ηα ιηνηξίβηα απηά ζα θιείζνπλ. Να δψζεη δειαδή έλα ηέξκα 

ζηελ αζπδνζία. 

2. Ζ Πεξηθέξεηα, καδί κε ηνπο ιηνηξηβηάξεδεο, ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηα 

ππξελειαηνπξγεία λα εμαζθαιίζεη φηη ζα γίλνπλ νη θαηάιιειεο κνλάδεο γηα ηε δεκηνπξγία 

θαπζίκσλ pellets απφ ηνλ ππξήλα. Με ηελ ελεξγεηαθή θξίζε ην έζνδν κπνξεί λα είλαη 

ππνινγίζηκν.  

3. Ζ Πεξηθέξεηα λα ελδηαθεξζεί ψζηε λα γίλεηαη ηππνπνίεζε ηνπ ιαδηνχ θαηά πνηφηεηεο 

θαη λα πξνσζήζεη ηελ πξνβνιή ηνπ.  
 

Πώο πξέπεη λα γίλεη; 

 Με ηελ θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ δπλάκεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Οη ππεξεζίεο, ην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ην Ηλζηηηνχην Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ θαη Διηάο (Υαληά), νη ίδηνη νη 

ιηνηξηβηάξεδεο θαη ππξελειαηνπξγνί  πξέπεη λα ζπληνληζηνχλ απφ ηελ ίδηα ηελ Πεξηθέξεηα ψζηε 

λα ιπζεί ην δήηεκα ησλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 Σν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην πνπ ζπλνδεχεη ην θαιάζη αγξνηηθψλ πξντφλησλ Βνξείνπ 

Αηγαίνπ ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ 

ειαηφιαδνπ ηεο Πεξηθέξεηαο. Ζ θαθή εκπεηξία ηνπ LESVOS SHOP (Λέζβνο) ζα πξέπεη λα 

ζπγθεξαζηεί κε ηελ θαιή εκπεηξία ηνπ MASTICHA SHOP (Υίνο) θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ΔΟ 

άκνπ. 

 Δθηφο απφ ηελ νμχηεηα, θαη ηε ζεξκνθξαζία εμαγσγήο ηνπ ιαδηνχ, ζεκαληηθφ θξηηήξην 

πνηφηεηαο είλαη ν βηνινγηθφο ηξφπνο παξαγσγήο.  

 Με ηε δηάδνζε ησλ βηνινγηθψλ ηξφπσλ θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο κπνξνχκε λα έρνπκε 

ζεκαληηθή κείσζε ησλ ξππαληψλ απφ ρεκηθά, ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα. 

 Με ηελ επαλεμέηαζε ηνπ ηξφπνπ δαθνθηνλίαο. Απφ ρεκηθή θαηαπνιέκεζε, πνπ ζήκεξα 

γίλεηαη πιεκκειψο, ζα πξέπεη φιε ε πεξηθέξεηα λα πεξάζεη ζηελ θαηαπνιέκεζε κε δαθνπαγίδεο.      
 

επηζηξνθή 
 

ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΑΝΔΜΟ 

Διαηνηξηβεία: Με δύν κέηξα θαη δύν ζηαζκά βαδίδεη ε Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ. 

Δηζαγγειηθή παξέκβαζε ζε άκν θαη Ηθάξηα γηα ηε ξχπαλζε απφ ηα απφβιεηα ησλ ειαηνηξηβείσλ, 

πνιηηηθή θάιπςε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ππνινίπσλ ζηα άιια λεζηά 

 

13/12/2011 

Μεγάιεο είλαη νη επζχλεο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ θαηάζηαζε 

πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην ζέκα ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ αλεμέιεγθηε ιεηηνπξγία 

ησλ ειαηνηξηβείσλ. Δλψ ήηαλ γλσζηφ ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην (απφ ηε ζρεηηθή δήισζε ηνπ 

αληηπεξηθεξεηάξρε άκνπ θ. Παπαζενθάλνπο φηη απηφο δελ πξφθεηηαη λα αλαιάβεη ηελ λνκηθή 

επζχλε γηα φζνπο παξαλνκνχλ) δηφηη ππάξρεη εηζαγγειηθή παξέκβαζε γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο 

Δλφηεηεο άκνπ θαη Ηθαξίαο-Φνχξλσλ, πξνηηκήζεθε λα ζπλερηζηεί ε ηαθηηθή ηεο παξειζνχζαο 



δεθαεηίαο ηεο Ννκαξρίαο Λέζβνπ παξέρνληαο πνιηηηθή θάιπςε γηα ηα ειαηνηξηβεία ησλ 

ππφινηπσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ (Λέζβνο, Λήκλνο, Υίνο). 

Ζ Πεξηθέξεηα δεκηνχξγεζε κηα θαηάζηαζε δχν κέηξσλ θαη δχν ζηαζκψλ κε απνηέιεζκα: 

1. Σελ ηειεπηαία εβδνκάδα λα γίλνληαη ζπιιήςεηο ζηε άκν θαη ζηελ Ηθαξία γηα ηα παξάλνκα 

ειαηνηξηβεία (έθηαζαλ 15 ζηνλ αξηζκφ!!!!!!!!) 

2. ζα ειαηνηξηβεία ηεο Λέζβνπ έρνπλ κεξηκλήζεη ψζηε λα έρνπλ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 

ησλ απνβιήησλ, θαηαιήγνπλ ζην λα κε ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηαηί πθίζηαληαη αζέκηην αληαγσληζκφ 

απφ ηα ειαηνηξηβεία πνπ παξαλνκνχλ. 

3. Σα ειαηνηξηβεία ηεο Λέζβνπ λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ησλ 

απνβιήησλ ηνπο, ζπλερίδνληαο γηα άιιε κηα ειαηνθνκηθή πεξίνδν λα ξππαίλνπλ, ελψ είραλ 

εηδνπνηεζεί έγθαηξα απφ ηνλ αληηπεξηθεξεηάξρε Λέζβνπ. 

4. Να δεκηνπξγείηαη δήηεκα αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ κέζα ζηελ ίδηα ηελ Πεξηθέξεηα Βνξ. Αηγαίνπ 

θαζψο θάπνηνη ζπλερίδνπλ λα ξππαίλνπλ ρσξίο λα επσκίδνληαη ην θφζηνο απνξξχπαλζεο, ελψ 

θάπνηνη άιινη ζε άιια λεζηά ππνρξεψλνληαη λα ιεηηνπξγνχλ λνκφηππα, αλαιακβάλνληαο ην 

θφζηνο ηεο επέλδπζεο ηνπο ή κεηαθπιχνληαο απηφ ην θφζηνο ζηνπο ειαηνπαξαγσγνχο ησλ λεζηψλ 

ηεο άκνπ, ηεο Ηθάξηαο θαη ησλ Φνχξλσλ!!!! 

 

Ο Οηθνινγηθφο Άλεκνο ήηαλ ε κφλε παξάηαμε, πνπ θαηαςήθηζε ηελ πξφηαζε λα δνζεί πνιηηηθή 

θάιπςε ζηα ειαηνηξηβεία ηεο Πεξηθέξεηαο, ππνζηεξίδνληαο φηη ζα δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα ζηελ 

θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ αιιά θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Καη δπζηπρψο πξηλ αιέθησξ 

ιαιήζεη ηξηο επηβεβαησζήθακε. 

Ο επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ Οηθνινγηθφο Άλεκνο Ζιίαο Γηαλλίξεο έθαλε ηελ αθφινπζε 

δήισζε: 

―Ζ πνιηηηθή θάιπςε πνπ επί ρξφληα έδηλε ζην παξαπέληε ε Ννκαξρία Λέζβνπ ζηα ειαηνηξηβεία ψζηε 

λα ιεηηνπξγνχλ ξππαίλνληαο, ήηαλ ν βαζηθφο ιφγνο πνπ ε Πεξηθέξεηα απνθάζηζε λα δψζεη θαη γηα 

απηή ηε ρξνληά ηελ ίδηα πνιηηηθή θάιπςε. Έηζη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε Πεξηθέξεηα ιεηηνπξγεί 

ζήκεξα σο ζπλέρεηα ηεο πξαθηηθήο ηεο Ννκαξρίαο Λέζβνπ αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε. Γελ είδακε 

λα ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην θαη κε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο ε πεξίπησζε ηεο ΑΔΝΑΛ, φπνπ ε 

Πεξηθέξεηα αξλήζεθε ηελ επζχλε λα αλαιάβεη ην θφζηνο ησλ απιήξσησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηεο. 

Με τζτοιεσ πολιτικζσ που βρίςκονται μεταξφ λαϊκιςμοφ και ςτείρων αντιπολιτευτικών τακτικών 
δεν υπθρετείται ο νζοσ κεςμόσ τθσ αιρετισ περιφζρειασ. Ο πολίτθσ και το περιβάλλον είναι 
τελικά αυτοί που πλθρώνουν τθ ηθμιά. Από τθ ςτιγμι που υπάρχει ειςαγγελικι παρζμβαςθ ςε 
δφο Περιφερειακζσ Ενότθτεσ, θ Περιφζρεια κα ζπρεπε αφενόσ μεν να αφιςει τθ λειτουργία των 
ελαιοτριβείων ςε όλα τα νθςιά του Βορείου Αιγαίου να λειτουργιςουν με δικι τουσ ευκφνθ 
αφετζρου να προχωριςει ζγκαιρα ςτθν ενθμζρωςθ των ελαιοτριβείων για τθν ορκι  λειτουργία 
τουσ ςφμφωνα με τισ αρχζσ του Νόμου και τθσ περιβαλλοντικισ επιςτιμθσ“. 
 

επηζηξνθή 

  

Γηα ηελ ππεξβόζθεζε ηεο Ηθαξίαο, έλα ρξήζηκν παξάδεηγκα από ηε Λέξν 
Καζνξηζκόο θηελνηξνθηθώλ δσλώλ θαη δηαρείξηζε βνζθνηόπσλ ζηε λήζν Λέξν 

  

πλήγνξνο ηνπ πνιίηε 

ΠΟΡΗΜΑ ΤΠΟΘΔΖ 5197/2003 
Βνεζφο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε: Γεσξγία Γηαλλαθνχξνπ 

Δπηζηήκνλεο: Υξήζηνο Σζατηνπξίδεο, Αλησλίλα Παπαζαλάζνγινπ 

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο: 5ε Απξηιίνπ 2005 

  

Ζ άζθεζε ηεο θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ν θαζνξηζκφο βνζθνηφπσλ ζηε Λέξν γίλεηαη 

βάζεη εζίκνπ, κε ην δηαρσξηζκφ ηεο λήζνπ ζε δχν δψλεο (βφξεην θαη λφηην ηκήκα) θαη ηελ 

βφζθεζε ελαιιάμ θαη‘ έηνο ζην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ λεζηνχ πνπ δελ θαιιηεξγείηαη. Ζ ξχζκηζε 

απηή επηθπξψλεηαη ηππηθά κέζσ αγξνλνκηθψλ δηαηάμεσλ βάζεη ηνπ λ. 3030/54 πεξί Αγξνθπιαθήο. 

Χζηφζν, ε αλεπηηήξεηε βφζθεζε αιιά θαη νη πξνθαλείο δπζρέξεηεο ζηελ άζθεζε ηεο γεσξγίαο 



απφ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δψσλ ηνπ λεζηνχ ζην ήκηζπ ηεο έθηαζήο ηνπ ελαιιάμ 

δεκηνχξγεζαλ ζπλερείο εληάζεηο κεηαμχ γεσξγψλ θαη θηελνηξφθσλ. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 

ππνγξάκκηζε φηη ν θαζνξηζκφο βνζθνηφπσλ ζπληζηά, βάζεη θαη ηεο λνκνινγίαο ηνπ ηΔ, 

ρσξνηαμηθνχ ραξαθηήξα ξχζκηζε, ε νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηειείηαη απνθιεηζηηθά κε 

ηα μεπεξαζκέλα λνκνζεηηθά εξγαιεία ησλ αγξνλνκηθψλ δηαηάμεσλ (κε απνθάζεηο ησλ δήκσλ θαη, 

ζηε ζπλέρεηα, ησλ αγξνλνκηθψλ ζπκβνπιίσλ), ηα νπνία δελ ζπλάδνπλ κε ηε βηψζηκν αλάπηπμε ηεο 

λήζνπ.  

Με δεδνκέλν φηη ν λ. 1734/87 πεξί βνζθνηφπσλ παξακέλεη αλεθάξκνζηνο κεηά ηελ θήξπμε ησλ 

βαζηθψλ δηαηάμεψλ ηνπ σο αληηζπληαγκαηηθψλ κε απνθάζεηο ηνπ ηΔ, ε Αξρή πξφηεηλε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θπξίσο κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ δηθαίνπ ηεο ρσξνηαμίαο, ηδίσο κε ηνλ 

θαζνξηζκφ θηελνηξνθηθψλ δσλψλ ζην ππφ εθπφλεζε Γ.Π.., ζπλεγφξεζε δε κε εηζεγήζεηο ηεο 

αξκφδηαο Πεξηθέξεηαο γηα ηε ζχζηαζε ηνπηθνχ θνξέα δηαρείξηζεο βνζθνηφπσλ. Σέινο, ν 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαηέζεζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ, κε αθνξκή ηελ παξνχζα ππφζεζε, γηα 

ην ζεζκφ ηεο Αγξνθπιαθήο θαη ηελ ππφ ζχζηαζε «Αζηπλνκία Πεξηβάιινληνο». 

  

Βαζηθέο δηαπηζηώζεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ πνξίζκαηνο (Απνζπάζκαηα) 
«Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέξνπ εμέδσζε, βάζεη ηεο απφθαζεο ηνπ Ννκάξρε, ηελ ππ‘ αξηζκ. 

161/19.08.01 απφθαζε, κε ηελ νπνία θαηαξγήζεθαλ νη απνθάζεηο 81 θαη 82/1978 θαη 

απνθαζίζηεθε ε άκεζε εθαξκνγή ράξηε, ν νπνίνο φξηδε λέεο θηελνηξνθηθέο δψλεο πνπ ζα ίζρπαλ 

θαη πάιη ρξνληά παξά ρξνληά, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ λεζηνχ ζε βνξξά - 

λφην. ηηο 11/02/2002 ζπλήιζε ην Αγξνλνκηθφ πκβνχιην Λέξνπ, ην νπνίν ελέθξηλε, κε ηελ 

ππ.αξηζκ. 1/2002 αγξνλνκηθή απφθαζε βάζεη ηνπ Ν.Γ. 3030/54, ηελ ελ ιφγσ απφθαζε ηνπ Γήκνπ 

θαη φξηζε κφληκεο θηελνηξνθηθέο δψλεο, κφληκεο γεσξγηθέο δψλεο θαη, επίζεο, θαζφξηζε ηα 

ηκήκαηα (κε βάζε ην δηαρσξηζκφ βνξξά – λφηνπ) γηα θαιιηέξγεηα ρξνληά παξά ρξνληά…. 

…Ο πλήγνξνο έρεη δηαπηζηψζεη φηη ε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ αγξνλνκηθψλ δηαηάμεσλ δελ έρεη 

επηιχζεη ην πξφβιεκα ηεο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο ζην λεζί, ελψ 

παξάιιεια δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηελ 

αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ λεζηνχ… 

…ν Γήκνο Λέξνπ εμέδσζε, πξνζθάησο, ηελ ππ‘ αξηζκ. 37/2005 απφθαζε κε ηελ νπνία 

θαηαξγείηαη θαη‘ νπζίαλ, κεηά θαη ηελ παξέκβαζε ηεο Αξρήο, ην ζχζηεκα ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο 

λήζνπ ζε δχν ηκήκαηα θαη ηεο εθ πεξηηξνπήο, ρξνληά παξά ρξνληά, θαιιηέξγεηαο θαη βφζθεζεο ζε 

απηά. Δηδηθφηεξα, κε ηελ ηειεπηαία απηή απφθαζε θαηαξγείηαη ε ππ‘ αξηζκ. 1/2002 απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Λέξνπ θαη πξνβιέπεηαη, αληί ηνπ παξαδνζηαθνχ - εζηκηθνχ θαζεζηψηνο, 

ζεηξά ζρεηηθψλ κέηξσλ… 

…Αμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί φηη ήδε κε ηελ ππ.αξηζκ. 239/14.07.04 απφθαζή ηνπ, ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην Λέξνπ απνθάζηζε λα εηζεγεζεί ππέξ ηεο δηαδηθαζίαο ζχληαμεο ηνπ Γεληθνχ 

Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ Λέξνπ θαη, πξάγκαηη, κε ηελ ππ.αξηζκ. 1136/04 απφθαζή ηνπ ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ θίλεζε ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηνπ ΓΠ Γήκνπ 

Λέξνπ… 

…Ο θαζνξηζκφο γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ δσλψλ ζηελ θξίζηκε ππφζεζε, πηζαλφηαηα δε θαη 

ζε άιιεο πεξηνρέο, γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.3030/54, κεηά θαη ηελ 

αθχξσζε απφ ην ηΔ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.1734/87 πεξί βνζθνηφπσλ. Χζηφζν, είλαη αλακθηζβήηεην 

φηη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δσλψλ ζπληζηά, κηα ρσξνηαμηθνχ ραξαθηήξα ξχζκηζε, φπσο, κάιηζηα, 

έρεη θξηζεί απφ ηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.  

πγθεθξηκέλα, κε ηελ ππ.αξηζκ. 307/93 απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, κε ηελ νπνία θξίλεηαη ε 

λνκηκφηεηα θαζνξηζκνχ θηελνηξνθηθψλ δσλψλ δη‘ αγξνλνκηθψλ δηαηάμεσλ, επηζεκαίλεηαη φηη κε 

ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν.Γ. 3030/54 «πξνβιέπεηαη γεσγξαθηθή θαηαλνκή 

ρξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ζπληζηάκελε, εηδηθφηεξα, ζηνλ θαζνξηζκφ δσλψλ πξννξηδφκελσλ 

θαηαξρήλ γηα θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε κε αληίζηνηρν πεξηνξηζκφ ηεο γεσξγηθήο 

εθκεηάιιεπζεο» θαη, επνκέλσο, εηζάγεηαη «ξχζκηζε ρσξνηαμηθνχ ραξαθηήξα». Πεξαηηέξσ, ε 

ξχζκηζε ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο δελ ιακβάλεη επαξθψο ππφςε ηεο, ιφγσ ηεο θχζεσο ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ δηαδηθαζηψλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Άιισζηε, θνηλή 

δηαπίζησζε εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη πνιηηψλ ζηελ Λέξν είλαη φηη ε ηήξεζε ηνπ εζίκνπ νδεγεί 

ζηελ ζπγθέληξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δψσλ ησλ θηελνηξφθσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο γηα 



κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο ρισξίδαο θαη ηνπ εδάθνπο ησλ 

πεξηνρψλ.  

Σν πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έρεη θξίλεη, φπσο είλαη γλσζηφ, σο αληηζπληαγκαηηθέο αξθεηέο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 1734/87 πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ βνζθνηφπσλ θαη 

ζπλαθφινπζα αθχξσζε κε απνθάζεηο ηνπ, ηδίσο κε ηελ ηΔ 664/90, άλσ ησλ εθαηφ ζρεηηθέο 

λνκαξρηαθέο πξάμεηο. Σν Γηθαζηήξην επέκεηλε εηδηθφηεξα ζηε δπλαηφηεηα πνπ έδηλε ν λφκνο γηα 

ηε κεηαβνιή ηνπ δαζηθνχ ραξαθηήξα θαη πξννξηζκνχ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, θαη δε 

αλαδαζσηέσλ, κέζσ «κηαο έληνλεο θαη πνζνηηθψο απξνζδηφξηζηεο επέκβαζεο ζηα 

πξνζηαηεπφκελα απφ ηα άξζξα 24 παξ. 1 θαη 117 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο θπζηθά αγαζά». 

Έθηνηε, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1734/87 (άξζξα 1,2,3,6) πξάγκαηη δελ εθαξκφδνληαη απφ ηε 

Γηνίθεζε, φπσο καο έρεη πιεξνθνξήζεη αξκνδίσο ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ κε ην απφ 01.06.04 έγγξαθφ ηνπ… 

… Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε επηζεκαίλεη, επίζεο, φηη απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2003 έρεη εθδνζεί ε 

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, θαη‘ 

εθαξκνγήλ ησλ πξνβιέςεσλ ησλ άξζξσλ 8 θαη 18 ηνπ λ. 2742/99. Πξφθεηηαη γηα έλα ζεκαληηθφ 

βήκα ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δε ηεο ρσξηθήο νξγάλσζεο ησλ 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ. Με ην ελ ιφγσ Πιαίζην 

παξέρνληαη θαηεπζχλζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ άζθεζε ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο θαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ νηθείσλ εξγαιείσλ ηεο λνκνζεζίαο (φπσο Γ.Π.., .Υ.Ο.Α.Α.Π., Π.Δ.Ο.Α.Π. θ.α.). 

Δηδηθφηεξα, ε Λέξνο εληάζζεηαη ζηελ Οκάδα ΗΗ ησλ λεζηψλ, γηα ηα νπνία πξέπεη λα δνζεί έκθαζε 

«ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ [παξαγσγηθψλ] δξαζηεξηνηήησλ». Σν Πιαίζην 

παξαηεξεί φηη «ε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο εμεηδηθεπκέλεο ζε επίπεδν 

λεζηνχ δελ έρεη πξνρσξήζεη αξθεηά», επηζεκαίλεη φηη «θαηά ηε ράξαμε ησλ δηαθφξσλ 

αλαπηπμηαθψλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ, απαηηείηαη ν ζεβαζκφο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ησλ λεζηψλ 

θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ» θαη πξνηείλεη, αλάκεζα ζε άιια, α) «λα γεληθεπζεί ν ζρεδηαζκφο 

ρξήζεσλ γεο ζηελ χπαηζξν κέζσ ησλ λέσλ Γ.Π.. θαη .Υ.Ο.Α.Α.Π.», β) λα θαζνξηζζνχλ νη 

επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο, γ) λα πξνζηαηεπζεί ε γεσξγηθή γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη νη 

αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ αγξνζπζηεκάησλ. 

Δηδηθφηεξα, πξνηείλεηαη, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, α) λα δηαηεξεζεί θαη αμηνπνηεζεί ε 

εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε θαιιηεξγνχκελε γεσξγηθή γε θαη λα γίλεη «πξνζδηνξηζκφο, 

ραξαθηεξηζκφο θαη νξηνζέηεζε ησλ βαζηθψλ ζήκεξα θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θαηά λεζί… 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε γεσξγηθή γε» θαη β) λα γίλεη «νξηνζέηεζε βνζθνηφπσλ ζε ζπλάξηεζε κε 

πξνγξάκκαηα αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο ρνξηνβνζθήο», φπσο θαη «ζχληαμε 

πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο βνζθνηφπσλ θαη φρη πινπνίεζε κεκνλσκέλσλ έξγσλ». Σέινο, ζην σο 

άλσ Πιαίζην νξίδεηαη φηη απαηηείηαη ε ζέζπηζε Γ.Π.. θαη .Υ.Ο.Ο.Α.Π. «ζε φινπο ηνπο 

δήκνπο»…. 

… Ζ αξρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο έρεη πξνθαλή ζεκαζία εηδηθά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λεζηψλ, 

φπσο ε Λέξνο. Αο ζεκεησζεί φηη κε ην ππ.αξηζκ. 247/03 Πξαθηηθφ Δπεμεξγαζίαο ηνπ ηΔ, θαηά 

ηελ εμέηαζε ζρεδίνπ Π.Γ. γηα ηνλ θαζνξηζκφ Ε.Ο.Δ., ηνλίδεηαη φηη «ν θαλφλαο ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο, ηζρχεη, θαηά κείδνλα ιφγν, γηα ηα λεζηά, ησλ νπνίσλ ε αλάπηπμε…πξέπεη λα 

ζπλδέεηαη κε ηε δηαηήξεζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπο θαη ηνπ λεζησηηθνχ αλζξσπνγελνχο θαη θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνπίνπ θαη λα κελ παξαβηάδεη ηε θέξνπζα ηθαλφηεηά ηνπο, παξαδνζηαθψλ 

αλζξσπνγελψλ ζπζηεκάησλ θαη επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ». ην ίδην Πξαθηηθφ,  κάιηζηα, 

γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηε γεσξγηθή γε, κε ηελ επηζήκαλζε φηη «ε γεσξγηθή γε πςειήο 

παξαγσγηθφηεηαο απνηειεί αληηθείκελν ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο. Καηά ζπλέπεηα, επηβάιιεηαη, 

θαηά ηελ άζθεζε ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε δηαθχιαμε ηεο γεο πςειήο 

παξαγσγηθφηεηαο, ε πξνζηαζία ηεο νπνίαο εμππεξεηεί θαη αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο»…. 

… Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε επεζήκαλε εμαξρήο φηη νη πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ηνπ αξκνδίνπ 

αγξνλνκηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ εζηκηθνχ δηαρσξηζκνχ ηεο λήζνπ έζεηαλ 

αληηθεηκεληθά έληνλνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ απφιαπζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο, ι.ρ. κε ηηο 

απαγνξεχζεηο γηα ηηο πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο, νη νπνίνη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζεκεξηλέο 

ζπλζήθεο άζθεζεο ηεο γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  



Δπίζεο, ε επηθξάηεζε ηνπ εζίκνπ δελ ζπλάδεη πξνθαλψο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο λήζνπ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

ησλ δψσλ πνπ κεηαθηλνχληαη θαη παξακέλνπλ κάιηζηα επί καθξφλ ζην ήκηζπ ηεο λήζνπ. 

Τπελζπκίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ νηθεία κειέηε γηα ηελ βνζθντθαλφηεηα ηεο λήζνπ, ε νπνία 

κλεκνλεχεηαη ζην αλσηέξσ έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, ν αξηζκφο ησλ δψσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο θπζηθνχο βνζθνηφπνπο είλαη ηδηαίηεξα κεγάινο (7200 δψα θαηά ην έηνο 

2002), ελψ ν βνζθφηνπνο ηεο Λέξνπ πεξηγξάθεηαη σο «εμαηξεηηθά ππνβαζκηζκέλνο» θαη νη 

ηεξνχκελεο πξαθηηθέο σο «δηαρεηξηζηηθέο επηινγέο πεξηβαιινληηθά αξλεηηθέο». Ζ Αξρή ζεσξεί 

φηη είλαη ζθφπηκν λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε απφ ηε Γηνίθεζε νη πξνηάζεηο ηεο αλσηέξσ κειέηεο, 

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, ηδίσο δε ε ζχζηαζε ηνπηθνχ θνξέα 

δηαρείξηζεο βνζθνηφπσλ, ν πεξηνξηζκφο ηεο βφζθεζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο κέξεο ην ρξφλν θαη ε 

ζήκαλζε θαη αθξηβή θαηακέηξεζε ησλ δψσλ. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε εθηηκά σο ζεηηθή εμέιημε ηελ έθδνζε ηεο 

πξφζθαηεο ππ.αξηζκ. 37/2005 απφθαζεο ηνπ Γ.. Λέξνπ, ρσξίο λα ππεηζέξρεηαη ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ νπζηαζηηθψλ πξνβιέςεψλ ηεο, δηφηη ε απφθαζε εγθαηαιείπεη πιένλ ηελ εζηκηθή ξχζκηζε ηεο 

θξίζηκεο θαηάζηαζεο θαη νπσζδήπνηε ζπληζηά πξάμε ζχλλνκεο δηνίθεζεο. Πεξαηηέξσ, ε ξχζκηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο ζχκθσλα κε ηε ρσξνηαμηθή λνκνζεζία, θαη φρη απνθιεηζηηθά κε ηελ αγξνλνκηθή 

λνκνζεζία, ζπλάδεη κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηε Γηνίθεζε ηεο αξρήο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, 

πεξηβαιινληηθή έθθαλζε ηεο νπνίαο είλαη ε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε αξρή ηεο αεηθνξίαο. 

Απφ ηε ζθνπηά απηή θξίλεηαη εμφρσο ζεκαληηθή θαη ζεηηθή εμέιημε ε εθπφλεζε Γ.Π.. γηα ηε 

Λέξν. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ζεσξεί φηη ζα ζπλέβαιε ηδηαίηεξα ζηελ νξζνινγηθή αληηκεηψπηζε 

ηνπ δεηήκαηνο ε ρσξνζέηεζε, κέζσ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ζρεδίνπ, ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ - 

δσλψλ γηα ηελ άζθεζε ηεο θηελνηξνθηθήο θαη ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε λα επηιπζεί 

ζην κέιινλ νξηζηηθά ε ακθηζβήηεζε θαη νη δηακάρεο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ εθηφο ζρεδίνπ 

πεξηνρψλ ηεο λήζνπ. Γεληθφηεξα, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε εθηηκά φηη ν θαζνξηζκφο ησλ 

βνζθνηφπσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηα λνκνζεηηθά «εξγαιεία» ηεο ρσξνηαμηθήο λνκνζεζίαο, ζε 

ζπλεξγαζία, αζθαιψο, ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ ΠΔΥΧΓΔ θαη Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο.  

ε φ,ηη αθνξά ην πξφβιεκα ηεο αλεπηηήξεηεο βφζθεζεο θαη ηεο ελ γέλεη επνπηείαο θαη 

αζηπλφκεπζεο ηεο νξζήο θαη ζχλλνκεο άζθεζεο ηεο γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε εθηηκά φηη ε νξζή ιεηηνπξγία ηεο Αγξνθπιαθήο, 

ελδερνκέλσο ππφ ηελ εθδνρή ηεο «Αζηπλνκίαο Πεξηβάιινληνο», φπσο ζπδεηείηαη, είλαη δήηεκα 

θαίξηαο ζεκαζίαο. Καηαξράο, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε εθηηκά φηη ν ραξαθηήξαο ησλ αζηπλνκηθψλ 

αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ηεο Αγξνθπιαθήο απαηηεί εμεηδίθεπζε θαη ζεσξεηηθή γλψζε, ζηηο 

νπνίεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ε δεκνηηθή αζηπλνκία. Πεξαηηέξσ, ε εχξπζκε ιεηηνπξγία κηαο 

ηέηνηαο ππεξεζίαο ζα ζπκβάιεη ζηελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

θηελνηξνθία θαη ηε γεσξγία, ζηελ πξνζηαζία θαη αεηθφξν δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηε 

δηεπζέηεζε ησλ πξνβιεκάησλ κεηαμχ θηελνηξφθσλ θαη γεσξγψλ θαη, ηέινο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. …». 

  

ρόιην 
Σν παξφλ πφξηζκα είλαη ην πξψην πφξηζκα ηεο Αξρήο[1], κε ην νπνίν δηαηππψλνληαη θξίζεηο θαη 

πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε βνζθνηφπσλ, ελ γέλεη δε ηελ ελαξκφληζε 

ηεο θηελνηξνθηθήο κε ηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά θαη κε ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν πξφβιεκα πνπ θαηαγξάθεηαη ζην πφξηζκα έρεη πξαγκαηηθά 

αλαζηαηψζεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο λήζνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη έρεη πξνθαιέζεη έληνλεο 

δηακάρεο, αληηδηθίεο θαη παξεκβάζεηο ζπιιφγσλ, ελψζεσλ πνιηηψλ θαη κεκνλσκέλσλ 

θαιιηεξγεηψλ θαη θηελνηξφθσλ πξνο ην Γήκν Λέξνπ θαη άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο.  

Ζ ππφζεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζπάληα φζν θαη «εληππσζηαθή» αληηπαξάζεζε θαλνληζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ζπγθεθξηκέλα ηνπ αγξνλνκηθνχ δηθαίνπ κε ην δίθαην ηεο ρσξνηαμίαο. Δηδηθφηεξα, ν 

θαη‘ έζηκν, ήδε απφ ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο, δηαρσξηζκφο ηνπ λεζηνχ (ιφγσ ηεο 

κνξθνινγίαο ηνπ) ζε δχν θηελνηξνθηθέο δψλεο θαη ε εθ πεξηηξνπήο βφζθεζε ζε απηέο, ξχζκηζε ε 

                                                           
 



νπνία επηθπξψλεηαη κε αγξνλνκηθέο δηαηάμεηο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη‘ εθαξκνγήλ 

λνκνζεηήκαηνο ηνπ 1954, θαίλεηαη φηη ζήκεξα έρεη εμαληιήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

επξχηεξε ξπζκηζηηθή ηεο ηζρχ. Οη επηπηψζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε ηελ ππνβάζκηζε ηεο 

ρισξίδαο θαη ηεο βνζθντθαλφηεηαο ηεο γεο θαζίζηαληαη πιένλ πξνθαλείο θαη έρνπλ θαηαγξαθεί ζε 

αμηφπηζηεο κειέηεο.  

Ζ πνιηηεία ήδε πξνσζεί ηε ξχζκηζε κε ηα ζχγρξνλα λνκνζεηηθά «εξγαιεία» ηνπ δηθαίνπ ηεο 

ρσξνηαμίαο, ηα νπνία θαινχληαη λα ππνθαηαζηήζνπλ ηηο παξαδνζηαθέο θαη ηνπηθηζηηθέο 

ξπζκίζεηο, νη νπνίεο αληίθεηληαη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο λήζνπ, αιιά θαη δεκηνπξγνχλ 

αδηθαηνιφγεηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ απφιαπζε ηεο ηδηνθηεζίαο, εηδηθφηεξα ζηελ άζθεζε ηεο 

θαιιηέξγεηαο. Σα εξγαιεία απηά θαίλεηαη φηη ππνθαζηζηνχλ, σο πιένλ νξζνινγηθά, θαη ην 

λνκνζεηηθφ θαζνξηζκφ βνζθνηφπσλ κε ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζε ηνπηθνχο θνξείο, ι.ρ. ηνπο 

λνκάξρεο, φπσο ζπλέβε κε ην λ. 1734/87 πεξί βνζθνηφπσλ, ν νπνίνο θξίζεθε ζε βαζηθά άξζξα ηνπ 

αληηζπληαγκαηηθφο κε ζεηξά απνθάζεσλ ηνπ ηΔ (ηδίσο ηελ ηΔ 664/90).  

Ο πλήγνξνο παξαπέκπεη πεξαηηέξσ, ζην πιαίζην απηφ, ζηελ ζρεηηθή λνκνινγία ηνπ ηΔ, κε ηελ 

νπνία ν θαζνξηζκφο γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ δσλψλ θξίλεηαη σο «ξχζκηζε ρσξνηαμηθνχ 

ραξαθηήξα» (ηΔ 307/1993), θαζψο θαη ζηηο θξίζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαλφλα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο εηδηθά ζηα λεζηά (Πξαθηηθφ Δπεμεξγαζίαο 247/2003). Σέινο, ε 

Αξρή ζέηεη, κε αθνξκή ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο ππφζεζεο, θαη ην πξφβιεκα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο Αγξνθπιαθήο, ην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο ηεο νπνίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ αιιεπάιιειεο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη κεηαθνξέο αξκνδηνηήησλ.  

 

ΠΖΓΖ http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?lang=1&artid=1626&catpid=118  
 

επηζηξνθή 

 

Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο – πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε ζηελ Πεξηθέξεηα 

Βνξείνπ Αηγαίνπ. Δξώηεζε ηνπ Ζι. Γηαλλίξε γηα ηελ νιηγσξία ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ δπν απηώλ ζεκαληηθώλ ζεζκώλ  
 

12/12/2011  
 

ΔΡΧΣΖΖ  πξνο ην Πεξηθεξεηάξρε Βνξείνπ Αηγαίνπ Αζ. Γηαθαιή θαηέζεζε ν Ζιίαο Γηαλλίξεο 

Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο κε ηνλ Οηθνινγηθφ Άλεκν ζην Βφξεην Αηγαίν γηα ην δήηεκα ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο θαη ηνπ πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε ζηελ Πεξηθέξεηα 

Βνξείνπ Αηγαίνπ. Φηάλνληαο ζηνλ έλα ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ Καιιηθξάηε, δπζηπρψο δχν απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο κεηαξξχζκηζεο δελ έρνπλ βξεη εθαξκνγή ζηελ Πεξηθέξεηα καο. Καη 

αλαθεξφκαζηε ζην πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε αιιά θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή 

Γηαβνχιεπζεο. 

Ζ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, ζχκθσλα κε ην  Άξζξν 178 ηνπ «Καιιηθξάηε» έπξεπε 

λα είρε ζπγθξνηεζεί κέρξη ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ. Ζ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο 

απνηειεί γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο Γεκάξρνπο ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη εθπξνζψπνπο ζπιιφγσλ, θνξέσλ θαη πνιηηψλ. Αθφκα θαη εάλ αθφκα ππάξρνπλ 

δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα, πνπ απαηηείηαη ε δηαιεχθαλζε ηνπο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, είλαη 

αλαγθαία ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθξφηεζεο ηεο ΠΔΓ. Χο πξνο ην δήηεκα θάιπςεο ησλ 

εμφδσλ κεηαθίλεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνηείλνπκε ζε πξψηε θάζε λα ζπλεδξηάζεη ην ψκα κε 

ηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ ηειεδηάζθεςεο, φπσο έρνπκε ςεθίζεη θαη γηα ην Πεξηθ. πκβνχιην. 
 

Δίλαη πνιιά θαη δσηηθά ηα ζέκαηα πνπ ζα είραλ πξνσζεζεί αλ ιεηηνπξγνχζε ε ΠΔΓ φπσο γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο θαηαλνκέο ηνπ, ηηο ιαηνκηθέο δψλεο, ηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο,, ην θιείζηκν 

ππεξεζηψλ, ηε λεζησηηθφηεηα, ηε κεηαθνξά καζεηψλ, ην θαιάζη ηεο Πεξηθέξεηαο, ε δηαρείξηζε 

ησλ πδξνιεθαλψλ, ν ζρεδηαζκφο, ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ λεξψλ θιπ. πσο αληηιακβαλφκαζηε, 

ιφγσ 

λεζησηηθφηεηαο, ην απνηέιεζκα είλαη ε Πεξηθέξεηά καο λα ιεηηνπξγεί πιεκκειψο θαη 

αλαπνηειεζκαηηθά. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη δελ αληηκεησπίδνληαη κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα νχηε ηα πξνβιήκαηα ησλ λεζηψλ καο νχηε ηα δεηήκαηα ησλ πνιηηψλ. 

http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?lang=1&artid=1626&catpid=118
http://oikoanemos.wordpress.com/2011/12/12/iiuiiiiuii/
http://oikoanemos.wordpress.com/2011/12/12/iiuiiiiuii/
http://oikoanemos.wordpress.com/2011/12/12/iiuiiiiuii/


Ο ζεζκφο ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε – έλα απφ ηα ιίγα ζεηηθά θαη θαηλνηφκα ζεκεία ηνπ 

Καιιηθξάηε – θηλδπλεχεη λα λαπαγήζεη ήδε ζην μεθίλεκα, θαζφηη δελ έρεη δνζεί ε πξέπνπζα 

ζεκαζία θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηηπρία ηνπ. ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο 15εο Μαξηίνπ 2011, είραλ παξνπζηαζηεί 20 ππνςεθηφηεηεο ρσξίο θαλέλαο ππνςήθηνο λα 

ζπγθεληξψζεη ηελ πιεηνςεθία ησλ 2/3 πνπ απαηηείηαη απφ ην λφκν. Χο εθ ηνχηνπ ε δηαδηθαζία ζα 

έπξεπε λα επαλαιεθζεί φπσο είρε δειψζεη ν Πξφεδξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ θ. 

ηαχξνο Γεκεξνχδεο ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ. Απφ ηφηε 

δπζηπρψο δελ έρεη γίλεη ηίπνηα. Με ηελ επηζηνιή ηνπ ν Ζι. Γηαλλίξεο δεηά απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή 

Αξρή λα ελεκεξψζεη ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην γηα ηηο δηαζέζεηο ηεο γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ 

δχν απηψλ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ 
 

επηζηξνθή 
 

Καηάξγεζε ππξνζβεζηηθώλ θιηκαθίσλ ζηα λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ  
 

30/11/2011  
Έληνλε αλεζπρία έρνπλ πξνθαιέζεη ζηα λεζηά καο δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ γηα ηελ εθαξκνγή 

«Καιιηθξάηε» ζηελ ππξφζβεζε κε ηελ θαηάξγεζε ππξνζβεζηηθψλ θιηκαθίσλ φπσο ηα θιηκάθηα 

Πισκαξίνπ θαη Αγηάζνπ ζηε Λέζβν, Καξδακχισλ θαη Αξκνιίσλ ζηε Υίν, Καξινβαζίνπ ζηε 

άκν θαη Ραρψλ ζηελ Ηθάξηα. Οη κεγάιεο απνζηάζεηο θαη ην ηδηαίηεξν αλάγιπθν ησλ λεζηψλ ηνπ 

Βνξ Αηγαίνπ θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηελ χπαξμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππξνζβεζηηθψλ θιηκαθίσλ 

έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άκεζε επέκβαζε ηεο ππεξεζίαο φηαλ ρξεηαζηεί, ζηνηρείν πνπ φινη 

φζνη έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ ππξφζβεζε μέξνπλ φηη απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ γηα ηελ 

επηηπρεκέλε θαηάζβεζε ππξθαγηάο. 

Θεσξνχκε φηη είλαη απαξάδεθηε θαη θνληφθζαικε ε ινγηθή πνπ επηβάιεη λα ππάξρεη πιεκκειήο 

ππξφζβεζε γηα ιφγνπο πεξηθνπήο δαπαλψλ. Σν πιήγκα πνπ ζα δερηνχλ ηα λεζηά καο απφ κηα 

ππξθαγηά κπνξεί λα είλαη πνιιαπιάζην θαη κε ζπγθξηλφκελν κε ην θφζηνο ηεο ζσζηήο δηάηαμεο 

θαη ην πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο πξψηεο επέκβαζεο. 

Με παξέκβαζε ηνπ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ν Ζιίαο Γηαλλίξεο Πεξηθεξεηαθφο 

χκβνπινο κε ηνλ ζπλδπαζκφ «Οηθνινγηθφο άλεκνο ζην Βφξεην Αηγαίν» δεηά λα ζπδεηεζεί ην 

ζέκα ζην πξνζερέο Πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην θαη εηζεγνχκαζηε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ ςεθίζκαηνο 

δηαηήξεζεο ησλ ππξνζβεζηηθψλ θιηκαθίσλ ζηα λεζηά καο. 

 

επηζηξνθή 

 

Παξάλνκε ιαηνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζηα λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ – ζεζκνζέηεζε 

ιαηνκηθώλ δσλώλ  

 

20/09/2011  
 

Νέα εξψηεζε πξνο ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Βνξείνπ Αηγαίνπ θ Αζαλάζην Γηαθαιή θαηέζεζε ν 

Πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο κε ηνλ «Οηθνινγηθφ Άλεκν» Ζιίαο Γηαλλίξεο, επαλεξρφκελνο ζην 

δήηεκα ησλ ιαηνκηθψλ δσλψλ ζηα λεζηά καο κεηά ηελ επηζηνιή ηεο 27
εο

 Ηνπλίνπ 2011, φπνπ είρε 

ηεζεί ην δήηεκα, ρσξίο δπζηπρψο αθφκα λα ιάβνπκε ηελ ζρεηηθή απάληεζε. Σνπο πεξαζκέλνπο 

κήλεο είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο αιιεπάιιεια δεκνζηεχκαηα ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ ηεο Λέζβνπ 

ζρεηηθά κε ηελ εθηεηακέλε παξάλνκε ιαηνκηθή δξαζηεξηφηεηα (πρ πεξηνρή Κνπθπέηξα ζηελ Αγ. 

Παξαζθεπή). Αλάινγα πεξηζηαηηθά έρνπλ αλαθεξζεί ζην παξειζφλ θαη ζηα άιια λεζηά καο φπσο 

ζηελ πεξηνρή ησλ Αγηαζκάησλ θαη ηεο παξηνχληαο ζηε Υίν αιιά θαη ηηο πεξηνρέο Κνχθνπξα – 

Μεξηδίθη ηνπ Γεκ. Γηακέξηζκα Παιαηνθάζηξνπ θαη Καξκπφβνιν ζην Γεκ. Γηακέξηζκα 

Ππζαγνξείνπ. 

Εεηάκε απφ ηελ πεξηθεξεηαθή αξρή ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο 

ελέξγεηεο ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ιαηνκηθψλ δσλψλ ζηα λεζηά ηνπ Βνξ. Αηγαίνπ, δψλεο πνπ ζα 

απνξξνθήζνπλ ηελ πίεζε γηα νηθνδνκηθά πιηθά αιιά κε θαλφλεο θαη ρσξίο λα πξνζβάιιεηαη ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ. Δπηπξφζζεηα παξαθαινχκε λα ελεκεξσζεί ην Π γηα ηηο ελέξγεηεο ηεο 

πεξηθέξεηαο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηεο (Γλζε Βηνκεραλίαο ελέξγεηαο θαη 

http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/deltiatipou?p_p_id=bs_news&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_mainid=15134&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fnews
http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/deltiatipou?p_p_id=bs_news&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_mainid=15134&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fnews
http://oikoanemos.wordpress.com/2011/11/30/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%83/
http://www.emprosnet.gr/Current/?EntityID=4df86485-378e-4eeb-a078-4a84ed22ab3b


θπζηθψλ πφξσλ θαζψο θαη Σκήκα Πεξηβάιινληνο) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

κε ηελ παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ησλ παξαλνκνχλησλ, θαιψληαο ηνπο λα πξνρσξήζνπλ ζηηο 

απαξαίηεηεο ζχκθσλα κε ην λφκν ελέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ κεηά ηελ παχζε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

Γηα ην δήηεκα ν Ζιίαο Γηαλλίξεο πξνρψξεζε ζηελ παξαθάησ δήισζε: «Φνβνχκαζηε φηη φζν 

θαζπζηεξνχκε ε θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη ηξαγηθά. Ζ πίεζε γηα νηθνδνκηθά πιηθά είλαη δεδνκέλε θαη 

φπσο πιεξνθνξνχκαζηε απφ πνιίηεο ηνπηθά δηαπιεθφκελα ζπκθέξνληα έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

απαξάδεθηεο θαηαζηάζεηο ζηα πεξηζζφηεξα απφ  ηα λεζηά καο. Οη επζχλεο ηεο απηνδηνίθεζεο είλαη 

ηεξάζηηεο. Ζ Πεξηθέξεηα, πνπ πήξε ηελ αξκνδηφηεηα πνπ είραλ νη λνκαξρίεο, πξέπεη λα νξίζεη 

ιαηνκηθέο δψλεο, λα πξνρσξήζεη ζηελ δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο πνπ έρεη αλαθχςεη κε ηα παξάλνκα 

ιαηνκεία, αιιά θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ησλ παξαλνκνχλησλ κε κέξηκλα 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ λεζηψλ καο”. 
 

επηζηξνθή 

 

ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΓΤΦΟ: ΑΤΘΑΗΡΔΗΔ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΑΚΣΧΝ ΑΠΟ 

ΣΖ ΓΗΑΒΡΧΖ 

 

Σν θείκελν απηφ ζρεηίδεηαη κε κηα είδεζε πνπ ήξζε απφ ηελ Κνξηλζία. Σν δεκνζηεχνπκε εδψ γηαηί 

αθνξά θαη ηε γεηηνληά καο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αθηψλ. ΖΓ 

 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο σο παξάγνληα αλαζηαιηηθφ ηεο «αλάπηπμεο»-

κε ηελ έλλνηα ηεο άκεζεο θαη κε νπνηνδήπνηε θφζηνο είζπξαμεο εζφδσλ-απφ ηελ παξνχζα 

πνιηηηθή εγεζία είλαη πξνθαλήο.  

Καζεκεξηλά γηλφκαζηε κάξηπξεο αιιεπάιιεισλ πξνζπαζεηψλ λνκνζέηεζεο κε κφλν ζηφρν ηελ 

ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ πξνο φθεινο ηεο «δηεπθφιπλζεο» επελδπηηθψλ 

ζρεδηαζκψλ, πνπ κέρξη ηψξα  ζα αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο ιφγσ χπαξμεο ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ 

πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

Σειεπηαίν παξάδεηγκα ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ αθνξά ηελ θαηάηαμε δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ έξγσλ ζε θαηεγνξίεο σο πξνο ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο αδεηνδφηεζε, ην ζέκα ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ αθηψλ απφ ηε δηάβξσζε θαη ν ππεξβάιισλ δήινο πνιηηεπηψλ ηεο θπβέξλεζεο 

πνπ είλαη πξφζπκνη λα παξέκβνπλ ζε επίκαρεο δηαηάμεηο- επί ησλ ρείξσ, πάληα!  

Απνθεχγνληαο λα αλαθεξζνχκε ζην ζχλνιν ηεο ππφ επεμεξγαζία  Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ζα 

εζηηάζνπκε ζην ζέκα ησλ έξγσλ πξνζηαζίαο ησλ αθηψλ απφ ηε δηάβξσζε, θαηλφκελν πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα εθηεηακέλν ζηηο αθηέο Κνξηλζίαο θαη Αραΐαο.  

Ζ δηάβξσζε ησλ αθηψλ είλαη απνηέιεζκα θπζηθψλ δηεξγαζηψλ αιιά πξνθαιείηαη θαη απφ 

αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αθηνγξακκήο θαη ηελ 

απψιεηα εδαθψλ. Δίλαη επίζεο απνδεθηφ φηη ε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ δελ κπνξεί λα είλαη 

απνζπαζκαηηθή θαη πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη νη επηπηψζεηο ζπλνιηθά θαη ηα νθέιε, εηδηθφηεξα, ζε 

ζχγθξηζε κε ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Απαξαίηεην επίζεο είλαη λα θαζνξηζηνχλ νη ππφ πίεζε 

πεξηνρέο, ν ξπζκφο θαη ε δηάξθεηα ηεο δηάβξσζεο, ελψ νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα 

πξνθχςεη εθφζνλ ζπλεθηηκεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαζθεπήο ζην νηθνζχζηεκα, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ, ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο.  

ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ πιεξνθνξνχκαζηε φηη κέιε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο 

ηνπ θνηλνβνπιίνπ, φπσο ε θα Φαξκάθε, Βνπιεπηήο Κνξηλζίαο, πξνηείλνπλ ηελ απαιιαγή απφ ηελ 

ππνρξέσζε ππνβνιήο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ έξγσλ θάησ απφ 200 κέηξα, κε 

κφλν επηρείξεκα ηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά νχηε ζηηο κεζφδνπο 

πνπ επηιέγνληαη-θαη πνιιέο θνξέο απνδεηθλχνληαη ζπάηαιεο θαη απνηπρεκέλεο-νχηε ζε δεδνκέλα 

πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε δπλαηφηεηα εμαίξεζεο ησλ έξγσλ απηψλ ιφγσ πεξηνξηζκέλεο επίπησζεο 

ηνπο ζην πεξηβάιινλ.  

Αληηιακβαλφκαζηε φηη βξηζθφκαζηε ζε πξνεθινγηθή πεξίνδν, κπνξεί θάπνηνο λα αληηιεθζεί φηη ε 

πξαθηηθή ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ππνλνκεχεη ην κέιινλ ησλ επφκελσλ γελεψλ θαη 

νπνηαδήπνηε πξννπηηθή βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηε ρψξα καο? 

 



επηζηξνθή 

 

 

 

Bulgaria Abandons Burgas-Alexandroupolis Oil Pipeline 
 
 

Απφ ηελ αξρή ήκαζηαλ ελαληίνλ. ε αξθεηά πξνεγνχκελα ηεχρε ζα βξείηε αλαθνξέο θαη θείκελα 

γηα απηφ ηνλ αγσγφ πεηξειαίνπ. Υαηξφκαζηε πνπ ε Βνπιγαξία εγθαηαιείπεη ηνλ αγσγφ. Σν Αηγαίν 

κφιηο γιχησζε απφ κηα κεγάιε απεηιή. ΖΓ  

 

 

Bulgaria will terminate its participation in the Burgas-Alexandroupolis oil pipeline project, said 

Deputy Prime Minister and Finance Minister Simeon Djankov after Wednesday's Cabinet 

session. 
The decision has been approved by the Cabinet. 

Bulgaria will seek a termination of the trilateral intergovernmental agreement by mutual consent 

and if the request is rejected, it will pull out of the oil pipeline project in 12 months, as one of the 

clauses of the contract stipulates, Djankov explained. 

"There is no threat of sanctions, we have been working for over a year with international 

companies and law offices, there is no chance that Bulgaria will incur sanctions," Djankov 

declared. 

The Cabinet's decision was taken in response to the conclusions reached during the first stage of 

the work of the international project company. 

According to the analyses of the Burgas-Alexandroupolis oil pipeline, it cannot be implemented 

under the terms of the 2007 agreement, Djankov explained. 

He added that the letters that would be sent to the Russian and the Greek governments, as well as 

to the other shareholders in Trans Balkan Pipeline, had also been approved during Wednesday's 

meeting. 

Djankov voiced hopes that the decision of the Bulgarian government would be received well by 

the other participants in the joint venture company. 

Ever since the center-right government of Bulgarian Prime Minister Boyko Borisov took office in 

the summer of 2009, it has been balking at the construction of the Burgas-Alexandroupolis oil 

pipeline, which had been promoted vigorously by the formed Socialist-led Stanishev Cabinet 

and the Socialist President of Bulgaria, Georgi Parvanov. It has also been met with staunch 

resistance along Bulgaria's southern Black Sea coast over environmental concerns. 

In September, Russian oil pipeline monopoly Transneft said it will freeze the construction of the 

troubled Burgas-Alexandroupolis project, which has been largely obstructed by Bulgaria's 

government in the past 2 years. 

Transneft will not abandon the Burgas–Alexandroupolis oil pipeline project - despite its partner 

Bulgaria's failure to provide financing - but will freeze the construction this fall, Transneft Vice 

President Mikhail Barkov declared. 

The construction of the Trans-Balkan oil pipeline, designed to link the Black Sea port of Burgas 

to Alexandroupolis on the Aegean Sea, has long been hampered by the position of Bulgaria, which 

has threatened to abandon the project over environmental risks. Most of the pipeline was planned 

to run through Bulgarian territory. 

Transneft has repeatedly complained that Bulgaria was failing to finance its part of the project. 

Media has said the project was likely to be suspended while Transneft only said it would minimize 

its spending on the pipeline. 

The Russian "freeze" of the oil pipeline project came after in late August 2011 the Bulgarian 

government granted Trans-Balkan Pipeline an extension on the environmental assessment of 

Burgas-Alexandroupolis. 



The 280-km pipeline, planned to link the Black Sea port of Burgas to Alexandroupolis on the 

Aegean Sea, is designed to transport 35 million tons of oil a year, with a possible expansion to 50 

million tons, to ease the tanker traffic burden in the Bosphorus and the Dardanelles straits. 

Transneft does not rule out finding a route bypassing Bulgaria to deliver Russian oil through 

Greece to the Mediterranean, Transneft head Nikolai Tokarev said in June 2011. 

In the summer of 2010, Borisov said that Sofia has no money to participate in the construction of 

the pipeline. Later Sofia has agreed to pay EUR 4.88 M as a contribution to the project company, 

Trans-Balkan Pipeline. The Bulgarian authorities, however, have made the construction of the 

pipeline conditional on complex environmental assessment procedures. 

In November 2010, the Bulgarian Environment Ministry said the environmental impact 

assessment of the Burgas-Alexandroupolis oil pipeline is inadequate and needs to be reworked; 

the ultimate decision about whether Bulgarian will take part in the project has been put off for 

2011. Bulgarian Prime Minister Borisov, however, has written off the project on a number of 

occasions, declaring that there is no way the ultimate environmental assessment would be 

positive. 

In December last year, Greece's Deputy Prime Minister Theodoros Pangalos was especially 

critical of Bulgaria as regards the issue of the construction of the Burgas-Alexandroupolis pipeline 

claiming that the rightist governments in Bulgaria in the past 15 years – including the current 

Borisov government – have served American interests by blocking the progress of the oil pipeline. 

Greece has been a strong proponent of the pipe. 

Russian Prime Minister Putin and Energy Minister Shmatko have generally expressed 

"understanding" for the "environmental concerns" of the Bulgarian state but have also insisted on 

the realization of the project. 

Bulgaria, Greece and Russia agreed to build the pipeline between Burgas and Alexandroupolis, 

taking Caspian oil to the Mediterranean skirting the congested Bosphorus, in 2007 after more than 

a decade of intermittent talks. 

The agreement for the company which will construct the Burgas-Alexandroupolis oil transit 

pipeline was signed by Bulgaria during Russian President Putin's visit to Bulgaria in 2008. 

The 280-km pipeline, with 166 km passing through Bulgaria, would have an initial annual capacity 

of 35 million tons of crude oil, which could be later expanded to 50 million tons. Its costs are 

estimated at up to USD 1.5 B, up from initial estimates at USD 900 M. 

The Trans-Balkan Pipeline company, which is in charge of the construction and subsequent 

operation of the future pipeline, and is headquartered in the Netherlands, was set up in 2008. 

The Russian participant in the project, Pipeline Consortium Burgas-Alexandroupolis Ltd, has a 

share of 51%. It was founded jointly by three companies: AK Transneft (33.34%), NK Rosneft 

(33.33%), and Gazrpom Neft (33.33%). 

The Bulgarian Joint stock company "Project Company Oil Pipeline Burgas-Alexandroupolis – 

BG" AD has a share of 24.5%. It was initially founded as jointly by two state companies, 

Bulgargaz (50%) and Technoexportstroy (50%) but was transferred in full to the Finance Ministry 

in February 2010. 

The Greek participants are Helpe Thraki AE with 23.5% and the Greek government with 1%. The 

Helpe-Thraki AE was founded jointly by "Hellenic Petroleum" (25%) and "Thraki" (75%). 

Three Bulgarian Black Sea municipalities - Burgas, Pomorie, and Sozopol - have voted against the 

pipe in local referendums over environmental concerns. 

Municipalities neighboring Pomorie and nearby Burgas are also harboring fears that the pipeline 

could damage their lucrative tourism business, while environmental NGOs have branded the 

existing plans to build an oil terminal out at sea a disaster waiting to happen. 

http://www.novinite.com/view_news.php?id=134623 
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Δηδήζεηο από ηελ Δπαξρία Ηθαξίαο 
 

πκπεξάζκαηα από ηε Γηεκεξίδα ζηηο 1 θαη 2 Οθησβξίνπ 2011 ζηνλ Αξκεληζηή   Ηθαξίαο   

γηα ηηο   αλαλεώζηκεο   πεγέο   ελέξγεηαο   ζηελ Ηθαξία  θαη  ηελ  πξνζηαζία  ηνπ  αλζξώπνπ  

θαη  ηνπ πεξηβάιινληνο.   

 
Γξάθακε ζην πξνεγνχκελν ηεχρνο: 

«Παξά ηελ ελαζρφιεζε κνπ κε ηηο 110 αλεκνγελλήηξηεο πνπ ελέθξηλε ε ΡΑΔ ε ΔΗΜ δελ κνπ δήηεζε 

εηζήγεζε απφ ηνπο δηνξγαλσηέο. Ζ αιήζεηα είλαη φηη δελ ήμεξα αλ ζα κπνξψ λα είκαη ζηελ Ηθαξία 

ζηηο 1 θαη 2 Οθηψβξε, σζηφζν, ζα κπνξνχζα λα ζηείισ εηζήγεζε, [φπσο ζπρλά γίλεηαη ζε ζπλέδξηα 

θαη εκεξίδεο]. Πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη ζα παξίζηαληαη εθπξφζσπνη ησλ ζπκθεξφλησλ 

Μπηειηλαίνπ, θαη ίζσο λα εηζεγεζνχλ ην ζέκα ζηε δηεκεξίδα. Ίζσο νη δηνξγαλσηέο λα ήζειαλ λα 

πξνθύςνπλ ζπκπεξάζκαηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεύζπλζεο. Ίζσο πάιη φρη. Θα θξηζεί.  Δχρνκαη 

θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο θαη θαιά ζπκπεξάζκαηα πνπ λα είλαη επ‟ σθειεία ηεο Ηθαξίαο. ΖΓ» 
 

Σειηθά, απηφ πνπ απεπρφκνπλ έγηλε. Πξάγκαηη, φπσο ζα δηαπηζηψζεηε θαη εζείο, νη δηνξγαλσηέο 

λα ήζειαλ λα πξνθύςνπλ ζπκπεξάζκαηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεύζπλζεο.  
Αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηεκεξίδαο πνπ έγηλε ζηνλ Αξκεληζηή απφ ηελ Δηαηξεία 

Ηθαξηαθψλ Μειεηψλ.  Έρνπκε ππνγξακκίζεη κε θίηξηλν ηα ζεκεία πνπ ζρνιηάδνπκε ζην ηέινο. ΖΓ 
.  

1. πκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύλ γεληθά ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα   

1ν πκπέξαζκα  Σα ελεξγεηαθά απνζέκαηα ζε πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην ζηνλ πιαλήηε καο 

θαίλεηαη φηη ζα εμαληιεζνχλ ζε 40-45 ρξφληα, θαη 60 ρξφληα, αληίζηνηρα. Γη' απηφ επηβάιιεηαη λα 

αληηκεησπηζηεί άκεζα ην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα ζε παλειιήληα θιίκαθα, δηαθνξεηηθά πνιχ πξηλ ην 

2050 ζα εθδεισζεί ελεξγεηαθή θξίζε ζηελ Διιάδα κε δπζκελείο επηπηψζεηο ζε βάξνο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο. Ζ γεσζεξκία (σο ζηαζεξή ελέξγεηα), ε αηνιηθή ελέξγεηα θαη ε 

ειηαθή ελέξγεηα κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο, αλ αμηνπνηεζνχλ άκεζα φπνπ 

απηφ είλαη εθηθηφ.    

2ν πκπέξαζκα  Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη ηειείσο αβιαβείο γηα ηνλ άλζξσπν, ηα 

θπηά, ηα δψα θαη γεληθφηεξα ην πεξηβάιινλ. Αληίζεηεο απφςεηο πεξί απηνχ, ελψ ζηεξνχληαη 

ζνβαξφηεηαο, δελ επζηαζνχλ, ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα επηζηεκνληθή γλψζε, επηζηεκνληθά θαη 

δεκηνπξγνχλ κφλν πξνβιήκαηα, γηαηί θαζπζηεξνχλ ηελ ελεξγεηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο ρσξίο 

ξχπαλζε (ζαλ λα πξφθεηηαη γηα δηαζηξνθή ππέξ ηνπ λέθνπο ηνπ ζεξκνθεπίνπ) θαη ζπλεπψο 

απνηεινχλ ζεκαληηθφηαην παξάγνληα ππέξ ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο 

θξίζεο. Ζ επζχλε απηψλ πνπ αληηδξνχλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αλαλεψζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο 

είλαη ηεξάζηηα έλαληη ησλ επεξρφκελσλ γελεψλ. 

 3ν πκπέξαζκα  Ζ δεκηνπξγία πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε εθκεηάιιεπζε αηνιηθήο ελέξγεηαο 

(φπσο ζα ζπκβαίλεη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο ζην αλαζηξέςηκν πδξνειεθηξηθφ έξγν ηεο ΓΔΖ 

ζηελ Ηθαξία) είλαη κία ζπζζψξεπζε ελέξγεηαο (σο έλα είδνο ελεξγεηαθήο κπαηαξίαο), πνπ 

πξνζθέξεηαη γηα ηελ αχμεζε ηεο παξερφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην δίθηπν ζε ψξεο κέγηζηεο 

δήηεζήο ηεο.    

4ν πκπέξαζκα  Γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ γεσζεξκία, πνπ είλαη κία ζηαζεξή 

πεγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, απαηηείηαη ζεξκνθξαζία λεξνχ άλσ ησλ    80 νC. Αθνινχζσο, ην 

κεησκέλεο ζεξκνθξαζίαο δεζηφ λεξφ είλαη ρξήζηκν γηα ηακαηηθφ ηνπξηζκφ θαη γεσξγηθέο 

εθαξκνγέο (φπσο μήξαλζε γεσξγηψλ πξντφλησλ, παξαγσγή ζπηξνπιίλαο, θ.ι.π.). 

Γεσηξήζεηο κε ζεξκνθξαζίεο λεξνχ κηθξφηεξεο ησλ 80 νC πξνζθέξνληαη επίζεο σο 

εθκεηαιιεχζηκε ζηαζεξή κνξθή αλαλεψζηκεο πεγήο ελέξγεηαο, θαηάιιειε γηα ηακαηηθφ ηνπξηζκφ 

θαη γεσξγηθέο εξγαζίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

5ν πκπέξαζκα  Ζ δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κε δηαζπλδεδεκέλα δίθηπα είλαη πεξηνξηζκέλε εμ αηηίαο ηνπ θνξεζκνχ 

ηνπ δηθηχνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε δεκηνπξγνχληαη ζέκαηα επζηάζεηαο ηνπ δηθηχνπ. Ο 

πεξηνξηζκφο απηφο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ δηαζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ κε ην επεηξσηηθφ 

δίθηπν (κέζσ ππνβξπρίσλ θαισδίσλ). 



 6ν πκπέξαζκα  Ζ κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (είηε κε ππφγεηα ή ππνβξχρηα 

θαιψδηα είηε κε ελαέξηεο γξακκέο) είλαη αθίλδπλε γηα ηνλ άλζξσπν, ηα θπηά, ηα δψα θαη 

γεληθφηεξα ην πεξηβάιινλ. Αληίζεηεο απφςεηο πεξί απηνχ, ελψ ζηεξνχληαη ζνβαξφηεηαο, δελ 

επζηαζνχλ επηζηεκνληθά θαη δεκηνπξγνχλ κφλν πξνβιήκαηα, γηαηί θαζπζηεξνχλ ηα έξγα ζε βάξνο 

ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Αλαθέξεηαη σο παξάδεηγκα, πξνο θαηάδεημε 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ γηα ηελ αλππαξμία θηλδχλσλ απφ ην ειεθηξηθφ θαη ην καγλεηηθφ πεδίν, φηη 

ην ειεθηξηθφ πεδίν εληφο κίαο πξίδαο είλαη πεξίπνπ εμαπιάζην απφ ην φξην αζθαιείαο ησλ 

ππιψλσλ ησλ θέληξσλ δηαλνκήο θαη ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο (θαη δηαλνκήο) ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Δπίζεο, ην καγλεηηθφ πεδίν ελφο κφλν καγλεηηθνχ ηνκνγξάθνπ λέαο γεληάο αληηζηνηρεί 

ζε παξάιιειεο γξακκέο πςειήο ηάζεσο (π.ρ. ησλ 150 kV) αλά 30 κέηξα, πνπ θαηαιακβάλνπλ 

πιάηνο πεξίπνπ ίζν κε ηελ αθηίλα ηεο γεο. Δπεηδή φκσο δελ ππάξρεη πξφβιεκα πγείαο ησλ 

αλζξψπσλ (νχηε βεβαίσο ππάξρεη ν παξακηθξφο θίλδπλνο γηα ηα θπηά, ηα δψα θαη γεληθφηεξα ην 

πεξηβάιινλ) ιφγσ ησλ ηηκψλ ηνπ καγλεηηθνχ θαη ειεθηξηθνχ πεδίνπ θαηά ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πξηδψλ, ησλ ηνκνγξάθσλ θαη φισλ γεληά ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ (θαλέλαο θαλνληζκφο ή 

παγθφζκηα νξγάλσζε δελ έρεη απνθαλζεί δηαθνξεηηθά), θαηά κείδνλα ιφγν δελ ππάξρεη απφ 

θαιψδηα (ππφγεηα ή ππνβξχρηα) θαη απφ γξακκέο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, αθνχ νη ηηκέο απηέο είλαη πάξα πνιχ κηθξφηεξεο. 

7ν πκπέξαζκα  Οη κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ζε φηη αθνξά θηλδχλνπο γηα ηνλ 

άλζξσπν, ηα θπηά, ηα δψα θαη γεληθφηεξα ην πεξηβάιινλ) ζε έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, 

κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ζπληάζζνληαη θαη εθαξκφδνληαη απνηεινχλ αλνχζηα θαη ρξνλνβφξα γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία 

πνπ θαζπζηεξεί ηα έξγα ζε βάξνο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Θα πξέπεη 

απηέο λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα εζηηάδνπλ ζηηο πξαγκαηηθέο 

παξακέηξνπο ηνπ εθάζηνηε πξνβιήκαηνο. 

8ν πκπέξαζκα  Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

κειέηεο θαη έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο. Γη' απηφ, σο 

κνλαδηθή κέζνδνο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ απηψλ πξνβάιιεη ε «κειέηε-θαηαζθεπή» κέζσ 

ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ κε αληαπνδνηηθά ηέιε γηα ηνλ θαηά πεξίπησζε Γήκν θαη ηνπο δεκφηεο ηνπ. 

Γη' απηφ νη αδηθαηνιφγεηεο αληηδξάζεηο ηνπηθψλ παξαγφλησλ θαη θνηλσληψλ φηαλ εθδεισζνχλ  

πξέπεη δηαπηζησκέλα λα ζηεξίδνληαη ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη φρη ζε κηθξνζπκθέξνληα κε 

ζπλέπεηεο κε θηλδπλνινγίεο ζε βάξνο ηεο πξνφδνπ κε ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. , 

Αλ δειαδή ελψ είλαη αλνχζηεο (αθνχ φπσο έρεη πξναλαθεξζεί δελ επζηαζνχλ επηζηεκνληθά), 

απνδπλακψλνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα γηα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε  ηηο ηνπηθέο αξρέο. 

απνπξνζαλαηνιίδνπλ απφ ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη γηα δηεθδηθήζεηο ησλ θαηά ην δπλαηφ 

κεγαιχηεξσλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ δεκνηψλ.    

 

2. πκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηελ Ηθαξία   

1ν πκπέξαζκα  Ζ Ηθαξία δηαζέηεη πινπζηνπάξνρα γεσζεξκηθή ελέξγεηα, αηνιηθή ελέξγεηα θαη 

ειηαθή ελέξγεηα, πνπ κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ άκεζα πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

δεκνηψλ, αιιά θαη γεληθφηεξα πξνο εμππεξέηεζε ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο. Δπεηδή ν 

Γήκνο δελ δηαζέηεη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο σο   πινπνίεζεο έξγσλ ησλ παξαπάλσ αλαλεψζηκσλ 

κνξθψλ ελέξγεηαο πξνβάιιεη ε «κειέηε-θαηαζθεπή» κέζσ ελεξγνπνίεζεο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ 

κε ηα θαηά ην δπλαηφ κεγαιχηεξα αληαπνδνηηθά ηέιε γηα ηνλ Γήκν Ηθαξίαο θαη ηνπο δεκφηεο.    

2ν πκπέξαζκα  ηελ Ηθαξία πινπνηείηαη ήδε ην αλαζηξέςηκν πδξνειεθηξηθφ έξγν ηεο ΓΔΖ 

(ζπλνιηθήο ηζρχνο πεξίπνπ 6,2 MW) θαη ε γξακκή κέζεο ηάζεο πξνο ηνλ ζηαζκφ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ Αγ. Κεξχθνπ, πνπ ζα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ ειεθηξνδφηεζε ηνπ 

λεζηνχ. Απφ ζηνηρεία εθπξνζψπσλ ηεο ΓΔΖ- Αλαλεψζηκεο ζηελ Γηεκεξίδα πξνθχπηεη φηη ην έξγν 

ζα ιεηηνπξγήζεη εληφο ηνπ 2012 ή έζησ ζηηο αξρέο ηνπ 2013. 

 3ν πκπέξαζκα  Ζ αμηνπνίεζε ηεο πινπζηνπάξνρεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ζην λεζί είλαη ήδε 

ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε, δεδνκέλνπ φηη (κε θξνληίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο) βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε δηαγσληζκφο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο κέζσ ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ. ε 

απηφ έρνπλ ζπκβάιεη, ηφζν ηα δχν πξνεγνχκελα ζπλέδξηα ηεο Δηαηξίαο Ηθαξηαθψλ Μειεηψλ γηα 

ζέκαηα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (κε ζπκκεηνρή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ επηζηεκφλσλ ηεο 



ρψξαο καο ζε ζέκαηα γεσζεξκίαο), φζν θαη ε ζπλεξγαζία ηεο Δηαηξίαο Ηθαξηαθψλ Μειεηψλ κε ην 

Γήκν Ηθαξίαο.    

4ν πκπέξαζκα  Θεσξείηαη πνιχ πηζαλφ φηη ζα ηθαλνπνηεζεί ελεξγεηαθά πιήξσο ε Ηθαξία κε ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ γεσζεξκηθή ελέξγεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα απφ ην αλαζηξέςηκν πδξνειεθηξηθφ έξγν ηεο ΓΔΖ. 

 5ν πκπέξαζκα  Ζ ρξήζε ηεο γεσζεξκίαο γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνχ ζηελ Ηθαξία κπνξεί λα 

ζπλδπαζηεί κε ζπκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη ςχμεο    

6ν πκπέξαζκα  Ζ πινπζηνπάξνρε αηνιηθή ελέξγεηα ζηελ Ηθαξία πξέπεη λα αμηνπνηεζεί 

ιεινγηζκέλα άκεζα. ηελ Ηθαξία κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ ε εγθαηάζηαζε 

απνδεθηνχ απφ ηελ θνηλσλία αξηζκνχ αλεκνγελλεηξηψλ  θαη ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα λα 

δηαηίζεηαη κε ππνβξχρην θαιψδην ζε Κέληξα Γηαλνκήο Τςειψλ Σάζεσλ ηνπ ππάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. πσο ήηαλ γλσζηφ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Γηεκεξίδαο, έρεη ήδε 

ππάξμεη ελδηαθέξνλ απφ «ηνλ κηιν Δπηρεηξήζεσλ Μπηηιελαίνο», θάηη πνπ πξνέθπςε θαη θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο Γηεκεξίδαο. 

 Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηψλ είλαη:  

* Να γίλεη απηφ απνδεθηφ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

* Οη ζέζεηο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ λα είλαη αηνιηθά πάξθα πνπ ζα θαζνξίζνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ 

Γήκνπ θαη νη νπνίεο  δελ ζα πξνζβάιινπλ ην θπζηθφ θάιινο ηνπ ηνπίνπ ή  πεξηνρέο κε κνλαδηθή 

αμία φπσο ην δάζνο ηνπ Ράληε. 

* Να γίλνπλ ζρνιαζηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε ηφζν ηνπ Γήκνπ 

Ηθαξίαο, φζν θαη ησλ δεκνηψλ. 

* Οη αλεκνγελλήηξηεο λα εγθαηαζηαζνχλ καθξηά απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 

* Ο αξηζκφο θαη νη ζέζεηο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ λα ηθαλνπνηεί ηφζν ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηηο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο φζν θαη ηνπ επελδπηή λα θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ επέλδπζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ, 

ψζηε λα ππάξρεη ελδηαθέξνλ απφ ηδηψηεο. 

* Να έρνπλ κειεηεζεί πιήξσο ηφζν ε δηάζεζε - απφζεζε ησλ ηεξάζηησλ πνζνηήησλ πιηθψλ 

εθζθαθήο πνπ ζα παξαρζνχλ, φζν θαη  ε απνθαηάζηαζε κεηά ην πέξαο ρξήζεο ησλ Α/Γ (20-25 

ρξφληα)  ησλ ρηιηάδσλ ηφλλσλ κπεηφλ θαη ρηιηάδσλ κέηξσλ θαισδίσλ (ππφγεησλ θαη ππέξγεησλ) 

πνπ ζα θιεξνδνηεζεί ζηηο επφκελεο γελεέο.    

 

3. Άιια ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα    

ηελ Γηεκεξίδα ππήξμαλ ρξήζηκεο εηζεγήζεηο, πνπ ζα πξέπεη λα δεκνζηεπηνχλ ζην πεξηνδηθφ ηεο 

Δηαηξίαο Ηθαξηαθψλ κειεηψλ, ψζηε λα ππάξμεη πιήξεο πιεξνθφξεζε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. 

Πξφθεηηαη θπξίσο:  

* Γηα κία απηφλνκε ελεξγεηαθή θαηνηθία ηεο ηάμεσο ησλ 100 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ κε ζπλδπαζκφ 

θσηνβνιηατθψλ θαη κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο, πξνο ειεθηξνδφηεζε φισλ ησλ αλαγθψλ θαη κε 

ζέξκαλζε-ςχμε κέζσ θιηκαηηζηηθψλ δηαηξνχκελνπ ηχπνπ. 

* χγρξνλεο κεζφδνπο πγξνκφλσζεο θηηξίσλ θαη ζπζηήκαηα ζεξκνπξφζνςεο. 

* Μέζα πξνζηαζίαο ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έλαληη 

δηαθπκάλζεσλ ηεο ηάζεο θαη απνθνπήο ηνπ νπδεηέξνπ ηνπ δηθηχνπ. 

* Ζ δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα κέζσ εηδηθνχ πινίνπ, φπνπ 

δπζηπρψο δελ πξνβιέπεηαη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Διιάδα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

δηέξρεηαη. 

* Δγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. 

* Ζ επεμεξγαζία απνξξηκκάησλ κε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ιίκαζκα θαη ε 

θνκπνζηνπνίεζε δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ.    

Απφ ηηο παξαπάλσ εηζεγήζεηο θαίλεηαη λα έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Ηθαξία ε 

θνκπνζηνπνίεζε ησλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ ή ή ρξήζε πινίνπ γηα ηε δηαινγή θαη 

δεκαηνπνίεζε - επεμεξγαζία ησλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ. Γη' απηφ ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ κε ηνπο  ζρεηηθνχο εηζεγεηέο , δειαδή ηνλ Καζεγεηή ΔΜΠ θ. Ξ. 

Καθάηζην θαη ηελ θα Μνπξειάηνπ, πνπ παξνπζίαζε ηελ ζρεηηθή εξγαζία.                      

Ζ Δπηηξνπή Δλέξγεηαο ηεο ΔΗΜ            

Π. Μπνχξθαο    Γ. Μαιαρίαο    Γ. Ρφδνο   

 



Παξαηεξήζεηο ηνπ εθδόηε: 

 

Δπεηδή «θαη νη θξίλνληεο θξίλνληαη» γξάθσ απηφ ην θείκελν.  

Καη‘ αξρήλ, δελ ππήξμε ελδηαθέξνλ απφ ηνπο δηνξγαλσηέο λα ελζσκαησζεί ζην πξφγξακκα ηεο 

εκεξίδαο θαη εηζήγεζε ή εηζεγήζεηο γηα επεμεξγαζίεο πνπ ήδε έρνπλ γίλεη γηα ηελ Ηθαξία θαη ηελ 

ηνπηθή αλάπηπμε. πγθεθξηκέλα: 

 Αγλνήζεθε ε Ζκεξίδα θαη ην πλέδξην πνπ είραλ γίλεη ην 1995 απφ ην ΔΜΠ, ηνλ 

χιινγν Ηθαξίσλ Δπηζηεκφλσλ, ην Κέληξν Έξεπλαο θαη Σεθκεξίσζεο θαη ηελ Δηαηξεία ΑΘΔΡΑ. 

Δθείλεο νη επεμεξγαζίεο είραλ εθδνζεί ζε βηβιίν απφ ην ΔΜΠ θαη πεξηείραλ κηα νινθιεξσκέλε 

ζεψξεζε ηνπηθήο αλάπηπμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δεηεκάησλ ελέξγεηαο. 

 Αγλνήζεθε ε εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ε Κίλεζε Πνιηηψλ Ραρψλ ην 2006 γηα ηελ 

αηνιηθή ελέξγεηα, ε νπνία παξήγαγε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα θαη κάιηζηα έρεη εθδνζεί ζε βηβιίν. 

 Αγλνήζεθε ε επεμεξγαζία θαη ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαπηχρζεθε ζηηο ηξεηο 

εθδειψζεηο ηνπ θαινθαηξηνχ, κεηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο άδεηαο ηεο ΡΑΔ. 

 Αγλνήζεθε ην πεξηερφκελν ησλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ην Γήκν Ηθαξίαο θαη 

ηνλ γξάθνληα.  

 Αγλνήζεθε ε άπνςε αθφκε θαη απηψλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ζηε δηεκεξίδα. Σν 

Πξνεδξείν ήηαλ κνλφπιεπξν θαη δελ έδηλε ην ιφγν ζε ζπλέδξνπο πνπ ζα εμέθξαδαλ δηαθνξεηηθή 

άπνςε.  

 

Δλδηαθέξνληα ζεκεία θαη πνιιά εξσηεκαηηθά πξνθαινχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

δεκνζηνπνηήζεθαλ.  

 

Αο μεθηλήζνπκε απφ ηα ζεηηθά: 

Α. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην ζπκπέξαζκα: «Θεσξείηαη πνιχ πηζαλφ φηη ζα ηθαλνπνηεζεί ελεξγεηαθά 

πιήξσο ε Ηθαξία κε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ γεσζεξκηθή ελέξγεηα ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην αλαζηξέςηκν πδξνειεθηξηθφ έξγν ηεο ΓΔΖ.» Γπζηπρψο φκσο, δελ 

ζπκπεξηιήθζεθε ζηα ζπκπεξάζκαηα ε δπλαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο απφ ηειεζέξκαλζε. 

Απφ ηηο ζεξκνπεγέο ηνπ Αγίνπ Κεξχθνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεξκαίλνληαη φια ηα ζπίηηα, 

μελνδνρεία θαη ππεξεζίεο ηνπ Αγίνπ Κεξχθνπ.    

Β. Δίλαη ζεκαληηθή ε παξνπζίαζε πνπ έγηλε γηα «απηφλνκε ελεξγεηαθή θαηνηθία ηεο ηάμεσο ησλ 

100 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ κε ζπλδπαζκφ θσηνβνιηατθψλ θαη κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο, πξνο 

ειεθηξνδφηεζε φισλ ησλ αλαγθψλ θαη κε ζέξκαλζε-ςχμε κέζσ θιηκαηηζηηθψλ δηαηξνχκελνπ 

ηχπνπ». Κακία επεμεξγαζία φκσο δελ έγηλε γηα ηελ ζεκαληηθφηαηε θαηεχζπλζε ηεο καδηθήο 

πξνψζεζεο ηεο νηθηαθήο ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο θαη ηελ αλάγθε γηα ράξαμε ηέηνησλ πνιηηηθψλ 

θαη ρξεκαηνδνηηθψλ θαηεπζχλζεσλ. Δίλαη πξνθαλέο γηαηί. Αλ ππάξρνπλ απηφλνκα ελεξγεηαθά 

λνηθνθπξηά ζε κεγάιε θιίκαθα ηφηε δελ έρνπλ ζέζε ηα γηγαληηαία ηδησηηθά έξγα ηχπνπ 

Μπηηιελαίνπ.   

Γ. Δλδηαθέξνλ είρε θαη ε παξνπζίαζε γηα «ζχγρξνλεο κεζφδνπο πγξνκφλσζεο θηηξίσλ θαη γηα 

ζπζηήκαηα ζεξκνπξφζνςεο», ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. ε γεληθέο γξακκέο 

ην δήηεκα ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαίλεηαη φηη ήηαλ ππνβαζκηζκέλν ελψ ήηαλ ππεξηηκεκέλν 

ην δήηεκα ηεο παξαγσγήο πιενλαζκαηηθήο ελέξγεηαο κεγάιεο θιίκαθαο.   

Γ. Σα «κέζα πξνζηαζίαο ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έλαληη 

δηαθπκάλζεσλ ηεο ηάζεο θαη απνθνπήο ηνπ νπδεηέξνπ ηνπ δηθηχνπ» επίζεο έρνπλ ζεκαληηθφ 

ελδηαθέξνλ θαζψο πνιιά λνηθνθπξηά ηεο Ηθαξίαο έρνπλ ζεκαληηθέο ζπρλέο βιάβεο ζε ειεθηξηθέο 

θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ιφγσ ηεο απμνκείσζεο ηεο ηάζεο ηνπ ξεχκαηνο, βιάβεο πνπ πξνθαιεί 

ε ΓΔΖ αιιά δελ δέρεηαη λα αλαιακβάλεη.  

 

Αο πξνρσξήζνπκε θαη ζε άιια ζπκπεξάζκαηα: 

Α. «Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη ηειείσο αβιαβείο γηα ηνλ άλζξσπν, ηα θπηά, ηα δψα θαη 

γεληθφηεξα ην πεξηβάιινλ. Αληίζεηεο απφςεηο πεξί απηνχ, ελψ ζηεξνχληαη ζνβαξφηεηαο, δελ 

επζηαζνχλ, ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα επηζηεκνληθή γλψζε, επηζηεκνληθά θαη δεκηνπξγνχλ κφλν 

πξνβιήκαηα».  Απηή ε ζέζε αλαθέξεηαη πξνθαλψο ζηελ ζηελή βηνινγηθή επίπησζε ζηνπο έκβηνπο 



νξγαληζκνχο απφ αθηηλνβνιία. Δίλαη φκσο έηζη δηαηππσκέλε πνπ δελ ελλνεί απηφ ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη. Δίλαη γλσζηφ φηη νη ΑΠΔ δελ είλαη ηειείσο (!) αβιαβείο θαη πξνθαιεί εληχπσζε πψο 

αθφκε θαη θαζεγεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ δελ γλσξίδνπλ. κσο αλέθεξε ν ΔΒΑΣΗΑΝΟ 

ΜΟΗΡΑΓΔΝΣΉ, ππέξκαρνο ησλ ΑΠΔ, ζηελ εθδήισζε ηεο ΓΖΜΑΡ ζηε Λέζβν πνπ 

πεξηιάβακε ζε απηφ ην ηεχρνο [βιέπε Δθδήισζε ΑΠΟ ΣΖΝ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ ηκεκα 

ΛΔΒΟΤ «ΓΗΑ ΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΝΖΗΧΝ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ»], νη 

επηπηψζεηο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ είλαη δηαθνξεηηθήο ζεκαζίαο: Θόξπβνο (αλέθεξε βειηησκέλε 

ηερλνινγία-λνκνζεζία απαγνξεχεη εγθαηάζηαζε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο), νπηηθή όριεζε (αλέθεξε 

φηη είλαη ππαξθηφ), επηπηώζεηο ζηε βηνπνηθηιόηεηα (αλέθεξε φηη είλαη ππαξθηφ-ην πεξηνξίδεη 

ζηελ νξληζνπαλίδα), επηπηώζεηο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ζηε ρξήζε γεο-απνθαηάζηαζε,  ζηελ  

αμία ηδηνθηεζηώλ,  ζε θαηλόκελα ζθίαζεο από αλεκνγελλήηξηεο, ζε επηπηώζεηο ζηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο,  ζε επηπηώζεηο έξγσλ ππνδνκήο. Δίλαη θξίκα πνπ δηνξγαλψλεηαη κηα 

νιφθιεξε επηζηεκνληθή δηεκεξίδα, φπσο απηή ηεο ΔΗΜ ρσξίο λα εμεηάδεη νιφπιεπξα ην ζέκα πνπ 

πξαγκαηεχεηαη. Δίλαη θξίκα πνπ θπξηάξρεζε ην αληηεπηζηεκνληθφ θξηηήξην ηεο απφθξπςεο 

νξηζκέλσλ δεηεκάησλ, κφλν θαη κφλν γηα λα βγνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ήζειαλ νη δηνξγαλσηέο.  

       

Β. «Ζ επζχλε απηψλ πνπ αληηδξνχλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αλαλεψζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο είλαη 

ηεξάζηηα έλαληη ησλ επεξρφκελσλ γελεψλ». Σέηνηα αθνξηζηηθή θξάζε κφλν εηζαγγειέαο ηεο 

Υνχληαο, κφλν δεκφζηνο θαηήγνξνο ζα κπνξνχζε λα δηαλνεζεί λα εθζηνκίζεη. Έηζη νη 

δηνξγαλσηέο ηεο ΔΗΜ θαηαθεξαπλψλνπλ θαη φζνπο αληηδξνχλ ζε κεγαιεπήβνια θαξασληθά 

ζρέδηα πνπ γίλνληαη ζε επαίζζεηα αλζξσπνγεσγξαθηθά θαη νηθνινγηθά πεξηβάιινληα, αιιά είλαη 

ΤΠΔΡ ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ΑΠΔ ζε κηθξή νηθηαθή ή ηνπηθή θιίκαθα. Πνπ κάιηζηα, βαζίδνληαη 

ζηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ζεκαληηθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο, θαηαθεξαπλψλνπλ θαη φζνπο θαηαγγέιινπλ ηνλ απαξάδεθην ηξφπν 

πνπ γίλεηαη ε εξγνιαβία ηνπ πβξηδηθνχ ησλ Ραρψλ, αιιά δελ αληηηίζεληαη ζηε ρξεζηκφηεηα ηνπ 

πξσηνπνξηαθνχ απηνχ έξγνπ. Δδψ θαίλεηαη θαη ε κνλφπιεπξε ηερλνθξαηηθή αληίιεςε ησλ 

δηνξγαλσηψλ.   

    

Γ. «Οη κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ζε φηη αθνξά θηλδχλνπο γηα ηνλ άλζξσπν, ηα θπηά, 

ηα δψα θαη γεληθφηεξα ην πεξηβάιινλ) ζε έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, κεηαθνξάο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηνλ ηξφπν πνπ ζπληάζζνληαη θαη 

εθαξκφδνληαη απνηεινχλ αλνχζηα θαη ρξνλνβφξα γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία πνπ θαζπζηεξεί ηα 

έξγα ζε βάξνο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο.» Άιιε κηα αληηεπηζηεκνληθή 

αθνξηζηηθή θξάζε, πνπ κάιηζηα απνηειεί πφξηζκα επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ. Καη ζε απηφ ην 

πφξηζκα είλαη εκθαλήο ε κνλφπιεπξε ηερλνθξαηηθή αληίιεςε ησλ δηνξγαλσηψλ. Γηα παξάδεηγκα, 

αγλννχλ νη δηνξγαλσηέο φηη νη αλεκνγελλήηξηεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ αιινχ θαη ζα εηζαρζνχλ ζηελ 

Διιάδα, εμάγνληαο πνιχηηκνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη κάιηζηα ζε θαηξφ θξίζεο, δειαδή δελ ζα 

σθειεζεί ε εζληθή νηθνλνκία θαη ε αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Αθφκε θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα 

παξαρζνχλ ζα είλαη γεξκαληθέο ή δαλέδηθεο θαη φρη ειιεληθέο.  

 

Γ. «Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κειέηεο θαη έξγα 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο. Γη' απηφ, σο κνλαδηθή κέζνδνο 

πινπνίεζεο ησλ έξγσλ απηψλ πξνβάιιεη ε «κειέηε-θαηαζθεπή» κέζσ ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ…  Γη' 

απηφ νη αδηθαηνιφγεηεο αληηδξάζεηο ηνπηθψλ παξαγφλησλ θαη θνηλσληψλ φηαλ εθδεισζνχλ  πξέπεη 

δηαπηζησκέλα λα ζηεξίδνληαη ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη φρη ζε κηθξνζπκθέξνληα…». Δδψ νη 

δηνξγαλσηέο θξχβνπλ, ή δελ μέξνπλ φηη δελ ππάξρεη θαλέλα κεγάιν έξγν πνπ λα κε 

ρξεκαηνδνηείηαη άκεζα ή έκκεζα απφ ην θξάηνο. Δίηε απφ ην ΔΠΑ ή ην λφκν πεξί θηλήηξσλ, είηε 

απφ ηελ επηδφηεζε ηνπ παξαγφκελνπ ξεχκαηνο. πκπεξαίλνπλ φκσο θαη θάηη άιιν: πνηνη 

αληηδξνχλ ζε κεγαιεπήβνια ζρέδηα δελ έρνπλ δίθην!!! Δπρή ησλ δηνξγαλσηψλ βέβαηα είλαη λα κελ 

εθδειψλνληαη ηέηνηεο αδηθαηνιφγεηεο (!) θνηλσληθέο αληηδξάζεηο. ηαλ φκσο εθδεισζνχλ, απηνί 

πνπ αληηδξνχλ (αδηθαηνιφγεηα έηζη θη αιιηψο θαηά ηνπο δηνξγαλσηέο) δελ ζα πξέπεη λα βάδνπλ ηα 

δηθά ηνπο κηθξνζπκθέξνληα ζε ζχγθξηζε κε ην κεγαινζπκθέξνλ ηνπ ηδηψηε, ην νπνίν ηαπηίδνπλ 

κε ην εζληθφ ζπκθέξνλ. Καηαιάβακε θαιά; Ή έρνπλ κεζάλπρηα απφ ζεζκνζεηεκέλεο θνηλσληθέο 

δηεξγαζίεο, δηαβνχιεπζε, ζπλαπφθαζε, δεκνθξαηία, νη δηνξγαλσηέο; 



  

Δ. Μάιηζηα ζπλερίδνπλ: «… Αλ δειαδή ελψ είλαη αλνχζηεο (αθνχ φπσο έρεη πξναλαθεξζεί δελ 

επζηαζνχλ επηζηεκνληθά), απνδπλακψλνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα γηα αληηζηαζκηζηηθά 

νθέιε  ηηο ηνπηθέο αξρέο. απνπξνζαλαηνιίδνπλ απφ ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη γηα 

δηεθδηθήζεηο ησλ θαηά ην δπλαηφ κεγαιχηεξσλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ θαη 

ησλ δεκνηψλ.». Δδψ νη δηνξγαλσηέο θάλνπλ ιάζνο. Γελ θξχβνπλ βέβαηα φηη φια είλαη ζέκα 

παδαξηνχ θαη φηη ε ππέξηαηε αξρή είλαη ην δίθην ηνπ κεγαινζπκθέξνληνο, αθνχ βάδεη ΑΠΔ (εδψ, 

γηαηί ν ίδηνο ηδηψηεο κπνξεί λα βγάδεη ιηγλίηε αιινχ). Απηφ πνπ δελ ιέλε φκσο είλαη φηη φηαλ 

εθδειψλνληαη αληηδξάζεηο ηφηε θαη κφλν ηφηε κπνξεί λα δψζεη πεξηζζφηεξα ν ηδηψηεο. 

Αληίζηξνθα, αλ δελ ππάξρεη ελεκέξσζε (φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ πεξίπησζε ηεο Ηθαξίαο, πνπ νη 

θάηνηθνη έρνπλ καχξα κεζάλπρηα απφ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη κε πιήξε αδηαθάλεηα θαη φρη ζε 

θνηλή ζέα) ηφηε ν κεγαινθαξραξίαο κπνξεί λα ιαδψζεη, λα ζπξψμεη ρξήκαηα θάησ απφ ην ηξαπέδη 

ζε νξηζκέλνπο, γηα λα πεηχρεη ηηο εγθξίζεηο κε ηα ειάρηζηα αληαπνδνηηθά ηέιε. ρη φηη γίλνληαη 

ηέηνηα πξάγκαηα φπσο ιαδψκαηα ζηελ Διιάδα. ΟΛΟΗ μέξνπκε φηη δελ γίλνληαη.     

 

Σ. «Ζ αμηνπνίεζε ηεο πινπζηνπάξνρεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ζην λεζί είλαη ήδε ζηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε… βξίζθεηαη ζε εμέιημε δηαγσληζκφο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο κέζσ 

ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ». Δδψ φκσο ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαηά πξνηεξαηφηεηα 

πνπ έρνπλ νη Γήκνη θαη πνιπκεηνρηθά ζρήκαηα γηα ηέηνηα έξγα, φπσο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο απφ 

ΑΠΔ. Αλ ήκαζηαλ εθεί, ζα ηα ιέγακε. Πξνηίκεζαλ φκσο λα θάλνπλ ηε δηθή ηνπο δηεκεξίδα φπσο 

ήζειαλ απηνί, επηζηεκνληθά πεξίθιεηζηε θαη κε ζπκπεξάζκαηα απνθαζηζκέλα απφ πξηλ.  

 

Ε. «Ζ πινπζηνπάξνρε αηνιηθή ελέξγεηα ζηελ Ηθαξία πξέπεη λα αμηνπνηεζεί ιεινγηζκέλα άκεζα. ηελ 

Ηθαξία κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ ε εγθαηάζηαζε απνδεθηνχ απφ ηελ θνηλσλία 

αξηζκνχ αλεκνγελλεηξηψλ  θαη ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα λα δηαηίζεηαη κε ππνβξχρην 

θαιψδην ζε Κέληξα Γηαλνκήο Τςειψλ Σάζεσλ ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο». 

Απηφ ην πφξηζκα έρεη ελδηαθέξνλ. Παίξλεη ζέζε γηα κεγάια δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα κε ηελ 

επεηξσηηθή ρψξα. Απηφ βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ κέρξη ζήκεξα ππάξρνληα ελεξγεηαθφ 

ζρεδηαζκφ πνπ έρεη ήδε κειεηεζεί γηα ηελ πεξηνρή καο, πνπ ππνζηεξίδεη ηνπηθή δηαζχλδεζε 

κεηαμχ ησλ λεζηψλ θαη φρη κε ηελ Αηηηθή. Δπίζεο, βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ εηζήγεζε πνπ 

παξνπζίαζε ν Κψζηαο Θενθχιαθηνο ζηε ίδηα ηε δηεκεξίδα, φπνπ κίιεζε γηα ηνπηθά ελεξγεηαθά 

ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζε δηάθνξα λεζηά ηεο Δπξψπεο. Αιήζεηα, νη δηνξγαλσηέο 

λνκηκνπνηνχληαη λα κελ πεξηιακβάλνπλ ζηα πνξίζκαηά ηνπο θάπνηα δηαθνξεηηθή άπνςε, κφλν θαη 

κφλν επεηδή δελ ζπκθσλνχλ;  Δπίζεο, νη δηνξγαλσηέο ην ιεινγηζκέλν ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αλεκνγελλεηξηψλ ην θαληάδνληαη κφλν σο πξνο ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηελ θνηλσλία, θαη φρη ζε 

ζρέζε κε άιια θξηηήξηα, π.ρ. νηθνινγηθά. Αλακελφκελν, αθνχ καο έρνπλ θαηαθεξαπλψζεη φηη «Οη 

κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ… απνηεινχλ αλνχζηα θαη ρξνλνβφξα γξαθεηνθξαηηθή 

δηαδηθαζία…».  

 

Ζ. Αθνχ φξηζαλ νη δηνξγαλσηέο ηνλ αξηζκφ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ [ζα κπνχλ φζεο είλαη απνδεθηέο 

απφ ηελ θνηλσλία] ζηε ζπλέρεηα αζρνινχληαη θαη κε ηεο ζέζεηο πνπ ζα κπνπλ.  «Οη ζέζεηο ησλ 

αλεκνγελλεηξηψλ λα είλαη αηνιηθά πάξθα πνπ ζα θαζνξίζνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη νη νπνίεο  

δελ ζα πξνζβάιινπλ ην θπζηθφ θάιινο ηνπ ηνπίνπ ή  πεξηνρέο κε κνλαδηθή αμία». κσο, ηα αηνιηθά 

πάξθα ηα έρεη νξίζεη ε απφθαζε ηεο ΡΑΔ πνπ έδσζε ηελ άδεηα. Ο Γήκνο δελ εκπιέθεηαη πνπζελά 

αθνχ ε αδεηνδφηεζε (θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο, πεξηβαιινληηθή) εμαξηάηαη απφ θεληξηθέο 

ππεξεζίεο. Φπζηθά, ν Γήκνο δελ έρεη νχηε επάξθεηα γηα λα εκπιαθεί ζε ηέηνηα δηαδηθαζία 

θαζνξηζκνχ ηεο ζέζεο ηεο θάζε αλεκνγελλήηξηαο.  Αιιά δελ είλαη ελεκεξσκέλνη θαη γηα ην ηνπίν 

θαη ηηο πεξηνρέο κε κνλαδηθή αμία. Σν ηνπίν ππφθεηηαη ζε εηδηθφ λφκν πνπ πέξαζε πξφζθαηα.  ζν 

γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, πνπ κάιινλ ππνλννχλ, κφλν (πεξίπνπ) 13 αλεκνγελλήηξηεο απφ 

ηηο 110 ηεο άδεηαο είλαη ζε πεξηνρέο πνπ δελ είλαη πξνζηαηεπφκελεο θαη κάιηζηα, επξσπατθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ή ζην Γάζνο ηνπ Ράληε.  

 

Θ. «Να έρνπλ κειεηεζεί πιήξσο ηφζν ε δηάζεζε - απφζεζε ησλ ηεξάζηησλ πνζνηήησλ πιηθψλ 

εθζθαθήο πνπ ζα παξαρζνχλ, φζν θαη  ε απνθαηάζηαζε κεηά ην πέξαο ρξήζεο ησλ Α/Γ (20-25 



ρξφληα)  ησλ ρηιηάδσλ ηφλλσλ κπεηφλ θαη ρηιηάδσλ κέηξσλ θαισδίσλ (ππφγεησλ θαη ππέξγεησλ) 

πνπ ζα θιεξνδνηεζεί ζηηο επφκελεο γελεέο.». Οη δηνξγαλσηέο γλσξίδνπλ ηελ άδεηα ηεο ΡΑΔ; Ζ 

άδεηα είλαη γηα 25 ρξφληα κε δπλαηφηεηα λα γίλεη 50 αλ ζέιεη ν ηδηψηεο. Δίλαη ζσζηφ φηη πξέπεη λα 

γίλεη πιήξεο απνθαηάζηαζε, θαη απηφ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί κφλν αλ ππάξρεη θάπνηαο κνξθήο 

εγγπεηηθή επηζηνιή θάπνηνπ ηεξάζηηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ δηάβαδαλ φκσο ηελ άδεηα ηεο ΡΑΔ 

ζα αλαθάιππηαλ φηη φπνηε ζέιεη ν ηδηψηεο κπνξεί λα παξαηήζεη ηελ «επέλδπζε» ρσξίο ξήηξεο ή 

δεζκεχζεηο, κέζα ζηελ 25εηία ή 50εηία. Γειαδή, λα έρεη κηζνθαηαζθεπάζεη ην έξγν θαη λα ην 

παξαηήζεη. Ή λα ην εγθαηαιείςεη κεηά απφ θάπνηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο. Ή λα ην πνπιήζεη ζε 

άιινλ. πνηε ζέιεη.  
 

Η. Σν ηειεπηαίν πφξηζκα ηεο δηεκεξίδαο είλαη εληππσζηαθφ: «Ζ επεμεξγαζία απνξξηκκάησλ κε 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ιίκαζκα θαη ε θνκπνζηνπνίεζε δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ.». 

Δδψ, νη δηνξγαλσηέο κηινχλ απζαίξεηα κελ αιιά αλνηρηά γηα θαχζε απνξξηκκάησλ κφλν θαη κφλν 

γηα λα μειαζπψζνπλ ην δήκαξρν, δίλνληάο ηνπ επηζηεκνληθνθάλεηα. Γελ κίιεζαλ γηα παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην θχκα, ή γηα αηνιηθέο θακηλάδεο, αιιά εηδηθά γηα θαχζε 

απνξξηκκάησλ. Βέβαηα, επίζεο είλαη γλσζηφ φηη ε θαχζε αληηζηξαηεχεηαη ηελ θνκπνζηνπνίεζε 

θαη ηελ αλαθχθισζε. Πάλησο, παξαπέκπνπλ ην ζέκα ζε ζπλνιηθφηεξε κειέηε.    

ε γεληθέο γξακκέο θαίλεηαη φηη θπξηάξρεζε ε κνλνδηάζηαηε ηερλνθξαηηθή ζεψξεζε δεηεκάησλ 

πνπ είλαη δηεπηζηεκνληθά θαη πνιπεπηζηεκνληθά. Κξίκα, γηαηί ε ΔΗΜ δηαζέηεη ζεκαληηθφ 

επηζηεκνληθφ δπλακηθφ. Μάιηζηα είρε πξνεηδνπνηεζεί (φρη απφ εκέλα) γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

θαη ηα ζηελά ηερλνθξαηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα έρεη απηή ε εθδήισζε.  

επηζηξνθή 
 

Nέεο ζπιιήςεηο ηδηνθηεηώλ ειαηνηξηβείσλ 
 

Γεθ 11, 2011 
ε λέεο ζπιιήςεηο ηδηνθηεηψλ ειαηνηξηβείσλ, πνπ θαηεγνξνχληαη γηα ξχπαλζε θαη ππνβάζκηζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο,  πξνρψξεζαλ άλδξεο ησλ αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ Ππζαγνξείνπ, 

Μαξαζνθάκπνπ θαη Ηθαξίαο. 

πγθεθξηκέλα ζπλειήθζεζαλ έλαο 43ρξνλνο ζηελ πεξηνρή «Μχινη», έλαο 41ρξνλνο ζηελ πεξηνρή 

«Μαπξαηδαίνη», έλαο 40ρξνλνο  ζηελ πεξηνρή «Γξαθαηνί», έλαο 46ρξνλνο ζηελ πεξηνρή 

«Κνπκέηθα», έλαο 43ρξνλνο ζηελ πεξηνρή «Κνπκαξαδαίνη», έλαο 40ρξνλνο ζηελ πεξηνρή 

«Μπηηιεληνί», έλαο 54ρξνλνο εκεδαπφο ζηελ πεξηνρή «Γάθλε» ηεο Ηθαξίαο, κία 53ρξνλε ζηελ 

πεξηνρή «Άγηνο Πνιχθαξπνο», θαζψο θαη έλαο 55ρξνλνο  ζηελ πεξηνρή «Ράρεο» ηεο Ηθαξίαο. 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο αζηπλνκίαο νη ηδηνθηήηεο ησλ ειαηνηξηβείσλ, δηαηεξνχζαλ 

ειαηνηξηβεία, ζηεξνχκελνη  ηελ απαηηνχκελε άδεηα απφ ηελ αξκφδηα Αξρή, ξππαίλνληαο θαη 

ππνβαζκίδνληαο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ην πεξηβάιινλ. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο πξηλ ιίγεο εκέξεο είραλ ζπιιεθζεί αθφκα 6 ηδηνθηήηεο 

ειαηνηξηβείσλ, αλεβάδνληαο ησλ αξηζκφ ησλ ζπιιήςεσλ ζηνπο 15. 

 

επηζηξνθή 
 

Ο ΚΤΚΛΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΔΥΝΖ:  ΚΤ.ΠΟ.ΣΔ. , 
 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ζπκβάιιεη γφληκα θαη δεκηνπξγηθά ζηα θνηλσληθν-πνιηηηζηηθά δξψκελα 
ηνπ ηφπνπ καο κεηαμχ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πξνηείλεη ζηνπο ηθάξηνπο θαη θίινπο ηεο Ηθαξίαο: 

ρψξν θαη ρξφλν ζπλεχξεζεο: 

ην πξψην άββαην θάζε κήλα απφ ηηο 10πκ  ζην θαθέ ηνπ κνπζείνπ  «ΜΠΔΝΑΚΖ» 

[βαζηιίζζεο νθίαο & Κνπκπάξε  ΑΘΖΝΑΗ] ζα βξηζθφκαζηε εθεί, 

γηαηί πηζηεχνπκε ζηελ δχλακε ηεο δσληαλήο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο...θαη γηαηί πάληνηε νη 

ζπλαληήζεηο ησλ αλζξψπσλ γνληκνπνηνχλ ηδέεο, δίλνληαο πεξηερφκελν ζηηο δξάζεηο καο... 

…ζαο πεξηκέλνπκε... 

Γηα ηνλ  ΚΤ.ΠΟ.ΣΔ. 

Υαξνχια Κνηζάλε – Απνζηνιίδε 

Εαραξνχια Κνηζάλε 
 



επηζηξνθή 
 

Γξόκνη ηεο Αλαηνιήο 

 

Μηα πνιχ σξαία κνπζηθή βξαδηά έγηλε ζην παιηφ ζρνιείν ηνπ Φξαληάηνπ ζηηο 3-12-2011.  

Γξφκνη ηεο Αλαηνιήο, ζηελ θπξηνιεμία κε ηνπο Βηθησξία Σάζθνπ-εμαηξεηηθή αηκνζθαηξηθή θσλή 

απφ ηελ θαζεγήηξηα ηνπ Λπθείνπ Ραρψλ πνπ παίδεη νχηη θαη γπατιί ηακπνχξ (! Έγρνξδν κε 

δνμάξη), ην Γεκήηξε Φαιηέξν, Ηθάξην θαη επίζεο θαζεγεηή (ζηνλ Δχδειν λνκίδσ) πνπ ηξαγνπδάεη 

θαη παίδεη Λάθηα (!), θαη ηνλ φιεο Μπαξθή πνπ έπαημε επξεκαηηθά θξνπζηά (αθφκε θαη κε ηα 

καγνπιά ηνπ!).  

Μηα εθδήισζε πνπ ζα είραλ λα δειέςνπλ νη πην πνηνηηθνί θαιιηηερληθνί ρψξνη ζηελ Αζήλα. 

Αηζζάλεηαη θαλείο κεγάιε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο απξφζκελεο εθπιήμεηο πνπ πξνζθέξεη ην λεζί.  

Γεκάην ην παιηφ θαη θιεηζηφ ζήκεξα  Γεκνηηθφ ρνιείν ηνπ Φξαληάηνπ έδσζε έλα ζηίγκα φηη 

κπνξεί λα γίλεη έλαο πνιηηηζηηθφο πνιπρψξνο, πνιχηηκνο γηα ηελ Ηθαξία, ην Μέγξαξν Μνπζηθήο 

Ηθαξίαο.  

Θεξκά ζπγραξεηήξηα παηδηά. Μπξάβν! 

 

επηζηξνθή 

 

Σειηθά ε Ηθαξία ζπλάληεζε ηελ Αίγηλα!  

 

Γξάθεη ν/ε  Αλέζηεο Κνξλέδνο  

31 Οθηψβξηνο 2011  

ην Γεκνηηθφ Θέαηξν γίλεηαη πξνζθχλεκα: νθηψ θαη ηέηαξην  ην απφγεπκα θη απ‘ έμσ 

κπνηηιηάξηζκα. Υαδεχνπκε ηνλ θφζκν: κεγάιεο παξέεο, νηθνγέλεηεο θαη θάηζεο απίζηεπηα 

λεαληθέο, ιεο θαη μεπήδεζαλ απφ δηαθήκηζε ηξάπεδαο γηα δάλεηα θνηηεηψλ. Ο ληφξνο, 

δηθαηνινγείηαη απφιπηα, θαζψο δπν ζεαηξηθέο νκάδεο, ε ηθαξηψηηθε Duende θαη ε «δηθή καο» ησλ 

ΓΔΛ-ΗΔΚ-ΔΠΑΛ, ζηήλνπλ έλα κίλη θεζηηβάι παξαζηάζεσλ αθξηβψο κέζα ζηε γιπθηά κειαγρνιία 

ηνπ θαιιηηερληθά ζηείξνπ Αηγηλήηηθνπ θζηλνπψξνπ.  

Ζ παξάζηαζε ηνπ αββάηνπ 29 Οθηψβξε αλήθεη ζηνπο θηινμελνχκελνπο θαη ηελ αζηηθή 

παξαβνιή ηνπ Μαμ Φξηο «Ο Μπίληεξκαλ θαη νη εκπξεζηέο» ζε ζθελνζεζία ηνπ θ.Βαζίιε Λνπθά. 

Μηα ηξαγηθή θσκσδία, κε εμαίξεηα δάλεηα απφ Παξάινγν, Μπξερη θαη αξραία ηξαγσδία, κηα 

θαπζηηθή καηηά απέλαληη ζην ζηξνπζνθακειηζκφ θαη ηε βνιή ηνπ ζχγρξνλνπ αζηνχ ηνπ νπνίνπ ε 

αδπλακία λα αληηκεησπίζεη ην θνηλσληθφ θαη αηνκηθφ ηνπ ρξένο ηνλ νδεγεί ζην λα ζπλεξγήζεη (ελ 

αγλνία ηνπ) ζηνλ εκπξεζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. Γφληκεο ππνθξηηηθέο παξνπζίεο, 

ζθελνζεζία πνπ αλαπλέεη κε ηε βνήζεηα ηνπ επξεκαηηθνχ ζθεληθνχ θαη αεξάηε θίλεζε, εηδηθά 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρνξνχ. 

Σελ επνκέλε, Κπξηαθή 30 Οθησβξίνπ, μαλαζπκεζήθακε έλα δηακάληη ηεο λενειιεληθήο 

δξακαηνπξγίαο, ηε ζαηηξηθή «Μήδεηα» ηνπ θσκσδηνγξάθνπ – θνηλσληθνχ θξηηή Μέληε 

Μπνζηαηδφγινπ, ζε ζθελνζεζία ηεο θ.Λάγηαο Μαζηξνγηαλλίδνπ. Μηα παξαιιαγή ηνπ επξηπηδηθνχ 

δξάκαηνο, κε ζπηλζεξνβφιν δεθαπεληαζχιιαβν θαη θνηλσληθφ - ζαηηξηθφ ζρφιην απέλαληη ζηελ 

αγξάκκαηε, άξρνπζα θνηλσληθή ηάμε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε ιφγηα γιψζζα (ηελ θαζαξεχνπζα, ελ 

πξνθεηκέλσ) κε θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα. Σα ςεπηνθαζαξεπνπζηάληθα παίγληα ηνπ Μπνζη θαη 

ε εηξσληθή αίζζεζε ηνπ θσκηθνχ, ππεξεηήζεθαλ ζε ζεκείν ζρεδφλ αςεγάδηαζην  απφ ηνπο 

καζεηέο σο ζχλνιν θαη απνγεηψζεθαλ απφ ην καγηθφ παηδαγσγηθφ ξαβδί ηεο ζθελνζέηηδαο, ε 

νπνία θαίλεηαη ελ ηέιεη πσο δηδάζθεη επηβίσζε ζηα άθξα, ζε έλαλ ζεαηξηθφ ηφπν φπνπ θάπνηνη 

θξαδαίλνπλ ζθνπξηαζκέλα ηξφπαηα έμσζελ θαιήο καξηπξίαο.  

http://www.neaepohi.gr/index.php/saronikos-news/aigina/telika-i-ikaria-sinantise-tin-aigina.html 
 

επηζηξνθή 

 

 

 
 

http://www.neaepohi.gr/index.php/saronikos-news/aigina/telika-i-ikaria-sinantise-tin-aigina.html


Αιιεινγξαθία 
Σελ επφκελε επηζηνιή δελ ηελ έζηεηιαλ ζε εκάο. Σελ έζηεηιε κηα γηαγηά 96 εηψλ ζηελ ηξάπεδά ηεο ζηελ Ακεξηθή. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζπκσκέλε γηαγηά πνπ ηεο ζθξάγηζαλ κηα επηηαγή ηεο θαη ηεο επέβαιαλ πξφζηηκν γηαηί ε ίδηα 

κπεξδεπφηαλ, ιφγσ ειηθίαο, κε ηελ απξφζσπε επηθνηλσλία πνπ είρε θαη κε ηα πνιιά θνπκπηά πνπ έπξεπε λα 

παηάεη γηα λα επηθνηλσλεί κε ηελ ηξάπεδά ηεο.  Γεκνζηεχηεθε ζην Periergos ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2011 κε ην 

παξαθάησ ζρφιην:  
«Οη New York Times πξηλ ιίγν θαηξφ δεκνζίεπζαλ ηελ επηζηνιή κηαο γηαγηάο 96 εηψλ (!) πνπ απεπζπλφηαλ ζηνλ 

δηεπζπληή ηεο ηξάπεδαο κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη. Θα δηαπηζηψζεηε φηη ε Ακεξηθάλα γηαγηά θαη ρηνχκνξ δηαζέηεη 

θαη εμππλάδα θαη αλ κε ηη άιιν καο βάδεη …ηδέεο.»  

Ζ.Γ.  

«Αγαπεηέ θχξηε, αο επραξηζηψ πνπ ζθξαγίζαηε ηελ επηηαγή κνπ κε ηελ νπνία ζθφπεπα λα πιεξψζσ ηνλ πδξαπιηθφ 

ηνλ πεξαζκέλν κήλα. χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο κνπ, δελ πξέπεη λα πέξαζαλ νχηε 3 λαλνδεπηεξφιεπηα κεηαμχ 

ηνπ ζθξαγίζκαηνο ηεο επηηαγήο κνπ θαη ηεο απηφκαηεο θαηάζεζεο ηεο ζχληαμήο κνπ απφ ην δεκφζην! 

Θα πξέπεη λα ζαο επραξηζηήζσ θαη γηα ην πξφζηηκν ησλ 30 δνιαξίσλ πνπ ρξεψζαηε ην ινγαξηαζκφ κνπ σο πέλαιηη 

γηα ηελ ηαιαηπσξία πνπ πξνθάιεζα ζηελ Σξάπεδά ζαο. Ζ επγλσκνζχλε κνπ μερεηιίδεη θπξίσο γηαηί κε θάλαηε λα 

μαλαζθεθηψ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδσ ηα νηθνλνκηθά κνπ. 

Έρσ πξνζέμεη πσο θάζε θνξά πνπ πξνζπαζψ λα επηθνηλσλήζσ καδί ζαο ε κφλε κνπ παξεγνξηά είλαη ε απξφζσπε 

θαη αζχκθνξε νληφηεηα πνπ έρεη γίλεη ε Σξάπεδά ζαο. 

Απφ εδψ θαη ζην εμήο, φπσο αθξηβψο θάλεηε θη εζείο, ζα θάλσ ηηο ζπλδηαιιαγέο κνπ καδί ζαο πξνζσπηθψο. 

Οη πιεξσκέο ηεο ππνζήθεο θαη ηνπ δαλείνπ κνπ δε ζα γίλνληαη απηφκαηα, αιιά ζα θηάλνπλ ζηελ Σξάπεδά ζαο κε 

επηηαγή ζην φλνκα ελφο ππαιιήινπ, πνπ ζα νξίζεηε εζείο. Να ζπκάζηε πσο είλαη αδίθεκα λα αλνηρηεί ε αιιεινγξαθία 

πνπ ζα πεξηέρεη ηελ επηηαγή απφ θάπνηνλ άιινλ θαη φρη απφ ηνλ παξαιήπηε. 

αο επηζπλάπησ ηελ αίηεζε πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ν ππάιιεινο πνπ ζα νξίζεηε. αο δεηψ ζπγγλψκε γηα ην 

8ζειηδν κέγεζφο ηεο, αιιά ζα πξέπεη λα γλσξίδσ γη‟ απηφλ φζα γλσξίδεη ε Σξάπεδά ζαο γηα κέλα. 

εκεηψζηε πσο φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ ζα πξέπεη λα ππνγξαθνχλ απφ ην αξκφδην 

Τγεηνλνκηθφ ηκήκα, ελψ θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα θαηάιιεια 

ζεσξεκέλα αληίγξαθα-ληνθνπκέληα. 

ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα εθδψζσ έλα PIN, ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεί ν ππάιιειφο ζαο ζηηο ζπλαιιαγέο καδί κνπ. 

Λππάκαη, αιιά δε ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 28 λνχκεξα – ηφζα είλαη θαη ηα λνχκεξα πνπ πιεθηξνινγψ θάζε θνξά πνπ 

θαιψ ην telephone banking θαη πξέπεη λα ζπλδεζψ κε ην ινγαξηαζκφ κνπ. Κη επεηδή, φπσο ιέλε, ε κίκεζε είλαη ε 

ππέξηαηε θνιαθεία, επηηξέςηε κνπ λα ζαο αληηγξάςσ! 

Δπηηξέςηε κνπ επίζεο λα ζαο γλσζηνπνηήζσ θαη ηα αθφινπζα. ηαλ ζα κνπ ηειεθσλείηε, ζα παηάηε ηα αθφινπζα 

θνπκπηά: 

1: Γηα λα θιείζεηε ξαληεβνχ λα κε δείηε. 

2: Γηα λα κε ξσηήζεηε γηα κηα πιεξσκή πνπ δελ έγηλε. 

3: Γηα λα κεηαθέξεηε ην ηειεθψλεκα ζην ζαιφλη ζε πεξίπησζε πνπ είκαη εθεί. 

4: Γηα λα κεηαθέξεηε ην ηειεθψλεκα ζηελ θξεβαηνθάκαξα ζε πεξίπησζε πνπ θνηκάκαη. 

5: Γηα λα κεηαθέξεηε ην ηειεθψλεκα ζηελ ηνπαιέηα ζε πεξίπησζε πνπ κε θαιεί ε θχζε.. 

6: Γηα λα κεηαθέξεηε ην ηειεθψλεκα ζην θηλεηφ κνπ ζε πεξίπησζε πνπ ιείπσ απφ ην ζπίηη. 

7: Γηα λα ζηείιεηε e-mail ζηνλ ππνινγηζηή κνπ, απαηηείηαη έλαο κπζηηθφο θσδηθφο, ν νπνίνο θαη ζα ζαο απνζηαιεί ελ 

επζέησ ρξφλσ. 

8: Γηα λα επηζηξέςεηε ζην θχξην κελνχ θαη λα μαλαθνχζεηε ηηο επηινγέο 1-7. 

9: Γηα λα δηαηππψζεηε θάπνην αίηεκα ή παξάπνλν. Καηφπηλ ζα κπείηε ζε αλακνλή αλάινγα κε ηελ πιεξφηεηα ηνπ 

απηφκαηνπ ηειεθσλεηή κνπ. 

Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεθσλήκαηνο ζα παίδεη ραιαξσηηθή κνπζηθή. 

Αλ, σζηφζν, ρξεηαζηεί λα πεξηκέλεηε πνιχ, ιππάκαη, αιιά αθνινπζψληαο θαη πάιη ην παξάδεηγκά ζαο, ζα πξέπεη λα 

ζαο ρξεψζσ κε έλα πνζφ γηα ηε δηαδηθαζία. 

Κιείλνληαο, ζαο εχρνκαη έλα επηπρηζκέλν θαη ιηγφηεξν θεξδνθφξν λέν έηνο. 

Ζ ηαπεηλή ζαο πειάηηζζα.»  
 

Πεγή: http://perierga.gr/2011/09/%ce%b1%cf%80%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b7-

%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%bc%ce%b9%ce%b1%cf%82-
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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 

Γηαδψζηε ζε θίινπο θαη γλσζηνχο ηνλ ηζηφηνπφ καο.  
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