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5) ύιιμγμ θηεκμηνόθςκ Ιθανίαξ
Θέμα : Απμίμεκε θηεκμηνμθία, δηαδηθαζία μίζζςζεξ βμζθμηόπςκ & εθανμμγή ζπεηηθήξ κμμμζεζίαξ
πεηηθά :
1) Εκδεηθηηθέξ Καηαγγειίεξ δεμμηώκ.
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Γπακενπόμαζηε επηζομώκηαξ κα ζαξ εκεμενώζμομε λακά γηα ημ πνόβιεμα πμο ακηημεηςπίδεη ημ
κεζί μαξ από ηεκ απμίμεκε θηεκμηνμθία, με ηεκ έθηαζε πμο έπεη ιάβεη ηα ηειεοηαία πνόκηα θαη κα
δεηήζμομε ηεκ ζοκδνμμή ζαξ ώζηε κα οπάνλεη θάπμηα ιύζε.
Σμ πνόβιεμα ηεξ απμίμεκεξ θηεκμηνμθίαξ είκαη πνόκημ, ηαιακίδεη ηεκ θμηκςκία ηεξ Ιθανίαξ θαη
δεμημονγεί εκηάζεηξ μεηαλύ ηςκ θηεκμηνόθςκ, ηςκ ηδημθηεηώκ αγνμηηθώκ εθμεηαιιεύζεςκ θαη ηςκ
μειηζζμθόμςκ, θαζώξ μη αγνμδεμηέξ από ηα δώα (αηγμπνόβαηα) δεκ θαηαζηνέθμοκ μόκμ
θαιιηενγεμέκεξ εθηάζεηξ (ειηέξ- αμπέιηα- μπμνςθόνα- θεπεοηηθά) αιιά θαη ηα μειηζζμθμμηθά θοηά πμο
είκαη ε βάζε γηα ηεκ ακάπηολε ηεξ μειηζζμθμμίαξ, μηαξ δναζηενηόηεηαξ ανθεηά ακεπηογμέκεξ ζηεκ
Ιθανία.
Σα ηειεοηαία πνόκηα, ιόγς θαη ηεξ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ, όιμ θαη πενηζζόηενα δώα πμο
οπμζηηίδμκηαη, με ηε μμνθή μηθνώκ θμπαδηώκ, ζηεκ πνμζπάζεηα ημοξ γηα ακαδήηεζε ηνμθήξ,
εηζένπμκηαη ζημοξ μηθηζμμύξ, πςνηά θαη πμιιέξ θμνέξ ζημοξ δεμμηηθμύξ δνόμμοξ.
Αοηό έπεη ςξ ζοκέπεηα κα γίκμκηαη δεμηέξ όπη μόκμ ζηηξ θαιιηένγεηεξ αιιά θαη ζηηξ μηθίεξ
ηςκ θαημίθςκ θαη κα οπάνπεη μεγάιμξ θίκδοκμξ ζημοξ δνόμμοξ ηνμπαίμο αηοπήμαημξ.

Οη δεμόηεξ μαξ ζε πμιιά πςνηά ζ’ όιε ηεκ Ιθανία βνίζθμκηαη ζε απόγκςζε, πνμζπαζμύκ κα
ζοιιάβμοκ ηα αδέζπμηα δώα ζηα θηήμαηα ημοξ θαη δεημύκ ηεκ ζοκδνμμή ημο Δήμμο γηα ηε ζύιιερε
θαη ηεκ απμμάθνοκζε ηςκ δώςκ από ηα θηήμαηα θαη ηηξ μηθίεξ ημοξ.
Η Δεμμηηθή Ανπή γίκεηαη απμδέθηεξ όιεξ αοηήξ ηεξ δοζανέζθεηαξ (Σπεηηθό 1) αθμύ ζύμθςκα με
ημ άνζνμ 17 ημο Ν.4056 (ΦΕΚ 52/12-03-2012 ΤΕΥΦΟΣ Α) μη δήμμη ηεξ πώναξ οπμπνεμύκηαη κα
μενημκμύκ γηα ηεκ πενηζοιιμγή, μεηαθμνά, θύιαλε, δηαηνμθή θαη δηαηήνεζε ηςκ ακεπηηήνεηςκ
παναγςγηθώκ δώςκ, μέπνη ηεκ μιμθιήνςζε ηςκ δηαδηθαζηώκ γηα ηεκ θαζ’ μημκδήπμηε ηνόπμ
εθπμίεζε ή ζθαγή ή επηζηνμθή ημοξ ζημκ ηδημθηήηε ημοξ.
Ο Δήμμξ Ιθανίαξ με πνμζπάζεηεξ μνηζμέκςκ αηνεηώκ θαη ημο μιηγάνηζμμο πνμζςπηθμύ πμο έπεη
ζηε δηάζεζή ημο πνμζπαζεί κα δώζεη θάπμηα ιύζε, εκ ημύημηξ ζηηξ πενηζζόηενεξ πενηπηώζεηξ ιόγς
έιιεηρεξ θαηάιιειμο πνμζςπηθμύ δεκ μπμνεί κα ζοιιάβεη όια αοηά ηα δώα αιιά θαη ακ αθόμα γίκεη
αοηό γηα έκα μένμξ από αοηά, δεκ είκαη δοκαηόκ κα ακηημεηςπηζηεί από ημκ δήμμ μαξ ε
δηαδηθαζία θύιαλεξ θαη ζηαβιίζμμο ιόγς ακεπάνθεηαξ πνμζςπηθμύ θαη δηαζεζίμςκ πόνςκ.
Ο Δήμμξ Ιθανίαξ ιαμβάκμκηαξ οπ’ όρηκ ηηξ θαζεμενηκέξ ιεηημονγηθέξ ημο ακάγθεξ, ηεκ πιεζώνα
ηςκ ανμμδημηήηςκ θαη πανάιιεια ηεκ οπμζηειέπςζε ηςκ Τπενεζηώκ ημο, γηα κα μπμνέζεη κα
ακηαπμθνηζεί ςξ πνμξ ημκ ζθμπό αοηό.
Δηεθδηθεί ηεκ έγθνηζε πηζηώζεςκ θαη ηεκ ηνμπμπμίεζε ημο ζεζμηθμύ πιαηζίμο πμο ζα
δηεοθμιύκεη ηεκ πνόζιερε ημο ακαγθαίμο πνμζςπηθμύ. Ωζηόζμ ζήμενα αοηή ε οπόζεζε δεκ
μπμνεί κα ακηημεηςπηζηεί απμηειεζμαηηθά με ημ οπάνπμκ πνμζςπηθό.
πεηηθά με ηεκ δηαδηθαζία μίζζςζεξ βμζθμηόπςκ ζομίδμομε όηη ηα ηειεοηαία πνόκηα
(από ημ 2015) με ημκ Ν.4351/2015 «Βμζθήζημεξ γαίεξ Γιιάδαξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ» θαη ηηξ
ζπεηηθέξ Τ.Α δεκ μπμνεί κα εθανμμζημύκ ηα ζπεηηθά άνζνα ημο Κακμκηζμμύ Δηαπείνηζεξ
Βμζθμηόπςκ ημο δήμμο Ιθάνηαξ, αθμύ ε ζπεηηθή ανμμδηόηεηα έπεη μεηαθενζεί ζηηξ πενηθένεηεξ.
Γηα όια αοηά μ Δήμμξ Ιθανίαξ έπεη οπμβάιεη εγγνάθςξ ηηξ πνμηάζεηξ ημο θαη δεκ έπεη ιάβεη
απάκηεζε, μύηε έγηκακ μη εκένγεηεξ πμο πνμηείκαμε, με ηεκ 110-2017 απόθαζε ημο δεμμηηθμύ
ζομβμύιημο (Σπεηηθό 2-3). Γηα όζμ ζοκεπίδεηαη αοηή ε θαηάζηαζε ηεκ θύνηα εοζύκε έπεη μ
ΟΠΓΚΓΠΓ θαη μη ανμόδηεξ οπενεζίεξ ηεξ Πενηθένεηαξ πμο ακέπμκηαη ημ πανάκμμμ θαζεζηώξ
μίζζςζεξ ηςκ βμζθμηόπςκ ηεξ Ιθανίαξ. Αθμύ με εοζύκε ημοξ εθανμόδμκηαη επηιεθηηθά μη
ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ πμο αθμνμύκ ηεκ δηαδηθαζία μίζζςζεξ βμζθμηόπςκ. Τπεκζομίδμομε επίζεξ όηη μ
δήμμξ Ιθανίαξ έπεη εκεμενώζεη γηα αοηή ηεκ ζέζε ημο ηηξ ανμόδηεξ οπενεζίεξ ηεξ πενηθένεηαξ
Βμνείμο Αηγαίμο θαη ημκ ΟΠΓΚΓΠΓ , εκώ πανάιιεια έπεη οπμβάιεη πνόηαζε κα εκηαπζμύκ μη
δεμμηηθέξ εθηάζεηξ ζηα δηαπεηνηζηηθά ζπεδία Βόζθεζεξ πμο ζα εθπμκεζμύκ με εοζύκε ηεξ
πενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο ζύμθςκα με όζα μνίδεη ε κμμμζεζία (δηαηάλεηξ άνζνςκ 2 & 3 ημο
Ν. 4351/2015). Κιείκμκηαξ επηζεμαίκμομε γηα μηα αθόμα θμνά, όηη ημ ζέμα ηεξ «θηεκμηνμθίαξ» ζηεκ
Ιθανία, δεκ είκαη δοκαηόκ κα ακηημεηςπίδεηαη μμκμδηάζηαηα, ακαδεηώκηαξ ηεπκηθέξ ιύζεηξ «γηα κα
μεκ παζμύκ μη εκηζπύζεηξ», παναγκςνίδμκηαξ ηόζμ ηεκ απόθαζε ημο Δεμμηηθμύ ζομβμοιίμο
(πμο εθθνάδεη ηεκ βμύιεζε ηςκ εθπνμζώπςκ ηεξ θμηκςκίαξ ημο κεζημύ κα δμζεί έκα ηέιμξ ζε αοηόκ ημ
πανάιμγμ ηνόπμ πνήζεξ ηςκ δεμμηηθώκ εθζηάζεςκ ζηα βμοκά ηεξ Ιθανίαξ), όζμ θαη ηεκ άπμρε ηεξ

ζοκηνηπηηθήξ πιεημκόηεηαξ ημο Ιθανηαθμο ιαμύ ζπεηηθά με αοηό ημ ζέμα. Τπεκζομίδμομε
πανάιιεια πνμγεκέζηενε έθθιεζε ημο Δεμάνπμο Ιθανίαξ (Σπεηηθό 4) γηα ημ ζέμα.
Πνόζθαηα ημ δεμμηηθό ζομβμύιημ απμθάζηζε μμμθώκα κα επακαιάβμομε ηηξ ίδηεξ εκένγεηεξ
(Σοκεμμέκμ 1), θαιώκηαξ ημκ ΟΠΓΚΓΠΓ, ηηξ οπενεζίεξ ηεξ Πενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο θαη ηεκ
Γηζαγγειηθή Ανπή κα πάνμοκ επίζεμε ζέζε, ή κα πνμηείκμοκ ιύζε γηα ημ ζέμα ηεξ θαηαζηνμθήξ ημο
πενηβάιιμκημξ θαη ηςκ θαιιηενγεηώκ ηεξ Ιθανίαξ από ηεκ ακελέιεγθηε βόζθεζε ηςκ δώςκ πμο
θηκμύκηαη ειεύζενα.

Πνμηείκμομε δειαδή κα εθανμμζηεί θαη ζηεκ Ιθανία, ακάιμγμ πνόγναμμα ζύιιερεξ ηςκ
ακεπηηήνεηςκ δώςκ, όπςξ έγηκε ζηα Δςδεθάκεζα πνηκ ιίγα πνόκηα με εηζαγγειηθή εκημιή.
ε δηαθμνεηηθή πενίπηςζε όζεξ εκένγεηεξ θαη κα γίκμοκ ζηεκ Ιθανία, ακ μη θναηηθέξ οπενεζίεξ
δεκ απακηήζμοκ ζηα ενςηήμαηα πμο οπμβάιαμε θαη πάνμοκ ηα πνμβιεπόμεκα από ηεκ ηζπύμοζα
κμμμζεζία μέηνα, απμηέιεζμα δεκ ζα οπάνλεη.
Ο Δήμμξ Ιθανίαξ βνίζθεηαη ζε αδηέλμδμ με ημ ηενάζηημ αοηό πνόβιεμα θαη γηα αοηό δεηάεη
ηεκ ανςγή ζαξ.
Αθμύ ζαξ οπεκζομίζμομε παιηόηενε ακάιμγε πνμζπάζεηα ημο Δήμμο Αγημο Κενύθμο (Σοκεμμέκμ 2)
ε μπμία δοζηοπώξ δεκ είπε θαμία ζεηηθή θαηάιελε γηαηί μη πνμηάζεηξ ημο δήμμο δεκ
οπμζηενίπζεθακ μύηε από ηεκ ηόηε εηζαγγειηθή ανπή , μύηε από ηεκ ηόηε Νμμανπηαθή αοημδημίθεζε.
Έπμκηαξ οπ’όρηκ όια ηα πνμεγμύμεκα θαζώξ θαη ηεκ παιηόηενε δέζμεοζε ημο οιιόγμο
Κηεκμηνόθςκ Ιθανίαξ γηα πανμπή βμεζείαξ ζημ θοκήγη ηςκ ακεπηηήνεηςκ, ακ ελαζθαιηζζεί ε
κμμηθή θάιορε από ηεκ Πμιηηεία, πνμηείκμομε γηα κα ακμίλεη μ δνόμμξ γηα ηεκ μοζηαζηηθή
ακηημεηώπηζε ημο πνμβιήμαημξ ηα αθόιμοζα, ηα μπμία βέβαηα πνέπεη κα οπμζηενηπζμύκ θαη από ηε
Πενηθένεηα Βμνείμο Αηγαίμο θαζώξ βέβαηα θαη ηεκ Γηζαγγειία Πνςημδηθώκ ημο Νμμμύ άμμο.
1) Σογθνόηεζε με εοζύκε ηεξ Τμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ (Πενηθένεηα & δήμμξ) μεηθηώκ ζοκενγείςκ
γηα ηε ζύιιερε ε θόκεοζε ηςκ ακεπηηήνεηςκ δώςκ, ημ θόζημξ ηςκ ζοκενγείςκ ζα επηβανύκεη
ηόζμ ημοξ Δήμμοξ όζμ θαη ηεκ Πενηθενεηαθή Αοημδημίθεζε.
2) Άμεζε εθπμίεζε ε δηάζεζε ζε θμηκςθειή ηδνύμαηα ηςκ ζοιιεθζέκηςκ δώςκ.
Σα παναπάκς μέηνα πηζηεύμομε όηη ζα δώζμοκ μοζηαζηηθή ιύζε ζημ πνόβιεμα ηεξ ακεπηηήνεηεξ
θηεκμηνμθίαξ, γεγμκόξ πμο πήνε εθνεθηηθέξ δηαζηάζεηξ με ηε πανμπή επηδμηήζεςκ πςνίξ
μοζηαζηηθό έιεγπμ.
ε αοηή ηεκ θαηεύζοκζε δεημύμε:
 Από ηεκ Γηζαγγειία Πνςημδηθώκ άμμο, αθμιμοζώκηαξ ημ πανάδεηγμα ηεξ ηόηε

Γηζαγγειίαξ Πνςημδηθώκ Ρόδμο γηα ηεκ ακηημεηώπηζε ηεξ ακεπηηήνεηεξ θηεκμηνμθίαξ,
ημο μπμίμο θμμβηθό ζεμείμ ήηακ ε άμεζε εθπμίεζε ηςκ δώςκ πμο πνμθαιμύζακ δεμηέξ.
Όπμο με δομ δηαδμπηθέξ γκςμμδμηήζεηξ πανείπε κμμηθή θάιορε ζημ όιμ εγπείνεμα, θαζώξ
θαη ζημοξ ακζνώπμοξ πμο είπακ επηθμνηηζζεί με ηεκ εοζύκε ηεξ θόκεοζεξ ηςκ
ακεπηηήνεηςκ δώςκ. Να εθδώζεη ακάιμγεξ γκςμμδμηήζεηξ πμο δίκμοκ ηεκ άδεηα ζε
θάπμηα άημμα, από ημκ ζύιιμγμ ηςκ θηεκμηνόθςκ, ημκ θοκεγεηηθό ζύιιμγμ Ιθανίαξ, μαδί με
ηεκ Αζηοκμμία, κα δεμημονγήζμοκ ζοκενγείμ πμο ζα μπμνεί κα ημοθεθίδεη ηα ακεπηηήνεηα
δώα ςξ ζενάμαηα πμο δεκ μπμνμύκ κα ζοιιεθζμύκ μέζα ζηα θαιιηενγεμέκα θηήμαηα.
 Από ημκ ΟΠΓΚΓΠΓ, θαη ηηξ οπενεζίεξ ηεξ Πενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο, κα απακηήζμοκ
επί ηεξ μοζίαξ ζε όζα πενηγνάθμκηαη ζηεκ 110-2017 (Σοκεμμέκμ 3), απόθαζε ημο Δ. θαη ηεκ
ζπεηηθή αιιειμγναθία, δηαθμνεηηθά κα απακηήζμοκ ζηεκ θμηκςκία γηαηί οπμκμμεύμοκ ηεκ
πνμζπάζεηα ημο δήμμο κα ακηημεηςπηζηεί με κόμημμ θαη μνηζηηθό ηνόπμ ημ ζέμα ηςκ
βμζθμηόπςκ ζηεκ Ιθανία.
 Από ηεκ Δ/κζε Δαζώκ άμμο, ημ Δαζμκμμείμ Ιθανίαξ, ηε Θενμθοιαθή, κα πνάλμοκ ηα δέμκηα
γηα ηεκ εθανμμγή ηςκ αζηοκμμηθώκ Δηαηάλεςκ Βμζθήξ πμο έπμοκ εθδμζεί γηα ηεκ Ιθανία.
Οη ζογθεθνημέκεξ απμθάζεηξ έπμοκ ιεθζεί με ζθμπό ηεκ πνμζηαζία οπενβμζθεμέκςκ θαη ζε
θάπμηεξ πενηπηώζεηξ ενεμμπμηεμέκςκ πενημπώκ, ημο Δήμμο μαξ από ηε ζοκεπή, ακελέιεγθηε θαη
πανάκμμε πανμοζία ζε αοηέξ, οπένμεηνα μεγάιμο ανηζμμύ αηγμπνμβάηςκ.

 Από ημκ ζύιιμγμ ηςκ θηεκμηνόθςκ κα εκεμενώζεη ηα μέιε ημο θαη όζμοξ θένμκηαη ςξ
θηεκμηνόθμη γηα ηεκ οπμπνέςζε απμμάθνοκζεξ ηςκ δώςκ ημοξ από ηηξ πενημπέξ πμο απαγμνεύεηαη
ε βμζθή.
Σέιμξ ζαξ γκςνίδμομε όηη είκαη εοπνόζδεθηε πνμξ δηενεύκεζε θάζε πνόηαζε πμο ζα μπμνεί
κα εθανμμζηεί θαη κα ζομβάιεη ζηεκ επίιοζε ημο ακςηένς πνμβιήμαημξ.
Παναθαιμύμε γηα ηηξ εκένγεηέξ ζαξ.
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