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Θέμα: Απόρεηξ Δήμμο Ιθανηαξ γηα ηεκ Ακαζεώνεζε ημο Πενηθενεηαθμύ Πιαηζίμο 

Φςνμηαληθμύ Σπεδηαζμμύ . 

     Η πανμφζα μειέηε θαιείηαη κα αλημιμγήζεη, κα ακαζεςνήζεη θαη κα ελεηδηθεφζεη ημ ηζπφμκ, 

απυ ημ έημξ 2003, Πενηθενεηαθό Πιαίζημ πςνμηαληθμύ ζπεδηαζμμύ. 

   Ακαγκςνίδμομε ηε δοζθμιία ημο εγπεηνήμαημξ, θαζχξ ημ θάζε κεζί απμηειεί μηα δηαθνηηή 

πςνηθή εκυηεηα με δηαθμνεηηθά παναθηενηζηηθά θαη ςξ εθ ημφημο ίζςξ ήηακ μνζυηενμ ημ 

Πιαίζημ Υςνμηαληθμφ πεδηαζμμφ & Αεηθυνμο Ακάπηολεξ κα ζπεδηάδεηαη υπη γηα ημ ζφκμιμ 

ηεξ Πενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο αιιά γηα θάζε κεζί λεπςνηζηά.    

    ημ πιαίζημ ηεξ δηαδηθαζίαξ δηαβμφιεοζεξ γηα ημ Β1 Σηάδημ ηεξ μειέηεξ «Αλημιόγεζε, 
Ακαζεώνεζε, & Γλεηδίθεοζε ημο Πενηθενεηαθμύ Πιαηζίμο Φςνμηαληθμύ Σπεδηαζμμύ θαη 
Αεηθόνμο Ακάπηολεξ Πενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο» πνμηείκμομε ανπηθά κα παναηαζεί ε 

πνμζεζμία θαηάζεζεξ πνμηάζεςκ, (ε μπμία ιήγεη ζηηξ 16 Οθηςβνίμο 2015), θαηά 3 μήκεξ 
ημοιάπηζημκ. Γηαηί μη αζάθεηεξ πμο πνμθφπημοκ, υπςξ αοηέξ πμο εκδεηθηηθά ζα ακαθένμομε 

παναθάης, απαηημφκ πενηζζυηενμ πνυκμ θαη μειέηε έηζη χζηε κα γίκμοκ πημ εμπενηζηαηςμέκεξ 

πνμηάζεηξ θαη επηζεμάκζεηξ.  

mailto:dak2@otenet.gr


          

 

2 

 

   Ο Υςνμηαληθυξ θαη πμιεμδμμηθυξ ζπεδηαζμυξ δεκ απμηειεί γεκηθά μηα θμηκςκηθά μοδέηενε 

ηεπκμθναηηθή δηαδηθαζία, ζημπεφεη ζηεκ μνγάκςζε ημο πχνμο, ζφμθςκα με ηα ζομθένμκηα 

θαη ηηξ επηιμγέξ ηεξ θονίανπεξ μηθμκμμηθά ξ ηάλεξ πμο θαζμνίδεη ζε μεγάιμ βαζμυ ηεξ 

επηιμγέξ ηςκ κμμμζεηεμάηςκ ηςκ   θοβενκήζεςκ.  

   Τμ πναγμαηηθό πνόβιεμα θαηά ηεκ άπμρε μαξ δεκ είκαη ημ ακ ζα οπάνλεη 

κμμμζεηεμέκμξ, ηοπηθά, ζπεδηαζμόξ αιιά ημ πμημξ απμθαζίδεη, με πμηα θνηηήνηα θαη ζε 

όθειμξ πμημο, ζπεηηθά με ημ πνόκμ, ημ πώνμ θαη ηηξ πνμηεναηόηεηεξ πςνμζέηεζεξ ζε 

εζκηθό θαη ημπηθό επίπεδμ.   Απυ αοηή ηε ζθμπηά ημ πνυβιεμα γηα εμάξ δεκ είκαη ε «έιιεηρε 
ακαπηοληαθμφ πνμζακαημιηζμμφ» γεκηθχξ θαη αμνίζηςξ,  ζεςνμφμε υηη θάζε μμνθή 

πςνμηαληθμφ ζπεδηαζμμφ, ηυζμ ςξ αοημηειήξ πανέμβαζε, υζμ θαη ζηε δηαζφκδεζε ηεξ με 

γεκηθυηενεξ πμιηηηθέξ, (υπςξ ε απειεοζένςζε ηεξ αγμνάξ θαη ηεξ πνήζεξ ηεξ γεξ, μη 

ακαδηανζνχζεηξ ζημ θαηαζθεοαζηηθυ θιάδμ θιπ), οπενεηεί μφηςξ ε άιιςξ θάπμημκ «ακαπηοληαθυ 
πνμζακαημιηζμυ».  Σε ηειεοηαία ακάιοζε, ε έκκμηα ηεξ μηθμκμμηθήξ ακάπηολεξ δεκ είκαη 

μηα μοδέηενε, ηεπκμθναηηθή έκκμηα, αιιά έπεη βαζύηαημ μηθμκμμηθό – πμιηηηθό 

πενηεπόμεκμ, ζπεηίδεηαη άννεθηα με ημ ενώηεμα, γηα ηα ζομθένμκηα πμηαξ θμηκςκηθήξ 

ηάλεξ ζπεδηάδεηαη θαη οιμπμηείηαη ε ακαπηοληαθή πμιηηηθή. Έηζη, ημ βαζηθυ δίιεμμα ζημ 

μπμίμ θαηαιήγμοκ υιεξ μη επηιμγέξ ακαπηοληαθμφ γεκηθά θαη εηδηθυηενα πςνμηαληθμφ 

ζπεδηαζμμφ, είκαη:  Δηαζθάιηζε ηεξ θενδμθμνίαξ ημο θεθαιαίμο (εγπχνηςκ θαη λέκςκ  

μμίιςκ) ή ζοκδοαζμέκε ηθακμπμίεζε ημο ζοκόιμο ηςκ ιασθώκ ακαγθώκ;                                                                  

   Γίκαη πνμθακήξ ε απάκηεζε πμο δίκεη υια αοηά πνυκηα ημ ειιεκηθυ θνάημξ δηα ηεξ 

εθανμμδυμεκεξ πμιηηηθήξ ηςκ θοβενκήζεςκ ημο θαη ηςκ κμμμζεηεμάηςκ ημοξ.                                                          

Ήδε εδχ θαη δομ ζπεδυκ δεθαεηίεξ, πνμςζμφκηαη ακαδηανζνχζεηξ ζημοξ ζηναηεγηθμφξ 

ημμείξ ηεξ μηθμκμμίαξ (εκένγεηα, μεηαθμνέξ, ηει/κηεξ, θαηαζθεοέξ), βαζαίκεη μ εμπμνεομαηηθυξ 

παναθηήναξ ηεξ γεξ θαη ηςκ πνήζεςκ ηεξ, ημ πενηβάιιμκ οπμηάζζεηαη υιμ θαη πενηζζυηενμ 

ζηεκ θενδμθμνία, θαη βεβαία πνμςζμφκηαη ακαδηανζνχζεηξ θαη ζηηξ ενγαζηαθέξ ζπέζεηξ.  

Βαζηθέξ, δςηηθέξ ιασθέξ ακάγθεξ υπςξ ε ογεία, ε παηδεία, μ αζιεηηζμυξ, μ πμιηηηζμυξ 

ακηημεηςπίδμκηαη ςξ εμπμνεφμαηα, πνμπςνά ε ηδηςηηθμπμίεζε ημοξ, απμθημφκ θαη ηοπηθά, 

υιμ θαη πενηζζυηενμ, παναθηήνα «πνμκμμηχκ» γηα ιίγμοξ θαη υπη δηθαηςμάηςκ γηα υιμοξ. 

   ήμενα ημ οθηζηάμεκμ Γζκηθό Πιαίζημ Φςνμηαληθμύ Σπεδηαζμμύ, οπενεηεί ηηξ ακάγθεξ 

ζςνάθηζεξ ηεξ ακηαγςκηζηηθυηεηαξ θαη ηεξ θενδμθμνίαξ , ηηξ επηιμγέξ ηεξ ΓΓ γηα ειεύζενε 

θίκεζε θεθαιαίμο – ενγαζίαξ – εμπμνεομάηςκ.  

  Ακηακαθιά ημ ζπεδηαζμυ γηα ηεκ ακάπηολε ηεξ θαπηηαιηζηηθήξ μηθμκμμίαξ, πμο πνμθνίκεη 

ηεκ μεηαηνμπή ηεξ πχναξ ζε θυμβμ μεηαθμνάξ εμπμνεομάηςκ θαη εκένγεηαξ απ’ ηε μηα θαη 

ηεκ ακάπηολε ημο ημονηζμμφ απ’ ηεκ άιιε. Γδνάδεηαη ζηε πμιηηηθή εμπμνεομαημπμίεζεξ ηεξ 

γεξ, θαη ηςκ δεμμζίςκ ένγςκ, θαζώξ θαη ζε αοηήκ ηεξ «απειεοζένςζεξ» ζηναηεγηθώκ 

ημμέςκ ηε μηθμκμμίαξ (εκένγεηα, ηει/κηεξ θιπ.).  
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 Πνμςζεί ηε θαηάνγεζε ηςκ όπμηςκ πενημνηζμώκ οπήνπακ μέπνη ζήμενα ζπεηηθά με ηηξ 

αιιαγέξ πνήζεςκ γεξ, εθόζμκ αοημί εμπμδίδμοκ ηεκ επεκδοηηθή δνάζε ημο μεγάιμο 

θεθαιαίμο. ηενίδεη ηε κέα δημηθεηηθή δμμή ηεξ πχναξ, χζηε κα δεμημονγεζμφκ 

πνμτπμζέζεηξ επηηάποκζεξ ηεξ πμιηηηθήξ ηεξ εμπμνεομαημπμίεζεξ ηςκ ημμέςκ ηεξ ογείαξ, 

ηεξ πνυκμηαξ, ηεξ παηδείαξ, μέζα απυ ηε δηάζπαζε θαη «απμθέκηνςζε» ηεξ θναηηθήξ εοζφκεξ 

ζε πενηθενεηαθυ επίπεδμ.    

  Τα πενηθενεηαθά πςνμηαληθά ζπέδηα, με ηε ζεηνά ημοξ απμηειμύκ ελεηδηθεύζεηξ ημο 

γεκηθμύ πςνμηαληθμύ ζπεδίμο, ζπεδηάδμοκ ζηε βάζε ηςκ πνμακαθενζέκηςκ 

θαηεοζύκζεςκ.  Σα πμιεμδμμηθά ζπέδηα είκαη επίζεξ αιιειέκδεηα με ημ ζπεδηαζμυ ζε 

πενηθενεηαθυ θαη εζκηθυ επίπεδμ, ημκ οπενεημφκ, ελεηδηθεφμκηαξ ημκ γεκηθυ ζπεδηαζμυ ηεξ 

άνπμοζαξ ηάλεξ, οπενεηχκηαξ έηζη θαη ηηξ ακάγθεξ ημο θεθαιαίμο ζε θάζε πενημπή, ζε θάζε 

πυιε.   Η θαπηηαιηζηηθή ακάπηολε πμο ζπεδηάδεηαη δεκ μπμνεί θαη δεκ είκαη θηιμιασθή. 

Γίκεηαη με γκχμμκα ηεκ θενδμθμνία ηςκ μμκμπςιηαθχκ μμίιςκ θαη υπη με γκχμμκα ηεκ 

ηθακμπμίεζε ηςκ ιασθχκ ακαγθχκ.  

   Οη παναπάκς γεκηθέξ θαηεοζφκζεηξ ελεηδηθεφμκηαη με ζογθεθνημέκμ ηνυπμ ζηε πενίπηςζε 

ημο θάζε «ημπηθμφ» πςνμηαληθμφ ζπεδίμο, θοζηθά ημ ίδημ ηζπφεη θαη ζηε πενίπηςζε ημο 

Πενηθενεηαθμύ Πιαηζίμο Φςνμηαληθμύ Σπεδηαζμμύ θαη Αεηθόνμο Ακάπηολεξ ηεξ 

Πενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο  πμο θηκείηαη αθνηβχξ ζηεκ ηδία νυηα.  

      ε αδνέξ γναμμέξ αοηυ απμηοπχκεηε ζηεκ πνυηαζε ημο Β1 ζηαδίμο  :   

 Κηκείηαη ζηε ιμγηθή ηεξ «αλημπμίεζεξ» ηςκ παναιηαθχκ «θηιέηςκ» γεξ ηςκ κεζηχκ 

απυ επηπεηνεμαηηθά ζομθένμκηα, θάηη πμο απμδεηθκφεηαη ηδηαίηενα απυ ημοξ υνμοξ 

δυμεζεξ, θαη ηα μεγέζε ηεξ ημονηζηηθήξ δναζηενηυηεηαξ πμο πενηγνάθεη ζηεκ πνυηαζε 

ημο θαη γηα ηεκ Ιθανία (λεκμδμπεία 3-5 αζηένςκ). 

 Δεκ θαημπονχκεη μφηε ζημ ειάπηζημ υνμοξ ηζυννμπεξ πςνηθήξ θαη θιαδηθήξ 

ακάπηολεξ ζημ κεζί.  Φαναθηενηζηηθά, δεκ πνμβιέπεη ηίπμηε μοζηαζηηθά γηα ημ 

πνςημγεκή ημμέα.   

 Καμία μοζηαζηηθή μένημκα δεκ οπάνπεη γηα πςνμζέηεζε θάζεηςκ μμκάδςκ αλημπμίεζε 

ηεξ αγνμηηθήξ θαη θηεκμηνμθηθήξ παναγςγήξ ημο κεζημφ (π.π ζθαγείμ), θαζχξ θαη 

άιιςκ πιμοημπαναγςγηθχκ πυνςκ ( π.π ζπηζηυιηζμξ ). 

 Δεκ απμηοπώκεη, μύηε θαημπονώκεη ημ δαζηθό πιμύημ ημο κεζημύ, ηεκ ίδηα ζηηγμή 

πμο αθήκεη ακμηθηό ημ πεδίμ (πνμβιέρεηξ εηδηθμφ πςνμηαληθμφ γηα  ΑΠΓ) γηα ηδηςηηθή 

επηπεηνεμαηηθή δναζηενηόηεηα ζηεκ εκένγεηα (αημιηθυ πάνθμ).   

 Απμηογπάκεη κα ιφζεη ημ πνυβιεμα ημο ζπεδηαζμμφ ηεξ μηθηζηηθήξ δόμεζεξ ζημ κεζί. 

Η ιφζε ζημ πνυβιεμα αοηυ δε μπμνεί κα είκαη, μφηε ε πιήνεξ απμοζία μνημζέηεζεξ 

ηςκ μηθηζμχκ, μφηε υμςξ θαη νοζμίζεηξ πμο δεκ παίνκμοκ οπυρε ημοξ μιμθιενςμέκα 

ηα παναθηενηζηηθά – μηθμκμμηθά, πενηβαιιμκηηθά, πμιηηηζμηθά, πιεζοζμηαθά, 
γαημθηεζηαθά  θιπ – ημο κεζημφ.   
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 Οη πνμηάζεηξ ημο  Πενηθενεηαθμύ Πιαηζίμο Φςνμηαληθμύ Σπεδηαζμμύ  μπμνεί 

θακείξ κα πνμβιέρεη όηη, ζημ βαζμό πμο ηζπύζμοκ ςξ έπμοκ , ζα  δηεοθμιύκμοκ 

ηε ζογθέκηνςζε ηεξ γεξ ζε ιηγόηενα πένηα. 

    ε υηη μαξ αθμνά πηζηεφμομε  υηη μ πςνμηαληθυξ ζπεδηαζμυξ δε μπμνεί κα 

ακηημεηςπίδεηαη ςξ έκα «ηεπκμθναηηθυ», αιιά  ςξ  έκα  βαζηά πμιηηηθυ πνυβιεμα πμο δε 

μπμνεί κα ακηημεηςπηζζεί ζημ έδαθμξ ημο ζεμενηκμφ πνμζακαημιηζμμφ ηεξ ακάπηολεξ.    

   Γηα κα γίκεη αοηυ πνεηάδεηαη μηα πμιηηηθή νήλεξ πμο ζα βάδεη ζημ επίθεκηνμ ηεκ 

ηθακμπμίεζε ηςκ ακαγθχκ ημο ενγαδυμεκμο θαη ηεξ μηθμγέκεηαξ ημο θαη υπη ηε ζςνάθηζε 

ηεξ ακηαγςκηζηηθυηεηαξ θαη ηεξ θενδμθμνίαξ.  

   Απυ αοηή ηε ζθμπηά, πνέπεη κα λεθαζανίζμομε ηηξ αοηαπάηεξ υηη μπμνεί, ζημ έδαθμξ 

γεκηθά ημο δνυμμο ακάπηολεξ πμο έπεη θαζμνηζζεί απυ ηεκ εθανμμδυμεκε πμιηηηθή ηςκ 

θοβενκήζεςκ θαη ηςκ κμμμζεηεμάηςκ ημοξ , κα οπάνλμοκ «ημπηθά» πςνμηαληθά πιαίζηα 

ηα μπμία κα ιεηημονγμφκ ζε μηα ακηίζεηε ιμγηθή. 

   Γηα κα θαηακμεζεί αοηυ θαιφηενα κα πάνμομε οπυρε μαξ ηηξ ελήξ πιεονέξ:                           

 Τμ αζθοθηηθό ζεζμηθό πιαίζημ γηα  οημζέηεζε ηεξ ανπήξ ηεξ «ζομπαγμύξ πόιεξ»  
πμο δίδεηαη ςξ θαηεύζοκζε από ημ πενηθενεηαθό πιαίζημ πςνμηαληθμύ ζπεδηαζμμύ 
& αεηθόνμο ακάπηολεξ ηεξ πενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο, ζημκ ημμέα ηεξ 
μηθηζηηθήξ ακάπηολεξ, θαη δεζμεύεη ημ Σ.Φ.Ο.Ο.Α.Π. ηεξ Ιθανίαξ. Σμ μπμίμ ζηεκ 
μοζία μδεγεί ζημκ εθβηαζμυ ηεξ ζοκαίκεζεξ ζε μηα δηαδηθαζία «δηαβμφιεοζεξ» θαη, 
ηειηθά απμδμπή θαη κμμημμπμίεζε ηεξ ηειηθήξ απυθαζεξ ηεξ θοβένκεζεξ, ε μπμία δε 
δεζμεφεηαη απυ θαμία ακηίζεηε γκχμε θακεκυξ ΟΣΑ, επηζηεμμκηθήξ μνγάκςζεξ, 
μαδηθμφ θμνέα θιπ. 

 Τεκ άννεθηε ζπέζε πμο οπάνπεη μεηαλύ ηςκ βαζηθώκ θαηεοζύκζεςκ ημο γεκηθμύ 
πςνμηαληθμύ ζπεδίμο θαη ηςκ ακηηζημίπςκ ημπηθώκ. Αξ ζθεθζμφμε, π.π πυζμ μπμνεί 
θακείξ κα μηιά γηα ιασθυ, θζεκυ θαη πμημηηθυ εζςηενηθυ ημονηζμυ, υηακ μη 
αενμπμνηθέξ, αθημπιμσθέξ ζογθμηκςκίεξ είκαη μμκμπςιεμέκμη θιάδμη.  Ομμίςξ, αξ 
ζθεθζμφμε – με βάζε θαη ηεκ εμπεηνία απυ άιια κεζηά π.π. Κς, Ρυδμ θιπ. – υπμο 
εθανμυζηεθε μ ημονηζμυξ μεγάιεξ θιίμαθαξ, ηη επηπηχζεηξ είπε ζηηξ ενγαζηαθέξ 
ζπέζεηξ, αιιά θαη ζημ πενηβάιιμκ, ημ πμιηηηζμηθυ πνχμα θιπ. 

 Τεκ πίεζε πμο αζθεί ε γεκηθή πμιηηηθή ζηεκ όλοκζε ημπηθώκ πνμβιεμάηςκ, ε 
μπμία με ηε ζεηνά ηεξ αζθεί πίεζε ζε ημπηθέξ δεμμηηθέξ ανπέξ κα μπμοκ ζηε ιμγηθή 
ημο «ημπηθμφ» πνμβιήμαημξ .   

   Ιδηαίηενε πνμζμπή πνεηάδεηαη ζε πιεονέξ, υπςξ π.π.   
 - ημ δήηεμα ημο θαζμνηζμμύ ηςκ μνίςκ μηθηζμώκ θαη ηςκ όνςκ δόμεζεξ γεκηθά, 
δεηήμαηα ζηα μπμία θαιιηενγμφκηαη απμπνμζακαημιηζηηθά δηιήμμαηα                                     
(π.π. κα δηαηενεζεί ημ ζεμενηκυ μηθηζηηθυ μμκηέιμ  ή κα πάμε ζε μνημζεηήζεηξ  «ζομμαδέμαημξ»,                   
πμο ζα δηεοθμιφκμοκ ηεκ ζογθέκηνςζε ηεξ γεξ ζε ιίγα πένηα). 

 -  ηα ενςηήμαηα «καη ή όπη ημονηζμό», ακάπηολε ζηα πανάιηα ή ζηα μνεηκά» θιπ. 
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  Γηα εμάξ ημ Πενηθενεηαθό Πιαίζημ Φςνμηαληθμύ Σπεδηαζμμύ  απμηειεί «ενγαιείμ» πμο 

πνέπεη κα αλημπμηεζεί υπη γηα ηε θαιιηένγεηα αοηαπαηχκ υηη μπμνεί κα ιοζμφκ ηα 

πνμβιήμαηα ζε ημπηθυ επίπεδμ, αιιά γηα κα δηεθδηθεζμφκ ιφζεηξ πμο ζα ζοκάδμοκ με ηε 

ιμγηθή πμο ιέεη υηη μ Υςνμηαληθυξ πεδηαζμυξ μπμνεί θαη πνέπεη κα ζημπεφεη ζηε 

ζοκδοαζμέκε ηθακμπμίεζε ημο ζοκυιμο ηςκ ιασθχκ ακαγθχκ, δειαδή: 
 Σηεκ πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ηδηαίηενα ηςκ δαζώκ, ηςκ πανάθηηςκ θαη κεζηςηηθώκ 

πενημπώκ. 
 Σηεκ ηζόννμπε ακάπηολε πενημπώκ θαη θιάδςκ ηεξ μηθμκμμίαξ, 
 Σηεκ πνμζηαζία ηεξ δεμόζηαξ ογείαξ θαη αζθάιεηαξ, 
 Σηε δηεύνοκζε ημο ιασθμύ εηζμδήμαημξ θαη ηςκ δηθαηςμάηςκ ηςκ ενγαδμμέκςκ, 
 Σηεκ πνμζηαζία ηεξ πμιηηηζηηθήξ θιενμκμμηάξ. 

  Σα παναπάκς είκαη γηα εμάξ θνηηήνηα υπη μμκυ γηα κα θνίκμομε θαη κα θαηαδείλμομε ημκ 

παναθηήνα ηεξ μειέηεξ, αιιά θαη γηα κα επελενγαζημφμε αηηήμαηα πμο ζα ακαδείπκμοκ ηη 

ζεμαίκεη πναθηηθά «άιιμξ δνυμμξ ακάπηολεξ» γηα ηεκ Ιθανία.   

  Με Βάζε υια ηα παναπάκς, πηζηεφμκηαξ πςξ οπμζηενίδμομε  ηα δηθαηχμαηα ηςκ δεμμηχκ 

μαξ ζημ θοζηθυ πενηβάιιμκ θαη ζηε δυμεζε. Θα ημπμζεηεζμφμε  θαηά ηεκ δηαδηθαζία ηεξ 

δηαβμφιεοζεξ επί ηςκ πνμηάζεςκ ημο Β1 ζηαδίμο ηεξ μειέηεξ, θαηαζέημκηαξ μηα ζεηνά 
παναηενήζεηξ θαη πνμηάζεηξ  πμο δηαμμνθώζεθακ μεηά από ζοκενγαζία με ηεξ ηεπκηθέξ 
οπενεζίεξ ημο δήμμο θαη επαγγειμαηίεξ ημο πώνμο.  

Γπηζεμάκζεηξ ζπεηηθά με ηηξ θαηεοζύκζεηξ γηα ηεκ Φςνηθή εκόηεηα ηεξ  Ιθανίαξ 

1. Οη μειεηεηέξ ζεςνμύκ όηη ημ ΣΦΟΟΑΠ Ιθανίαξ ζοκηάζζεηαη με ηηξ θαηεοζύκζεηξ ηεξ 

πανμύζαξ, επμμέκςξ «δεκ οθίζηαηαη ακάγθε ηνμπμπμίεζήξ ημο» (ζει.156). Τμ ΣΦΟΟΑΠ 

Ιθανίαξ όπςξ ζεζμμζεηήζεθε ζημ ζπεηηθό ΦΓΚ δεμημονγεί πμιύ πενηζζόηενα 

πνμβιήμαηα από όζα ζηόπεοε κα ακηημεηςπίζεη,  θαη απαηηείηαη ημοιάπηζημκ 

ηνμπμπμίεζε ζε πμιιά ζεμεία ημο.  

2. Θα πνέπεη κα δμζεί ηδηαίηενμ βάνμξ ζημ οπάνπμκ μμκαδηθυ μηθηζηηθυ μμκηέιμ ηεξ Ιθανίαξ 

πμο έπεη ακαπηοπηεί απυ ηεκ ανπαηυηεηα μέπνη θαη ηηξ μένεξ μαξ. Οη μηθηζμμί είκαη 

δηάζπανημη, αναημδμμεμέκμη θαη μη θαημηθίεξ βνίζθμκηαη μέζα ζηεκ θαιιηενγήζημε έθηαζε.               

Η βίαηε επηβμιή ημο μμκηέιμο ηεξ ζομπαγμύξ θαη ζοκεθηηθήξ πόιεξ θαηαζηνέθεη ηεκ 

δηαθμνεηηθόηεηα  ημο μμκηέιμο ηεξ Ιθανίαξ πμο είκαη μμκαδηθό ζε μιόθιενμ ημ Αηγαίμ.  

3. Απυ ηα ζομθναδυμεκα ηεξ μειέηεξ πανμοζηάδμκηαη (εζθαιμεκα) υιμη μη μηθηζμμί ηεξ Ιθανίαξ 

πενηγνάθμκηαη ςξ παναδμζηαθμί. Απυ ημοξ 80 μηθηζμμφξ πμο οπάνπμοκ ζοκμιηθά ζημ κεζί, μη 

34 είκαη παναθηενηζμέκμη ςξ ζηάζημμη θαη μυκμ 3 είκαη παναδμζηαθμί. 

4. Σα πμιογςκηθά ζπήμαηα πμο πνμηείκμκηαη ζοννηθκχκμοκ θαη θαηαθενμαηίδμοκ θαηά πμιφ ηα 

υνηα ηςκ μηθηζμχκ με απμηέιεζμα κα πάκμοκ ημ παναθηήνα ημοξ (ζει.148). Ο κέμξ 

πςνμηαληθυξ ζπεδηαζμυξ πνμηείκεη μνημζέηεζε θαη με θοθιηθυ υνημ ε μπμία ζακ μμκηέιμ 

πηζακυκ κα ιεηημονγήζεη θαιφηενα ζημ ηδηαίηενμ πενηβάιιμκ ηεξ Ιθανίαξ. 
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5. ηεκ οπυ ζοδήηεζε Υςνμηαληθή μειέηε, πνμςζείηαη ε δεμημονγία θαηαιομάηςκ μυκμ 

μεγάιεξ θαηεγμνίαξ (3,4 θαη 5 αζηένςκ).  Ο εθζογπνμκηζμυξ οθηζηάμεκςκ ημονηζηηθχκ 

μμκάδςκ απαηηεί μμμίςξ ακαβάζμηζε ζε θαηαιφμαηα 3, 4 θαη 5 αζηένςκ μυκμ ή μεηαηνμπή 

ημοξ ζε ζφκζεηα ημονηζηηθά θαηαιφμαηα  ήπηαξ ακάπηολεξ.   

ε εθηυξ ζπεδίμο πενημπέξ ηεξ εκδμπχναξ απαηημφκηαη 10 ζηνέμμαηα γηα ηε δεμημονγία 

θαηαιομάηςκ, λεπενκώκηαξ θαηά πμιύ ηα ακηίζημηπα ειάπηζηα όνηα ανηηόηεηαξ πμο 

πνμβιέπεη ημ ΣΦΟΟΑΠ Ιθανίαξ. Η απαίηεζε αοηή αθμνά θαη ζηεκ πενίπηςζε επέθηαζεξ 

οθηζηάμεκμο θαηαιφμαημξ. Γπίζεξ, πνμβιέπμκηαη θαη άιιεξ πνήζεηξ πένακ ημο ημονηζμμφ.  
Θα πνέπεη κα γίκεη δηεοθνίκηζε ηςκ πνήζεςκ πμο πνμηείκμκηαη ζηε κέα πςνμηαληθή μειέηε.  

6. Ο ηνυπμξ θαηαζθεοήξ πμο πνυθεηηαη κα επηβιεζεί ζε μνηζμέκμοξ μηθηζμμφξ ςξ ακαπηοληαθή 

πνυηαζε πμο πενηιαμβάκεη ηεκ απμθιεηζηηθή πνήζε πέηναξ (ζει.148). Η πνήζε πέηναξ  

πνμτπμζέηεη ημκ μνηζμυ ιαημμηθχκ δςκχκ ε πχνςκ ελυνολεξ, μη  μπμίεξ δεκ μνίδμκηαη ζε 

θαμία απυ ηηξ 2 μειέηεξ με δίκμκηαξ ηε δοκαηυηεηα δναζηενημπμίεζεξ ζε αοηυ ημκ ημμέα, 

πανυηη ζημ κεζί οπάνπεη αθζμκία πνχηεξ φιεξ. Η με πνόβιερε μμκάδςκ ελόνολεξ ένπεηαη 

ακηημέηςπε με ηεκ βαζηθή ηδέα ηεξ αεηθόνμο ακάπηολεξ ζημ κεζί.  

7. Δεκ δηεοθνηκίδεηαη πμημη είκαη μη «μεγάιμη» παναιηαθμί μηθηζμμί γηα ημοξ μπμίμοξ 

πνμβιέπεηαη πμιεμδυμεζε (ζει.148), υηακ ζφμθςκα με ηεκ μηθηζηηθή ηδηαηηενυηεηα ηεξ 

Ιθανίαξ μη μηθηζμμί ηεξ είηε παναιηαθμί είηε μνεηκμί θαηαιαμβάκμοκ μεγάιε έθηαζε? 
8. Όζμκ αθμνά ζηε δεμημονγία ημονηζηηθχκ θαηαιομάηςκ, πνμβιέπμκηαη νοζμίζεηξ γηα ηεκ 

«εκδμπχνα», πςνίξ κα γίκεηαη ακαθμνά ζηεκ παναιηαθή δχκε. Γπίζεξ δεκ είκαη θαηακμεηυ 

πςξ μνίδεηαη ε «εκδμπχνα». 
9.  πεηηθά με ηεκ ακάγθε ακαπιάζεςκ μηθηζμώκ (εκδεηθηηθά Θένμα, Φάνμξ, Γηαιηζθάνη, 

Ανμεκηζηήξ), δεκ γίκεηαη θαμία ακαθμνά. Πηζηεφμομε υηη πνέπεη κα ζομπενηιθζεη ,θαη κα 

πνμηαζεί ε ακαγθαηυηεηα πνυηαζεξ δηαμυνθςζεξ μέηνμο ζημ επυμεκμ ΠΓΠ. 

10. Όζμκ αθμνά ηηξ πνήζεηξ Γήξ, ζημ κεζί ακ θαη μεμμκςμέκα οπάνπεη παναγςγή αγνμηηθχκ 

πνμσυκηςκ, υπςξ γηα πανάδεηγμα, θναζί, ειαηυιαδμ, μέιη, θνέαξ, ηονί, θιπ  δεκ πνμβιέπεηαη 

ζε θακέκα ζεμείμ ε ίδνοζε παναγςγηθχκ μμκάδςκ μεηαπμίεζεξ εθηυξ απυ ημοξ πχνμοξ 

ΒΙΟΠΑ. Θα πνέπεη θαη’ ελαίνεζε κα πνμβιεθζεί ε εγθαηάζηαζε μηθνμφ ζθαγείμο μηθνήξ 

δοκαμηθυηεηαξ ηυκκςκ ακά έημξ  ζε πενημπέξ εθηόξ ΒΙΟΠΑ υπςξ είκαη ε πενηβάιιμοζα 

ηςκ μνεηκχκ μηθηζμχκ (ΠΓΠΔ5) θαζχξ θαη ζε πενημπέξ ΠΓΠΔ2. Ομμίςξ θαη γηα ηηξ 

οπυιμηπεξ μεηαπμηεηηθέξ μμκάδεξ (ειαημηνηβεία, ηονμθμμεία, ηοπμπμηεηήνηα, μηκμπμηεία θιπ).   

11.  Η δαζηθή οπενεζία αδοκαηεί κα εθδχζεη δαζηθυ πάνηε γηα ημ κεζί (Δεκ οπάνπεη δαζμιυγημ). 

Πανυια αοηά πνμηείκμκηαη ηα υνηα ηςκ μηθηζμχκ με μμκαδηθυ θνηηήνημ ηεκ απυζηαζε μεηαλφ 

ηςκ θηηζμάηςκ. Γπίζεξ, ηενάζηηεξ εθηάζεηξ έπμοκ παναθηενηζηεί ακαδαζςηέεξ απυ ημ 

ΥΟΟΑΠ αγκμχκηαξ ηηξ πνάλεηξ παναθηενηζμμφ πμο έπμοκ εθδμζεί πνμγεκέζηενα θαη γηα 

ηηξ μπμίεξ δεκ πνμβιέπεηαη θαμία πνήζε. Σέιμξ πνεηάδεηαη επακαθαζμνηζμυξ μνηζμέκςκ 

πενημπχκ πμο πνμβιέπεη ημ ΥΟΟΑΠ (π.π. ζηεκ ΠΓΠ 6 – πανοθέξ ημο Ράκηε – έπμοκ εκηαπζεί 
ηενάζηηεξ θαιιηενγεμέκεξ εθηάζεηξ, πςνίξ κα πνμβιέπεηαη πνήζε). 
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12. ε υηη αθμνά ημκ ημονηζμυ θαη εηδηθυηενα Ιαμαηηθυ Σμονηζμυ ηα ζημηπεία πμο ακαθένεη ε 

μειέηε (ζει.156) είκαη ημοιάπηζημκ ακεπανθή, (ακαθένεηαη ημ θέκηνμ Τδνμζεναπείαξ ημο 
Απυιιςκα ςξ ημ μμκαδηθυ εκ ιεηημονγία. Σμ οδνμζεναπεοηήνημ ηεξ πειηάξ δεκ ακαθένεηαη 

θαζυιμο, εκχ ε πεγή ημο Κνάηζα πμο είκαη ζε ιεηημονγία ακαθένεηαη ςξ θιεηζηή).  Πηζηεφμομε  υηη 

πνέπεη κα πνμηαζεί ε ακαγθαηυηεηα δηαμυνθςζεξ μέηνμο ζημ επυμεκμ ΠΓΠ, γηα 

πνεμαημδυηεζε ηςκ ακαγθαίςκ πανεμβάζεςκ ζηηξ οπμδμμέξ ηαμαηηθμφ ημονηζμμφ.                

Γπίζεξ ζμβανή πανάιερε είκαη ε απμοζία ακαθμνάξ απυ ηεκ πνυηαζε ηεξ μειέηεξ γηα ηεκ 

ακάγθε δεμημονγίαξ θάμπηκγθ. 

13. Οη  πνμηάζεηξ πμο αθμνμφκ ημκ ημμέα φδνεοζεξ  ζηεκ Ιθανία (ζει. 151-152) είκαη ζηεκ 

θαιφηενε ηςκ  πενηπηχζεςκ απανάδεθηεξ. Ακαθένεηαη είηε ζε ένγα πμο έπμοκ γίκεη 

ημοιάπηζημκ εδχ θαη δέθα πνυκηα (π.π δίθηομ Αγ. Πακηειεήμμκα), είηε ζε ένγα πμο ζε θαμία 

πενίπηςζε δεκ ζα ακηημεηςπίζμοκ ηα πνμβιήμαηα επανθείαξ κενμφ (π.π γεχηνεζε 

Υνοζμζηυμμο). Γκχ δεκ ακαθένεη ηίπμηα γηα ηεκ βυνεηα Ιθανία.  Υνεηάδεηαη κα ημκηζηεί                   

ε ακάγθε αλημπμίεζεξ ηυζμ ημο «κενμφ ηςκ Νεγηςκ» υζμ θαη ηεξ γεχηνεζεξ ημο Σζμονεδμο 

πμο ζα δχζμοκ μνηζηηθή  ιφζε ζηεκ οδνμδυηεζε ηςκ μνεηκχκ μηθηζμχκ ηεξ Δ.Γ ημο Αγίμο 

Κενφθμο. Σέιμξ πνέπεη κα ακαδεηπηεί ε ακάγθε θαηαζθεοήξ   οδνμηαμηεοηήνςκ θαη ε ακάγθε 

ακηηθαηάζηαζεξ ηςκ παιαηχκ δηθηφςκ φδνεοζεξ ζηα πςνηά ημο κεζημφ πμο έπμοκ πνυβιεμα . 

14. Υνεηάδεηαη κα πνμςζεζεί ε μιμθιήνςζε δηθηφςκ βημιμγηθχκ θαζανηζμχκ θαη                          

ε  δηαζθάιηζε  ηεξ μμαιήξ ιεηημονγίαξ ημοξ.  

15. Όζμκ αθμνά ηηξ εκαιιαθηηθέξ μμνθέξ εκένγεηαξ θαη ηηξ Α.Π.Γ , πνέπεη ημοιάπηζημκ κα μπεη 

πενημνηζμυξ ζημ μέγεζμξ θαη ζημ είδμξ χζηε κα μεκ θαηαζηναθεί ημ μμκαδηθυ θοζηθυ ημπίμ 

ημο κεζημφ. Γπίζεξ ζεςνμφμε ζμβανή αδοκαμία ηεξ πνυηαζεξ ηεκ απμοζία αθυμα θαη 

ακαθμνάξ ζηεκ Γεςζενμία. ακ πνχημ βήμα ζε αοηή ηεκ θαηεφζοκζε  πνέπεη κα θαζμνηζηεί   

μ ζηυπμξ  γηα ηεκ ηαοημπμίεζε ημο γεςζενμηθμύ πεδίμο ηεξ Ιθανίαξ. Σέιμξ πνμθαιεί 

εκηφπςζε ε πακηειήξ απμοζία ακαθμνάξ ζημ οβνηδηθυ εκενγεηαθυ ένγμ ηεξ ΔΓΗ ζηεκ 

Πνμεζπένα. 

16. πεηηθά με ηηξ μεηαθμνέξ (ει. 150-151) ζςζηά ακαθένεηαη ςξ πνυβιεμα, υμςξ 

παναγκςνίδεη ε μειέηε ηεκ πνμζπάζεηα ηεξ ημπηθήξ δημίθεζεξ γηα ηεκ δεμημονγία 

δηαδεμμηηθμφ θμνέα ζογθμηκςκηχκ (εθπυκεζε μειέηεξ ζφζηαζεξ θμνέα, πνμζπάζεηα απυθηεζεξ 

μπεμάηςκ, θιπ)  θαη ηα πνμβιήμαηα πμο ζοκάκηεζε γηα ηεκ οιμπμίεζε ημο. Βαζηδυμεκμη ζε 

αοηή ηεκ εμπεηνία πηζηεφμομε  υηη πνέπεη κα πνμηαζεί ε ακαγθαηυηεηα δηαμυνθςζεξ μέηνμο 

ζημ επυμεκμ ΠΓΠ, γηα πνεμαημδυηεζε ηςκ ακαγθαίςκ πανεμβάζεςκ ζε αοηή ηεκ 

θαηεφζοκζε. 

    

   Σέιμξ ζαξ γκςνίδμομε υηη ζπεηηθά με ηα πςνμηαληθά θαη ηα πμιεμδμμηθά πνμβιήμαηα ηεξ 

Ιθανηαξ μ Δήμμξ Ιθανηαξ με ηεκ 81/2015 μμυθςκε απυθαζε ημο δεμμηηθμύ ζομβμύιημο, 

έπεη δεηήζεη ηεκ ζοκδνμμή ημο ΥΠ.ΠΓ&Γ  γηα ηεκ απεμπιμθή ζηα  ζεμακηηθυηενα δεηήμαηα 

πςνμηαληθήξ θφζεςξ ημο κεζημφ υζμ θαη ζηε δηαζθάιηζε ηςκ ακαγθαίςκ πηζηχζεςκ γη' αοηυ. 
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  ημ ΣΦΟΟΑΠ Νήζμο Ιθανίαξ, χζηε κα οπάνλεη Νμμμζεηηθή Ρφζμηζε πμο ζα ιαμβάκεη 

οπ’ υρηκ ημ ηδηαίηενμ μηθηζηηθυ μμκηέιμ ηεξ Ιθανίαξ.  

 ημ ζέμα ηεξ εθπυκεζεξ Δαζμιμγίμο ζηεκ Ιθανία, γηα ημ μπμίμ επηβάιιεηαη κα 

απμηοπςζμφκ απυ ηηξ ζοκανμυδηεξ οπενεζίεξ ηςκ Τπμονγείςκ μη δαζηθμί πάνηεξ πμο ζα 

απμηοπχκμοκ ηε ζεμενηκή οθηζηάμεκε θαηάζηαζε. 

    Γκ ζοκεπεία γηα ηεκ θαηάζηαζε πμο επηθναηεί ζημ κεζί ζπεηηθά με πμιεμδμμηθά 

πνμβιήμαηα  ηςκ μηθηζμχκ : 

 ε υηη αθμνά ημ Γ.Π.Σ ημο Αγίμο Κενφθμο απαηηείηαη ε μιμθιήνςζε ημο (εθθνεμεί απυ 

ηεκ δεθαεηία ημο 90) πανάιιεια βέβαηα πνεηάδεηαη ε επακελέηαζε μνηζμέκςκ δεηεμάηςκ, 

δεδμμέκμο υηη απυ ηε πνμκμιμγία ηεξ ανπηθήξ απμηφπςζεξ μέπνη ζήμενα έπμοκ αιιάλεη 

νηδηθά ηα μηθηζηηθά δεδμμέκα ζηεκ πενημπή. 

 ε υηη αθμνά ημ Γ.Π.Σ ημο μηθηζμμφ ημο Φάνμο (εθθνεμεί απυ ηεκ δεθαεηία ημο 90) 
πηζηεφμομε  υηη απαηηείηαη ε  επακελέηαζε μνηζμέκςκ δεηεμάηςκ πνηκ ηεκ ηειηθή έγθνηζε 

γηαηί θαη ζε αοηή ηεκ πενίπηςζε έπμοκ αιιάλεη ηα μηθηζηηθά δεδμμέκα ημο μηθηζμμφ . 

 ε υηη αθμνά ημ Γ.Π.Σ ημο μηθηζμμφ ηςκ Θενμχκ (εθθνεμεί απυ ηεκ δεθαεηία ημο 90) 

εθηημμφμε υηη επηβάιιεηαη κα μιμθιενςζμφκ μη δηαδηθαζίεξ μιμθιήνςζεξ ημο πμο αθμνμφκ 

ζηεκ επέθηαζε ηςκ μνίςκ ημο μηθηζμμφ. 

  Πηζηεύμκηαξ όηη μόκμ μέζα από αοηή ηεκ μδό ζα μδεγεζμύμε  ζε μενηθή έζης ιύζε 
ηςκ ζεμακηηθώκ δεηεμάηςκ πςνμηαληθήξ θύζεςξ πμο αθμνμύκ ηεκ Ιθανία, θαιμύμε θαη 
ηεκ πενηθένεηα βόνεημο Αηγαίμο κα ζοκδνάμεη ζε αοηή ηεκ θαηεύζοκζε. 

Γηα ημκ Δήμμ Ιθανηαξ 

                      


