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Θέμα: Έθθιεζε ζοκδνμμήξ γηα ηα Υςνμηαληθα πνμβιήμαηα  πμο αθμνμύκ ηεκ Ζθανία. 
πεη.: Η με αν. 81/2015 μμόθςκε απόθαζε ημο Δ Ιθανίαξ 
 

Κύνηε Τπμονγέ, αληόηημμη θύνημη 
   θμπόξ ηεξ πανμύζαξ επηζημιήξ είκαη κα ζαξ γκςζημπμηήζμομε ηα πνμβιήμαηα 

πςνμηαληθμύ θαη πμιεμδμμηθμύ εκδηαθένμκημξ, πμο ακηημεηςπίδμομε ζηεκ Ιθανία , 

θαη κα δεηήζμομε ηεκ ζοκδνμμή ζαξ ζηεκ ακηημεηώπηζε ημοξ.  

Αοηή ηεκ ζηηγμή ζηεκ Ιθανία ακηημεηςπίδμομε ζμβανό πνόβιεμα, εκ όρε ηεξ 

επηθείμεκεξ εθανμμγήξ ηζπύμξ ημο ΥΟΟΑΠ Ζθανίαξ, εκδεηθηηθό ηεξ θαηαζηάζεςξ 

είκαη  ημ αίηεμα ηςκ Πμιηηηθώκ μεπακηθώκ θαη πμιηηώκ ηεξ Ιθανίαξ γηα πανάηαζε 

ηςκ πανεθθιίζεςκ ηςκ παν.Δ.21 θαη Δ.22 ηςκ Γεκηθώκ Δηαηάλεςκ ημο ΥΟΟΑΠ  

Ιθανίαξ  (Γπηζοκάπηεηε).  Οη παναπάκς ακαθενόμεκεξ πανάγναθμη ακαθένμκηαη ζηηξ 

εθηόξ ζπεδίμο πενημπέξ θαη ζημοξ μνεηκμύξ μηθηζμμύξ ημο κεζημύ, ζηηξ πενημπέξ 

αοηέξ δίδεηαη πενίμδμξ δύμ (2) εηώκ γηα ηεκ εθανμμγή ημο ΥΟΟΑΠ θαη πημ 

ζογθεθνημέκα  

α) γηα ηα εθηόξ ζπεδίμο γήπεδα ηζπύμοκ μη πνμ ΥΟΟΑΠ ανηηόηεηεξ εθόζμκ μη 

πνμηεηκόμεκεξ είκαη μεγαιύηενεξ. 

β) γηα ημοξ μνεηκμύξ μηθηζμμύξ μη πενημπέξ πμο βνίζθμκηαη εθηόξ ημο 

πνμηεηκόμεκμο μνίμο ημο θάζε μηθηζμμύ θαη εκηόξ ηεξ δώκεξ ηςκ 800 μ από ημ 

θέκηνμ ημο . Οη πνήζεηξ θαη ηςκ δύμ είκαη μη πνμηεηκόμεκεξ από ημ ΥΟΟΑΠ. 
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  Η ζοδήηεζε ημο ΥΟΟΑΠ ηεξ Ιθανίαξ λεθίκεζε ημ έημξ 2004, έγηκακ 

ζογθεκηνώζεηξ γηα εκεμένςζε ηςκ θαημίθςκ   θαη ζηηξ δύμ θάζεηξ ηεξ μειέηεξ  θαη 

εθθνάζηεθακ μη ζθέρεηξ θαη μη ακεζοπίεξ θαη ηςκ ηνηώκ δήμςκ θαη δεκ πνμπώνεζακ 

ζε ρήθηζε ημο, με ζθμπό ηεκ άζθεζε πίεζεξ γηα δημνζώζεηξ πμο ζα μπμνμύζακ κα ημ 

βειηηώζμοκ.  Βέβαηα ημ ΥΟΟΑΠ ζηενίπζεθε ζημ κόμμ γηα ημ Γεκηθό Πιαίζημ 

Υςνμηαληθμύ πεδηαζμμύ θαη Αεηθόνμο Ακάπηολεξ (ΦΓΚ Α΄ 128/3−7−08) θαη ζημ 

Πενηθενεηαθό Πιαίζημ Υςνμηαληθμύ πεδηαζμμύ θαη Αεηθόνμο Ακάπηολεξ 

Πενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο, ηα μπμία δίκμοκ  πμιύ ζογθεθνημέκεξ θαηεοζύκζεηξ 

με βάζε ηηξ επηιμγέξ θαη ηηξ δηαπνμκηθέξ θαηεοζύκζεηξ ηςκ μέπνη ζήμενα 

θοβενκήζεςκ. Αοηό είπε ςξ απμηέιεζμα  πανά ηεκ πνμζπάζεηα πμο έγηκε όια αοηά 

ηα πνόκηα, ε ζογθεθνημέκε μειέηε κα μεκ ακηαπμθνίκεηαη μύηε ζηεκ ανπηθή 

επηδίςλε ηςκ δήμςκ, μύηε ζηηξ ζύγπνμκεξ ακάγθεξ ηεξ πιεημκόηεηαξ ηεξ 

ημπηθήξ θμηκςκίαξ. 

   Λαμβάκμκηαξ όια αοηά οπ όρηκ , θαζώξ θαη ημ δεδμμέκμ ηεξ κμμηθήξ ηζπύμξ ημο 

εκ ιόγς πςνμηαληθμύ ζπεδηαζμμύ, μ Δήμμξ Ζθανίαξ με πνόζθαηε μμόθςκε 

απόθαζε ημο Δεμμηηθμύ ομβμοιίμο (81/2015),   θαηεοζύκεηαη ημ αμέζςξ επόμεκμ 

δηάζηεμα ζημ κα εθθηκήζεη ηηξ ακαγθαίεξ δηαδηθαζίεξ ηνμπμπμίεζεξ ημο ΥΟΟΑΠ 

κήζμο Ζθανίαξ ζε όζμ ημ δοκαηόκ ζεηηθόηενε θαηεύζοκζε,  με βάζε ημ άνζνμ 7 ημο 

ΥΟΟΑΠ θαη ζα πνμπςνήζεη ζηεκ ζογθνόηεζε ημο θμνέα οιμπμίεζεξ. 

    ε αοηή ηεκ θαηεύζοκζε θαη απμδεπόμεκμ ημ Δεμμηηθό ομβμύιημ ημ ζπεηηθό 

αίηεμα ηςκ δεμμηώκ, πμο δναζηενημπμημύκηαη ζημ πώνμ ηςκ θαηαζθεοώκ,  

εηζεγείηαη ζε όιεξ ηηξ ζοκανμόδηεξ οπενεζίεξ κα δμζεί πανάηαζε ημοιάπηζημκ 
εκόξ έημοξ ζηεκ έκανλε ηζπύμξ ηςκ ζπεηηθώκ δηαηάλεςκ ημο ΥΟΟΑΠ κήζμο 
Ζθανίαξ. 
  Πανάιιεια μ Δήμμξ Ζθανίαξ απεοζύκεη έθθιεζε βμήζεηαξ ζηεκ πμιηηηθή εγεζίαξ 

ημο ΤΠΑΠΓ, πηζηεύμκηαξ όηη μόκμ μέζα από αοηή ηεκ μδό ζα μδεγεζμύμε ζε 

μενηθή έζης ιύζε ηςκ ζεμακηηθώκ δεηεμάηςκ πςνμηαληθήξ θύζεςξ πμο αθμνμύκ 

ηεκ Ζθανία, θαη ζηεκ απεμπιμθή ηςκ δομ ζεμακηηθόηενςκ πνμβιεμάηςκ  ημο κεζημύ: 

  ημ ΥΟΟΑΠ Νήζμο Ιθανίαξ, ώζηε κα οπάνλεη Νμμμζεηηθή Ρύζμηζε πμο ζα 

ιαμβάκεη οπ’ όρηκ ημ ηδηαίηενμ μηθηζηηθό μμκηέιμ ηεξ Ζθανίαξ, όζμ θαη ζηε 

δηαζθάιηζε ηςκ ακαγθαίςκ πηζηώζεςκ γη' αοηό. 

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

απμηοπςζμύκ από ηηξ ζοκανμόδηεξ οπενεζίεξ ηςκ Τπμονγείςκ μη δαζηθμί πάνηεξ 

πμο ζα απμηοπώκμοκ ηεκ πναγμαηηθή  θαηάζηαζε. 

 Γκ ζοκεπεία δεηάμε ηεκ ζομβμιή ημο ΤΠΑΠΓ, έηζη ώζηε κα  ακηημεηςπηζημύκ ηα 

πμιεμδμμηθά πνμβιήμαηα  ηςκ μηθηζμώκ  ζημ κεζί : 

 ε όηη αθμνά ημ Γ.Π. ημο Αγίμο Κενύθμο απαηηείηαη ε μιμθιήνςζε ημο 

(εθθνεμεί από ηεκ δεθαεηία ημο 90) πανάιιεια βέβαηα πνεηάδεηαη ε επακελέηαζε 

μνηζμέκςκ δεηεμάηςκ, δεδμμέκμο όηη από ηε πνμκμιμγία ηεξ ανπηθήξ απμηύπςζεξ 

μέπνη ζήμενα έπμοκ αιιάλεη νηδηθά ηα μηθηζηηθά δεδμμέκα ζηεκ πενημπή. 

 ε όηη αθμνά ημ Γ.Π. ημο μηθηζμμύ ημο Φάνμο (εθθνεμεί από ηεκ δεθαεηία 
ημο 90) πηζηεύμομε  όηη απαηηείηαη ε  επακελέηαζε μνηζμέκςκ δεηεμάηςκ πνηκ ηεκ 

ηειηθή έγθνηζε γηαηί θαη ζε αοηή ηεκ πενίπηςζε έπμοκ αιιάλεη ηα μηθηζηηθά δεδμμέκα 

ημο μηθηζμμύ . 



 ε όηη αθμνά ημ Γ.Π. ημο μηθηζμμύ ηςκ Θενμώκ (εθθνεμεί από ηεκ 
δεθαεηία ημο 90) εθηημμύμε όηη επηβάιιεηαη κα μιμθιενςζμύκ μη δηαδηθαζίεξ 

μιμθιήνςζεξ ημο πμο αθμνμύκ ζηεκ επέθηαζε ηςκ μνίςκ ημο μηθηζμμύ. 
 

Ηύνηε Τπμονγέ, αληόηημμη θύνημη 
    Πηζηεύμκηαξ όηη θαηακμείηε ηεκ ζμβανόηεηα ηεξ θαηάζηαζεξ θαη ημοξ 

ιόγμοξ ηεξ ακεζοπίαξ μαξ, ακαμέκμομε ηηξ άμεζεξ εκένγεηεξ ζαξ ςξ πνμξ ηεκ 
πανάηαζε ημοιάπηζημκ εκόξ έημοξ ζηεκ έκανλε ηζπύμξ ηςκ ζπεηηθώκ δηαηάλεςκ 

ημο ΥΟΟΑΠ κήζμο Ζθανίαξ. 

Γπίζεξ γηα ηεκ πιενέζηενε  εκεμένςζή ζαξ, εθηημμύμε όηη είκαη ακαγθαία μηα 

ζοκάκηεζε μαδί ζαξ ε άιιμ ανμόδημ πνόζςπμ από ηεκ πμιηηηθή εγεζία ημο οπμονγείμο 

ζαξ ώζηε κα δνμμμιμγεζμύκ εκένγεηεξ  πμο  ζα πνμζδημνίδμοκ ημκ πνμζθμνόηενμ 

θαη απμηειεζμαηηθόηενμ ηνόπμ ακηημεηώπηζεξ αοηώκ ηςκ ζμβανώκ πνμβιεμάηςκ. 

 

                                   Ιεηά    ηημήξ   

 


