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Κύρηε Ακηηπερηθερεηάρτε  

 Σε όηη αθμνά ηεκ ζεμενηκή ζοκεδνίαζε ηεξ επηηνμπήξ Φςνμηαλίαξ & Πενηβάιιμκημξ.  Γηα ηεκ 
έγθνηζε ημο επηθαηνμπμηεμέκμο ΠΓ.Σ.Δ.Α ηεξ Πενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο, ζα ζέιαμε                     
κα επηζεμάκμομε  ηα ελήξ:                    
1. Λόγμ οπενεζηαθήξ αδοκαμίαξ δεκ έπεη μιμθιενςζεί ε εθπόκεζε ημο ημπηθμύ ζπεδίμο 

δηαπείνηζεξ απμννημμάηςκ, ζε εκανμόκηζε με ημοξ ζηόπμοξ- δνάζεηξ ημο εγθεθνημέκμο ΓΣΔΑ. Αοηό 

ζα μιμθιενςζεί ημ επόμεκμ δηάζηεμα (έπεη μιμθιενςζεί ε πνόηαζε ηςκ οπενεζίςκ ημο δήμμο θαη 
ζα δμζεί ζηεκ δεμμζηόηεηα γηα δηαβμύιεοζε ανπέξ ημο κέμο έημοξ) ζε εθανμμγή θαη όζςκ 

πνμηείκμκηαη ζημ ζπέδημ απόθαζεξ ηεξ ζεμενηκήξ ζοκεδνίαζεξ ηεξ επηηνμπήξ (Κεθ 12.4.3.1 ).  

2. Σε όηη αθμνά ηα όζα ακαθένμκηαη ζημ ζπέδημ απόθαζεξ ζα ζέιαμε αθόμα κα παναηενήζμομε 

Όηη: Α) Τμ πνμηεηκόμεκμ πνμκμδηάγναμμα ηςκ ένγςκ οιμπμίεζεξ ημο ΠΓΣΔΑ, ζε όηη αθμνά ηεκ  

Ιθαρία, (πνμβιέπεη 5 μήκεξ γηα ηεκ εθπόκεζε ηεξ μειέηεξ θαη 28 μήκες γηα ηε δηελαγςγή ημο 
δηαγςκηζμμύ θαη ηεκ θαηαζθεοή ημο ΦΥΤ, θηάκμκηαξ μέπνη ημκ Αύγμοζημ ημο 2018), πηζηεύμομε όηη 

πνέπεη  κα μεηφζεί ζε μηθρόηερο τροκηθό όρηο (όπη πενά από ημ 2017).  Β) Σπεηηθά με ηεκ 

οπόζεζε ημο ΦΥΤ Ιθανίαξ πηζηεύμομε όηη πνέπεη κα δηεοθνηκηζηεί από ηηξ οπενεζίεξ ηεξ 

πενηθένεηαξ γηαηί δεκ έπεη πνμπςνήζεη ε δηαδηθαζία ημο πνμζδημνηζμμύ ηημήξ μμκάδμξ, γηα ηεκ 

απαιιμηνίςζε ηςκ απαηημύμεκςκ εθηάζεςκ γηα ηεκ θαηαζθεοή  ημο ΦΥΤΑ Ιθανίαξ (ημοιάπηζημκ 
από ηεκ ηειεοηαία θμνά πμο μ Δήμμξ έζεζε ζπεηηθό ενώηεμα 23/4/2015 -Αν. Πνςη:  2647).               
Γ) Τέιμξ πηζηεύμομε όηη ε Πενηθένεηα πνέπεη κα πανέμβεη εκενγά ζημ ΣΤΓ γηα κα εθδηθαζηεί 

επηηειμύξ ε πνμζθογή (πήνε κέα ακαβμιή με εοζύκε ημο ΣΤΓ), πμο έπεη γίκεη από δομ ζοιιόγμοξ 

ηεξ πενημπήξ, ώζηε κα απεμπιαθεί κομηθά ε σπόζεζε ηες θαηαζθεσής ηοσ ΥΤΣ Ιθαρίας. 

3. Σημ ζπέδημ Απόθαζεξ (Κεθ. 12- ζει 29 ζημ ζεμείμ πμο γίκεηαη ακαθμνά ζε θνίζημα ζεμεία 
πμο αθμνμύκ ημ θάζε κεζί.) ακαθένεηαη ζπεηηθά με ηεκ Ιθανία όηη  «……….Γθεί ζα εγθαηαζηαζεί 
δεμαηοποηεηής ηφκ σποιεημμάηφκ. ηα δεμαημπμηεμέκα οπμιείμμαηα ζα απμζεθεύμκηαη πνμζςνηκά 
μέπνη ηεκ θαηαζθεοή ημο ΦΥΤ όπμο θαη ζα μεηαθενζμύκ ζηε ιεθάκε απμζήθεοζεξ».  
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  Υπεκζομίδμομε όηη μ  Δήμος Ιθαρίας με ηεκ 161/2014 απόθαζε ημο Δ. (πμο δεκ ακαθένεηαη 
ζηα  έγγναθα πμο έπμοκ ιοθζεη οπ μρηκ)  έτεη εθθράζεη ηεκ δηαθφκία ηοσ με ηεκ πραθηηθή ηες 

δεμαηοποίεζες. Γηαηί ε εμπεηνία ηεξ δεμαημπμίεζεξ ζε άιιεξ πενημπέξ ηεξ πώναξ εθηόξ ημο όηη 

δεκ δηαζθαιίδεη ηεκ αζθαιή ηειηθή δηάζεζε ηςκ απμννημμάηςκ, δεμημονγεί επηπιέμκ θαη έκακ «κέμο 
ηύπμο ΦΑΔΑ»  μεγαιοηένςκ δηαζηάζεςκ από ημοξ πνμεγμύμεκμοξ. 

 Σηεκ ίδηα ζειίδα ζε επόμεκμ ζεμείμ ακαθένεηαη: « Μέπνη ηεκ θαηαζθεοή ηςκ οπμδμμώκ, θαη 
ζύμθφκα με ημ Ονηζηηθό Σπέδημ Δνάζεξ ακηημεηώπηζεξ ηεξ μνηζηηθήξ παύζεξ εκαπμμεηκάκηςκ 
εκενγώκ ΦΑΔΑ ζηηξ πενηθένεηεξ Βμνείμο θαη Νμηίμο Αηγαίμο, ηεξ Αποθεκηρφμέκες Δηοίθεζες 
Αηγαίοσ, ηα ΑΑ ζα μεηαθέροκηαη ζηο ΥΤΣΑ Φούρκφκ, ζε ζοκδοαζμό με δνάζεηξ δηαιμγήξ ζηεκ 
πεγή θαη ακαθύθιςζεξ».  Υπεκζομίδμομε όηη μ  Δήμος Ιθαρίας  ημπμζεημύμεκμξ  ζηεκ ζύζθερε γηα 

ηεκ ακηημεηώπηζε ηοσ προβιήμαηος ηφκ ΥΑΔΑ ζηο Αηγαίο (28/4/2015 Αν. Πν: 2935).  Σπεηηθά 

με ηεκ δοκαηόηεηα  κα οιμπμηεζεί  αοηόξ  μ ζπεδηαζμόξ ηόκηδε (έθημξ ημο όηη ιόγμ ακηηθεημεκηθήξ 
αδοκαμίαξ ημο Δήμμο Φμύνκςκ δεκ ιεηημύνγεη μ πνμηεηκόμεκμξ ΦΥΤΑ, αιιά θαη ακ ιεηημονγμύζε 
δεκ επανθεί γηα ηα απμννίμμαηα ηεξ Ιθανίαξ) πςξ: «.. ε δοκαηόηεηα μεηαθμνάξ ηςκ απμννημμάηςκ 
ζε άιιε δηαπεηνηζηηθή εκόηεηα ζε επίπεδμ  ζπεδηαζμμύ, θαη ζε ηεπκηθό επίπεδμ, μπμνεί κα γίκεη 
όμςξ πνέπεη κα δηεσζεηεζούκ ηα ζεζμηθά δεηήμαηα πμο πνμακαθένζεθακ αιιά θαη ημ ζέμα ημο 
θόζημοξ  μεηαθμνάξ  ηςκ  απμννημμάηςκ  ζε  άιιε  δηαπεηνηζηηθή  εκόηεηα.  ε δηαθορεηηθή 
περίπηφζε ε δηατείρηζε ηφκ απορρημμάηφκ ζε ζσκδσαζμό  με ηο οηθοκομηθό πρόβιεμα ποσ 
ακηημεηφπίδοσκ οη δήμοη, θαη ηης ηραγηθές ειιείυεης προζφπηθού (ημοιάπηζημκ ζημκ δήμμ 
Ιθανίαξ) οδεγείηαη με μαζεμαηηθή αθρίβεηα ζηεκ ηδηφηηθοποίεζε ηες.».  
  Ασηό όμφς δεκ έγηκε ζημ «Ονηζηηθό Σπέδημ Δνάζεξ» ηεξ Αποθεκηρφμέκες Δηοίθεζες Αηγαίοσ, 

θαη δεκ γίκεηαη δσζηστώς μύηε  ζηεκ ακαζεώνεζε ημο ΠΓΔΑ Βμνείμο Αηγαίμο. 

     

 Κύρηε Ακηηπερηθερεηάρτε  
   Κιείκμκηαξ ζπεηηθά με «Ονηζηηθό Σπέδημ Δνάζεξ» ηεξ Αποθεκηρφμέκες Δηοίθεζες 

Αηγαίοσ , επηζεμαίκμομε όηη μ Δήμμξ Ιθανίαξ ζηηξ ζεμενηκέξ ζοκζήθεξ με ηεκ ζεμενηκή  μηθμκμμηθή 

θαη δημηθεηηθή θαηάζηαζε, ζηεκ μπμία ημκ έπμοκ μδεγήζεη μη εθανμμδόμεκεξ πμιηηηθέξ ηςκ 

ηειεοηαίςκ εηώκ. Προζπαζεί κα δηατεηρηζηεί ηο ζέμα ηφκ απορρημμάηφκ σπερβαίκοκηας ζε 

αρθεηές περηπηώζεης ηα όρηα ηες ιογηθής, (Π.Φ ε δμοιεηά ηςκ αηνεηώκ δεκ είκαη μύηε κα 
μαδεύμοκ ζθμοπίδηα μύηε κα δμοιεύμοκ ζημοξ ΦΑΔΑ), γηα κα είκαη ζομβαηή ε δηαπείνηζε ηςκ 

απμννημμάηςκ με ημ ζεζμηθό πιαίζημ ηεξ Φώναξ. Ασηό θαηά ηεκ γκώμε μας δεκ πρόθεηηαη κα 

βειηηφζεί  με ηεκ επηβοιή εκός  πρόζηημοσ ε θαη περηζζοηέρφκ, γηαηί οσζηαζηηθά  ηο μοκό ποσ 

ζα γίκεη είκαη ο  δήμος κα ζηερεζεί ποιύηημοσς πόροσς από ηοκ ηομέα ηες δηατείρηζες ηφκ 

απορρημμάηφκ.  

τεηηθά με όια ασηά είμαζηε ζηεκ δηάζεζε ζας γηα οηηδήποηε έτοσμε ηεκ δσκαηόηεηα 
κα ζσκδράμοσμε. 

                                        Μεηά    ηημήξ 

                                             


