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Πνμξ: Α) Τπμονγείμ Ναοηηιίαξ & Νεζηςηηθήξ Πμιηηηθήξ
1) Γναθείμ Υπμονγμύ (κ. Π. Κξροξρμπλη)
2) Γ.Γ. Υπ. Ναοηηιίαξ θαη Νεζηωηηθήξ Πμιηηηθήξ (κ. Διξμύζη Τεμπξμεοα)

Β) ΓΝΠΓ - Πενηθένεηα Βμνείμο Αηγαίμο
Πενηθενεηάνπε Βμνείμο Αηγαίμο θ. Φ. Καιμγήνμο
Γ) ΚΓΔΓ - Γπηηνμπή Νεζηςηηθήξ Πμιηηηθήξ
Δήμανπμ Μήιμο θ. Γ. Δαμμοιαθε
Θέμα: Πανέμβαζε ημο Δήμμο Ιθανίαξ ζημ .Α..
πεηηθά :
1) Γπηζημιή δήμμο Ιθανίαξ ζπεηηθά με ημκ επακαζπεδηαζμό ηωκ αθημπιμϊθώκ
δνμμμιμγίωκ ηεξ Ιθανίαξ (Αο. Ποωη: 2480-16/5/2018)
2) Ποόζκληζη 3ηπ /2018 ζρμεδοίαζηπ ΣΑΣ (Αο. Ποωη: 2253.5-3/42739/18)
Αξιότιμοι κύπιοι ,
Πιενμθμνεζήθαμε από ηεκ ηζημζειίδα ημο Τπμονγείμο Ναοηηιίαξ & Νεζηςηηθήξ
Πμιηηηθήξ όηη ζηηξ 13/6/2018 ζοκεδνηάδεη ημο ομβμύιημ Αθημπιμσθώκ ογθμηκςκηώκ
(Σ.Α.Σ) πνμθεημέκμο κα ελεηάζεη ηα αηηήμαηα επηπεηνήζεωκ πμο δναζηενημπμημύκηαη ζηηξ
αθημπιμϊθέξ ζογθμηκωκίεξ (ζςεηικό 2) γηα ημ επόμεκμ πνμκηθό δηάζηεμα.
Με δεδμμέκε ηεκ έθνοζμε θαηάζηαζε πμο επηθναηεί ιόγω ηωκ επηθείμεκωκ
ακαδηανζνώζεωκ ηωκ δνμμμιμγίωκ πμο ελοπενεημύκ ηεκ Ιθανία. ε ζοκδοαζμό με ηεκ
μέπνη ζηηγμήξ άνκεζε εθ μένμοξ ημο οπμονγείμο Ναοηηιίαξ & Νεζηςηηθήξ Πμιηηηθήξ
κα δμζεί ζογθεθνημέκε απάκηεζε ζηα αηηήμαηα ημο δήμμο Ιθανίαξ (ζςεηικό 1),
θαη ζοιιόγωκ ημο κεζημύ (Εμπξοικόπ ζύλλξγξπ Αγ. Κηούκξρ – Σύλλξγξπ Απόλλωμ, κλπ),
επακενπόμαζηε δεηώκηαξ ηεκ ύζηαηε αοηή ζηηγμή:
 Να ελαζθαιηζηεί -με ζύγςοξμα και αζθαλή πλξία- ε θαζεμενηκή αθημπιμσθή ζύκδεζε
ηεξ Ιθανίαξ με ημκ Πεηναηά (και ζηα δρξ λιμάμια ηξρ μηζιξύ) θαη κα μεκ δηαθμπεί ε
ζύκδεζε ημο κεζημύ με ηεκ Βόνεηα Γιιάδα.
 Τα δνμμμιόγηα πμο ζα εγθνίκεηε κα αθμνμύκ δνμμμιόγηα ηαθηηθήξ ζύκδεζεξ
κεζηςηηθμύ πνμμνηζμμύ, θαη όπη δηαδνμμή θνμοαδηενόπιμημο πμο ζα αολάκεη ημκ πνόκμ
ηεξ δηαδνμμήξ μέπνη θαη ηηξ 12 ώνεξ.
 Σέιμξ ε θαηακμμή ηςκ δνμμμιμγίςκ ζηα ιημάκηα ημο κεζημύ πνέπεη κα ιαμβάκεη οπ
όρηκ ηεκ θοζηθή ηδημμμνθία ημο κεζημύ πμο επακεηιεμμέκωξ έπμομε πανμοζηάζεη.
Καζώξ θαη όηη πμιύ μεγάιμ πμζμζηό ηςκ επηζθεπηώκ ηεξ κμηίμο Ιθανίαξ είκαη
ειηθηςμέκμη πμο επηζθέπημκηαη ημ κεζί ιόγς ηςκ ηαμαηηθώκ πεγώκ.

Γκωνίδμκηαξ ημκ ζπεδηαζμό ηωκ εηαηνηώκ γηα ημ κεζί μαξ θαη ηεκ πνμηεηκόμεκε ηνμπμπμίεζε
δνμμμιμγίωκ πμο θαιείζηε κα εγθνίκεηε (18ξ και 24ξ θέμα ηηπ ημεοήζιαπ διάηανηπ ηηπ 3ηπ
/2018 ζρμεδοίαζηπ ηξρ Σ.Α.Σ) δεημύμε από όιμοξ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ ζημ .Α. ηε
ζεηηθή πανέμβαζή ημοξ πνμξ ηεκ θαηεύζοκζε πμο πενηγνάθμοκ μη πνμηάζεηξ μαξ.
Γηδηθόηενα δεημύμε :
 Από ημκ Πνόεδνμ ημο .Α. (Γ.Γ. Υπ. Ναρηιλίαπ & Νηζιωηικήπ Πξλιηικήπ) ζηα πιαίζηα
ηωκ ακαγθαίωκ εκενγεηώκ ηεξ θοβένκεζεξ γηα ηεκ εκίζποζε ηωκ ζογθμηκωκηαθώκ
ακαγθώκ ηωκ κεζηώκ, ηεκ ηθακμπμίεζε ημο ειάπηζημο έζης αηηήμαημξ ηεξ έγθνηζεξ
ηνηώκ δνμμμιόγηςκ πμο ζα πνμζεγγίδμοκ ημκ ιημέκα ημο Άγημο Κενύθμο.
 Από ημοξ εθπνόζωπμοξ ηωκ αθημπιμϊθώκ μμίιωκ πμο επηπεηνμύκ ζηα κεζηά μαξ κα
επηβεβαηώζμοκ ζηεκ πνάλε όζα ακαθένμοκ πενί «…..σςνεπγασίαρ με ςπεςθςνότητα και
σεβασμό με τοςρ θεσμικούρ υοπείρ, τοςρ κοινωνικούρ εταίποςρ και τιρ τοπικέρ κοινωνίερ..»

 Από ημκ εθπνόζωπμ ηεξ ΚΓΔΓ κα οπμζηενίλεη ημ αίηεμα ημο δήμμο Ιθανίαξ.
 Από ηεκ εθπνόζωπμ ηεξ ΓΝΑΓ κα οπμζηενίλεη ηα αηηήμαηα ηωκ θμνέωκ ημο κεζημύ.
 Από ηεκ εηδηθή ζύμβμοιμ ημο Γ.Γ Αηγαίμο & κεζηςηηθήξ πμιηηηθήξ (κ Α. Καλξγεοη) κα
οπμζηενίλεη ηα αοημκόεηα, πμο οπμζηήνηδε ημοιάπηζημκ μέπνη ημ 2015.

Έηζη ώζηε κα απμδεηπζεί ζηεκ πνάλε όηη γίκεηαη ζεβαζηό ημ δηθαίωμα ηωκ
κεζηωηώκ θαη ηωκ επηζθεπηώκ ημοξ ζε αζθαιείξ θαη γνήγμνεξ ζογθμηκςκίεξ με
δνμμμιόγηα πιμίςκ ηαθηηθήξ ζύκδεζεξ θαη ηςκ δομ ιημακηώκ ημο κεζημύ.
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