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Πνμξ: Τπμονγείμ Σμονηζμμύ
Πενηθενεηαθή οπενεζία ημονηζμμύ Βόνεημο Αηγαίμο
Κμηκμπμίεζε:
1) Βμοιεοηή άμμο θ. Δ. εβαζηάθε
2) Πενηθένεηα Βόνεημο Αηγαίμο (Υπ ξσιμ κ. Α. Σαοαμηιμξύ)
3) ύκδεζμμ Δήμςκ Ιαμαηηθώκ Πεγώκ Γιιάδαξ
4) Κμηκμβμοιεοηηθέξ μμάδεξ: ΝΔ, Δεμμθναηηθή
ομπανάηαλε, ΚΚΓ, ΠΟΣΑΜΙ, ΑΝ.ΓΛΛ, Έκςζε Κεμηοώτμ.

Θέμα: Πανμπή ελεγήζεςκ ζε πενηθενεηαθή οπενεζία ημονηζμμύ Βόνεημο Αηγαίμο
πεηηθά :
1) Έγγναθμ (ΒΑ/1258) Π.Τ ημονηζμμύ Βόνεημο Αηγαίμο Τπμονγείμο Σμονηζμμύ
2) Έγγναθμ 1016/19/12-Α ημο Α.Σ Αγίμο Κενύθμο
3) Έγγναθμ (ΒΑ/686) Π.Τ ημονηζμμύ Βόνεημο Αηγαίμο Τπμονγείμο Σμονηζμμύ
4) Έγγναθμ (2546-4/6/2018) Δήμμο Ιθανίαξ «Αναγνώπιζη θςζικών πόπων Δήμος Ικαπίαρ»

Αξιόηιμε κύπιε Ιωαννίδη
Γίμαζηε πνόζομμη κα πανμοζηαζημύμε εκώπημκ ζαξ πανέπμκηαξ ελεγήζεηξ όπςξ οπαγμνεύεη ημ
έγγναθμ (ζςεηικό 1) ημ μπμίμ πενηήιζε ζε εμάξ 4.7.2018, γηαηί όπςξ δηαπηζηώζεθε από ημ
Α.Σ. Αγ. Κενύθμο ηα οδνμζεναπεοηήνηα, πήιαημ θαη Απόιιςκ δεκ δηαζέημοκ ηα
απαηημύμεκα εθ ημο κόμμο Γηδηθά ήμαηα ιεηημονγίαξ.
Υαηνόμαζηε θαη΄ανπήκ πμο ακαθένμκηαη «ςδποθεπαπεςηήπια» θαη εμείξ έηζη ηα
μκμμάδμομε. άιιςζηε 2700 πνόκηα έηζη είκαη γκςζηά. Σμ Γ..Λ. δοζηοπώξ δεκ
ηα
ακαθένεη έηζη, μύηε θαη μ κόμμξ. Γπίζεξ δηαπηζηώζαηε όηη ηα ιμοηνά μαξ δηαθεμίδμκηαη ζημ
google. Πνόζζεηα ζαξ ακαθένμομε αθόμε όηη έγηκακ: Έκα ζοκέδνημ ζηεκ Ιθανία με
θμνοθαίμοξ Έιιεκεξ θαη λέκμοξ επηζηήμμκεξ γηα ηα ηαμαηηθά ιμοηνά με ακαθμνέξ ζηεκ
Ιθανία θαη μία ακαθμίκςζε (23 Οκητβοίξρ 2017) ζηεκ Παγθόζμηα Ονγάκςζε Θενμαιηζμμύ
(Μξμηεγκοόηξ-Αμπαμξ, Ιηαλία) πανμοζία όιςκ ηςκ εθπνμζώπςκ (80 άηξμα) ηςκ πέκηε
επείνςκ, πνμέδνςκ επηζηεμμκηθώκ θμνέςκ, θιπ. Όπςξ γκςνίδμομε ζημ δηαδίθηομ θμνοθαίμη
ζενμαιηζηέξ ακαθένμκηαη ζηα ιμοηνά ηεξ Ιθανίαξ θαη ζήμενα.
ε απάκηεζε ημο 1μο ζπεηηθμύ ζαξ γκςνίδμομε όηη αθμύ εκεμενςζήθαμε ηέιμξ Απνηιίμο 2018
με έγγναθμ ηεξ οπενεζίαξ ζαξ (ζςεηικό 3) γηα ηεκ δηαδηθαζία πμο πνμβιέπεη ε 2704 Τπμονγηθή
Απόθαζε, δεηήζεθε από ηεκ ηεπκηθή οπενεζία ημο δήμμο κα ζογθεκηνώζεη ηα ακαγθαία
δηθαημιμγεηηθά θαη κα οπμβάιεη ζπεηηθή αίηεζε - δήιςζε γηα ηεκ πμνήγεζε Γ..Λ ηςκ ηνηώκ
ιμοηνμθαηαζηεμάηςκ ημο δήμμο Ιθανίαξ πμο οδνμδμημύκηαη από ηηξ ηαμαηηθέξ πεγέξ ηδημθηεζίαξ
ημο δήμμο Ιθανίαξ.

Από ηεκ οπενεζία μαξ γκςζημπμηήζεθε όηη λόγξ ζξβαοήπ ρπηοεζιακήπ αδρμαμίαπ δεμ είμαι
εθικηό μα εκπξμήζει ηημ αμαγκαία μελέηη πεοιβαλλξμηικώμ επιπηώζετμ και μα ζργκεμηοώζει ζε
ζύμηξμξ ςοξμικό διάζηημα ηξ ζύμξλξ ητμ αμαγκαίτμ δικαιξλξγηηικώμ. Η οπενεζηαθή αδοκαμία
πνμθύπηεη από ηεκ έιιεηρε ελεηδηθεομέκμο πνμζςπηθμύ (π.Χ Μηςαμικόπ πεοιβάλλξμηξπ Αοςιηέκηξμαπ – Γετλόγξπ) θαζώξ θαη από ημ πιήζμξ ηςκ ενγαζηώκ πμο πνέπεη κα εθηειέζεη ε
ηεπκηθή οπενεζία (εκπόμηζη μελεηώμ – διαδικαζίεπ διαγτμιζμώμ - επίβλεση έογτμ – ποξεηξιμαζία
ποξηάζετμ για αμαπηρνιακά ποξγοάμμαηα- διεκπεοαίτζη ρπηοεζιακήπ αλληλξγοαθίαπ, κλπ), όιεξ
αοηέξ μη δηαδηθαζίεξ ζε ζοκδοαζμό με ηεκ οπμζηειέπςζε ηεξ ηεπκηθήξ οπενεζίαξ (ρπηοεηξύμ
μόλιπ δρξ ρπάλληλξι έκηξπ ηξρ ποξυζηάμεμξρ, ξ ξπξίξπ ζηεοείηαι ηξρ δικαιώμαηξπ ζύμηανηπ
μελεηώμ αμ και είμαι ξ μξμαδικόπ πξλίηικξπ μηςαμικόπ) θαζηζημύκ ελαηνεηηθά δύζθμιε έςξ
αδύκαηε ηεκ ζομβμιή ηεξ ηεπκηθήξ οπενεζίαξ ζε αύηε ηεκ πνμζπάζεηα ημο Δήμμο Ιθανίαξ.
Καηόπηκ αοηώκ έπμοκ λεθηκήζεη δηαδηθαζίεξ ακάζεζεξ ηςκ ακαγθαίςκ μειεηώκ ζε ελςηενηθό
ζοκενγάηε μέζς δηαγςκηζηηθήξ δηαδηθαζίαξ, ε μπμία όμςξ δεκ είκαη δοκαηό κα έπεη μιμθιενςζεί
πνηκ ημ ηέιμξ ημο ηνέπμκημξ έημοξ.
Λαμβάκμκηαξ οπ μρηκ ςζηόζμ όηη έκα από ηα ακαγθαία έγγναθα πμο πνέπεη κα οπμβιεζεί μαδί με
ηεκ αίηεζε - δήιςζε γηα ηεκ πμνήγεζε ημο Γ..Λ, είκαη ε απόθαζε ακαγκώνηζεξ ηςκ ιμοηνμπεγώκ
ςξ «ιαμαηικών θςζικών πόπων» θαζώξ θαη ε ζοκαθόιμοζε δεμμζίεοζε ζε ΦΓΚ ηεξ ζπεηηθήξ
απόθαζεξ, ζαξ γκςνίδμομε όηη ηα έγγναθα αοηά δεκ οπάνπμοκ όπη με εοζύκε ημο δήμμο Ιθάνηαξ.
οκμπηηθά ακαθένμομε όηη -όπτπ είμαι γμτζηό- μη πεγέξ μαξ με γκςμμδόηεζε ημο Ακώηαημο
Τγεημκμμηθμύ ομβμοιίμο ακαθενύπζεθακ ςξ Ιαμαηηθέξ. Σα ηειεοηαία δέθα πνόκηα ημ οπμονγείμ
με ημ κόμμ 3498/2006 λεθίκεζε ηεκ δηαδηθαζία ηεξ «αμαγμώοιζηπ». Γμείξ ςξ Δήμμξ,
θαηαζέζαμε ημοξ ακαγθαίμοξ θαθέιμοξ πμο οπαγμνεύεη ε Τ.Α 16655/2006 παίνκμκηαξ οπόρε
θαη όιεξ ηηξ ηνμπμπμηήζεηξ. Αθμύ οπεκζομίζμομε όηη θαηαζέζαμε ημοξ θαθέιμοξ ημκ Φεβνμοάνημ
ημο 2015 ζαξ ημκίδμομε όηη πςνίξ κα έπεη εοζύκε μ δήμμξ Ιθάνηαξ ε δηαδηθαζία έιεγπμο ημο
θαθέιμο δεκ μιμθιενώζεθε μέπνη ημ 2017 γηα ιόγμοξ ημοξ μπμίμοξ δεκ θαηακμμύμε.
Γπηπνόζζεημξ ζαξ γκςνίδμομε όηη αοηά ηα ηνία πνόκηα, έπμομε ακηαιιάλεη ανθεηέξ επηζημιέξ με
ηηξ οπενεζίεξ ημο οπμονγείμο ζαξ ζημ πιαίζημ ηςκ πνμζπαζεηώκ μαξ γηα ηεκ «αναγνώπιζη
ιαμαηικών θςζικών πόπων» ηεξ Ιθανίαξ. Πανάιιεια επηζεμαίκμομε όηη γηα ιόγμοξ ημοξ μπμίμοξ
δεκ θαηακμμύμε, ηεζήθακ εμπόδηα ζηεκ δηαδηθαζία ηεξ ακαγκώνηζεξ, πμο γκςνίδμομε όηη δεκ
ηέζεθακ ζε θακέκα άιιμ δήμμ.
Από αοηή ηεκ δηαδηθαζία πνμθύπημοκ ηα ελήξ ενςηήμαηα πμο πνέπεη κα απακηεζμύκ :
 Με πηα θνηηήνηα ελεηάζηεθακ μη θάθειμη πμο εγθνίζεθακ μέπνη ζήμενα ;
 Γίκαη ζεμηηό κα ελεηάδμκηαη θάθειμη με δηαθμνεηηθό ηνόπμ (λόγτ αλλαγήπ ρπξρογικήπ
απόθαζηπ), εκώ θαηαηεζήθακ ημ ίδημ πνμκηθό δηάζηεμα;
ε μηα πνμζπάζεηα κα ακηημεηςπηζημύκ μη γναθεημθναηηθέξ αγθοιώζεηξ δεηήζαμε κα γίκεη
ζοκάκηεζε ενγαζίαξ ζημ Τπμονγείμ Σμονηζμμύ (29/7/2017) οπό ημκ ζοκημκηζμό ηεξ Γ.Γ
Σμονηζμμύ θ. Γονοδίθεξ Κμονκεηα θαη ηεκ πανμοζία ημο βμοιεοηή ημο κμμμύ άμμο θ. Δ.
εβαζηάθε. Σεκ ζοκάκηεζε αοηή ηεκ δεηήζαμε πνμθεημέκμο κα δνμμμιμγεζμύκ εκένγεηεξ πμο ζα
πνμζδηόνηδακ ημκ πνμζθμνόηενμ θαη απμηειεζμαηηθόηενμ ηνόπμ ακηημεηώπηζεξ αοημύ ημο ζμβανμύ
γηα ηεκ ημπηθή μηθμκμμία πνμβιήμαημξ. Ο Δήμμξ Ιθανίαξ ακηαπμθνηκόμεκμξ ζηα ζομθςκεζέκηα
ζηεκ ζοκάκηεζε ενγαζίαξ ζημ Τπμονγείμ Σμονηζμμύ πνμθεημέκμο κα μιμθιενςζεί ε δηαδηθαζία,
έζηεηιε πνόζθαηα (ζςεηικό 4) Ραδημιμγηθή Έθζεζε πμο ζοκέηαλε ε θ. Γ. Φιώνμο Δηεοζύκηνηα
ενεοκώκ ημο ΓΚΓΦΓ ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ, θαη κέεξ ακαιύζεηξ πμο δεηεζήθακ ειπίδμκηαξ αοηή ηεκ
θμνά κα μεκ έπμομε ηεκ ίδηα ακηημεηώπηζε από ηεκ οπενεζία θαη κα ιάβμομε ηεκ ακαγθαία ζεηηθή
γκςμμδόηεζε ηεξ Γπηηνμπήξ Ακαγκώνηζεξ Φοζηθώκ Πόνςκ.

Καηόπηκ όιςκ αοηώκ ακηηιαμβάκεζηε όηη ε δηαδηθαζία οπμβμιήξ αηηήμαημξ γηα ηεκ έθδμζε
ημο εηδηθμύ ζήμαημξ ιεηημονγίαξ (Γ.Σ.Λ) δεκ ελανηάηαη μμκό από ηεκ βμύιεζε ηεξ δημίθεζεξ ε
ηεκ οπενεζηαθή επάνθεηα ημο δήμμο Ιθανίαξ. ε όηη αθόνα ημ εηδηθό ζήμα ιεηημονγίαξ (Ε.Σ.Λ)
ζα ζέιαμε κα γκςνίδμομε ςζηόζμ πόζεξ μμκάδεξ ηαμαηηθήξ ζεναπείαξ (Μ.Ι.Θ.) ζηεκ Γιιάδα
από αοηέξ πμο απέμεηκακ ημ έπμοκ απμθηήζεη μέπνη ζήμενα ;
Ο Δήμμξ Ιθανίαξ ζέβεηαη ηα ζηειέπε-ενγαδόμεκμοξ ηςκ οπενεζηώκ ζαξ, γκςνίδμκηαξ ηηξ
πνμζπάζεηεξ ημοξ, ηόζμ παιαηόηενα, όζμ θαη ζήμενα. Όμςξ δεκ μπμνμύμε κα μεκ επηζεμάκμομε μηη
πανά ηεκ επίμμκε πνμζπάζεηα ημο δήμμο μαξ όπη μόκμ δεκ έπεη ζεμεηςζεί πνόμδμξ ζηεκ οπόζεζε
ηεξ «Αναγνώπιζηρ» ηςκ ηαμαηηθώκ πεγώκ ηεξ Ιθανίαξ, αιιά ε μέπνη ζήμενα ακηημεηώπηζε,
δεμημονγεί μεγάιε ακεζοπία ηόζμ ζημκ δήμμ όζμ θαη ζημοξ ζπεηηθμύξ με ηεκ ιεηημονγία ηςκ
Ιαμαηηθώκ πεγώκ επαγγειμαηηθμύξ θμνείξ.
Κιείκμκηαξ θαη πνμθεημέκμο κα απμθεοπζμύκ πεναηηένς επηπηώζεηξ ηόζμ ζημκ δήμμ όζμ πμιύ
πενηζζόηενμ ζημοξ επηπεηνεμαηίεξ θαη ημοξ ενγαδόμεκμοξ πμο δναζηενημπμημύκηαη ζημκ ζπεηηθό
θιάδμ (είμαι πεοίπξρ 400 εμεογξί ξικξμξμικά δημόηεπ μαπ) οπμβάιμομε αίηεμα ώζηε μέπνη κα εθδμζεί
ημ εηδηθό ζήμα ιεηημονγίαξ (Γ.Σ.Λ) ηςκ ηνηώκ ιμοηνμθαηαζηεμάηςκ ημο δήμμο Ιθανίαξ πμο
οδνμδμημύκηαη από ηηξ ηαμαηηθέξ πεγέξ ηδημθηεζίαξ ημο δήμμο Ιθανίαξ, κα δμζεί ε δοκαηόηεηα,
γηα εθέημξ μη εκ ζέμαηη ιμοηνμπεγέξ κα ιεηημονγήζμοκ με πνμζςνηκό ζήμα ιεηημονγίαξ.
Ο θαζέκαξ αξ ακαιμγηζηεί ηηξ εοζύκεξ ημο. Γμείξ, ζε μηα πνμζπάζεηα κα μιμθιενςζεί ε
δηαδηθαζία, πνμζπαζμύμε εδώ θαη ηνία πνόκηα κα εκανμμκηζημύμε με ηα πνμβιεπόμεκα ζηεκ
κμμμζεζία ειπίδμκηαξ αοηή ηεκ θμνά κα μεκ έπμομε ηεκ ίδηα ακηημεηώπηζε από ηεκ οπενεζία θαη κα
ιάβμομε επηηέιμοξ απακηήζεηξ ζηα ενςηήμαηα, αιιά θαη ηεκ ακαγθαία ζεηηθή γκςμμδόηεζε ηεξ
Γπηηνμπήξ Ακαγκώνηζεξ Φοζηθώκ Πόνςκ, θαζώξ θαη ηεκ μνηζηηθή έγθνηζε ηςκ θαθέιςκ από ηηξ
οπενεζίεξ ζαξ.

Με Γκηίμηζη
Ο Δήμανπμξ Ιθανίαξ
Σηέλιξπ Σηαμξύλξπ

