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ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 3/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα εννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2011, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε έκτακτη
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου
Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 3/17.1.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ.
κ. Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

ΖαγγίλαςΔημήτριος

2

Γκλάβας Γεώργιος

14

Δήμητσας Δημήτριος

3

Βορδός Χρήστος

15

Δημητριάδης Χρήστος

4

Κυριάκου Ιφιγένεια

16

Χλιούμης Ανδρέας

5

Λιόντας Γεώργιος

17

Μπογδάνος Κων/νος

6

Σαράντη Μαρία

18

Ευαγγελινός Δημήτριος

7

Ζούνη Στέλλα

19

Σιμώνης Ιωάννης

8

Πύρρος Ιωάννης

20

Μπάτσιος Αστέριος

9

Πλιάκος Αστέριος

21

Λαφαζάνης Βασίλειος

10

Λακρός Αλέξανδρος

22

Σταμούδης Ελευθέριος

11

Σοφοτάσιος Χρήστος

23

Καπλάνης Θωμάς

12
13

Βουλγαράκης Χρυσόστομος
Κοντογιώργης Δημήτριος

24
25

Γκολόης Γεώργιος
Αβέρης Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1
2

Βαγιωνάς
Παρθενιώτης

Αθανάσιος
Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την
τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
και παραβρέθηκε οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ. α) Τυροβούζης Ιωάννης,

Βάβδου, β) Γεραντζής Αθανάσιος, Δουμπιών, γ) Νικολαϊδης Γρηγόριος, Μαραθούσης, δ) Κυριώτης
Αναστάσιος, Παλαιόχωρας, ε) Γεωργακούδης Στυλιανός, Αγίου Προδρόμου, στ) Μελανδίνος Ιωακείμ,
Βραστάμων, ζ) Βαγιωνάς Κωνσταντίνος, Ολύνθου, η) Δημηνάς Δήμος, Παλαιοκάστρου, θ) Σάρρης
Νικόλαος, Ταξιάρχη.
Αριθμός θέματος: 1ο
Αριθμός Απόφασης : 13

Συζήτηση για το Νομοσχέδιο με την επωνυμία «Διατήρηση
της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις που κατατέθηκε
από την Υπουργό Περιβάλλοντος στην Βουλή

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος εισηγούμενος το 1ο θέμα
ανέφερε: «Διαπιστώνεται απαρτία, οπότε και μπορεί να ξεκινήσει η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού
Συμβουλίου Πολυγύρου, η οποία συγκλήθηκε για να συζητήσει σχετικά με το νομοσχέδιο, με την
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επωνυμία «διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις που κατατέθηκαν από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος στην Βουλή και συγκεκριμένα αφορά τις δημοτικές ενότητες του Πολυγύρου και των
Ζερβοχωρίων.
Θα δώσω τον λόγο στον αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Κωνσταντίνο Μπογδάνο
να εισηγηθεί το θέμα καθώς μας το έφερε με υπογραφές από τους συμβούλους της Αντιπολίτευσης, εκτός από τον κ. Παρθενιώτη, τον οποίο δεν βλέπω και απόψε- και να ζητήσω συγγνώμη διότι εκ
παραδρομής γράφτηκε σαν εισηγητής ο κ. Δήμαρχος».
Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος και δήλωσε ρητά πως, όλοι οι δημοτικοί
σύμβουλοι συμφωνούν ότι η παρούσα συνεδρίαση χαρακτηρίζεται έκτακτη και κατεπείγουσα,
λόγω της επικείμενης συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή.
Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος:
«Καταρχήν να χαιρετίσω και εγώ από την πλευρά μου την παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη, δεν ξέρω
αν υπάρχουν και άλλοι περιφερειακοί σύμβουλοι, των συνδημοτών μας από τον Ταξιάρχη και των
άλλων φορέων της περιοχής, για αυτό το κρίσιμο θέμα, που σήμερα καλέσαμε αυτήν την Έκτακτη
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφορά το νομοσχέδιο βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις,
το οποίο κατατέθηκε όπως γνωρίζουμε όλοι στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και σε 15 περίπου
μέρες, εάν η κυβέρνηση θέλει και το Υπουργείο θέλει να το προχωρήσει, με βάση της διαδικασία που
ισχύει την κοινοβουλευτική, θα πάει και στην ολομέλεια της Βουλής, για ψήφιση.
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο όπως βλέπουμε και από την σημερινή του έκθεση, σκοπό έχει την
αειφόρο διαχείριση και αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας σαν πολύτιμο και
αναντικατάστατο εθνικό κεφάλαιο. Γνωρίζουμε όλοι ότι εννοεί την ποικιλία των ειδών χλωρίδας και
πανίδας καθώς και τα οικοσυστήματα που υπάρχουν και δημιουργούν αυτές οι χλωρίδες και οι πανίδες.
Επισημαίνει δε πως η απώλεια της βιοποικιλότητας υποβαθμίζει υπηρεσίες που παρέχουν τα
φυσικά οικοσυστήματα και μέσα σε αυτές τις υπηρεσίες που υποβαθμίζουν είναι τα τρόφιμα, τα
φάρμακα, τα νερά, η γονιμότητα του εδάφους και η απώλεια δράσεων όπως είναι ο οικοτουρισμός και ο
αγροτουρισμός. Η Ελλάδα φυσικά φιλοξενεί πλούσια βιοποικιλότητα, την υψηλότερη σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό το
επίπεδο πρέπει να διαφυλαχτεί και προστατευτεί, όμως αν σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα με την
μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη, είναι ένα αποτέλεσμα που δεν επιτεύχθηκε ούτε από τις
ενέργειες κάποιων επιστημόνων και μόνο, ούτε από τις ενέργειες της πολιτείας και της επιστήμης.
Κύρια αυτό έχει να κάνει με τους ανθρώπους της υπαίθρου, με τους ανθρώπους που ζουν και
προστατεύουν την περιοχή και την φύση σε αυτές τις περιοχές. Η χώρα μας έχει ήδη μια σειρά
νομοθετήματα και εργαλεία για την προστασία του βιολογικού πλούτου με σημαντικότερο φυσικά τον
νόμο που όλοι γνωρίζουμε τον Ν. 1650 του 1986 για την προστασία του περιβάλλοντος που θέσπισε ο
αείμνηστος Αντώνης Τρίτσης.
Υπάρχει όμως μέχρι τώρα αλήθεια μια καθυστέρηση, όσον αφορά στην εφαρμογή του, ειδικά
σε ορισμένες περιοχές που δεν έχει γίνει τίποτε για την εφαρμογή του νόμου αυτού. Βασική αρχή του
νομικού αυτού πλαισίου, αλλά και όλων των οδηγιών της ευρωπαϊκής ένωσης είναι, ότι η όποια
διατήρηση και διαχείριση του φυσικού πλούτου δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται οριζόντια και δεν πρέπει
σε καμία περίπτωση να αντιστρατεύεται την οικονομική και λοιπή δραστηριότητα και την σωστή
ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών.
Όπως και η οικολογική επιστήμη επισημαίνει, δεν μπορούν τα όποια διατάγματα και νόμοι να
είναι γενικά και ενιαία για όλη την χώρα και κυρίως γενικά για όλες τις περιοχές Natura. Η διαχείριση
κάθε περιοχής γίνεται τοπικά και κατά οικότοπο, έτσι λέει η επιστήμη της οικολογίας και αυτό γιατί η
ποικιλομορφία στην φύση είναι τεράστια και ποικίλες είναι οι μορφές από τόπο σε τόπο. Η πραγματική
λοιπόν προστασία των περιοχών Natura, που είναι ένα άθροισμα οικοτόπων χερσαίων ορεινών λιμών
θαλασσών και λοιπά, απαιτεί για αυτόν τον λόγο φορέα διαχείρισης σε κάθε περιοχή ο οποίος με την
επιστημονική του ομάδα, με την επιστημονική του επιτροπή σε συνεργασία φυσικά με την εκάστοτε
κυβέρνηση, με το κράτος με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά πάνω από όλα με την συναίνεση της
τοπικής κοινωνίας μελετά την οικολογική αξία του κάθε οικότοπου, εκπονεί το πρόγραμμα προστασίας
του περιβάλλοντος αλλά και ανάπτυξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον οικότοπο αυτόν στην
περιοχή αυτή Natura.
Σε κάθε περίπτωση, μέτρα για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων για να αποδώσουν στην
πράξη όπως έχει αποδείξει η ίδια η ζωή πρέπει να εναρμονίζονται επί τόπου και με άμεση συνεργασία
με τους τοπικούς φορείς και με την κοινωνία, με αυτούς που έχουν την αμεσότερη σχέση με τον χώρο
και τις δραστηριότητες. Εξάλλου, είμαστε στην εποχή του «Καλλικράτη» και η αρχή της
επικουρικότητας και της εγγύτητας που τόσο πολύ επισημαίνεται στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου,
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πρέπει να ισχύσει και εδώ. Η ίδια η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη φύση αναγνωρίζει και παραδέχεται ότι
η οικολογική ανάπτυξη θα συνεχίσει και μέσα στις περιοχές Natura.
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που κατατέθηκε εφαρμόζει γενικά κριτήρια και απαγορεύσεις σε
όλες τις περιοχές Natura οριζόντια, χωρίς να παίρνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, τις
δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί, τα απειλητικά και άλλα προγράμματα ανάπτυξης, που
βρίσκονται σε εξέλιξη, ούτε και τις υπάρχουσες περιβαλλοντικές μελέτες, που έγιναν με συμμετοχή του
κράτους, των επιστημόνων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και κυρίως φορέων της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα με την διάταξη του άρθρου 9 που αφορά τις ρυθμίσεις για την προστασία
και διαχείριση των περιοχών Natura και ειδικότερα την παράγραφο 2, αλλάζει τους όρους δόμησης, για
τα γήπεδα, για τα χωράφια για τα οικόπεδα, που βρίσκονται εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων, ή εκτός
των ορίων οικισμών προ του 23 και είναι σήμερα σε περιοχές του δικτύου Natura και ορίζει κάθετα
χωρίς καμία εξαίρεση ως ελάχιστο εμβαδόν για την δόμηση αυτών των εκτάσεων τα δέκα στρέμματα.
Προκύπτει λοιπόν ότι η αρτιότητα των τεσσάρων στρεμμάτων που ίσχυε σε όλες τις εκτός
σχεδίου περιοχές, παύει να ισχύει αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος για όλες τις περιοχές Natura. Παράλληλα
η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, ότι στις συγκεκριμένες αυτές
περιοχές των Natura καταργούνται και οι λεγόμενες παρεκκλίσεις, τις εκτός σχεδίου δόμησης, όπως
υπάρχουν και γνωρίζετε όλοι για τις ιδιοκτησίες σε εθνικούς, σε επαρχιακούς, κοινοτικούς δρόμους,
που είναι κάτω από τα 4 στρέμματα, άρα λοιπόν και οι παρεκκλίσεις παύουν να ισχύουν και για τις
τουριστικές εγκαταστάσεις και για οποιαδήποτε άλλη οικοδομική δραστηριότητα.
Ειδικότερα στην περιοχή μας, όπως όλοι γνωρίζετε έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura, ως
ειδικές ζώνες διατήρησης και ως ζώνες ειδικής προστασίας, περίπου 30.000 στρέμματα στην ευρύτερη
περιοχή του Χολομώντα. Για την ενημέρωση θα πρέπει να πούμε, να θυμηθούμε λίγο την ιστορία, ότι
το 1998/2000 στα πλαίσια ενός προγράμματος είχε εκπονηθεί η λεγόμενη μελέτη «Μαλαμίδη» από το
ΕΘΙΑΓΕ μια ειδική περιβαλλοντική μελέτη την οποία κρίναμε τότε απαράδεκτη και δεν μπορούσε να
εφαρμοστεί στην περιοχή, όλοι θα γνωρίζετε ότι ξεκίνησε μια διαδικασία αμφισβήτησης από τους
φορείς, από τα Δημοτικά Συμβούλια, από τα Τοπικά Συμβούλια, από το Νομαρχιακό Συμβούλιο και
στην συνέχεια, επειδή υπήρχαν ασφυκτικές προθεσμίες από την πλευρά της ευρωπαϊκής ένωσης και
υπήρχε το πρόβλημα της επιβολής προστίμων, συναποφασίσαμε μαζί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος
να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση και στην αναθεώρηση αυτής της περιβαλλοντικής μελέτης.
Γι’ αυτό τον σκοπό υπογράψαμε προγραμματική σύμβαση η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και οι
εμπλεκόμενοι Δήμοι της περιοχής μαζί με το Υπουργείο και προχωρήσαμε σταδιακά πλέον σε
συνεργασία με το Υπουργείο και με την επιστημονική επιτροπή η οποία προέβλεπε η προγραμματική
σύμβαση, στην εκπόνηση αυτής της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης και του σχεδίου προεδρικού
διατάγματος το οποίο θα προέβλεπε όλες τις ρυθμίσεις για την περιοχή αυτή την δικιά μας, την περιοχή
Natura.
Φθάσαμε όπως γνωρίζετε όλοι, τον περασμένο Μάιο να έχουμε καταλήξει και να έχουμε
συμφωνήσει ολοκληρώνοντας φυσικά και την δεύτερη φάση αυτής της μελέτης και καταλήξαμε σε
αυτόν τον συγκεκριμένο χάρτη που όλοι γνωρίζετε. Καταλήξαμε σε τρεις ζωνοποιήσεις, σε περιοχές
της απόλυτης προστασίας, τις οποίες περιορίσαμε στην δικιά μας περιοχή, σε τρεις πάρα πολύ μικρές
εκτάσεις και κυρίως στην περιοχή του Αρκουδόλακα στον Ταξιάρχη και σε άλλες τρεις περιοχές, στην
περιοχή του Δήμου Ζερβοχωρίων και στην περιοχή του Δήμου Πολυγύρου.
Στην συνέχεια όλη η υπόλοιπη περιοχή χαρακτηρίστηκε ως ζώνη οικοανάπτυξης όπου εκεί
πλέον συμφωνήσαμε μαζί με τα Δημοτικά Συμβούλια και με το Νομαρχιακό Συμβούλιο και την
επιστημονική επιτροπή και την κοινή επιτροπή για τις δράσεις που θα μπορούσαν να γίνουν σε αυτήν
την περιοχή της οικοανάπτυξης και κύρια δράσεις που έχουν να κάνουν με την γεωργία με την
κτηνοτροφία, αλλά περισσότερο από όλα με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, με την
αγροτουριστική ανάπτυξη της περιοχής, μια κατεύθυνση αγροτουριστική την οποία έχει πάρει η
περιοχή εδώ και χρόνια και υλοποίησε ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεχίζει να υλοποιεί
προγράμματα τόσο ευρωπαϊκά, τόσο και εθνικά προς αυτήν την κατεύθυνση.
Έτσι λοιπόν παρόλο που εμείς είχαμε προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, παρόλο που
περιμέναμε ότι τελικά με την ψήφιση του προεδρικού διατάγματος ή της κοινής υπουργικής απόφασης
πλέον θα καταλήγαμε και στον φορέα διαχείρισης και σε όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις
χρήσεις γης, όπου είχαμε συμφωνήσει και τα είχαμε κατοχυρώσει αυτά και στην Β΄ φάση του ΓΠΣ του
Υπουργείου, αλλά στα ΓΠΣ και των Ζερβοχωρίων, γενικά πολεοδομικά σχέδια του Υπουργείου και για
τις χρήσεις γης, όπου ίσχυαν τα τέσσερα στρέμματα και φυσικά οι όροι δόμησης που ίσχυαν στα γενικά
πολεοδομικά, τόσο για τις οικίες όσο και για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, όπως φυσικά και για άλλες
απαγορεύσεις που ίσχυαν στην αρχή, στο προτεινόμενο σχέδιο και τελικά καταλήξαμε οι απαγορεύσεις
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αυτές να ελαχιστοποιηθούν όσον αφορά τις αγροτικές καλλιέργειες ή αυτό λεγόταν χριστουγεννιάτικα
δέντρα, καλλιέργεια των ελάτων των χριστουγεννιάτικων δέντρων είτε άλλες καλλιέργειες
παραδοσιακές που συχνάζουν σε αυτήν την περιοχή, όπως επίσης και δραστηριότητες που έχουν να
κάνουν με την κτηνοτροφία και με άλλες ήπιες δράσεις, μικρές βιοτεχνίες και λοιπά και φυσικά και με
τις καινοτόμες δράσεις που έχουν να κάνουν με την αιολική ενέργεια και λοιπά.
Ενώ λοιπόν, όλοι πιστεύαμε ότι θα καταλήγαμε προς αυτήν την κατεύθυνση και σε αυτήν την
συμφωνία με αυτόν τον χάρτη και με αυτές τις ζώνες και με αυτές τις δραστηριότητες, ξαφνικά έρχεται
αυτή η πρόταση νόμου, αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο εκτός από όλες τις άλλες απαγορεύσεις τις οποίες
εντατικοποιεί και επαυξάνει και στο άρθρο 9 βάζει αυτήν την ρύθμιση για την προστασία της περιοχής
με την κατάργηση ουσιαστικά της εκτός σχεδίου δόμησης, -μια ρύθμιση και ένα άρθρο που πραγματικά
βάζει ταφόπλακα όπως λέμε και στην πρόταση μας, στην έκθεσή μας που καταθέσαμε στον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου-, ταφόπλακα στην ανάπτυξη της περιοχής. Όλοι μας παρακολουθήσαμε ότι
και στην κοινοβουλευτική επιτροπή στην οποία εξετάζεται το θέμα, υπάρχουν αντιρρήσεις πολλές πάρα
πολλές και έντονες και από τους ίδιους τους βουλευτές και σήμερα πληροφορηθήκαμε από τον τύπο,
ότι η Υπουργός κάτω από την πίεση και των κατοίκων των περιοχών αυτών και των ίδιων των
βουλευτών που μετέχουν στην επιτροπή προχώρησε σε μια συμβιβαστική πρόταση που λέει ότι «να
ισχύσουνε τα τέσσερα στρέμματα χωρίς άλλες παρεκκλίσεις τα 770 τα 1200 τετραγωνικά, να ισχύσουν
λοιπόν τα 4 στρέμματα, μόνο για αυτούς οι οποίοι θα έχουν κατοχυρώσει είτε ως αυτοτελείς εκτάσεις
είτε ως κατατετμημένες εκτάσεις μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου να ισχύσουν τα δέκα στρέμματα, νομίζουμε ότι είναι μια
παρελκυστική πρόταση η οποία δεν βοηθάει σε τίποτε, δεν λύνει το πρόβλημα σε καμία περίπτωση,
απεναντίας βοηθάει την αυθαίρετη δόμηση, αλλά είναι δυο μέτρα και δυο σταθμά και είναι κατάφορη
αδικία για αυτούς που θα προλάβουνε και νομίζω ότι είναι και αντισυνταγματικό και για αυτούς που θα
προλάβουνε μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου να ρυθμίσουν τις περιουσίες τους με βάση αυτήν την
διάταξη και σε αυτούς οι οποίοι δεν θα προλάβουν να κάνουν αυτήν την ρύθμιση.
Πιστεύουμε ότι επειδή υπάρχει η γενική κατακραυγή σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις περιοχές
Natura λόγω της ρύθμισης αυτής η οποία είναι οριζόντια και καθολική για όλες τις περιοχές χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη ούτε τα νησιά, ούτε οι περιοχές οι οποίες έχουνε πρόβλημα ανάπτυξης
τουριστικής, έχουν πρόβλημα όσον αφορά την οικοδομική δραστηριότητα σε μια εποχή τέτοια που
περνάμε όλοι σε σχέση με το μνημόνιο και την οικονομική κρίση, τέτοιες διατάξεις πραγματικά,
δημιουργούν ερήμωση σε αυτές τις περιοχές, σταματάνε την όποια δραστηριότητα -όχι μόνο την
οικονομική- των περιοχών.
Για τον λόγο αυτόν λοιπόν επειδή υπάρχει αυτή η γενική κατακραυγή σε όλη την Ελλάδα
νομίζουμε ότι θα πρέπει και εμείς εδώ σαν Δημοτικό Συμβούλιο λόγω, όχι μόνο για την δικιά μας
περιοχή αλλά θα πρέπει να έρθουμε σε συνεργασία και με τα Δημοτικά Συμβούλια και με τις δημοτικές
αρχές και των άλλων Δήμων που θίγονται από αυτήν την δράση και φυσικά από το Περιφερειακό
Συμβούλιο περιμένουμε να πάρει θέση πάνω σε αυτό, επειδή λοιπόν δεν υπάρχει η Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση νομίζουμε ότι πρέπει να παίξουμε ένα ρόλο πρωταγωνιστικό σαν Δημοτικό Συμβούλιο
εμείς του Πολυγύρου, σαν Δημοτική Αρχή του Πολυγύρου, λόγω ότι έχουμε την μεγαλύτερη έκταση
και λόγω ότι είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι γνωρίζουμε το θέμα, το έχουμε ζήσει το θέμα και έχουμε
προτάσεις, συντονισμού ενεργειών να ζητήσουμε λοιπόν πάνω από όλα την απόσυρση αυτού του
νομοσχεδίου, την άμεση απόσυρση της διάταξης του άρθρου 6 για την ρύθμιση, για την
κατάργηση των 4 στρεμμάτων και των παρεκκλίσεων, να ζητήσουμε να επανέλθει στις περιοχές
του δικτύου Natura, η ζώνη των περιοχών οικοανάπτυξης όπως ίσχυε μέχρι τα τώρα, να
ζητήσουμε η όλη διαχείριση και προστασία να διέπεται για κάθε περιοχή ξεχωριστά μέσα από την
δική της ειδική περιβαλλοντική μελέτη και το δικό της προεδρικό διάταγμα, για να πάψουν να
υπάρχουν οριζόντιες καθολικές απαγορεύσεις που αποφασίζονται στην Αθήνα για τόπους που δεν
έχουν δει ποτέ αυτοί οι κύριοι που το αποφασίζουν ούτε ποτέ έχουν επισκεφθεί.
Να ζητήσουμε από τους τρεις βουλευτές του νομού μας, οι οποίοι θα έπρεπε να ήταν σήμερα
εδώ ή έπρεπε να βρούμε μια ημερομηνία που θα τους βολεύει να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο, την
συγκεκριμένη διάταξη αν τελικά πάει όπως είναι στην Βουλή, από τον Αντιπεριφερειάρχη και
τους περιφερειακούς μας συμβούλους να θέσουν άμεσα το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και
αν δεν αποσυρθεί το νομοσχέδιο και η συγκεκριμένη διάταξη τα τοπικά Συμβούλια τα δικά μας να
καλέσουν άμεσα λαϊκές συνελεύσεις, να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση του κόσμου
και να υπάρξουν αποφάσεις για δυναμικές κινητοποιήσεις».
Ο κ. Πρόεδρος πήρε τον λόγο: «Ευχαριστώ τον κ. Μπογδάνο, όσον αφορά τους κυρίους
βουλευτές του νομού μας, θα ήθελα να σας πω, ότι κλήθηκαν όλοι, ο μεν κ. Βαγιωνάς απήντησε ότι
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λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να βρεθεί, ο κ. Λαφαζάνης μας διαβεβαίωσε ότι θα
έστελνε εγγράφως τις προτάσεις του, πράγμα που δεν έγινε, για τον κ. Δρεβελέγκα νομίζω ότι όλοι
γνωρίζετε ότι δεν μπορεί να βρεθεί, διότι εξ αντικειμένου είναι μέλος της επιτροπής αυτή τη στιγμή. Θα
ήθελα να σας πω ακόμη, ότι υπάρχει και ένα ψήφισμα από την τοπική κοινότητα του Ταξιάρχη και
κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση».
Ο κ. Μπογδάνος συμπλήρωσε: «Συγνώμη κ. Πρόεδρε, να προσθέσω ότι η τελική απόφαση η
οποία πάρθηκε την Τετάρτη στις 26 Μαΐου 2010 από το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου, η οποία είναι
πάρα πολύ εμπεριστατωμένη και όλα τα σημεία όσον αφορά τις παρεκκλίσεις, τους όρους δόμησης,
αυτό το οποίο ζητάμε, νομίζουμε ότι τα 26 σημεία, τα οποία έβαζε η τελευταία απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, νομίζω ότι μπορούν να ενσωματωθούν και στην δικιά μας απόφαση, η οποία ήταν και
ενιαία με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο: «Όλοι θα πρέπει να καταλάβουν, τουλάχιστον
εδώ στην Χαλκιδική, ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα το βρούμε στην πορεία και στο μέλλον,
οφείλουμε να είμαστε σε επιφυλακή, όπως ήμασταν και την προηγούμενη τετραετία, όταν επιχειρήθηκε
πρώτον να δημιουργηθεί η περιοχή Natura γύρω από το Άγιο Όρος, με σοβαρές και άμεσες επιπτώσεις
στην αλιεία και στους ψαράδες μας και σε άλλες περιοχές, όπως επίσης και στον τουρισμό, με το
γεγονός ότι παρά την εισήγηση του ΥΠΕΧΩΔΕ και την απόφαση του τρίτου τμήματος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους με την γνωμοδότηση που έγινε σε σχέση με την δυνατότητα και να
δημιουργήσουμε ΧΥΤΑ στην περιοχή Σιθωνίας, παρά ταύτα η κα. Μπιρμπίλη δεν αποδέχθηκε τελικώς
την εισήγηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αποτέλεσμα ολόκληρη η περιοχή της Σιθωνίας
να μην έχει δυνατότητα, όχι μόνο να κλείσει τους ΧΑΔΑ, αλλά στην κυριολεξία δεν έχει που να πάει τα
σκουπίδια και τα εν γένει απορρίμματα της.
Μέσα από αυτό το καθεστώς και εκ του γεγονότος ότι η περιοχή αυτή ήταν Natura και με την
χρονική εξέλιξη που κάναμε εμείς τις σχετικές προτάσεις κάποιοι σύμβουλοι της κα. Μπιρμπίλη, του
ΥΠΕΧΩΔΕ μάλλον τότε βρήκαν ότι υπήρχαν κάποια πουλιά που έπρεπε να προστατευθούν, ανήκαν
στην κατηγορία των προστατευμένων πουλιών, μπήκαμε στην διαδικασία και κάναμε ειδική
ορνιθολογική μελέτη, η οποία κατατέθηκε και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τελικώς
πράγματι εξεδόθη η ομόφωνη απόφαση η οποία άναβε το πράσινο φως για να μπούμε στην διαδικασία
κατασκευής ΧΥΤΑ στην περιοχή της Σιθωνίας και σε θέση Natura.
Δυστυχώς δεν μπορεί να ισχύσει η σχετική γνωμοδότηση, εάν δεν γίνει αποδεχτή από την
αρμόδια Υπουργό, η κα. Μπιρμπίλη λοιπόν δεν τα αποδέχεται αυτά. Τα λέω λοιπόν για να καταλάβετε
όλοι ότι στο πλαίσιο της καθημερινότητας και κατά την χρονική εξέλιξη θα συναντήσουμε πάρα πολλά
προβλήματα και θα πω και κάτι άλλο, δεν ακούγονται οι τοπικές κοινωνίες προς τα κάτω και δεν είναι η
πρώτη φορά που η κεντρική διοίκηση προχωράει σε τέτοιου είδους νομοθετικές πρωτοβουλίες που
ουσιαστικά θα αλλάξουν τον οικονομικό και αναπτυξιακό ιστό όλων των περιοχών, παραβλέποντας το
γεγονός ότι υπάρχουν αναπτυξιακές παράμετροι και δυνατότητες οι οποίες στην πράξη καταργούνται.
Για να εξηγηθώ, όλοι μας εδώ, οι αυτοδιοικητικοί τουλάχιστον σε συνεργασία με τους
κατοίκους της Βόρειας και Κεντρικής Χαλκιδικής αρπαχτήκαμε καταρχήν από την κοινοτική
πρωτοβουλία LEADER και πράγματι διατέθηκαν αρκετά χρήματα και οικογενειακά και ατομικά,
επιδοτήθηκαν αρκετοί συμπολίτες μας και μπήκαμε σε μια αναπτυξιακή παράμετρο τουλάχιστον για τις
περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Χαλκιδικής με κέντρο βάρους τον Χολομώντα.
Αυτή λοιπόν την εξέλιξη την αναπτυξιακή, που την ονομάζουμε εμείς αγροτουρισμό και η
οποία είναι οφθαλμοφανής, ότι πραγματικά μπορεί να μας δώσει και περισσότερα στοιχεία,
τουλάχιστον οικονομικά, για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι οικογένειες αυτές, όπως επίσης και να
γυρίσουν τα παιδιά μας τα οποία ουσιαστικά μεταναστεύουν συνεχώς στην όμορφη Θεσσαλονίκη και
αλλαχού, δυστυχώς έρχεται αυτή η τορπίλη των δέκα στρεμμάτων στην πράξη, -μιλάω ειδικότερα για
την περιοχή της Βόρειας και Κεντρικής Χαλκιδικής- να την καταργήσει και μας δίνει μια πιστολιά στην
πράξη και μας σκοτώνει.
Γιατί το λέω αυτό; Γιατί όλοι οι παροικούντες και κατοικούντες στις συγκεκριμένες περιοχές,
γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει πυκνότητα ακινήτων τουλάχιστον στην περιοχή του Χολομώντα και στην
Κεντρική και Βόρεια Χαλκιδική της τάξεως των δέκα στρεμμάτων τα οποία θα μπορέσουμε να τα
αξιοποιήσουμε στο μέλλον, είτε οι οικογένειες είτε ατομικά ο κάθε μέσος πολίτης. Σταματάει δηλαδή η
αναπτυξιακή μας πορεία και εν πάση περιπτώσει από την στιγμή που δίνεται η δυνατότητα να δομηθεί
η εκτός σχεδίου περιοχή, από την στιγμή που ξοδεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα και από την τοπική
αυτοδιοίκηση και από το ελληνικό δημόσιο και από τους επενδυτές μας και από την πλευρά των
Δημοτικών Συμβουλίων και από την πλευρά και μεμονωμένων επενδυτών, θα έπρεπε τουλάχιστον η
κυβέρνηση προτού μπει σε αυτήν την νομοθετική πρωτοβουλία να ακούσει τουλάχιστον τους τοπικούς
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βουλευτές, οι οποίοι και γνωρίζουν τα θέματα και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαν να ενημερωθούν
άμεσα είτε από τα κατά τόπους Δημοτικά Συμβούλια είτε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο
συμμετέχουν και δικοί μας συνάδελφοι οι οποίοι διετέλεσαν και πρώην αυτοδιοικητικοί και εκ των
πραγμάτων έχουν και άμεση γνώση των συγκεκριμένων θεμάτων.
Η μονομερής αυτή λοιπόν νομοθετική πρωτοβουλία χωρίς να ακουστούν οι τοπικές κοινωνίες
αφενός μεν μας δημιουργεί ερωτηματικά και δεν ξέρουμε τι υποκρύπτεται από πίσω, αλλά για να είμαι
ειλικρινής περίμενα ότι, μας δώσανε το καταστατικό και περίμενα ότι θα ασκηθούν πιέσεις ένθεν και
ένθεν, δηλαδή από όλες τις παρατάξεις των κομμάτων και σε κάποια φάση θα εμφανιζόταν ως δια
μαγείας η συγκεκριμένη Υπουργός η οποία θα έλεγε, ότι υποχωρούμε και πάμε σε αυτό το πλαίσιο
πλέον των τεσσάρων στρεμμάτων αλλά με αυτούς τους όρους.
Νομίζω ότι αυτό είναι το χειρότερο, η κατά εξαίρεση υποχώρηση με αυτού του είδους την
διαδικασία διότι ανατρέπονται όλα τα δεδομένα. Εγώ λοιπόν θα έλεγα με δεδομένο, ότι περιμένουμε
εδώ και δυο χρόνια το ΥΠΕΧΩΔΕ και το σημερινό Υπουργείο Περιβάλλοντος να προχωρήσει στην
έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, ώστε πραγματικά να οριστεί και να δημιουργηθεί ο
φορέας διαχείρισης για την περιοχή του Χολομώντα, με δεδομένο ότι ολοκληρώθηκαν οι μελέτες οι
οποίες αφορούσαν τις περιοχές Natura στις δικές μας περιοχές, σε συνεργασία πάντοτε με τα Δημοτικά
Συμβούλια, να ζητήσουμε την απόσυρση, αυτό που είπατε κ. Μπογδάνο, λέτε να αποσυρθεί το
νομοσχέδιο και η σχετική διάταξη.
Ή θα ζητήσουμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο ή να πούμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και
σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερα η συγκεκριμένη διάταξη. Δηλαδή και αν ακόμη δεν αποσυρθεί εν
συνόλω το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τουλάχιστον η συγκεκριμένη διάταξη να αποσυρθεί παντελώς
και να μην μπει στην διαδικασία της ψήφισης. Για αυτό λοιπόν θα ζητήσουμε η κυβέρνηση να το
αποσύρει, να ακουστούν πρώτα οι τοπικές κοινωνίες και σε κάθε περίπτωση να σεβαστεί τις μελέτες τις
δικές μας οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί, πάντοτε το τονίζω ιδιαίτερα αυτό σε συμφωνία με τα
αρμόδια ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο μπήκε και στην προγραμματική διαδικασία και χρηματοδότησε και
αυτό εν μέρει τις συγκεκριμένες μελέτες, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως, πάντοτε και τις αποφάσεις των
Δημοτικών Συμβουλίων, Πολυγύρου και Ζερβοχωρίων ώστε πραγματικά να φτάσουμε σε ένα αίσιο
αποτέλεσμα, που ουσιαστικά θα αντικατοπτρίζει τις απόψεις και των μελετητών, αλλά και των τοπικών
κοινωνιών.
Με λίγα λόγια δηλαδή δεν διαφωνούμε σε αυτά τα οποία είπατε, απλώς το λεκτικό το οποίο θα
χρησιμοποιήσουμε καλό θα είναι να λάβουμε υπόψη μας και να επιμείνουμε στο γεγονός ότι, να
ζητάμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και σε κάθε περίπτωση αν δεν αποσυρθεί, ιδιαίτερα η
συγκεκριμένη διάταξη, η οποία για εμάς όπως είπατε και εσείς αποτελεί ταφόπλακα και ουσιαστικά
αντί να δημιουργούμε ανάπτυξη, δημιουργούμε ύφεση και μάλιστα με τους χειρότερους όρους και
κόντρα επαναλαμβάνω σε συγκεκριμένες μελέτες το περιεχόμενο των οποίων έχει γίνει αποδεκτό
ήδη από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ και κατά επέκταση, γιατί η διοίκηση συνεχίζεται από το σημερινό
ΥΠΕΚΑ σε συνδυασμό επαναλαμβάνω με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Πολυγύρου και
Ζερβοχωρίων».
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Θωμά Καπλάνη:
«Πρόεδρε, θα είμαι εξαιρετικά σύντομος και αυτό γιατί σήμερα σε αυτήν την αίθουσα βρίσκονται ο
πρώην Νομάρχης και νυν Δήμαρχος, οι τρεις τελευταίοι Δήμαρχοι του Πολυγύρου, οι τρεις τελευταίοι
Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Ταξιάρχη, Πρόεδροι από όλα τα Τοπικά Συμβούλια των περιοχών
που ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα, οι οποίοι έχουν ζήσει το πρόβλημα και βεβαίως δεν θα
υπήρχε κανένας σε αυτήν την αίθουσα που θα είχε διαφορετική άποψη, όσον αφορά το διατακτικό,
όσον αφορά την απόφαση μας, από αυτό το οποίο διατύπωσε και ο κ. Μπογδάνος και ο Δήμαρχος.
Να πούμε λοιπόν εν συντομία ότι όλο αυτό το θέμα ξεκίνησε περίπου πριν από δέκα χρόνια, το
ζήσαμε όσοι ήμασταν τότε Δημοτικοί Σύμβουλοι, το ζήσαμε και στην συνέχεια από τις θέσεις τις
οποίες ο καθένας κατείχε και βεβαίως όταν στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας διαπιστώθηκε
λοιπόν το πρόβλημα, ότι δηλαδή ο χαρακτηρισμός της περιοχής του Χολομώντα, μιλάω έτσι γενικά
για να συνεννοούμαστε, ως περιοχή Natura ναι μεν δημιουργούσε κάποιες δυνατότητες ανάπτυξης ή
προβολής ή οικολογικής διαχείρισης της περιοχής, αλλά τα προβλήματα που δημιουργούσε ήταν πολύ
περισσότερα από τις προοπτικές τις οποίες έδινε.
Όταν λοιπόν διαπιστώθηκε αυτό και είδαμε ότι η διάθεση των εκάστοτε κυβερνήσεων ήταν να
ψηφιστεί ένας νόμος, ή ένα αντίστοιχο προεδρικό διάταγμα όπου οι δεσμεύσεις θα ήταν ασφυκτικές για
την περιοχή, θα έβαζαν πραγματικά ταφόπλακα στην ανάπτυξη του τόπου, τότε λοιπόν οι Δήμοι, η
Νομαρχία, η ΑΝΕΤΧΑ μπήκαμε μπροστά αναθέσαμε την επικαιροποίηση της αρχικής μελέτης, -τα είπε
ο κ. Μπογδάνος τα λέω εν τάχει να μην χάνουμε χρόνο-, αναθέσαμε λοιπόν την επικαιροποίηση της
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υπάρχουσας τότε μελέτης και βεβαίως με το έργο το οποίο συντελέστηκε και στην τεχνική και στην
κοινή επιτροπή στην οποία συμμετείχαμε οι εκάστοτε Δήμαρχοι Πολυγύρου αλλά και άλλοι
παράγοντες οι οποίοι βρίσκονται σήμερα εδώ, καταφέραμε και θα σας πει ενδεχομένως ο κ Τζηρίτης
μετά και με ποιους τρόπους, καταφέραμε τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου που ήρθανε
εδώ για να μας ελέγξουν, να τους πείσουμε για το δίκιο των αιτημάτων μας.
Πράγματι με μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2008 αν θυμάμαι καλά, βάζαμε 26
σημεία τα οποία θεωρούσαμε αδιαπραγμάτευτα, όσον αφορά την τελική μορφή του κειμένου το οποίο
θα γινόταν κάποια στιγμή, έτσι λέγαμε τότε προεδρικό διάταγμα. Από αυτά λοιπόν τα 26 σημεία, τα
περισσότερα στο τελικό κείμενο της μελέτης η οποία μας παραδόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον
Μάιο του 2010 τα περισσότερα λοιπόν σημεία αυτά, έγιναν δεκτά με αποτέλεσμα να παραλάβουμε πριν
από οκτώ μήνες το τελικό κείμενο της μελέτης και να ευελπιστούμε όλοι, ότι αυτό θα είναι κατά βάση
και το κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα υπογράφονταν.
Δυστυχώς όμως ξαφνικά τις τελευταίες μέρες είδαμε την κα. Μπιρμπίλη την Υπουργό να
φέρνει νέο νομοσχέδιο. Το οποίο μας πηγαίνει πάρα πολύ πίσω. Δεν είναι μόνο το θέμα των δέκα
στρεμμάτων, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, εντοπίζουμε όμως ως σημαντικότερο το ζήτημα αυτό,
διότι έχει να κάνει με την δόμηση έχει να κάνει με την ανάπτυξη της περιοχής, και το εντοπίζουμε
κυρίως γιατί όλοι ξέρετε ότι οι εκτάσεις των δέκα στρεμμάτων και πάνω ουσιαστικά δεν υπάρχουν στην
περιοχή του Χολομώντα.
Άρα αν τελικά ίσχυε ή ισχύσει αυτό το οποίο αρχικά εξήγγειλε η κα. Μπιρμπίλη βεβαίως αυτό
θα είναι η ταφόπλακα της περιοχής και όχι μόνο του Χολομώντα, αλλά και όλων των άλλων περιοχών
οι οποίες είναι μέσα στο πρόγραμμα Natura. Η περιοχή η οποία αρχικά δεσμεύτηκε και συνεχίζει να
είναι δεσμευμένη στις διατάξεις του προγράμματος Natura είναι πάρα πολύ μεγάλη, αδικαιολόγητα
μεγάλη. Δεν μπορεί να είναι μέσα στην περιοχή αυτή να εντάσσονται στην περιοχή αυτή ουσιαστικά
όλος ο Πολύγυρος, δηλ. από το νοσοκομείο και πάνω όλη η περιοχή είναι Natura, να φτάνουμε
ανατολικά μέχρι την Πλανά, να ανεβαίνουμε στην Μεγάλη Παναγία, στο Παλαιοχώρι, στην Αρναία να
γυρίζουμε στην Παλαιόχωρα να συμπεριλαμβάνουμε και το Παλαιόκαστρο και σχεδόν να φτάνουμε
μέχρι τον Άγιο Πρόδρομο και να ξαναγυρίζουμε στον Πολύγυρο. Μια τεράστια περιοχή αδικαιολόγητα
μεγάλη για την οποιαδήποτε προστασία είτε της χλωρίδας, είτε της πανίδας.
Κλείνω εντοπίζοντας κάποια σημεία που θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικά, με την αρτιότητα
των δέκα στρεμμάτων.
Ένα το οποίο ειπώθηκε κατά κόρον είναι η κατάτμηση. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να δεχθούμε
την κατάτμηση στα δέκα στρέμματα, αλλά θα πρέπει να ισχύει ότι ίσχυε και σήμερα.
Ένα
δεύτερο, δεν πρέπει να δεχθούμε την κατάργηση των παρεκκλίσεων. Οι παρεκκλίσεις αυτές οι οποίες
ισχύουν για όλη την Ελλάδα, ξέρετε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν και εδώ γιατί βεβαίως οι
μικρές ιδιοκτησίες οι οποίες είχαν το πλεονέκτημα να βρίσκονται πάνω στο εθνικό επαρχιακό δίκτυο
και μπορούσαν να κτίσουν και με λιγότερα τετραγωνικά 750, 1200 και 2000 τετραγωνικά. Ουσιαστικά
αυτή τη στιγμή χάνουν εντελώς την αξία τους αφού που καταργημένων των παρεκκλίσεων δεν μπορεί
κανένας ιδιοκτήτης να δομήσει σε αυτές. Ένα τρίτο και το αναφέρω αυτό διότι από χθες το βράδυ που
ακούσαμε στο τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη και η κα. Μπιρμπίλη ουσιαστικά
πήρε πίσω το θέμα των δέκα στρεμμάτων όσον αφορά την αρτιότητα, ακούσαμε διάφορες εκδοχές και
το θέτω διότι ακόμη κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει ποια είναι η τροποποίηση όπως τελικά θα την
φέρει στην Βουλή η κα. Μπιρμπίλη.
Ακούστηκε λοιπόν χθες, ότι η αρτιότητα των τεσσάρων στρεμμάτων, θα ισχύει για όσους
σήμερα κατέχουν και το όσους σήμερα κατέχουν πήγαινε τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιλήφθηκα
προσωπικά, δηλαδή αν αύριο γίνει μια μεταβίβαση, δεν ξέρουμε αν θα ισχύει η παρέκκλιση των
τεσσάρων στρεμμάτων ή μάλλον ο κανόνας των τεσσάρων στρεμμάτων, άρα το θέτω υπόψη σας πρέπει
να διευκρινιστεί, ότι τα τέσσερα στρέμματα θα ισχύουν εσαεί και ανεξαρτήτως του ποιος θα είναι
ιδιοκτήτης από εδώ και πέρα, δεν θα ισχύει μόνο για όσους σήμερα κατέχουν ή είναι κύριοι αυτών των
ακινήτων.
Επίσης κάτι το οποίο ειπώθηκε στα μέσα ενημέρωσης και δεν ξέρουμε αν είναι πράγματι έτσι,
είναι ότι θα απαιτείται η ύπαρξη συμβολαίου, τίτλου κυριότητας, για να ισχύει η αρτιότητα των
τεσσάρων στρεμμάτων. Θέλω να πιστεύω, ότι όλα αυτά ήτανε λεκτικά ατοπήματα των δημοσιογράφων
ή λάθος προσεγγίσεις, λάθος αναγνώσεις των όποιων προθέσεων της κα. Μπιρμπίλη.
Και ένα τελευταίο βεβαίως είναι οι περιορισμοί σε γεωργικές και κτηνοτροφικές
δραστηριότητες, αναφέρεται μέσα στο κείμενο και θα πρέπει να το προσέξουμε, διότι ξέρετε ότι και
κτηνοτρόφοι υπάρχουν στον Ταξιάρχη και αγρότες και βεβαίως άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες
έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.
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Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι συμφωνώ με την πρόταση και του κ. Μπογδάνου και του
Δημάρχου όσον αφορά την πλήρη απόσυρση του νομοσχεδίου και βεβαίως θα πρέπει να κάνουμε κ.
Δήμαρχε αυτό που είπε ο αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας τους Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή να
έρθουμε σε επικοινωνία με τους υπόλοιπους Δήμους της Ελλάδος που έχουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα
με εμάς, έχουν δηλαδή περιοχές Natura να μπορέσουμε να συντονίσουμε τις δράσεις μας και κάνοντας
όλοι μαζί μια συγκεκριμένη πρόταση προς την Υπουργό να μπορέσουμε σε κοινή πλέον βάση
επιχειρημάτων να διεκδικήσουμε το καλύτερο για την περιοχή μας».
Ο κ. Δήμαρχος συμπλήρωσε: «Ξέχασα να πω ότι εγώ μαζί με τον Γιάννη τον Τζίτζιο τον
Δήμαρχο Σιθωνίας, γιατί και η Σιθωνία είχε πρόβλημα με την περιοχή Natura, -μάλιστα εκεί έχουν και
τα Γ.Π.Σ. που δεν έχουν εγκριθεί- ζητήσαμε να δούμε την Υπουργό, μας παρέπεμψε τελικώς στην κα.
Καραβασίλη, μάλιστα είχα και μια επικοινωνία για θέματα της αυτοδιοίκησης και με τον κ. Τζηρίτη
εκείνη την ώρα, ζητήσαμε εκ πρώτης όψεως ενόψει του γεγονότος διότι είχαν ετοιμαστεί οι δικές μας οι
μελέτες και είχε συμφωνήσει και το ΥΠΕΧΩΔΕ, σε σχέση με αυτά που προανέφερε και ο κ. Καπλάνης,
μέσα από αυτήν συνεργασία που έχει αναπτυχθεί σε επίπεδο Δήμων-ΑΝΕΤΧΑ και Υπουργείου, αλλά
μας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει οποιαδήποτε εξαίρεση, διότι αν γίνει εξαίρεση για την
Χαλκιδική θα πρέπει να γίνουν εξαιρέσεις και για την υπόλοιπη Ελλάδα, με λίγα λόγια της σπάει το
νομοσχέδιο.
Άρα λοιπόν είναι οφθαλμοφανές ότι δεν υπάρχει περίπτωση όποια πίεση και αν ασκήσουμε είτε
για εμάς είτε για κάποια άλλη σχετική περιοχή, να γίνει οποιαδήποτε εξαίρεση, γιατί θα αρχίσουν να
φωνάζουν οι άλλοι. Άρα λοιπόν μάλλον θα υπάρξει μια διάταξη γενικού χαρακτήρα, γι’ αυτό ακριβώς
θα πρέπει να εμείνουμε στο να αποσυρθεί παντελώς η διάταξη και χωρίς αυτά τα τερτίπια θα πάμε
στα τέσσερα στρέμματα και με αυτούς τους όρους και με αυτές τις προϋποθέσεις. Και άμα θέλει και
συμβόλαιο που λέει και ο κ. Καπλάνης ποιος έχει συμβόλαιο στον Χολομώντα, εδώ έχουμε τον
αποτερματισμό, -για αυτό εδώ θα πω και σε παρένθεση μήπως θα πρέπει να το ζητήσουμε, επειδή
έχουμε ετοιμάσει ειδική διάταξη για τον αποτερματισμό της περιοχής του Ταξιάρχη, επιτέλους κάποτε
αυτά τα κτήματα τα οποία είχαν αποτερματιστεί, να μην εισέρχονται οι δασικές υπηρεσίες και να μην
κρίνονται πλέον από τις δασικές υπηρεσίες. Δεν μας καλύπτει η διάταξη του 2003, γιατί έκανε δέκα
ερωτήματα ο Τσιρέλας και απήντησε το Υπουργείο ότι λαμβάνεται υπόψη η σημερινή κατάσταση,
δηλαδή αν εσύ είχες ένα πρόβλημα υγείας ή για λόγους επαγγελματικούς έφυγες στην Αθήνα κανένα
δυο χρόνια και γέμισε εκεί πάνω στου Σούρλα φτέρες ο κάθε Τσιρέλας το εκλαμβάνει αυτό ως δασική
έκταση, με αποτέλεσμα ενώ έχουν προηγηθεί όλες οι διαδικασίες και ήταν αυτό αγρός και στην πράξη
ήταν αγρός και έγινε αποτερματισμός, σήμερα με αυτήν την επιπόλαια άποψη την ερμηνεία που δόθηκε
από την πλευρά του Υπουργείου, σε συνεργασία πάντοτε με τις υπερβολικότερες που παρατηρούνται
στα κατά τόπους δασαρχεία, φθάσαμε στο σημείο κτήματα τα οποία πραγματικά είναι αγροί στην
περιοχή του Ταξιάρχη με αυτήν την διάταξη να μην μπορούν οι άνθρωποι να λύσουν το πρόβλημα τους
και να θεωρούνται ότι οι εκτάσεις αυτές είναι δασικές.
Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν ειδική διάταξη, είχε κατατεθεί μάλιστα όταν ήταν Υφυπουργός ο κ.
Κιλτίδης, έπεσε η Κυβέρνηση τότε και δυστυχώς δεν μπόρεσε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο και λέω
μήπως είναι ευκαιρία εκτός αν θα μπλέξουμε, γιατί αυτό που είπα είναι μια αρμοδιότητα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όμως αφορά και το ΥΠΕΚΑ. Δηλαδή αν θα προχωρήσουμε
τουλάχιστον στην ψήφιση του νομοσχεδίου, αφαιρουμένης της σχετικής διάταξης μήπως μπορούν οι
βουλευτές μας σε συνεργασία με άλλους να καταθέσουν και αυτό ως τροπολογία για να λυθεί το θέμα.
Αν συμφωνείτε να το βάλουμε και αυτό στο ψήφισμα που θα εκδώσουμε, στο κάτω, κάτω ωφελεί την
περιοχή δεν την καταστρέφει και εν πάση περιπτώσει λύνουμε ένα χρόνιο πρόβλημα της περιοχής του
Ταξιάρχη».
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ιωάννη Γιώργο, ο οποίος ανέφερε:
«Καταρχήν νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το διάστημα κατά το οποίο ήρθε το νομοσχέδιο στην Βουλή.
Είμαστε ακόμα στα σπάργανα, δεν βρήκαμε βηματισμό. Πράγμα το οποίο σημαίνει, ότι ίσως κάποιοι
πίστευαν, ότι θα μας έβρισκαν μπόσικους, όπως λέμε στα χωριά μας. Θα είμαι περιεκτικός, λιγόλογος,
ακριβώς, για να δώσουμε την δυνατότητα σε όλους να τοποθετηθούν. Το γεγονός που αναφέρθηκε η
αυθαίρετη δόμηση στα ύψη, αν πάμε από τα τέσσερα στα δέκα δεν το συζητάμε, θα γεμίσουμε καλύβια,
θα γίνει ότι έγινε στην Καλλικράτεια, σε επίπεδο πλέον Χολομώντα.
Κατά δεύτερον αυτό που ανέφερε ο κ. Καπλάνης, για τις παρεκκλίσεις ουαί και αλλοίμονο αν
δεν μείνουν οι παρεκκλίσεις, υπήρξαν άνθρωποι που επένδυσαν χρήματα αγοράζοντας 750 και 1.000,
1.200 μέτρα πιστεύοντας, ότι αύριο μεθαύριο θα μπορούσαν να αναπτύξουν κάποια επενδυτική
δραστηριότητα πάνω σε αυτό. Απαξιώνεται δηλαδή κάθε είδους αναπτυξιακή προσπάθεια στην
περιοχή, πολύ περισσότερο απαξιώνεται η γη όλων όσων τόλμησαν να επενδύσουν.
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Δεν αφορά μόνο το άρθρο 9 το οποίο αναφέρεται, όπως είπαμε στα τέσσερα στρέμματα στις
παρεκκλίσεις παρακάτω θα δείτε ότι γεωργικές κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επίσης αναφέρθηκε
από τον κ. Καπλάνη, στο άρθρο 9. Είναι όλο το άρθρο 9 που θα πρέπει να αποσυρθεί, πλην όμως αν
θα πάτε πίσω στο 13 π. χ. εκεί λέει ακόμα περισσότερα πράγματα.
‘Δεν επιτρέπεται η κίνηση
μηχανοκινήτων, οχημάτων εκτός οδικού δικτύου, πιο κάτω αναφέρεται για την παράκτια ζώνη της
χώρας’, αντιλαμβάνεστε πως υπάρχει ένα ολόκληρο κείμενο το οποίο απαρτίζεται από είκοσι τόσα
άρθρα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε συλλογικά, τουλάχιστον εμείς σε επίπεδο Περιφέρειας και
όχι μονάχα σαν Δήμος Πολυγύρου.
Στο άρθρο 20 αναφέρει πως ανά πάσα στιγμή θα μπορούν σε
χώρους όπου βρίσκονται εντός του Natura και θεωρηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ότι κινδυνεύει,
είτε ο χώρος ή η φυσική του ομορφιά, είτε κάποιου είδους πουλιού, που βρίσκεται εκεί μέσα και
θεωρηθεί προστατευόμενο, είτε, είτε, είτε θα διακοπεί κάθε είδους δραστηριότητα, από έργα μέχρι και
ότι μπορεί να φανταστεί ο καθένας μας.
Σαφέστατα επομένως επιμένω ότι θα πρέπει το σύνολο του νομοσχεδίου να αποσυρθεί, να
επανέλθει σε διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε ο καθένας από εμάς να εκφράσει τις απόψεις
του, πολύ δε περισσότερο να έχουμε τα χρονικά περιθώρια στην παρούσα φάση, ώστε να τα
επεξεργαστούμε όλοι μαζί σε επίπεδο Χαλκιδικής. Σαφέστατα επομένως τίθεται ένα θέμα ειδικότερα
για την Χαλκιδική, καθότι αν γυρίσετε να δείτε τον χάρτη κάπου είχαμε όπως λέτε 250.000 στρέμματα
τα οποία ήταν Natura ή σε κάποια άλλη προστατευόμενη ζώνη, μετά το καλοκαίρι δηλαδή
προστέθηκαν λόγω λίμνης Κορώνης περίπου 1.000.000 στρέμματα. Πιάνει όπως είπε ο Καπλάνης από
την περιοχή του Πολυγύρου, Πλανά και ανεβαίνει μέχρι πάνω κοντά στην Ολυμπιάδα, μέχρι πίσω στην
Περιστερά και στην περιοχή της Γαλάτιστας, είναι ένα τεράστιο δηλαδή νούμερο, 1.250.000 στρέμματα
περίπου ουαί και αλλοίμονο.
Φανταστείτε τι μέλλει γενέσθαι το επόμενο χρονικό διάστημα,
επομένως θα περιμένουμε και την δικιά σας άποψη σαν Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς θα βγάλουμε ένα
δελτίο τύπου προς το παρόν, θα κινηθούμε σαν Περιφέρεια για να καταθέσουμε μια ολοκληρωμένη
πρόταση, αφού όμως πάρουμε τις απόψεις όλων των Δημοτικών Συμβουλίων, που φαντάζομαι ότι θα
εμπλακούν και θα πάρουν τις ίδιες αποφάσεις».
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Τζηρίτη: «κάναμε
ένα λάθος και ολιγωρήσαμε όταν πέρασαν το νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες και καταδικάσαμε
την Χαλκιδική μια φορά. Αυτή θα είναι η τελευταία, αν κάνουμε πίσω και αυτήν την φορά, δεν έχει
μέλλον για αυτόν τον τόπο. Δεν ξέρω αυτοί που αποφασίζουν, πως αποφασίζουν και γιατί αποφασίζουν
έτσι, εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι τον τελευταίο χρόνο η λέξη που ακούω περισσότερο κάθε μέρα
είναι το ‘διαβούλευση’ και ερωτώ να μου πουν ποια ήταν η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου που
κατεβαίνει στην Βουλή. Εντελώς αυθαίρετα και το λέω, ενδεχομένως η κα. Μπιρμπίλη και οι γύρω της
δεν διάβασαν τις κοινοτικές οδηγίες και θα παρακαλέσω κ. Δήμαρχε να το δείτε εσείς, η κοινοτική
οδηγία για τις προστατευόμενες περιοχές που ξεκινά από το 1980, δεν είναι σημερινό.
Ο 1650 ο νόμος του 86 τα λέει μέσα, ότι, ό,τι κάνουμε για τις περιοχές προστασίας, θα πρέπει
πριν από όλα και πάνω από όλα, επιτάσσει η κοινοτική οδηγία να έχουμε κοινωνική συναίνεση. Αν δεν
υπάρχει κοινωνική συναίνεση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μια περιοχή προστατευόμενη και να
εξειδικεύσουμε την προστασία, γιατί προκειμένου να έχουμε μια περιοχή προστατευόμενη είτε είναι ο
Χολομώντας, είτε είναι η Σιθωνία, πριν από όλα και πάνω από όλα κατά τους κοινοτικούς πρέπει να
συνταχθεί διαχειριστική μελέτη. Πως θα διαχειριστούμε την περιοχή και ποιοι θα την διαχειριστούν;
Βεβαίως εδώ με τους Δημάρχους, τα τελευταία δυο τρία χρόνια κ. Μπογδάνο καταφέραμε να
περάσουμε, το ζήτημα σωτηρίας, έτσι το είπα εγώ, Φορέας Διαχείρισης να είναι η Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση, που σημαίνει τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση με τους συνεργάτες Δημάρχους. Αυτό
όμως είναι μεταβατικό για τρία χρόνια, εν συνεχεία θα μας φέρουν φορείς διαχείρισης από
ορνιθολόγους, οικολόγους, περιβαλλοντολόγους και πράσινους. Θα πρέπει λοιπόν, το Δημοτικό
Συμβούλιο και όχι μόνο, θα πρέπει κ. Δήμαρχε να μπείτε μπροστά και να γίνει μια μεγάλη ομάδα από
όλη την Χαλκιδική και αυτό πρέπει να γίνει τώρα και δεν πρέπει να περάσει αυτός ο Νόμος.
Δεν κατάλαβα ποτέ, γιατί οι πολεοδομίες έχουν σαν μπούσουλα την ελληνική χωροταξική
μελέτη, κατά νόμο κατισχύουν τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, βεβαίως στον Πολύγυρο δεν έχουμε
αλλά έχουμε την διαχειριστική μελέτη που τα λέει ξεκάθαρα κ. Δήμαρχε.
Το δεύτερο στάδιο κατοχυρώνει τους πολίτες και είναι σαν να έχουμε και εμείς Γενικό
Πολεοδομικό. Η Ορμύλια, η Σιθωνία η Τορώνη από ότι θυμάμαι έχουν Γ.Π.Σ., αυτά κατισχύουν και με
βάση αυτά, λέω αυτήν την ώρα κ. Δήμαρχε δεν λέω αν ψηφιστεί ο νόμος, γιατί είναι προεδρικά
διατάγματα εκείνα, αυτήν την ώρα όμως κατισχύουν, τα γενικά πολεοδομικά, για τα οποία
προσυπέγραψε το ΥΠΕΚΑ και δεν είναι θέμα πια, ο αποτερματισμός έχει φύγει από το Γεωργίας, πάλι
ΥΠΕΚΑ είναι»….
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-ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Ωραία, άρα είναι ευκαιρία να βάλουμε και την διάταξη που ετοιμάσαμε. Συμφωνείτε
και εσείς δηλαδή, ότι αν πάει προς ψήφιση και ψηφιστεί τελικά αυτό το νομοσχέδιο, τότε θα κατισχύει
το νομοσχέδιο των γενικών πολεοδομικών σχεδίων. Άρα μπήκαμε στου κόσμου τις δαπάνες κάναμε
χρόνια για να φτάσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα και τελικά έρχεται μια μονοκονδυλιά του ΥΠΕΚΑ
τα σβήνει όλα αυτά και σου λέει θα πάμε εκεί. Ε! δεν είναι κράτος αυτό».
Ο κ. Δημήτριος Τζηρίτης συνέχισε : «Λέω λοιπόν και εκεί εγώ εστιάζω την προσοχή μου,
από την μια μεριά στην κοινοτική οδηγία και το λέει και η συνθήκη της Βόννης και η συνθήκη του
Παρισιού ότι, αν δεν υπάρχει κοινωνική συναίνεση σε μια προστατευόμενη περιοχή δεν πρέπει να
προχωρήσει σε θεσμοθέτηση όρων και κανόνων η πολιτεία, από την μια μεριά είναι αυτό και ο 1650 ο
νόμος του 86 το λέει.
Θα πρέπει λοιπόν αυτό να αποσυρθεί τώρα και στο γενικό πολεοδομικό έστω και αν είναι
προεδρικό διάταγμα εκεί ρωτήθηκαν όλοι οι φορείς, όλες οι υπηρεσίες και το έχουμε στο χέρι μας,
συμφώνησαν, τι άλλαξε λοιπόν από πέρσι μέχρι φέτος σε αυτήν την πολιτεία και η πολιτεία παίρνει
πίσω την σύμφωνη γνώμη της και την υπογραφή της και θέλει να το αλλάξει;
Βεβαίως θέλω να σας παρακαλέσω να μην σταθείτε μόνο στην αρτιότητα ή στην κατάτμηση
που εγώ δεν συμφωνώ και με την κατάτμηση ο Ν. 1337 κύριοι συνάδελφοι πρέπει να ισχύει για όλους
τους Έλληνες. Δεν είναι Έλληνες κάποια κατηγορίας σε έναν τόπο και άλλης κατηγορίας σε άλλον
τόπο, ο εκτός σχεδίου δόμησης νόμος πρέπει να ισχύει για όλους τους Έλληνες το ίδιο. Λέω να μην
σταθούμε εκεί, να μην σταθούμε για ποιόν λόγο; Γιατί διαβάζοντας το σχέδιο νόμου, υπάρχουν και
άλλες δεσμεύσεις που στραγγαλίζουν την ζωή των πολιτών, την καθημερινότητα, δεν είναι μόνο αν
μπορεί να κτίσει, αν δεν μπορεί να κτίσει, δεν μπορεί να ζήσει και κλείνω λέγοντας αυτό που πάντα
πιστεύω, ναι στο περιβάλλον να το κρατήσουμε αειφόρα, αλλά κατά πως η κα. Μπιρμπίλη σκέφτεται,
αυτή θέλει περιβάλλον και δάσος χωρίς ανθρώπους και εμείς είμαστε της πίστης ότι θέλουμε
ανθρώπους με δάσος και δάσος με ανθρώπους».
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Μήτσιου:
«Αυτά συμβαίνουν κύριοι συνάδελφοι γιατί εδώ και πολλά χρόνια το ελληνικό κράτος, από την
μεταπολιτική Ελλάδα είναι ανοργάνωτο για την μέχρι τώρα περιβαλλοντική πολιτική. Αυτό είναι το
μεγαλύτερο πρόβλημα και το πρόβλημα ότι η κα. Μπιρμπίλη ήρθε ανώριμη και ηλικιακά και έλλειψη
εμπειρίας και φαίνεται και προς τους συμβούλους της.
Η Ελλάδα βάσισε την οικονομική της δραστηριότητα στην οικοδομή, από το 1960 και μετά
έχουμε στρέψει όλοι τα βλέμματα μας και ειδικά στην τουριστική Χαλκιδική ακόμη και στον
Χολομώντα, στην οικοδομή. Έτσι λοιπόν αυτή η μονοδιάστατη πολιτική ήρθε να μας χτυπήσει με ένα
νομοσχέδιο που θεωρεί ως πρώτιστο και ως σήμα του το περιβάλλον.
Έχουμε λοιπόν όχι μόνο να παλέψουμε την αρτιότητα αλλά και ορισμένα άλλα στοιχεία που
τονίστηκαν σχεδόν από όλους. Οδηγήστε από ότι αντιλαμβάνομαι σε μια ομόφωνη απόφαση και
θέλουμε να σας στηρίξουμε και μάλιστα να θέσουμε το θέμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα
πρέπει λοιπόν εκτός από την ομόφωνη απόφαση, να έχετε αποφάσεις και από τα υπόλοιπα Δημοτικά
Συμβούλια που θίγονται προς δυο κατευθύνσεις, ένα είναι αυτά που είπατε και ένα άλλο είναι να
διαπραγματευτούμε ενδεχομένως και πέρα από τα όρια της Ελλάδος και του Υπουργείου προς την
ευρωπαϊκή ένωση, τις περιοχές Natura.
Όταν πριν από δέκα χρόνια ψηφίστηκαν ή είχαμε την λεγόμενη διαβούλευση για τις
επιτροπές Natura όλοι μας το πήραμε αψήφιστα. Εκεί κατά πάσα πιθανότητα δεν ήταν ενημερωμένες
όλες οι τουριστικές περιοχές και όλοι θεωρούσαμε ότι ή θα λαμβάναμε οικονομικά ανταλλάγματα και
έτσι σταθήκαμε όλοι στο να εντάξουμε τις περιοχές μας να μπουν στο σχέδιο Natura. Να όμως που
έρχεται τώρα αυτό που τα μειονεκτήματα δεν τα είχαμε φροντίσει γιατί δεν τα είχαμε ελέγξει τότε και
δεν θα είναι μόνο το πρώτο νομοσχέδιο, έχω την εντύπωση ακολουθούν και άλλα και δεν θίγει μόνο
την οικοδομή, θίγει την βοσκοικανότητα, την γεωργία την αλιεία όπως είπατε και κυρίως και τους
κυνηγούς.
Έχουμε πρόσφατο παράδειγμα από την Παναγία όπου οι κυνηγετικοί σύλλογοι, μας πιέζουν
αφόρητα να αλλάξουμε το Natura για να μπορέσουν να έχουν χώρο για τους κυνηγούς. Επομένως, να
εκδώσουμε ομόφωνη απόφαση, όπως βλέπω ότι την εισηγείστε, να πάρουν αποφάσεις τα υπόλοιπα
Δημοτικά Συμβούλια, να στραφούμε εκτός από το Υπουργείο και να πιέσουμε να σταματήσει το
νομοσχέδιο αυτό, να μην γίνει νόμος του κράτους και σε κάθε περίπτωση να στραφούμε και στις
ευρωπαϊκές κοινότητες. Νομίζω δηλαδή ότι αν έχουμε αποφάσεις και από τις τοπικές κοινωνίες που
δεν είναι μόνο τα Δημοτικά Συμβούλια και τα Τοπικά ή και με γενικές συνελεύσεις ή και από
διάφορους φορείς, όλους αυτούς να στραφούμε στην ευρωπαϊκής επιτροπή και στο ευρωπαϊκό
Συμβούλιο».
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Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Δήμητσα: « θεωρώ το
νομοσχέδιο Natura πολύ σοβαρό και δεν το είδαμε όλα αυτά τα χρόνια με την απαραίτητη σοβαρότητα
που έπρεπε, κ. Μπογδάνε, κ. Καπλάνη, κ. Δήμαρχε, γιατί όλοι σας είπατε ότι απαιτείται και η ελληνική
συναίνεση των ανθρώπων που ζουν και δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές.
Αν εγώ τώρα ρωτήσω, ποιοι ξέρουν από Natura στις περιοχές που θα εφαρμοστεί στην
Χαλκιδική, πέρα από τον Ταξιάρχη, που οι Ταξιαρχιώτες πριν δέκα χρόνια πήγανε στην Αθήνα, δεν
γνωρίζει κανένας άλλος.
Χθες προχθές άκουσα τον κ. Λαφαζάνη στην τηλεόραση να βγαίνει και να κάνει μπακαλίστικα
πράγματα και να λέει ότι, να ζητήσουμε να κατεβούμε στα οκτώ ή στα έξι στρέμματα κατάτμησης,
νομίζω ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Χθες η κα. Μπιρμπίλη είπε, ότι παίρνω πίσω το αρχικό
νομοσχέδιο, κάνω μια τροποποίηση και μιλάω για περιορισμό κατάτμησης στα δέκα στρέμματα και
δόμηση στα τέσσερα στρέμματα. Όμως σε καμία περίπτωση, δεν μίλησε για κατάργηση των
παρεκκλίσεων, δηλαδή θα μπορούσε κάποιος με 1 στρέμμα, με 750 τετραγωνικά αν είχε πρόσωπο στον
δρόμο να κτίσει, τώρα δεν μπορεί να κάνει τίποτε.
Και ένα άλλο που δεν ακούστηκε απόψε εδώ είναι ότι ο κάθε Υπουργός μέσα από το σχέδιο
Natura έχει την δυνατότητα να αποφασίζει μονομερώς με Προεδρικά Διατάγματα τους όρους δόμησης
του νόμου. Άρα λοιπόν μπορεί να αυξήσει την αρτιότητα και όχι την μείωση. Έτσι λοιπόν μέχρι τώρα
εγώ τουλάχιστον δεν είδα να γίνουν κάποιες σοβαρές προτάσεις για το Natura, μάλιστα έγιναν κάποιες
υποτυπώδεις θα έλεγα διαβουλεύσεις σε Νομαρχιακό και σε Αυτοδιοικητικό επίπεδο, πάρθηκε η
συναίνεση ποιών; Των κατοίκων των περιοχών αυτών, των τοπικών φορέων; Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο
και μπορεί αν κάνω λάθος να με διορθώσετε. Άρα λοιπόν στείλαμε κάποιες προτάσεις συμφώνησαν
όλοι χωρίς να ξέρουν, στείλαμε τις προτάσεις και το ΥΠΕΚΑ προχώρησε στο σχεδιασμό της εισήγησής
του και τώρα έρχεται η ευρωπαϊκή ένωση και λέει. Ναι λέει, εσείς μας στείλατε, εσείς μας προτείνατε
να συμπεριληφθούν στο δίκτυο Natura αυτές οι διατάξεις και εμείς προχωρούμε. Τι κάνουμε εμείς
λοιπόν τώρα; Ευτυχώς που υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο έξι ετών που μπορούμε να ξεκινήσουμε
ξανά από την αρχή. Αυτό θα ήθελα να επισημάνω, να φροντίσουμε από τώρα να ξεκινήσουμε με
σοβαρές προτάσεις για να μπορέσουμε τελικά…….., κ. Μπογδάνο γιατί, δεν συμφωνείτε; «
-ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: «Νομίζω, ότι λέτε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, άλλο τι κάναμε εμείς μέχρι
τώρα σαν κοινωνία και σαν Δημοτικά και Νομαρχιακά Συμβούλια, που έχει να κάνει με την
προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση που ίσχυε, και άλλο η σημερινή πρωτοβουλία της Υπουργού, δεν
έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, εμείς δεν ρωτηθήκαμε για την σημερινή πρωτοβουλία»
-ΔΗΜΗΤΣΑΣ: Εσείς μιλήσατε για κατάργηση του νομοσχεδίου, επειδή λοιπόν δεν άκουσα μια
συγκεκριμένη πρόταση, μια πρόταση θα κάνω εγώ μονάχα, να ζητήσουμε την απένταξη της
Χαλκιδικής από το δίκτυο Natura, πριν εκπνεύσει αυτή η εξαετία και όχι κατάργηση, να το
παλέψουμε».
Ο κ Δήμαρχος απήντησε ότι είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση αυτή, έχουν θεσμοθετηθεί εδώ και
πολλά χρόνια δεν μπορεί να γίνει αυτό.
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Τζηρίτη: «ν
σήμερα υπάρχει προεδρικό διάταγμα το οποίο απλά δεν έχει υπογράψει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
και οι Υπουργοί, αυτό είναι αποδεκτό από όλες τις τοπικές κοινωνίες Κεντρικής Χαλκιδικής διότι δεν
έχει καμία απολύτως απαγόρευση που να προσκρούει ευθέως στην καθημερινότητα».
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αστέριο Μπάτσιο: « γνωρίζουμε
όλοι το μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα στο οποίο μπορεί να στηριχθεί, η περιοχή μας, είναι
πραγματικά ο Χολομώντας. Θα πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού και να μην δεχθούμε
αυτήν την άδικη, το άδικο νομοσχέδιο το οποίο θα μηδενίσει ή θα υποτιμήσει την αξία των χωραφιών
και της περιουσίας των κατοίκων του Δήμου μας. Θέλω να πω ότι ιστορικά υπήρξε μια αρμονική
συνύπαρξη ανθρώπων και δάσους και μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής μας το προστάτευσαν για αυτό
το βλέπουμε σήμερα πόσο όμορφο είναι. Εγώ πιστεύω ότι το νομοσχέδιο, μάλλον το άρθρο 9 θα
καταργηθεί, γιατί οι συγκυρίες είναι δύσκολες, και είμαι σίγουρος ότι θα είναι κατάφορα άδικο για την
περιοχή μας και για πολλούς ανθρώπους και θα το αποσύρουνε το νομοσχέδιο.
Θα πρέπει όμως να ετοιμαστούμε για το προεδρικό διάταγμα αυτό, το οποίο όπως είπε ο κ.
Τζηρίτης είναι έτοιμο και εκεί δεν μίλησε κανένας. Σχετικά με το εθνικό δασολόγιο, αγαπητοί
συνάδελφοι το Natura στο σχέδιο β΄ που μας έστειλαν ανάφερε για νόμιμα καλλιεργούμενες εκτάσεις.
Σας πληροφορώ ότι οι περισσότερες εκτάσεις στον Χολομώντα δεν είναι νόμιμα καλλιεργούμενες. Θα
πρέπει να το δούμε με το εθνικό δασολόγιο και αν μπορούμε σε αυτό το προεδρικό διάταγμα αν
αποσυρθεί το άρθρο 9 και προχωρήσουμε στο προεδρικό διάταγμα να πιέσουμε, ότι μόνο
καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι αυτές οι οποίες φαίνονται με αριθμολογίες τις οποίες είχαμε ζητήσει

12

από το εθνικό δασολόγιο και δηλώνονται από τους κατοίκους μας και υπηρετούνται εδώ και τριάντα
σαράντα χρόνια.
Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα μπορούσα να πω όπως είναι, ότι κακώς στο σχέδιο
Natura, υπάρχουν αλληλοκάλυψη της περιοχής ΡΑΜΣΑΡ και Natura στην περιοχή του Δήμου
Ζερβοχωρίων, δηλαδή μια περιοχή δυο, τριών χιλιάδων στρεμμάτων ανήκει σε δυο ζώνες προστασίας.
Τέλος θέλω να επισημάνω κάτι που ίσως είναι ύποπτο. Εδώ στις ζώνες προστασίας βλέπω δυο
ίδιους τίτλους, δηλαδή έχει «όρος Χολομώντα» στην μια 15.500 στρέμματα και στο άλλο έχει 26.000
στρέμματα, διαφέρει μόνο ο κωδικός. Γιατί έχουμε δυο ζώνες με ίδια ονομασία, μόνο με άλλο κωδικός
στον Δήμος μας, ίσως θα έπρεπε επειδή δεν είναι διαφορετικά, εφάπτονται, το ένα είναι η συνέχεια του
άλλου».
Τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου κ. Χρήστος Βορδός:
« Μια παρατήρηση έχω να κάνω, συμφωνώ με όλα ότι το νομοσχέδιο δεν πρέπει να περάσει, πρέπει
όμως να είμαστε έτοιμοι για όλα.
Στο άρθρο 5 εδώ της πρότασης βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές απόλυτης προστασίας
της φύσης, κάποιες περιοχές ρεζέρβες δηλαδή προστασίας φύσης και λοιπά, δηλαδή υπάρχουν
κατατμήσεις. Εδώ στην απόφαση πίσω που λέει, για την οριοθέτηση των περιοχών η Χαλκιδική εδώ
στο όρος Χολομώντα πάει ως ζώνη ειδικής προστασίας.
Αν δούμε λοιπόν στις ζώνες ειδικής προστασίας τι λέει, θα διαπιστώσουμε ότι οι ΖΕΠ μπορούν
πλέον να ενταχθούν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία προστασίας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη με το
παρόν άρθρο διαδικασία, άρα λοιπόν μπορεί αυτή η ΖΕΠ αύριο μεθαύριο να χαρακτηριστεί ως
απόλυτης προστασίας της φύσης που σημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα. Θα
πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό και να προσπαθήσουμε σύμφωνα με την μελέτη την οποία
υποβάλλαμε, την οποία έκανε η ΑΝΕΤΧΑ να πάμε σε ήπια άσκηση ασχολιών και δραστηριοτήτων,
δηλαδή στην δεύτερη, ή τρίτη περίπτωση».
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Ταξιάρχη, κ.
Νικόλαο Σάρρη: « Από το 2000 προσπαθούμε όλα τα Τοπικά Συμβούλια του Ταξιάρχη, να καταστήσω
σαφές, ότι το σχέδιο Natura είναι η ταφόπλακα του Ταξιάρχη, προσπάθησα όλες αυτές τις μέρες
διαβάζοντας το σχέδιο νόμου της κας Υπουργού να βρω κάτι που θα μας έκανε, να το δούμε θετικά, δεν
βρήκα απολύτως τίποτε, εκτός από ένα απαγορεύεται.
Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα και γενικά ένα
απαγορεύεται. Διαβάζοντας τις ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του δικτύου
του Natura 2000, στο άρθρο 9 στην παράγραφο 2, εκεί λίγο έλειψε να ζαλιστώ. Στα οικόπεδα που
βρίσκονται εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εκτός των ορίων οικισμών οι οποίοι υπάρχουν
νόμιμα προ του 1923, οι εκτός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και
βρίσκονται μέσα στις ειδικές ζώνες διατήρησης και ζώνη ειδικής προστασίας, το όριο αρτιότητας ορίζεται
στα δέκα στρέμματα.
Οι ιδιοκτησίες των κατοίκων του Ταξιάρχη είναι της τάξεως των τεσσάρων με έξι στρεμμάτων,
τα οποία από το 1968 υπάρχει οριστικός αποτερματισμός και μπορώ να πω ότι το μόνο χωριό στην
Ελλάδα που υπάρχει κτηματολόγιο και εδώ θα συμφωνήσω με τον κ. Δήμαρχο, ότι θα πρέπει να
περάσουν αυτές οι διατάξεις για να μην εισέρχεται το δασαρχείο και μας ζητάει άλλα αντ’ άλλων για
αυτό το χαρακτηρισμό.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ανάπτυξη τουριστική, αρκετοί μόνιμοι κάτοικοι ασχολούνται με
τον αγροτουρισμό, κάποιοι κάτοικοι ασχολούνται με την ελεύθερη κτηνοτροφία, μια μερίδα ανθρώπων
ασχολούνται με την υλοτομία και ξυλοκάρβουνο, δηλαδή με το επάγγελμα των προγόνων μας, γιατί
έτσι ξεκίνησαν όλοι οι Ταξιαρχιώτες.
Υπάρχει και κυνηγετικός τουρισμός, κυνήγι αγριογούρουνου, όλοι οι κάτοικοι, άλλος λίγο
άλλος πολύ ασχολούνται με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, το 80% το χριστουγεννιάτικο δέντρο που
πωλείται στην Ελλάδα από έλατα, είναι από τον Ταξιάρχη. Συγκεκριμένα 320 άτομα μόνιμοι κάτοικοι
του Ταξιάρχη είναι μέλη των δυο αγροτικών συνεταιρισμών και αντί να ανακοινωθούν έργα ανάπτυξης
όπως είναι τα φράγματα που λέμε (φωτοβολταϊκά, αιολική) στο χωριό μας ανακοινώθηκαν αυτές οι
απαγορεύσεις.
Μετά από όλα αυτά προτείνω την απόρριψη, την καταγγελία αυτού του σχεδίου νόμου, με
έγγραφα με παραστάσεις στην κ. Υπουργό, στην Επιτροπή στην κα. Υπουργό και αν χρειαστεί και στον
ίδιο τον κ. Πρωθυπουργό. Γιατί; Ποιος θα μας σταματήσει; Γιατί και εκεί θα πάμε θα τα καταφέρουμε,
όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε.
Πέρα από τα τέσσερα στρέμματα όμως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να βρεθούμε στην περιοχή
μας σε δυσμενή θέση όσον αφορά τα έργα ανάπτυξης στην περιοχή μας, όπως φράγματα που είπα
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προηγουμένως αιολική και άλλα. Για αυτό θα πρέπει από εδώ και πέρα να προσέξουμε σε οποιαδήποτε
προεδρικά διατάγματα ή μελέτες για τα απαγορευτικά σημεία, προτείνω την απόσυρση του σχεδίου
νόμου διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις για όλες τις μελέτες στην περιοχή μας,
τον πρώτο λόγο να τον έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, οι απαγορευτικές ζώνες να περιοριστούν σε
μικρές εκτάσεις που θα προτείνονται από τους τοπικούς φορείς, όπως τοπικές κοινότητες, Δήμους
και δασαρχεία. Η απαγορευτική ζώνη του Ταξιάρχη να περιοριστεί κάτω από το προτεινόμενο για
κατασκευή φράγματος το τονίζω αυτό, γιατί έχει μεγάλη σημασία για το μέλλον των παιδιών μας,
Αρκουδόλακα) όπως έχει αποφασιστεί σε προηγούμενη απόφαση τοπικών Συμβουλίων. Ευχαριστώ.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ανδρέας Χλιούμης πήρε τον λόγο: «Συμφωνώ και εγώ με τους
προλαλήσαντες ότι θα πρέπει να αποσύρουμε τώρα, να ζητήσουμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και
για ένα άλλον λόγο, ο οποίος είναι ότι δεν κινδυνεύει μόνο η εκτός σχεδίου δόμηση αλλά και η εντός
και εννοώ ότι αν αύριο θέλουμε να κάνουμε μια επέκταση σχεδίου στον Ταξιάρχη, γιατί γέμισε ο
Ταξιάρχης, λόγω του ότι είναι Natura κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορεί να γίνει, όπως επίσης αν
θέλουμε να επεκταθούμε πάνω από το «Λούκι» γιατί το Natura φτάνει και μέσα στον Πολύγυρο, εδώ
είναι το όριο του, πάλι δεν θα μπορεί να γίνει επέκταση οικισμού».
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον πρώην δημοτικό σύμβουλο κ. Δημήτριο Βασιλάκη:
«συμφωνώ σε όλα και δεν επαναλαμβάνω για να συντομεύσουμε, θα πρέπει όμως κατά την γνώμη μου,
ιδιαίτερα σε ότι αφορά το άρθρο 9 όχι μονάχα να το καταδικάσουμε, αλλά να δούμε και θα προτείνουμε
και εκεί ακριβώς θα πρέπει να επισημάνουμε την διαφορετικότητα των περιοχών σε όλη την Ελλάδα,
άρα θα πρέπει να προτείνουμε να υπάρξουν διαφορετικές ρυθμίσεις σε όλα τα θέματα κατά περιοχές, με
την σύμφωνη γνώμη, δηλαδή να μην το αφήσουμε αόριστα, ότι θέλουμε να καταργηθεί και θα κάνουμε
τι από εκεί και πέρα;
Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε μια πρόταση, η πρόταση η δικιά μου είναι αυτή, ότι πράγματι
άλλο Κρήτη, άλλο Πίνδος, άλλο Χαλκιδική άλλο αν θέλετε ο Χολομώντας και άλλο η Σιθωνία, που
σημαίνει, ότι με σύμφωνη γνώμη και διαβούλευση των τοπικών κοινωνιών, θα πρέπει να υπάρξουν
διαφορετικές ρυθμίσεις κατά περιοχή.
Θα έρθει η κα. Μπιρμπίλη και όλοι αυτοί οι περιβαλλοντολάγνοι, και θα πούνε ναι, αλλά θα
πρέπει να σώσουμε το περιβάλλον. Το περιβάλλον τι είναι; Αυτοσκοπός να το σώσουμε ή εργαλείο για
τον άνθρωπο; Το είπε ο κ. Τζηρίτης, ότι το περιβάλλον δεν θέλουμε να το προστατέψουμε σαν
αυτοσκοπό και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει όλη η Ευρώπη και το λέει και ο περιβόητος νόμος του
Τρίτση, στην προμετωπίδα του.
Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο τάδε η προστασία του περιβάλλοντος είναι θεμελιώδες και
αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας και πολιτικής, έτσι ώστε ο
άνθρωπος να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον μέσα στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του
και να ευνοείτε η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, για αυτό το θέλουμε το περιβάλλον, δεν το
θέλουμε το περιβάλλον για το περιβάλλον. Γιατί σιγά - σιγά θα μας φέρουν νόμο να κάνουμε αρτιότητα
τα δέκα στρέμματα στον Άρη ή στον Πλούτωνα. Μα αν έχει περιβάλλον στον Άρη ή στον Πλούτωνα
που δεν επηρεάζει την ζωή των ανθρώπων, δεν έχουμε κανένα λόγο να βγάλουμε νόμους.
Αν βγάζουμε νόμους θα πρέπει να βλέπουμε τον άνθρωπο μέσα σε αυτό εδώ και γιατί το λέω
αυτό; Γιατί όπλο και ασπίδα για την προστασία του περιβάλλοντος δεν υπήρξαν ποτέ οι νόμοι, υπήρξε
η αγάπη και ο σεβασμός αυτών που κατοικούν σε ένα τόπο και κανένα άλλο και ποτέ δεν
καταστράφηκε περιβάλλον από τους ντόπιους, τους ιθαγενείς, τους ινδιάνους, αλλά από τους εισβολείς.
Για αυτό ίσως θα πρέπει να δούμε που θα απευθυνθούμε. Υπήρξε δυσμενέστερη ρύθμιση με το σχέδιο
αυτό εδώ για την Χαλκιδική, ήταν αυτό εδώ το κομμάτι, ρώτησε ο πρώην Δήμαρχος των Ζερβοχωρίων
μπήκε και όλο αυτό εδώ το πάνω, ήταν αυτό εδώ το κομμάτι 27.000 αυτήν την στιγμή στον Χολομώντα
για 42.000 είναι προσθετικές οι δυο ζώνες, είναι προσθετικές η ΖΕΠ ζώνη ειδικής προστασίας και έχει
26.413, γιατί περιλαμβάνει όλη την Αρναία, δεν το ξέρουν οι Αρναιώτες, όλη την Αρναία και φτάνει
μέχρι την Γαλάτιστα από πάνω και πιάνει όλα τα Ζερβοχώρια και είναι ξεχωριστή η ζώνη η ΕΔΣ,
ειδικές ζώνες διατηρήσεις που ήταν το παλιό ΤΚΣ, τόπος κοινοτικής σημασίας, με 15543 εκτάρια είναι
42.000 όλα μαζί και έχουμε κούρεμα σε όλη αυτήν την περιοχή. 42.000 εκτάρια στον Χολομώντα
μπαίνουν στην διαδικασία αυτών των ρυθμίσεων.
Δεν έχει καμία διαφορά απλώς η ΖΕΠ, ζώνη ειδικής προστασίας είναι για τα πουλιά και οι
ΕΔΖ, ειδικές ζώνες διατήρησης, είναι τόποι οικοτόπων, που έχει σχέση και με δέντρα και με άλλα ζώα.
Με αυτήν την έννοια επειδή τούτο το ζήτημα θα γίνει πανελλήνιο ζήτημα τις επόμενες μέρες, έχω την
γνώμη ότι ένα σημείο που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε είναι οι πιέσεις που θα δεχθούν όλοι οι
βουλευτές της Ελλάδας, από όλα τα μέρη της Ελλάδας, αλλά και η ιδιαίτερη ευαισθησία τους.
Δεν είναι τίποτε και νομίζω με πρωτοβουλία των Δημοτικών Συμβουλίων -και μακάρι να βρει
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και άλλους μαζί να προσυπογράψουνε- να στείλουμε τηλεγραφήματα σε όλους τους βουλευτές του
Ελληνικού Κοινοβουλίου, και να τους πούμε «μην μας κάνετε να γίνουμε εχθροί και να θέλουμε εμείς
να καταστρέψουμε τον τόπο, στον οποίο ζούμε. Εμάς θα πρέπει να βάλετε σωματοφύλακες
προστατέψτε μας για να το προστατέψουμε. Με αυτήν την έννοια αγαπητοί τέως συνάδελφοι, με αυτήν
την έννοια θα έλεγα ότι θα πρέπει πολύ προσεκτικά να έχουμε τις προτάσεις.
Ολόκληρο το νομοσχέδιο, έχω σχεδόν την βεβαιότητα ότι δεν θα αποσυρθεί, διότι ένας παλιός
φίλος ο οποίος ήταν και δάσκαλος μου πολιτικός, καλή του ώρα, μου είπε στην πολιτική δεν γίνεται
τίποτε τυχαίο. Δεν θα πω σίγουρα αλλά είναι ένα σοβαρό ερώτημα, το νομοσχέδιο αυτό αφού ξέρανε σε
όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης ότι θα έβρισκε αυτές τις αντιδράσεις, γιατί ήρθε; Και γιατί ήρθε με
αυτόν τον κάθετο και οριζόντιο τρόπο; Είναι ένα πολύ σοβαρό στοιχείο και ερώτημα, αντιπερισπασμός
σε όλα τα άλλα, η Ελλάδα ενδεχόμενα για πέντε έξι μήνες θα ασχολείται με τις Natures διότι
περιλαμβάνει το 1/3 της ελληνικής επικράτειας, και προσέξτε είναι περιοχές οι οποίες είναι πολύ
σοβαρού οικονομικού ενδιαφέροντος.
Οι εισβολείς αυτοί που έλεγα προηγούμενα που καταστρέφουν το περιβάλλον
καιροφυλαχτούν, έτσι λοιπόν θα έχουμε έναν πολύ ωραίο αντιπερισπασμό από πλευράς κυβέρνησης και
τα μνημόνια και τα δαιμόνια θα πάνε σε δεύτερη μοίρα. Θα παρακαλούσα το θέμα των βουλευτών αν
τυχόν το βλέπετε με ευαισθησία δεν είναι τίποτε να στείλουμε σε όλους και αν τους καλέσουμε να
πάρουν θέση πάνω στο θέμα».
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χρυσόστομος Βουλγαράκης πήρε τον λόγο: « τελικά ζούμε σε
ένα κράτος του παραλόγου, συμφωνώ με όσα ελέχθησαν μέχρι τώρα, αλλά θα ήθελα να πω και για το
δικό μας το χωριό ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι γίνεται. Το 1983-1984 έγινε αναδασμός,
κυρίως πάνω στο βουνό, έγινε αναδασμός, έχουμε πάρει τίτλους και έρχεται το δασαρχείο τώρα και
λέει ότι, ενώ κάποιος πήρε είκοσι στρέμματα, λέει τα δέκα δεν είναι δικά σου, είναι δασική έκταση, με
τίτλο. Θέλω να πω με αυτό που είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως με τον αποτερματισμό που δεν έχει
ξεκαθαρίσει στον Ταξιάρχη και θα έλεγα, συμφωνώ με την απόσυρση του νομοσχεδίου αλλά εγώ θα
έλεγα να ζητήσουμε να αποσύρουμε και την Υπουργό, καλά που βρήκαν και την έβαλαν να μας λύσει
τα προβλήματα αυτά;
Τον λόγο πήρε ο δημότης Πέτρος Τσολάκης: « επειδή έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές
συνεδριάσεις όλα αυτά τα χρόνια από τότε που προέκυψε το θέμα, δεν θέλω να είμαι μάντης κακών
αλλά έχω την αίσθηση, ότι το παιχνίδι τελείωσε και έχει χαθεί. Είναι πολύ σωστή η πρόταση που λέει,
ότι πρέπει να απαιτηθεί να αποσυρθεί η συγκεκριμένη διάταξη, πολύ φοβάμαι πλέον όμως, εφόσον
βρίσκεται μέσα στην επιτροπή της Βουλής είναι δύσκολο, γιατί ήδη μας είπαν ότι υπαναχώρησε η κα.
Υπουργός.
Κατά εμέ η κα. Υπουργός δεν υπαναχώρησε, έκανε απλώς μια κίνηση τακτικής, ένα ελιγμό για
να μπορέσει να φτάσει στην Βουλή η συγκεκριμένη διάταξη. Από εκεί και πέρα δεν θα μπω στις
τεχνικές λεπτομέρειες των τεσσάρων και των δέκα, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να περάσει το
πνεύμα και το γράμμα του νόμου που μας ανακοίνωσαν. Για παράδειγμα ελέχθη ότι μαζί με τα δέκα
αποσύρθηκε και μια ρύθμιση που προβλέπει ότι ακόμη και για τα τέσσερα στρέμματα θα πρέπει να
δίνει άδεια ο φορέας που θα συσταθεί και θα παρακολουθεί όλο το δίκτυο Natura στην περιοχή, για το
αν θα μπορέσεις να κτίσεις, ή αν θα κάνεις μια άλλη δραστηριότητα. Το απέσυραν και αυτό, μια νύκτα
σε ένα θερινό τμήμα της βουλής, που θα λείπουν οι βουλευτές της επαρχίας και θα είναι όλοι από το
Κολωνάκι θα την περάσουν, θα καταλάβει κανείς τίποτε;
Θέλω να καταλήξω λέγοντας, ότι η όποια απόφαση και αν πάρετε να μην έχει μόνο τον
χαρακτήρα της καταγγελίας ή της άρνησης ή της απαίτησης να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, να έχει και
τον καταγγελτικό εκείνο χαρακτήρα προς την ευρωπαϊκή ένωση, ως προς το σκέλος εκείνο που λέει ότι,
δεν μπορείς να επενδύεις σε μια περιοχή και από την άλλη να έρχεσαι και να το αναιρείς.
Εδώ κάτι δεν πάει καλά και από την στιγμή που πλέον δεν μπορούμε να συζητήσουμε και να
απαιτήσουμε, η κυβέρνηση δεν το έδωσε το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση, το πήγε κατευθείαν
στην Επιτροπή, αυτό σημαίνει το πάω νύκτα, το φέρνω νύχτα και το ψηφίζω νύχτα, το έδωσε Κώστα
Μπογδάνε μόνο στην επιτροπή. Δεν το έδωσε όμως δημόσια όπως κάνει σε άλλα, για να μας δείξει τις
δημοκρατικές της, ευαισθησίες. Αυτά ήθελα να πω, να μην έχει μόνο παρηγορητικό χαρακτήρα, για
εμάς η απόφασή σας».
Ο κ. Μπογδάνος προχώρησε στην δευτερολογία του: «Δεν είπα εγώ, ότι δεν κινούμαστε στο
ίδιο πνεύμα, καταρχήν να πούμε, ότι αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε, το επισήμανε ο κ. Τζηρίτης,
είναι αλλάζει η φιλοσοφία κατά την οποία νομοθετεί πλέον η καινούργια ηγεσία του Υπουργείου, τα
ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και ο νόμος Τρίτση και οι γενικές οδηγίες της ευρωπαϊκής
ένωσης, σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπουνε, έχουν άλλη φιλοσοφία, από αυτήν που έχει το
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συγκεκριμένο νομοσχέδιο της κας Μπιρμπίλη. Και ο νόμος Τρίτση και οι σχετικές οδηγίες της
ευρωπαϊκής ένωσης, προβλέπουν διαδικασίες κοινωνικής συναίνεσης και διαβούλευσης και ότι σε
καμιά περίπτωση δεν λένε μέσα για οριζόντιες καθολικές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις. Αυτό είναι που
δημιούργησε το μεγάλο πρόβλημα.
Με τις προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις είχαμε την δυνατότητα κατά τόπους να έχουμε τις
δικές μας περιβαλλοντικές μελέτες, τα δικά μας προεδρικά διατάγματα και τις δικές μας ρυθμίσεις,
απαγορεύσεις και λοιπά. Εδώ τώρα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο γίνεται μια καθολικότητα, μια
οριζοντοποίηση των απαγορεύσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το δούμε και αν
το δουν και οι βουλευτές και αν το δουν οι πάντες και το ουσιαστικότερο είναι ότι, αλλάζει πλέον την
ζωνοποίηση, ενώ με τον προηγούμενο νόμο και με την διαδικασία που εμείς προχωρήσαμε, είχαμε τις
ζώνες απόλυτης προστασίας, τις ζώνες προστασίας των απόλυτων περιοχών και τις περιοχές
οικοανάπτυξης, οι μεγάλες αυτές περιοχές που ασκούνταν όλες οι δραστηριότητες το συγκεκριμένο
νομοσχέδιο καταργεί τις περιοχές οικοανάπτυξης, εντελώς βάζει δυο ζώνες την ΕΔΖ ειδική ζώνη
διατήρησης και την ΖΕΠ ζώνη ειδικής προστασίας και όλες τις οριζόντιες απαγορεύσεις τις έχει και
στις δυο ζώνες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Όπως επίσης καταργεί τις περιοχές οικοανάπτυξης, βάζει και άλλες ρυθμίσεις σε άλλα
νομοσχέδια που αφορούν άλλες δραστηριότητες, γι’ αυτό ζητάμε την απόσυρση και του νομοσχεδίου,
δεν παραμένουμε μονάχα στο άρθρο 9 που αφορά τις ρυθμίσεις προστασίας των περιοχών και το
ζήτημα των δέκα στρεμμάτων, γιατί χρειάζεται όλο το νομοσχέδιο, εκείνο το πνεύμα του νομοσχεδίου
να αλλάξει εντελώς. Να έρθει δηλαδή πραγματική διαβούλευση με τις κοινωνίες τις κατά τόπου
κοινωνίες και αν ισχύσουν οι προηγούμενε ρυθμίσεις του νόμου του Τρίτση, όπου ο καθένας με βάση
φυσικά τις ισχύουσες διατάξεις διατήρησης του περιβάλλοντος ο καθένας να ρυθμίζει τα του τόπου του.
Αυτό είχαμε ετοιμάσει και προς αυτήν την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί εμείς, για αυτό λοιπόν
βάζουμε δυο ζητήματα και την απόσυρση του νομοσχεδίου όσον αφορά το ζήτημα της
επαναδιαπραγμάτευσης αυτών των ζητημάτων της ζωνοποίησης, να το ξαναδούμε από την αρχή.
Δεν είναι κακό και δεν νομίζω ότι είπε κάποιος από το ακροατήριο ότι όλα είναι τετελεσμένα, δεν είναι
τετελεσμένα και απόδειξη, ότι έχει ξεσηκωθεί όλος ο τόπος όλος ο ντουνιάς, όλοι οι βουλευτές όλων
των κομμάτων ανεξαρτήτως και όλες οι κοινωνίες τα νησιά και σε όλους τους τόπους που ισχύουν οι
περιοχές Natura.
Νομίζω ότι έχει ξεσηκωθεί όλος ο ντουνιάς και είναι μια ευκαιρία τώρα, να λύσουμε πολλά
ζητήματα τα οποία έμειναν άλυτα τόσο καιρό και νομίζω ότι μπορούμε και να αλλάξουμε και την
φιλοσοφία της ζωνοποίησης και φυσικά τα ζητήματα που βάζει το άρθρο 9 σε σχέση με την
οικοδόμηση των εκτός σχεδίων περιοχών. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι ειδικά στην περιοχή μας,
ακόμη και όταν ξεκίνησε η χωροθέτηση των περιοχών Natura εφαρμόστηκαν δυο μέτρα και δυο
σταθμά».
-ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Που καταλήγουμε;
-ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Θα καταλήξω, γιατί παραδείγματος χάριν είμαστε εδώ στην περιοχή Natura
όλη η περιοχή αυτή του Χολομώντα και ο Κάκκαβος έμεινε από έξω; Γιατί έμεινε ο Κάκκαβος από
έξω; Εκεί δεν υπάρχουν πουλιά; Δεν υπάρχουν οικοσυστήματα; Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο ότι κ.
Δήμαρχε, ζητάμε την απόσυρση του νομοσχεδίου, ζητάμε την απόσυρση της ρύθμισης του άρθρου 9,
ζητάμε όλα αυτά που είπαμε του συντονισμού των εργασιών,
-ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει έτοιμο κείμενο;
-ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Το έχουμε έτοιμο το κείμενο.
-ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορούμε αν το ακούσουμε;
-ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Λοιπόν ζητάμε α) την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου, για να αλλάξει η
φιλοσοφία του νομοσχεδίου σε σχέση με την ζωνοποίηση, β) την απόσυρση του άρθρου 9 που αφορά
τις ρυθμίσεις για την προστασία και την διαχείριση των περιοχών Natura και ειδικότερα της
παραγράφου 2, γ) ζητάμε να επανέλθει στις περιοχές του δικτύου Natura η ζώνη των περιοχών
οικοανάπτυξης όπως ίσχυε μέχρι τώρα, δ) ζητάμε η όλη διαχείριση και προστασία να διέπεται για κάθε
περιοχή ξεχωριστά μέσα από την δική της ειδική περιβαλλοντική μελέτη και το δικό της προεδρικό
διάταγμα και να πάψουν να υπάρχουν οριζόντιες και καθολικές απαγορεύσεις, ε) ζητάμε από τους τρεις
βουλευτές του νομού μας να καταψηφίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, -εγώ δέχομαι και αυτό που
είπε κάποιος να στείλουμε επιστολές και λοιπά σε όλους τους βουλευτές, όλων των κομμάτων- και στ)
ζητάμε τις ενέργειες που είπαμε από τους Περιφερειάρχες και τον περιφερειάρχη να το φέρουν στο
Περιφερειακό Συμβούλιο και τον συντονισμό με τους άλλους Δήμους που έχουν το ανάλογο πρόβλημα.
Τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος: «Έκανα και εγώ ένα κορμό για να πιάσω αυτά που είπε ο
συνάδελφος ο κ. Μπογδάνος, θα ήθελα να πω αυτές οι λεπτομέρειες που λέτε, αν αποσυρθεί το
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νομοσχέδιο δεν υπάρχει αντικείμενο. Ξεκινώντας από το τελευταίο που είπατε, το Δημοτικό Συμβούλιο
διαμαρτύρεται έντονα για τον τρόπο και την μεθόδευση που επελέγη από την πλευρά του ΥΠΕΚΑ για
την κατάθεση και ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, κόντρα σε οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης
και την μέχρι τούδε, σήμερα τηρουμένη πολιτική της όποιας κυβέρνησης σε θέμα περιβάλλοντος που
ήταν ως πρώτο μέλημα τους την κοινωνική διαβούλευση. Συμφωνούμε σε αυτά; Είναι αυτά που λέτε,
αυτά που είπε και ο κ. Τζηρίτης, που είπαν και οι άλλοι.
Δεύτερον ζητάει από την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το σχετικό νομοσχέδιο και να
προχωρήσει στην συζήτηση και ψήφιση του, μόνο αφού προηγουμένως ενημερωθούν, ακουστούν και
συμφωνήσουν οι τοπικές κοινωνίες.
Τρίτον ζητάμε από την κυβέρνηση να σεβαστεί και να λάβει υπόψη της τις σχετικές μελέτες
που έχουν ολοκληρωθεί για την περιοχή του Χολομώντα, σε συνδυασμό και με τις αποφάσεις των
Δημοτικών Συμβουλίων Πολυγύρου και Ζερβοχωρίων που εκδόθηκαν για τον σκοπό αυτόν και να
προχωρήσει άμεσα στην σύσταση του φορέα διαχείρισης με την προώθηση και έκδοση του σχετικού
προεδρικού διατάγματος. Αν λυθεί αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει αντικείμενο.
Τέλος καλούμε τους βουλευτές του νομού να ζητήσουν την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου
και σε περίπτωση εμμονής της κυβέρνησης να προωθήσει αυτό για ψήφιση, να καταψηφίσουμε αυτό
ολοκληρωτικά ή το σχετικό άρθρο που καταστρέφει τις περιοχές μας, το σχετικό άρθρο 9, θα το δούμε
αυτό.
Τέλος ζητάει για τις περιοχές που έχουν προηγηθεί αποτερματισμοί και αναδασμοί να μην
ισχύσουν οι δασικές διατάξεις και αν προωθηθεί προς ψήφιση η διάταξη που καταθέτουμε, είναι αυτή
που έχουμε στείλει σε όλους τους βουλευτές, είχαμε συμφωνήσει ώστε να μην μπορούν να
υπεισέρχονται τα δασαρχεία, την έχουμε έτοιμη πάνω ως κείμενο νομίζω ότι ξέρετε κ. Σάρρη και εσείς
αν συμφωνείτε να το περάσουμε και αυτό και στο τέλος βέβαια αυτό που λέτε για το Περιφερειακό
Συμβούλιο νομίζω ότι είναι ήδη παρόντες οι περιφερειακοί σύμβουλοι να το φέρουν και οι ίδιοι θέμα».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση, την τοποθέτηση όλων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα
Την έκδοση ψηφίσματος, με το οποίο:
Διαμαρτύρεται έντονα για τον τρόπο και τη μεθόδευση, που επελέγη από την
πλευρά του ΥΠΕΚΑ για την κατάθεση και ψήφιση του συγκεκριμένου
Νομοσχεδίου, κόντρα στις οδηγίες της Ε.Ε. και τη μέχρι σήμερα υφιστάμενη
πολιτική της όποιας Κυβέρνησης σε θέματα περιβάλλοντος, που είχαν ως πρώτο
μέλημά τους την κοινωνική διαβούλευση.
• Ζητάει από την Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το Νομοσχέδιο και να προχωρήσει
στη συζήτηση και ψήφισή του μόνο αφού προηγουμένως ενημερωθούν, ακουσθούν
και συμφωνήσουν οι τοπικές κοινωνίες.
• Ζητάει να σεβαστεί η Κυβέρνηση και να λάβει υπόψη της τις σχετικές μελέτες, που
έχουν ολοκληρωθεί για την περιοχή του Χολομώντα, σε συνδυασμό και με τις
αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Πολυγύρου και Ζερβοχωρίων, που
εκδόθηκαν για το σκοπό αυτό και να προχωρήσει άμεσα στη σύσταση του Φορέα
Διαχείρισης με την προώθηση και έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.
• Καλεί τους Βουλευτές του Νομού να μην ψηφίσουν το σχετικό Νομοσχέδιο και να
ζητήσουν την άμεση απόσυρσή του και σε περίπτωση εμμονής της Κυβέρνησης
και προώθησης αυτού για ψήφιση, να καταψηφίσουν ολοκληρωτικά αυτό ή το
άρθρο 9, που καταστρέφει τις περιοχές μας.
• Τέλος, ζητά για τις περιοχές που έχουν προηγηθεί αποτερματισμοί (Ταξιάρχης
κ.λ.π.), να ψηφιστεί η παρακάτω διάταξη: «Η παράγραφος 16 του άρθρου 21 του
Ν.3208/03, αντικαθίσταται ως εξής:
1. Ο χαρακτηρισμός των αποφάσεων των επιτροπών του οριστικού αποτερματισμού
ο οποίος διενεργήθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 6320/1934 (ΦΕΚ 356
•
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Α΄) στο δημόσιο δάσος του Ταξιάρχη Χαλκιδικής ως προς τη μορφή των εκτάσεων
(που αποτέλεσαν αντικείμενο αποτερματισμού και που κρίθηκαν ότι είναι αγροί)
είναι ισχυρός και δεσμευτικός και δεν επανεξετάζεται από τον οικείο Δασάρχη
(συνδυασμός άρθρου 1 παράγραφος 7 του Ν. 3147/2003).
2. Οι τεχνητές δασικές φυτείες που εγκαταστάθηκαν σε μη δασικά εδάφη, δεν
υπάγονται στις δασικές διατάξεις (αρ. 27 παρ.1 «Δασικοί χάρτες του Ν.
2664/03.12.98 - με αριθμ. 85802/74/12.03.98 Δ/γή Υπουργείου Γεωργίας).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 13/2011.
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφή
Ακριβές απόσπασμα
Πολύγυρος 24 -1-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

