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Κχξηνη χλεδξνη,
Με ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζέινπκε επίζεκα θαη ηεθκεξησκέλα λα ελεκεξψζνπκε θαη
ηαπηφρξνλα λα θηλεηνπνηήζνπκε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα
άκεζεο ζηήξημεο θαη πινπνίεζεο ηεο πξφηαζεο πνπ αθνινπζεί θαζψο θαη γηα ην
κέγεζνο θαη ην πιήζνο ησλ σθειεκάησλ πνπ αλακέλνληαη λα πξνθχςνπλ απφ κηα
ηέηνηα δξάζε.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα επαλαθέξνπκε έλα δηαρξνληθφ αίηεκα ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ
Αηγαίνπ κε πιένλ πξφζθαην απηφ ηνπ Υίνπ ηέσο Βνπιεπηή Γ. Κνζκίδε πνπ
θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή κε Α.Π. 3377/13-08-2008 ρσξίο απνηέιεζκα. Γπζηπρψο
δνχκε ζε έλα θξάηνο πνπ επηδνηεί ηηο αθαιαηψζεηο, δηεπθνιχλεη ηηο πηζίλεο αιιά
απνηξέπεη ηηο θνπληάλεο ( ΝΟΚ Άξζξν 4, παξ. 3, εδάθην ζ ). Δίλαη θαη απηφ
παξάδεηγκα ηνπ γηαηί θηάζακε ζην ζεκείν πνπ φινη γλσξίδνπκε.
Σι ζητάμε:
A) Όζνλ αθνξά ζηνλ θηηξηνδνκηθφ θαλνληζκφ:
1. Να πξνζηεζεί κηα παξάγξαθνο ζην άξζξν 26 ηνπ θηηξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ
πνπ λα αληηκεησπίδεη ηηο θνπληάλεο σο δεμακελέο νκβξίσλ απφ θαζαξέο
επηθάλεηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 17, παξ. 6, εδάθην γ.
2. Δληφο ηεο πξφβιεςεο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΝΟΚ ( Ν 4067/12 ηειεπηαίν εδάθην
ηεο παξ. 3), λα εθδνζεί ζρεηηθφ Π.Γ πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη δεμακελέο φπσο
νξίδεηαη απφ ηε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ θηηξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ. Γειαδή
λα επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή ππφγεησλ δεμακελψλ νκβξίσλ κε έγθξηζε
εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο θαηφπηλ έθζεζεο κεραληθνχ κε πεξηνξηζκνχο ζε
εζσηεξηθφ φγθν 100m3 θαη εζσηεξηθφ θαζαξφ χςνο 2,5m.
Β) Όζνλ αθνξά ζηα θίλεηξα
Εεηάκε λα αληηκεησπηζηεί ε θαηαζθεπή ησλ θνπληαλψλ κέζα απφ ην
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα « Πεξηβάιινλ θαη αεηθφξνο αλάπηπμε » ζε έλα
απφ ηα κέηξα «Πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ» κε ηελ ίδηα
θηινζνθία ηνπ «Δμνηθνλνκψ θαη’ νίθνλ», δειαδή νηθνλνκηθή ψζεζε θαη
απιή δηαδηθαζία ή θάηη αλάινγν πνπ ζα θηλεηνπνηήζεη ηνπο λεζηψηεο θπξίσο
ηνπ Αηγαηνπειαγίηηθνπ ρψξνπ πνπ ππνθέξνπλ, ζηελ θαηαζθεπή θνπληαλψλ
ζε παιηέο θαη λέεο νηθνδνκέο γηα λα αληηκεησπηζηεί άκεζα ε ιεηςπδξία θαη
ηαπηφρξνλα ε αλεξγία ηεο νηθνδνκήο απηή ηε δχζθνιε επνρή πνπ δηαλχνπκε.
Γιατί το ζητάμε:
Γηαηί φπσο ζα απνδείμνπκε άκεζα θαη ηεθκεξησκέλα ζπγθεληξψλεη
πνιιαπιάζηα νθέιε απ’ φηη νη άιιεο
θαηεγνξίεο καδί (κνλψζεηο,
θσηνβνιηατθά, πνξηνπαξάζπξα, ιέβεηεο, θιπ.) θαη γηα νξηζκέλα λεζηά είλαη
έξγν επηβίσζεο.
Θεσξνχκε φηη έρνπλ σξηκάζεη πιένλ νη ζπλζήθεο θαη είλαη ε θαηάιιειε
ζηηγκή έλα παιηφ δηαρξνληθφ αίηεκα ηνπ Νεζησηηθνχ Υψξνπ λα πινπνηεζεί
δηφηη:

Α) Δίλαη δσηηθφο θπζηθφο πφξνο ππφ εμαθάληζε θαη ην απαηηεί ην πεξηβάιινλ γηα
ηελ πξνζηαζία ηνπ νπνίνπ ελδηαθεξφκαζηε φινη ηειεπηαία.
Β) Θα ζπκβάιεη άκεζα θαη ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιεηςπδξίαο ησλ
λεζηψλ αληηγξάθνληαο ηε θχζε.
Γ) Θα ρξεηαδφκαζηε κηθξφηεξνπο ηακηεπηήξεο θαη ινηπά πδξαπιηθά έξγα
επεμεξγαζίαο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο πςεινχ θφζηνπο δηφηη ζα έρνπκε λεξφ
θαιήο πνηφηεηαο, ρσξίο επηβάξπλζε απφ γεσξγηθέο θαη βηνκεραληθέο
δξαζηεξηφηεηεο, θαη’ επζείαλ ζηε θαηαλάισζε.
Γ) Θα εληζρπζεί ε ηνπηθή νηθνλνκία δηφηη φινη νη πφξνη ζα δηαηεζνχλ ζηελ ηνπηθή
αγνξά ρσξίο εηζαγσγέο ( π.ρ. θσηνβνιηατθά)
Δ) Θα έρεη άκεζε απνξξνθεηηθφηεηα δηφηη ε αγνξά είλαη δηςαζκέλε, ππάξρεη
ελδηαθέξνλ θαη ην αληηθείκελν βαηφ.
η) Θα ζπκβάιιεη άκεζα ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο αθνχ αθνξά νηθνδνκηθέο
εξγαζίεο φπνπ ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα.
ΧΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ
1. Ζ κέζε εηήζηα θαηαλάισζε λεξνχ αλά νηθνγέλεηα είλαη 120m3 / έηνο
2. Ζ αληίζηνηρε εηήζηα επηβάξπλζε αλά νηθνγέλεηα γηα ηα λεζηά είλαη
244€ πεξίπνπ.
3. Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ θάιπςε κηθξνχ κέξνπο ησλ αλαγθψλ
επηβαξχλεηαη εηεζίσο κε 25 εθαη. Δπξψ γηα κεηαθνξά λεξνχ κε πινία ζηα άλπδξα
λεζηά θαη 5 εθαη. Δπξψ γηα ηε ιεηηνπξγία αθαιαηψζεσλ.
4. Σν θφζηνο θαηαζθεπήο κηαο θνπληάλαο 100m3 πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο κηαο
νηθνγέλεηαο γηα 8 κήλεο ην ρξφλν είλαη πεξίπνπ 10.000 €.
5. Οη ειάρηζηεο απψιεηεο ζηα δίθηπα δηαλνκήο λεξνχ ησλ πφιεσλ ππνινγίδνληαη
ζην 30% θαη αλ ζε απηφ πξνζζέζνπκε ηα θφζηνο άληιεζεο θαη κεηαθνξάο
θζάλνπκε ζε πςειά θφζηε ζε αληίζεζε κε ηηο θνπληάλεο πνπ ν ρψξνο
απνζήθεπζεο ηαπηίδεηαη κε απηφλ ηεο θαηαλάισζεο.
6. Ζ πνηφηεηα ηνπ βξφρηλνπ λεξνχ είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή θαη κπνξεί λα
βειηηψζεη ζεκαληηθά ηα ππνβαζκηζκέλα θαη πθάικπξα λεξά ησλ λεζηψλ.
7. Κάζε θνπληάλα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε κείσζε ησλ μαθληθψλ πιεκκπξηθψλ
θαηλνκέλσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα εκθαλίδνληαη φιν
θαη πην ζπρλά.
8. Καη έλα ηνπηθφ παξάδεηγκα:
Αλ ην 30% ησλ θαηνίθσλ ηεο Υίνπ είρε απφ κηα θνπληάλα 100m3 ζα θεξδίδακε
έλα θξάγκα 1.500.000 m3 Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο Υίνπ πξνζπαζνχκε λα
θαηαζθεπάζνπκε έλα θξάγκα απφ ην 1930. Σν θξάγκα απηφ έρεη θνζηίζεη έσο
ζήκεξα 23 εθαη. Δπξψ ρσξίο λα ππνινγίδνπκε δηπιηζηήξηα θαη δίθηπα δηαλνκήο.
Μηιάκε δειαδή γηα έλα έξγν 40 εθαη. Δπξψ πνπ δελ μέξνπκε πφηε ζα ηειεηψζεη.
Αλ ηα ρξήκαηα είραλ επελδπζεί ζηε θαηαζθεπή θνπληαλψλ σο επηδφηεζε
ζχκθσλα κε ηε θηινζνθία ηνπ «Δμνηθνλνκψ θαη’ νίθνλ» ζα είρε αξζεί φρη κφλν
ην πξφβιεκα ηεο Υίνπ αιιά θαη πνιιψλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ.

