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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
===================== 
ΝΟΜΟ  ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ  

 

  
ΓΖΜΟ  ΑΡΓΟΣΟΛΗΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

Σαρ. Γ/λζε: Πι. Βαιιηάλνπ 28100, Αξγνζηφιη Κεθαιιελίαο,ηει.2671360158, email:dimsimkef@gmail.com 
 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην πξαθηηθό ηεο 16εο  θαηεπείγνπζαο  κε ηειεδηάζθεςε  πλεδξίαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ  ηεο  04εο   Μαίνπ    2020.   

 

Αξηζκόο Απόθαζεο:   122/2020  

«Κιείζηκν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ ηελ Σξίηε 05 Μαίνπ   

δηακαξηπξόκελνη γηα : 

      Α) Γηα ηελ απόζπξζε ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ ππό ςήθηζε πεξηβαιινληηθνύ 

λνκνζρεδίνπ πνπ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ηεο 

Κεθαινληάο θαη Ηζάθεο . 

   Β) Γηα ηελ απόζπξζε ηνπ   άξζξνπ 26 πνπ αθνξά ηελ θαηάξγεζε ηνπ   

Φνξέα  Γηαρείξηζεο ηνπ Αίλνπ .» 

ην Αξγνζηόιη, ζήκεξα  04  Μαίνπ   ηνπ έηνπο 2020   εκέξα Γεπηέξα    θαη ώξα10:30 

ζπλήιζε   ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ     ζε θαηεπείγνπζα 

ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε  ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερλνινγία κέζσ  ηνπ 

epresence -www.epresence.gov.gr   ζύκθσλα κε ηα  νξηδόκελα ζην ππ΄ αξηζκ. 

18318/13-03-2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-ΗΑΔ)  έγγξαθν   ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ & ηελ αξηζ. 40/20930/31-03-2020 (ΑΓΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ)  ζρεηηθή 

εξκελεπηηθή εγθύθιην ηνπ όπνπ πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο ζύγθιεζεο ησλ 

ζπιινγηθώλ νξγάλσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη απνθπγή δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ 

COVID-19 θαη ηελ αξηζ  πξση:6572  02/05/2020  έγγξαθε πξόζθιεζε  ηνπ 

Πξνέδξνπ πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 Ν3852/2010, όπσο ην 

άξζξν απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην    άξζξν 71 ηνπ Ν. 4555/2018 θαη ε νπνία 
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επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην αξηζκ. 74 ηνπ Ν. 

4555/2018 .  

Γηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ, επξέζεζαλ 

παξόληα είθνζη  ηέζζεξεηο    (24) θαη νλνκαζηηθά:  

 

   ΠΑΡΟΝΣΔ: (24)                                                                ΑΠΟΝΣΔ: (03)   

1.                   ΒΑΛΛΗΑΝΑΣΟ ΑΝΓΡΟΝΗΚΟ-ΝΗΚΟΛΑ                         

2.                  ΓΑΒΡΗΔΛΑΣΟΤ  ΑΖΜΗΝΑ                    

3.                     ΚΟΤΡΚΟΤΜΔΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

4.                     ΜΗΝΔΣΟ ΓΗΟΝΤΗΟ   

5.                     ΜΗΥΑΛΑΣΟΤ ΚΡΤΣΑΛΗΑ 

6.                     ΜΟΥΟΝΑ  ΜΗΥΑΖΛ – ΓΗΟΝΤΗΟ          

7.                    ΑΜΟΤΡΖ ΠΤΡΗΓΧΝ 

8.                     ΠΑΘΖ ΣΑΤΡΟ                           

9.                     ΣΗΛΗΜΗΓΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

10.          ΑΝΟΤΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ                   

11.          ΒΑΝΓΧΡΟ  ΠΑΝΑΓΖ                       

12.          ΚΧΝΣΑΝΣΑΚΖ    ΑΓΓΔΛΟ                  ΑΠΧΝ                

13.          ΛΤΚΟΤΓΖ  ΓΗΟΝΤΗΟ                           ΑΠΧΝ                

14.           ΛΤΚΟΤΓΖ  ΗΧΑΝΝΖ                      

15.          ΜΑΣΗΑΣΟ   ΠΤΡΗΓΧΝ                                                                         

16.          ΜΔΝΑΓΗΑ    ΝΗΚΟΛΑΟ                           ΑΠΧΝ                

17.          ΠΑΠΑΓΑΣΟ  ΝΗΚΟΛΑΟ              

18.          ΠΑΡΗΖ  ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ             

19.          ΠΟΛΛΑΣΟ  ΓΗΟΝΤΗΟ                         

20.          ΓΑΒΡΗΔΛΑΣΟ  ΑΡΓΤΡΗΟ                             

21.          ΠΔΦΑΝΖ   ΠΤΡΗΓΧΝ                    

22.          ΦΟΡΣΔ   ΓΔΡΑΗΜΟ                                

23.          ΚΔΚΑΣΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ – ΝΗΚ.                               

24.          ΠΑΝΣΔΛΔΗΟ  ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

25.          ΣΡΧΨΑΝΟ  ΓΗΟΝΤΗΟ                  

26.          ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟ   ΣΑΤΡΟ           

27.          ΚΟΤΡΟΤΚΛΖ  ΗΧΑΝΝΖ                       

 
ηελ ζπλεδξίαζε  παξεπξέζεθαλ  ν  Γήκαξρνο Αξγνζηνιίνπ  Θεόθηινο Μηραιάηνο, ν 
Γήκαξρνο Ηζάθεο Γ. ηαλίηζαο  , ν Γήκαξρνο Λεμνπξίνπ  Γ. Καηζηβέιεο , ν 
Γήκαξρνο άκεο Γεξάζηκνο Μνληάο – Νέηαο , ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ 
Αξγνζηνιίνπ Ν .Φξαληδήο ,  ν πεξηθεξεηαθόο ζύκβνπινο Ν. Γθηζγθίλεο 
 Ο    Πξόεδξνο ζηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ελεκεξώλεη  γηα ηελ δηόξζσζε ηεο 
αξίζκεζεο ησλ πξνζθιήζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ιόγσ ηεο ζεκεξηλήο 
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εκβόιηκεο θαηεπείγνπζαο θαη ηελ νλνκάδεη 16 ε  θαη ζε 17 ε  ηελ πξνζερή ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε.  .  
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο  δίλεη ην ιόγν ηνπο παξηζηάκελνπο Γεκάξρνπο ηνπ λεζηνύ 
νη νπνίνη γηα αθόκε κία θνξά ηόληζαλ ηελ αληίζεζε ηνπο κε ην άξζξν 93 ηνπ 
πνιπλνκνζρεδίνπ γηα ην πεξηβάιινλ   θαη δειώλνπλ αλππνρώξεηνη ζηελ δηαζθάιηζε 
ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ δεκνηώλ ηνπο νπνίνπο εθπξνζσπνύλ .  
ηελ πνξεία ηνπνζεηνύληαη νη επηθεθαιείο ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ  νη νπνίνη 
ζπκθσλνύλ κε ηελ θιηκάθσζε ησλ αληηδξάζεσλ θαη θηλεηνπνηήζεσλ γηα ηελ 
απόζπξζε ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ . 
Ο επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Κεθαινληά λεζί γηα όινπο» δήισζε όηη :  
Ψεθίδνπκε ππέξ ηεο εηζήγεζεο, δηακαξηπξφκελνη επηπιένλ γηα: 
 Σν άξζξν 44 κε ην νπνίν επηηξέπνληαη ξεηά νη εμνξχμεηο πδξνγνλαλζξάθσλ κέζα ζε 
δψλεο δηαρείξηζεο νηθνηφπσλ θαη εηδψλ &  
 Σν άξζξν 110 κε ην νπνίν αθαηξείηαη απφ ηηο δεκνηηθέο αξρέο ην δηθαίσκα γλψκεο 
γηα βαξηά επηθίλδπλεο θαη ξππνγφλεο εγθαηαζηάζεηο εμφξπμεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηηο 
δεκφζηεο πεξηνρέο ηδηνθηεζίαο ηνπο. 
 
Ο Γήκαξρνο πξνηείλεη ην θιείζηκν ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ εθηόο 
από ην πξόγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη» γηα ηελ Σξίηε 05 Μαίνπ 2020 εκέξα πνπ 
πξόθεηηαη λα ςεθηζηεί ζηε Βνπιή ην ελ ιόγσ Ννκνζρέδην . 
Ο Πξόεδξνο αθνινύζσο  πξνηείλεη   ςήθηζκα  πνπ αλαιπηηθά έρεη όπσο παξαθάησ : 
 
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην Αξγνζηνιίνπ ζε Έθηαθηε πλεδξίαζή ηνπ κέζσ 
ηειεδηάζθεςεο ζήκεξα 04 Μαΐνπ 2020 θαη κε ηε ζπκκεηνρή  ησλ δεκάξρσλ 
Λεμνπξίνπ Γηψξγνπ Καηζηβέιε, άκεο Γεξάζηκνπ Νέηε- Μνληά θαη Ηζάθεο Γηνλπζίνπ 
ηαλίηζα αθνχ ελεκεξψζεθε απφ ην Γήκαξρν Αξγνζηνιίνπ Θεφθηιν Μηραιάην γηα ηηο 
ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ζρεηηθά κε ηα ππφ ςήθηζε άξζξα 26 
θαη 93 ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο. 
 Αθνχ ζπδήηεζε εθηελψο ην ζέκα, 

 
 ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 
 ε Έλδεημε Γηακαξηπξίαο γηα ηηο πξνσζνχκελεο  κε ην ρέδην Νφκνπ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο  επηινγέο:  
“ α). Να ππαρζεί ε Γηαρείξηζε ησλ Απνξξηκκάησλ ζε εληαίν θνξέα κε ηε ζπκκεηνρή, 
θαη πξνεδξία, ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ θαηαξγψληαο (ή αθαηξψληαο) ηελ 
αξκνδηφηεηα απφ ηε Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Κεθαινληάο – Ηζάθεο  
(Δ.Γ.Α.- Κ.Η.) ,άξζξν 93 θαη, 
 β). Να θαηαξγεζεί ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ Αίλνπ θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζε λέν 
θνξέα κε έδξα ηε Εάθπλζν, άξζξα 26,27,”  
Να θιείζνπλ φιεο νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ  
Δθηφο απφ ηελ παξνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο « Βνήζεηα ην πίηη»  
Αχξην 05 Μάηνπ 2020.  
( λα παξαηαζεί θαη ζηηο 06 Μαΐνπ εάλ απαηηεζεί απφ ηελ εμειηζζφκελε 
θνηλνβνπιεπηηθή δηαδηθαζία)  
Ο Γήκαξρνο λα παξαζηεί ζε δηακαξηπξία ζηελ Αληηπεξηθέξεηα  Ηνλίσλ Νήζσλ 
κεηαθέξνληαο ηελ αλππνρψξεηε θαη ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
Κεθαινληάο  
να ΜΗΝ δετηεί ηις προωθούμενες ρσθμίζεις. 
 Δάλ ε Κπβέξλεζε  επηκείλεη θαη αχξην (5/5/20) νη ξπζκίζεηο γίλνπλ Νφκνο ηνπ 
Κξάηνπο ε Σ.Α. ησλ Νεζηψλ καο δελ ζα ηηο θάλεη απνδεθηέο θαη ζα ζπλερίζνπκε ηελ 
αλαηξνπή κηαο εζθαικέλεο, αδηθαηνιφγεηεο θαη πξνζβιεηηθήο γηα ηνλ ηφπν καο 
επηινγήο. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε δπλακηθά θαη ελσκέλνη φια ηα έλδηθα θαη πνιηηηθά 
κέζα κέρξη νη απνθάζεηο απηέο λα αλαηξαπνχλ.   
Ζ απφθαζε απηή λα γλσζηνπνηεζεί ζηελ Κπβέξλεζε θαη ζε φια ηα Πνιηηηθά Κφκκαηα. 
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ηε ζπλέρεηα  ν επηθεθαιήο ηεο  δεκνηηθήο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε»  
θαηαζέηεη ςήθηζκα πνπ έρεη  όπσο παξαθάησ : 
 
 Πξφηαζε Ψεθίζκαηνο ηεο Λατθήο πζπείξσζεο γηα ην λνκνζρέδην «Δθζπγρξνληζκφο 
Πεξηβαιινληηθήο Ννκνζεζίαο» . 
Ζ Λατθή πζπείξσζε δηαθσλεί κε ην λέν πεξηβαιινληνθηφλν λνκνζρέδην ηνπ 
ππνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο  κε ηνλ ηίηιν «Δθζπγρξνληζκφο Πεξηβαιινληηθήο 
Ννκνζεζίαο». 
Με ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην  ε θπβέξλεζε ηεο Ν.Γ. παίξλνληαο ην λήκα απφ εθεί 
πνπ ην άθεζε ε πξνθάηνρφο ηεο ηνπ ΤΡΗΕΑ, επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη 
«επλντθφηεξν πεξηβάιινλ» θαη λα άξεη παξαπέξα ηα «εκπφδηα» ησλ ζηνηρεησδψλ 
κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ ιανχ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 
πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ην άλνηγκα λέσλ πεδίσλ 
«πξάζηλεο» θεξδνθνξίαο γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. 
Απηφ ην λνκνζρέδην φπσο απνπξνζαλαηνιηζηηθά θξχβνπλ  νη αζηηθέο πνιηηηθέο 
δπλάκεηο θαη νη παξαηάμεηο ηνπο ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε, δελ αθνξά κφλν ζηε δηαρείξηζε 
απνβιήησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο ΔΓΑΚΗ ΑΔ-ΟΣΑ, αιιά πξνσζεί κηα ζεηξά 
αληηιατθέο ξπζκίζεηο πνπ κε ηελ άξλεζή ηνπο λα ζπδεηεζνχλ νπζηαζηηθά  ηηο 
πηνζεηνχλ. Σέηνηεο είλαη, ε απινπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αδεηνδνηήζεσλ γεληθά, 
(είζνδνο ζηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ 
αμηνιφγεζεο, επέθηαζε ηεο ρξνληθήο ηζρχνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ αδεηνδνηήζεσλ 
απφ 10 ζε 15 έηε θ.α.), ε απινπνίεζε αδεηνδφηεζεο ησλ ΑΠΔ (αληηθαηάζηαζε ηεο ε 
Άδεηαο Παξαγσγήο κε κηα Βεβαίσζε Παξαγσγνχ ρσξίο λα απαηηείηαη έθδνζε 
απφθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΡΑΔ), ε επηηάρπλζε θαηάξηηζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ 
(εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο νη πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο πξηλ απφ ην 1975 
είραλ εθδνζεί δηνηθεηηθέο πξάμεηο, κε ηηο νπνίεο άιιαμε λνκίκσο ν ραξαθηήξαο ηνπο 
απφ δαζηθφ ζε αγξνηηθφ), ε άξζε φζσλ πεξηνξηζκψλ ππήξραλ γηα ηνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ζηελ εμφξπμε πδξνγνλαλζξάθσλ (γηα ηελ  δηελέξγεηα ησλ 
ζεηζκηθψλ ή άιισλ γεσθπζηθψλ θαη γεσινγηθψλ εξεπλψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 
άδεηεο αλαδήηεζεο … δελ απαηηείηαη ε ιήςε νπνηαζδήπνηε άδεηαο, έγθξηζεο ή 
ζπλαίλεζεο…), ε λέα ξχζκηζε αλαθνξηθά κε ηηο νηθηζηηθέο ππθλψζεηο, ε θαηάξγεζε 
ησλ παξεθθιίζεσλ ζηελ εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε πνπ ηζαθίδεη ηνπο κηθξνχο ηδηνθηήηεο 
(απαηηνχληαη πιένλ 4 ζηξέκκαηα γηα λα είλαη νηθνδνκήζηκα), ε παξέκβαζε ζηηο 
Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο θαη ηηο πεξηνρέο Natura θ.α.  
Γηαθσλνχκε θαη είκαζηε αληίζεηνη κε ην ζχλνιν θαη ηελ θηινζνθία ηνπ Ν/ θαη 
εμππαθνχεηαη θαη κε ην άξζξν 93, πνπ πξνβιέπεη ζχζηαζε Δηδηθνχ Πεξηθεξεηαθνχ 
Γηαβαζκηδηθνχ Φνξέα Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΦΟΓΑ) θαη ζηα πιαίζηα απηά 
θαηαξγείηαη ε ΔΓΑΚΗ ΑΔ-ΟΣΑ.  Ζ δηαθσλία καο κε ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν δελ 
ζεκαίλεη επ’ νπδελί ηελ ζπκθσλία καο κε ηελ κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγία ηεο ΔΓΑΚΗ 
ΟΣΑ σο ΑΔ, αθνχ θαη κέζα απφ απηήλ φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα κε ηελ ζπκθσλία 
ησλ ππνινίπσλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, ππεξεηήζεθε ε ηδησηηθνπνηεκέλε ιεηηνπξγία ηεο 
απνθνκηδήο θαη δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ κε ηελ ζπκκεηνρή ηδησηψλ θαη κε 
δπζκελείο ζπλέπεηεο φζνλ αθνξά ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ 
(ππήξμε ηξαγηθφο ζάλαηνο εξγαδφκελνπ ιφγσ έιιεηςεο κέηξσλ αζθάιεηαο), ην 
θφζηνο ηεο απνθνκηδήο θαη δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ γηα ηνλ ιαφ, ηελ δεκφζηα 
πγεία θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.  
Πξνθαλψο ε ίδξπζε  Πεξηθεξεηαθνχ Γηαβαζκηδηθνχ ΦΟΓΑ απνηππψλεη ηελ έληαζε 
ηεο δηαπάιεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ φζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ 
απνξξηκκάησλ. Τπεξεηεί, ζηα πιαίζηα ηνπ «επηηειηθνχ θξάηνπο», ηελ είζνδν αθφκε 
κεγαιχηεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ ζηελ δηαρείξηζε θαη απνθνκηδή ησλ 
απνξξηκκάησλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, πνπ ζα επηδεηλψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηα 
εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζα απμήζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην θφζηνο 
ηεο απνθνκηδήο θαη δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ζα ππνβαζκίζεη πεξαηηέξσ ηελ 
δεκφζηα πγεία θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.   
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Ζ Λατθή πζπείξσζε δηαθσλεί κε ηηο άιιεο δπλάκεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ 
ππεξαζπίδνληαη ζήκεξα θαη ρζεο, ηελ ηδησηηθννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο ΔΓΑΚΗ ΑΔ – 
ΟΣΑ θαη ζηνηρίδνληαη πίζσ απφ ζπγθεθξηκέλα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα. Σνλίδεη φηη 
ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ δελ είλαη δήηεκα ηερληθφ θαη λνκηθφ αιιά 
θπξίσο πνιηηηθφ. Ζ ηερλνινγία ζήκεξα, είλαη επαξθήο ψζηε ε δηαρείξηζή ηνπο λα είλαη 
ζπκβαηή κε ηελ πγεία ηνπ ιανχ θαη ην πεξηβάιινλ. Καινχκε ην νξγαλσκέλν εξγαηηθφ - 
ιατθφ θίλεκα λα παξέκβεη ζηηο εμειίμεηο θαη λα κελ αθήζεη ηνπο κεγαινεπηρεηξεκαηίεο 
λα παίδνπλ παηρλίδηα εηο βάξνο ηνπ. 
 Αληηπαιεχνπκε απνθαζηζηηθά: 
Κάζε ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ ζηε ζπιινγή θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 
απνξξηκκάησλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο αλαθχθισζεο. Όρη ζηηο ΓΗΣ. Σν 
θφζηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ λα επηβαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 
θαη ην κεγάιν θεθάιαην. 
Σελ νδεγία ηεο ΔΔ θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ "πιεξψλσ φζν πεηάσ" πνπ νδεγεί ζηελ 
απαιιαγή ηεο κεγαινεξγνδνζίαο θαη ηελ επηβάξπλζε ησλ ιατθψλ λνηθνθπξηψλ. 
Σελ αληαπνδνηηθφηεηα θαη ην ραξάηζη ηαθήο πνπ έξρεηαη. 
Παιεχνπκε γηα: 
• Να κεησζνχλ ζηα εξγαηηθά - ιατθά λνηθνθπξηά ηα αληαπνδνηηθά ηέιε. Να 
πιεξψζεη ην κεγάιν θεθαιαίν θαη νη κεγαινμελνδφρνη θαη νη κεγαινεπηρεηξεκαηίεο ηνπ 
λεζηνχ. 
• ηελ πξφζιεςε ηνπ απαξαηηήηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ κε πιήξε εξγαζηαθά 
θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, κεηξά πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, κνληκνπνίεζε ησλ 
ζπκβαζηνχρσλ ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 
Πξνβάιινπκε ηελ αλάγθε ηνπ εληαίνπ θξαηηθνχ θνξέα θαηαζθεπψλ, πνπ αμηνπνηεί φια 
ηα λέα επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα, θαηέρεη θαη ζρεδηάδεη ηα πιηθά θαη ηα κεραλήκαηα, 
θαηαλέκεη ζρεδηαζκέλα ην επηζηεκνληθφ θαη εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη ζηελ 
απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ κε επζχλε ηνπ Κξάηνπο , θεληξηθφ 
ζρεδηαζκφ θαη πιήξε απφ απηφ ρξεκαηνδφηεζε. Έλαο άιινο, πξαγκαηηθά ιατθφο ζην 
ραξαθηήξα ηνπ, ζρεδηαζκφο πνπ παηάεη ζηηο παξαγσγηθέο θαη επηζηεκνληθέο 
δπλαηφηεηεο ηεο επνρήο θαη ηνπ ηφπνπ καο θαη αλνίγεη ζηεξεή δηέμνδν γηα ην αχξην κε 
ηελ νηθνλνκία θαη ηελ εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπ ιανχ καο. 
 
 
Γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Φνξέα δηαρείξηζεο ηνπ Αίλνπ 
Με ην Ν/ επηρεηξείηαη ζπλνιηθή παξέκβαζε θαη ζηηο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο, 
φπνπ θαηαξγνχληαη νη πθηζηάκελνη θνξείο δηαρείξηζεο φπσο θαη ν θνξέαο δηαρείξηζεο 
ηνπ Αίλνπ θαη αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ «Οξγαληζκφ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη 
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο», πνπ ζα επνπηεχεηαη απφ ην ΤΠΔΝ θαη ζα αλαιάβεη επηηειηθφ 
ξφιν δηαρείξηζεο απηψλ ησλ πεξηνρψλ.  
Ζ ζεκεξηλή θπβέξλεζε ηεο Ν.Γ. εθαξκφδεη ην λφκν γηα ηνπο «Φνξείο Γηαρείξηζεο 
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ (ΦΓΠΠ) θαη άιιεο δηαηάμεηο», πνπ ςήθηζε ε θπβέξλεζε 
ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ ην 2018, καδί κε ην ΚΗΝΑΛ θαη ην Πνηάκη θαη πνπ ήηαλ ην φρεκα γηα λα 
παξαδνζεί ε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 
νκίινπο, ζην φλνκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, 
ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο. Οη ΦΓΠΠ είλαη πνιπδχλακεο ππεξεζίεο - κεραληζκνί, 
πνπ κπνξνχλ λα παξαρσξνχλ πξνζηαηεπφκελεο εθηάζεηο, κε πξνθάιπκκα φηη 
εμαζθαιίδνπλ «ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία» (θνηλνηηθά θνλδχιηα, π.ρ. ΔΠΑ). 
Αθαίξεζαλ δειαδή αξκνδηφηεηεο απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ αληί απηέο λα 
εληζρχνληαλ ζε πφξνπο, πξνζσπηθφ θαη κέζα,  ηηο κεηαβίβαδαλ ζε θνξείο ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ, δηεπθνιχλνληαο ηλε παξάδνζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζην ηδησηηθφ 
θεθάιαην.  
Ζ ζέζε ηεο Λατθήο πζπείξσζεο είλαη μεθάζαξε: Να απνζπξζεί ην ζχλνιν ηνπ 
λνκνζρεδίνπ. Γηεθδηθνχκε ηελ παξακνλή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε κφληκε θαη 
ζηαζεξή ζρέζε εξγαζίαο. Σε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ηνπ 
πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα πξέπεη λα έρνπλ νη αξκφδηεο Γεκφζηεο ππεξεζίεο               
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( Γαζηθέο θ.ά ) πνπ είλαη ηθαλέο λα πξνζηαηεχζνπλ ην πεξηβάιινλ εθφζνλ εληζρπζνχλ 
ζεκαληηθά θαη νπζηαζηηθά κε πξνζσπηθφ ( εξγαηνηερληθφ θαη επηζηεκνληθφ ) αιιά θαη 
κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ.  
Γηα καο ε γε δελ είλαη εκπφξεπκα, ν ζρεδηαζκφο ρξήζεσλ γεο θαη πξνζηαζίαο ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο φιεο ηεο θνηλσλίαο, κε 
αξκνληθή επίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε. Ο αγψλαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο ζα γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθφο φζν ζπλδέεηαη κε ηνλ αγψλα ελάληηα 
ζηελ πνιηηηθή πνπ ην εκπνξεπκαηνπνηεί. 
 
ην πιαίζην απηφ θαη ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Ν/ 
θαη γηα ηελ δηαδηθαζία θαη ηνλ ρξφλν ςήθηζεο ηνπ, ζπκθσλνχκε ζην θιείζηκν ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ Αξγνζηνιίνπ – πιελ ηεο Βνήζεηαο ζην πίηη – γηα ηελ Σξίηε 5ε 
Μαίνπ θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε κέξα πνπ ηπρφλ ςεθηζηεί ην ζπγθεθξηκέλν 
Ν/.    
 
Οινθιεξώλνληαη νη ηνπνζεηήζεηο θαη αθνινπζεί ςεθνθνξία: 
 

Σίζεληαη ζε ςεθνθνξία δύν (02)ςεθίζκαηα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο   θαη ηεο Λατθήο 
πζπείξσζεο  
    
  
 - Τπέξ ηνπ Φεθίζκαηνο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο   ςήθηζαλ  (22):  Αζεκ. Γαβξηειάηνπ , 
 παζήο, Γ Μηλέηνο, Μ. Μνζρνλάο , Κ. Μηραιάηνπ, . ακνύξεο, Γ.Σζηιηκηδόο, 
Α.Βαιιηαλάηνο, Ν. Κνπξθνπκέιεο, , Α. Γαβξηειάηνο, Π. Βαλδώξνο, . Πεθάλεο , Αι. 
Παληειεηόο,  Γεκ. Κεθάηνο, Γ. Σξσηάλνο,  Αι. Παξίζεο  Μαηηάηνο , Γ.Πνιιάηνο , 
Ν.Αλνπζάθεο, Ν. Παπαδάηνο Η. Λπθνύδεο  , Γεξ. Φόξηεο. 
- Σν ςήθηζκα ηεο Λατθήο πζπείξσζεο  ςήθηζαλ(02)  νη: Η. Κνπξνύθιεο, η. 
Γξεγνξόπνπινο  . 
 Σν  δεκνηηθό ζπκβνύιην ιακβάλνληαο ππόςε ηα  παξαπάλσ θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010 (A΄ 87) όπσο απηέο 
ηξνπνπνηήζεθαλ  από  ηελ  παξ.1  άξζξνπ 184 Ν4635 /2019  θαη ηηο δηαηάμεηο ,ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ- ΦΔΚ 55/Α/11-03-
2020)   
 

                           

                                ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ     ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  
 
     Δγθξίλεη  ην  ςήθηζκα πνπ αλαιπηηθά έρεη όπσο παξαθάησ : 
 

 Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Αξγνζηνιίνπ ζε Έθηαθηε πλεδξίαζή ηνπ κέζσ 
ηειεδηάζθεςεο ζήκεξα 04 Μαΐνπ 2020 θαη κε ηε ζπκκεηνρή  ησλ 
δεκάξρσλ Λεμνπξίνπ Γηώξγνπ Καηζηβέιε, άκεο Γεξάζηκνπ Νέηε- 
Μνληά θαη Ηζάθεο Γηνλπζίνπ ηαλίηζα αθνύ ελεκεξώζεθε από ην 
Γήκαξρν Αξγνζηνιίνπ Θεόθηιν Μηραιάην γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ 
γίλεη ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ζρεηηθά κε ηα ππό ςήθηζε άξζξα 26 θαη 93 
ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο. 
 Αθνύ ζπδήηεζε εθηελώο ην ζέκα, 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 
 ε Έλδεημε Γηακαξηπξίαο γηα ηηο πξνσζνύκελεο  κε ην ρέδην 
Νόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο  επηινγέο:  
“ α). Να ππαρζεί ε Γηαρείξηζε ησλ Απνξξηκκάησλ ζε εληαίν θνξέα κε ηε 
ζπκκεηνρή, θαη πξνεδξία, ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ θαηαξγώληαο 
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(ή αθαηξώληαο) ηελ αξκνδηόηεηα από ηε Δηαηξεία Γηαρείξηζεο 
Απνξξηκκάησλ Κεθαινληάο – Ηζάθεο  (Δ.Γ.Α.- Κ.Η.),άξζξν 93 θαη, 
 β). Να θαηαξγεζεί ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ Αίλνπ θαη λα 
ζπκπεξηιεθζεί ζε λέν θνξέα κε έδξα ηε Εάθπλζν, άξζξα 26,27,”  
Να θιείζνπλ όιεο νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ  
Δθηόο από ηελ παξνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο « Βνήζεηα ην πίηη»  
Αύξην 05 Μάηνπ 2020.  
( λα παξαηαζεί θαη ζηηο 06 Μαΐνπ εάλ απαηηεζεί από ηελ εμειηζζόκελε 
θνηλνβνπιεπηηθή δηαδηθαζία)  
Ο Γήκαξρνο λα παξαζηεί ζε δηακαξηπξία ζηελ Αληηπεξηθέξεηα  Ηνλίσλ 
Νήζσλ κεηαθέξνληαο ηελ αλππνρώξεηε θαη ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κεθαινληάο  λα ΜΖΝ δερηεί ηηο πξνσζνύκελεο 
ξπζκίζεηο. 
 Δάλ ε Κπβέξλεζε  επηκείλεη θαη αύξην (5/5/20) νη ξπζκίζεηο γίλνπλ 
Νόκνο ηνπ Κξάηνπο ε Σ.Α. ησλ Νεζηώλ καο δελ ζα ηηο θάλεη απνδεθηέο 
θαη ζα ζπλερίζνπκε ηελ αλαηξνπή κηαο εζθαικέλεο, αδηθαηνιόγεηεο θαη 
πξνζβιεηηθήο γηα ηνλ ηόπν καο επηινγήο. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε 
δπλακηθά θαη ελσκέλνη όια ηα έλδηθα θαη πνιηηηθά κέζα κέρξη νη 
απνθάζεηο απηέο λα αλαηξαπνύλ.   
Ζ απόθαζε απηή λα γλσζηνπνηεζεί ζηελ Κπβέξλεζε θαη ζε όια ηα 
Πνιηηηθά Κόκκαηα.           
                       
                 Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό   124 /2020 
  

Ο     ΠΡΟΔΓΡΟ 
 
 

ΑΝΓΡΟΝΗΚΟ – ΝΗΚΟΛΑ ΒΑΛΛΗΑΝΑΣΟ 
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