
 

 

 
 
Καβάια 22/1/2018 
Αξ.Πξση:481 
Πξνο :  
Α) Γήκαξρν Θάζνπ θνλ. Κ. Φαηδεεκκαλνπήι 

Β) Αληηδήκαξρν Τερληθώλ Υπεξεζηώλ θνλ. Φ. Πεηακίδε 
 

 

 
Θέκα : Απόςεηο θαη πξνηάζεηο Σπλδέζκνπ επί πξόηαζεο Γ.Π.Σ. ηεο λήζνπ Θάζνπ αλαθνξηθά κε ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο παξαγσγήο ηνπ θιάδνπ καξκάξνπ 
 

Αμηόηηκε θύξηε Γήκαξρε, 

Έρεη παξέιζεη έλα έηνο από ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Σπλδέζκνπ καο αλαθνξηθά κε ην Γεληθό 
Πνιενδνκηθό Σρέδην ηεο λήζνπ Θάζνπ όπσο καο θνηλνπνηήζεθε από ηελ πιεπξά ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

θαη επη ηνπ νπνίνπ δεηήζεθε ε ηνπνζέηεζή καο.  
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηνπνζεηεζήθακε επί 

ηνπ πξνηεηλόκελνπ ΓΠΣ θαη ηνπ γεληθόηεξνπ ζρεδηαζκνύ, δηαηππώλνληαο ηα αηηήκαηά καο θαη πάλσ απ’ όια 

ηελ αγσλία καο γηα ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ ζηε λεζί ηεο Θάζνπ. 
Όπσο θαιά γλσξίδεηε, ε αδηάθνπε ιεηηνπξγία ησλ ιαηνκείσλ εδώ θαη 30 ρξόληα έρεη εμαληιήζεη ηα 

πθηζηάκελα αδεηνδνηεκέλα θνηηάζκαηα κε απνηέιεζκα ηελ πηώζε ηόζν ηεο ιαηνκηθήο παξαγσγήο όζν θαη 
ηεο πνηόηεηαο ηνπ εμνξπζζόκελνπ καξκάξνπ. Τν γεγνλόο απηό έρεη ήδε επηθέξεη αηζζεηή κείσζε ηεο 

δήηεζεο ηνπ καξκάξνπ Θάζνπ ζην ζύλνιν ησλ αγνξώλ θαη νπδείο πιένλ πξνδηαγξάθεη ην κάξκαξν Θάζνπ 
γηα έλα ζεκαληηθό έξγν γλσξίδνληαο όηη ε ιαηνκηθή παξαγσγή δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ έξγνπ.  

Η έιιεηςε νπζηαζηηθήο πξσηνβνπιίαο από ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα ζρεηηθά κε ηελ 
έθδνζε λέσλ αδεηώλ εθκεηάιιεπζεο νδεγεί ην κάξκαξν Θάζνπ εθηόο αγνξώλ, ηηο πθηζηάκελεο ιαηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην λεζί ζε παύζε θαη ηα έζνδα ην Γήκνπ από ηελ ιαηνκηθή 
δξαζηεξηόηεηα ζε θαηαθξήκληζε. 

Η πξόζθαηε ςήθηζε ηνπ λένπ ιαηνκηθνύ λόκνπ έξρεηαη λα δεκηνπξγήζεη λέα εκπόδηα θαη επηπξόζζεηεο 

θαζπζηεξήζεηο ζηηο όπνηεο πξσηνβνπιίεο ν Γήκνο Θάζνπ είλαη δηαηεζεκέλνο λα αλαιάβεη. Από ηελ εκέξα 
δεκνζίεπζεο ηνπ λένπ Λαηνκηθνύ Νόκνπ ην λνκηθό πιαίζην ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε 

Γεκνηηθώλ ιαηνκείσλ καξκάξσλ αιιάδεη. Οη αηηήζεηο πνπ κέρξη ηώξα ππνβάιινληαλ ζηνπο Γήκνπο πξέπεη 
ηώξα λα ππνβάιινληαη ζηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ελώ αλακέλνληαη εξκελεπηηθέο δηαηάμεηο γηα όζεο 

αηηήζεηο παξακέλνπλ ζε εθθξεκόηεηα ζηα αξρεία ησλ Γήκσλ.      
Δπί ηνπ παξόληνο ζύκθσλα κε ηε Γεκνηηθή Αξρή ε έθδνζε λέσλ αδεηώλ εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείσλ καξκάξνπ 

είλαη άξξεθηα δεκέλε κε ηελ νξηνζέηεζε ηεο ιαηνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε δώλεο. Η άπνςε ηνπ Σπλδέζκνπ 

ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε πξόηαζε ηνπ Γήκνπ Θάζνπ είλαη όηη ε πξόηαζε απηή δελ είλαη επ’ σθειεία νύηε 
ησλ ιαηνκηθώλ επηρεηξήζεσλ αιιά νύηε θαη ηνπ Γήκνπ Θάζνπ αθνύ:  

Α) Γελ ζπλάδεη κε πθηζηάκελε λνκνζεζία πεξί νξπθηώλ πξώησλ πιώλ θαζώο: ‘’Οη νξπθηέο Πξώηεο 
Ύιεο (ΟΠΥ) ζπλδένληαη κνλνζήκαληα κε ηνπο ρώξνπο ζηνπο νπνίνπο απηέο εληνπίδνληαη θαη δελ είλαη 

δπλαηόλ λα κεηαηεζνύλ αθνύ ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηα γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο 

ππαθνύνληαο ζε κηα "a priori" (από πξηλ) ρσξνζέηεζε ησλ θνηηαζκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο. Η ηδηόηεηά 
ηνπο απηή ζέηεη πεξηνξηζκνύο σο πξνο ηε ρσξνζέηεζε κηαο εμνξπθηηθήο κνλάδαο δεδνκέλνπ όηη απηή πξέπεη 

λα εγθαηαζηαζεί ζην ρώξν πνπ ππάξρεη ην θνίηαζκα. Η αλσηέξσ ηδηαηηεξόηεηα έρεη ιεθζεί ππόςηλ ζηηο 
ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν 1α ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 

2837/2000 (ΦΔΚ 178/Α), όπνπ νξίδεηαη ζαθώο όηη: «O ρώξνο ζηνλ νπνίν εληνπίδεηαη θνίηαζκα 

κεηαιιεπηηθώλ, βηνκεραληθώλ νξπθηώλ θαη καξκάξσλ, ζεσξείηαη εθ ηνπ λόκνπ ρσξνζεηεκέλν 
κεηαιιείν ή ιαηνκείν αληίζηνηρα». Η αλσηέξσ δηάηαμε λόκνπ εληάζζεη απηόκαηα ηελ εμνξπθηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ζηηο πξνηεξαηόηεηεο ζρεδηαζκνύ ρξήζεσλ γεο.’’ 



 

 

Βαζηθόο θνξέαο ζηελ ππόδεημε ρσξνζέηεζεο δσλώλ πξνο αδεηνδόηεζε ιαηνκείσλ καξκάξνπ δελ κπνξεί λα 

είλαη άιινο από ην Ι.Γ.Μ.Δ, ην νπνίν σο ε πιένλ αξκόδηα θξαηηθή ππεξεζία έρεη εδώ θαη ρξόληα ζπιιέμεη θαη 
ζπληάμεη γεσινγηθνύο ράξηεο, νη νπνίνη ππνδεηθλύνπλ ηε ζέζε ησλ πξνο εθκεηάιιεπζε θνηηαζκάησλ. 

Β) Γελ πξνβιέπεη ηνλ απαξαίηεην ρώξν γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ιαηνκηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ 
ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Σαιηάξαο. Η πξνηεηλόκελε δώλε ζηελ ελ ιόγσ πεξηνρή κε έθηαζε 

1700 ζηξεκκάησλ εθ ησλ νπνίσλ ην 25% έρεη ήδε θεξπρζεί αλαδαζσηέν, απιά νξηνζεηεί ηηο 
πθηζηάκελεο ιαηνκηθέο εθκεηαιιεύζεηο, κεδελίδνληαο νπζηαζηηθά θάζε πξννπηηθή αλάπηπμεο.  

Γ) Γελ απαληάεη ζην αίηεκα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε δεπηεξνγελή παξαγσγή 

καξκάξνπ, ήηνη ησλ εξγνζηαζίσλ επεμεξγαζίαο καξκάξνπ, ζρεηηθά κε ηελ ππόδεημε ρώξνπ απόζεζεο 
ζηείξσλ. Τν αίηεκα είλαη ρξόλην, έρεη ηεζεί επαλεηιεκκέλσο θαη καδί κε απηό έρνπλ θαηαηεζεί θαη πξνηάζεηο 

δίρσο όκσο λα ππάξρεη ζρεηηθή πξόνδνο γηα ηελ εμεύξεζε κηαο ιύζεο.  
Γ) Γελ πξνβιέπεη ρώξνπο απόζεζεο ζηείξσλ κε ηαπηόρξνλε απνθαηάζηαζε αλαδαζσηέσλ πεξηνρώλ, 

εγθαηαιειεηκκέλσλ  θαη κε ελ ιεηηνπξγεία ιαηνκείσλ. 

Σπλεπεία ησλ παξαπάλσ, επαλαθαηαζέηνπκε ζπλεκκέλνπο ηνπο ράξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ  
πξόηαζε ηνπ Σπλδέζκνπ αλαθνξηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ηεο ιαηνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζην λεζί.  

Κύξηνη, ηα νηθνλνκηθά νθέιε πξνο ην λεζί από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ ιαηνκηθώλ επηρεηξήζεσλ είλαη 
αλακθηζβήηεηα θαη επξέσο γλσζηά: Δηζθνξέο πξνο ην Γήκν Θάζνπ, κόληκεο ζέζεηο εξγαζίαο, αλάπηπμε 

επηρεηξήζεσλ ζε ηνπηθό επίπεδν κε αληηθείκελν ζπλαθέο κε απηό ηεο εμόξπμεο θ.α 
Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε ηελ θνηλσληθή ζπκβνιή ησλ ιαηνκηθώλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία δελ 

πξέπεη λα πεξλάεη απαξαηήξεηε. Οη ιαηνκηθέο επηρεηξήζεηο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο 

αλαιακβάλνπλ δξάζεηο κε ηελ πξνηξνπή ηνπ Γήκνπ Θάζνπ όπσο:  
 

Α) Σπληήξεζε ησλ δαζηθώλ δξόκσλ ηνπ λεζηνύ ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηόζν ε πξόζβαζε ηδηαίηεξα γηα ιόγνπο 
ππξνπξνζηαζίαο αιιά θαη ε επηζθεςηκόηεηα ζην δάζνο.  

Β) Μέγηζηε ζπκβνιή θαηά ην θαινθαίξη ηνπ 2016 όισλ αλεμαηξέησο ησλ επηρεηξήζεσλ εμόξπμεο θαη 

θαηεξγαζίαο καξκάξνπ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην λεζί γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ κε δηάζεζε 
εμνπιηζκνύ. 

Γ) Οηθνλνκηθή ζπκβνιή πξνο ην Γήκν γηα ηε ζηήξημε  ηόζν ησλ θνηλσληθώλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ αιιά θαη 
όπνπ απαηηείηαη νηθνλνκηθή αξσγή ή άιινπ είδνπο ππνζηήξημε. 

Κύξηνη κε ηελ παξνύζα επηζηνιή ζαο γλσξίδνπκε όηη ε πνξεία ηνπ καξκάξνπ Θάζνπ ζηελ 
παγθόζκηα αγνξά είλαη ζε θάζεηε πηώζε αθνύ θαλείο δελ κπνξεί λα εκπηζηεπηεί κία αζζελή θαη 

θζίλνπζα ιαηνκηθή παξαγσγή. Η ιαηνκηθή δξαζηεξηόηεηα καδί κε ηνλ ηνπξηζκό απνηεινύλ 

ζήκεξα ηνπο δύν ππιώλεο πνπ ζηεξίδνπλ κία ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ζηε Θάζν. Αλ ζεσξείηε όηη 
ε αλάπηπμε απηή πξέπεη λα ζπλερηζηεί,  ε ζπλεξγαζία κε ην Σύλδεζκν όζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκό 

ηεο ιαηνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ε έθδνζε λέσλ ιαηνκηθώλ αδεηώλ είλαη κνλόδξνκνο.  
Σε θάζε άιιε πεξίπησζε κέζα ζηελ επόκελε πεληαεηία ην κάξκαξν Θάζνπ ζα νδεγεζεί παληειώο εθηόο 

αγνξώλ κε ζπλέπεηεο πνπ όινη αληηιακβαλόκαζηε γηα ην ζύλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξώλ.    

 
Μεηά ηηκήο, 

Γηα ηνλ Σ.Δ.Μ.Μ.Θ 
Η Πξόεδξνο Γ.Σ 

Κσλζηαληίλα Λαδή-Αλαγλσζηνπνύινπ  

 
 
 
 


