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Πξνο ηνπο :      Αζήλα  :  17/02/2016 

1. Κύξην Πάλν Σθνπξιέηε                                     Αξ.πξση.:8035 

Υπνπξγό Πεξηβάιινληνο & Ελέξγεηαο 

2. Κπξία Έιελα Κνπληνπξά 

Υπνπξγό Τνπξηζκνύ 

3. Κύξην Αξηζηείδε Μπαιηά 

Υπνπξγό Πνιηηηζκνύ 

4. Κύξην Κσλ/λν Μπαθνγηάλλε 

Πεξηθεξεηάξρε Σηεξεάο Ειιάδαο 

5. Κύξην Αζαλάζην Παλαγησηόπνπιν 

Δήκαξρν Δειθώλ 

6. Κπξία Πεηξνύια Μαθξή 

Εηζαγγειέα Πεξηβάιινληνο 

7. Κύξην Κσλ/λν Πέηζα 

Εηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Άκθηζζαο 

            Κνηλ :Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ  

 

                               Κύξηε Υπνπξγέ, Κύξηε Πεξηθεξεηάξρε 

                               Κύξηνη Δήκαξρνη, Κύξηνη Εηζαγγειείο 

Πηζηεύνπκε όηη όινη γλσξίδνπκε ηελ ηεξάζηηα Εζληθή ζεκαζία ησλ Δειθώλ. Ελ 

ηνύηνηο δηαπηζηώλνπκε όηη ν αξραηνινγηθόο ρώξνο ησλ Δειθώλ,ζπλερώο 

ππνβαζκίδεηαη . 

 Tν ΠΑΚΟΕ από ην 2005,ην 2007 θαη ην 2011 έρεη θαηαγγείιεη ζε όινπο ηνπο 

αξκόδηνπο θνξείο ηελ πθηζηάκελε απαξάδεθηε θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή απηή. 

Πξόζθαηα κεηά από θαηαγγειίεο θνξέσλ θαη … ηνπξηζηώλ πξαγκαηνπνίεζε 

επηηόπην έιεγρν ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, δηαπηζηώλνληαο πξνβιήκαηα ζην 
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πόζηκν λεξό ηεο Ιηέαο θαη ηνπ Φξπζνύ, θαζώο επίζεο  ζηα ρύδελ αζηηθά ιύκαηα 

ηνπ Δήκνπ Δειθώλ ζην κνλαδηθό «αξραίν κνλνπάηη»,(ζπλεκκέλνο πίλαθαο 

απνηειεζκάησλ).   

Σην ζεκείν απηό πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ε πξνζηαζία ησλ αξραηνινγηθώλ 

κλεκείσλ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, εθηείλεηαη θαη ζηνλ πεξηβάιινληα 

ρώξν ηνπο, θάηη πνπ θαηνρπξώλεηαη όρη κόλν από ηελ ειιεληθή λνκνζεζία 

(λ.3028/2003) αιιά θαη από δηεζλείο ζπλζήθεο θαη ζπκβάζεηο, όπσο ε 

Επξσπατθή Σύκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Αξραηνινγηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο 

Επξώπεο (Σύκβαζε ηεο Γξαλάδαο).Ο δε αξραηνινγηθόο ρώξνο ησλ Δειθώλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ κλεκείσλ παγθόζκηα θιεξνλνκηάο ηεο 

UNESCO από ην 1987, ράξηο θαη ζην κνλαδηθό θπζηθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

βξίζθεηαη θαη ηελ αξκνλία ηνπ αξρηηεθηνληθνύ θαη ηνπ θπζηθνύ ζηνηρείνπ. 

Εληνύηνηο δηαπηζηώζακε όηη θνληά ζηνλ απνθαηαζηεκέλν ΦΑΔΑ, απαληώληαη 

θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εθκεηαιιεύζεηο, θαη απηέο κέζα ζηε δώλε 

απόιπηεο πξνζηαζίαο, θαη κάιηζηα ρνηξνηξνθεία ζηα νπνία δε θαίλεηαη λα 

ηεξνύληαη νύηε νη ζηνηρεηώδεηο ζπλζήθεο πγηεηλήο. Οη θαηαγγέινληεο αλαθέξνπλ 

όηη ηα εθηξεθόκελα δώα βόζθνπλ ζε πεξηθξαγκέλν ρώξν γεκάην απνξξίκκαηα 

θαη κάιηζηα ζε πνιύ θνληηλή απόζηαζε από ην δεκνηηθό αξδεπηηθό θαλάιη. 

Σ΄απηέο ηηο απζαηξεζίεο έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη παξάλνκε θνπή δέληξσλ από 

ην Σεπηέκβξην ηνπ 2007 έσο ηνλ Ινύλην ηνπ 2008 από ην άιζνο πνπ δεζπόδεη 

ηνπ Μνπζείνπ ησλ Δειθώλ, ην νπνίν σο παξαθείκελν ρώξνπ ηζηνξηθήο 

ζεκαζίαο είλαη απόιπηα πξνζηαηεπόκελν από ηελ δαζηθή λνκνζεζία .Είλαη 

θπζηθά πεξηηηό λα ζεκεησζεί όηη ε εθρέξζσζε ηνπ δάζνπο αληίθεηηαη ζην λόκν 

θαη νη νπνηαζδήπνηε θύζεσο εγθαηαζηάζεηο θαη ε εθρέξζσζή ηνπο επηζύξεη ηηο 

δηνηθεηηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.86/89 «πεξί Δαζηθνύ 

Κώδηθα». 
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Εθηόο όκσο από παξάλνκε πινηνκία ην άιζνο ηνπ Μνπζείνπ Δειθώλ δηαηξέρεη 

θαη πςειό θίλδπλν ππξθαγηάο ιόγσ ηεο ζπζζώξεπζεο άρξεζησλ θαη εύθιεθησλ 

πιηθώλ πνπ έρνπλ εγθαηαιεηθζεί ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ. Δπζηπρώο κέρξη 

ζηηγκήο νύηε ε Δηεύζπλζε ηνπ Μνπζείνπ Δειθώλ νύηε θαη ν Δήκνο Δειθώλ 

έρνπλ επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο. 

Μεηά απ’ απηά θύξηε Υπνπξγέ, θπξία Υπνπξγέ, θύξηνη ηεο Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη θύξηνη Εηζαγγειείο , ειπίδνπκε λα παξέκβεηε ώζηε λα 

δηνξζσζνύλ ηα θαθώο θείκελα ,ώζηε λα κελ θηλδπλεύεη ε πγεία ησλ θαηνίθσλ 

από παξαιήςεηο θαη ηπρόλ θαθνηερλίεο ησλ ππεπζύλσλ. 

 Πεξηκέλνπκε απάληεζε ζαο. 

                                                 Με εθηίκεζε 

 

                                     Γηα ην ΔΣ ηνπ ΠΑΚΟΕ 

 

Ο Πξόεδξνο                                                       Ο Γ.Γξακκαηέαο 

 

 

 

Παλαγηώηεο Φξηζηνδνπιάθεο                             Κσλ/λνο Σνιδάηνο 

Παλεπηζηεκηαθόο                                                 Ιαηξόο 


