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Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη για κατοχύρωση των όρων προστασίας του τοπικού
περιβάλλοντος, των αρχαιολογικών ευρημάτων, των Οχυρών του
Πολεμικού Ναυτικού και της Σκοτεινής Κάμερας στην Πέρδικα της
Αίγινας»

Κυρία, κύριοι Υπουργοί,

Στις 19.01.2022 δημοσιεύτηκε «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
Αξιοποίηση του Ακινήτου «Πέρδικα» της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιούσιας
Ένοπλων Δυνάμεων («ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ»), σχετικά με την υποβολή προτάσεων
αξιοποίησης του ακινήτου «Πέρδικα» στο νησί της Αίγινας στην Αττική, με εμβαδόν
330.215,86 τ. μ. ιδιοκτησίας του «Ταμείου Εθνικού Στόλου» («Τ.Ε.Σ.»). Η ως άνω
πρόσκληση, όντας μόνον διερευνητική, προσδιορίζει την κατ’ εκτίμηση της
«Υ.Π.Α.Α.Π.Ε.Δ.» ωφέλεια του «Τ.Ε.Σ» στο ποσό των 1.000.000 ευρώ, ετησίως, μέσω
μακροχρόνιας μίσθωσης έως 99 έτη, με την ένταξη του εν λόγω ακίνητου στις
στρατηγικές επενδύσεις. Παρ’ όλα αυτά, δεν αναφέρονται στην παραπάνω πρόσκληση
βασικοί χωροταξικοί και πολεοδομικοί όροι για την επιτρεπόμενη χρήση του ακινήτου
και τους όρους δόμησης, για την ανάγκη συντήρησης και επισκεψιμότητας των
υπαρχόντων στον χώρο υπέργειων και υπόγειων στρατιωτικών οχυρωματικών
εγκαταστάσεων αλλά και για την προστασία των ιερών ναών, των λοιπών κτισμάτων,
καθώς και της Αιγινήτικης Σκοτεινής Κάμερας. Ως επιστέγασμα των παραπάνω
παραλείψεων, η περιγραφική της έκτασης του ακινήτου είναι ανακριβής, αφού
υπολείπεται στην ανωτέρω προκήρυξη η συμπερίληψη έκτασης 19.291 τ. μ., ενώ
αποσιωπάται και το αρχαιολογικό ενδιαφέρον της περιοχής. Ο παραπάνω
επιχειρούμενος σχεδιασμός «στρατηγικής επένδυσης», όπως κρίνουν οι ντόπιοι φορείς,
δε θα ωφελήσει την περιοχή τους, ενώ θίγει όλους τους κατοίκους της Αίγινας, την
Εκκλησία αλλά και κάθε Έλληνα πολίτη, επειδή δε λαμβάνεται η απαραίτητη πρόνοια
για την προστασία του σπάνιου φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της
ακατοίκητης χερσονήσου στον κόλπο του λιμανιού του οικισμού της Πέρδικας στο νησί,
δε λαμβάνεται πρόνοια για την προστασία των πολιτιστικού ενδιαφέροντος μικρών
παρευρισκομένων στην περιοχή ιερών Ναών, καθώς και της Σκοτεινής Κάμερας της
Αίγινας στο ακρωτήριο της χερσονήσου, των διάσπαρτων στην περιοχή αρχαιολογικών
ευρημάτων, των ιστορικού ενδιαφέροντος οχυρών του Πολεμικού Ναυτικού και των
λοιπών μικρού όγκου λίθινων κτισμάτων. Με τις ανωτέρω παραλήψεις όμως δεν
διασφαλίζεται το ευρύ δημόσιο συμφέρον από την όποια υποτιθέμενη επικείμενη
αξιοποίηση της περιοχής. Η κοινότητα της Πέρδικας, εν μέσω μιας διάχυτης
δυσαρέσκειας των κατοίκων της, τους ενημέρωσε σε ανοικτή συγκέντρωση για το
περιεχόμενο της ανωτέρω Προκήρυξης. Όλοι οι παριστάμενοι εξέφρασαν την ανησυχία
τους και διαφώνησαν με την επικειμένη αξιοποίηση. Ο Δήμος της Αίγινας κάλεσε την
Πολιτεία να παραχωρήσει δωρεάν την ανωτέρω έκταση στη δικαιοδοσία του, ώστε να
την αναδείξει ως χώρο ιστορικής μνήμης, ενώ πλήθος κατοίκων της Αίγινας υπέγραψαν
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έκκληση προς τους αρμοδίους Υπουργούς,  προς την Περιφέρεια Αττικής και προς τον
Δήμο της Αίγινας για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος των Οχυρών του
Πολεμικού Ναυτικού στη χερσόνησο της Πέρδικας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Προτίθεσθε να λάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για τη διατήρηση και για την
ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, των οικισμών και της πολιτιστικής κληρονομιάς
της ανωτέρω έκτασης, στην Πέρδικα της Αίγινας, αναστέλλοντας την τυπική ισχύ της ως
άνω ανακοινωθείσας προκήρυξης, αφού δεν καλύπτει σημαντικές πτυχές του δημόσιου
συμφέροντος;

2. Προτίθεσθε να ικανοποιήσετε το αίτημα των ντόπιων κατοίκων, παραχωρώντας στον
Δήμο της Αίγινας την ανωτέρω έκταση στην Πέρδικα της Αίγινας, ώστε ο εν λόγω
Δήμος, όντας γνώστης των ιδιαιτεροτήτων της ως άνω περιοχής, να αναλάβει τις
κατάλληλες πρωτοβουλίες για την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος και των εκεί
πολιτιστικών μνημείων, αξιοποιώντας την περιοχή με τον πλέον επωφελή και φιλικό
προς τους ντόπιους κατοίκους τρόπο;

Ο ερωτών βουλευτής

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ




