
 

Νο 2

Η Δημοτική Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία Αγίου Κηρύκου,
συνεχίζοντας  την  προσπάθεια  επαφής,  ενημέρωσης  και  ανάδειξης  των 
σημαντικότερων  κατά  τη  γνώμη  μας  ζητημάτων-  προβλημάτων,  που  μας 
απασχολούν, δημοσιεύει σήμερα το δεύτερο δελτίο ενημέρωσης, συνεχίζοντας την 
προσπάθεια να σας κάνουμε πιο σαφείς τις θέσεις μας, τη στάση μας και τη δράση 
μας έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση για το τι λέμε και κάνουμε. 

Σε αυτό το τεύχος:
1)   Οικονομική κατάσταση ΟΤΑ

2)   Παρεμβάσεις στο σχολικό συγκρότημα.
3)   Διαχείριση Απορριμμάτων

4)   Αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού του Δήμου Αγίου Κηρύκου
5)  Επέκταση  ηλεκτροδότησης σε περιοχές που δεν καλύπτει η  ΔΕΗ

                    
                     



ΜΑΙΟΣ 2008

                                   
1)   Οικονομική κατάσταση ΟΤΑ  

Σε ότι αφόρα την Οικονομική κατάσταση ΟΤΑ, και με αφορμή της κινητοποιήσεις 
που είχαν εξαγγελθεί από την  ΚΕΔΚΕ,  το  Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Κηρυκου 
αποφάσισε ομόφωνα την στήριξη των αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Παράλληλα 
ανανέωσε την στήριξη του στο πλαίσιο αιτημάτων που έχουμε διατυπώσει,  (όπως 
αυτό έχει  ψηφισθεί  σε προηγούμενα  Δ.Σ.) πλαίσιο με το οποίο θα απευθυνθούμε 
στους αρμόδιους φορείς, στα συνδικαλιστικά όργανα της Τ.Α και στους δημότες μας.
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

Το Δ.Σ του Δήμου Αγίου Κηρύκου έχοντας υπ’όψιν:
Α) Την οικονομική καχεξία  που διέπει  τη  Τ.Α και  κατ’  επέκταση και  το  Δήμο 

Αγίου Κηρύκου, γεγονός που οφείλεται στην απαράδεκτη τακτική που ακολουθούν οι 
ελληνικές κυβερνήσεις από το 1990 στο τρόπο χρηματοδότησης της Τ.Α.

 Οι οποίες συστηματικά παρακρατούν πόρους που εισπράττουν στο όνομα της Τ.Α 
παρά τα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία (Ν.1828/89 – 2539/97) και το ελληνικό σύνταγμα.

Β) Ότι ο Δήμος Αγίου Κηρύκου από τους Κ.Α.Π αναμένεται να εισπράξει για τα 
λειτουργικά του έξοδα ποσό υποδεέστερο των λειτουργικών αναγκών του.

Γ) Το εξαιρετικά ανεπαρκές ποσό της ΣΑΤΑ που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες των δημοτών μας,

Δ) Τις  δηλώσεις  όλων  των  πολιτικών  κομμάτων  στο  οικονομικό  συνέδριο  της 
ΚΕΔΚΕ (Αύγουστος  2003)  καθώς  και  τις  δηλώσεις  της  κυβέρνησης  τόσο  προεκλογικά 
(κυβερνητικό πρόγραμμα για την Δημόσια Διοίκηση και τη Τοπική Αυτοδιοίκηση σελ. 35) όσο 
και  μετεκλογικά  (δηλώσεις  Υπουργού  Εσωτερικών  για  σταδιακή  απόδοση  των 
παρακρατημένων),

      ΕΚΦΡΑΖΕΙ   την  έντονη  διαμαρτυρία  του  για  τη  συνεχιζόμενη  αυτή 
απαράδεκτη κατά γενική ομολογία πολιτική, απαιτώντας:
1) Την άμεση απόδοση των παρακρατημένων πόρων που ανέρχονται στο ποσό 

των 9 δις ευρώ, συνολικά για όλους τους Ο.Τ.Α,
2) Την  κατοχύρωση  των  πόρων  της  Τ.Α  από  το  κρατικό  προϋπολογισμό  με 

άμεσο  διπλασιασμό  του  εξευτελιστικού  3,29%  και  προοπτικό  στόχο  το 
παλαιότερο αίτημα της ΚΕΔΚΕ για 8%,

3) Νομοθετική ρύθμιση για πλήρη συνεχή χρηματοδότηση των αρμοδιοτήτων 
που μεταφέρονται στη Τ.Α,

4) Να κατοχυρωθεί νομοθετικά η μη παραγραφή των χρεών του κράτους προς 
τη Τ.Α,

5) Κατάργηση των επιλεκτικών χρηματοδοτήσεων του κράτους προς τη Τ.Α,
6) Διπλασιασμό  ΚΑΠ και  ΣΑΤΑ για το  Δήμο Αγίου  Κηρύκου  και  όλους  τους 

νησιωτικούς δήμους.
Το  δημοτικό συμβούλιο τέλος απευθύνει έκκληση για άλλη μια φορά στα όργανα 

της  Τ.Α που συμμετέχει (ΤΕΔΚ Ν. ΣΑΜΟΥ – ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΔΚ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ – ΚΕΔΚΕ) 
για ουσιαστική διεκδίκηση των οφειλομένων.



 

             

Και ενώ ετοιμαζόμασταν αγωνιστικά, τελικά την Τρίτη 8/4/2008 η πλειοψηφία του 
Δ.Σ της ΚΕΔΚΕ αποφάσισε για μια ακόμα φορά να αναστείλει τις κινητοποιήσεις της 
Αυτοδιοίκηση  ,γιατί έκρινε θετικές τις αντιπροτάσεις του κ. Αλογοσκούφη.     

 Η ΔΕΑΣ τονίζει πως «οι ευθύνες των κομμάτων και των δημοτικών παρατάξεων 
που στηρίζουν τις αντιλαϊκές πολιτικές για την ΤΑ δεν αναιρούνται με τις εικονικές 
"κινητοποιήσεις"  της  ΚΕΔΚΕ που  αφήνουν  στο  απυρόβλητο  την  ουσία  του 
οικονομικού ζητήματος. Σήμερα, τα έσοδα της ΤΑ από την κρατική χρηματοδότηση 
αποτελούν  μικρό  ποσοστό  των  εσόδων  στους  δημοτικούς  προϋπολογισμούς.  Σε 
αυτήν την κατάσταση οδήγησαν οι  τεράστιες  παρακρατήσεις  που έγιναν από τις 
κυβερνήσεις της  ΝΔ και του  ΠΑΣΟΚ και φτάνουν πλέον στα 9 δισ. ευρώ, δηλαδή 
αντιστοιχούν  σε 900 ευρώ για κάθε κάτοικο ή αλλιώς σε 3.000 ευρώ περίπου σε 
κάθε  λαϊκή  οικογένεια.  Αυτούς  τους  πόρους  στερούνται  οι  εργαζόμενοι  και  οι 
οικογένειές  τους  αφού  λείπουν  από  έργα  και  υπηρεσίες  που  έπρεπε  να  τους 
παρέχονται δωρεάν. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο και αποτελεί 
πράξη πολιτικής εξαπάτησης των εργαζομένων, αλλά και ποινικά κολάσιμη, η μη 
διεκδίκηση  των  παρακρατηθέντων,  ο  συμβιβασμός  σε  επίπεδα  πολύ  χαμηλότερα 
(στα 1,4 δισ.) και από αυτά που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση (3 δισ. ευρώ), ενώ η 
απόδοση και αυτών ακόμη των υπολειμμάτων μεθοδεύεται να γίνει με απαράδεκτο 
τρόπο. 

Υπενθυμίζουμαι ότι οι Τοπικές Ενώσεις (ΤΕΔΚ) και η ΚΕΔΚΕ, με την ουσιαστική 
συναίνεση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ, χειροκρότησαν ρυθμίσεις που κάνουν το δανεισμό 
βασική πηγή πόρων.  Έτσι οι δήμοι δανείζονται με το βάρος του τόκου, ενώ τα δικά 
τους χρήματα τα δανείζεται το κράτος άτοκα.   

Η ΔΕΑΣ επισημαίνει ότι οι δυνάμεις των κομμάτων του ευρωμονόδρομου, αφού 
πρώτα  συναποφάσισαν  τη  μεταφορά  αρμοδιοτήτων  του  κράτους  στην  ΤΑ, 
ανέχτηκαν  στη  συνέχεια  την  υποχρηματοδότησή  της,  και  επιπλέον,  μεταφέρουν 
πρόσθετα  βάρη  στους  εργαζόμενους.  Με  κοινές  αποφάσεις  τους  ζητούν  να 
μεταφερθούν στους δήμους αρμοδιότητες στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της 
Πρόνοιας, προωθώντας έτσι την παραπέρα διάσπαση και αποδιάρθρωση του Ενιαίου 
Δημόσιου Δωρεάν χαρακτήρα που πρέπει  να έχουν.  Αρνούνται  την πρόταση των 
αγωνιστικών δυνάμεων για διεκδίκηση ικανού ποσοστού εσόδων από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό,  που  να  μην  επιδέχεται  παρερμηνείες  και  εύκολες  στρεβλώσεις. 
Προωθούν  τη  λεγόμενη  φορολογική  αποκέντρωση,  δηλαδή  τη  δυνατότητα  να 
επιβάλλει  και  να  διαχειρίζεται  φόρους  η  ΤΑ,  που  σημαίνει  νέα  βάρη  στους 
εργαζόμενους.  Πέρα  όμως  από  το  οικονομικό  επίπεδο,  οι  δυνάμεις  της  ΝΔ,  του 
ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΝ στα όργανα της ΤΑ, προωθούν και εφαρμόζουν ρυθμίσεις με 
τις  οποίες  περιορίζονται  και  ανατρέπονται  κοινωνικά,  οικονομικά  και  εργασιακά 
δικαιώματα των εργαζομένων (μερική απασχόληση, ανασφάλιστη εργασία, Τοπικά 
Σύμφωνα  Απασχόλησης,  Επιτροπές  Πρόληψης  της  Παραβατικότητας  κλπ.),  αλλά 
και ρυθμίσεις που προωθούν παραπέρα και σε βάθος χρόνου τη συνύφανση με το 
κεφάλαιο (π.χ. ΣΔΙΤ).
    Βέβαια  η  ύπαρξη  δήμων  ικανών  να  παρέχουν  υπηρεσίες  προς  όφελος  της 
εργατικής  και  λαϊκής  οικογένειας  συνδέεται  με  την  πάλη για  την  ανατροπή της 
αντιλαϊκής πολιτικής στο σύνολό της.  
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Γι' αυτό και οι διεκδικήσεις των εκλεγμένων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων 
μπορούν να έχουν συνέπεια και αποτελεσματικότητα όταν συνδέονται με τον αγώνα 
των  μισθωτών  εργαζομένων,  των  ανέργων,  των  συνταξιούχων,  των 
αυτοαπασχολούμενων και  μικρών ΕΒΕ,  των αγροτών,  όταν βασίζεται  στη μαζική 
αγωνιστική και οργανωμένη διεκδίκηση.  
         Δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι διεκδικούμε με το λαό και για το λαό:

• Με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αγωνιστική υποστήριξή του, 
την 

      απόδοση των "παρακρατηθέντων" από το 1990 που ανέρχονται σε 6,5 
δισ. 
      ευρώ και σε πραγματικές σημερινές τιμές είναι 9 δισ. ευρώ.
• Απορρίπτουμε  κάθε  αρμοδιότητα  στην  ΤΑ  που  αφορά  Παιδεία, 

Υγεία,  Κοινωνική  Πρόνοια,  που  διασπά  και  αποδιαρθρώνει  τον 
ενιαίο δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα που έπρεπε να έχουν.

• Απορρίπτουμε  την  εφαρμογή  των  ΣΔΙΤ  και  κάθε  συμμετοχή  του 
κεφαλαίου  στο  σχεδιασμό,  τη  χρηματοδότηση,  τη  λειτουργία,  τη 
συντήρηση των έργων,  καθώς και στις  υπηρεσίες που παρέχονται 
από τους δήμους.

• Υποστηρίζουμε  δωρεάν  παροχή  υπηρεσιών  στον  αθλητισμό, 
πολιτισμό  και  δωρεάν  ανάπτυξη  των  έργων  υποδομής  και 
παρεμβάσεων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των εργαζομένων.

• Απορρίπτουμε την επιβολή φόρων από την ΤΑ.

2)  Παρεμβάσεις στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου-Λυκειου .

Με  το  σχολικό  συγκρότημα  του  Γυμνασίου  –Λυκείου  Αγίου  Κηρύκου  έχουμε 
ασχοληθεί αρκετά, αφού από τη κατασκευή του ακόμα είχε αφεθεί στη τύχη του με 
σοβαρά κατασκευαστικά προβλήματα – με ελλιπείς υποδομές και καμία ουσιαστική 
παρέμβαση από το σύνολο των εμπλεκομένων μέχρι το 2003.
Από το 2003 με πρωτοβουλία της πλειοψηφίας του Δ.Σ και την ομόφωνη στήριξη και 
των  άλλων  παρατάξεων,  δρομολογούνται  –  τόσο  σε  επίπεδο  Δ.Σ  όσο  και 
συνελεύσεων – λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα.  Προβλήματα που αποτελούσαν 
σε  ετήσια βάση αίτιο  διαμαρτυριών των μαθητών και  καταλήψεων του σχολικού 
συγκροτήματος. 
Όσον αφορά τα σοβαρά προβλήματα του συγκεκριμένου σχολικού συγκροτήματος 
που ταλαιπωρούν το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και τον Δήμο από την 
πρώτη μέρα λειτουργίας κρίνουμε σκόπιμο να σας γνωστοποιήσουμε ότι:
από το  2003 αναδείξαμε συνολικά το πρόβλημα Σχολικής Στέγης του Δήμου μας, 
αλλά και ειδικότερα το πρόβλημα του συγκεκριμένου κτιρίου, διεκδικώντας από το 
ελληνικό κράτος τις απαιτούμενες πιστώσεις για συντήρηση και επισκευή.
Υπενθυμίζουμε  ότι  το  ελληνικό  κράτος  είναι  υπεύθυνο  βάσει  της  σχετικής 
νομοθεσίας  να  επιχορηγεί  τους  Δήμους  και  τις  Νομαρχίες  με  τα  σχετικά 
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κονδύλια  που απαιτούνται  για 
την  συντήρηση και επισκευή των σχολικών κτιρίων. 
Ο  Δήμος  Αγ.Κηρύκου  για  επισκευές  συντήρησης  πήρε  το  2003:  8.000,00,  το  2004: 
4.500,00, το 2005: 4.900,00, το 2006: 4.900,00, το 2007 : 4.900,00.
Τα ποσά αυτά έπρεπε να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες ανά έτος, 11 σχολικών 
κτιρίων, πράγμα αδύνατο.

Ο Δήμος αναδεικνύοντας το ζήτημα διεκδίκησε από κοινού με εκπαιδευτικούς και 
γονείς την επιχορήγηση του με 100.000,00 πόσο ικανό να αντιμετωπίσει μερικώς τις 
αυξημένες ανάγκες, τα δε 50.000,00 προοριζόταν για το Γυμνάσιο-Λύκειο.  
Τελικά  έφθασαν  στον  Δήμο,  το  φθινόπωρο  του  2005, 30.000,00  ποσό  που  δεν 
επαρκούσε για να αντιμετωπισθεί καμία σοβαρή κακοτεχνία του κτιρίου.
Ο  Δήμος  παράλληλα  με  αυτά και  ανεξάρτητα  των σχετικών  πιστώσεων  που θα 
έπρεπε βάση νόμου να πάρει, δαπάνησε από τον προϋπολογισμό του 6.000,00 ευρώ 
για  το  εσωτερικό  βάψιμο του  κτιρίου  καθώς  και  14.000,00  ευρώ  για την  οριστική 
διευθέτηση  του  προβλήματος  της  θέρμανσης  (αντικατάσταση  σωληνώσεων-
αντικατάσταση λέβητα) που ταλαιπωρούσε την εκπαιδευτική κοινότητα πάνω από 
10 χρόνια. Επίσης  για την αποκατάσταση των σωληνώσεων των τουαλετών  5.000 
ευρώ και για την κατασκευή αποχετεύσεως 15.000 ευρώ. 
Ο Δήμος έχει επανέλθει και ζητάει εκ νέου το ποσό των 100.000,00 για τις ανάγκες 
συντήρησης των σχολικών κτιρίων .Πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο αίτημα πρέπει 
να τύχει στήριξης από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
Σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις που έχουν προγραμματισθεί από τον δήμο για το 

Γυμνάσιο-Λύκειο αυτές αφορούν :
1) Διαμόρφωση νέων εισόδων νέου Γυμνασίου – Λυκείου Αγίου

Κηρύκου  συνολικού  κόστους  25.000€ (ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  146/2007) 
α)  κατασκευή  νέας  εισόδου  στο  δυτικό  τμήμα  του  σχολείου,  με  παράλληλη 
διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και  επισκευή της περίφραξης του χώρου,  με νέα 
ισχυρή και ανθεκτική κατασκευή όπως  έχει ζητηθεί και από τους εκπαιδευτικούς.
β) Διαμόρφωση της ανατολικής εισόδου στο σχολικό συγκρότημα, με επισκευή του 
τοίχου περίφραξης και την κατασκευή τριών νέων θυρών για κάθε χρήση (πεζών –
οχημάτων -αθλουμενων) .
 2) Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 συνολικού κόστους 60.000  ευρώ  (ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
82/2007- 104/2007 ) .   Σύνολο 85.000 ευρώ από πόρους του δήμου Αγίου Κηρύκου
Σχετικά  με  την  κατασκευή   αυτής  της  αναγκαίας  αθλητικής  υποδομής 
πληροφορηθήκαμε από τρίτους  ότι υπάρχει αντίρρηση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 
μάλιστα έχουν προσφύγει στην περιφέρεια για ακύρωση των σχετικών αποφάσεων 
του δήμου. 
Η κατασκευή γηπέδου 5Χ5 ήταν μια πάγια απαίτηση της νεολαίας του Δήμου μας, 
την  οποία συμμεριστήκαμε  και  για το  λόγο αυτό  εντάχθηκε στις  δεσμεύσεις  του 
συνδυασμού μας πριν από τις περσινές δημοτικές εκλογές.
  Ο χώρος που επιλέχθηκε να κατασκευαστεί το μικρό αυτό γήπεδο, είναι ο χώρος 
του  προαυλίου  του  Γυμνασίου  –  Λυκείου,  αφού  προσφέρει  ένα  πλήθος 
πλεονεκτημάτων όπως:

 Θα επωφεληθεί η σχολική κοινότητα, τα παιδιά μας που βρίσκονται τώρα και 
που θα βρεθούν στο μέλλον σε αυτό το σχολείο, αφού μέλημα μας είναι η 
όποια παρέμβαση στο σχολικό συγκρότημα να εξυπηρετεί πρώτα απ’ όλα τις 
ανάγκες των μαθητών. 
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 Το συνολικό εμβαδόν  του 
σχολικού  συγκροτήματος  είναι  οκτώ  (8)  στρέμματα.   Εκτός  από  το 
στεγασμένο χώρο των σχολικών αιθουσών και γραφείων, τα γήπεδα και το 
προαύλιο, στη βόρεια πλευρά υπάρχει και ένας μεγάλος χώρος 

στρωμένος  με  χαλίκι  και  στον  οποίο  αποφασίσαμε  τη  κατασκευή  του 
γηπέδου 5Χ5. 

  Ο χώρος αυτός όπως είναι σήμερα δεν χρησιμοποιείται από τα παιδιά και 
τους  γυμναστές,  αφ’  ενός  γιατί  ο  υπόλοιπος  διαμορφωμένος  χώρος 
υπερκαλύπτει τις ανάγκες περιπάτου στα διαλείμματα και γυμναστικής, και 
αφ’ ετέρου γιατί δεν είναι διαμορφωμένος κατάλληλα. 

  Η μόνη χρήση του τα τελευταία 15 περίπου χρόνια που λειτουργεί το σχολείο, 
είναι για το παρκάρισμα αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

 Το  υπό  κατασκευή  γήπεδο  θα  είναι  περιφραγμένο.   Πάγιο  αίτημα  της 
σχολικής  οικογένειας  είναι  η  ασφαλής  περίφραξη  του  συγκροτήματος,  η 
οποία γίνεται ούτως ή άλλως με μεταλλικό πλέγμα.  Καταλαβαίνουμε ότι η 
όποια περίφραξη θα επηρεάσει την αισθητική του χώρου.

 Σε ότι αφορά τη λειτουργικότητα της σχολικής μονάδας  και  το ενδεχόμενο 
όχλησης  της  διδασκαλίας  από  τη  λειτουργία  του  γηπέδου,  έχουμε  να 
σημειώσουμε  τα  παρακάτω:   Έχει  εκφραστεί  σε  όλους  τους  τόνους  ότι  το 
γήπεδο αυτό εντάσσεται μέσα στο σχολείο και μέσα στη σχολική διαδικασία. 
Θα  χρησιμοποιείται  κατ’αρχήν  από  τους  μαθητές  κατά  τη  διάρκεια  του 
σχολικού ωραρίου και με την ευθύνη των καθηγητών σωματικής αγωγής. 

       Η πρόσβαση από το σχολείο θα γίνεται από θύρα εντός του σχολικού χώρου. 

 Κ
α τά 

τις 

ημέρες  και  ώρες  που  στο  σχολείο  δε  θα  γίνεται  καμία  διδακτική 
δραστηριότητα  (πρωινό  ωράριο,  πρόσθετη  διδακτική  στήριξη),  η 
εσωτερική πόρτα του γηπέδου θα είναι κλειστή, και η πρόσβαση από το 
γήπεδο προς το σχολείο θα είναι αδύνατη 
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 Θα δημιουργηθεί  ειδική 
είσοδος από το χώρο εκτός του σχολείου, όπου θα μπορούν να εισέρχονται 
παιδιά  που  είτε  φοιτούν  στο  σχολείο  είτε  όχι  και  θα  μπορούν  να 
χρησιμοποιούν  το  γήπεδο   δωρεάν  .Όπως  άλλωστε  συμβαίνει  και  με  το 
δημοτικό  γυμναστήριο,  είτε  από  τους  αθλητικούς  συλλόγους  είτε  τους 
δημότες,  ακολουθώντας  φυσικά  το  ανάλογο  πρόγραμμα  χρήσης  και  της 
υποδείξεις των υπευθύνων.  

 Ήδη στον Άγιο Κήρυκο δημιουργήθηκε Τάξη Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ) 
και  αυτό  προσθέτει  έναν  ακόμα  λόγο  για  τη  λειτουργία  ενός  ακόμη 
αθλητικού χώρου εντός του Γυμνασίου – Λυκείου.

Με αυτό το σκεπτικό προχωρήσαμε στην εκπόνηση των σχετικών μελετών και 
στην λήψη των σχετικών αποφάσεων, έχοντας μέχρι σήμερα υπ’ όψιν μας ότι 
συμφωνούν  με  τις  σχεδιαζόμενες  παρεμβάσεις  τόσο  οι  γονείς   όσο  και  οι 
μαθητές.  Άποψη που διαμορφώσαμε και στην 13/2007 συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου  του  Δήμου  Αγίου  Κηρύκου  Ικαρίας  όταν  συζητήθηκε αίτηση  του 
Συλλόγου  Γονέων  και  Κηδεμόνων  του  Γυμνασίου  Αγίου  Κηρύκου  παρουσία 
γονέων και μαθητών όπου δεν εκφράσθηκε καμιά διαφορετική άποψη. 

Τελικά  η δημοτική αρχή κατάληξε στα παρακάτω:
1) Το πνεύμα συνεργασίας  που αναζητήθηκε  δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε  παρά 

την από κοινού επισήμανση αναγκαιότητας δημιουργίας του.  Αυτό βέβαια 
ήταν  εξαιρετικά δύσκολο κατόπιν της προσφυγής των διευθυντών Λυκείου-
Γυμνασίου   κατά  των  αποφάσεων  του  δήμου  ,  χωρίς  να  αναζητηθεί 
προηγουμένως  ενημέρωση  για  τις  σχεδιαζόμενες  ενέργειες  του  δήμου  . 
Ενέργεια  πρωτοφανής  για  τα  τοπικά  δεδομένα  η  αντιμετώπιση  των 
αποφάσεων  του  δήμου   από  την   εκπαιδευτική  κοινότητα  κατά  αυτό  τον 
τρόπο.

2) Οι παρεμβάσεις στο  συγκρότημα  εξακολουθούν να κρίνονται  από τον δήμο 
αναγκαίες.   Εκτός  των όσων αναφέρονται  στο  κείμενο  και  για δυο ακόμα 
λόγους:    

α)   Το  σχολικό συγκρότημα πρέπει απαραιτητως να περιφρουρηθει από κάθε 
είδους  ανεπιθύμητη  παρουσία  ,κατά  την  εκπαιδευτική  διαδικασία.  Αυτό 
εκτιμούμε  ότι  μπορεί  να  γίνει  μόνο  με  τον  αποκλεισμό  εισόδου  στον 
συγκεκριμένο  χώρο.  Ο  αποτελεσματικότερος  τρόπος  διευθέτησης  είναι  η 
ολοκλήρωση τις κατασκευης των νέων εισόδων .
β) Η  ασφαλής  προσέλευση  και  αποχώρηση   των  μαθητών  μπορεί  να   γίνει 
αποτελεσματικότερα   από  τις  νέες  εισόδους  ,  χωρίς  να  επηρεάζεται  από  της 
καιρικές συνθήκες και την κυκλοφοριακή επιβάρυνση που δέχεται ο σημερινός 
δρόμος πρόσβασης.
3)  Έχοντας υπ’ όψιν, την συμφωνία που διακρίναμε  στην συνέλευση, τόσο από 
τους γονείς  που εκφράσθηκαν όσο και  την πλειονότητα των μαθητών,   αλλά 
κυρίως έχοντας συναίσθηση της ευθύνης μας έναντι της κοινωνίας και των νέων 
του δήμου μας, καθορίζουμε της επόμενες ενέργειες μας:      
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α) Αναμένουμε  την 
νομιμοποίηση των αποφάσεων το δημοτικού  

συμβουλίου.
β)   Προχωράμε  στην  εκτέλεση  των  αναγκαίων  κατά  την  άποψη  μας  
παρεμβάσεων.
γ)  Οι  προτάσεις  των  εκπαιδευτικών  για  την  διαμόρφωση  του  
περιβάλλοντος  χώρου  του  σχολικού  συγκροτήματος  ,θα  ληφθούν  υπ’  
όψιν σε επόμενο στάδιο  και αφού εξασφαλισθούν οι ανάλογες πιστώσεις.
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                               3)  Διαχείριση Απορριμμάτων
  Συνδημότες, συνδημότισσες
Οι νεότερες εξελίξεις στο ζήτημα της Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Δήμο μας και στο 
νησί έχουν ως εξής:  Κατόπιν της ειδικής συνεδρίασης του Δ.Σ (7/2/08)  και της λαϊκής 
συνέλευσης (9/2/08) που ακολούθησε.
 Δρομολογήθηκαν  από το Δήμο Αγίου Κηρύκου οι ακόλουθες διαδικασίες:

Α)  Άμεσα καθαρίστηκε ο ΧΑΔΑ (11-14/2/08),
Β) Στο προϋπολογισμό του 2008 δεσμεύτηκαν πόροι που αφορούν τις περαιτέρω 

εργασίες  για  τον  ΧΑΔΑ και  τη  κατασκευή  του  Κέντρου  Συλλογής  Ανακυκλώσιμων 
Υλικών (ύψους 90.000,00€). Σοβαρό ποσό για τα δεδομένα του δήμου ( 15% της ΣΑΤΑ).

Γ) Εκπονήθηκαν οι σχετικές μελέτες που αφορούν τις εργασίες και τη δημιουργία 
των σχετικών υποδομών (εντός του Μαΐου δημοπρατείται το κτίριο και συνεχίζεται η δεύτερη 
φάση εργασιών στο ΧΑΔΑ).

Δ) Υποβλήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για τον  ΧΑΔΑ του  Αγίου Κηρύκου 
από τις 03/03/2008, προς το ΥΠ. ΕΣ – το ΥΠΕΧΩΔΕ – Τη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ε) Συνεχίστηκαν οι πιέσεις προς τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων 

(ΣΕΔΑ),  και για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια δόθηκε αρχική απάντηση από το Σ.Ε.Δ.Α / 

Ε.Ε.Α.Α (Υλικά Συσκευασιών). Κυρίως λόγω της πίεσης που ασκήθηκε παράλληλα στο αρμόδιο 

τμήμα του ΥΠΕΧΩΔΕ (Γ.Ε.Δ.Σ.Α.Π) Επίσης έγινε η πρώτη ενημέρωση της πλειονότητας των δημοτών με 

ομαδική  επιστολή  που  στάλθηκε  σε  2.500  αποδέκτες  (Μάρτιος  2008).  Τέλος  σχετικά  με  της 

δραστηριότητες  ανακύκλωσης  δημοπρατήθηκε  από  τον  Αναπτυξιακό  σύνδεσμο  Ικαρίας-

Φούρνων  η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού  συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00€.

       ΣΤ) Υποβλήθηκαν  συγκεκριμένες  προτάσεις  προς  τη  πολιτική  ηγεσία  και  τη 

Περιφέρεια, σχετικά με την απεμπλοκή της υπόθεσης δημιουργίας ΧΥΤΥ.  Ενέργεια που 

μέχρι στιγμής έχει αποφέρει τη δέσμευση πόρων από τη  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

προς  τη  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Σάμου για  την  εκπόνηση  των  απαιτούμενων 

μελετών  του  έργου  ¨Κατασκευή  ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ  Ικαρίας¨.  Αναμένεται  από  το  τελικό 

δικαιούχο του έργου (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου) η ανάθεση των μελετών. 

        Η) Όλες οι ανωτέρω ενέργειες κοινοποιήθηκαν στις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων, 

για αξιοποίηση και υποστήριξη των αιτημάτων μας.          

        Θ) Τέλος από το Μάρτιο του 2008 έχουν κοινοποιηθεί οι διεκδικήσεις της Τ.Α (για 

δεύτερη  φορά  σε  πέντε  μήνες)  σε  όλες  τις  τοπικές  συλλογικότητες  (Σύλλογοι  – 

Κομματικές  οργανώσεις),  ζητώντας  την  επίσημη  θέση  τους  και  την  στήριξη  των 

διεκδικήσεων της Τ.Α όπως έχουν διαμορφωθεί σε Δ.Σ και λαϊκές συνελεύσεις. Από όλους 

τους  αποδέκτες  που  ενημερώθηκαν  δεν  ανταποκρίθηκε  κανείς  εκτός  των  κομματικών 

οργανώσεων του ΚΚΕ και της Κοινοβουλευτικής ομάδας του.                    

Επαναλαμβάνουμε  για  πολλοστή  φορά  την  απόφαση  μας  να  διεκδικήσουμε  λύσεις 
οριστικές προς όφελος των δημοτών μας και όλου του τόπου συνολικότερα.
Δεν παραπέμπουμε τίποτα στο απώτερο μέλλον. 
Διεκδικούμε: ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων  (ΟΣΔΑ) ΤΩΡΑ!!



4)   Αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού του Δήμου Αγίου Κηρυκου

Την Δευτέρα 7/4/2008 συνεδρίασε  το δημοτικό συμβούλιο Αγίου Κηρυκου. 
Τα κυριότερο ζητήματα που απασχόλησε το Δ.Σ ήταν,
Η αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού του Δήμου Αγίου Κηρυκου
Κατόπιν πλούσιου διαλόγου που αναπτύχθηκε το δημοτικό συμβούλιο      
                              ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ τα ακόλουθα 
 Την συμμετοχή του Δήμου Αγίου Κηρύκου στην κοινοπραξία ‘ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ’ και 
στην  υποβολή πρότασης χαρακτηρισμού του Γεωθερμικού Πεδίου του Δήμου μας , 
στα  πλαίσια  του  Χρηματοδοτικού  Μηχανισμού  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού 
Χώρου περιόδου 2004-2009.
       Η κοινοπραξία αυτή, θα αποτελείται από τους παρακάτω εταίρους :
- Δήμος Αγιου Κηρύκου Ικαρίας  
- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
- Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
- Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 
- Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
- Πανεπιστήμιο Αθηνών 
- Σύνδεσμος  Δήμων Ιαματικών Πηγών 
-  Κέντρο  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  από  Ισλανδία  και  Νορβηγία.   Το 
αντικείμενο  της  πρότασης  περιλαμβάνει  τον  πλήρη  γεωφυσικό,  γεωλογικό  και 
χημικό  χαρακτηρισμό  του  γεωθερμικού  πεδίου  που  περικλείονται  στα  όρια  του 
Δήμου  Αγ.  Κηρύκου,  ενώ  ταυτόχρονα,  η  μελέτη  θα  εστιάσει  σε  επιλεγμένες 
περιοχές  ενδιαφέροντος  όπως  τα  Θέρμα,  ο  Αγ.  Κήρυκος,  η  Λευκάδα και  1-2 
περιοχές ακόμα που θα προκύψουν από την μελέτη χαρακτηρισμού.
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Σε  αυτές  τις  περιοχές  θα  πραγματοποιηθεί  αναλυτική  μελέτη  δυνατοτήτων 
οικολογικής εκμετάλλευσης του γεωθερμικού πλούτου, μέσω εφαρμογής 
πολυκριτηριακών μοντέλων, και θα προταθούν συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις, 
κυρίως στον Ιαματικό τουρισμό και στην χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
 Μέσα από τις παραπάνω προτάσεις, ο  Δήμος Αγ. Κηρύκου θα προχωρήσει στην 
πραγματοποίηση πιλοτικώνv έργων εφαρμογής των παραπάνω σε χώρους Δημοσίου 
ενδιαφέροντος  (για  παράδειγμα,  τηλεθέρμανση  δημοτικών  κτηρίων  στον  Αγ. 
Κήρυκο),  ενώ  το  όλο  πρόγραμμα  θα  υποστηριχθεί  με  πολλαπλές  δράσεις 
δημοσιότητας  και  διαδραστικής  ενημέρωσης  του  κοινού   της  επιστημονικής και 
επιχειρηματικής κοινότητας.
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5)   Επέκταση  ηλεκτροδότησης σε περιοχές του δήμου που δεν 
καλύπτει το δίκτυο της ΔΕΗ

Σε  πρόσφατη  συνεδρίαση  του  Δ.Σ  διαπιστώθηκε  από  όλους  τους  παρόντες 
δημοτικούς συμβούλους ,η μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για την επέκταση της 
ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές του Δήμου . 
Διαμορφώθηκε επίσης η άποψη από όλους, ότι πρέπει να διεκδικήσουμε επίμονα 
την επέκταση της ηλεκτροδότησης στις εξής περιοχές.
• Ο δρόμος Βόφυλα – Φάρος – Αεροδρόμιο, στο ΔΔ Αγίου Κηρύκου. Ο δρόμος 

αυτός,  όπως  είναι  γνωστό,  ενώνει  την  πρωτεύουσα  του  Νησιού  με  το 
Αεροδρόμιο. Κατά μήκος του δρόμου αυτού αναπτύσσονται επιχειρήσεις και 
κατοικίες.  Ένας  από  τους  λόγους  δε  που  ο  ρυθμός  ανάπτυξης  δεν  είναι 
σημαντικός, είναι βέβαια το γεγονός ότι δεν υπάρχει ηλεκτρικό δίκτυο κατά 
μήκος όλου του δρόμου αυτού.

• Ο  οικισμός  Κάμπας,  πάνω  από  το  Ξυλοσύρτη,  στο  ΔΔ  Αγίου  Κηρύκου, 
περιοχή  στην  οποία εξελίσσεται  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  γεωργικών και 
κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων των κατοίκων του Ξυλοσύρτη. Εκεί υπάρχει 
οικισμός, με μεγάλο αριθμό κατοικιών.

• Η περιοχή Χαμηλό στο  καταφυγι ,στο ΔΔ Αγίου Κηρύκου
• Η περιοχή Μανταγάδων, στο ΔΔ Περδικίου
• Η περιοχή Λεφάτων, στο ΔΔ Περδικίου
• Η  περιοχή της Αγίας Κυριακής,  στο Φάρο, που ανήκει στο  ΔΔ Περδικίου. 

Για  την  περιοχή  αυτή  έχει  και  παλαιότερα  γίνει  πολλή  συζήτηση  για 
ηλεκτροδότηση, όμως ακόμη δεν υπάρχει αποτέλεσμα

• Η περιοχή του λιμανιού της Αλμυρίδας, του ΔΔ Περδικίου.                Στη 
θέση  Αλμυρίδα,  υπάρχει  ήδη  αλιευτικό  καταφύγιο,  με  αρκετές  δεκάδες 
σκαφών, αλιευτικών και αναψυχής. Τροχοπέδη στην ανάπτυξη της περιοχής, 
είναι η έλλειψη ηλεκτροδότησης.

•                  Η περιοχή Σκουρδουλιάρη, στο ΔΔ Χρυσοστόμου, όπου και εκεί 
υπάρχει αλιευτικό καταφύγιο, υπάρχουν αρκετά σπίτια, μόνιμης και εποχικής 
κατοικίας.

• Η  περιοχή του Ίκαρη,  όπου και το Μνημείο Αφής της φλόγας του Ικάρου, 
στο  ΔΔ Χρυσοστόμου.  Στην περιοχή αυτή, όπου επίσης υπάρχουν αρκετές 
κατοικίες,  έχουν γίνει μέχρι σήμερα αρκετές εκδηλώσεις, στο μικρό θέατρο 
που έχει εκεί διαμορφωθεί, με μεγάλες θυσίες και εθελοντική προσφορά των 
κατοίκων του Χρυσοστόμου. 

      Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, εμποδίζει την παραπέρα 
       αξιοποίηση του Χώρου 

• Ο  οικισμός Πουλάτων – Μπρατσατάτων, πάνω από την Παναγιά, στο  ΔΔ 
Αγίου Κηρύκου.

12



Το   αίτημα  για οικονομική  ενίσχυση  απευθύνεται  κυρίως  στο  Υπουργείο 
Ε.Ν  Αιγαίου  και  Νησιωτικής  Πολιτικής   που  δεν  υλοποιεί  της  δέσμευσης  του 
προκατόχου του σημερινού υπουργού για το συγκεκριμένο θέμα.
Το συγκεκριμένο ζήτημα γνωστοποιήθηκε στον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής   στις  17/07/2007,  όπου δημοσίως δεσμεύτηκε για την αντιμετώπιση του. 
καθώς επίσης και στης  19/10/2007  με νεότερο έγγραφο του δήμου στον διάδοχο του 
στο Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
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