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: Διαςφάλιςη των απαιτούμενων πόρων για τισ δημόςιεσ υποδομέσ για την
επιτυχή υλοποίηςη τησ μετεγκατάςταςησ τησ Ποντοκώμησ
: Σο υπ. αριθμ. 1218/5/12/2014 έγγραφό μασ «Επιςημάνςεισ για τισ
μετεγκαταςτάςεισ των οικιςμών Μαυροπηγήσ, Ποντοκώμησ, Ακρινήσ και
Αναργύρων»

Σο ΣΕΕ/τμ. Δυτικισ Μακεδονίασ υπενκυμίηει, ςφμφωνα και με ςχετικι παρζμβαςθ του τον
Δεκζμβριο του 2014 ότι βαςικι παραδοχι για το ΣΕΕ/Σμιμα Δυτικισ Μακεδονίασ είναι ότι
οι αναγκαίεσ υποδομζσ δθμόςιου χαρακτιρα κα πρζπει να υλοποιοφνται ι να είναι ςτθ
φάςθ υλοποίθςθσ κατά τον χρόνο που καταβάλλονται οι αποηθμιϊςεισ ςτουσ πολίτεσ των
οποίων οι ιδιοκτθςίεσ τουσ αναγκαςτικά απαλλοτριϊνονται.
ε διαφορετικι περίπτωςθ δεν κα υπάρξουν οι ουςιαςτικζσ προχποκζςεισ οργανωμζνθσ
δόμθςθσ, επικυμθτισ για τθν καταςκευι – μετεγκατάςταςθ ενόσ νζου οικιςμοφ, δεδομζνου
ότι οι κάτοικοι που μετεγκακίςτανται κα καλφψουν τισ ςτεγαςτικζσ τουσ ανάγκεσ με όποιο
πρόςφορο τρόπο μποροφν. Άλλωςτε θ πρόςφατθ εμπειρία τθσ μετεγκατάςταςθσ του
Κλείτου είναι χαρακτθριςτικι. Επιςθμαίνεται ότι θ ζναρξθ διαδικαςίασ από τθν Περιφζρεια
Δυτικισ Μακεδονίασ και τον Διμο Κοηάνθσ για τον προςδιοριςμό των δικαιοφχων για τθν
διανομι οικοπζδων είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι και κετικι.
Σονίηουμε ότι θ μετεγκατάςταςθ ενόσ οικιςμοφ είναι ζνα από τα πιο ςφνκετα ζργα που
χρειάηεται να ςυνδυάηει, αφενόσ το ςχεδιαςμό και καταςκευι ιδιωτικϊν και δθμοςίων
ανωδομϊν /υποδομϊν και αφετζρου, το ςυνδυαςμό διαφορετικϊν πθγϊν χρθματοδότθςθσ
για τθν υλοποίθςθ τουσ. Η τοπικι κοινωνία ευρφτερα, επθρεάηεται κετικά από τθν
καταςκευι τζτοιασ κλίμακασ ζργων, διότι αυτά ςυμβάλλουν κετικά ςτο ςφνολο τθσ
οικονομικισ δραςτθριότθτασ μιασ περιοχισ. θμειϊνεται ότι τα επενδεδυμζνα χριματα
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ςτισ δθμόςιεσ υποδομζσ ενεργοφν πολλαπλαςιαςτικά διότι επιταχφνουν και τισ ιδιωτικζσ
υποδομζσ.
Συνεπϊσ χρειάηεται άμεςα θ ενεργοποίθςθ όλων των διακζςιμων πόρων και να επιλυκεί
το κζμα του διαφαινόμενου χρθματοδοτικοφ κενοφ και να υπάρξουν οι αναγκαίεσ
πρωτοβουλίεσ, εκ μζρουσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και των ςυναρμόδιων φορζων ϊςτε
να τεκοφν όλοι προ των ευκυνϊν τουσ. Πικανζσ κακυςτεριςεισ ςτθν καταςκευι των
αναγκαίων δθμοςίων ζργων ςτο χϊρο υποδοχισ, κα ακυρϊςουν ςτθν πράξθ τθν
μετεγκατάςταςθ Ποντοκϊμθσ ςτθ νζα κζςθ με αποτζλεςμα να υπάρξει μόνο ςυντζλεςθ τθσ
αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ.
Αναφορικά με τθν Μετατόπιςθ των Πυλϊνων Υψθλισ Τάςθσ Νζασ Ποντοκϊμθσ,
επιςθμαίνεται ότι δεν υπιρξε απολφτωσ καμία εξζλιξθ από μζρουσ του ΑΔΜΗΕ ςτα
αιτιματα των φορζων για άμεςθ ζναρξθ του ζργου.
Σο ΣΕΕ/Σμιμα Δυτικισ Μακεδονίασ, επιςθμαίνει ότι ςυνεχίηει να ιςχφει θ προθγοφμενθ
ςυνθμμζνθ παρζμβαςι του για τουσ υπό μετεγκατάςταςθ οικιςμοφσ, Μαυροπθγισ,
Ποντοκϊμθσ, Ακρινισ και Αναργφρων. Παραμζνοντασ ςτθν διάκεςθ των φορζων,

Για τθ Δ.Ε. του Σ.Ε.Ε./Σ.Δ.Μ.
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