
 

 
Αθήνα, 6 Γεκεμβρίοσ 2021 

Δπίκαιρη Δρώτηση 

Προς τον Υποσργό Περιβάλλοντος & Δνέργειας 

Θέμα: Δπέκταση των οικιστικών ορίων τοσ τωριού Μεγάλο Πάπιγκο, στο Εαγόρι 
της Ζπείροσ  

Τνλ Απξίιην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Εαγνξίνπ έιαβε ηελ 
απζαίξεηε απόθαζε γηα ηελ επέθηαζε ηνπ νξίνπ ηνπ νηθηζκνύ ηνπ κεγάινπ Παπίγθνπ κε ην 
πξόζρεκα ηεο δηόξζσζεο απηώλ ιόγσ «ζνβαξώλ αζηνρηώλ επί ηεο νξηνζέηεζεο». Τα όξηα 
ηνπ νηθηζκνύ ηνπ κεγάινπ Παπίγθνπ θαζνξίζηεθαλ κε ηελ ππ’ αξ. 165/1990 απόθαζε ηνπ 
Λνκάξρε (ΦΔΘ Γ’ 272), εκθαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ηεο απόθαζεο, ηνπνγξαθηθό 
ζθαξίθεκα θιίκαθαο 1:5.000 ελώ ππάξρεη πεξηγξαθή ησλ νξίσλ ηνπ. Σπγθεθξηκέλα ππό ην 
ζηνηρείν 13 ζην σο άλσ ζθαξίθεκα, νξίδεηαη σο ην λόηην όξην ηνπ νηθηζκνύ ην όξην ηνπ 
θνηκεηεξίνπ ηνπ ρσξηνύ.  

Δμάιινπ ζε πξσζύζηεξν ρξόλν, ν Γήκνο ζην πιαίζην ηεο αλάξηεζεο ησλ δαζηθώλ ραξηώλ 
ελεκέξσζε ηελ ςεθηαθή πιαηθόξκα ηεο ΔΘΦΑ Α.Δ. κε ηα (απζαίξεηα) ηξνπνπνηεκέλα όξηα 
ηνπ νηθηζκνύ ηνπ Παπίγθνπ θαζώο θαηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία δελ πξνβιέθζεθε λα 
γίλεηαη έιεγρνο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκώλ από θακία ππεξεζία πιελ ηεο ΥΓΟΚ. Κεηά ηα 
παξαπάλσ, αδεηνδνηήζεθε  από ηελ Υπεξεζία Γόκεζεο Ησαλλίλσλ, ε δόκεζε ζπκπιέγκαηνο 
θαηνηθηώλ  δίπια ζην ρσξηό θαη εληόο ηνπ ππξήλα ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ 
(Τκήκα Βίθνο) πνπ εκπίπηεη ζηε δώλε πξνζηαζίαο (Ηα) ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξ. 
23069/31.05.2005 ΘΥΑ (ΦΔΘ Γ’ 639). Θαηά ηελ έγθξηζε ηεο πξναλαθεξζείζαο άδεηαο 
δόκεζεο, ν κεραληθόο - κειεηεηήο ζηελ ηερληθή έθζεζε θαζνξηζκνύ ηνπ νξίνπ ηνπ νηθηζκνύ 
επηθαιέζηεθε ην γεγνλόο όηη ην πξνθύπηνλ όξην «ηασηίζεηαι με  ηο όριο ηοσ οικιζμού όπως 
ασηό αρμοδίως αναρηήθηκε από ηο Δήμο Ζαγορίοσ ζηην πλαηθόρμα ηης ΕΚΧΑ». Γειαδή ε 
απζαίξεηε ελέξγεηα δηόξζσζεο ηνπ νξίνπ από ην Γήκν πξνθάιεζε ηε «λνκηκνπνίεζε» ηεο 
άδεηαο δόκεζεο εληάζζνληαο ηελ ππό δόκεζε έθηαζε εληόο ηνπ νξίνπ νηθηζκνύ θαζνξίδνληάο 
ηελ σο ην λόηην όξην ηνπ νηθηζκνύ ηνπ κεγάινπ Παπίγθνπ δηόηη πιένλ ην θνηκεηήξην 
βξίζθεηαη βόξεηα ηεο ελ ιόγσ έθηαζεο. 

Τν ζέκα απαζρόιεζε έληνλα ηνλ ηνπηθό ηύπν θαη έρεη δηράζεη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Σρεηηθή 
είλαη θαη ε από 12.04.2021 επηζηνιή ηεο ηνπηθήο επηηξνπήο Εαγνξίνπ ηεο Διιεληθήο 
Δηαηξείαο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ πξνο ην Γήκαξρν Εαγνξίνπ. Ζ αιιαγή ησλ νξίσλ 
παξαδνζηαθνύ νηθηζκνύ ζύκθσλα κε ην Σύληαγκα γίλεηαη κε ηελ έθδνζε Πξνεδξηθνύ 
Γηαηάγκαηνο θαη όρη κε απνθάζεηο ησλ ΟΤΑ (ΣηΔ 1268/2019). 

Απηήλ ηε ζηηγκή ιακβάλνπλ ρώξα πεξηθξάμεηο ησλ αγξώλ πνπ αίθλεο εληάρζεθαλ ζηνλ 
νηθηζκό θαη εθηεηακέλεο εθρσκαηώζεηο. Οη αγξνί είλαη ηνπνζεηεκέλνη κε ζαθήλεηα εθηόο ηεο 
θπξσκέλεο κε ΦΔΘ νξηνζέηεζεο ηνπ νηθηζκνύ θαη ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο καο, ε 
αδεηνδόηεζε απηή έρεη πξνθαιέζεη ήδε δηεξγαζίεο αγνξαπσιεζηώλ θαη ζε γεηηνληθνύο ηεο 
αδεηνδνηεκέλεο έθηαζεο αγξνύο, θαζώο ε πεξηνρή απηή δηαζέηεη εμαηξεηηθό πξνζαλαηνιηζκό 
θαη αλεκπόδηζηε ζέα πξνο ηα θπζηθά κλεκεία ηεο Φαξάδξαο ηνπ Βίθνπ θαη ησλ γεσινγηθώλ 
ζρεκαηηζκώλ ηεο Τύκθεο.  

Τν Δζληθό Πάξθν Βόξεηαο Πίλδνπ πεξηιακβάλεηαη ζην δίθηπν ησλ πεξηνρώλ Natura 2000 θαη 
σο εληαγκέλν ζηνπο πξνζηαηεπκέλνπο νηθηζκνύο ηνπ Εαγνξίνπ, είλαη ππνςήθην γηα ηελ 
έληαμε ζηνλ Θαηάινγν Κλεκείσλ Παγθόζκηαο Θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Τέηνηεο ελέξγεηεο 
ζίγνπλ ηελ αθεξαηόηεηα ηνπ νηθηζκνύ ππνλνκεύνληαο ηελ ππνςεθηόηεηα ηνπ Εαγνξίνπ. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

252

Ημερομ. Κατάθεσης:

6/12/2021

Ώρα κατάθεσης:

09:30'



 

Ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ ζέκαηνο ζα πξέπεη άκεζα λα δηαθνπνύλ νη επεκβάζεηο ζηελ 
πεξηνρή, ηνπιάρηζηνλ κέρξη λα επαλεμεηαζηεί ην πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ θαη ε λνκηκόηεηα 
ηεο αδεηνδόηεζεο. 

Δρωτάται ο κύριος σποσργός: 

1. Θα επηηξέςεηε  ελέξγεηεο όπσο νη παξαπάλσ πνπ ζίγνπλ ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηνπ 
νηθηζκνύ θαη αρξεζηεύνπλ ην ζεζκηθό πιαίζην πξνζηαζίαο ππνλνκεύνληαο 
ηαπηόρξνλα ηελ ππνςεθηόηεηα γηα ηελ έληαμε ηνπ Εαγνξίνπ ζηνλ θαηάινγν 
Πνιηηηζηηθώλ ηνπίσλ ηεο UNESCO; 

2. Τη κέηξα ζα πάξεηε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκόηεηαο θαη ηνλ έιεγρν ησλ ελεξγεηώλ 
ηνπ Γήκνπ Εαγνξίνπ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απζαίξεηε επέθηαζε ησλ νξίσλ 
ηνπ νηθηζκνύ ηνπ Κεγάινπ Παπίγθνπ, ηξνπνπνηώληαο ηελ θπξσκέλε κε ΦΔΘ 
νξηνζέηεζή ηνπ, θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο; 

Ο ερωτών Βοσλεστής 

 
Κρίτων Αρσένης 




