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ΠΡΟΣ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  ΚΡΗΤΗΣ ΚΥΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ
2. ΔΗΜΑΡΧΟ  ΜΙΝΩΑ  ΚΥΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗ
3. ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΚΟΚΟΣΑΛΗ

Κοινοποίηση:   

1. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα
3. >> >> >> Αρχανών Αστερουσίων
4. Σύλλογο σεισμοπλήκτων «η ελπιδα»

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η  περιοχή  μας  πλήττεται  από  τον  Ιούνιο  του  τρέχοντος  έτους  με
αλλεπάλληλες σεισμικές (προσεισμικές και μετασεισμικές) δονήσεις. Μέχρι
σήμερα έχουν εκδηλωθεί πάνω από 3.200 σεισμοί με αποκορύφωμα τον
καταστροφικό – πρωτοφανή σε ενέργεια - σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου, με
επίκεντρο  το  Αρκαλοχώρι.  Οι  αρνητικές  συνέπειες  του  γεγονότος  είναι
πολύπλευρες  και  τεράστιες  και  η  αποκατάσταση  του  τόπου  και  των
ανθρώπων  του  δεν  μπορεί  να  περιμένει.  Για  το  σκοπό  αυτό,  η  Μινώα
Ενεργειακή Κοινότητα, συνοπτικά, προτείνει σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής και μέριμνας και  τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν και να
αξιοποιηθούν από όλους όσους έχουν θεσμικό ρόλο στην περιοχή (Δήμος,
Περιφέρεια,  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση,  Σύλλογος  Σεισμοπλήκτων  κλπ.).
Συγκεκριμένα θα πρέπει   άμεσα   να δοθεί βαρύτητα στα ακόλουθα:  
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1. Επαρκής ενημέρωση από ΑΑΔΕ και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε και απαντήσεις στα
ερωτήματα  που  έχουν  καταγραφεί.  Δημιουργία  Γραφείου
Αποκατάστασης  Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στο  Αρκαλοχώρι
(στον υφιστάμενο χώρο που ήδη στεγάζεται  προσωρινά). Σαφείς και
ευέλικτες διαδικασίες υποβολής  φακέλων  από  μηχανικούς  και
τάχιστες αξιολογήσεις. Ενδεχόμενη συνεργασία με ΤΕΕ ΤΑΚ. Το ΤΕΕ/
ΤΑΚ  θα  μπορούσε  πιθανώς  να  οργανώσει  ένα  γραφείο  υποστήριξης
μηχανικών,  όπως  έχει  κάνει  στο  παρελθόν  για  την  τακτοποίηση
αυθαιρέτων, το πρόγραμμα “εξοικονομώ”, κλπ.

2. Η  συχνότητα  εκδήλωσης  γεγονότων  φυσικών  καταστροφών  από
πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμούς στη Χώρα μας έχει αυξηθεί ραγδαία
τα τελευταία χρόνια. Με δεδομένες τις σημαντικές καθυστερήσεις που
παρατηρούνται ως προς την αποκατάσταση των συνεπειών από τις εν
λόγω καταστροφές ανά την επικράτεια, κρίνεται απολύτως απαραίτητη
η άμεση προσθήκη προσωπικού στη Διεύθυνση Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών η οποία σήμερα αριθμεί μόλις
180-200 άτομα. Ο αριθμός αυτός είναι εκ των πραγμάτων ανεπαρκής
για  να  καλύψει  τις  σημερινές  ανάγκες,  ενώ  την  ίδια  στιγμή  οι
προβλέψεις  των  επιστημόνων  για  αύξηση  των  καταστροφών  από
φυσικά φαινόμενα εξαιτίας της κλιματικής κρίσης είναι δυσοίωνες.

3. Αναμφίβολα ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας επλήγη τα μέγιστα σε σχέση με
τους  όμορους γειτονικούς  Δήμους  του Νομού Ηρακλείου που επίσης
κηρύχτηκαν  σε  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης.  Ακόμα  και  εντός  των
ορίων  του  Δήμου  Μινώα  Πεδιάδας  υπάρχουν  σημαντικές
διαφοροποιήσεις ως προς τις καταστροφικές επιπτώσεις σε περιοχές και
οικισμούς. Κατά συνέπεια, όπως προκύπτει από την πραγματικότητα και
τη ζωή, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να δοθεί  προτεραιότητα στην
εξέταση των φακέλων και στην αποκατάσταση των ζημιών για
τους  ανθρώπους  που  κατοικούν  ή/και  ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα  στις  περιοχές  και  τους  οικισμούς  που  έχουν
πληγεί περισσότερο.

4. Σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμόν Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18135/Α325  (που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Αρ. 4740/13-10-2021, Τεύχος Β΄) “…χορηγείται
στεγαστική συνδρομή υπό μορφή επιχορήγησης έως το μέγιστο όριο
των
150  τ.μ.  από  το  σύνολο  του  αθροίσματος  των  εμβαδών
των  ιδιοκτησιών  του/της. Για  τις  υπόλοιπες  ιδιοκτησίες
χορηγείται Σ.Σ. με τη μορφή Ατόκου Δανείου (Α.Δ.)”. Η διάταξη αυτή
προφανώς καταλύει θεμελιώδεις αρχές της δημόσιας διοίκησης και εν
γένει  του  κράτους  δικαίου.  Αντιβαίνει  τόσο  στην  αρχή  της
αναλογικότητας καθώς οι περιορισμοί που τίθενται δεν είναι οι πλέον
κατάλληλοι και πρόσφοροι να εξυπηρετήσουν μια πραγματική κρατική
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αρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από το σεισμό, όσο και στην
αρχή  της  ισότητας η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ουσιαστική  και
αναλογική και  όχι  τυπική και  αριθμητική.  Η παραπάνω διάταξη στην
προκειμένη  περίπτωση  λειτουργεί  δυσανάλογα  εις  βάρος  τόσο  των
κατόχων περισσότερων ιδιοκτησιών που είναι λειτουργικά ανεξάρτητες
οι οποίοι θα πρέπει να επιλέξουν ποια ιδιοκτησία τους θα λάβει Σ.Σ με
την  μορφή  κρατικής  αρωγής  όσο  και  των  κατόχων  περισσότερων
ιδιοκτησιών  που  είναι  λειτουργικά  εξαρτημένες  οι  οποίοι  θα
αποζημιωθούν με την μορφή κρατικής αρωγής έως το εμβαδό των 150
τ.μ.  Οι  ίδιοι  ιδιοκτήτες  μέχρι  τώρα  καλούνται  από  το  κράτος  να
καταβάλλουν  περισσότερους  φόρους  και  τέλη  (ΕΝΦΙΑ,  φόρο
εισοδήματος κλπ.) εξαιτίας των περισσότερων ιδιοκτησιών αυτών. Το
γεγονός  της  αρωγής  έως  τα  150  τ.μ.  είναι  απαράδεκτο  και
προσβάλλεται  ταυτόχρονα η  αρχή της χρηστής  διοίκησης και  της
δικαιολογημένης  εμπιστοσύνης  του  διοικούμενου προς αυτή  η  οποία
υποχρεώνει τα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με
βάση το εν γένει περί δικαίου αίσθημα, με αναλογικότητα και επιείκεια
και  στο  πλαίσιο  της  αρχής  της  νομιμότητας,  ούτως  ώστε  να
αποφεύγονται  άδικες  για  τον  διοικούμενο  λύσεις,  να  υποχρεώνονται
από το κράτος οι πολίτες αυτοί να καταβάλλουν περισσότερους φόρους
και  τέλη  για  το  σύνολο  των  ιδιοκτησιών  τους  και  να  μην  χρίζουν
αντίστοιχες στις ιδιοκτησίες που τους ανήκουν ευνοϊκές ρυθμίσεις από
αυτό, πολύ δε περισσότερο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.      

5. Προτείνεται η μεταφορά στην κατηγορία των κατεδαφιστέων όλων  των
βαρέως  πληγέντων  κτηρίων  από  το  σεισμό,  των  οποίων  κόστος
επισκευών  ή   αποκατάστασης  εγγίζει  το  αντίστοιχο  της  εκ  νέου
ανέγερσης. Με αυτόν τον τρόπο θα ικανοποιηθούν οι ιδιοκτήτες τους,
αφού θα είναι βέβαιοι πλέον για την ασφάλεια των νέων κτηρίων τους,
η διαφορά στην δαπάνη για το Κράτος θα είναι  μηδαμινή έως πολύ
μικρή,  ενώ  ταυτοχρόνως  θα  υπηρετείται  καλύτερα  η  εξαγγελία  του
Κυρίου  Πρωθυπουργού,  για  τη  δημιουργία  της  νέας  πόλης
Αρκαλοχωρίου,  αλλά  και  των  χωριών,  λόγω  της  ευκολότερης
ρυμοτόμησης για την δημιουργία ευρύτερου δημόσιου χώρου.

6. Σε  κάθε  περίπτωση, οι  επισκευές και  αποκαταστάσεις  των  κτιρίων
πρέπει να διασφαλίζουν όχι μόνο την επαναφορά τους στην προτέρα
κατάσταση,  αλλά  κυρίως  την  μετέπειτα  σεισμική  αντοχή  και
προστασία.  Αυτό θα πρέπει  να ληφθεί  πολύ σοβαρά υπόψη από τη
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε κατά την εξέταση των φακέλων.

7. Το άτοκο δάνειο θα πρέπει να χορηγείται με ευέλικτες διαδικασίες και
ευνοϊκούς  όρους.  Η  χορήγησή  του  μέσω  Τράπεζας  με  τα  γνωστά
αυστηρά  κριτήρια  της  χρηματοπιστωτικής  αγοράς  σίγουρα  θα
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δημιουργήσει  προβλήματα  σε  πολλούς  ιδιοκτήτες.  Θα  μπορούσε  να
δημιουργηθεί μια κρατική Δομή (σχήμα) χορήγησης άτοκων δανείων
στην οποία να έχουν εύκολη πρόσβαση όλοι οι σεισμόπληκτοι με όρους
εφικτούς και ευέλικτους που να διευκολύνουν τόσο τη λήψη, όσο και
την αποπληρωμή των δανείων, όπως συνέβη παλιότερα σε αντίστοιχες
περιπτώσεις  (π.χ.  στο  σεισμό  της  Θεσσαλονίκης).  Πολίτες  που  δεν
έχουν οικονομική ευρωστία και δε μπορούν να φτιάξουν τις κατοικίες
τους  έχουν  ακόμα  μεγαλύτερη  δυσκολία  στο  να  ικανοποιήσουν  την
πιστοληπτική τους ικανότητα. Πρέπει να είναι ουσιαστική η εγγυοδοσία
του κράτους σε όλη τη διαδικασία της έγκρισης. 

 
8. Σύμφωνα με την υπ’  αριθμόν  Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325 (ΦΕΚ Β΄,

Αρ.  4646/7-10-2021) στην ενότητα 6.  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ και  συγκεκριμένα
στην παρ.  6.8 προβλέπεται ότι  “Οι ιδιοκτήτες/-τριες των κτιρίων που
κρίνονται  επι-
σκευάσιμα  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  τη  Σ.Σ.,  που
αναλογεί  στην  επισκευή  του  πληγέντος  κτίσματος,  για
ανακατασκευή  ή  αυτοστέγαση  ή  αποπεράτωση  με  τους
περιορισμούς  που  τίθενται  στα  προηγούμενα,  εφόσον
κατεδαφίσουν το κτίριο με δικές τους δαπάνες». Κρίνεται σκόπιμο
αν  ο  ιδιοκτήτης  επιθυμεί  να  κατεδαφίσει  το  κτίριο  (πχ.  για  λόγους
ασύμφορης επισκευής) να μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολο ή μέρος
της Σ.Σ. για τις δαπάνες κατεδάφισης. Αυτό γιατί υπάρχουν ιδιαίτερες
περιπτώσεις που το κόστος ολικής ή μερικής (καθαίρεσης ορόφου κλπ.)
κατεδάφισης είναι πολύ υψηλό.  

9. Απαλλαγή ΦΠΑ για οικοδομικές εργασίες και νέες οικοδομές στην
περιοχή  τόσο  για  τους  ιδιοκτήτες  όσο  και  για  τους  εργολάβους  και
προμηθευτές που συμμετέχουν σε αυτά τα έργα.

10. Επίδομα ενοικίου. Εκτός από τον ενοικιαστή, ο ιδιοκτήτης σπιτιού
με χρήση πρώτης κατοικίας που υπέστη βλάβες και κρίθηκε ακατάλληλο
για  χρήση,  αυτονόητα  θα  πρέπει  να  δικαιούται  επίδομα  ενοικίου
τουλάχιστον για 2 έτη.

11. Οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές και παραμένουν κλειστές θα
πρέπει να λαμβάνουν προσωρινή οικονομική ενίσχυση (λόγω της εκ
των πραγμάτων προσωρινής διακοπής  λειτουργίας  που προήλθε  από
φυσική καταστροφή)  σύμφωνα με τον κύκλο εργασίας τους όπως
δηλώνεται  επισήμως στην  αρμόδια  Δ.Ο.Υ.  Κάτι  σαν  την  επιστρεπτέα
προκαταβολή χωρίς επιστροφή.

12. Οι  επιχειρήσεις των  οποίων  ο  εξοπλισμός  ή  τα  προϊόντα
καταστράφηκαν θα πρέπει να λάβουν αποζημίωση αφού εκτιμηθεί το
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ύψος της ζημιάς. Προφανώς και δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν όλες οι
επιχειρήσεις οριζόντια και το ίδιο. Άλλα δεδομένα ισχύουν λόγου χάρη
για ένα κατάστημα υπόδησης που στεγάζεται σε 30 Μ2 και άλλα για ένα
Super Market που στεγάζεται σε 800 Μ2 και στο οποίο καταστράφηκαν
αναλώσιμα με ημερομηνία λήξης προϊόντα.

13. Συνεργασία με ευρωβουλευτές για αναζήτηση ευρωπαϊκών δομών
χρηματοδότησης και ενεργοποίησή τους από την Πολιτεία. Η Ελλάδα
καταλαμβάνει  την  1η θέση  σε  σεισμούς  στην  Ευρώπη  και  την  6η

παγκοσμίως.  Στη  συνολικότερη  ανοικοδόμηση  θα  πρέπει  να
εξαντληθούν τα προγράμματα επιχορήγησης και να ληφθούν αποφάσεις
για άμεσες μελέτες ώστε να μπορεί ο Δήμος να διεκδικήσει κονδύλια και
επιχορηγήσεις  που  θα  δώσουν  πνοή στην  περιοχή.  Έτσι,  εκτός  από
χρηματοδοτήσεις  αλληλεγγύης,  μπορούν  να  εξευρεθούν  πόροι  για
παραδοσιακούς οικισμούς, πολιτιστικές υποδομές, ενεργειακή μετάβαση,
αθλητικές υποδομές, αστική κινητικότητα, κλπ.

14. Διερεύνηση - Αναζήτηση οικονομικής ενίσχυσης από ιδιωτικούς
φορείς  και  πρωτοβουλίες  (Ίδρυμα  Σταύρος  Νιάρχος,  Ίδρυμα  Ωνάση
κλπ.).

15. Ποσά από  οικονομική βοήθεια και από γενικές δωρεές προς
τους  σεισμόπληκτους θα  πρέπει  να  διανεμηθούν  σε  αυτούς,  με
διαφάνεια,  δικαιοσύνη και  σύμφωνα  με  τις  πραγματικές  ανάγκες.  Οι
οικονομικές  αυτές  ενισχύσεις  δεν  υποκαθιστούν τις  υποχρεώσεις  της
Πολιτείας,  της  Περιφέρειας  ή  του  Δήμου  ώστε  να  διοχετεύονται  σε
άλλες  παρεμφερείς  δομές  ή  δράσεις,  αλλά  αφορούν  αποκλειστικά
σεισμόπληκτα φυσικά πρόσωπα και σεισμόπληκτες επιχειρήσεις που
παραμένουν κλειστές. 

16.  Οι όποιοι πόροι για την περίθαλψη των σεισμόπληκτων συμπολιτών
πρέπει  να κατευθύνονται,  ει  δυνατόν,  αποκλειστικά  προς τις  τοπικές
επιχειρήσεις που παραμένουν ανοιχτές, στους τοπικούς επαγγελματίες,
τεχνίτες και εργάτες, για να τονωθεί η τοπική οικονομία και κοινωνία.
Για  παράδειγμα,  η  διανομή   κουπονιών   για  φαγητό,  η  προμήθειες
υλικών από τοπικές επιχειρήσεις και η απασχόληση ντόπιων τεχνητών
και εργατών για μικρά και μεγάλα έργα, ακόμη και όταν δεν σχετίζονται
με τον σεισμό. 

17. Στα κτίρια που έχουν κριθεί  κατεδαφιστέα, για λόγους ταχύτητας
και  ευελιξίας  κρίνεται  σκόπιμο  να  υπάρξει  με  μέριμνα  της  Πολιτείας
ανάθεση  σε  1-2 εταιρίες,  οι  οποίες  να αναλάβουν εξ  ολοκλήρου τις
εργασίες κατεδάφισης και απομάκρυνσης μπαζών. Παράλληλα θα πρέπει
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να δοθεί  στη διαγωνιστική διαδικασία η εντοπιότητα ως συντελεστής
βαρύτητας.

18. Τα παλιά  Σχολεία όπως το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου και
το  Γυμνάσιο  Αρκαλοχωρίου  θα  πρέπει  για  λόγους  ασφάλειας  των
παιδιών μας να κατεδαφιστούν και στη θέση τους άμεσα να ανεγερθούν
σύγχρονα  σχολικά  συγκροτήματα  που  να  ανταποκρίνονται  σε
σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης.

Επίσης να γίνει άμεση αποκατάσταση του Γυμνασίου – Λυκείου Καστελλίου
και ανακατασκευή του διατηρητέου Δημοτικού σχολείου Θραψανού.

Η λύση με τους οικίσκους ως σχολικές αίθουσες είναι εντελώς προσωρινή
και μόνο ως τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Τα νέα σχολεία θα πρέπει
να προάγουν την  προστασία του περιβάλλοντος (βιοκλιματικά  κτίρια με
περιβαλλοντικά  πρωτοποριακό  σχεδιασμό  και  συστήματα)  και  της
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ώστε να αποτελούν εμβληματικά κτίρια που
θα  εκπαιδεύουν  τους  νέους  πολίτες  στη  βάση  σεβασμού  αυτών  των
αξόνων.

19. Στην περιοχή μας δραστηριοποιείται η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα
ευρείας βάσης που μεταξύ άλλων έχει ως βασικό στόχο την προώθηση
της  αλληλέγγυας  οικονομίας  και  κοινωνίας.  Η  χρηματοδότηση
(επιδότηση)   από  την  Πολιτεία  της  δημιουργίας   έργων εικονικού
ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering)  ειδικά  για την
σεισμόπληκτη  περιοχή    είναι  επιτακτική  και  θα  διευκολύνει
σημαντικά  τον  οικογενειακό  προϋπολογισμό  των  πληγέντων
νοικοκυριών  και  επιχειρήσεων,  ως  προς  τις  υπερβολικά  αυξημένες
δαπάνες ενέργειας.

20. Αξιοποίηση  προγραμμάτων  χρηματοδότησης (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ,
LEADER κλπ.) με  προτεραιότητα  χρονική ή/και βαθμολογική και με
επιπλέον επιδότηση 10 – 15%  σε φυσικά πρόσωπα  και επιχειρήσεις
της  σεισμόπληκτης  περιοχής,   όπως  συμβαίνει  στις  περιοχές
απολιγνιτοποίησης.

21. Άμεση  Έγκριση  της  Πολεοδομικής  Μελέτης  Αρκαλοχωρίου,
τροποποίησή της και ταυτοχρόνως, να γίνει η Πράξη Εφαρμογής
του Σχεδίου Αρκαλοχωρίου. Μόνο έτσι μπορεί ο τόπος να αλλάξει προς
το καλύτερο με επαρκείς  δρόμους,  πεζόδρομους, πλατείες,  υποδομές
κλπ. Τώρα είναι η ευκαιρία για μια καλύτερη πόλη. Ταχεία διαβούλευση
φορέων  και  επιστημόνων.  Συνολικό  Σχέδιο  Ανασυγκρότησης  με
έμφαση στο δομημένο περιβάλλον – οικιστική ανάπτυξη. Για το μείζον
αυτό  ζήτημα  η  Μινώα  Ενεργειακή  Κοινότητα  μέσω  της  κατάλληλα
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καταρτισμένης επιστημονικής ομάδας που διαθέτει,  επεξεργάζεται ήδη
και θα καταθέσει προσεχώς ολοκληρωμένη πρόταση. 

22. Κρατική  μέριμνα  για  μετεγκατάσταση  οικισμών (Ρουσσοχώρια,
και πιθανώς άλλων οικισμών) δίπλα στο Αρκαλοχώρι. Η νέα περιοχή να
έχει ικανή χωρητικότητα για μετεγκατάσταση των πληγέντων, να γίνει
οικιστικός  υποδοχέας  για  τη  μελλοντική  ανάπτυξη  και  με  χαμηλή
πύκνωση ώστε να δοθεί έμφαση στον ελεύθερο χώρο. Παράλληλα να
συνδυαστεί  με  πλάνο  απαλλοτριώσεων  εντός  πυκνοκατοικημένων
περιοχών.

23. Η  «φύτευση»  του  αεροδρομίου  στην  περιοχή  επιφέρει  μέχρι
σήμερα μόνο αρνητικές επιπτώσεις. Επί της ουσίας δεν υπάρχει κανένα
απολύτως ανταποδοτικό όφελος,  ενώ το έργο (εθνικής εμβέλειας και
στρατηγικής  σημασίας  που  κατασκευάζεται  στο  Νο1  τουριστικό
προορισμό της Χώρας) έχει σχεδιαστεί με πρωτοφανή προχειρότητα και
χωρίς  μέριμνα  για  την  ευρύτερη  περιοχή.  Χωρίς  μελέτη
αντιπλημμυρικής  προστασίας  και  διαχείρισης  ομβρίων  της  ευρύτερης
λεκάνης,  χωρίς  μελέτη  διαχείρισης  ειδικών  και  βιομηχανικών
αποβλήτων, χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς αναπτυξιακό σχέδιο,
χωρίς  περιβαλλοντική  προστασία.  Όλα  αυτά  απαιτούν  δυναμική
διεκδίκηση  σε  επίπεδο  Δήμου  και  Περιφέρειας.  Το  θέμα  του
αεροδρομίου και της διαχείρισης των θεμάτων της ευρύτερης περιοχής
απαιτεί  μια  συνολική και  ολιστική  προσέγγιση,  προκειμένου  να
δημιουργηθούν   προϋποθέσεις  ανάπτυξης και  να  αμβλυνθούν  οι
αρνητικές επιπτώσεις. 

Το  μεγάλο  και  κρίσιμο  θέμα  του  Αεροδρομίου,  μελετάται  από  την
επιστημονική ομάδα της Μινώα Ενεργειακή και θα περιληφθεί ως κορυφαίο
ζήτημα, στις  προτάσεις για το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο της ευρύτερης
περιοχής.  

24.  Εντοπισμός  κρίσιμων  ζητημάτων  και  διαμόρφωση  ξεκάθαρου
διεκδικητικού  πλαισίου.  Ομόφωνες  Αποφάσεις  Δημοτικού
Συμβουλίου  και  ομόφωνες  αποφάσεις  Περιφερειακού  Συμβουλίου.
Συνεργασία  με  όλους  τους  βουλευτές,  με  το  ΤΕΕ,  με  όλους  τους
κοινωνικούς φορείς  και πίεση προς την Πολιτεία σε όλα τα επίπεδα.
Επιβάλλεται  να  γίνουν  επαφές  με  το  σύνολο  των  Υπουργείων  για
εξεύρεση πόρων.

25. Στην  προσπάθεια  δεν  περισσεύει  κανείς.  Ωστόσο,  θα  πρέπει  να
αξιοποιηθούν  περισσότερο  άνθρωποι  του  τόπου  (επιστήμονες
απαιτούμενων  ειδικοτήτων,  πρώην  Δήμαρχοι,  συμπατριώτες
πανελλήνιας  εμβέλειας  κ.α  ) που  λόγω  κύρους  και  ικανότητας,
μπορούν  να  συμβάλλουν  στο  μέγιστο  δυνατό  αποτέλεσμα.  Επίσης
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πρέπει  να αξιοποιηθούν οι  εκπρόσωποι  άλλων ομοιοπαθών περιοχών
της Χώρας μας, για να ακολουθήσουμε τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες
των και να αποφύγουμε  τα λάθη των.

26. Αυτό  που  απαιτείται  είναι  συντονισμός  και  ξεκάθαρη  στόχευση,
άμεσα  εκτελεστέες διαδικασίες  με  εξάλειψη  γραφειοκρατικών
αγκυλώσεων και επαρκείς οικονομικοί πόροι. 

Το ΝΕΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ (και άλλοι οικισμοί),  δεν θα γίνει μόνο με
καλές προθέσεις ή ευχές.
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