
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ      
      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 2-15/2/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερίφου. 

 Σήμερα, (15) δέκα πέντε του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023 ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου 

συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση ήτοι δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη 

ταυτόχρονα, ύστερα από την υπ’ αριθ.0437/10-02-23 πρόσκληση του 

Προέδρου αυτού, κ. Μαγουλά Δ., που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου Σερίφου και επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο αυτού, 

σύμφωνα με το άρθρο 67 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3852/2010) 

για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 17ο : Ενημέρωση σχετικά με τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και τα 

σχέδια διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000 της νήσου Σερίφου. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Μαγουλάς Δ., Πρόεδρος Δ.Σ.            1. Ράμπιας Σ., Αντιδήμαρχος.     

2. Λιβάνιος  Σ., Αντιδήμαρχος.              2. Κόντες Ιωάννης, Δ.Σ. 

3. Ρεβίνθης Ευαγ., Αντιδήμαρχος.        3. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.    

4. Πελοποννήσιος Μ., Δ.Σ.      4. Χρυσολωράς Θ., Δ.Σ.        

5.  Μποφίλιος Π., Δ.Σ.                            

6. Χρυσολωράς Μιχ., Δ.Σ. 

7. Λιβάνιος Γεώργιος., Δ.Σ. 

8. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ 

9. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη 
Ειρήνη.                                                                                                                             

Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση δύο (2) 

εκτάκτων θεμάτων ως κάτωθι:    

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

• Λήψη απόφασης για την απαλλαγή του κυρίου Μουστάκα Γεωργίου του 

Κωνσταντίνου από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης 2021. 



• Λήψη απόφασης για την απαλλαγή του κυρίου Κοτσίκου Εμμανουήλ του 

Δημητρίου από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης 2021. 

Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση δυο (2) εκτάκτων θεμάτων.     

Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος . 

Θέμα 17ο : Ενημέρωση σχετικά με τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και τα 

σχέδια διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000 της νήσου Σερίφου. 

Αριθμός Απόφασης : 31 /2023 

Ο πρόεδρος του ΔΣ  Μαγουλάς Δημήτριος, πήρε το λόγο 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ να κάνω μία διευκρίνιση. Είχαμε καλέσει, είχα πάρει 

τηλέφωνο τον κύριο Αποστολίδη, ο οποίος βγήκε στο τηλέφωνο την Δευτέρα το 

πρωί, μας είπε ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί να βγει, γιατί ήταν σε διαβούλευση 

και ο Δήμαρχος Ρεβίνθης. Εγώ τον παρακάλεσα μόλις μπορέσει να βγει, μου 

είπε, το αφήνω ανοικτό. Τελικά μου είπε ο Δήμαρχος ότι δεν μπορεί να βγει.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει στείλει και σχετικό e-mail ότι δεν δύναται να παραστεί.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εν μέρει έχω μελετήσει κάποια πράγματα. Δηλαδή αν κάποιοι το 
έχουν μελετήσει κι έχουν κάποιες ερωτήσεις και τέτοια και μπορούμε ή εγώ ή ο 
Δήμαρχος να απαντήσουμε, πολύ ευχαρίστως να απαντήσουμε. Αν θέλει κάποιος 
να ρωτήσει.  

Αυτός, απ’ ό,τι είδα, Πέτρο, εγώ δεν έχει διάθεση να μας ενημερώσει.  
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω μόνο κάτι επ’ αυτού. Κάποια στιγμή είχε γίνει μία 
διαβούλευση που ήταν όλοι οι Δήμαρχοι. Σε αυτήν την διαδικασία είχε γίνει μία 
επανάσταση. Είχαν επαναστατήσει όλοι, ειδικά με κάποιες χρήσεις γης που 
προτείνονται. Θυμάμαι ειδικά κάποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ήταν στην 
Κοινότητα της Άνω Σύρου που είχε γίνει, εκεί ο Κοινοτάρχης ήταν έξαλλος και 
έλεγε για ποιο λόγο δεν έχουμε επιτρέψει στην μελέτη να έχουν χρήσεις γης και 
να μπορούν να αξιοποιήσουνε τις εκτάσεις τους, να πάνε για κυνήγι οι μόνιμοι 
κάτοικοι της περιοχής και ταυτόχρονα να επιτρέπεται να κτίσουν ξενοδοχειακές 
μονάδες. Δηλαδή αυτό βλάπτει το περιβάλλον, ή τελικά το ξενοδοχείο βλάπτει 
περισσότερο;  

Το ότι θα πάνε οι 5 κυνηγοί και θα καταστραφεί η ορνιθοπανίδα, ή ότι θα 
γίνει τελικά μεγαλύτερη καταστροφή περιβαλλοντική με το θέμα των 
ξενοδοχειακών μονάδων; Και ήταν υπό διαβούλευση. Αναγκαστικά πήρε 
παράταση κατευθείαν μετά που γίνανε οι φασαρίες αυτές κι έχει πάρει παράταση 
μέχρι νομίζω αρχές Απριλίου το θέμα αυτό, για να υποβάλλουν οι Δήμοι τις 
γνώμες τους.  

Σε ό,τι αφορά τώρα το δεύτερο σκέλος, μου έκανε εμένα μία ενημέρωση που 
είχα ζητήσει να μας κάνουν ενημέρωση, σχετικά με το θέμα της Σερίφου, για να 
δούμε λίγο πιο εμπεριστατωμένα και του ζήτησα τότε να γίνει αυτό που είπαμε 
σήμερα. Δηλαδή να γίνει μία παρουσίαση προς όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους για να ξέρουν όλοι τι γίνεται. Να απαντήσουν σε απορίες, σε 
ερωτήσεις, σε οτιδήποτε προκύψει, για να έχουμε μία μεγαλύτερη και καλύτερη 
εικόνα του τι έχει προβλεφθεί μέσα σε αυτές τις μελέτες.  

Παρόλα αυτά εγώ έβαλα τον Ειδικό Συνεργάτη του Δήμου κι έχει κάνει ένα 
συμμαζεμένο στην ουσία PDF, το οποίο έχει όλα τα στοιχεία που προβλέπει η 



μελέτη για το θέμα της Σερίφου. Έχει κάποια θέματα η μελέτη αυτή. Δηλαδή θα 
έχουμε κάποια προβλήματα εν καιρώ. Ας πούμε, δεν επιτρέπει να ανοιχτούν 
καινούργιοι δρόμοι στις περιοχές NATURA, έχει κάποια τέτοια ζητήματα.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλώς δηλαδή μιλάει για καθαρισμό των υφιστάμενων. Μόνο.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πούμε και το εξής τώρα. Ότι, όπως είχα πει εγώ και τότε στην 
διαβούλευση, NATURA έχουμε από το 2000. Το θέμα δεν είναι να έχουμε 
NATURA. Το θέμα είναι να τηρείται. Διότι αν πάμε και παρατηρήσουμε στη νότια 
Σέριφο, δεν βλέπουμε να υπάρχει NATURA εκεί πέρα. Η οικοδομική 
δραστηριότητα είναι τεράστια.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει αποκλεισμός για οικοδομική δραστηριότητα. Απλώς 
σου λέει να εναρμονίζεται με το περιβάλλον. Δηλαδή απλώς να μην γίνεται κάτι 
που είναι κορεσμένο.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω δύο παραδείγματα;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βάζει τέτοιες δικλείδες.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω δύο παραδείγματα όμως. Το ένα είναι τα υπόσκαφα. Στη 
Σέριφο δεν υπήρχε ποτέ υπόσκαφο κτίσμα. Τα υπόσκαφα λοιπόν κτίσματα δεν 
συνάδουν με το φυσικό περιβάλλον της Σερίφου, τα οποία γίνονται κατά κόρον. 
Ένα αυτό.  

Το δεύτερο είναι διώροφα, τα οποία, λέγεται, εκτός Οικισμού τώρα, ότι είχαν 
διώροφες μάντρες. Παραδείγματος χάρη, έχει στο βουνό ένας ιδιώτης, έχει κάνει 
ένα διώροφο και λέει ότι η μάντρα έτσι ήταν. Η μάντρα θα ήταν και 
χαμηλοτάβανη, όχι θα ήταν διώροφη. Στον Οικισμό, διώροφο.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πω κάτι Δήμαρχε; Βασικά έχει χωρίσει εδώ στη Σέριφο, που μας 
πονάει εμάς, έχει χωρίσει σε ζώνες και σε περιοχές. Δηλαδή, στην περιοχή 
Κεφάλα επιτρέπει κάποια πράγματα. Απαγορεύει κάτι άλλα. Για το ..., Γλαρονήσι 
κλπ., πάλι τα ίδια. Εκεί ας πούμε σχεδόν τα απαγορεύει όλα. Γιατί είναι 
οικότοποι, που αφορά περιοχές κλπ. Αυτό τώρα γιατί γίνεται. Σου λέει, για να 
προστατεύσουμε ορνιθοπανίδα. Πρόσεξε, τον Γλάρο, το ..., τα πιάνει συνολικά 
όλα. Τη Χελώνα Μονάχους-Μονάχους. Τη φώκια αυτή. Την χελώνα που έχουμε 
εμείς εδώ στους ποταμούς, στην Πλαγιά και τέτοια. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα 
γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια, που σου λέει, το κράτος-μέλος πρέπει 
να μου ορίσεις κάποιες περιοχές ειδικής διαχείρισης σε ζώνες, για προστασία. 

Έτσι λοιπόν, το Ελληνικό Κράτος, αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει εδώ και 2 
χρόνια, ορίζει κάποιες περιοχές. Αυτό όμως δεν σημαίνει, και μετά τις 
εξειδικεύουμε αυτές τις περιοχές και πάμε στο επόμενο κομμάτι και σου λέει, 
Κεφάλα, ξέρω γω. Μπορείς να κάνεις αυτή την δραστηριότητα, να κάνεις αυτό, 
αυτό, αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις καινούργιους δρόμους, δεν μπορείς να κάνεις 
μονάδες μεγάλες. Δεν μπορείς να κάνεις κατοικίες και τέτοια.  

Εδώ δεν μιλάει όμως για τέτοια. Και κατοικίες μπορούν να γίνουν και τα 
πάντα. Αλλά όλα να είναι σύμφωνα με την νομοθεσία. Δηλαδή να μην ξεφεύγεις. 
Έχει, ας πούμε στην ..., μία περιοχή και την έχει για εξόρυξη, λέει. Αυτό δεν το 
καταλαβαίνω εγώ τώρα. Στη Νόχτα.  

 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εκεί υπήρχε το Ηρώον και το σχολείο που είναι κτισμένα, είναι 
από εκεί. Βέβαια.  

 



ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ... δραστηριότητα δηλαδή, βάζει στην Αγία Αικατερίνη. Μετά 
βάζει στη νότια πλευρά. Σου το διευκρινίζει. Σου λέει, δεν μπορείς να μην κάνεις 
δραστηριότητες. Δηλαδή υποτίθεται ότι στη NATURA συμβαδίζει και με 
ανθρώπινες δραστηριότητες. Αλλά μην είναι υπερβολή. Τώρα, ποιος θα το 
κατατάσσει και ποιος θα το ελέγξει αν υπάρχει υπερβολή, αυτό δεν το ξέρω. 
Εντάξει, τώρα είναι πολλά, αλλά τώρα λέμε εν μέρει αυτά που ξέρουμε.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλώς να πω το εξής. Ότι εάν επιτρέπει μία δραστηριότητα κι αν 
επιτρέπει να φτιαχτεί ένας δρόμος, πως θα γίνει η δραστηριότητα αυτή. Δηλαδή, 
αν κάποια στιγμή θέλει κάποιος να αξιοποιήσει φερ’ ειπείν στα Ελληνικά. Πως 
θα πάει; Με ελικόπτερο; Δηλαδή για να γίνει αξιοποίηση χωρίς δρόμο, δεν 
υπάρχει. Ο δρόμος φέρνει τον πολιτισμό.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ίσως το αφήνει την δικλείδα, ότι και καλά μπορεί να υπάρχει 
δραστηριότητα ανθρώπινη αλλά γίνεται…      

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με μουλάρια.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Με κάποιους όρους συμβατούς. Ξέρω γω. Δεν είναι ακόλουθο 
όμως αυτό. Απλώς σου βάζει κάποιες δικλείδες, σου λέει και καλά, ότι αν ανοίξεις 
νέους δρόμους, ότι χαλάς την προστασία του Γλάρου, ή χαλάς την προστασία του 
Σπιτόφυτου, ή χαλάς την προστασία αυτού. Δεν σημαίνει όμως ότι, υποτίθεται ότι 
μπορεί να γίνει στη Μύκονο, όπου μπορεί να υπάρχει ένα σύμπλεγμα χιλιάδων 
δρόμων γιατί ο καθένας που στήνει μία βίλα, πάει κι ανοίγει έναν δρόμο δικό 
του. Εκεί μπορεί να γίνει ένας δρόμος και να πάει στον Καραμπά. Εκεί δεν 
πιστεύω να σου πει όχι. Παράδειγμα το φέρνω τώρα. Δεν ξέρω κιόλας.  

Εμείς γι’ αυτό τον καλέσαμε εδώ πέρα, να μας ερμηνεύσει κάποια πράγματα, 
αλλά υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος 
δέχεται…   

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: εκτός μικροφώνου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπράβο. Και σου λέει, τώρα τι να κάτσω, να πηγαίνω και να λέω 
και να φωνάζει ο ένας και ο άλλος. Τέλος πάντων. Αυτά.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εφόσον το ανέλαβε, θα αναλάβει και αυτό το κόστος.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, ναι. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι γι’ αυτό; Εμείς θα 
ξανακάνουμε προσπάθεια. Δηλαδή αν μπορέσουμε και τον βρούμε και μας πει 
μία μέρα ότι μπορώ, έτσι Δήμαρχε; Συμφωνείς κι εσύ;  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλώς να πω εγώ ένα παράδειγμα τώρα. Λέει για τις 
υδατοκαλλιέργειες τώρα. Λέει, με όρους που δύνανται να εξειδικεύονται στο 
οικείο σχέδιο διαχείρισης και σύμφωνα με τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες και κατευθύνσεις.  

Τώρα, αν θυμάστε πέρσι, είχε έρθει προς συζήτηση η μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όχι για λήψη απόφασης, για την παροχή γνώμης 
σχετικά με την επέκταση του ιχθυοτροφείου. Εντάξει, δηλαδή τώρα μας λέει εδώ 
πέρα; Εφόσον πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες εντάξει, αυτό πρέπει να γεμίσει 
όλη την περιοχή εκεί πέρα. Άμα πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Άρα τελικά θα 
γίνει ανεξέλεγκτο. Τελικά προστατεύουμε ή δεν προστατεύουμε;  

 



ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι βρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Δεν βάζει δικλείδες τελικά 
σοβαρές. Δηλαδή, άμα σου λέει ότι μπορείς να κάνεις ξενοδοχείο μέχρι 150 
δωματίων, εντάξει τι να λέμε.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ δεν έχουμε. Μέχρι 30 έχουμε.   

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γι’ αυτό σου λέω. Ναι μεν, αλλά είναι. Κατάλαβες; Απλώς σε 
κάποιες περιοχές είναι πολύ.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα ποιο είναι. Ότι στο τέλος δεν θα μπορούν οι ντόπιοι που 
έχουν τα οικόπεδα, γιατί δεν θα έχουν οικονομική δύναμη, να τα αξιοποιήσουν 
και θα αναγκαστούν να τα δώσουν.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το άλλο θέμα ξέρεις ποιο είναι Δήμαρχε; Ότι υπάρχει η περιοχή 
NATURA. Μετά θα γίνει το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο ή το σχέδιο το χωροταξικό, 
οπότε όσοι προλάβανε, προλάβανε.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όποιος πρόλαβε, τον Κύριο είδε.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά θα έρχεται και αυτό πάλι και θα βάζει κάποιες δικλείδες, 
οπότε άσε το. Είναι και η ... άλλο ένα πρόβλημα, που  πάλι κι εκεί…       

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και μετά θα μπορείς αναγκαστικά και μετά από λίγο καιρό θα 
αλλάξει ο Νόμος και θα κτίζουν οι άλλοι.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ρεζουμέ αυτό είναι.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω γι’ αυτό που είπε ο Πέτρος για το σχέδιο δόμησης, έτσι κι 
αλλιώς έχει ήδη απαγορευτεί. Έχει δώσει μία παράταση 5 χρόνια…    

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όσοι προλάβανε και κάνανε αίτηση…  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, μέχρι τον Δεκέμβρη τον περασμένο, τους είχε δώσει μία 
παράταση 2-3 χρόνια να την υλοποιήσουν. Πρακτικά οι υπόλοιποι δεν μπορούν 
να κτίσουν.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να το κλείσουμε το θέμα, το 20% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εννοείται του κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να είναι ειδικές ζώνες 
NATURA. Κατάλαβες;  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα είναι ότι στη NATURA επιτρέπεται ας πούμε να μπούνε 
ανεμογεννήτριες, ας πούμε αυτές είναι φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή ο γλάρος δεν 
θα περάσει υποτίθεται ...  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γι’ αυτό λέω, είναι λίγο μπέρδεμα.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μήπως είναι και λίγο ύποπτο.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα, θα προσπαθήσουμε πάλι, αν 
τύχει και με τον Δήμαρχο βρούμε τον κύριο Αποστολίδη ή κάποιον άλλον, να 
μπορέσει να μας ενημερώσει.  

Πάμε και στο 18ο θέμα. Και αυτό ενημέρωση είναι.    

 



Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν 

του την εισήγηση του Δημάρχου  

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Έγινε ενημέρωση 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους 

παρόντες  

Υπογραφή        Υπογραφές  

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 


