
 
 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – 14.5.07 
 

Στις 17.4.07 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ µε απόφαση  
του Γ.Γραµµατέα Χαρ. Μανιάτη 

ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΕΙ το ρέµµα της Σκοτεινής στην ΑΙΓΙΝΑ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ εγκατάστασης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ στις όχθες του ρέµµατος! 
 

Το ιστορικό της καταδίκης του ρέµµατος της Σκοτεινής ξεκινάει πριν από ένα 
χρόνο περίπου, όταν το (προηγούµενο) ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Αίγινας στη 
συνεδρίαση της 6 Φεβρουαρίου 2006, µετά από θετική εισήγηση του πρώην 
∆ηµάρχου κ. ∆ηµ. Μούρτζη, αποφάσισε οµόφωνα (µε µόνο δύο «όχι») να επιτρέψει 
την εγκατάσταση ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ µονάδος έτοιµου σκυροδέµατος δίπλα στο 
ρέµµα της Σκοτεινής, από την εταιρεία «Ν. Τόγιας και Υιοί». Με επιχείρηµα την 
έλλειψη εναλλακτικής µόνιµης και νόµιµης εγκατάστασης της εταιρείας, τον «πιθανό 
µαρασµό» του κλάδου των οικοδόµων και την έλλειψη Γενικού Πολεοδοµικού 
Σχεδίου στο νησί, για την χωροθέτηση παρόµοιων µονάδων, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
αποδέχτηκαν όλες τις γραφειοκρατικές εγκρίσεις των αρµόδιων φορέων και 
υπηρεσιών ∆ιεύθυνσης ΠΕΧΩ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ και 
ΥΠΠΟ και ενέκριναν την αίτηση της εταιρείας για «κοινωνική αποδοχή του έργου».  

 
Το ρέµµα της Σκοτεινής είναι σηµαντικότερη υδρολογική λεκάνη και πηγή 

εµπλουτισµού του υδροφόρου ορίζοντα της Αίγινας. Πρόσφατα η Περιφέρεια 
Αττικής και η Νοµαρχία Πειραιά, µε συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού ΕΓΓ και κατά 25% µε λεφτά των 
φορολογουµένων, ξόδεψε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να χτίσει ανασχετικά 

φράγµατα κατά µήκος της κοίτης, για να µειώσει την ταχύτητα του νερού και να 
αυξήσει την απορροφητικότητα του εδάφους και τον εµπλουτισµό  

του υδροφόρου ορίζοντα. 
 
Στις 17.4.07 µε έγγραφό του (αριθ. πρωτ. ΠΕΧΩ1413/Φ.Περ.9/07 και 

ηµεροµηνία 17.4.07) ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Αττικής Χαράλαµπος 
Μανιάτης, κοινοποίησε την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής για την εγκριση 
περιβαλλοντικών όρων για τη «Βιοµηχανία Παραγωγής Έτοιµου Σκυροδέµατος και 
Ασφαλτοµίγµατος» µε την επωνυµία: Νικ. ∆ρ. Τόγιας & Υιοί ΟΕ, στη θέση 
«Σκοτεινή» Αίγινας, λίγα µέτρα µακριά από την κοίτη του ρέµµατος της Σκοτεινής, 
αδιαφορώντας για την Κοινοτική Οδηγία 2000/60/ΕΚ και το Νόµο 3199/2003 για 
την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.  
 
 Συνηµµένα δηµοσιευµένα άρθρα για την απειλή του ρέµµατος της Σκοτεινής. 
 
Πληροφορίες: Ηλίας Μεσσίνας, Πρόεδρος «ΗΛΙΟΣ» στο 6944664242 και 
helios@yvelia.com  


