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ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ  

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Π. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ 3, 84100 ΣΥΡΟΣ - ΤΗΛ. 2281086566 & 6938103120 – FAX: 2281085669 

 E-MAIL: kstefanou222@gmail.com 

 

 

            ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ  

ΜΕ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

Της  Μοναχής Παρθενίας Μαρκουϊζου, Ηγουμένης της  Ιεράς Μονής   

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΑΝΔΡΟΥ, Μπατσί Άνδρου, δια της πληρεξουσίας 

δικηγόρου Αικατερίνης Στεφάνου, κατοίκου Ερμούπολης Σύρου. 

               ΠΡΟΣ  

1.- Tον  Δήμο Άνδρου, έτσι όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο αυτού.  

Χώρα Άνδρου, 84500 Άνδρος  

Τηλ 22823 60205, 22823 60224 - FAX 22820 23766 ή 22808 

 e-mail: dimos@andros.gr. 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8,18538 Πειραιάς.  

Γραμματεία:  κ. Παναγιώτα Δερνίκου  E-mail: p.dernikou@apdaigaiou.gov. gr 

 

 

2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑι)  

Υπόψη Περιφερειάρχη κ. Γεωργίου Χατζημάρκου με την υποχρέωση να 

ενημερώσει όλες τις υπ΄αυτόν υπηρεσίες της ΠΝΑι συμπεριλαμβανομένου 

του Επάρχου Άνδρου  
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Ερμούπολη, 84100 Σύρος Τηλέφωνο: 2281361500 Φαξ: 2281382376 

Ιστοσελίδα: www.pnai.gov.gr  

 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ  

ΑΛΛΗ ΣΥΝΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΗ Η΄/ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, όπως 

ενδεικτικά:  

 - Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)  

Υπόψη Γενικού Διευθυντή κ.Τσαγκά με την υποχρέωση να ενημερώσει όλες τις 

υπ΄αυτόν υπηρεσίες του ΙΓΜΕ  

Σπ.Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, 13677 Αχαρναί  

Τηλ. 2131337000-3 FAX 213 1337015 e-mail: dirgen@igme.gr -                    

fchalkiopoulou@igme.gr  

- Yπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (ΕΦΑ Κυκλάδων )  

Επαμεινώνδα 10, 10 555, Αθήνα  

Tηλ 210 3310966, 210 3250148 FΑΧ 210 3313448  e-mail:  efakyk@culture.gr 

 

-  Μελετητική Εταιρία ΕΠΤΑ ΑΕ  

Ηνιόχου 16, 15238 Χαλάνδρι Αττικής  

Τηλ 210 6086300 FAX 210 6086302   e-mail: info@epta.gr  

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:  

1] Η από 20.03.2018 Επιστολή-Δήλωση-Διαμαρτυρία μου, η οποία απεστάλη 

ηλεκτρονικά, αυθημερόν, προς όλους Εσάς  και λάβατε γνώση του 

περιεχομένου της, αναφέρεται ρητά στο υπ’αριθμόν πρωτ. 2036/23.03.2018 

έγγραφο του Δήμου Άνδρου,  με θέμα: ‘Ενημέρωση για το ΧΥΤΥ ΑΝΔΡΟΥ 

στη θέση «Πλούσκα»’  απευθυνόμενο στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 

Σύρου – Άνδρου, σε εμένα, σαν Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής 

Άνδρου και στην υπογράφουσα το έγγραφο εκείνο, αλλά και το παρόν, 

πληρεξούσια Δικηγόρο μου.  
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2] Η υπ’αριθμόν πρωτ. 36396/22.6.2018 (ΑΔΑ: 6Γ4ΕΟΡ1Ι-3ΦΚ) απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.  

 

 

Κύριοι, 

Με την άνω ΣΧΕΤ. 2 απόφαση, ΣΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ (παραγρ. 407 

υπό στοιχείο ii) ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ Η ΑΝΩ ΣΧΕΤ. 1, έγινε η έγκριση 

των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου:  «Χώρος 

Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) και Μονάδα Προεπεξεργασίας 

Υπολειπομένων Σύμμεικτων ΑΣΑ ….. Δήμου Άνδρου, Νομού Κυκλάδων» και 

συνοδών έργων, με φορέα του έργου τον Δήμο Άνδρου.  

Κατά την συνεδρίαση του ΠΕΣΠΑ της 29.3.2018, στην οποία συζητήθηκε το 

σχετικό θέμα (ΘΕΜΑ 17ο), επί του οποίου εκδόθηκε η άνω απόφαση, 

εκπροσωπήθηκα από την ίδια πληρεξούσια Δικηγόρο μου, η οποία ανέδειξε,  

υποστήριξε και απέδειξε τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Μονής επί της έκτασης, 

στην οποία σχεδιάζεται η υλοποίηση του υπόψη έργου και εξέφρασε την αντίθεση 

της στην κατασκευή του, ιδιαίτερα χωρίς ερήμην της Μονής και αγνοώντας την 

ιδιοκτησία της.   

Στην ίδια άνω απόφαση του ΠΕΣΠΑ (κεφάλαιο Θ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, υπό 

στοιχείο 2) , αναφέρεται ρητά: «Η παρούσα εκδίδεται χωρίς την εξέταση του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώρου υλοποίησης του συνολικού έργου, δεν 

καλύπτει νομικά επί του δικαιώματος εκμετάλλευσης του έργου, ούτε δημιουργεί ή 

αναγνωρίζει δικαιώματα κυριότητας επί του χώρου στον οποίο αναφέρεται, ούτε 

αποτελεί αναγνώριση τίτλου ιδιοκτησίας».  

Παρά ταύτα, ο Δήμος Άνδρου, που έχει οριστεί φορέας κατασκευής και 

λειτουργίας του έργου, φέρεται προκλητικά να αγνοεί ότι ο χώρος του έργου, όπως 

και η ευρύτερη περιοχή στην Πλούσκα αποτελεί ιδιοκτησία της Μονής και 

προωθεί ενέργειες και διαδικασίες ερήμην της, φανερώνοντας, επίσης προκλητικά, 

ότι θεωρεί τον υπόψη χώρο ξένο και έξω από τα όρια της ιδιοκτησίας της Μονής 

στην Πλούσκα, παρότι είναι γνωστό στα Όργανα του, ότι:  

1.- Ήδη από έτος 2012 είχε ζητήσει παρακλητικά από την Μονή να του 

παραχωρηθεί προσωρινά χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων στην Πλούσκα και ενώ 

υπογράφηκε η σχετική σύμβαση (σημειωτέον με πολύ μεγάλες επιφυλάξεις εκ μέρους 
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της τότε Ηγουμένης της Μονής), Ο ΔΗΜΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΕ της συμβάσεως και 

δεν υλοποιήθηκε ποτέ. 

2.- Ο Δήμος, επίσης ερήμην της Μονής, επιδίωξε  το έτος 2013 τον 

χαρακτηρισμό εκ μέρους της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κυκλάδων, της μορφής γής, δύο 

τμημάτων ιδιοκτησίας της Μονής στην ίδια άνω θέση, ΜΕ ΡΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ, ότι πρόκειται  για ακίνητα της Μονής και ότι θα 

επιμεληθεί ο ίδιος την επίδοση των σχετικών πράξεων χαρακτηρισμού προς την 

Μονή, ΠΡΑΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΠΡΑΞΕ.  

3.- Ο Δήμος, προέβη, επίσης ερήμην της Μονής σε σχετικές δημοσιεύσεις των 

άνω πράξεων χαρακτηρισμού, προκειμένου να τελεσιδικήσουν, με αίτημα να 

κοινοποιηθούν οι σχετικές πράξεις τελεσιδικίες στον Δήμου, πράγμα που έγινε και 

ουδέποτε επιδόθηκαν στην Μονή, ώστε να λάβει γνώση και να αξιοποιήσει τις 

ενδεδειγμένες προθεσμίες, ώστε να αντιδράσεις και προασπίσει τα συμφέροντα της.  

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, όπως έχω επισημάνει και στην άνω Σχετ. 1, ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΜΟΝΗ, η οποία ενώ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ 

ΚΑΝΕΝΑΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ, παρά ταύτα η άνω Υπηρεσία, προέβη σε πράξεις 

χαρακτηρισμού σε εκτάσεις που δεν ανήκαν στον Δήμο, ο οποίος, παρ’ό,τι δήλωσε 

ότι πρόκειται για ξένα προς αυτόν ακίνητα, εν τούτοις επέτυχε την έκδοση πράξεων 

χαρακτηρισμού, ερήμην της Μονής, η οποία επιφυλάσσεται πλέον κατά πάντων, κάθε 

νόμιμου δικαιώματος της.  

 

Στο άνω υπ’αριθμόν πρωτ. 2036/23.03.2018 έγγραφο του Δήμου Άνδρου, 

αναφέρεται ρητά εκ μέρους του Δήμου, η πρόθεση του να προβεί σε αγορά 

ιδιοκτησίας της Μονής, για να εγκαταστήσει το υπόψη έργο και μάλιστα υποσχέθηκε, 

ότι έχει ενταχθεί στο κόστος του έργου και κονδύλιο για τον σκοπό αυτόν. Τις ίδιες 

διαβεβαιώσεις, έχει κάνει πλειστάκις προφορικά και σε εμένα, πλην όμως 

διαπιστώνεται ότι όλα αυτά γίνονται καθαρά προσχηματικά και με την επιδίωξη να 

βρεθεί η Μονή προ τετελεσμένων, ήτοι να χάσει ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑ την 

περιουσία της, αφού έχει αποκλειστεί τελείως από τον όλο σχεδιασμό του έργου.  

Μάλιστα πολύ πρόσφατα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σας με την 

42/2020 απόφαση της, που αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ζητά εκ νέου την 

χρηματοδότηση του έργου, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΖΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΟΝΔΥΛΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 
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ΓΗΠΕΔΟΥ, ερχόμενη σε αντίθεση με προηγούμενη απόφαση της του έτους 2016, με 

την οποία ζητούσε σχετικό κονδύλι και οποία απέσυρε με την άνω 42/2020 απόφαση.  

 

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ιδιοκτησία της Μονής, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΡΗΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ, έχει εντελώς παρακαμφθεί και γίνονται 

συνεχείς και στοχευμένες ενέργειες για να εγκατασταθεί εκεί ένα έργο που 

βρίσκει την Μονή κάθετα αντίθετη, αλλά ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ, οι όλες ενέργειες 

του Δήμου και των συνεμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΕΥΘΕΙΑ    ΑΝΤΙΘΕΣΗ, με την απόφαση του ΠΕΣΠΑ, η οποία στον 

προαναφερθέντα όρο της, ΘΕΤΕΙ ΡΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ να μην θιγούν 

ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, καθώς επίσης και ότι η ίδια αυτή απόφαση 

ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ τίτλου ιδιοκτησίας στην έκταση του 

σχεδιαζόμενου έργου. 

  

Η εγκατάσταση του σχεδιαζόμενου έργου στην υπόψη θέση, η οποία σύμφωνα 

με τις συντεταγμένες κορυφών που δίδονται στην άνω απόφαση του ΠΕΣΠΑ, 

ταυτίζεται απόλυτα με τμήμα της ιδιοκτησίας μου στην θέση «Πλούσκα», ΜΕ 

ΒΡΙΣΚΕΙ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΗ, γιατί θα δημιουργηθεί μια ρυπογόνος και οχληρή 

εγκατάσταση, προς την οποία θα έχει «θέα» το Μοναστήρι, περιλαμβάνει το μνημείο 

παγκόσμιας κληρονομιάς Ιερό Ναό του Αγίου Αιμιλιανού και ακόμη καταλαμβάνει 

το ρέμα της Πλούσκας που διατρέχει την ιδιοκτησία μου και θα μολύνει όλον τον 

υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.  

Και ακόμη, Σας είναι γνωστό ότι ο σχεδιαζόμενος δρόμος πρόσβασης προς το 

υπόψη έργο ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ και η διάνοιξη του βρίσκει 

κάθετα αντίθετους τους παρόδιους ιδιοκτήτες, οι οποίοι εξέφρασαν την διαμαρτυρία 

τους κατά την συνεδρίαση του ΠΕΣΠΑ.  

Λόγω της ακαταλληλότητας του δρόμου, ζητήσατε από το Υπουργείο Ανάπτυξης 

και Τροφίμων να σας επιτραπεί η διάνοιξη άλλου δρόμου από «μη δασικό τμήμα» για 

πρόσβαση στο έργο και από την οριζοντιογραφία που συνόδευε το αίτημα σας, 

φαίνεται ότι ο αιτούμενος δρόμος, διέρχεται μέσα από ιδιοκτησία μου. Το Τμήμα 

Αξιοποίησης Ακινήτων του ίδιου άνω Υπουργείου, απέστειλε στον Δήμο Σας με 

αριθμό πρωτ. 848/22.5.2019  έγγραφο του  και ζητούσε επιπρόσθετα στοιχεία για την 

υπόψη παραχώρηση, όπως απόφαση του Δημοτικού Σας Συμβουλίου και 

τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης του αιτούμενου ακινήτου, το οποίο όπως 
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φαίνεται στην οριζοντιογραφία που συνοδεύει το άνω έγγραφο ΕΙΝΑΙ ΔΡΟΜΟΣ και 

σύμφωνα με τις διδόμενες συντεταγμένες κορυφών, ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΟΥ.  

Εν όψει όλων των ανωτέρω 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ για την αντισυμβατική συμπεριφορά Σας, η οποία είναι και 

υποκριτική, γιατί ενώ φέρεται ότι αναγνωρίζετε την ιδιοκτησία της Μονής στην 

περιοχή του σχεδιαζόμενου έργου και παρά την δέσμευση περί σεβασμού της 

ιδιοκτησίας, στην άνω απόφαση του ΠΕΣΠΑ,  Εσείς ενεργείτε ερήμην της Μονής, με 

εμφανή πρόθεση να την παρακάμψετε και να την φέρετε αντιμέτωπη προ 

τετελεσμένων γεγονότων που συντελούν στην πλήρη αποξένωση της από την 

ιδιοκτησία της.  

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ακόμη, γιατί στην υπόψη ιδιοκτησία μου γίνονται 

επισκέψεις διαφόρων παραγόντων σχετικών με το σχεδιαζόμενο έργο και σχετικές 

επεμβάσεις,  χωρίς την έγκριση και την αποδοχή μου.  

 

Επειδή η τόσον η Ιερά Μητρόπολη Σύρου-Άνδρου, όσον και η Ιερά Μονή 

επιφυλάσσονται κάθε νόμιμου δικαιώματος για τις παράνομες αυτές επεμβάσεις στην 

υπόψη ιδιοκτησία και επίσης για την προσφυγή στην δικαιοσύνη, με σκοπό την  

προάσπιση και την δικαστική αναγνώριση των δικαίων της επί της όλης ιδιοκτησίας 

της στην περιοχή Πλούσκα Άνδρου, από την οποία δεν έχει ποτέ αποξενωθεί, την 

κατέχει και την νέμεται συνεχώς και αδιάλειπτα και καταβάλλει ανελλιπώς τους 

φόρους  που της αναλογούν, τους οποίους εισπράττει ανεπιφύλακτα το Ελληνικό 

Δημόσιο,   

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ   

την τέλεση οποιασδήποτε ενέργειας για την προώθηση της υλοποίησης του 

σχεδιαζόμενου έργου στην ιδιοκτησία της Μονής, καθώς επίσης και οποιασδήποτε 

εργασίας, ανασκαφής, μελετητικής επίσκεψης, χρήσης κλπ και εν γένει την παρουσία 

και άσκηση οποιασδήποτε μορφής δραστηριότητας ή έργου ή εργασίας εντός των 

γηπέδων ιδιοκτησίας της Μονής στην περιοχή της Πλούσκας. Και  

  ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΜΕ, για μια ακόμη φορά,  ότι πέραν της δικαστικής αναγνώρισης 

των δικαίων μας, θα αξιώσομε την αποκατάσταση κάθε είδος ζημίας ή βλάβης που 

έχει προκληθεί ή/και θα προκληθεί από οποιαδήποτε αυθαίρετη και χωρίς την 
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έγκριση μας επέμβαση στην ιδιοκτησία της Μονής, απ’οποιονδήποτε κι αν γίνει και 

με οποιαδήποτε  ιδιότητα.    

Σύρος, 25.05.2020  

Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

(Α.Μ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΡΟΥ 85)  


