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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
  

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 3427/21-01-2021 της Βουλής των Ελλήνων  
 
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κυρία 

Αικατερίνη Μονογυιού με θέμα «Εκκαθάριση μη εκραγέντων πυρομαχικών και 

εκρηκτικών υλών στη Γυάρο», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Η νήσος Γυάρος αποτέλεσε για τουλάχιστον 25 συναπτά έτη και μέχρι το 

2002, οπότε και αποχαρακτηρίστηκε,  Πεδίο Βολής του Πολεμικού Ναυτικού. 

Το σύνολο της έκτασης της Γυάρου, χαρακτηρίστηκε το έτος 2004, ως 

Ύποπτος Χώρος(Υ/Χ), σύμφωνα με τις προβλέψεις των Ν.Δ. 1033/1971 και των 

ισχυόντων θεσμικών κειμένων των Ενόπλων Δυνάμεων, από την αρμόδια προς τούτο 

Μείζονα Διοίκηση (ΑΣΔΕΝ) του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), στην Περιοχή 

Ευθύνης (ΠΕ) της οποίας, υφίσταται η υπόψη νήσος. 

Κατόπιν ανάλογων αιτημάτων, δύο φορές στο παρελθόν, 

πραγματοποιήθηκε εκκαθάριση συνολικής έκτασης 48,9 στρεμμάτων με τη διάθεση 

κατάλληλων Κλιμακίων του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκών Ξηράς (ΤΕΝΞ), 

προκειμένου να είναι δυνατή η ελεύθερη χρήση και κυκλοφορία εντός της υπόψη 

έκτασης. 

Τα εκκαθαρισθέντα και αποδοθέντα τμήματα, αφορούν σε στοχευμένες 

δράσεις για το χώρο πλησίον του όρμου προσέγγισης και το χώρο όπου βρίσκονται οι 

κτηριακές εγκαταστάσεις. 

Η συνολική έκταση της νήσου που υπολείπεται για έρευνα και εκκαθάριση, 

ανέρχεται σε 19.901 στρέμματα, γεγονός που θα απαιτούσε λόγω και της ιδιαίτερης 

μορφολογίας και σύστασης του εδάφους, κατ’ εκτίμηση του ΓΕΣ, χρονικό διάστημα 

δέκα (10) ετών εργασιών, με κόστος  που υπολογίζεται περί τα 3.600.000 Ευρώ. 
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Κατόπιν των παραπάνω θα εξετασθεί σε συνεργασία με το ΓΕΣ τυχόν 

δυνατότητα ώστε μέρος του υπολειπόμενου Υ/Χ της ν. Γυάρου να ενταχθεί κατ’ 

εξαίρεση στον ετήσιο προγραμματισμό δραστηριοτήτων του ΤΕΝΞ και να 

εκκαθαρισθεί τμηματικά. 

Βέβαια, απαραίτητες προϋποθέσεις, θα αποτελέσουν αφενός η κατάτμηση 

σε μικρότερα τεμάχια και η προτεραιοποίηση της έρευνας αυτών και αφετέρου η 

εκδήλωση ενδιαφέροντος, και ο από κοινού συντονισμός, από τυχόν 

ενδιαφερόμενους τοπικούς Φορείς, προκειμένου να καταστεί επαρκές τμήμα της 

νήσου, ως ασφαλής προορισμός για δραστηριότητες που νόμιμα λαμβάνουν χώρα 

επ’ αυτής. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να συνυπολογισθεί το γεγονός ότι το 

ΓΕΣ προβαίνει στον ετήσιο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του ΤΕΝΞ προς 

άρση και εκκαθάριση Ναρκοπεδίων και Υ/Χ, στο σύνολο του ελλαδικού χερσαίου 

χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των Μειζόνων Διοικήσεων και 

Σχηματισμών, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δασαρχείο 

κλπ).  
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