
 
 

 Εξαιρετικά Επείγον  
 

 
 

Αυτές τις μέρες ένα επιπλέον πρόβλημα έχει προκύψει στο χωριό μας. Ο νέος 

νόμος για την λειτουργία των συνεταιρισμών, οδηγεί αναγκαστικά τους 

υπάρχοντες μικρούς συνεταιρισμούς στην διάλυσή τους, που έχει ως αποτέλεσμα 

η περιουσία τους (αίθουσα, αποθήκες, γραφεία, τυροκομεία, κ.ά.) να χάνεται. 

Είναι χαρακτηριστικές οι φράσεις ηλικιωμένου συγχωριανού μας που καθόταν 

συλλογισμένος στο καφενείο του κ. Κέζα, απέναντι από τις αποθήκες του 

συνεταιρισμού. 

«Βλέπεις αυτές τις αποθήκες, αυτή την αίθουσα; Είναι το καμάρι του 

χωριού μας, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνικής του ιστορίας. Έρχονται 

στο νου μου όλες οι εικόνες, που πέτρα – πέτρα χτίστηκαν. Αυτά όχι μόνο μας 

βοήθησαν σε δύσκολες εποχές αλλά και μας ένωναν κιόλας. Όπως στο σπίτι 

χτυπάει ο παλμός της οικογένειας, σε αυτά χτυπάει ο παλμός της κοινότητας. 

Οι παλιοί ναι μεν ήσαν φτωχοί, ήσαν “αμόρφωτοι”, μα πάνω απ΄ όλα ήσαν 

αγωνιστές, είχαν όραμα. Δεν χτίζονται έτσι απλά αυτά που βλέπεις. Γιγάντια 

προσπάθεια. Ξέρεις την ιστορία του Μπακαλιού; Δεν υπάρχει πουθενά αυτό 

που έγινε εκείνα τα πέτρινα χρόνια. Όχι με επιδοτήσεις όπως τώρα. Ήταν το 

πρώτο τυροκομείο στην περιοχή μας και το λειτουργούσαν με υποδειγματικό 

συλλογικό τρόπο εκείνοι οι άνθρωποι. Δύσκολο πράγμα, πολύ δύσκολο. Αυτό 

είναι συλλογικό κατόρθωμα. Πρέπει να γραφτεί βιβλίο για όλα αυτά. Γι΄αυτό 

λέω ότι αυτά είναι το καμάρι και η ιστορία του χωριού μας. Θα είναι έγκλημα 

να χαθούν από το χωριό μας. Εμείς θα πρέπει να τα έχουμε και να τα 

χρησιμοποιήσουμε με το καλύτερο τρόπο, αντάξιο της ιστορίας του καθενός». 

Ανάλογες σκέψεις κάνουν σχεδόν όλοι. Γι΄ αυτό παίρνοντας θάρρος από 

την ευθύνη και την συλλογικότητα των προγόνων μας, αναλαμβάνουμε την 

πρωτοβουλία να καλέσουμε όλους τους συγχωριανούς μας, όπου και αν 



βρίσκονται, να συνεισφέρουν οικονομικά ώστε να συγκεντρωθούν τα 

απαιτούμενα χρήματα για την μεταβίβαση των «ιστορικών» αυτών κτισμάτων 

στον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού μας. 

Τα έξοδα είναι πολλά, γιατί εκτός από τα έξοδα της συμβολαιογραφικής πράξης 

το κράτος απαιτεί τώρα και χρήματα για την νομιμοποίηση αυτών των 

κτισμάτων, μιας και ο νέος νόμος τα θεωρεί τώρα ως αυθαίρετα.  

Ο Σύλλογος πήρε τρεις προσφορές από μηχανικούς για τα έξοδα νομιμοποίησης 

και τρεις προσφορές από συμβολαιογράφους για τα έξοδα συμβολαίων. Η 

καλύτερη προσφορά απαιτεί τα εξής έξοδα:  

 Κόστος νομιμοποίησης αυθαιρέτων της μίας αποθήκης του συνεταιρισμού 

(130 m2) και της κουζίνας με της τουαλέτες της αίθουσας (44 m2)  

5250 € (περιλαμβάνει το πρόστιμο + αμοιβές μηχανικών για τοπογραφικά 

κ.ά.) 

 Κόστος μεταβίβασης με συμβολαιογραφική πράξη των δύο αποθηκών του 

συνεταιρισμού 220 m2 και 130 m2 εκάστη, της αίθουσας του συλλόγου 

(δεν έχει συμβόλαια) με την κουζίνα και των τουαλετών 244 m2 (σύνολο 

594 m2)  7600 € (περιλαμβάνει: φόρο μεταβίβασης + έξοδα 

υποθηκοφυλακείου + ταμείο νομικών + αμοιβή συμβολαιογράφου + 

Φ.Π.Α + έξοδα κάθετης και οριζόντιας ιδιοκτησίας) 

Δηλαδή το συνολικό κόστος για την μεταβίβαση όλων των κτισμάτων 

ιδιοκτησίας του συνεταιρισμού που βρίσκονται στο οικόπεδο των 

αποθηκών στο κέντρο του χωριού ανέρχεται σε 12850 € 

 Κόστος νομιμοποίησης αυθαιρέτων, της γεφυροπλάστιγγας και της 

αποθήκης με το μηχανολογικό εξοπλισμό για τον χειρισμό αυτής (12 m2) 

 950 € (περιλαμβάνει το πρόστιμο + αμοιβές μηχανικών για 

τοπογραφικά κ.ά.) 

 Κόστος μεταβίβασης με συμβολαιογραφική πράξη του οικοπέδου 1500 m2 

με την πλάστιγγα και την αποθήκη  900 € (περιλαμβάνει: φόρο 

μεταβίβασης + έξοδα υποθηκοφυλακείου + ταμείο νομικών + αμοιβή 

συμβολαιογράφου + Φ.Π.Α ) 



Δηλαδή το συνολικό κόστος για την μεταβίβαση του οικοπέδου με την 

πλάστιγγα και την αποθήκη που βρίσκονται στην είσοδο του χωριού 

(μπακαλιό) ανέρχεται σε 1850 € 

 Κόστος για την μεταβίβαση του οικοπέδου με το τυροκομείο και τις 

αποθήκες που το συνοδεύουν. Δεν υπάρχει οικοδομική άδεια για κανένα 

κτίριο και επειδή έχει κτιστεί το 1956 (συμβόλαιο αγοράς οικοπέδου) είναι 

αυθαίρετο όλο. Η συνολική επιφάνεια του είναι: Ισόγειο 140 m2 , Υπόγειο 

110 m2 , Αποθήκη 62 m2 , Υπόστεγο 28 m2 . Σύνολο 350 m2 Το συνολικό 

κόστος νομιμοποίησης και μεταβίβασης θα ξεπεράσει τα 12000 €. 

Επειδή το συνολικό κόστος για όλες τις μεταβιβάσεις είναι αρκετά υψηλό (26700 

€) και αντιλαμβανόμενοι την δυσκολία του όλου εγχειρήματος, ο Σύλλογος μαζί 

με τον Αγροτικό και τον Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό και με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης θέτει προτεραιότητες σε αυτές τις μεταβιβάσεις με σημαντική 

παράμετρο το κόστος. Έτσι πρώτα θα μεταβιβαστούν οι αποθήκες με την 

αίθουσα του Συλλόγου, μετά η πλάστιγγα και κατόπιν αν υπάρχει η δυνατότητα 

τα κτίρια του τυροκομείου. 

Η συνεισφορά όλων μας είναι σημαντική και αναγκαία. Οι εισφορές μπορεί να 

δίνονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να κατατίθενται στο τραπεζικό 

λογαριασμό: 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Λογαριασμός όψεως 

Αρ. Λογαρ.: 5503-050285-839 

ΙΒΑΝ: GR98 0172 5030 0055 0305 0285 839 

Μορφωτικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Αρτεμισίου 
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 Μορφωτικού & Εξωραϊστικού Σύλλογου Αρτεμισίου 

 Μορφωτικού & Εξωραϊστικού Σύλλογου Αρτεμισιωτών Αττικής 

 Αγροτικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Αρτεμισίου 

 Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Αρτεμισίου 

 


