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Αθήνα, 11.2.2013

Θαλάσσιο σκι στην Παμβώτιδα: Η περιβαλλοντική νομιμότητα στα
αζήτητα και πάλι;
Ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου για το έργο θαλάσσιου σκι στην Παμβώτιδα
Το ζήτημα των παράνομων χωματουργικών εργασιών, εκσκαφών και κοπής καλαμώνων για την
κατασκευή πίστας θαλασσίου σκι στον υγρότοπο Αμφιθέας στη λίμνη Παμβώτιδα φέρνει με γραπτή
ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των
Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, Νίκος Χρυσόγελος.
Τα έργα, που κατήγγειλαν στον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος
Ιωαννίνων και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, συνεχίζονται μέχρι και σήμερα χωρίς τεχνική
μελέτη και ελλείψει της απαραίτητης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, παρότι είναι σε γνώση των
αρχών ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η περιοχή όπου
χωροθετείται το έργο ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Διατήρησης (ΖΕΔ) για τους
οικότοπους και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα άγρια πουλιά (GR 2130005). Η αξία της
περιοχής έγκειται στην παρουσία και την αναπαραγωγή παγκοσμίως απειλούμενων και
προστατευόμενων ειδών, όπως η Βαλτόπαπια, ο Ήταυρος, ο Καλαμόκιρκος και το ενδημικό
ορθόπτερo Chortippus lacustris. Για την προστασία των ειδών αυτών η ευρωπαϊκή και εθνική
νομοθεσία απαιτεί πρώτα την εκτίμηση και έπειτα την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στο
βιότοπό τους. Παράλληλα προβλέπεται η εκ των προτέρων γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης
Λίμνης Παμβώτιδας ο οποίος δυστυχώς παρακάμφθηκε και μάλιστα προβλέπεται να καταργηθεί.
Σημειώνεται ότι για την κατασκευή στίβου σκι, σύμφωνα με τον Ν. 4014/21.09.2011, είναι
απαραίτητη η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση μετά
από ειδική οικολογική αξιολόγηση. Στην προκειμένη περίπτωση κάτι τέτοιο δεν έχει λάβει χώρα,
καθώς οι εργασίες εκτελούνται από τις 22.12.12 χωρίς άδεια, ενώ εκπρόθεσμα ζητήθηκε η άδεια,
της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία όμως είναι αναρμόδια αρχή. Παράλληλα, η ενέργεια του Δήμου
Ιωαννιτών έρχεται σε αντίθεση με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και το Διαχειριστικό Σχέδιο
Λίμνης Παμβώτιδας, όπου είχαν προβλεφθεί ήδη από το 2004 οι καταστροφικές επιπτώσεις του
έργου.
Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά:
«Πρόκειται για μια κατάφωρη παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Όχι μόνο τα έργα
άρχισαν και συνεχίζονται χωρίς άδεια, αλλά ακόμα και νέα έγγραφα της Διεύθυνσης Υδάτων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του ΥΠΕΚΑ αποδεικνύουν ότι το έργο δεν είναι σύννομο. Αυτή η
πρακτική της απροκάλυπτης καταπάτησης της περιβαλλοντικής νομιμότητας από το δήμο
Ιωαννιτών, πρέπει να σταματήσει άμεσα. Δεδομένου ότι τοπικά κανείς δεν αναλαμβάνει την
ευθύνη να πράξει το αυτονόητο σταματώντας το έργο, είμαι υποχρεωμένος να ζητήσω την άμεση
παρέμβαση της Κομισιόν.»
(Ακολουθεί η ερώτηση όπως κατατέθηκε)
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Θέμα: «Χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση το έργο στίβου θαλάσσιου σκι στη Λίμνη
Παμβώτιδα»
Καταγγελία [1] κατέθεσαν στον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος
Ιωαννίνων και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις για την
παύση των παράνομων χωματουργικών εργασιών, εκσκαφής και κοπής καλαμιώνα για την
κατασκευή πίστας θαλασσίου σκι στον υγρότοπο Αμφιθέας που εκτελεί ο Δήμος Ιωαννιτών. Οι
περιβαλλοντικοί φορείς ελπίζουν ότι θα αποδοθεί έτσι το περιβαλλοντικό και κοινωνικό δίκαιο.
Το έργο συνεχίζεται μέχρι και σήμερα χωρίς τεχνική μελέτη και ελλείψει της απαραίτητης
περιβαλλοντικής αδειοδότησης [2], παρότι είναι σε γνώση των αρχών ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος
υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
Η περιοχή όπου χωροθετείται το έργο ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Διατήρησης
(ΖΕΔ) για τους οικότοπους και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα άγρια πουλιά (GR 2130005). Η
αξία της περιοχής έγκειται στην παρουσία και την αναπαραγωγή παγκοσμίως απειλούμενων και
προστατευόμενων ειδών, όπως η Βαλτόπαπια, ο Ήταυρος, ο Καλαμόκιρκος και το ενδημικό
ορθόπτερo Chortippus lacustris. Για την προστασία των ειδών αυτών η ευρωπαϊκή και εθνική
νομοθεσία απαιτεί πρώτα την εκτίμηση και έπειτα την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στο
βιότοπό τους. Παράλληλα προβλέπεται η εκ των προτέρων γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης
Λίμνης Παμβώτιδας ο οποίος δυστυχώς παρακάμφθηκε και μάλιστα προβλέπεται να καταργηθεί.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Αν έχει γνώση από τις ελληνικές αρχές για αυτή τη κατάφορη παραβίαση των Οδηγιών
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, καθώς και 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων
πτηνών, στη λίμνη Παμβώτιδα;
2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για τη προστασία αυτού του πολύ ευαίσθητου οικοσυστήματος και
το σταμάτημα του έργου που ενδέχεται να υποβαθμίσει σημαντικά τον υγρότοπο;
[1]http://www.ecoioannina.gr/,http://www.ecoioannina.gr/wpcontent/uploads/2013/01/2013_01_28-kataggelia-kalamwnas.pdf
[2] Για την κατασκευή στίβου σκι είναι σύμφωνα με τον Ν. 4014/21.09.2011, απαραίτητη η
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση μετά από ειδική
οικολογική αξιολόγηση. Τούτο δεν έχει λάβει χώρα, καθώς οι εργασίες εκτελούνται από τις
22.12.12 χωρίς άδεια, ενώ εκπρόθεσμα ζητήθηκε η άδεια αναρμόδιας αρχής, της Περιφέρειας
Ηπείρου. Παράλληλα, η ενέργεια του Δήμου Ιωαννιτών έρχεται σε αντίθεση με την Ειδική
Περιβαλλοντική Μελέτη και το Διαχειριστικό Σχέδιο Λίμνης Παμβώτιδας, όπου είχαν προβλεφθεί
ήδη από το 2004 οι καταστροφικές επιπτώσεις του έργου: πχ. Παράγραφος 6.2. Α «Παρόμοια, η
πρόταση δημιουργίας υποδομών πίστας σκι εντός της ζώνης Α1 στην περιοχή της Αμφιθέας θα
είναι βλαπτική και καταστροφική για τις ρηχές εκτάσεις της λίμνης εκεί».
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