ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000,
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11523, Αθήνα

Προς τον Αν. Υπουργό ΥΠΕΝ κo Σ. Φάμελλο
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017
Θέμα: Διατύπωση γνώμης επί του Σχεδίου Π.Δ . ‘Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων
περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο’
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, διατυπώνει την γνώμη
της, την οποία εγγράφως σας διαβιβάζω σε ό,τι αφορά στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος
με τίτλο:
«Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό
Πάρκο».
Η Επιτροπή Φύση 2000 συγκλήθηκε σε συνεδρία την 09.01.2017 και ώρα 10.30 π.μ.
στις εγκαταστάσεις του ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119, ΑΘΗΝΑ) μετά από πρόσκληση των μελών,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη είχαν ενημερωθεί
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για το περιεχόμενο του
σχεδίου Π.Δ., των σχολίων της διαβούλευσης και είχε ζητηθεί η έγκαιρη προετοιμασία
απόψεων και σχολίων, αλλά και κατάθεσή τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πριν την
συνεδρίαση της επιτροπής. Τα μέλη της επιτροπής σχολίασαν, αντάλλαξαν απόψεις επί του
συνόλου και επί των άρθρων του σχεδίου Π.Δ. και κατέθεσαν τις τελικές απόψεις τους στήν
ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής την 09.01.2017.
Με βάση το σύνολο των απόψεων των μελών της, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και
της ανοικτής διαβούλευσης η Επιτροπή, ομόφωνα, διατυπώνει κατ' αρχήν θετική γνώμη
για το σχέδιο Π.Δ.
Ο κύριος προβληματισμός των μελών της Eπιτροπής Φύση 2000 είναι η εξασφάλιση
της εύρυθμης λειτουργίας του Φ.Δ. που προβλέπεται από το διάταγμα για την επίτευξη του
σκοπού του, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, εάν δεν εξασφαλιστούν οι
ελάχιστες απαραίτητες πιστώσεις για την υποστήριξη των διαφόρων ανελαστικών αναγκών.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή με αφορμή το συγκεκριμένο Π.Δ. κρίνει απαραίτητο να
διευκρινιστεί το μέλλον του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και να
εξασφαλιστεί η σταθερή και συνεπής χρηματοδότηση του. Γι’ αυτό επαναλαμβάνουμε τη
διάθεση των μελών της να συνδράμουν προς τη διαμόρφωση του πλαισίου διοίκησης των
προστατευόμενων περιοχών, σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις σας.
Επίσης η επιτροπή θεωρεί ότι, πέρα του φορέα διαχείρισης και συνδυαστικά με τα
προαναφερθέντα, θα πρέπει να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν θέματα υποστελέχωσης
και χρηματοδότησης των δημοσίων φορέων που ασκούν σχετικές αρμοδιότητες στην
προστατευόμενη περιοχή.

1

Περαιτέρω, τα μέλη της Επιτροπής διατυπώνουν σχόλια, επιφυλάξεις, ενστάσεις και
προτάσεις για τα επιμέρους άρθρα οι οποίες και παρατίθενται στη συνέχεια.
Γενικές Παρατηρήσεις
1. Η άσκηση γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων πρέπει να υπόκεινται στις
απαιτήσεις και τα πρότυπα του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, όπως αυτό
εκπορεύεται μέσα από τον Καν. 1306 / 2013 (L347), όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Για τη χωροθέτηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τη δυναμικότητά τους να
λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Ν.4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και οι σχετικές εγκύκλιοι της
Δ/νσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ, όπου ρυθμίζονται θέματα όπως θέσεις,
ελάχιστη έκταση, ελάχιστες αποστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από χώρους ή
δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας.
3. Η μελισσοκομία σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις του ΥΠΑΑΤ (Ν.
4056/2012).
4. Η μνημονευόμενη υπ’ αριθμ. 15393/2332 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1022 Β’/5.08.02) έχει καταργηθεί.
Ειδικές Παρατηρήσεις
Στο προοίμιο του σχεδίου Π.Δ. προτείνεται να προστεθούν:
• Το Άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (Α’ 223) «Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής
δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Γεωργίας».
• O Ν. 4056/2012 (Α΄ 52) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»
• Ο Ν. 4282/2014 (Α’ 182) «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις».
• Οι διατάξεις του Ν. 4351/2015 (Α΄164) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις», σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου ορίζεται η έννοια των βοσκήσιμων
γαιών (βοσκοτόπων).
• Η υπ’ αριθμ. 31722/4‐11‐2011 (Β΄2505) Απόφαση για «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».
• Η υπ’ αριθμ. 1958/13‐01‐2012 (Β’ 21) Απόφαση «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1
παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011)».
Σχόλια επί των άρθρων του Π.Δ.
Στο άρθρο 2 παρ. 2.2 της πρότασης του Π.Δ. του θέματος, για τα επιτρεπόμενα έργα και
δραστηριότητες στις ζώνες Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7 (Περιοχές Προστασίας της Φύσης) θα
μπορούσε, ειδικά για τις ζώνες Β2 και Β3, που βρίσκονται σχετικά πλησίον περιοχών με
ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα, να εξεταστεί η δυνατότητα να επιτραπεί . η
μελισσοκομία, καθώς εντάσσεται στις παραδοσιακές ασχολίες και δραστηριότητες και
αποσκοπεί στην βιώσιμη τοπική ανάπτυξη μέσα από την ορθολογική και αειφορική χρήση
των φυσικών πόρων. Στο ίδιο πνεύμα θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα άσκησης
ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στη ζώνη Β2.
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Στο άρθρο 3 παρ. 2.2.4. Προτείνεται
• αντικατάσταση όπου «αρμόδια αρχή» σε «αρμόδια Δασική Υπηρεσία»
• άρση του χρονικού περιορισμού από την ανατολή ως την δύση για την επίσκεψη
στην περιοχή και παραμονή σε αυτή, δεδομένης της ύπαρξης του Δασικού Χωριού
«Ερύμανθος» που λειτουργεί ως αφετηρία για εξορμήσεις, μέσω του πλούσιου
δασικού οδικού δικτύου αλλά και του δικτύου των μονοπατιών.
• μετά την έκφραση «Στους επισκέπτες απαγορεύεται η κατασκήνωση…….. του
Εθνικού Πάρκου,…» να προστεθεί η φράση «και η χρήση τροχόσπιτων προς
διανυκτέρευση».
• η αντικατάσταση στην παρ. 2.5.21 του όρου ‘’ιχθυοκαλλιέργεια’’ με τον ευρύτερο
όρο ‘’υδατοκαλλιέργεια’’.
• Να συμπεριληφθεί η παρ. 2.5.21 με την προτεινόμενη αλλαγή και στα σημεία που
αφορούν στις ζώνες του Εθνικού Πάρκου, όπου είναι επιτρεπτή η ήπια πρωτογενής
παραγωγική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για χρήση και
διαχείριση των υδάτινων πόρων και των σχετικών υποδομών, καθώς και την
προστασία, διατήρηση και βελτίωση των υδάτινων οικοσυστημάτων. Ειδικότερα η
υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις επιτρεπτές δραστηριότητες:
 της παρ. 2.4 «Ζώνη Γ4: Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Νέστου»,
 και της παρ. 2.3 «Ζώνη Γ1: Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Δασών Σημύδας,
Ζώνη Γ2: Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Δασών Ερυθρελάτης‐Δασικής Πεύκης,
Ζώνη Γ3: Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Δασών Φαλακρού, Ζώνη Γ5: Περιοχή
Ειδικής Διαχείρισης Αρκουδορέματος Χαϊντούς, Ζώνη Γ6‐Α: Περιοχή Ειδικής
Διαχείρισης Συνδετικών Εκτάσεων της Κύριας Έκτασης του Εθνικού Πάρκου».
Στο άρθρο 3 παρ. 2.2.8 αναφέρεται ότι επιτρέπεται η διάνοιξη νέων οδικών αξόνων,
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι
περιοχές που εντάσσονται στη ζώνη Β είναι στην πλειοψηφία τους περιορισμένης έκτασης
και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένας λόγος ύπαρξης του 2.2.8. Προτείνεται η αφαίρεσή
του. Ακόμη και στην περίπτωση των Β3 (ΚΑΖ Αετοράχης), Β1 (ΚΑΖ Φρακτού) και Β2
(Γυφτόκαστρο) που καλύπτουν μεγαλύτερες εκτάσεις, προβλέπονται κατ’ εξαίρεση έργα
έκτακτης ανάγκης και εθνικής σημασίας, οπότε εάν συντρέχει σοβαρός λόγος δημιουργίας
νέων δασικών δρόμων, μπορούν να γίνουν με την επίκληση του 4.3.β. Η διάνοιξη οδικών
αξόνων σε περιοχές προστασίας της φύσης κρίνεται ως ανακόλουθη και αναντίστοιχη με το
καθεστώς αυξημένης προστασίας που πρέπει να απολαμβάνουν οι περιοχές αυτές.
Στο άρθρο 3 παρ. 2.2.10 Προτείνεται να επιτρέπεται, με χρονικό περιορισμό από την
ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, η κυκλοφορία οχημάτων και των επισκεπτών στη ζώνη
Β2, δεδομένου ότι το Δασικό Χωριό «Ερύμανθος», που βρίσκεται στη ζώνη Γ6‐Β, λειτουργεί
ως αφετηρία για εξορμήσεις, μέσω του πλούσιου δασικού οδικού δικτύου αλλά και του
δικτύου των μονοπατιών.
Στο άρθρο 3 παρ. 2.3.7 προβλέπεται, ως επιτρεπόμενη την κτηνοτροφική δραστηριότητα
στις ζώνες Γ1, Γ2, Γ3, Γ5, Γ6‐Α με τη διατύπωση (επιτρέπεται) «Η κτηνοτροφία – βόσκηση
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε εκτατική μορφή με παραδοσιακές μεθόδους …». Οι
βοσκότοποι που έχουν απομείνει στις ζώνες Γ1, Γ2, Γ3, Γ5, Γ6‐Α, μετά την εγκατάλειψη των
ορεινών περιοχών κυρίως του τμήματος της ΠΕ Δράμας, συρρικνωμένοι τις τελευταίες
δεκαετίες, θα πρέπει να τεθούν σε διαχείριση βάσει εγκεκριμένης μελέτης βοσκοϊκανότητας
και διαχείρισης βοσκοτόπων. Προτείνεται βελτιωμένη έκφραση ως ακολούθως:

3

παρ. 2.3.7 «Η κτηνοτροφία – βόσκηση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε εκτατική
μορφή, πλην των χοίρων, με παραδοσιακές μεθόδους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
και βάσει εγκεκριμένης μελέτης βοσκοϊκανότητας και διαχείρισης βοσκοτόπων».
Στο άρθρο 3 παρ. 2.3.9 ορίζεται ότι θα επιτρέπεται το κυνήγι σε όλες τις ζώνες ειδικής
διαχείρισης Γ1, Γ2, Γ3, Γ5 και Γ6‐Α. Προτείνεται σε όλες αυτές τις περιοχές να ορίζεται σαφώς
η απαγόρευση της θήρας και της εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων. Σε όλες τις
προαναφερόμενες περιοχές απαντώνται ορισμένα απειλούμενα είδη πουλιών, μεταξύ των
οποίων και κάποια σπάνια είδη, χαρακτηριστικά των βορειοευρωπαϊκών δασών. Επίσης,
πολλά τμήματα των περιοχών αυτών είναι σημαντικά για την Αρκούδα καθώς και για άλλα
απειλούμενα θηλαστικά (π.χ. Αγριόγιδο). Η άσκηση της θήρας στις περιοχές αυτές (ιδίως
στις ζώνες Γ1, Γ2, Γ5 και Γ6Α) θα οδηγήσει στον κατακερματισμό των προστατευόμενων
περιοχών στην παραμεθόριο με τη Βουλγαρία και θα διευκολύνει τη λαθροθηρία (από
λαθροθήρες προερχόμενους και από τις δύο πλευρές των συνόρων). Αντιθέτως, η ολική
απαγόρευση της θήρας σε όλες τις προαναφερθείσες περιοχές, θα διευκολύνει την
αντιμετώπιση της λαθροθηρίας. Ομοίως και για την πολύ σημαντική περιοχή Γ3, στις
βόρειες υπώρειες του Φαλακρού. Η δε ζώνη Γ6Α είναι εξαιρετικά σημαντική, ως ενδιάμεση
ζώνη, για τη συνεκτικότητα των προστατευόμενων περιοχών υψηλής προστασίας, καθώς και
για την εξασφάλιση των διαδρόμων επικοινωνίας για τη βιοποικιλότητα. Προτείνεται
συνεπώς να επιτρέπεται η θήρα μόνο στη Ζώνη Γ6.Β (όπως ορίζεται πιο κάτω στο 2.5.16).
Το άρθρο 3 άρ. 2.3.10 για την άσκηση της υλοτομίας στις ζώνες Γ1, Γ2, Γ3, Γ5, Γ6‐Α
προβλέπει «…εκμετάλλευση των δασικών συστάδων βάσει των εγκεκριμένων δασοπονικών
μελετών και των διατάξεων του Δασικού Κώδικα (αυτεπιστασία, Π.Δ. 126/1986, άρθρο 134,
ΝΔ86/69 κτλ).
Η διαχείριση των δασών των εν λόγω ζωνών αποσκοπεί πρωτίστως: α. Στη διατήρηση των
προστατευόμενων κατά ζώνη δασικών σχηματισμών (σημύδας, δασικής πεύκης κλπ.) β. Στην
ορθολογική και αειφορική διαχείριση του παραγωγικού δυναμικού γ. Στη σαφή τήρηση των
οδηγιών της ΕΕ και διεθνών συμβάσεων περί αειφορίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας
…». Πρόταση μας είναι η δημιουργία ενός δικτύου προστατευόμενων θέσεων μικρής
έκτασης, αλλά μόνιμου χαρακτήρα στις διαχειριζόμενες συστάδες των ζωνών Γ1, Γ2, Γ3, Γ5,
Γ6‐Α (σε ποσοστό 20% της συνολικής έκτασης διαχείρισης των δασών αυτών). Σε αυτές τις
θέσεις το δάσος είτε θα αφήνεται στη φυσική εξέλιξή του, είτε θα πραγματοποιείται
καλλιέργεια και ανόρθωση του δυναμικού τους ώστε να επιτευχθούν συστάδες κανονικής
δομής, τόσο σε ομήλικες όσο και σε κηπευτές και υποκηπευτές δασοκομικές μορφές. Το
άρθρο θα μπορούσε επίσης να διαμορφωθεί ως ακολούθως: Η εκμετάλλευση του δασικού
πλούτου και ειδικότερα του παραγωγικού δυναμικού των δασών σε ξυλώδη προϊόντα,
βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκεκριμένων μελετών προστασίας και διαχείρισης
δασών. Η διαχείριση των δασών των εν λόγω ζωνών, σε ποσοστό 20% της συνολικής τους
έκτασης, πρέπει να έχουν ως γνώμονα την τήρηση βασικών αρχών προστασίας και
διαχείρισης δασών όπως:
• η διατήρηση των προστατευόμενων κατά ζώνη δασικών σχηματισμών (σημύδας, δασικής
Πεύκης κλπ.),
• η ορθολογική και αειφορική διαχείριση του παραγωγικού δυναμικού,
• η σαφής τήρηση οδηγιών της ΕΕ και διεθνών συμβάσεων περί αειφορίας και διατήρησης
της βιοποικιλότητας.
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Στο άρθρο 3, παρ. 2.3.16 Προτείνεται να επιτρέπεται, πέρα των οριζόμενων στη διάταξη, και
η κυκλοφορία με οχήματα των επισκεπτών καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ώρου, δεδομένης της
άφιξης και της αποχώρησης των επισκεπτών αλλά και του προσωπικού του Δασικού Χωριού.
Στο άρθρο 3, παρ. 2.5.8 του σχεδίου ΠΔ, ορίζεται ότι οι αποψιλωτικές υλοτομίες
απαγορεύονται μόνο σε μια ακτίνα 1000 μέτρων από τα Θερμιά και ως εκ τούτου
επιτρέπονται σε όλη την υπόλοιπη Ζώνη Γ6Β. Ωστόσο, οι αποψιλωτικές υλοτομίες δεν
συνάδουν με το σκεπτικό ενός Εθνικού Πάρκου, έστω και στην περιφερειακή του ζώνη,
οπότε πρέπει να απαγορευτούν τελείως σε ολόκληρη τη ζώνη Γ6Β και να προκριθούν
επιλεκτικές και ορθολογικές μέθοδοι στις υλοτομίες που θα γίνονται στο Ε.Π.Ο.Ρ., με
γνώμονα την προστασία και αειφορική διαχείριση της βιοποικιλότητάς του.
Στο άρθρο 3, παρ. 2.3.17 προβλέπεται η «κατασκευή και λειτουργία οδικού άξονα
Παρανεστίου – Βουλγαρίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ειδικούς όρους
και τα κατάλληλα τεχνικά και άλλα αντισταθμιστικά έργα, όπως θα ρυθμίζονται από το
Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου». Ωστόσο, μία τέτοια κατασκευή θα πρέπει να
τεκμηριωθεί από μελέτη σκοπιμότητας (και μάλιστα επικαιροποιημένη στη σημερινή
πραγματικότητα), αφού ήδη υπάρχουν γειτονικές συνδέσεις από το Νευροκόπι και την
Ξάνθη, και το δίκτυο από την αντίστοιχη πλευρά της Βουλγαρίας είναι φτωχό και διασχίζει
εξίσου δύσκολες και δύσβατες περιοχές.
Πέραν αυτών, η απόφαση κατασκευής ενός τέτοιου έργου δεν εμπίπτει στο πλαίσιο ενός ΠΔ
προστατευόμενης περιοχής. Προτείνουμε να αφαιρεθεί κάθε σχετική αναφορά.
Στο άρθρο 3, παρ. 2.5.9 Στη Ζώνη Γ6.Β προτείνεται η αυστηριοποίηση των όρων που
διέπουν ορισμένες επιτρεπόμενες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα η λειτουργία
εκτροφείων άγριας ζωής. Κρίνουμε απαραίτητο να διευκρινίζεται στο ΠΔ ότι από την
πρόβλεψη αυτή των εκτροφείων εξαιρούνται τα μη‐ιθαγενή είδη ζώων (μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγονται και κάποια είδη που συχνά εκτρέφονται για τη γούνα τους, όπως π.χ. το
μινκ), διότι τέτοια ξενικά είδη μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην τοπική
βιοποικιλότητα, σε περίπτωση διαφυγής τους στο φυσικό περιβάλλον.
Στο άρθρο 3 παρ. 2.5.13 προβλέπεται η κατασκευή έργων υδροληψίας και ΑΠΕ σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία και με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, καθώς
και μετά τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Τούτο προϋποθέτει:
– Την εκπόνηση Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου της περιοχής του ΕΠΟΡ, που θα
περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τα ΜΥΗΕ και, γενικότερα, τις ΑΠΕ, το οποίο θα πρέπει να
περιλαμβάνει σχετικές προδιαγραφές.
– Τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας του υδάτινου οικοσυστήματος σε ΜΥΗΕ ανά
λεκάνη απορροής
– Τον ακριβή υπολογισμό της αναγκαίας οικολογικής παροχής σε κάθε ρέμα, με υιοθέτηση
του προτεινόμενου κριτηρίου ύψους στάθμης πάνω από 20 cm ακόμα και στα πλατύτερα
σημεία, ώστε να εξασφαλίζεται η επιβίωση της ιχθυοπανίδας
– Τη συλλογή ποιοτικών και αξιόπιστων μετεωρολογικών δεδομένων στα οποία θα βασιστεί
και η εκτίμηση της παροχής κάθε ρέματος για την εκτίμηση της βιωσιμότητας και της
σκοπιμότητας του κάθε προτεινόμενου ΜΥΗΕ
– Την απόρριψη των προτάσεων για κατασκευή ΜΥΗΕ που προϋποθέτουν διάνοιξη νέων
δρόμων.
– Την κατάρτιση τεκμηριωμένων Προμελετών και Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
τα δεδομένα των οποίων πρέπει να είναι πλήρη και επαρκούς ποιότητας , ιδιαίτερα για την
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ιχθυοπανίδα κάθε ρέματος
– Τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης για κάθε νέο ΜΥΗΕ.
Εναλλακτικά, και μέχρι την ικανοποίηση των ανωτέρω συνθηκών, προτείνεται η
απαγόρευση των έργων ΑΠΕ στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (πλην των
φωτοβολταϊκών στη ζώνη Γ6‐Β).
Στο άρθρο 3 παρ. 2.5.15 όπου αναφέρεται ο ιαματικός τουρισμός στην περιοχή των Θερμιών
προτείνεται να προβλεφθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (π.χ. αριθμός κλινών των
καταλυμάτων κ.λπ.). Η κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων ιαματικού τουρισμού στην
περιοχή αυτή (σε χρονικό διάστημα το οποίο λογικά θα πρέπει να έπεται της απομάκρυνσης
των αυθαιρέτων) θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προδιαγραφές και
να συνάδει με την ανάγκη προστασίας των περιοχών αυτών.
Στο άρθρο 4 παρ. 3.7. Η υπαγωγή στις μεταβατικές διατάξεις γενικά όλων των έργων που
είχαν λάβει Π.Π.Ε.Α., χωρίς κάποια περεταίρω εξειδίκευση των προϋποθέσεων, θα πρέπει
να επανεξεταστεί εάν είναι σκόπιμη και πιθανόν να πρέπει να απαλειφθεί από το κείμενο.
Ένα έργο μπορεί να είχε λάβει θετική γνωμοδότηση Π.Π.Ε.Α. πριν από δέκα ή και
περισσότερα χρόνια με τις τότε ισχύουσες διατάξεις (χωροταξικές, περιβαλλοντικές κλπ)
χωρίς έκτοτε να προχωρήσει σε εκπόνηση Μ.Π.Ε., ενώ πλέον έχει αλλάξει ριζικά το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο, οι κανονιστικές διατάξεις εφαρμογής και οι θεσμοθετημένες χρήσεις
γης.
Στο άρθρο 3 παρ. 5, η απομάκρυνση όλων των αυθαίρετων κατασκευών θα πρέπει να γίνει
εντός τριών (3) ετών. Το διάστημα αυτό προτείνεται να μειωθεί στα δύο (2) χρόνια.
Επιπλέον και επειδή στους σκοπούς αναφέρεται και η προστασία, ανάδειξη κ.λ.π. και των
αρχαιολογικών, ιστορικών, πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, τα οποία είναι πολλά και
διάσπαρτα, και επειδή οποιαδήποτε δράση κι αν πραγματοποιείται θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη και την ισχύουσα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς νομοθεσία,
θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθεί στο προοίμιο ο αρχαιολογικός νόμος 3028/2002, “Για την
Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, ώστε να μην
χρειαστεί να επαναλαμβάνεται στα επιμέρους άρθρα. Μπορεί να τοποθετηθεί μετά τον με
αριθ. 15 νόμο, καθώς στη συνέχεια ακολουθούν ειδικότερες γνωμοδοτήσεις και Υπουργικές
Αποφάσεις.
Επειδή, επίσης, στα άρθρα του ΠΔ γίνεται προσπάθεια οι όροι να καλύπτουν τα “μνημεία”
όλων των χρονικών περιόδων, ίσως θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιούνται οι όροι
αρχαία και νεότερα μνημεία και εν γένει πολιτιστικά αγαθά. Συνεπώς, τα επιμέρους άρθρα
μπορούν να διαμορφωθούν ως εξής:
Άρθρο 1 Σκοπός: καθώς επίσης των αρχαίων και νεότερων μνημείων και εν γένει των
πολιτιστικών αγαθών της περιοχής, με την παράλληλη προώθηση .....άρθρο 1β) β.ι. των
αρχαίων και νεότερων μνημείων της περιοχής.
Άρθρο 3. 1.1 (σελ. 6) ..., καθώς και αρχαιολογικών καταλοίπων, μνημείων και πολιτιστικών
αγαθών εν γένει ....
Άρθρο 3. 1.4 (σελ. 7)... Η συντήρηση, επισκευή ‐ αναστήλωση, αξιοποίηση και ανάδειξη
μνημείων, κτισμάτων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων που βρίσκονται εντός των
ζωνών προστασίας του Εθνικού Πάρκου, η πραγματοποίηση των αναγκαίων για την
υποστήριξή τους έργων, καθώς και η αρχαιολογική έρευνα, εφόσον.....
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Άρθρο 3. 2.3.8. (σελ. 9) Η συντήρηση – ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, αρχαίων και
νεότερων μνημείων και η αρχαιολογική έρευνα ...
Άρθρο 3. 2.4.6 (σελ. 10) και 2.5.4 (σελ. 11).
Άρθρο 7. 6. Η κατάρτιση .....,πολιτιστικών και φυσικών μνημείων...

Για την επιτροπή φύση 2000
Ο Πρόεδρος

Δρ. Β. Λυκούσης
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