2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΣΗ 24-5-2016
ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 που συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ υπ’ αρ. 211/ΤΕΥΧΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /20-4-2016, πραγματοποιήθηκε στις 24-5-2016 στην αίθουσα
συσκέψεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αμαλιάδος 17, Αθήνα.
Κύριο θέμα της συνεδρίασης αποτέλεσε η ολοκλήρωση της γνωμοδότησης για το σχέδιο
Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου.
Παρόντες ήταν τα ακόλουθα μέλη: κ. Β. Λυκούσης (Πρόεδρος), κ. Α. Παρμακέλης (ειδικός στο
γνωστικό αντικείμενο της Ζωολογίας), κ. Γ. Αλβανόπουλος (εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ), κ. Ι.
Χριστοπούλου και κ. Μ. Ντεμίρη (εκπρόσωποι ΜΚΟ), κ. Ι. Ζώμπος (εκπρόσωπος Υπ. Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής), κ. Ε. Ζήρα (εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού), κ. Α.
Σαλίχου (εκπρόσωπος Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού), κ. Μ. Παπαευθυμίου (εκπρόσωπος ΥΠΑΑΤ),
κ. Π. Παναγιωτίδης (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της θαλάσσιας βιολογίας), κ. Β. Μασούρα
(εκπρόσωπος Υπ. Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης), κ. Κ. Καλλιαμπέτσος (εκπρόσωπος Παν.
Δικτύου Περιβ. Οργανώσεων), κ. Μ. Πανίτσα και Π. Δεληπέτρου (εκπρόσωποι στο γνωστικό
αντικείμενο της βοτανικής).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/99 περί συλλογικών οργάνων, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε
απαρτία.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κείμενο γνωμοδότησης της Επιτροπής, το οποίο είχε ετοιμαστεί με
βάση ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ των μελών κατά το διάστημα από την προηγούμενη
συνεδρίαση μέχρι την παρούσα και ειδικότερα στα σημεία στα οποία υπήρχαν διαφοροποιήσεις
στις τοποθετήσεις των μελών.
Τονίστηκε ότι καθώς η Επιτροπή αποτελεί επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο, στο κείμενο
γνωμοδότησής της έχει ιδιαίτερη σημασία να γίνει αναφορά στη σπουδαιότητα της περιοχής του
Κυπαρισσιακού Κόλπου με τεκμηριωμένες επιστημονικές επισημάνσεις. Στο πλαίσιο αυτό
αναφέρθηκε ότι το αμμοθινικό σύστημα της περιοχής που προτείνεται για προστασία είναι αυτό
που έχει απομείνει από ένα προγενέστερα εκτεταμένο σύστημα μετά την ανάπτυξη των οικισμών
και των καλλιεργειών. Επίσης, αναφέρθηκε ότι το καθεστώς κινδύνου της θαλάσσιας χελώνας
σύμφωνα με την IUCN έχει χαμηλώσει κατηγορία, ωστόσο το είδος εξακολουθεί να εξαρτάται από
τη διαχείριση. Εκφράστηκαν επιφυλάξεις για την πληρότητα της επιστημονικής γνώσης για την
περιοχή αλλά επισημάνθηκε η σημασία και αναγκαιότητα της ΕΠΜ για την διαδικασία
χαρακτηρισμού και προστασίας της.
Συζητήθηκε η ανάγκη θέσπισης περιορισμών για τις βιοτεχνίες επεξεργασίας και τυποποίησης
αγροτικών προϊόντων με χωροθέτηση στα πλαίσια του Π.Δ. 227/87 ώστε να είναι χαμηλής όχλησης
καθώς και η δυνατότητα παραγωγής ΠΟΠ στην περιοχή, η οποία αξιολογείται θετικά. Η συζήτηση
επανήλθε και στο θέμα της χρήσης των ποταμών και στην ανάγκη απαγόρευσης της αμμοληψίας
και χαλικοληψίας, προκειμένου να σταματήσει το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών καθώς και
στην μη σκοπιμότητα κατασκευής έργων κατά της διάβρωσης.

Τονίστηκε ότι για την προστασία των αμμοθινών σημαντικό ρόλο παίζουν τα μικρά σε έκταση
λιβάδια ποσειδωνίας, τα οποία βρίσκονται σε μεγάλο βάθος συγκριτικά με άλλες περιοχές της
Ελλάδας, αλλά σε καίριο σημείο ώστε να παίζουν ρόλο αμμοφράκτη και συζητήθηκαν πιθανές
ρυθμίσεις προστασίας τους. Η συζήτηση επικεντρώθηκε και στο θέμα της αμφισβήτησης της
υφιστάμενης τεκμηρίωσης για την ύπαρξη των μικρών λιβαδιών ποσειδωνίας.
Συζητήθηκε εκτενώς το πιθανό σχήμα διοίκησης και διαχείρισης της περιοχής, για το οποίο επίσης
υπήρξαν προβληματισμοί και διϊστάμενες απόψεις. Κατόπιν διαβούλευσης προέκυψε κείμενο
κοινής συναίνεσης, το οποίο θα αποτυπωθεί στο κείμενο γνωμοδότησης της Επιτροπής.
Σε σχέση με τις λοιπές ανθρώπινες δραστηριότητες, την Επιτροπή απασχόλησε το θέμα των
υδατοκαλλιεργειών και της βόσκησης.
Συνολικά, η γνώμη της Επιτροπής είναι με μεγάλη πλειοψηφία θετική για το σχέδιο ΠΔ.
Αποφασίστηκε ότι η γνώμη της Επιτροπής θα αποτυπωθεί στο κείμενο γνωμοδότησής της, το
οποίο θα κυκλοφορήσει αμεσα μεταξύ των μελών για την τελική αποδοχή του και στη συνέχεια θα
αποσταλεί στον Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΕΝ απο τον Πρόεδρο της επιτροπής Δρ Β. Λυκούση. Στο
κείμενο θέσεων θα περιλαμβάνονται σε παράρτημα οι αναλυτικές θέσεις όπως έχουν υποβληθεί
από κάθε μέλος.

