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 ΠΡΟΣ:    Βουλή των Ελλήνων    

                Τµήµα Ερωτήσεων  

                      

 ΚΟΙΝ.:  

Βουλευτές  κ.κ 

1. Ιγγλέζη Κατερίνα  

2. Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη   

3. ∆ηµαρά Γιώργο  

4. Θελερίτη Μαρία  

5. Κοζοµπόλη - Αµανατίδη Παναγιώτα  

6. Κωνσταντινέα Πέτρο   

7. Μπαλαούρα Γεράσιµο  

8. Αµυρά Γιώργο  

  

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερωτήσεις»  

 

ΣΧΕΤ:  

α) Η µε αριθµό πρωτ. 6261/25-5-2018 Ερώτηση    

β) Η µε αριθµό πρωτ. 6269/29-5-2018 Ερώτηση    

 

Σε απάντηση των (α) και (β) σχετικών Ερωτήσεων που κατατέθηκαν από τους Βουλευτές που 

αναφέρονται ανωτέρω, σας γνωρίζουµε ότι επί του ζητήµατος που τίθεται, το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, ενηµέρωσε αναλυτικά την εθνική αντιπροσωπεία την 

1η Ιουνίου κατά τη συζήτηση σχετικής Επίκαιρης Ερώτησης, αποσπάσµατα της οποίας παραθέτουµε. 

Τονίζουµε ότι η υπόθεση είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί τόσο µε την απόδοση 

ευθυνών όσο και µε την αποκατάσταση του περιβάλλοντος της προστατευόµενης περιοχής   

 

Πρωτολογία Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σωκράτη Φάµελλου 

Ο Κυπαρισσιακός Κόλπος και η προστασία της περιοχής του Κυπαρισσιακού Κόλπου έχει µια 

µακρά ιστορία. Η χώρα µας από το 2010 βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γι’ 

αυτό το θέµα. Το 2014 παραπεµφθήκαµε στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο και το 2016 υπήρξε καταδίκη 

της χώρας για την πληµµελή προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου. 



∆υστυχώς, οι προηγούµενες κυβερνήσεις µε έναν συστηµατικό τρόπο, θα έλεγα, επέλεγαν 

να µην προστατέψουν το περιβάλλον, να µην επενδύουν στο περιβάλλον και την προστασία του και 

να υλοποιούν αποσπασµατικές πολιτικές, µε σαθρά αναπτυξιακά µοντέλα.  

Ήταν επιλογή της δικής µας Κυβέρνησης να κάνουµε τοµές στο θέµα της περιβαλλοντικής 

προστασίας προς όφελος και της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος, γιατί δεν θεωρούµε ότι υπάρχει 

αντίθεση. Έτσι, λοιπόν, συγκροτήθηκαν οι φορείς προστατευόµενων περιοχών και για την περιοχή 

του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Αυτό έγινε τώρα, µε την Κυβέρνησή µας.  

Θεσµοθετήθηκε η περιοχή NATURA 2000 και στη χερσαία και στη θαλάσσια έκταση του 

Κυπαρισσιακού. Στις 15 ∆εκεµβρίου υπογράφηκε η υπουργική απόφαση και προκηρύχθηκε το έργο 

των ειδικών περιβαλλοντικών µελετών, για να έχουµε σε όλη την Ελλάδα σχέδια δράσης για τις 

περιοχές NATURA -δεν είχαµε δυστυχώς- και υλοποιούµε και ένα πρόγραµµα πρωτοφανές, θα 

έλεγα, για τα ελληνικά δεδοµένα, το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραµµα τέτοιου προϋπολογισµού, ύψους 

17,5 εκατοµµυρίων ευρώ από το πρόγραµµα LIFE-IP 4 για το φυσικό περιβάλλον της χώρας µας. 

Ειδικά για την ευαίσθητη περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου, έχουµε εκπονήσει και έχουµε 

υποβάλει ήδη στο Συµβούλιο της Επικρατείας σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος, για το οποίο είναι 

ίσως οι τελευταίες ηµέρες πριν από την υπογραφή του. Υπήρξε µια αλληλογραφία µε το Συµβούλιο 

της Επικρατείας, για να είναι ολοκληρωµένο. Εµείς, για να καλύψουµε αυτό το θέµα της έκδοσης 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος, όπως είπατε κι εσείς, εκδώσαµε υπουργική απόφαση το 2016, η οποία 

πρόσφατα, στις 24 Μαΐου, ανανεώθηκε. Άρα, η περιοχή είναι σε καθεστώς προστασίας. 

Από τη νοµοθεσία και ιδιαίτερα από το ν. 3937 απαγορεύεται ρητά η κίνηση µηχανοκίνητων 

οχηµάτων εκτός οδικού δικτύου σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι η συγκεκριµένη. 

Αναφέρονται, µάλιστα, συγκεκριµένα ο αιγιαλός και οι αµµοθίνες στο συγκεκριµένο νόµο. 

Στην υπουργική απόφαση που έχουµε δηµοσιεύσει αναφέρεται ότι αυτές οι περιοχές που 

είπατε και εσείς είναι στη Ζώνη Α, άρα είναι ζώνη υψηλής προστασίας, άρα προκύπτουν οι 

υποχρεώσεις του θεσµικού πλαισίου, όπως ήδη σας είπα, και από τον νόµο των φορέων, τον ν. 

4519 του Φεβρουαρίου, προκύπτει και η ένταξη της συγκεκριµένης περιοχής. 

Άρα πράγµατι και προστατευόµενη περιοχή είναι και υπό καθεστώς προστασίας NATURA 

2000  µε φορέα και µε απαγόρευση δραστηριοτήτων στις περιοχές αιγιαλού και αµµοθινών. 

Μάλιστα, ο φορέας διαχείρισης έχει την υποχρέωση γνωµοδότησης για δραστηριότητες και 

επικουρίας των αρχών που, όπως θα αποδειχθεί στη συνέχεια, δεν του ζητήθηκε. Άρα δεν 

εφαρµόστηκε το θεσµικό πλαίσιο όσον αφορά πιθανές αδειοδοτήσεις. Θα σας πω ακριβώς τι έχει 

γίνει.  

Όµως, θα ήθελα να παρατηρήσουµε κάτι στην ερώτησή σας. Αναφέρεστε σε δύο περιοχές -

πάµε λίγο στο συγκεκριµένο- Γιαννιτσοχώρι Ηλείας και Ελαία Μεσσηνίας. Άρα µιλάµε για δύο 

Περιφέρειες, ∆υτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου. Έχει σηµασία αυτό, γιατί σύµφωνα µε τα 

ενηµερωτικά έγγραφα που συλλέξαµε, η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας χορήγησε προσωρινή άδεια 

λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης Οµάδας Ζ για τον αγώνα Hellas Rally Raid 2018, µε 

περιοριστικό όρο την χρήση του επαρχιακού δικτύου και συγκεκριµένους χώρους του ∆ήµου 

Αρχαίας Ολυµπίας, ενώ η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έλαβε σχετικό αίτηµα. Άρα, όσον αφορά 

την Ηλεία υπήρχε για τον ∆ήµο Αρχαίας Ολυµπίας στην Περιφέρεια, όσον αφορά, όµως, τη 

Μεσσηνία δεν υπήρχε αίτηµα, γιατί πράγµατι είναι δύο Περιφερειών η περιοχή.  

Η απόφαση της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος κοινοποιήθηκε στη ∆ιεύθυνση Τροχαίας, στο 

Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, που έδωσε άδεια µε αυτά τα χαρακτηριστικά, όµως, για τον 



αγώνα αυτό για την περίοδο 21 ως 27 Μαΐου. ∆εν υπήρχε πουθενά η παράκτια περιοχή, οι 

αµµοθίνες και ο πυρήνας της προστατευόµενης περιοχής. Μιλάµε για επαρχιακό οδικό δίκτυο. 

Ο ∆ήµος Ζαχάρως δε, γιατί εκεί είναι η παράκτια έκταση και όχι στον ∆ήµο Αρχαίας 

Ολυµπίας, δεν έλαβε σχετικό αίτηµα. Οµοίως ο φορέας διαχείρισης της περιοχής, που όπως σας είπα 

υποχρεούται να γνωµοδοτεί και υποχρεούνται οι δραστηριότητες να παίρνουν τη σχετική 

γνωµοδότηση, δεν ερωτήθηκε και δεν ενηµερώθηκε. Το ∆ασαρχείο Ολυµπίας µάς αναφέρει ότι 

ενηµερώθηκε για το περιστατικό από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Από αυτήν πιθανά 

ενηµερωθήκατε κι εσείς κι εµείς όλοι -την «ΑΡΧΕΛΩΝ» δηλαδή- και διεξήγαγε αυτοψία µετά από το 

γεγονός.  

Προφανώς ο φορέας διαχείρισης επικοινώνησε µε τον συντονιστή της δράσης, ο οποίος 

υποστήριξε ότι έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες, αλλά µόλις σας ανέφερα ποιες άδειες είχε 

αναφέρει και µετά από επικοινωνία του φορέα και µε το ∆ασαρχείο Κυπαρισσίας, του γειτονικού 

νοµού λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε σχετική άδεια ούτε από αυτήν την υπηρεσία, κάτι που ήταν 

στο επίπεδο της προφορικής επικοινωνίας.  

Προφανώς έχουµε λάβει κι εµείς τα έγγραφα του «ΑΡΧΕΛΩΝ». Θα σας πω κλείνοντας τι 

έχουµε κάνει εµείς, γιατί αυτό έχει σηµασία. Νοµίζω ότι έχετε µια πλήρη εικόνα για τη µη 

αδειοδότηση της δραστηριότητας αυτής στον πυρήνα της προστατευόµενης περιοχής. Υπήρχε µία 

αδειοδότηση µόνο από την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος για το επαρχιακό οδικό δίκτυο του ∆ήµου 

Αρχαίας Ολυµπίας.  

Ζητήσαµε, λοιπόν, µε έγγραφο δικό µας, το οποίο έχει πάει ήδη στην αστυνοµική 

διεύθυνση, στην εισαγγελική αρχή, στον αρµόδιο φορέα, στα δασαρχεία, να γίνει διερεύνηση όλων 

των καταγγελλοµένων ενεργειών και διενέργεια όλων των προβλεπόµενων νόµιµων ενεργειών για 

την παράβαση συγκεκριµένου κανόνα του θεσµικού πλαισίου, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα 

και να ανακληθούν οποιεσδήποτε εγκρίσεις είχαν δοθεί, προφανώς γιατί διεστάλθηκαν και 

παρατύπως επεκτάθηκαν σε περιοχή που δεν είχε αδειοδότηση, αλλά για να µην υπάρχει ούτε η 

αφορµή να ανασταλούν όλες οι εγκρίσεις, να γίνει άµεση ενηµέρωση του Υπουργείου.  

Ζητήσαµε αναφορά τι έγινε, τι βρήκαν και τι ενέργειες µετέπειτα έγιναν, όχι µόνο τα 

ευρήµατα, αλλά και τι ευθύνες αποδόθηκαν και µε ποια διαδικασία. Προφανώς έχουµε ήδη αναθέσει 

στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικής Ζηµιάς να αντιµετωπίσει το θέµα της 

ζηµιάς µε βάση την ευθύνη του ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει». ∆ιότι δεν είναι µόνο τι έγινε και τι 

ευθύνες έχουν για την παράβαση των κανόνων, αλλά και τι περιβαλλοντική ζηµιά έχει αποτεθεί στο 

οικοσύστηµα και πώς θα αποκατασταθεί. Χρειάζεται αποκατάσταση η βιοποικιλότητα στην περιοχή 

αυτή, µε βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».  

Επίσης, σας λέω ότι για εµάς το θέµα δεν έχει λήξει. Το θεωρούµε πολύ σοβαρό. Εγώ σε 

συνέντευξη τύπου ήδη αναφέρθηκα στο απαράδεκτο αυτό γεγονός, το οποίο έχει γίνει προφανώς 

κατά παράβαση και ευρωπαϊκής κοινοτικής νοµοθεσίας και θα συνεχίσουµε τις ενέργειές µας για να 

καταλογιστούν ευθύνες στους υπεύθυνους και να µην επαναληφθούν αντίστοιχες παραβατικές 

συµπεριφορές, γιατί το θεσµικό πλαίσιο που διαµορφώνουµε είναι για να µην συµβαίνουν τέτοιες 

παραβιάσεις.  

Αυτός ο πλούτος που περιβάλλοντος είναι για να αποδίδει ανάπτυξη και ποιότητα ζωής κι 

όχι για να καταστρέφει την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής. 

∆ευτερολογία Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σωκράτη Φάµελλου 



Εγώ θα συµφωνήσω µε όλα όσα είπατε. Θα σας ενηµερώσω µόνο όσον αφορά το 

Συµβούλιο της Επικρατείας και την απόδοση ευθυνών, αυτά τα δύο που επαναλάβατε. 

Όσον αφορά το Συµβούλιο της Επικρατείας, κύριε Λυκούδη, το ορθό είναι ότι µία φορά δεν 

µας επιστράφηκε το προεδρικό διάταγµα, για να είµαστε ακριβείς. ∆εν ζητήθηκαν διορθώσεις. 

Ζητήθηκε από το Συµβούλιο της Επικρατείας διευκρίνιση σχετικά µε τις απαιτήσεις του θεσµικού 

πλαισίου, αν δηλαδή τα προεδρικά διατάγµατα των προστατευόµενων περιοχών έχουν ως 

προϋπόθεση την εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης µόνο -που έχουν προφανώς- ή και 

στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επειδή δηµιουργούν ένα πλαίσιο σχεδιασµού 

και όρων δραστηριοτήτων στη συνέχεια. 

Αυτό ήταν µια, αν θέλετε, νοµοτεχνικής και θεσµικής βάσης διευκρίνηση που έπρεπε να 

επιλυθεί. Αφορά και άλλα προεδρικά διατάγµατα. Η γνώση που έχω, επειδή έγιναν συναντήσεις των 

υπηρεσιών µε το Συµβούλιο της Επικρατείας και αποδόθηκε απάντηση νοµικά επεξεργασµένη από 

εµάς, είναι ότι έχει επιλυθεί το συγκεκριµένο θέµα, αλλά σε κάθε περίπτωση προφανώς δεν µπορώ  

να προσβάλω την αυτονοµία του Συµβουλίου της Επικρατείας, που περιµένω και από αυτό την 

έκδοση του προεδρικού διατάγµατος. 

∆εν υπήρξε δεύτερη ή πιθανότητα τρίτης, αν θέλετε, επιστροφής ή αλλαγής στους όρους, 

γιατί το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει τη δυνατότητα να παρέµβει επί των όρων και µόνο του, 

αυτεπαγγέλτως, και επί του σχεδίου που έχει στα χέρια του. ∆εν µας το επιστρέφει να το αλλάξουµε 

και να το δούµε ξανά. Νοµίζω ότι αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί, αλλά δεν µπορώ να 

προσβάλω το χρονοδιάγραµµα και τη δραστηριότητα του Συµβουλίου της Επικρατείας ως προς τον 

χρόνο. Εµείς θέλουµε να γίνει γρήγορα -να το πούµε έτσι- είναι πολιτική µας βούληση και τη 

γνωρίζει το Συµβούλιο της Επικρατείας. 

Όσον αφορά την απόδοση ευθυνών, νοµίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι από αυτά που 

γνωρίζουµε εµείς δεν θα παίξουµε τον ρόλο του δικαστή ή του εισαγγελέα. Υπάρχουν αυτοί οι 

αρµόδιοι φορείς και έχουν ενηµερωθεί από εµάς. ∆εν υπήρξε αδειοδότηση γι’ αυτές τις 

δραστηριότητες και υπήρχε παραβίαση κανόνων του περιβάλλοντος. Νοµίζω ότι ήµουν, µε βάση την 

πολιτική ευθύνη που έχω, απολύτως συγκεκριµένος. Έχουµε ζητήσει εγγράφως να αποδοθούν οι 

ευθύνες και ζητήσαµε να µας ενηµερώσουν για την απόδοση ευθυνών, για να µην υπάρχει 

οποιαδήποτε, αν θέλετε, καθυστέρηση ή υποτίµηση της επιλογής µας.  

Θέλουµε άµεσα να ενηµερωθούµε από τα ∆ασαρχείο, τις εισαγγελικές και τις νοµικές αρχές 

για την απόδοση ευθυνών σχετικά µε την παραβίαση των κανόνων του περιβάλλοντος, διότι αυτό, 

κύριε Λυκούδη -και µου δίνει την ευκαιρία η ερώτησή σας να το κάνουµε µαζί- που πρέπει να πούµε 

ως Κοινοβούλιο δηµόσια, είναι ότι δεν µπορούν να µην αποδίδονται ευθύνες για την παραβίαση των 

κανόνων του περιβάλλοντος. ∆εν είναι δυνατόν να υπάρχει ατιµωρησία. 

Βέβαια, δεν είµαι σίγουρος ότι πράγµατι έγινε το πλήθος των δραστηριοτήτων εκτός των 

επαρχιακών δρόµων. Σίγουρα πήγαν µηχανές στην περιοχή. ∆εν γνωρίζω ακριβώς τη διάσταση της 

παρέµβασης. 

                         Ο ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

                   ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 

 

    

Σελίδες απάντησης: 4 

Σελίδες συνηµµένων:  

Σ ύ ν ο λ ο  Σελίδων: 4   
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