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ΔΝΣΑΗ
ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ
ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΘΔΑΛΙΑ – ΣΔΡΔΑ
ΔΛΛΑΓΑ
(Αξ. πξση.: νηθ. 4998/227661, 23.12.2016)

ΘΔΜΑ: Αλαλέσζε – Σξνπνπνίεζε ηεο αξ. 714/08-06-2000 Απόθαζεο Έγθξηζεο
Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (ΑΔΠΟ) ηνπ Ννκάξρε Ν.Α. Βνησηίαο, όπσο αλαλεώζεθε κε ηελ
αξ. 100948/07-07- 2006 Κνηλή Απόθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ – ΤΔΝ – ΤΠ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ, γηα ην
έξγν «Δγθαηάζηαζε θόξησζεο πινίσλ κε ρύδελ βσμίηε ηεο εηαηξείαο «ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΙ
ΒΩΞΙΣΔ Α.Δ.», ζηε ζέζε Πεξηζηεξά, Γ.Δ. Γηζηόκνπ ηνπ Γήκνπ Γηζηόκνπ - Αξάρνβαο –
Αληίθπξαο».
Έρνληαο ππόςε ηηο κειέηεο:
1. Αληρλεπζείζεο επηπηώζεηο ζηνλ ρεξζαίν θαη παξάθηην ρώξν ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
βηνκεραληθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο ΄΄ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ΄΄ όξκνο Αληίθπξαο – Κνξηλζηαθόο Κόιπνο
(ΔΛΚΔΘΔ – ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΩΚΔΑΝΟΓΡΑΦΙΑ), 2009
2. Παξαθνινύζεζε πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ ηνπ όξκνπ Αληίθπξαο, κε έκθαζε ζηελ εγθαηάζηαζε ζεξκόθηισλ
εηδώλ (ΔΛΚΔΘΔ – ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΩΚΔΑΝΟΓΡΑΦΙΑ) , 2010-2011
3. Παξαθνινύζεζε πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ ηνπ όξκνπ Αληίθπξαο, κε έκθαζε ζηελ εγθαηάζηαζε ζεξκόθηισλ
εηδώλ (ΔΛΚΔΘΔ – ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΩΚΔΑΝΟΓΡΑΦΙΑ) , 2012-2013
4. Απνηίκεζε πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ ζεξκνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ ζηελ
πεξηνρή ηνπ όξκνπ Αληίθπξαο (ΠΟΑΚ), 2009
5. Πνηόηεηα πεξηβάιινληνο Οξκνπ Αληίθπξαο – Πεξηιεπηηθή απνηίκεζε πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ ( Γηνλύζηνο Π.
Μάξγαξεο ).
6. Δθζεζε εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο MEDPOL.

θαη ηελ απάληεζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο πδάησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα ηελ νηθνινγηθή θαηάζηαζε ησλ
πδάησλ ηνπ Κνξηλζηαθνύ Κόιπνπ ζηηο 10/6/2011 αξ. πξση. 145386.
Τπνβάιινπκε έλζηαζε θαηά ηεο απόθαζεο, ηεο πξντζηακέλεο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο ρσξνηαμηθήο θαη
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο, κε ζέκα
΄΄Αλαλέσζε – Σξνπνπνίεζε ηεο αξ. 714/08-06-2000 Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ
(ΑΔΠΟ) ηνπ Ννκάξρε Ν.Α. Βνησηίαο, όπσο αλαλεώζεθε κε ηελ αξ. 100948/07-07-2006 Κνηλή
Απόθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ – ΤΔΝ – ΤΠ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ, γηα ην έξγν «Δγθαηάζηαζε θόξησζεο πινίσλ κε
ρύδελ βσμίηε ηεο εηαηξείαο «ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΣΔ Α.Δ.», ζηε ζέζε Πεξηζηεξά, Γ.Δ. Γηζηόκνπ
ηνπ Γήκνπ Γηζηόκνπ - Αξάρνβαο – Αληίθπξαο»΄΄,
γηα ηνπο εμήο ιόγνπο:
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Ι. Οη πεξηβαιινληηθνί όξνη πνπ ζέηνληαη από ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε είλαη ειιηπείο ζε
ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα πεξηβαιινληηθή ξύπαλζε ηεο πεξηνρήο ηνπ όξκνπ ηεο Αληίθπξαο.
Η ξύπαλζε ζηελ ζάιαζζα θαη ζηηο ρεξζαίεο πεξηνρέο απνηππώλεηαη ζηηο αλσηέξσ κειέηεο.
ΙΙ. Η πνιηηεία, εθαξκόδνληαο ηελ πεξηβαιινληηθή αξρή ΄΄ν ξππαίλσλ πιεξώλεη΄΄, νθείιεη λα
θαηαξηίζεη ζρέδην απνξξύπαλζεο ηνπ όξκνπ ηεο Αληίθπξαο.
ηα πιαίζηα απηνύ ηνπ ζρεδίνπ λα πξνβιέπνληαη θαη ηπρώλ λέεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο
ζηελ πεξηνρή. Αληί απηνύ, αδεηνδνηείηαη ε ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηα ε νπνία ζα ζέζεη ηελ
ηαθόπιαθα ζηελ πνηόηεηα ησλ πδάησλ ηεο ζάιαζζαο αιιά θαη ησλ θαηνίθσλ πνπ δηακέλνπλ
ζε απόζηαζε ηξηάληα πέληε κέηξσλ από ηηο εγθαηαζηάζεηο (νηθηζκόο Πεξηζηεξά) θαη ζε απόζηαζε
ηξηαθνζίσλ κέηξσλ από ηνλ νηθηζκό Άζπξα πίηηα.
Η Μειέηε παξνπζηάδεη πνιιαπιέο ειιείςεηο ή θαη επηιεθηηθέο αλαθνξέο ή θαη απζαίξεηεο
εθηηκήζεηο θαη επηθιήζεηο ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήγεη ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμππεξεηνύλ
ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο ΔΤΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΣΔ εηο βάξνο ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο ηνπηθήο
θνηλσλία θαη ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
Αηηνύκαζηε ηελ απόξξηςε ηεο έγθξηζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο απόθαζεο, ηελ πιήξε εμπγίαλζε ηνπ
ρσξνηαμηθνύ θαη αλαπηπμηαθνύ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηεο
βσμηηηθήο δξαζηεξηόηεηαο κέζα ζε έλα πιήξεο ξεαιηζηηθό ηνπηθό παξαγσγηθό – αλαπηπμηαθό
ζεζκηθό πιαίζην. Οη ηξόπνη θαη νη ηόπνη αλάπηπμεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνη
ώζηε λα εμππεξεηνύλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ ηνπ βσμίηε (θαη όρη αδηάθξηηα ηελ
κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδώλ ησλ ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ) κε ηηο ειάρηζηεο επηπηώζεηο ζην ζπλνιηθό
παξαγσγηθό κνληέιν, δειαδή ζηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ ζπλνιηθνύ παξαγόκελνπ πινύηνπ ηεο πεξηνρήο
γηα ινγαξηαζκό ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο.
ηελ πεξηνρή ε δξαζηεξηόηεηα ηεο εμόξπμεο θαη επεμεξγαζίαο βσμίηε ζε ζπλδπαζκό κε ην
εξγνζηάζην παξαγσγήο αινπκηλίνπ, έρνπλ πξνζθέξεη θαη πξνζθέξνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ησλ νπνίσλ ε
ζεκαληηθόηεηα δελ ακθηζβεηείηε από θαλέλα. Έρεη όκσο απνδεηρζεί ηαπηόρξνλα όηη ε εμάξηεζε ηεο
επξύηεξεο πεξηνρήο από ηελ «κνλνθαιιηέξγεηα» ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηαο έρεη θαηαιήμεη
λα πξνθαιεί πνιύ ζνβαξά πξνβιήκαηα, πνιύ κεγαιύηεξα από απηά πνπ ιύλεη. Ήδε πξηλ ηελ
εθδήισζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε ηνπηθή νηθνλνκία είρε παξαθκάζεη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην
παξειζόλ θαη ε κόλε αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο ήηαλ ε εγθαηάιεηςε ηεο πεξηνρήο. Ο αγξνηηθόο
θιάδνο είρε εγθαηαιεηθηεί θαη ν ηνπξηζηηθόο θιάδνο πάζρηδε επί δεθαεηίεο λα αλαπηπρζεί κε
ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα πνπ δελ πέξαζαλ πνηέ έμσ από ηα Διιεληθά ζύλνξα. Η πεξηνρή είρε
απνθνπεί νπζηαζηηθά από θάζε άιιε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα θαη είρε εμαξηεζεί απνθιεηζηηθά από
ηελ βσμηηηθή – αινπκηλίνπ κε επηθνπξηθή εηζξνή θεθαιαίσλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία ηελ
επηζθεςηκόηεηα ηεο πεξηνρήο ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο από όζνπο ηελ είραλ εγθαηαιείςεη θαη
δνύζαλ πιένλ κόληκα ζηελ Αζήλα θαη άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Με ηελ εθδήισζε ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη κηζζνί ηνπ θπξίαξρνπ ηνπηθνύ θιάδνπ έπεζαλ ζηα όξηα ηεο επηβίσζεο θαη ε
όκνηα πνξεία παλειιαδηθά ζηνλ Ιδησηηθό αιιά θαη Γεκόζην ηνκέα κεηώλνπλ θάζεηα ρξόλν κε ην
ρξόλν θαη ηελ δπλαηόηεηα ησλ ηνπηθώλ κεηαλαζηώλ λα επηζθεθηνύλ ηεο γελέηεηξά ηνπο ην θαινθαίξη.
Ο θιάδνο ηεο νηθνδνκήο έρεη κεδεληζηεί, ε αγξνηηθή παξαγσγή έρεη εγθαηαιεηθηεί θαη ηα ηνπξηζηηθά
θαηαζηήκαηα (θαηαιύκαηα, εζηηαηόξηα, θαθεηέξηεο, εκπνξηθά θ.ι.π.) εμαξηνύλ πιήξσο ηελ επηβίσζή
ηνπο από ηελ νξζά ζρεδηαζκέλε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κε ζηόρν ηνλ δηεζλή Σνπξηζκό. Η πεξηνρήο καο
δηαζέηεη ζε πνιύ πςειή πνηόηεηα ηα θπξίαξρα ζηνηρεία ηνπ Δζληθνύ Σνπξηζηηθνύ Πξντόληνο,
«ΗΛΙΟ, ΘΑΛΑΑ,ΠΑΡΑΛΙΑ» θαη ηζρπξά δηεζλή πιενλεθηήκαηα ηα δύν Μλεκεία Παγθόζκηαο
Πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO, ηνπο Γειθνύο θαη ηνλ Όζην Λνπθά. Με ηελ πεξηνρή
απόιπηα εμαξηεκέλε από ηελ κηζζνινγηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο ηεο θξίζεο, θαζίζηαηαη απηνλόεην
όηη ην αίηεκά καο ηαπηίδεηαη όρη κε ηελ δηαβίσζε αιιά κε ηελ επηβίσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.
Δλδεηθηηθά ζρεηηθά κε ηελ Μειέηε:
1)ηελ παξ. 1.3.1. ΘΔΗ ΔΡΓΟΤ, αλαθέξεη όηη ε απόζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ από ηνλ νηθηζκό
Πεξηζηέξα είλαη κηθξόηεξε ησλ 300κ.. Η αθξηβήο εηθόλα πνπ απνθεύγεηαη ζαθώο λα παξνπζηαζηεί
είλαη πσο ν νηθηζκόο Πεξηζηέξα αλαπηύζζεηαη ζήκεξα ζε επηθάλεηα δηαζηάζεσλ 250κ. πεξίπνπ
παξάιιεια κε ηελ παξαιία κε βάζνο 50κ. πεξίπνπ. Η δώλε μεξάο κεηαμύ ηνπ κεηώπνπ ηνπ νηθηζκνύ
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θαη ηεο παξαιίαο έρεη πιάηνο από 55 κέρξη 120 κέηξα πεξίπνπ θαη κέζα ζε απηό ην κηθξό πιάηνο
αλαπηύζζνληαη νη ελ ιόγσ εγθαηαζηάζεηο. Σα όξηα ηεο έθηαζεο ηεο κειέηεο βξίζθνληαη κόιηο ζηα 35
κε 40 κέηξα απόζηαζε από ηα κηζά ζπίηηα ηνπ νηθηζκνύ θαη 50 κέηξα από ηα πην καθξηλά. Σν
θεληξηθό θηίξην ζξπκκαηηζκνύ ηνπ βσμίηε απέρεη κόιηο 55κ. από ηα θνληηλόηεξα ζπίηηα. Γειαδή κε
ηελ ιεηηνπξγία κηαο ηέηνηαο εγθαηάζηαζεο , νπηηθά, αηζζεηηθά ,πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά θαη από
θάζε πιεπξά, ν νηθηζκόο απαμηώλεηε πιήξσο.
2)ηελ παξ. 1.3.1. ΘΔΗ ΔΡΓΟΤ, επίζεο αλαθέξεη όηη ε απόζηαζε από ηνλ νηθηζκό Άζπξα πίηηα
κηθξόηεξε ηνπ 1ρικ.. Η αθξηβήο εηθόλα πνπ απνθεύγεηαη ζαθώο λα παξνπζηαζηεί είλαη πσο ηα όξηα
ηνπ νηθηζκνύ απέρνπλ από απηά ησλ εγθαηαζηάζεσλ κόιηο 350 θαη 500κ. από ην θεληξηθό θηίξην
ζξπκκαηηζκνύ ηνπ βσμίηε. Γειαδή ν νηθηζκόο Άζπξα ζπίηηα ζα ππνζηεί θαζνξηζηηθή ππνβάζκηζε
επίζεο από θάζε πιεπξά ζην ζύλνιό ηνπ από ηελ ιεηηνπξγία απηώλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ
3)ηελ παξ.2.1. ζην ζρήκα 2.2 ζηελ ζει. 13 είλαη εκθαλέο όηη ε ζθάια θόξησζεο είλαη παιαηάο
ηερλνινγίαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70, απαξραησκέλεο γηα ηελ αθξίβεηα ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία
πηπζζόκελσλ θαη πιήξσο θιεηζηώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ππόινηπε Δπξώπε
θαη ζηνλ Γπηηθό θόζκν όηαλ παξόκνηεο εγθαηαζηάζεηο βξίζθνληαη ζε παξαιηαθό κέησπν ή θαη θνληά
ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο αθόκα θαη ζε απόζηαζε ρηιηνκέηξσλ. Όπσο είλαη ζήκεξα εγθπκνλεί θαη
θηλδύλνπο αηπρεκάησλ.
Σν κεηάιιεπκα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο ππόθεηληαη ζε πέληε (5) δηαδνρηθέο πηώζεηο από ην
θνξηεγό απηνθίλεην κέρξη ην θαξάβη, ζε ζηιό θαη ηαηληόδξνκνπο εληειώο αλνηρηνύο. Οη αλαθνξέο γηα
θαιύκκαηα ζηνλ ηαηληόδξνκν θ.ι.π., είλαη εληειώο παξαπιαλεηηθέο κηαο θαη απηά απνηεινύλ απιά
θύιια ιακαξίλαο πνπ θαιύπηνπλ κία από ηηο ηέζζεξεηο πιεπξέο ηεο δηαδξνκήο θαη δελ απνηξέπνπλ
νύηε ηελ παξαγσγή θαη δηαζπνξά ζθόλεο νύηε ηελ ξίςε βσμίηε ζηελ ζάιαζζα. Οκνίσο νη αλαθνξέο
γηα αληηκεηώπηζε ηεο ζθόλεο ζηελ αηκόζθαηξα θαη ηεο απόξξηςεο βσμίηε ζηελ ζάιαζζα είλαη
εληειώο αβάζηκεο θαη παξαπιαλεηηθέο. Υσξίο λα ρξεηάδεηαη άιια επηρεηξήκαηα από πιεπξάο καο, ε
πξαγκαηηθόηεηα βξίζθεηαη ζην βπζό ηεο ζάιαζζαο θάζε ζθάιαο ηέηνηαο ηερλνινγίαο θαη ζηελ
καξηπξία ησλ θαηνίθσλ θάζε αλάινγεο πεξηνρήο. Ο ηζρπξηζκόο άιισζηε ηεο κειέηεο όηη ε
επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη κεησκέλνο από ην όηη ε ζθάια δελ ζα ιεηηνπξγεί ζπλερώο είλαη
πξώηα απ’ όια νκνινγία όηη ηειηθά ε ιεηηνπξγία ηεο ζα επηβαξύλεη ην πεξηβάιινλ θαη βέβαηα είλαη
εληειώο αλεύζπλν από ηελ Πνιηηεία λα δώζεη νπνηαδήπνηε άδεηα βαζηζκέλε ζηελ γεληθή αόξηζηε θαη
ρσξίο θακία δέζκεπζε θαη επζύλε δήισζε πεξί πεξηζηαζηαθήο ιεηηνπξγίαο.
4|)ηελ παξαγξ. 3.1.1 Ιζρύνπζεο ξπζκίζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ.
Η Μειέηε αλαθέξεηαη ην Δζληθό Δηδηθό Υσξνηαμηθνύ ηνπ Σνπξηζκνύ ΦΔΚ 1138/Β/11-6-2009 θαη ε
ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην ΦΔΚ 3155/12-12-2013 ε νπνία αθπξώζεθε θαη είλαη ζε δηαδηθαζία
δηαβνύιεπζεο γηα επαλέθδνζε. Η κειέηε επηθαιείηαη ηηο αλαθνξέο ηνπ ΦΔΚ ηνπ 2009 σο απηέο πνπ
ηζρύνπλ ζήκεξα θαη ηππηθά ίζσο έηζη λα είλαη. Παξαιείπεη όκσο λα αλαθέξεη όηη ν Υάξηεο ηνπ ΦΔΚ
ηνπ 2009 ήηαλ εμαξρήο δεδεισκέλα ειιηπήο, όηη ζηνλ Υάξηε ηνπ ΦΔΚ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 2013
αλαθέξεηαη ηθαλή αξρηθή ηνπξηζηηθή πεξηνρή ζηελ Αληίθπξα θαη όηη ην ΦΔΚ ηνπ 2013 δελ αθπξώζεθε
εμαηηίαο ηνπ Υάξηε ν νπνίνο ζα απνηειέζεη ζίγνπξα ηκήκα ηνπ πξνο έθδνζε λένπ ΦΔΚ κε
εκπινπηηζκό ησλ ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ. Η Γεκνηηθή θαη Πεξηθεξεηαθή αξρή ζα πξέπεη λα κελ
εγθξίλνπλ κία άδεηα πνπ ζα ππνβάζκηδε αλαπηπμηαθά ην ζύλνιν ηεο πεξηνρήο θαη ζα έραλε
πνιύηηκν παξαιηαθό κέησπν δεκηνπξγώληαο αξλεηηθά ηεηειεζκέλα ζηνλ επεξρόκελν ράξηε ησλ
ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ ηεο Διιάδαο. Όρη γηα ηελ δηαβίσζε αιιά γηα ηελ επηβίσζε ηεο ηνπηθήο
νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα πξνζηαηέςνπλ ην παξαιηαθό κέησπν σο πνιύηηκν παξαγσγηθό πόξν
όπσο θάλνπλ όιεο νη κεζνγεηαθέο ρώξεο . Δπηβάιιεηαη δε θαηεπείγνληνο λα θξνληίζνπλ λα
ιεθζνύλ θαη λα ηεζνύλ ππ’ όςε ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ όιεο νη ζεζκηθέο απνθάζεηο πνπ
απαηηνύληαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ ζπλόινπ ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ ηνπ θόιπνπ ηεο Αληίθπξαο
(από θάπνηα ηθαλή απόζηαζε δπηηθά από ην εξγνζηάζην Αινπκηλίνπ θαη σο ηα όξηα κε ηελ Φσθίδα)
θαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ θνξπθνγξακκή ησλ πξαλώλ πνπ πεξηβάινπλ ην ζύλνιν ηνπ
Κόιπνπ , σο πεξηνρέο πξνο ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, δειαδή «Σνπξηζηηθήο πξνηεξαηόηεηαο». Αθξηβώο
όπσο επηβάιεη ε δηεζλή πξαγκαηηθόηεηα, ε δηεζλή πξαθηηθή θαη νη ζρεηηθέο επηζηήκεο πεξί
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Υάξηε ηνπ ΦΔΚ ηνπ 2013 ηνπξηζηηθέο
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δώλεο βάζνπο ρηιηνκέηξσλ ζηα δύν ηξίηα πεξίπνπ ηεο αθηνγξακκήο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο
από ηνλ Έβξνο κέρξη ηα Ισάλληλα.
5)Παξόηη ζηελ ζει. 26 ηεο κειέηεο γίλεηαη αλαθνξά ζην ηη πξνβιέπεηαη ζηα Δζληθά Δηδηθά
Υσξνηαμηθά γηα ηελ ζπλύπαξμε Σνπξηζκνύ θαη Δμόξπμεο, δίλεηαη έκθαζε ζην όηη δελ κπνξεί λα
απνθιεηζηεί ε δπλαηόηεηα θόξησζεο κεηαιιεύκαηνο ζε πινία, δελ δίλεη έθηαζε όκσο ζηελ αλαθνξά
όηη ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο αλαθέξεηαη σο απηνλόεην ε «…. ππωτογενή επεξεπγασία των
ππώτων ςλών στοςρ σώποςρ εξόπςξηρ.» θαη όρη ζε εγθαηαζηάζεηο ζηελ παξαιία θπξηνιεθηηθά δίπια
ζε νηθηζκό.
6)ην θεθ.5 νη ηζρπξηζκνί γηα ζηάζκε ζνξύβνπ όρη κεγαιύηεξε ησλ 65 dBA είλαη απζαίξεηνη θαη
παξαπιαλεηηθνί κηαο θαη είλαη αδύλαην λα ιεηηνπξγήζεη νπνηνδήπνηε ζύζηεκα ζξπκκαηηζκνύ βσμίηε
θαη κάιηζηα θξπζηαιιηθήο δνκήο όπσο ηεο πεξηνρήο κόιηο πελήληα κέηξα από ζπίηηα . Οκνίσο
απζαίξεηεο θαη παξαπιαλεηηθέο είλαη θαη νη αλαθνξέο γηα ηελ κε πξόθιεζε ζθόλεο ζηελ αηκόζθαηξα
θαη ξήμεο βσμίηε ζηελ ζάιαζζα κε αδηάςεπζηνπο κάξηπξεο ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζηνλ βπζό θαη ζην
έδαθνο γύξσ από θάζε ηέηνηαο κνξθήο αξραίαο ηερλνινγίαο ζθάιαο θόξησζεο, πνπ όπνηνο
ακθηζβεηεί ηνπο ηζρπξηζκνύο καο κπνξεί απιά λα θάλεη ζρεηηθέο κεηξήζεηο.
Αηηνύκαζηε ηελ απόξξηςε ηεο Μειέηεο θαη ηελ κε έθδνζεο ζρεηηθήο άδεηαο. Σελ εμπγίαλζε ηνπ
ζεζκηθνύ – Υσξνηαμηθνύ θαζεζηώηνο ηεο πεξηνρήο ζηελ θαηεύζπλζε ηελ νξζήο αλάπηπμεο ηεο
νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο κε ζηήξημε ηνπ Σνπξηζηηθνύ θαη Αγξνηηθνύ θιάδνπ γηα ηνπο νπνίνπο δηαζέηεη
πνιύ ηζρπξνύο θαη αλεθκεηάιιεπηνπο πόξνπο. Η θόξησζε βσμίηε ζε πινία ζα πξέπεη λα
αληηκεησπηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλνιηθνύ αλαπηπμηαθνύ ζρεδηαζκνύ κε άιινλ ηξόπν.
Πξνηεηλόκελνη ηξόπνη:
Τπάξρεη ζθάια θόξησζεο θαη αλάινγεο παξαρσξήζεηο αηγηαινύ θαη παξαιίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
άιιεο εηαηξίαο εμόξπμεο ηεο πεξηνρήο Γειθνί-Γίζηνκν. Να ιεθζνύλ όιεο νη απαξαίηεηεο απνθάζεηο
από ηα αξκόδηα Τπνπξγεία ώζηε λα δνζεί κία άδεηα γηα κία ζθάια θόξησζεο ε νπνία λα ιεηηνπξγήζεη
ζε αλεμάξηεηε θνηλνπξαθηηθή επηρεηξεκαηηθή βάζε (είλαη ζηελ επρέξεηα ηεο Πνιηηείαο λα επηβάιεη
θάηη ηέηνην εάλ αλαιάβεη επηηέινπο ηηο επζύλεο ηεο) θαη λα εμππεξεηεί θαη ηηο δύν εηαηξίεο. Η δήηεζε
θαη ησλ δύν εηαηξηώλ γηα θόξησζε πινίσλ είλαη κηθξή ζα παξακείλεη όκνηα θαη κπνξεί λα θαιπθηεί
απόιπηα από κία ζθάια θόξησζεο. Οπνηνζδήπνηε ηζρπξηζκόο πεξί ηνπ αληηζέηνπ δηαςεύδεηαη από ηα
πξαγκαηηθά ζηνηρεία ησλ όπνησλ ηειεπηαίσλ εηώλ. Μία ζεηξά ηέηνησλ απνθάζεσλ κπνξεί λα ιεθζεί
ζήκεξα κε ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο όπνηαο δηνηθεηηθήο πξνζαξκνγήο απαηηείηε ελόο έηνπο.
ρεηηθά κε ηελ αξρηθή απόθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ζα πξέπεη επηηέινπο ε Πνιηηεία λα αλαιάβεη ηηο
επζύλεο ηεο θαη λα ζηακαηήζεη λα ιακβάλεη απνθάζεηο ρξεζηκνπνηώληαο επρνιόγηα αληί ζαθώλ
όξσλ. Απνηειεί πξόθιεζε πιένλ ζηελ επνρή ηεο θξίζεο θαη ηεο θησρνπνίεζεο όιν θαη κεγαιύηεξνπ
κέξνπο ησλ Διιήλσλ λα ιακβάλνληαη ηέηνηεο απνθάζεηο κε ρξήζε αλαθνξώλ όπσο «ζα πξέπεη» λα
κελ γίλεηαη απηό ή λα κελ γίλεηαη εθείλν, «λα απνθεύγεηαη» απηό ή « λα ιακβάλνληαη όια ηα κέηξα
ώζηε…» αιιά λα εμαζθαιίδεη όηη ζα γίλεη απηό θαη δελ ζα ζπκβεί εθείλν, όηαλ ην δηαθύβεπκα είλαη ε
επηβίσζε ησλ Διιήλσλ ελάληηα ζηελ απεξηόξηζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδώλ ηδησηηθώλ Δηαηξηώλ. Οη
πεξηζζόηεξνη όξνη ηεο απόθαζεο απνηεινύλ εηο γλώζε όισλ όξνπο πνπ δελ ηεξνύληαη θαη ε Πνιηηεία
αδπλαηεί λα επνπηεύζεη θαη λα επηβάιεη. Η ζεκεξηλέο απνθάζεηο ζα έρνπλ πνιύ ζπγθεθξηκέλν θαη
πνιύ ζεηηθό ή πνιύ αξλεηηθό αληίθηππν ζην άκεζν κέιινλ ρηιηάδσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο
Οη απνθάζεηο πιένλ επηβάιιεηαη λα είλαη ζαθήο, μεθάζαξεο θαη κε εμαζθαιηζκέλν απνηέιεζκα.
ύμφωνα με τα παραπάνω και
επειδή έχουμε έννομο ςυμφέρον ωσ ςυλλογικόσ φορέασ του Κορινθιακού Κόλπου,
επειδή η παρούςα ένςταςη είναι νόμιμη και εμπρόθεςμη εντόσ τησ τριανταήμερησ προθεςμίασ,
ςύμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 8 του Ν. 3200/55, ΥΕΚ 97Α (Ν 2503/1997, ΥΕΚ 107Α,
άρθρο 1, παρ. 2),
επειδή η παρούςα ένςταςη είναι βάςιμη και αποδεικνύεται από τα προςκομιζόμενα έγγραφα
αιτούμαςτε
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Να γίνει δεκτή η παρούςα ένςταςη και να ακυρωθεί η με αρ. πρωτ. 4998/227661, 23.12.2016,
απόφαςη τησ Αποκεντρωμένησ Διοίκηςησ Θεςςαλίασ – τερεάσ Ελλάδασ.
*Επιςυνάπτονται, ςε cd, οι προαναφερθείςεσ αριθμημένεσ μελέτεσ (με αριθμούσ 1-6) η επιςτολή-απάντηςη τησ
Ειδικήσ Γραμματείασ Υδάτων προσ την Ομοςπονδία μασ και φωτογραφίεσ πρόςφατεσ από τον οικιςμό Περιςτερά.

Για το Διοικητικό υμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΚΑΡΙΜΠΑ ΕΤΘΤΜΙΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΟ
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