
 

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021 

Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Θέμα: Υγρότοπος Τσαμαρά Ιωάννινα: Το ΥΠΕΝ συγχέει τις υποκειμενικές 

απόψεις με τα επιστημονικά δεδομένα και τους δεσμευτικούς για όλους νόμους. 

Κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής μου «Ιωάννινα, ο Υγρότοπος Τσαμαρά 

αποκρύπτεται στα χαρτιά για να τσιμεντωθεί» στις 4.6.2021 στη δευτερολογία του ο 

υφυπουργός κ. Ταγαράς αναφέρθηκε στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 

έργου “Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων ” λέγοντας «οι γνωμοδοτήσεις δεν 

είναι δεσμευτικές για κανέναν, γι’ αυτό λέγονται γνωμοδοτήσεις, αλλά ακούγονται από όλους 

και οφείλουν όλοι να τις λαμβάνουν υπ’ όψιν, γιατί μπορεί να έχουν γίνει λάθη, να υπάρχουν 

θέματα τα οποία δεν έχουν εξεταστεί. Αυτός είναι και ο λόγος των γνωμοδοτήσεων και της 

διαβούλευσης. Αν δεν έχουν αξιολογηθεί στοιχεία, να αξιολογούνται μέσα από τους φορείς, 

κοινωνικούς και θεσμικούς, για κάθε θέμα, όπως και για το συγκεκριμένο». 

Ωστόσο, ο υφυπουργός παραβλέπει το γεγονός ότι οι υπηρεσίες γνωμοδοτούν βάση νόμων και 

όχι "υποκειμενικών απόψεων". Συγκεκριμένα, ο υφυπουργούς αγνοεί τόσο ο ίδιος όσο και 

όλες οι υπηρεσίες που γνωμοδότησαν θετικά το άρθρο 20 παρ. 6δ του Ν. 3937/2011 στο οποίο 

αναφέρεται ότι «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία των συναρμόδιων υπηρεσιών και την υπάρχουσα 

επιστημονική τεκμηρίωση, καταρτίζονται κατάλογοι υγρότοπων με επιφάνεια μεγαλύτερη 

των 80 στρεμμάτων, εφόσον αυτοί δεν έχουν οριοθετηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 

του ν. 1650/1986. Ο κατάλογος που περιλαμβάνει τα ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά, το 

μέγεθος και τη θέση κάθε υγρότοπου, συνεκτιμάται υποχρεωτικά από τις υπηρεσίες της 

κρατικής και αποκεντρωμένης διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη λήψη 

αποφάσεων που μπορεί να επηρεάζουν αμέσως ή εμμέσως τις εκτάσεις αυτές. Για τον 

καθορισμό όρων δόμησης, χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μέσα στους υγρότοπους αυτούς 

εφόσον δεν έχουν θεσπιστεί τέτοιοι στα πλαίσια ένταξής τους σε ευρύτερη προστατευόμενη 

περιοχή ή απαιτείται τροποποίησή τους εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 21 

παρ. 1β του ν.1650/1986. Για τους υγροτόπους αυτούς μέχρι την έκδοση των προεδρικών 

διαταγμάτων απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση αποστράγγισή τους και η μερική ή ολική 

επιχωμάτωσή τους». 

Ερωτάται ο κ. υπουργός: 

1. Δεδομένου ότι ο Υγρότοπος Τσαμαρά είναι καταγεγραμμένος από το ΕΚΒΥ άνω των 

80 στρεμμάτων και εμπίπτει το άρθρο 20 παρ. 6δ του Ν. 3937/2011 συνεχίζει να 

υποστηρίζει ότι πρέπει να καταστραφεί για χάρη του δρόμου ταχείας κυκλοφορίας; 

2. Παραβιάζεται ή όχι το άρθρο 20 παρ. 6δ του Ν. 3937/2011 στη συγκεκριμένη 

περίπτωση;  
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