ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

1133

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων:

40

Ημερομ. Κατάθεσης:

12/11/2021

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2021
Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Εσωτερικών, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Τουρισμού και Υποδομών & Μεταφορών
Θέμα: “Στρατηγικές επενδύσεις” καταστροφής των περιοχών Natura στη Βόρεια
Κέρκυρα
Η λιμνοθάλασσα Αντινιώτη είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία στην Κέρκυρα, με
εξαιρετικά ευαίσθητο αλλά και πολυποίκιλο οικοσύστημα. Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του
νησιού, στο δήμο Θιναλίων, μετά την παραλία του Αλμυρού και του Άγιου Σπυρίδωνα. Το
οικοσύστημα της Αντινιώτης καταλαμβάνει έκταση 2000 στρέμματα. Τα 900 είναι ο Νήσος
Αγίας Αικατερίνης, γύρω στα 500 η λιμνοθάλασσα και 600 το περιβάλλον έλος.
Η περιοχή προστατεύεται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000 και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες
των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ και της Ορνιθοπανίδας 2009/147/ΕΚ όπως αυτές
ενσωματώθηκαν στο Εθνικό δίκαιο. Οι τόποι Natura 2000 αποτελούνται από είδη και
οικοτόπους που θεωρούνται ευρωπαϊκής σημασίας επειδή απειλούνται με εξαφάνιση, είναι
ευάλωτα, σπάνια ή ενδημικά, ή συνιστούν εξαιρετικά παραδείγματα τυπικών
χαρακτηριστικών μίας ή περισσότερων από τις εννέα βιογεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης.
Για τη λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (GR2230001) -μέρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura
προστατευμένη και από τις 2 Οδηγίες Οικοτόπων και Ορνιθοπανίδας- εκπονήθηκε και
νομίμως κατατέθηκε στο αρμόδιο υπουργείο Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) το 2008
από τον τότε Δήμο Θιναλίων, νυν Βόρειας Κέρκυρας, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ
Ιονίων Νήσων. Παρόλο που δεν έχει ακόμα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα, η ΕΠΜ υφίσταται
και παράγει έννομα αποτελέσματα. Με την υπ. αριθμ. 115555/135/22.1.2009 Απόφαση της
Γεν. Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ απορρίφθηκε ανάλογη επένδυση στη
συγκεκριμένη περιοχή βασιζόμενη στην ΕΠΜ.
Η χερσόνησος του «Νήσου» Αγίας Αικατερίνης, η λιμνοθάλασσα και το έλος της Αντινιώτης
είναι ένα ενιαίο σύνολο, δηλαδή ο υγροβιότοπος της Αντινιώτης και βρίσκεται σε καθεστώς
απολύτου προστασίας καθ’ όλην την έκτασή του χωρίς καμία διάκριση μεταξύ των διαφόρων
επιμέρους οικοσυστημάτων, δηλαδή μέχρι των απώτατων ορίων της Ζώνης Natura 2000
GR2230001.
Το 2005 επιχειρήθηκε μέσα στο έλος η ανέγερση ξενοδοχείου 1.200 κλινών κι ισοπεδώθηκαν
αμμοθίνες, αρχαίοι τάφοι, υδρόβια βλάστηση 64 στρεμμάτων. Ο Περιφερειάρχης,
αναγκάστηκε να αποσύρει την έγκριση περιβαλλοντικών όρων κατόπιν αγώνων των πολιτών.
Το 2008 επιχειρήθηκε από άλλη εταιρεία η κατασκευή ξενοδοχείου στη Νήσο Αγίας
Αικατερίνης σε οικόπεδο 243 στρεμμάτων. Μετά από αγώνες απορρίφθηκε η επένδυση από
το αρμόδιο υπουργείο.
Σήμερα επιχειρείται σε όμορο οικόπεδο εκτάσεως 245,5 στρεμμάτων η κατασκευή σύνθετου
τουριστικού καταλύματος με ξενοδοχείο, 45 βίλλες, συνεδριακούς χώρους, SPA, ιατρικά
κέντρα κλπ. Πρόκειται για 237,3 οικοδομήσιμα στρέμματα που απέχουν κάτι λιγότερο από
200μ. από το έλος της λ/θ Αντινιώτη. Για τη συγκεκριμένη «επένδυση» η εταιρεία επιχειρεί
μια fast track διαδικασία αιτούμενη να υπαχθεί στο Ν. 4608/2019. Οι πολίτες καταγγέλλουν
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ότι η χωροθέτηση της επένδυσης είναι παράνομη δεδομένης της απαγόρευσης του άρθρου 3.5
της ΥΑ 177/ΦΕΚ 319/14.2.2012 (περί καθορισμού τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών
και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων).
Το κίνημα πολιτών που έχει δημιουργηθεί στη Βόρεια Κέρκυρα αναφέρει ότι η κατασκευή του
υδροβόρου και ενεργειοβόρου σύνθετου τουριστικού καταλύματος θα τσιμεντoποιήσει πολύ
μεγάλο μέρος της χερσονήσου της Αγίας Αικατερίνης και δε θα συμβάλλει στη βιώσιμη
ανάπτυξη της περιοχής αλλά θα οδηγήσει στην καταστροφή της ζώνης Natura του τελευταίου
εναπομείναντος φυσικού αποθέματος της Βόρειας Κέρκυρας. Την ίδια ώρα ο Δήμος Θιναλίων
έχει ήδη καταθέσει αίτημα για να μετατραπεί η περιοχή σε οικολογικό πάρκο, ώστε να
αποφευχθούν περιπτώσεις καταπατήσεων αλλά και τσιμεντοποίησης της λιμνοθάλασσας.
Ερωτώνται οι Υπουργοί:
1. Γνωρίζουν ότι υφίσταται η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) που προσδιορίζει
τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης εντός της Ζώνης Natura, απορρίπτοντας άλλες
οικονομικές δραστηριότητες πλην των προϋφιστάμενων γεωργικών;
2. Δεδομένου ότι η χώρα μας πληρώνει ήδη πρόστιμο λόγω της καταδικαστικής
απόφασης C-849/19 για τη μη προστασία του Δικτύου Natura 2000 και της
ολοκλήρωσης των ΕΠΜ σε αυτές τις περιοχές, δεσμεύονται να υιοθετηθεί η
ολοκληρωμένη ΕΠΜ η οποία έχει κατατεθεί στο αρμόδιο υπουργείο και να εκδοθεί
άμεσα το Προεδρικό Διάταγμα προστασίας της περιοχής λ/θ Αντινιώτης (Κέρκυρα)
GR2230001;
3. Δεσμεύονται να απορρίψουν τον φάκελο που έχει καταθέσει η εταιρεία για την
υπαγωγή της στο Ν. 4608/2019 ώστε να χαρακτηριστεί «στρατηγική επένδυση»;
Αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων
1. Τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του εν λόγω έργου.
2. Από την ΔΕΥΑΚ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας τη βεβαίωση παροχής
υδροδότησης.
3. Από το Δήμο τη βεβαίωση ύπαρξης δημοσίας οδού πρόσβασης του οικοπέδου του
επενδυτή.
4. Από την Αρχαιολογική Υπηρεσία τις σχετικές βεβαιώσεις για την «επένδυση» στη
νήσο Αγίας Αικατερίνης Βόρειας Κέρκυρας.
5. Από το Δασαρχείο τις σχετικές βεβαιώσεις για την «επένδυση» στη νήσο Αγίας
Αικατερίνης Βόρειας Κέρκυρας.
6. Από τον ΕΟΤ τις σχετικές βεβαιώσεις για την «επένδυση» στη νήσο Αγίας
Αικατερίνης Βόρειας Κέρκυρας.
7. Όλα τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα για την «επένδυση» στη νήσο Αγίας
Αικατερίνης Βόρειας Κέρκυρας.
Ο ερωτών Βουλευτής

Κρίτων Αρσένης
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