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

3527

Ημερομ. Κατάθεσης:

24/2/2022

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2022
Ερώτηση
Προς: τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: Περιβαλλοντική υποβάθμιση του υγροβιότοπου της Επανομής
O μεγάλος υγρότοπος της Επανομής, περιλαμβάνει δύο προστατευόμενες
περιοχές: τη Ζώνη Ειδικής προστασίας «Λιμνοθάλασσα Επανομής» και την
Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Λιμνοθάλασσα Επανομής και Θαλάσσια Παράκτια
Ζώνη». Περιλαμβάνει μια λωρίδα γης που εισχωρεί μέσα στη θάλασσα, το
ακρωτήριο Μύτικας (με το προσωνύμιο Φανάρι). Στο σημείο εκείνο καταλήγει ο
εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και καθαρότητας θαλάσσιου περιβάλλοντος,
ενταγμένος στο δίκτυο Natura 2000, υδροβιότοπος.
Στην περιοχή της λιμνοθάλασσας έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 115 είδη
πουλιών, τα οποία περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων
Ζώων της Ελλάδας και προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις.
Η προστατευόμενη Θαλάσσια Παράκτια Ζώνη με τον όμορο υγρότοπο που
θεωρείται σημαντικός για την αναπαραγωγή, την τροφοληψία και τη
διαχείμαση μεγάλου αριθμού ειδών εδώ και αρκετό καιρό, έχει μετατραπεί σε
μια άναρχη περιοχή. Η στάθμευση τροχοφόρων για διάφορες δραστηριότητες
όπως ψάρεμα, μπάνιο, κάιτ σερφ, ελεύθερο κάμπινγκ, η διέλευση οχημάτων 4Χ4
συμπιέζει το έδαφος μετατρέποντας σταδιακά τα σημεία διέλευσης σε
χωματόδρομους, επηρεάζοντας την πανίδα και τη χλωρίδα του τόπου.
Γύρω από τον υγρότοπο της Επανομής από τη δράση της θάλασσας και του
ανέμου αναπτύσσονται αμμοθίνες. Αποτελούν ένα φυσικό φράγμα που
προστατεύει τις καλλιέργειες από τις πλημμύρες, τους δυνατούς ανέμους και το
αλμυρό νερό φιλοξενώντας σημαντικούς πληθυσμούς πουλιών, εντόμων και
ερπετών. Δυστυχώς, καταστρέφονται και αυτές από τις αλλεπάλληλες και
ανεξέλεγκτες διελεύσεις τόσο των οχημάτων, όσο και από δίτροχα που
πραγματοποιούν αγώνες μοτο-κρος σ’ αυτές.
Τέλος, στον κηρυγμένο ως Μόνιμο Καταφύγιο Άγρια Ζωής υγρότοπο, εκτός της
παράνομης θήρας τη νύχτα, πλημμελής είναι και η προστασία των ακτών από
τις πρόχειρες κατασκευές και τις εγκαταλειμμένες βάρκες ενώ υπάρχει
παντελής έλλειψη πρόνοιας καθαρισμού. Παρόλο που τα νερά είναι εξαιρετικής
καθαρότητας, η μη εφαρμογή πρακτικών που υποβαθμίζουν και απειλούν το
φυσικό περιβάλλον οδήγησαν στην απώλεια της Γαλάζιας Σημαίας από την

παραλία του Ποταμού. Οι ακτές καθαρίζονται αποκλειστικά από εθελοντικές
πρωτοβουλίες πολιτών, ΜΚΟ και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η περιοχή είναι
εκτεθειμένη σε πολλούς ανθρωπογενείς κινδύνους, οι οποίοι θα μπορούσαν ν’
αποφευχθούν με το κατάλληλο σχέδιο διαχείρισης και πολιτική βούληση. Δεν
πρέπει να λησμονείται το γεγονός ότι η απουσία σχεδίασης πολιτικών για τις
προστατευόμενες περιοχές, οδήγησε στην καταδίκη της χώρας μας από το
Ευρωπαϊκό δικαστήριο. Ο υγρότοπος αποτελεί ένα κόσμημα της φύσης και για
αυτό πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Τι μέτρα έχουν ληφθεί έως σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου, για την προστασία του ενταγμένου στο δίκτυο Natura2000
υγροβιότοπου της Επανομής;
2. Θα ληφθούν άμεσα, μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης στους
υπάρχοντες δρόμους οι οποίοι δημιουργήθηκαν από παράνομες
διασχίσεις αυτοκινήτων, έτσι ώστε να αφεθούν στη φύση για να τους
καλύψει ξανά με άγρια βλάστηση;
3. Θα διατεθούν πόροι για δράσεις ενημέρωσης των επισκεπτών και της
τοπικής κοινωνίας, τη σήμανση της περιοχής, την ενίσχυση του φορέα
διαχείρισης με προσωπικό, στο οποίο θα εκχωρηθούν ανακριτικά
καθήκοντα για τη φύλαξη και προστασία του παράκτιου αυτού
οικοσυστήματος;
4. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
για τη σχεδίαση συγκεκριμένων πολιτικών προστασίας των περιοχών
που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, συμμορφούμενη με την
απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου;

Ο ερωτών βουλευτής

Κρίτων Αρσένης

