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Αθήνα, 27 Δεκεμβρίοσ 2022 

Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράυων 

Προς Υποσργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών 

Θέμα: Τσιμέντο στην παραλία Πατιά Άμμος στο Στασρό Φανίων περιοτή 

ωοτοκίας της θαλάσσιας τελώνας 

 

Σηηο 19 Γεθεκβξίνπ μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ ηεο 

ΓΔΥΑΦ ζηελ Παρηά Άκκν ζηνλ Σηαπξό ζην Αθξσηήξη Φαλίσλ. Όπσο θαηαγγέιινπλ νη 

θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαη ηα κέιε ηεο Πξσηνβνπιίαο θαηνίθσλ Σηαπξνύ, ην 

αληιηνζηάζην πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ιίγα κέηξα από ηα ζεκεία ζηα νπνία 

γελλνύλ ζαιάζζηεο ρειώλεο caretta – caretta. Όπσο πξνθύπηεη νη θάηνηθνη έρνπλ 

απνθιεηζηεί από ηελ όπνηα δηαδηθαζία δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο γηα έλα έξγν πνπ ηνπο 

αθνξά, ελώ ν θνξέαο ηνπ έξγνπ (ΓΔΥΑΦ) δελ ηνπο δεκνζηνπνηεί ηε Μειέηε 

Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΜΠΔ) παξόιν πνπ επαλεηιεκκέλα ηελ έρνπλ δεηήζεη. 

Τν αληιηνζηάζην ζηελ Παρηά Άκκν ζα ρηηζηεί ιίγα κέηξα από ηε ζάιαζζα. 

Τν έξγν ‘Δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο θαη θαζαξηζκνύ ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ, 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Κνπκπειή ηνπ Ννκνύ Φαλίσλ’ έρεη αδεηνδνηεζεί 

πεξηβαιινληηθά κε ηελ ΚΥΑ νηθ. 145077/1.10.2009 πξηλ 13 ρξόληα. Έθηνηε έρνπλ 

εθδνζεί νη ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαλεώζεηο ηνπ έξγνπ ΥΑ 204460/25.10.2011, ε α.π. 

172043/9.4.2014 θαη α.π. 22234/26.4.2016 Απνθ. Γελ. Γ/ληξηαο Πεξ/θεο Πνιηηηθήο 

ηνπ ΥΠΔΝ.  

Σηηο 20 Γεθεκβξίνπ θαηαγγέιζεθε από ηνπο θαηνίθνπο παξάλνκε ακκνιεςία θαηά 

ηελ δηάξθεηα εθζθαθήο γηα ηελ ρσξνζέηεζε αληιηνζηαζίνπ. Δηδνπνηήζεθε ε 

αζηπλνκία θαη ην ιηκεληθό θαη κε άκεζε επέκβαζε ζηακάηεζαλ νη ρσκαηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη επεζηξάθε ε πνζόηεηα ηεο άκκνπ από ηα 6 θνξηεγά πίζσ ζηελ 

παξαιία.  
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Η ζπγθεθξηκέλε παξαιία –όπσο θαη ζε άιιεο παξαιίεο ηεο Κξήηεο- απνηειεί πεξηνρή 

σνηνθίαο ησλ ζαιάζζησλ ρειώλσλ Caretta caretta, είδνο ην νπνίν απεηιείηαη κε 

εμαθάληζε θαη πξνζηαηεύεηαη απζηεξά από ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Τν πξόβιεκα 

πνπ πξνθύπηεη κε ηνλ θύθιν δσήο ησλ ρεισλώλ είλαη ε ηπρόλ ππνβάζκηζε ή 

θαηαζηξνθή ηεο παξαιίαο όπνπ γελλήζεθαλ, πνπ ηηο θαζηζηά αλίθαλεο γηα 

αλαπαξαγσγή (θαζώο γελλνύλ κόλν ζηελ ίδηα παξαιία). Γη’ απηό ην ιόγν ζηηο 

πεξηνρέο πνπ αλαπαξάγεηαη ην είδνο απαγνξεύεηαη ε ρξήζε θσηηζκνύ, ερείσλ, ε 

νδήγεζε ζηελ άκκν, ην βξαδηλό πεξπάηεκα ζηελ παξαιία θαη γεληθά ε θαζ’ όπνηνλ 

ηξόπν ελόριεζε ησλ ρεισλώλ. 

Δπηπιένλ, ε πεξηνρή Σηαπξόο Αθξσηεξίνπ απνηειεί Φεξζαίν Αξραηνινγηθό Φώξν 

ιόγσ ηνπ  εθηεηακέλνπ αξραίνπ ιαηνκείνπ αηνιηαλίηε θαη πξνζηαηεύεηαη από ηελ ΥΑ 

Α/Φ31/36852/2942 (ΦΔΚ: 1242/Β/1973-10-16) θαη ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΙΠΚΑ 

/ΤΠΚΑΦΜΑΔ/Φ52/295171/171268/18402/296 (ΦΔΚ: 409/Α.Α.Π./2014-12-31). 

Κνηλό αίηεκα ησλ θαηνίθσλ πξνο ην Γήκν Φαλίσλ είλαη ε πξνζηαζία ηεο παξαιίαο 

θαη ε αιιαγή ρσξνζέηεζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ηεο ΓΔΥΑΦ ζηελ Παρηά Άκκν ζην 

Σηαπξό, καθξηά από ηελ παξαιία σνηνθίαο ηεο ζαιάζζηαο ρειώλαο θαη ηνλ 

αξραηνινγηθό ρώξν, ην παιηό βελεηζηάληθν ιαηνκείν. Οη θάηνηθνη θαη νη θίινη ηεο 

παξαιίαο Παρηά Άκκνο ζηνλ Σηαπξό, πηζηεύνπλ ζηελ αλάγθε ύπαξμεο κνλάδαο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηελ πεξηνρή. Πηζηεύνπλ όκσο όηη δελ είλαη ε θαηάιιειε 

ζέζε γηα ην αληιηνζηάζην ηνπ Α44. Θα θαηαζηξέςεη κηα επαίζζεηε πεξηνρή 

νηθνινγηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη θνηλσληθήο ζεκαζίαο.  

Σηηο 2 Ννεκβξίνπ 2022 ε Οηθνινγηθή Πξσηνβνπιία Φαλίσλ θαηέζεζε πξόηαζε γηα 

έληαμε ηεο πεξηνρήο ηνπ Σηαπξνύ ζην Γίθηπν Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ NATURA 

2000, κε έγγξαθό ηεο πξνο ην ΓΓ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΥΠΔΝ θαη ην ΓΣ ηνπ 

ΟΦΥΠΔΚΑ, θνηλνπνηώληαο ην θαη πξνο ηε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ην Τκήκα Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ. 

Ερωτώνται οι σποσργοί: 

1. Βάζεη πνηαο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ρσξνζεηνύληαη θαη 

θαηαζθεπάδνληαη ηα λέα αληιηνζηάζηα ζην Σηαπξό Φαλίσλ; 
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2. Λακβάλεη ππόςε ε κειέηε ηελ παξνπζία ηεο ζαιάζζηαο ρειώλαο, είδνο 

θηλδπλεύνλ κε αθαληζκό (ζύκθσλα κε ηνλ Κόθθηλν Καηάινγν Απεηινύκελσλ 

εηδώλ ηεο IUCN- Παγθόζκηα έλσζε γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Φύζεο); 

3. Πνηα είλαη ε απάληεζε ζαο ζηελ από 2.11.2022 πξόηαζε γηα έληαμε ηεο ελ 

ιόγσ πεξηνρήο ζην Δπξσπατθό Γίθηπν Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ Natura 

2000; 

4. Με πνην ηξόπν ελέπιεμε ε πνιηηεία ηνπο θαηνίθνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν 

πξηλ ηε ιήςε ηεο απόθαζεο;  

5. Γηα πνην ιόγν ν θνξέαο δε δεκνζηνπνηεί ζηνπο θαηνίθνπο ηε Μειέηε 

Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΜΠΔ) ηνπ έξγνπ; 

Αιτούμαι τα παρακάτω έγγραυα: 

1. Τε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΜΠΔ) ηνπ έξγνπ. 

2. Τα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Πεξηθεξεηαθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαηά ηα νπνία ζπδεηήζεθε ην έξγν θαη ειήθζεζαλ απνθάζεηο. 

Ο ερωτών βοσλεστής 
 

Κρίτων Αρσένης 
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