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 ΠΡΟΣ:    Βουλή των Ελλήνων    

                Τμήμα Ερωτήσεων 

                      

 ΚΟΙΝ.:  

1. Βουλευτές κ.κ. 

- Χρίστο Δήμα 

               - Ανδρέα Κατσανιώτη 

2. Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής 

Πολιτικής 

3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων  

4. Υπουργείο Εσωτερικών   

5. Υπουργείο Τουρισμού 

 

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»  

 

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 2251/21-12-2017 Ερώτηση   

 

 

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από  τους 

Βουλευτές κ.κ. Χρίστο Δήμα και Ανδρέα Κατσανιώτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σας γνωρίζουμε ότι έχει δημοσιευτεί η υπ΄ αριθμ. 50743 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

4432/Β/15-12-2017) «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 

Natura 2000» με βάση την οποία το σύνολο  Κορινθιακού Κόλπου (από την ευθεία που ενώνει τον 

Ψαθόπυργο με την βορινή ακτή)  περιλαμβάνεται πλέον στις ενταγμένες περιοχές του Δικτύου με κωδικό 

GR25300007 (βλ. χάρτη στη σελίδα 58778 της ΚΥΑ). Επισημαίνεται ότι οι πρόσφατα ενταγμένες περιοχές 

στο δίκτυο Natura 2000 προέκυψαν από τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου «Εποπτεία και 

αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και οικοτόπων Κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» σε 

εφαρμογή της ΚΥΑ 33318/3028/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων κ.λπ.» με την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη 

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (Β΄1289).  

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι οι επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες σε όλες τις 

εκτάσεις του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 της χώρας, επομένως και σε αυτές του 

Κορινθιακού Κόλπου, θα καθοριστούν μέσω της υλοποίησης του έργου «Εκπόνηση Ειδικών 



Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), σχεδίων ΠΔ και σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου 

Natura 2000 σε όλη τη χώρα» το οποίο έχει εγκριθεί (κωδ. Πράξης MIS 5001198), έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Προγράμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

και βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης των οικονομικοτεχνικών προσφορών των υποψηφίων 

αναδόχων του έργου. Επισημαίνουμε ότι πριν τη θεσμοθέτηση κανόνων προστασίας για τις περιοχές του 

Δικτύου Natura, θα προηγηθεί διαβούλευση και οι απόψεις φορέων και προσώπων θα ληφθούν 

ιδιαίτερα υπόψη.  

Τέλος, σε σχέση με τα ερωτήματα α) έως και ε) της εν λόγω Ερώτησής σας, σας γνωρίζουμε ότι: 

α) Στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) και άλλες 

διατάξεις», που βρίσκεται σε φάση συλλογής υπογραφών από τους συναρμόδιους Υπουργούς και θα 

εισέλθει άμεσα για συζήτηση στις Επιτροπές της Βουλής, προβλέπεται ίδρυση «Φορέα Διαχείρισης 

Κορινθιακού Κόλπου», ο οποίος – μετά τη συγκρότηση του επταμελούς Διοικητικού του Συμβουλίου και 

την απαραίτητη στελέχωσή του με προσωπικό – θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, το συντονισμό των 

δράσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η υπεραλίευση και παράνομων δραστηριοτήτων, όπως 

η λαθραλιεία, οι οποίες πιθανότατα συμβάλλουν στο φαινόμενο των υπερ-πληθυσμών των μεδουσών. 

Στην αρμοδιότητα του συγκεκριμένου Φορέα Διαχείρισης προβλέπεται να ενταχθούν η περιοχή 

GR25300007 και άλλες πέντε γειτονικές (5) προστατευόμενες περιοχές.  

β) Το ερώτημα απευθύνεται στο Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, παρόλα αυτά από την 

πλευρά μας σημειώνουμε ότι η συνδρομή του Λιμενικού Σώματος στην αντιμετώπιση της λαθραλιείας 

και της υπεραλίευσης θα συζητηθεί διεξοδικά με το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής 

Πολιτικής κατά τη συγκρότηση του Δ.Σ. του «Φορέα Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου». 

γ) Όπως απαντήθηκε παραπάνω, το σύνολο της θαλάσσιας έκτασης του Κορινθιακού Κόλπου ήδη 

εντάχθηκε στο δίκτυο Natura 2000 με την προαναφερόμενη ΚΥΑ. Όσον αφορά τις χρήσεις γης που 

αναφέρετε στην Ερώτησή σας, αυτές θα μελετηθούν διεξοδικά κατά την υλοποίηση του 

προαναφερόμενου έργου με κωδ. Πράξης MIS 5001198, εξετάζοντας τις υφιστάμενες χρήσεις και τις 

μελλοντικές ανάγκες των φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή με σκοπό τη σύνδεση της 

προστασίας της φύσης με την οικονομική ανάπτυξη στο μέτρο του δυνατού. 

δ) και ε) Αν και τα ερωτήματα απευθύνονται στα Υπ. Τουρισμού και Εσωτερικών αντίστοιχα, 

θεωρούμε χρήσιμο να σημειώσουμε ότι στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνεται διάταξη που τροποποιεί την 

παρ. 3 του άρθρου 211 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4486/2017 

(Α΄ 115), ούτως ώστε σε θαλάσσιες περιοχές (περιλαμβανομένων και των περιοχών του δικτύου Natura 

2000) να επιτρέπεται η τοποθέτηση προστατευτικών διχτυών για πρόσκαιρη χρήση, για την προστασία 

των λουομένων από μέδουσες, ανεξαρτήτως αν οι περιοχές αυτές είναι χαρακτηρισμένες ως 

πολυσύχναστες ή μη. 



Για τα υπόλοιπα ζητήματα που τίθενται, αρμόδια για την ενημέρωση της εθνικής 

αντιπροσωπείας είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία. 

 

                         Ο ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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Σελίδες απάντησης: 3 

Σελίδες συνημμένων:  

Σ ύ ν ο λ ο  Σελίδων: 3   
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