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Απόσπασμα από το πρακτικό της 10ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Θέμα: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 & 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
Στη Ζάκυνθο σήμερα την 29η του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα
11.00 π.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε συνεδρίαση που
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11-032020 ΤΕΥΧΟΣ Α, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.7110 /27-4-2020 πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακολύρη Σταύρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Ο Δήμαρχος κ. Νικήτας Αρετάκης προσκλήθηκε νομίμως και παρίσταται στη συνεδρίαση .
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών
παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Κακολύρης Σταύρος
2. Κουτσογιάννης Δημήτριος
3. Σεβαστιάδης Ευάγγελος
4. Βαρβαρίγος Χαράλαμπος
5. Καψαμπέλη Βασιλική
6. Μαρινάκης Ανδρέας
7. Σπίνος Νικήτας
8. Αρμένης Γεώργιος
9. Τσουρουνάκης Γεώργιος
10. Ξένος Ανδρέας
11. Καμπίτσης Θεόδωρος
12. Φεραδούρος Ιωάννης
13. Κάνδηλας Τασάκης Δημήτριος
14. Δρόσος Παναγιώτης
15. Κόκορης Κωνσταντίνος
16. Αγαλιανός Ιωάννης
17. Αβράμης Παναγιώτης
18. Μυλωνάς Παναγιώτης
19. Ρένεσης Διονύσιος
20. Κασσιμάτης Αντώνιος
21. Καρμίρης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓάσπαροςΔιονύσιος (λόγω κωλύματος)
2. Καρακάς Σωτήριος
3. Πέττας Νικόλαος
4. Τρούσσας (Ντάσσης ) Διονύσιος
5. Μαρούδας Διονύσιος
6. Τσαγκαρόπουλος Δημήτριος
7. Κόκλας Φώτιος
8. Πλατυπόδης Κωνσταντίνος
9. Λιβέρης Χαράλαμπος
10. Καλαμαράς Νικόλαος
11. Μαρίνος Αναστάσιος
12. Πάστρας Χρήστος

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Μαλλιά Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου
Ζακύνθου, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνει το 3ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης : «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 & 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» και καλεί τον κ. Δρόσο Κουτσούμπα, Πρόεδρο
του ΕΘΠΖ .
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας ΔΡΟΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο
Αιγαίου
Αγαπητέ κ. Δήμαρχε, Αγαπητέ κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, Αγαπητοί κ.κ. Δημοτικοί
Σύμβουλοι του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, ευχαριστώ πολύ για την Πρόσκλησή σας να
παρευρεθώ στη σημερινή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα το Σ.Ν. του ΥΠΕΝ με
τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» και την διατήρηση του
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Η παρουσία μου στη σημερινή
Συνεδρίαση γίνεται με την διπλή μου ιδιότητα τόσο της Επιστημονικής (ως Ακαδημαϊκού
Θαλάσσιου Βιολόγου Ωκεανογράφου), όσο και της Θεσμικής (ως Προέδρου του Δ.Σ. του Φ.Δ. του
Ε.Θ.Π.Ζ.).
Σε ότι αφορά το Σ.Ν. του ΥΠΕΝ η ενδελεχής και διεξοδική ανάγνωση και μελέτη των διατάξεων και
ρυθμίσεων, που περιλαμβάνονται σε αυτό, οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι, το συγκεκριμένο
Σ.Ν. παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και κενά ‘επί της αρχής’. Το Σ.Ν., όπως αυτό έχει κατατεθεί
από το ΥΠΕΝ στην Βουλή, αφενός καταστρατηγεί τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες για την
Επιστημονική Παρακολούθηση, την αποτελεσματική Προστασία του Περιβάλλοντος και της
Βιοποικιλότητας και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση στις Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου
Natura 2000 στην χώρα μας και, αφετέρου δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του τις σχετικές
Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Διεθνείς Συμβάσεις για Είδη και Οικοτόπους, τους Στόχους Διατήρησης,
καθώς και την Κατάσταση Διατήρησης Ειδών και Οικοτόπων (π.χ. Διεθνής Σύμβαση Ραμσάρ για
τους Υγροτόπους, Συνθήκη της Βαρκελώνης για την Προστασία της Μεσογείου, Ευρωπαϊκές
Οδηγίες για την Προστασία Οικοτόπων και Ειδών 92/43/ΕΟΚ και για την προστασία των άγριων
Πτηνών 2009/147/ΕΚ, Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Νερά 2000/60, Ευρωπαϊκή Οδηγία για την
Θαλάσσια Στρατηγική στη Μεσόγειο 2008/56, Οδηγία για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό
2014/89). H κοινή αγωνία των ενστάσεων όλων των σχετικών εμπλεκόμενων με το περιβάλλον
Φορέων (Περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο., η Επιτροπή ‘Φύση 2000’, το ΔΙΚΤΥΟ των Προέδρων των
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ο Σύλλογος Εργαζομένων στους Φ.Δ. των Π.Π.
‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ’, η Επιστημονική Κοινότητα, Πολιτικά Κόμματα, κ.λπ.,) είναι ότι το Σ.Ν., όχι
μόνο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, αλλά
αντίθετα, θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των όρων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της
βιοποικιλότητας της χώρας μας και αποδιάρθρωση του ισχύοντος Συστήματος Διακυβέρνησης των
Προστατευόμενων Περιοχών που, παρά τα πολλά προβλήματα και προσκόμματα που τέθηκαν
διαχρονικά εκ μέρους της ίδιας της Ελληνικής Πολιτείας, έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί ένα
επιτυχημένο και λειτουργικό σχήμα, με μεγάλη συμμετοχή των Τοπικών Κοινωνιών, για
αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης στην χώρα μας.
Ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω ορισμένα σημεία από την Απόφαση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Επιστημονική Εταιρεία όπου συμμετέχουν οι Έλληνες Επιστήμονες
της Οικολογίας από την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα) σχετικά με το Σ.Ν. του ΥΠΕΝ και
τα διαφορετικά Κεφάλαια που αναφέρονται σε αυτό: …… α) Περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η
περιβαλλοντική αδειοδότηση φαίνεται να είναι προβληματική, μη αποβλέπουσα στη θωράκιση και
διασφάλιση περιβάλλοντος και επιχειρήσεων ως όφειλε. Ας τονισθεί ότι τέτοιες επιχειρήσεις εν γένει
ωφελούνται τόσο από καλή ποιότητα περιβάλλοντος, όσο και από μια συνεκτική και σαφή νομοθεσία,
β) «Μηχανιστική» θεώρηση του φυσικού περιβάλλοντος και χαλάρωση καθεστώτων προστασίας. Τα
χωροταξικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το δομημένο περιβάλλον μεταφέρονται μηχανιστικά
και στο φυσικό περιβάλλον, σε ευθεία αντίθεση με τη θεώρηση του φυσικού περιβάλλοντος ως
προστατευτέου αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών ειδών και των οικοτόπων του. Η
προσέγγιση αυτή που αντιμετωπίζει το περιβάλλον υπό το πρίσμα των «Χρήσεων Γης» έρχεται σε
αντίθεση με τη διεθνή πρακτική (π.χ. κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών της IUCN) και την
επιστήμη της Οικολογίας. Επιπλέον, είναι απαράδεκτη η επέκταση των επιτρεπόμενων σε
Προστατευόμενες Περιοχές δραστηριοτήτων, χωρίς μάλιστα αιτιολόγηση, σε πολλές, ασύμβατες με το
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σημερινό νομικό καθεστώς, κατηγορίες, γ) Κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης των Π.Π.
Παρά την προβληματική λειτουργία πολλών Φορέων Διαχείρισης μέχρι σήμερα, η εικοσαετής εμπειρία
στον ρόλο αυτό και η αντίστοιχη αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινωνίες δεν είναι δυνατόν να
διαγραφούν όπως εξαγγέλλεται από το Σ.Ν. Τη θέση των Φ.Δ. παίρνει μία Υπηρεσία στην Πρωτεύουσα,
υπονομεύοντας έτσι τα όποια ψήγματα τοπικής διαβούλευσης και αποκέντρωσης. Η μετάβαση στο νέο
Σύστημα παραπέμπεται στο μέλλον, με κίνδυνο απώλειας σημαντικών κονδυλίων από Προγράμματα
του ΥΠΕΝ και των Περιφερειών ενταγμένα στο ΕΣΠΑ που εκτελούνται σήμερα. Με βάση τα
παραπάνω, και ανεξάρτητα από τα όποια θετικά στοιχεία μπορεί να περιέχει το σ/ν, είναι απαραίτητη η
απόσυρσή του ώστε να επανέλθει με διαφορετική φιλοσοφία και προσέγγιση, έπειτα από ικανό χρόνο
σοβαρής διαβούλευσης, ιδίως με τους αρμόδιους Επιστημονικούς Φορείς……………………..
Προτείνεται, ως η πλέον ορθολογική και επιβεβλημένη πρόταση, η απόσυρση του Σ.Ν., ώστε να
υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος και το κατάλληλο πλαίσιο διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους
Φορείς προκειμένου να επαναδιατυπωθεί το Σ.Ν. από την αρχή, ώστε να ανταποκρίνεται στην
πράξη, και όχι κατ’ ευφημισμό στον τίτλο του «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας».
Σε ότι αφορά ειδικότερα στο Σ.Ν. του ΥΠΕΝ του θέματος της κατάργησης του Φορέα Διαχείρισης
του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, ο Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ., μετά την ενδελεχή μελέτη του
Σ.Ν. «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», το οποίο τέθηκε σε
διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στις 04/03/2020, και
κατατέθηκε, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, παρά τα αρνητικά Σχόλια Επιστημονικών Ενώσεων,
Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, του ΔΙΚΤΥΟΥ των Φ.Δ. των Π.Π., των
Περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο., του Συλλόγου Εργαζομένων των Φ.Δ. των Π.Π., της Επιτροπής ‘ΦΥΣΗ
2000’, κ.α., προς ψήφιση στην Βουλή στις 24/04/2020, τοποθετείται επί των θέσεων του Σ.Ν., και,
ειδικότερα, όπως προαναφέρθηκε, στον μελλοντικό χαρακτήρα Οργάνωσης και Διοίκησης των Φ.Δ.
των Π.Π., ως εξής:
- Ο Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στις θέσεις του Σ.Ν. που
προτείνονται για το νέο Μοντέλο Λειτουργίας και Διοίκησης των Φ.Δ. των Π.Π. Συνοπτικά, στο
Σ.Ν. προτείνεται η κατάργηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Διαχείρισης των Π.Π.
με τη ταυτόχρονη σύσταση ενός νέου Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Οργανισμός
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - ΟΦΥΠΕΚΑ), το οποίο θα έχει έδρα την
Αθήνα. Η αντικατάσταση Διοικητικών Συμβουλίων σε τοπικό επίπεδο με Επιτροπές Διαχείρισης
‘Συμβουλευτικού χαρακτήρα’, για την υποστήριξη Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών (ΜΔΠΠ) που θα συνεδριάζουν 3 φορές τον χρόνο,, καταστρατηγεί τη σύγχρονη
έννοια της αποτελεσματικής και ουσιαστικής διακυβέρνησης των Προστατευόμενων Περιοχών.
Η Ευρωπαϊκή αλλά και η Διεθνής εμπειρία έχουν αποδείξει ότι μόνο με την ενεργό συμμετοχή
Τοπικών, Περιφερειακών και Εθνικών εμπλεκομένων Φορέων, με την έννοια της λήψης κοινών
αποφάσεων, μπορεί να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα ένας θεσμός ουσιαστικής Προστασίας και
Ολοκληρωμένης διαχείρισης του Περιβάλλοντος.
- Η κατάργηση του «Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου»
(Ε.Θ.Π.Ζ.) και η αντικατάσταση του με «Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ζακύνθου,
Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιόνιων Νήσων», που θα έχει άλλο θεσμικό ρόλο εφόσον
αφαιρούνται πολλές από τις σημερινές του αρμοδιότητες (π.χ. Φύλαξη και Έλεγχος
Δραστηριοτήτων, Εποπτεία, Γνωμοδοτήσεις, κ.λπ.), αποτελεί αναμφισβήτητα την ‘ταφόπλακα’
για ένα σημαντικό Φορέα σε θέματα Περιβάλλοντος στο νησί της Ζακύνθου, για την οποία
μόχθησαν ‘πολύ’ και ‘πάρα πολλοί άνθρωποι’ στην Ζάκυνθο, Ελλάδα και σε όλο τον Πλανήτη.
Με την εφαρμογή του Σ.Ν. πρόκειται να χαθεί ένα ‘σύμβολο’, ένα ‘brand name’, που έχει
αποκτηθεί με πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ και πολλά χρόνια και προσδίδει κύρος και
προστιθέμενη αξία όχι μόνον στην Ζάκυνθο αλλά και ευρύτερα σε όλο το Ιόνιο και στην χώρα.
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- Η σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί εδώ και 20 χρόνια μεταξύ της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, των Τοπικών Παραγωγικών Φορέων, των Υπηρεσιών του Κράτους και των
Περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο. θα κλονιστεί εφόσον δεν θα υπάρχει πια η δυνατότητα ουσιαστικής
ολοκληρωμένης Οικοσυστημικής προσέγγισης σε ότι αφορά την Διαχείριση σε θέματα
Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας με τη ταυτόχρονη Βιώσιμη
Ανάπτυξη της Ζακύνθου. Η μονόπλευρη λήψη καθοριστικών αποφάσεων για το μέλλον της
Ζακύνθου, όπως η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από έναν ‘Αθηνοκεντρικό’ Οργανισμό του
ΥΠΕΝ για μεγάλα Έργα και Επενδύσεις (που περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων εγκαταστάσεις
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, εγκατάσταση μονάδων Αφαλάτωσης και Πλωτές υποδομές και
εγκαταστάσεις Θαλάσσιας Αναψυχής σε περιοχές Προστασίας της Φύσης, αλλά και
Εξορυκτικές δραστηριότητες/Ορυχεία, Λατομεία, Μεταλλεία, Αμμοληψία, Ζώνες αναζήτησης,
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε Περιοχές Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών),
και χωρίς την καθοριστική γνωμοδότηση από έναν εξειδικευμένο σε θέματα Περιβάλλοντος
Φορέα που δρα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα την
ενίσχυση του χάσματος από το επιθυμητό σε ότι αφορά την ορθολογική διαχείριση του
Περιβάλλοντος και την Βιώσιμη ανάπτυξη στις Π.Π. με βάση τις αρχές της σε παγκόσμιο
επίπεδο εφαρμοζόμενης Γαλάζιας Οικονομίας.
Ως εκ τούτου, ο Φ.Δ. του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου προτείνει η Διοίκηση, και
κυρίως, η Λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών να παραμείνει ως
έχουν, με την διοίκηση και λειτουργία των Φ.Δ. των Π.Π. να υποστηρίζεται από το υπάρχον
μοντέλο των Διοικητικών Συμβουλίων και του σχήματος των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης
ενώ παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η εύρυθμη λειτουργία τους σε ότι αφορά την
αυτοτέλεια πόρων και λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους
Φ.Δ. των Π.Π. να διατηρήσουν το υφιστάμενο για πολλά χρόνια εξειδικευμένο Προσωπικό που
έχει δημιουργηθεί με πόρους της Ελληνικής Πολιτείας και της Ε.Ε., και το οποίο Προσωπικό
αποτελεί βασικό εργαλείο για την σύγχρονη Διαχείριση και Προστασία του Περιβάλλοντος στις
Π.Π. μέσα από την μετατροπή των Συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των
Φ.Δ. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα οι Φ.Δ. των Π.Π. να προσλάβουν το αναγκαίο
πρόσθετο μόνιμο Προσωπικό (Επιστήμονες και Φύλακες Περιβάλλοντος της Φύσης) για να
καλύψουν τις ανάγκες τους, που προέκυψαν από την επέκταση των ορίων τους σύμφωνα με το Ν.
4519/2018. Σε αντίθετη περίπτωση η ‘υποβάθμιση’ των Φ.Δ. των Π.Π. σε ‘Τμήματα’ σε όλες τις
περιοχές ενέχει τον σοβαρό κίνδυνο να χαθεί το όποιο έργο έχει γίνει μέχρι σήμερα στο θέμα της
προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και να αρχίσει η Ελλάδα πάλι από το
‘σημείο μηδέν’, γεγονός που θα έχει σαν άμεση συνέπεια πλήθος καταγγελιών από μέρους της Ε.Ε.
και επικείμενες νέες καταδίκες και πιθανά πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Σήμερα, είναι ευρύτερα αναγνωρισμένο ότι ο Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ., παρά τις ποικιλόμορφες
δυσκολίες που αντιμετώπισε στη μέχρι τώρα εικοσάχρονη πορεία του αποτελεί πλέον ένα
αναπόσπαστο μέρος του Κοινωνικο-Οικονομικού ιστού της Ζακύνθου και των Ιονίων Νήσων,
καθώς η Θαλάσσια Χελώνα και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο αποτελούν ‘Σήμα Κατατεθέν’ της
Ζακύνθου, εξασφαλίζοντας την προβολή του νησιού σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο και
προσφέροντας στην Τοπική Κοινωνία, αλλά και στην χώρα, ένα καθοριστικό συγκριτικό
πλεονέκτημα. Αποτελεί ισχυρή πεποίθηση ότι η ισχυρή παρουσία και ο ρόλος του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου θα πρέπει όχι μόνον να διατηρηθεί στο μέλλον, αλλά και να
ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, προς όφελος όχι μόνον της τοπικής Κοινωνίας της Ζακύνθου αλλά,
και ευρύτερα των πολιτών της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων και της Ελλάδας. Ο Φ.Δ. του
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, θεωρεί ότι όλοι οι αρμόδιοι Θεσμικοί Φορείς των Ιονίων
Νήσων, ανάμεσα στους οποίους πρωταρχικό ρόλο έχει ο Δήμος Ζακύνθου, θα σταθούν αρωγοί
στην κατεύθυνση αυτή.
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Το λόγο ζήτησε και πήρε ο κ. Κατσελίδης Κωνσταντίνος , εκπρόσωπος των
εργαζομένων του ΕΘΠΖ ο οποίος ανέφερε ότι στο νομοσχέδιο δεν γίνεται αναφορά για τους
εργαζόμενους και ιδιαίτερα για αυτούς που ανανεώνεται κάθε χρόνο η σύμβασή τους.
Κατόπιν το λόγο πήρε ο κ. Παράσχης Μαρίνος, εκπρόσωπος της οικολογικής
αφύπνισης Natura Di Zante και είπε
Ενόψει της εξέτασης του θέματος για τη «Λήψη απόφασης για το νομοσχέδιο ‘Εκσυγχρονισμός
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας’, η Οικολογική Αφύπνιση--Natura Di Zante επιθυμεί να θέσει
υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν τα ακόλουθα κρίσιμα σημεία:
Μετά την 14 ημερών διαβούλευση επι του νομοσχεδίου με 66 άρθρα τον Μάρτη του 2020 ο
Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκης μη λαμβάνοντας υπόψη τα 1576 σχόλια
αλλά και την αντίδραση πολλών φορέων για να δοθεί περισσότερος χρόνος, κατέθεσε στη
Βουλή στις 24 Απριλίου 2020, προς ψήφιση, ένα τροποποιημένο νομοσχέδιο με τίτλο
«Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» και το οποίο περιέχει 130 άρθρα τα οποία
ουδέποτε τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται εντός των ημερών να
ψηφίσει ένα νομοσχέδιο «αντι-περιβαλλοντικό» σε μια πρακτικά κλειστή βουλή λόγω
καραντίνας, και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να περάσει, επειδή:
1. Καταργεί την ουσία της προστασίας των περιοχών Natura 2000 και προωθεί ακόμα
και μεταλλευτικές δραστηριότητες και εξορύξεις υδρογονανθράκων σε περιοχές
προστασίας της φύσης. Ορίζει χρήσεις γης που τις καθιστούν επέκταση του αστικού χώρου,
καθορίζοντας 4 κλιμακούμενες ζώνες προστασίας και δίνοντας έτσι τη δυνατότητα βαρέων
επενδυτικών δραστηριοτήτων (π.χ. εξορύξεις), τουριστικής/εμπορευματικής «αξιοποίησής»
τους και δημιουργίας μη αναγκαίων υποδομών μέσα σε αυτές (δρόμων, κτιρίων, κλπ) .
2. Εκθέτει σε κίνδυνο τις προστατευόμενες περιοχές, καταργώντας την αυτοτέλεια των
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ). Υποβαθμίζονται οι ΦΔΠΠ
που ήταν ανεξάρτητοι επιστημονικοί/περιβαλλοντικοί φορείς, επόπτευαν τις προστατευόμενες
περιοχές και γνωμοδοτούσαν για τα σχέδια διαχείρισης των ΠΠ και τυχόν δραστηριότητες
μέσα σε αυτές. Δημιουργεί μία δύσκαμπτη διαχείριση, συρρικνώνοντας τον αριθμό τους,
υποβαθμίζοντάς τους και αυξάνοντας την έκταση των περιοχών που εποπτεύουν. Στο
νομοσχέδιο προτείνεται η κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης, γεγονός που συνεπάγεται και
την κατάργηση των Διοικητικών Συμβουλίων τους, ενώ ταυτόχρονα συστήνεται ένα νέο
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής - ΟΦΥΠΕΚΑ), το οποίο θα έχει έδρα την Αθήνα. Με αυτόν τον τρόπο οι
αρμοδιότητες των ΦΔΠΠ συγκεντρώνονται, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, καταργώντας έτσι
την αυτοτέλειά και την αποτελεσματικότητά τους. Η αντικατάσταση Διοικητικών
Συμβουλίων σε τοπικό επίπεδο, τα οποία Διοικητικά Συμβούλια απαρτίζονται από Τοπικούς,
Περιφερειακούς και Εθνικούς παραγωγικούς και θεσμικούς Φορείς, με Επιτροπές
Διαχείρισης Συμβουλευτικού χαρακτήρα, που θα συνεδριάζουν τουλάχιστον μια φορά κάθε
τρίμηνο, καταστρατηγεί τη σύγχρονη έννοια της αποτελεσματικής και ουσιαστικής
διακυβέρνησης των Προστατευόμενων Περιοχών. Η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι μόνο
με την ενεργό συμμετοχή Τοπικών, Περιφερειακών και Εθνικών εμπλεκομένων Φορέων, με
την έννοια της λήψης κοινών αποφάσεων, μπορεί να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα ένας
θεσμός ουσιαστικής Προστασίας και Ολοκληρωμένης διαχείρισης του Περιβάλλοντος.
Θεωρούμε πως θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα συνεκπροσώπησης και από περισσότερες
της μιας περιβαλλοντικές οργανώσεις καθώς όπως συμβαίνει και τώρα πολλές φορές τα
προστατευτέα είδη και οικοτόποι είναι αντικείμενο δράσεων για περισσότερες από μία
περιβαλλοντική οργάνωση.
3. Επιτρέπει την καταστροφή του περιβάλλοντος στο όνομα των κατά βούληση
επενδυτικών σχεδίων, εκχωρώντας τον έλεγχο των μελετών (ΜΠΕ) σε ιδιώτες και
επιβάλλοντας ασφυκτικές προθεσμίες για γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών. Καθιερώνει το
θεσμό του «ιδιώτη αξιολογητή» Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),
μετατρέποντας την όλη διαδικασία της αδειοδότησης σε αδιαφανή και διάτρητη. Μειώνει
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ασφυκτικά τις προθεσμίες των γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών και, χωρίς να τους
δίνει τα απαραίτητα εργαλεία για να τις καταρτίζουν, καθιστά το ρόλο τους διακοσμητικό.
4. Προωθεί την αλόγιστη επέκταση των βιομηχανικών ΑΠΕ, κυρίως των αιολικών, που
έχουν ήδη προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οικονομική επιβάρυνση των
καταναλωτών για την εξασφάλιση υπερκερδών των επενδυτών. Η κατάργηση της άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) και οι
υπόλοιπες “διευκολύνσεις” υπέρ των βιομηχανιών ΑΠΕ, όπως και ο καθορισμός χρήσεων γης
στις περιοχές Natura, δημιουργούν τετελεσμένα πριν από την αναθεώρηση του Ειδικού
Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ που έχει ανεπίτρεπτα καθυστερήσει και
προκαταλαμβάνουν τις υπό εκπόνηση Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τις
προστατευόμενες περιοχές.
5. Νομιμοποιεί τα αυθαίρετα εντός δασικών εκτάσεων και κατά περίπτωση εντός
υγροτόπων και ρεμάτων. Επαναφέρει τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων («οικιστικών
πυκνώσεων») για 30 χρόνια, που έχει απορριφθεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της
Επικρατείας (ΣτΕ). Επιπλέον, με την διατήρηση αυθαίρετων και καταπατήσεων στα ρέματα
αυξάνει τον πλημμυρικό κίνδυνο και καθιστά “απαραίτητα” τα έργα διευθέτησης των
υδατορεμάτων.
6. Απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δε λαμβάνει μέτρα κατά
της υποβάθμισης των ρεμάτων από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών και βιομηχανικών
λυμάτων μέσα σε αυτά. Δε διασφαλίζει την αποφυγή των παράνομων εκφορτώσεων
αποβλήτων σε ρέματα και άλλους δημόσιους/ιδιωτικούς χώρους, που τα τελευταία χρόνια
έχουν μετατρέψει όλες τις περιαστικές περιοχές σε απέραντες χωματερές. Καταργεί τη άδεια
μεταφοράς αποβλήτων, αντικαθιστώντας την από μια απλή εγγραφή σε ένα μητρώο. Δεν
λαμβάνει μέτρα ελέγχου/κυρώσεων για παράνομη διάθεση λυμάτων σε ρέματα.
7. Παραβιάζει Συνταγματικές διατάξεις, Ευρωπαϊκές οδηγίες και Διεθνείς
συμβάσεις. Ενδεικτικά: άρθρο 24 του Συντάγματος, Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Προστασία
Οικοτόπων και Ειδών 92/43/ΕΟΚ, για την προστασία των άγριων Πτηνών 2009/147/ΕΚ, για
τα Νερά 2000/60, για την Θαλάσσια Στρατηγική στη Μεσόγειο 2008/59, Διεθνή Σύμβαση
Ραμσάρ για τους Υγροτόπους, Συνθήκη της Βαρκελώνης για την Προστασία της Μεσογείου.
Ως θέση αρχής, η Οικολογική Αφύπνιση - Natura Di Zante, παγίως υποστηρίζει την
ουσιαστική διαλογική συνεργασία και χρονικά επαρκή διαβούλευση μεταξύ όλων των
εμπλεκομένων φορέων επί του νομοθετικού έργου κάθε πολιτικής αρχής.
Για τους παραπάνω λόγους που σας περιγράψαμε ζητάμε:
«ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

Κατόπιν το λόγο πήρε η κ. Αρβανιτάκη Πρόεδρος του προσωρινού ΔΣ του σωματείου
« Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο» η οποία ανέφερε :
Ο πλανήτης σήμερα κάνει έναν υπεράνθρωπο αγώνα κατά του κορωνοϊού,
προκειμένου να διαφυλάξει την ανθρώπινη ζωή και ταυτόχρονα στην Ελλάδα η κυβέρνηση
φέρνει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο αναχρονιστικό, εγκληματικό θα έλεγα κατά της ανθρώπινης
ζωής.
Τα διδάγματα από την πανδημία πρέπει να μας οδηγήσουν όχι μόνο σε μέτρα
προάσπισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και σε μέτρα που χτυπούν το πρόβλημα
στη ρίζα του. Συγκεκριμένα, η ανθρώπινη ζωή σήμερα απειλείται από την κλιματική αλλαγή
και την καταστροφή του Φυσικού Περιβάλλοντος. Αυτή είναι και η βασική αιτία εμφάνισης
του συγκεκριμένου κορωνοϊού. Σύμφωνα με τον καθηγητή Βιολογίας Γιάννη Μανέτα, η
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τρέχουσα κλιματική αλλαγή είναι που μετακινεί όλο και πιο βόρεια τα παθογόνα μικρόβια
των Τροπικών, καθώς και η παγκοσμιοποίηση, που επιταχύνει τη μετακίνησή τους.
Το καλοκαίρι που μας πέρασε, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω ένα συνέδριο
βιολόγων στην Άνδρο, όπου καθηγητές Πανεπιστημίου μας τόνισαν ότι η γενιά η δική μας και
των παιδιών μας θα είναι οι τελευταίες που κοιτούν στη Γη, οι επόμενες θα κοιτούν τ’ αστέρια
σε μια προσπάθεια διαφυγής από τον κατεστραμμένο πλανήτη. Αυτά σήμερα δεν αποτελούν
σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αλλά υπαρκτούς κινδύνους για την συνέχιση του
ανθρώπινου είδους στη Γη.
Οι σημερινοί πολιτικοί με τις αποφάσεις που παίρνουν φέρουν τεράστιο μερίδιο
ευθύνης για τις ζωές των παιδιών μας. Το νομοσχέδιο με τον ¨δήθεν¨ τίτλο «Εκσυγχρονισμός
Περιβαλλοντικής νομοθεσίας», προτάσσει την κοντόφθαλμη οικονομική ανάπτυξη έναντι της
βιώσιμης, αειφορικής ανάπτυξης.
Όταν οι επιστήμονες αφιερώνουν ατέλειωτες ώρες για την ανακάλυψη τρόπων
παραγωγής πράσινης ενέργειας δεν μπορεί το νομοσχέδιο να επιτρέπει εξορύξεις
υδρογονανθράκων και μάλιστα σε περιοχές Natura όπως τα νησάκια Στροφάδες και δεκάδες
άλλες περιοχές στην Ελλάδα.
Όταν οι βιολόγοι προειδοποιούν πως αν δεν προστατεύσουμε το περιβάλλον
υιοθετώντας ήπιες μορφές ανάπτυξης, σεβόμενοι τα οικοσυστήματα που κινδυνεύουν με
καταστροφή και που η προέκτασή της θα συμπαρασύρει και τον ίδιο τον άνθρωπο, δεν μπορεί
το καινούργιο νομοσχέδιο να εγκρίνει αδειοδοτήσεις έργων ανάπτυξης από ιδιώτες,
παρακάμπτοντας δημόσιους και επιστημονικούς φορείς.
Όταν οι μόνες περιοχές στην Ελλάδα που δεν έχουν παραβιαστεί είναι οι
προστατευόμενες από Φορείς Διαχείρισης, όπως το Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, δεν μπορεί το
νομοσχέδιο να καταργεί αυτούς τους φορείς βάζοντας στη θέση τους τις Μονάδες Διαχείρισης
που οι αρμοδιότητές τους περιορίζονται ή και καταργούνται όσον αφορά τη φύλαξη των
Προστατευόμενων Περιοχών, αλλά και την λήψη αποφάσεων για τη διαχείρισή τους και
μάλιστα χωρίς τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
Κάποιοι πολιτικοί ενόψει κορωνοϊού ζήτησαν συγγνώμη για την ανεπάρκεια του ΕΣΥ.
Μια παρόμοια συγγνώμη στο μέλλον, αν εφαρμοστεί η πολιτική που εκφράζει αυτό το
νομοσχέδιο, θα είναι άκαιρη και ανώφελη.
Ζητάμε λοιπόν εδώ και τώρα από το Δημοτικό Συμβούλιο την απόφαση καταψήφισης
του νέου νομοσχεδίου και την άμεση απόσυρσή του από την Βουλή.
Κατόπιν το λόγο πήρε ο κ. Γιαννούλης Πέτρος Πρόεδρος της Κοινότητας Βασιλικού ο
οποίος είπε ότι δε νοείται να μην υπάρχει θαλάσσιο Πάρκο αλλά και δε νοείται να υπάρχει
δέσμευση των ιδιοκτησιών των συγχωριανών μας για τόσα χρόνια . Θέλουμε να υπάρχει
εκπροσώπηση της Κοινότητας στο φορέα και οι εργαζόμενοι να διατηρήσουν τις θέσεις τους.
Κατόπιν το λόγο πήρε ο κ. Ιωάννης Καραμαλίκης, Πρόεδρος της Κοινότητας
Παντοκράτορα, ο οποίος είπε: Θέλουμε να υπάρχει εκπροσώπηση της Κοινότητας στο φορέα,
να υπάρχει ανάπτυξη της περιοχής αλλά όχι αλόγιστη. Να γίνει διαβούλευση με τη συμμετοχή
των εκπροσώπων των περιοχών.
Κατόπιν το λόγο πήρε ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗ
ΖΑΚΥΝΘΟ» κ. Γεώργιος Αρμένης ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Το περιβαλλοντικό πολυνομοσχέδιο που προωθείται στην Βουλή με το χαρακτήρα του
κατεπείγοντος, είναι εξαιρετικά προβληματικό. Χρήζει ουσιαστικών μεταβολών σε αρκετά
και σοβαρά σημεία του, διότι τελικά επιφυλάσσει υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου
προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.
Με δεδομένη της αδυναμία ουσιαστικής διαβούλευσης, επί ενός τόσο σημαντικού
νομοσχεδίου σε εποχή πανδημίας κορονοϊού, καθώς και την διαδικασία προώθησης του στην
βουλή ως κατεπείγοντος, όταν μάλιστα η βουλή εργάζεται με εξαιρετικά περιορισμένη
σύνθεση, είναι εντελώς αδόκιμο από πλευράς κοινοβουλευτικών διαδικασιών.
Αριθ. 63/2020 απόφαση Δ.Σ.
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Ζητάμε την απόσυρση του Σ.Ν., ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος και το κατάλληλο πλαίσιο
διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς προκειμένου να επαναδιατυπωθεί το Σ.Ν. από την
αρχή, ώστε να ανταποκρίνεται στην πράξη στον τίτλο του «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής
Νομοθεσίας».
Ακόμα ως προς το θέμα του ΕΘΠΖ, υιοθετούμε την Εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης του
ΕΘΠΖ προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου .
Όσον αφορά το άρθρο 93 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
με θέμα: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να έχει τεθεί σε διαβούλευση
πολύ νωρίτερα και όχι να αιφνιδιάζει τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι
οι κατεξοχήν υπεύθυνοι για την διαχείριση των απορριμμάτων.
Για το λόγο αυτό, εκτός του ότι ζητάμε να τεθεί εκ νέου σε διαβούλευση το νομοσχέδιο και
φυσικά και το άρθρο 93, ταυτόχρονα πιστεύουμε πως πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να
προχωρήσουν απρόσκοπτα οι δρομολογημένες διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων των Δήμων των Ιονίων Νήσων, για τα οποία έχουν
εγκριθεί χρηματοδοτήσεις.
Κατόπιν το λόγο πήρε ο Επικεφαλής της παράταξης: «ΑΝΑΔΡΑΣΗ 2019» κ. Ιωάννης Αγαλιανός ο
οποίος είπε ότι η θέση της παράταξης μας είναι :
Το περιβαλλοντικό πολυνομοσχέδιο που προωθείται στην Βουλή με το χαρακτήρα του
κατεπείγοντος, είναι εξαιρετικά προβληματικό. Χρήζει ουσιαστικών μεταβολών σε αρκετά
και σοβαρά σημεία του, διότι τελικά επιφυλάσσει υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου
προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.
Με δεδομένη της αδυναμία ουσιαστικής διαβούλευσης, επί ενός τόσο σημαντικού
νομοσχεδίου σε εποχή πανδημίας κορονοϊού, καθώς και την διαδικασία προώθησης του στην
βουλή ως κατεπείγοντος, όταν μάλιστα η βουλή εργάζεται με εξαιρετικά περιορισμένη
σύνθεση, είναι εντελώς αδόκιμο από πλευράς κοινοβουλευτικών διαδικασιών.
Ζητάμε την απόσυρση του Σ.Ν., ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος και το κατάλληλο πλαίσιο
διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς προκειμένου να επαναδιατυπωθεί το Σ.Ν. από την
αρχή, ώστε να ανταποκρίνεται στην πράξη στον τίτλο του «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής
Νομοθεσίας».
Ακόμα ως προς το θέμα του ΕΘΠΖ, υιοθετούμε την Εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης του
ΕΘΠΖ προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου .
Όσον αφορά το άρθρο 93 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
με θέμα: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να έχει τεθεί σε διαβούλευση
πολύ νωρίτερα και όχι να αιφνιδιάζει τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι
οι κατεξοχήν υπεύθυνοι για την διαχείριση των απορριμμάτων.
Για το λόγο αυτό, εκτός του ότι ζητάμε να τεθεί εκ νέου σε διαβούλευση το νομοσχέδιο και
φυσικά και το άρθρο 93, ταυτόχρονα πιστεύουμε πως πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να
προχωρήσουν απρόσκοπτα οι δρομολογημένες διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων
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Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων των Δήμων των Ιονίων Νήσων, για τα οποία έχουν
εγκριθεί χρηματοδοτήσεις.
Κατόπιν το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.
Διονύσιος Ρένεσης ο οποίος είπε ότι
Είναι απαράδεκτο εν μέσω πανδημίας η κυβέρνηση να φέρνει προς ψήφιση ένα προκλητικά
απαράδεκτο νομοσχέδιο , ένα περιβαλλοντικό έγκλημα με fast track
διαδικασίες, χωρίς συζήτηση, γιατί απλά δεν θέλουν ακουστούν οι επιπτώσεις που θα φέρει
στη ζωή του λαού και στο περιβάλλον.
Η Λαϊκή Συσπείρωση διαφωνεί κάθετα με το νέο νομοσχέδιο που φέρνει το υπουργείο
Περιβάλλοντος
Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η κυβέρνηση της Ν.Δ. παίρνοντας το νήμα από εκεί που το
άφησαν οι περιβαλοντοκτόνοι και δασοκτόνοι νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ , επιδιώκει να δημιουργήσει
«ευνοϊκότερο περιβάλλον» και να άρει παραπέρα τα «εμπόδια» των Όποιον μέτρων είχαν
απομείνει για την προστασία της υγείας του λαού και του περιβάλλοντος προκειμένου να
επιταχυνθούν οι «πράσινες» μπίζνες»
Απλοποιεί τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις , (βάζει στη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης ιδιωτικές εταιρείες αξιολόγησης και αυξάνει την χρονική ισχύ αυτής από 10 σε
15 έτη.
Άρει τους περιορισμούς για τους περιβαλλοντικούς όρους στην εξόρυξη υδρογονανθράκων
(για την διενέργεια των σεισμικών ή άλλων γεωφυσικών και γεωλογικών ερευνών που
προβλέπονται στις άδειες αναζήτησης … δεν απαιτείται η λήψη οποιασδήποτε άδειας,
έγκρισης ή συναίνεσης…)
Απλοποιεί τις αδειοδοτήσεις των ΑΠΕ (αντικατάσταση της η Άδειας Παραγωγής με μια
Βεβαίωση Παραγωγού χωρίς να απαιτείται έκδοση απόφασης της Ολομέλειας της ΡΑΕ),
Σχετικά με τις «οικιστικές πυκνώσεις», το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα «τακτοποίησης»
έναντι τιμήματος, για χρονικό διάστημα 30 ετών, των κατοικιών που έχουν χτιστεί εντός
δασών και δασικών εκτάσεων, ανοίγοντας έτσι ξανά «παράθυρο» στη διαιώνιση του
προβλήματος της αυθαίρετης δόμησης.
Προωθείται επίσης η αναμόρφωση όλων των δασικών χαρτών, ακόμα και όσων έχουν κυρωθεί
ή αναρτηθεί μέχρι σήμερα, βάσει διοικητικών πράξεων που είχαν εκδοθεί πριν από το 1975 και
με τις οποίες άλλαξε ο χαρακτήρας τους από δασικό σε αγροτικό.
Διαφωνούμε και είμαστε αντίθετοι με την σύσταση Περιφερειακού (ΦΟΣΔΑ). Η διαφωνία
μας με το συγκεκριμένο άρθρο δεν σημαίνει επ’ ουδενί την συμφωνία μας με την μέχρι σήμερα
λειτουργία του ΦΟΣΔΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, αφού και μέσα από αυτών όλα τα προηγούμενα χρόνια
με την συμφωνία των υπολοίπων δημοτικών παρατάξεων , υπηρετήθηκε η ιδιωτικοποιημένη
λειτουργία της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, απαξιώθηκε η ανακύκλωση και
το περιβάλλον, αυξήθηκε το κόστος της αποκομιδής και διαχείρισης, επιδεινώθηκαν τα
εργασιακά δικαιώματα
Προφανώς η ίδρυση Περιφερειακού ΦΟΣΔΑ αποτυπώνει τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε
μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων.
Αριθ. 63/2020 απόφαση Δ.Σ.
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Για την κατάργηση του Φορέα διαχείρισης του θαλασσίου πάρκου Ζακύνθου.
επιχειρείται συνολική παρέμβαση στις Προστατευόμενες Περιοχές, όπου καταργούνται οι
υφιστάμενοι φορείς διαχείρισης και αντικαθίστανται από τον «Οργανισμό Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής», ενώ για τις περιοχές «Natura» το νομοσχέδιο
εισάγει 4 ζώνες «κλιμακούμενης προστασίας», βάσει των οποίων θα καθοριστούν και οι
επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός των Προστατευόμενων Περιοχών
Η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ. εφαρμόζει το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ «Φορείς Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) και άλλες διατάξεις» του 2018,που παραδίδει την
διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών σε επιχειρηματικούς ομίλους.
στο όνομα της προστασίας της βιοποικιλότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αειφορικής
διαχείρισης
Αφαίρεσαν δηλαδή αρμοδιότητες από δημόσιες υπηρεσίες που αντί αυτές να ενισχύονταν σε
πόρους, προσωπικό και μέσα, τις μεταβίβαζαν σε φορείς ιδιωτικού δικαίου, διευκολύνοντας
την παράδοση των προστατευόμενων περιοχών στο ιδιωτικό κεφάλαιο.

Η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης είναι ξεκάθαρη
• Να αποσυρθεί στο σύνολο του το νομοσχέδιο.
• Την ευθύνη προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να έχει αποκλειστικά το κράτος
• Να μην επιτρέψουμε καμιά επιχειρηματική δραστηριότητα που βάζει σε κίνδυνο το
περιβάλλον
• Απορρόφηση όλων των εργαζομένων των φορέων και πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με
πλήρη εργασιακά δικαιώματα στις υπηρεσίες του υπουργείου περιβάλλοντος
• Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την προστασία του περιβάλλοντος.
Για μας η γη δεν είναι εμπόρευμα, ο σχεδιασμός χρήσεων γης και προστασίας των
οικοσυστημάτων θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες όλης της κοινωνίας, με αρμονική
επίδραση του ανθρώπου στη φύση. Ο αγώνας για την προστασία του περιβάλλοντος θα γίνεται
πιο αποτελεσματικός όσο συνδέεται με τον αγώνα ενάντια στην πολιτική που το
εμπορευματοποιεί.

Κατόπιν το λόγο πήρε ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» κ. Αντώνιος Κασσιμάτης ο οποίος είπε
Προτεινόμενο Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου
Σχετικά με το νομοσχέδιο
«Εκσυγχρονισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»
Το περιβαλλοντικό πολυνομοσχέδιο που προωθείται στην Βουλή με το χαρακτήρα του
κατεπείγοντος, είναι εξαιρετικά προβληματικό. Χρήζει ουσιαστικών μεταβολών σε αρκετά
και σοβαρά σημεία του, διότι τελικά επιφυλάσσει υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου
προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.
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Με δεδομένη της αδυναμία ουσιαστικής διαβούλευσης, επί ενός τόσο σημαντικού
νομοσχεδίου σε εποχή πανδημίας κορονοϊού, καθώς και την διαδικασία προώθησης του στην
βουλή ως κατεπείγοντος, όταν μάλιστα η βουλή εργάζεται με εξαιρετικά περιορισμένη
σύνθεση, είναι εντελώς αδόκιμο από πλευράς κοινοβουλευτικών διαδικασιών.
Ζητάμε την απόσυρση του Σ.Ν., ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος και το κατάλληλο πλαίσιο
διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς προκειμένου να επαναδιατυπωθεί το Σ.Ν. από την
αρχή, ώστε να ανταποκρίνεται στην πράξη στον τίτλο του «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής
Νομοθεσίας».
Ακόμα ως προς το θέμα του ΕΘΠΖ, υιοθετούμε την Εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης του
ΕΘΠΖ προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου ( η οποία έχει ως ακολούθως)
« Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, μετά την ενδελεχή μελέτη
του Σχεδίου Νόμου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», το οποίο
τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στις 04/03/2020,
και κατατέθηκε, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, παρά τα αρνητικά Σχόλια Επιστημονικών
Ενώσεων, Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, του ΔΙΚΤΥΟΥ των Φ.Δ. των Π.Π., των
Περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο., του Συλλόγου Εργαζομένων των Φ.Δ. των Π.Π., της Επιτροπής ‘ΦΥΣΗ
2000’, κ.α., προς ψήφιση στην Βουλή στις 24/04/2020, τοποθετείται επί των θέσεων του Σ.Ν., και,
ειδικότερα σε ότι αφορά τον μελλοντικό χαρακτήρα Οργάνωσης και Διοίκησης των Φορέων
Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ. των Π.Π.), ως εξής:
- Ο Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στις θέσεις του Σ.Ν. που
προτείνονται για το νέο Μοντέλο Λειτουργίας και Διοίκησης των Φ.Δ. των Π.Π. Συνοπτικά,
στο Σ.Ν. προτείνεται η κατάργηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Διαχείρισης των
Π.Π. με τη ταυτόχρονη σύσταση ενός νέου Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Οργανισμός
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - ΟΦΥΠΕΚΑ), το οποίο θα έχει έδρα την
Αθήνα. Η αντικατάσταση Διοικητικών Συμβουλίων σε τοπικό επίπεδο με Επιτροπές
Διαχείρισης ‘Συμβουλευτικού χαρακτήρα’, για την υποστήριξη Μονάδων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) που θα συνεδριάζουν 3 φορές τον χρόνο,, καταστρατηγεί
τη σύγχρονη έννοια της αποτελεσματικής και ουσιαστικής διακυβέρνησης των
Προστατευόμενων Περιοχών. Η ευρωπαϊκή αλλά και η διεθνής εμπειρία έχουν αποδείξει ότι
μόνο με την ενεργό συμμετοχή Τοπικών, Περιφερειακών και Εθνικών εμπλεκομένων
Φορέων, με την έννοια της λήψης κοινών αποφάσεων, μπορεί να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα
ένας θεσμός ουσιαστικής Προστασίας και Ολοκληρωμένης διαχείρισης του Περιβάλλοντος.
- Η κατάργηση του «Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου»
(Ε.Θ.Π.Ζ.) και η αντικατάσταση του με «Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ζακύνθου,
Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιόνιων Νήσων», που θα έχει άλλο θεσμικό ρόλο
εφόσον αφαιρούνται πολλές από τις σημερινές του αρμοδιότητες (π.χ. Φύλαξη και Έλεγχος
Δραστηριοτήτων, Εποπτεία, Γνωμοδοτήσεις,
κ.λπ.), αποτελεί αναμφισβήτητα την
‘ταφόπλακα’ για ένα σημαντικό Φορέα σε θέματα Περιβάλλοντος στο νησί της Ζακύνθου,
για την οποία μόχθησαν ‘πολύ’, για ‘πολλά χρόνια’, ‘πάρα πολλοί άνθρωποι’ στην Ζάκυνθο,
στην Ελλάδα και σε όλο τον Πλανήτη.
- Με την εφαρμογή του Σ.Ν. πρόκειται να χαθεί ένα ‘σύμβολο’, ένα ‘brand name’, που έχει
αποκτηθεί με πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ και πολλά χρόνια και προσδίδει κύρος και
προστιθέμενη αξία όχι μόνον στην Ζάκυνθο αλλά και ευρύτερα σε όλο το Ιόνιο και στην χώρα.
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- Η σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί εδώ και 20 χρόνια μεταξύ της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Τοπικών Παραγωγικών Φορέων, των Υπηρεσιών του Κράτους και
των Περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο. θα κλονιστεί εφόσον δεν θα υπάρχει πια η δυνατότητα
ουσιαστικής ολοκληρωμένης Οικοσυστημικής προσέγγισης σε ότι αφορά την Διαχείριση σε
θέματα Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας με τη ταυτόχρονη
Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ζακύνθου. Η μονόπλευρη λήψη καθοριστικών αποφάσεων για το
μέλλον της Ζακύνθου, όπως η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από έναν ‘Αθηνοκεντρικό’
Κεντρικό Οργανισμό του ΥΠΕΝ για μεγάλα Έργα και Επενδύσεις (που περιλαμβάνουν
μεταξύ των άλλων εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, εγκατάσταση Μονάδων
Αφαλάτωσης και Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις Θαλάσσιας Αναψυχής σε περιοχές
Προστασίας της Φύσης, αλλά και Εξορυκτικές δραστηριότητες/Ορυχεία, Λατομεία,
Μεταλλεία, Αμμοληψία, Ζώνες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε
Περιοχές Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών) και χωρίς την καθοριστική γνωμοδότηση από
έναν εξειδικευμένο σε θέματα περιβάλλοντος Φορέα που δρα σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα την ενίσχυση του χάσματος από το επιθυμητό σε ότι
αφορά την ορθολογική διαχείριση του Περιβάλλοντος και την Βιώσιμη ανάπτυξη στις Π.Π. με
βάση τις αρχές της σε παγκόσμιο επίπεδο εφαρμοζόμενης Γαλάζιας Οικονομίας.
Ως εκ τούτου, ο Φ.Δ. του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου προτείνει η Διοίκηση, και
κυρίως, η Λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών να
παραμείνει ως έχουν, με την διοίκηση και λειτουργία των Φ.Δ. των Π.Π. να υποστηρίζεται από το
υπάρχον μοντέλο των Διοικητικών Συμβουλίων και του σχήματος των υφιστάμενων Φορέων
Διαχείρισης ενώ παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η εύρυθμη λειτουργία τους σε
ότι αφορά την αυτοτέλεια πόρων και λήψης αποφάσεων.
Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους Φ.Δ. των Π.Π. να διατηρήσουν το
υφιστάμενο για πολλά χρόνια εξειδικευμένο Προσωπικό που έχει δημιουργηθεί με πόρους της
Ελληνικής Πολιτείας και της Ε.Ε., και το οποίο Προσωπικό αποτελεί βασικό εργαλείο για την
σύγχρονη Διαχείριση και Προστασία του Περιβάλλοντος στις Π.Π. μέσα από την μετατροπή των
Συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Φ.Δ.
Επίσης, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα οι Φ.Δ. των Π.Π. να προσλάβουν το αναγκαίο πρόσθετο
μόνιμο Προσωπικό (Επιστήμονες και Φύλακες Περιβάλλοντος της Φύσης) για να καλύψουν τις
ανάγκες τους, που προέκυψαν από την επέκταση των ορίων τους σύμφωνα με το Ν. 4519/2018. Σε
αντίθετη περίπτωση η ‘υποβάθμιση’ των Φ.Δ. των Π.Π. σε ‘Τμήματα’ σε όλες τις περιοχές ενέχει
τον σοβαρό κίνδυνο να χαθεί το όποιο έργο έχει γίνει μέχρι σήμερα στο θέμα της προστασίας του
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και να αρχίσει η Ελλάδα πάλι από το ‘σημείο μηδέν’,
γεγονός που θα έχει σαν άμεση συνέπεια πλήθος καταγγελιών από μέρους της Ε.Ε. και επικείμενες
νέες καταδίκες και πιθανά πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Σήμερα, είναι ευρύτερα αναγνωρισμένο ότι ο Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ., παρά τις ποικιλόμορφες
δυσκολίες που αντιμετώπισε στη μέχρι τώρα εικοσάχρονη πορεία του αποτελεί πλέον ένα
αναπόσπαστο μέρος του Κοινωνικο-Οικονομικού ιστού της Ζακύνθου και των Ιονίων Νήσων,
καθώς η Θαλάσσια Χελώνα και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο αποτελούν ‘Σήμα Κατατεθέν’ της
Ζακύνθου, εξασφαλίζοντας την προβολή του νησιού σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο και
προσφέροντας στην Τοπική Κοινωνία, αλλά και στην χώρα, ένα καθοριστικό συγκριτικό
πλεονέκτημα. Αποτελεί ισχυρή πεποίθηση ότι η ισχυρή παρουσία και ο ρόλος του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου θα πρέπει όχι μόνον να διατηρηθεί στο μέλλον, αλλά και να
ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, προς όφελος όχι μόνον της τοπικής Κοινωνίας της Ζακύνθου αλλά,
και ευρύτερα των πολιτών της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων και της Ελλάδας.
Αριθ. 63/2020 απόφαση Δ.Σ.
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Ο Φ.Δ. του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, θεωρεί ότι όλοι οι αρμόδιοι
Θεσμικοί Φορείς των Ιονίων Νήσων, ανάμεσα στους οποίους πρωταρχικό ρόλο έχει ο Δήμος
Ζακύνθου, θα σταθούν αρωγοί στην κατεύθυνση αυτή.»
Όσον αφορά το άρθρο 93 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
με θέμα: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να έχει τεθεί σε διαβούλευση
πολύ νωρίτερα και όχι να αιφνιδιάζει τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι
οι κατεξοχήν υπεύθυνοι για την διαχείριση των απορριμμάτων.
Για το λόγο αυτό, εκτός του ότι ζητάμε να τεθεί εκ νέου σε διαβούλευση το νομοσχέδιο και
φυσικά και το άρθρο 93, ταυτόχρονα πιστεύουμε πως πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να
προχωρήσουν απρόσκοπτα οι δρομολογημένες διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων των Δήμων των Ιονίων Νήσων, για τα οποία έχουν
εγκριθεί χρηματοδοτήσεις.

Κατόπιν το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος προτείνει όσον αφορά τη διαχείριση του
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου να συνεχισθεί η διαβούλευση ώστε να ληφθούν υπ’
όψην και να συζητηθούν οι απόψεις του φορέα του Ε.Θ.Π. Ζακύνθου, των αρμοδίων
επιστημονικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των τοπικών παραγόντων.
Όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι βέβαιο ότι δεν έχει γίνει διαβούλευση που
απαιτείται , δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες και αναγκαίες προβλέψεις ώστε να είναι σίγουρη η
επιλογή της καλύτερης λύσης δια την αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού θέματος. Υπάρχουν
θέματα περιουσίας, απασχόλησης προσωπικού, χρεών, κανόνων, τιμολογιακής πολιτικής και
αρμοδιοτήτων που δίδονται στους τοπικούς δήμους τα οποία είναι αναγκαίο να γίνουν
αντικείμενο διαβούλευσης και να καθορισθούν με το προς ψήφιση νομοσχέδιο.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του




Την εισήγηση του Πρόεδρου του Δ.Σ.
Την εισήγηση του κ. Δημάρχου
τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία

κατά πλειοψηφία
υπέρ της πρότασης του κ. Δημάρχου ψήφισαν εννέα (9) ήτοι οι κ.κ. :Κακολύρης Σταύρος,
Κουτσογιάννης Δημήτριος, Σεβαστιάδης Ευάγγελος, Βαρβαρίγος Χαράλαμπος, Καψαμπέλη
Βασιλική, Μαρινάκης Ανδρέας, Σπίνος Νικήτας , Κάνδηλας Τασάκης Δημήτριος, Δρόσος
Παναγιώτης
Υπέρ της ενιαίας πρότασης του κ. Αρμένη, του κ. Αγαλιανού και του κ. Κασσιμάτη
ψήφισαν δέκα (10): Αρμένης Γεώργιος, Τσουρουνάκης Γεώργιος, Ξένος Ανδρέας, Καμπίτσης
Θεόδωρος,Φεραδούρος Ιωάννης, Αγαλιανός Ιωάννης, Αβράμης Παναγιώτης,Μυλωνάς
Παναγιώτης, Κόκκορης Κωνσταντίνος Κασσιμάτης Αντώνιος,
Την πρόταση του κ. Ρένεση ψήφισε ο κ. Ρένεσης Διονύσιος.
Αριθ. 63/2020 απόφαση Δ.Σ.
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Αποφασίζει:
Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» ως ακολούθως:
ΨΗΦΙΣΜΑ
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζακύνθου με την αριθ. 63/2020 απόφαση του :
Ζητά την απόσυρση του Σ.Ν., ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος και το κατάλληλο πλαίσιο
διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς προκειμένου να επαναδιατυπωθεί το Σ.Ν. από την
αρχή, ώστε να ανταποκρίνεται στην πράξη στον τίτλο του «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής
Νομοθεσίας».
Ακόμα ως προς το θέμα του ΕΘΠΖ, υιοθετούμε την Εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης του
ΕΘΠΖ προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου ( η οποία έχει ως ακολούθως)
« Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, μετά την ενδελεχή μελέτη
του Σχεδίου Νόμου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», το οποίο
τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στις 04/03/2020,
και κατατέθηκε, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, παρά τα αρνητικά Σχόλια Επιστημονικών
Ενώσεων, Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, του ΔΙΚΤΥΟΥ των Φ.Δ. των Π.Π., των
Περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο., του Συλλόγου Εργαζομένων των Φ.Δ. των Π.Π., της Επιτροπής ‘ΦΥΣΗ
2000’, κ.α., προς ψήφιση στην Βουλή στις 24/04/2020, τοποθετείται επί των θέσεων του Σ.Ν., και,
ειδικότερα σε ότι αφορά τον μελλοντικό χαρακτήρα Οργάνωσης και Διοίκησης των Φορέων
Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ. των Π.Π.), ως εξής:
- Ο Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στις θέσεις του Σ.Ν. που
προτείνονται για το νέο Μοντέλο Λειτουργίας και Διοίκησης των Φ.Δ. των Π.Π. Συνοπτικά,
στο Σ.Ν. προτείνεται η κατάργηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Διαχείρισης των
Π.Π. με τη ταυτόχρονη σύσταση ενός νέου Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Οργανισμός
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - ΟΦΥΠΕΚΑ), το οποίο θα έχει έδρα την
Αθήνα. Η αντικατάσταση Διοικητικών Συμβουλίων σε τοπικό επίπεδο με Επιτροπές
Διαχείρισης ‘Συμβουλευτικού χαρακτήρα’, για την υποστήριξη Μονάδων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) που θα συνεδριάζουν 3 φορές τον χρόνο,, καταστρατηγεί
τη σύγχρονη έννοια της αποτελεσματικής και ουσιαστικής διακυβέρνησης των
Προστατευόμενων Περιοχών. Η ευρωπαϊκή αλλά και η διεθνής εμπειρία έχουν αποδείξει ότι
μόνο με την ενεργό συμμετοχή Τοπικών, Περιφερειακών και Εθνικών εμπλεκομένων
Φορέων, με την έννοια της λήψης κοινών αποφάσεων, μπορεί να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα
ένας θεσμός ουσιαστικής Προστασίας και Ολοκληρωμένης διαχείρισης του Περιβάλλοντος.
- Η κατάργηση του «Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου»
(Ε.Θ.Π.Ζ.) και η αντικατάσταση του με «Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ζακύνθου,
Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιόνιων Νήσων», που θα έχει άλλο θεσμικό ρόλο
εφόσον αφαιρούνται πολλές από τις σημερινές του αρμοδιότητες (π.χ. Φύλαξη και Έλεγχος
Δραστηριοτήτων, Εποπτεία, Γνωμοδοτήσεις,
κ.λπ.), αποτελεί αναμφισβήτητα την
‘ταφόπλακα’ για ένα σημαντικό Φορέα σε θέματα Περιβάλλοντος στο νησί της Ζακύνθου,
για την οποία μόχθησαν ‘πολύ’, για ‘πολλά χρόνια’, ‘πάρα πολλοί άνθρωποι’ στην Ζάκυνθο,
στην Ελλάδα και σε όλο τον Πλανήτη.
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- Με την εφαρμογή του Σ.Ν. πρόκειται να χαθεί ένα ‘σύμβολο’, ένα ‘brand name’, που
έχει αποκτηθεί με πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ και πολλά χρόνια και προσδίδει κύρος και
προστιθέμενη αξία όχι μόνον στην Ζάκυνθο αλλά και ευρύτερα σε όλο το Ιόνιο και στην χώρα.
- Η σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί εδώ και 20 χρόνια μεταξύ της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, των Τοπικών Παραγωγικών Φορέων, των Υπηρεσιών του Κράτους και των
Περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο. θα κλονιστεί εφόσον δεν θα υπάρχει πια η δυνατότητα
ουσιαστικής ολοκληρωμένης Οικοσυστημικής προσέγγισης σε ότι αφορά την Διαχείριση σε
θέματα Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας με τη ταυτόχρονη
Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ζακύνθου. Η μονόπλευρη λήψη καθοριστικών αποφάσεων για το
μέλλον της Ζακύνθου, όπως η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από έναν ‘Αθηνοκεντρικό’
Κεντρικό Οργανισμό του ΥΠΕΝ για μεγάλα Έργα και Επενδύσεις (που περιλαμβάνουν
μεταξύ των άλλων εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, εγκατάσταση Μονάδων
Αφαλάτωσης και Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις Θαλάσσιας Αναψυχής σε περιοχές
Προστασίας της Φύσης, αλλά και Εξορυκτικές δραστηριότητες/Ορυχεία, Λατομεία,
Μεταλλεία, Αμμοληψία, Ζώνες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε
Περιοχές Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών) και χωρίς την καθοριστική γνωμοδότηση από
έναν εξειδικευμένο σε θέματα περιβάλλοντος Φορέα που δρα σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα την ενίσχυση του χάσματος από το επιθυμητό σε ότι
αφορά την ορθολογική διαχείριση του Περιβάλλοντος και την Βιώσιμη ανάπτυξη στις Π.Π. με
βάση τις αρχές της σε παγκόσμιο επίπεδο εφαρμοζόμενης Γαλάζιας Οικονομίας.
Ως εκ τούτου, ο Φ.Δ. του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου προτείνει η Διοίκηση, και
κυρίως, η Λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών να
παραμείνει ως έχουν, με την διοίκηση και λειτουργία των Φ.Δ. των Π.Π. να υποστηρίζεται από το
υπάρχον μοντέλο των Διοικητικών Συμβουλίων και του σχήματος των υφιστάμενων Φορέων
Διαχείρισης ενώ παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η εύρυθμη λειτουργία τους σε
ότι αφορά την αυτοτέλεια πόρων και λήψης αποφάσεων.
Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους Φ.Δ. των Π.Π. να διατηρήσουν το
υφιστάμενο για πολλά χρόνια εξειδικευμένο Προσωπικό που έχει δημιουργηθεί με πόρους της
Ελληνικής Πολιτείας και της Ε.Ε., και το οποίο Προσωπικό αποτελεί βασικό εργαλείο για την
σύγχρονη Διαχείριση και Προστασία του Περιβάλλοντος στις Π.Π. μέσα από την μετατροπή των
Συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Φ.Δ.
Επίσης, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα οι Φ.Δ. των Π.Π. να προσλάβουν το αναγκαίο πρόσθετο
μόνιμο Προσωπικό (Επιστήμονες και Φύλακες Περιβάλλοντος της Φύσης) για να καλύψουν τις
ανάγκες τους, που προέκυψαν από την επέκταση των ορίων τους σύμφωνα με το Ν. 4519/2018. Σε
αντίθετη περίπτωση η ‘υποβάθμιση’ των Φ.Δ. των Π.Π. σε ‘Τμήματα’ σε όλες τις περιοχές ενέχει
τον σοβαρό κίνδυνο να χαθεί το όποιο έργο έχει γίνει μέχρι σήμερα στο θέμα της προστασίας του
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και να αρχίσει η Ελλάδα πάλι από το ‘σημείο μηδέν’,
γεγονός που θα έχει σαν άμεση συνέπεια πλήθος καταγγελιών από μέρους της Ε.Ε. και επικείμενες
νέες καταδίκες και πιθανά πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Σήμερα, είναι ευρύτερα αναγνωρισμένο ότι ο Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ., παρά τις ποικιλόμορφες
δυσκολίες που αντιμετώπισε στη μέχρι τώρα εικοσάχρονη πορεία του αποτελεί πλέον ένα
αναπόσπαστο μέρος του Κοινωνικο-Οικονομικού ιστού της Ζακύνθου και των Ιονίων Νήσων,
καθώς η Θαλάσσια Χελώνα και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο αποτελούν ‘Σήμα Κατατεθέν’ της
Ζακύνθου, εξασφαλίζοντας την προβολή του νησιού σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο και
προσφέροντας στην Τοπική Κοινωνία, αλλά και στην χώρα, ένα καθοριστικό συγκριτικό
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πλεονέκτημα. Αποτελεί ισχυρή πεποίθηση ότι η ισχυρή παρουσία και ο ρόλος του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου θα πρέπει όχι μόνον να διατηρηθεί στο μέλλον, αλλά και να
ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, προς όφελος όχι μόνον της τοπικής Κοινωνίας της Ζακύνθου αλλά,
και ευρύτερα των πολιτών της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων και της Ελλάδας.
Ο Φ.Δ. του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, θεωρεί ότι όλοι οι αρμόδιοι Θεσμικοί
Φορείς των Ιονίων Νήσων, ανάμεσα στους οποίους πρωταρχικό ρόλο έχει ο Δήμος Ζακύνθου, θα
σταθούν αρωγοί στην κατεύθυνση αυτή.»
Όσον αφορά το άρθρο 93 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
με θέμα: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να έχει τεθεί σε διαβούλευση
πολύ νωρίτερα και όχι να αιφνιδιάζει τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι
οι κατεξοχήν υπεύθυνοι για την διαχείριση των απορριμμάτων.
Για το λόγο αυτό, εκτός του ότι ζητάμε να τεθεί εκ νέου σε διαβούλευση το νομοσχέδιο και
φυσικά και το άρθρο 93, ταυτόχρονα πιστεύουμε πως πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να
προχωρήσουν απρόσκοπτα οι δρομολογημένες διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων των Δήμων των Ιονίων Νήσων, για τα οποία έχουν
εγκριθεί χρηματοδοτήσεις.

Η απόφαση πήρε αριθμό 63/2020.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σταύρος Κακολύρης
Ακριβές Απόσπασμα
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σταύρος Κακολύρης
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ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Κουτσογιάννης Δημήτριος
2. Σεβαστιάδης Ευάγγελος
3. Βαρβαρίγος Χαράλαμπος
4. Καψαμπέλη Βασιλική
5. Μαρινάκης Ανδρέας
6. Σπίνος Νικήτας
7. Αρμένης Γεώργιος
8. Τσουρουνάκης Γεώργιος
9. Ξένος Ανδρέας
10. Καμπίτσης Θεόδωρος
11. Φεραδούρος Ιωάννης
12. Κάνδηλας Τασάκης Δημήτριος
13. Δρόσος Παναγιώτης
14. Κόκορης Κωνσταντίνος
15. Αγαλιανός Ιωάννης
16. Αβράμης Παναγιώτης
17. Μυλωνάς Παναγιώτης
18. Ρένεσης Διονύσιος
19. Κασσιμάτης Αντώνιος
20. Καρμίρης Νικόλαος

