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Το Προεδρικό Διάταγμα της Λίμνης Παμβώτιδας είναι πλέον έτοιμο να κατατεθεί στο ΣτΕ,
τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η μόνη εκκρεμότητα είναι η,
βάσει του νόμου 3937/2011, γνωμοδότηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας, της Επιτροπής ΦΥΣΗ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Όσο για το διαβιβαστικό που έφτασε πριν από μία εβδομάδα σε Δήμο Ιωαννιτών και
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Περιφέρεια Ηπείρου προκαλώντας την αντίδραση κυρίως του πρώτου, το Υπουργείο
ξεκαθαρίζει πως δεν τίθεται προς γνωμοδότηση, αλλά απλά κοινοποιείται. Δεδομένου δε
ότι υπήρξε όλη αυτή η μακρά περίοδος κατάθεσης σχολίων -τόσο μέσω της δημόσιας
διαβούλευσης όσο και της ημερίδας- δεν απαιτείται περισσότερος χρόνος για μία καθαρά
τυπική διαδικασία...

Την απάντηση έρχεται να δώσει με μία εβδομάδα καθυστέρηση το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, σε συνέχεια δημοσιευμάτων και δηλώσεων που είδαν το φως της
δημοσιότητας, εν όψει και των επικείμενων εκλογών, όπως σημειώνει.

Επαναλαμβάνοντας πράγματα που έχει πει στο παρελθόν ο Σωκράτης Φάμελλος για το
θέμα από τα Γιάννενα – η ανακοίνωση είναι γραμμένη προφανώς από τον ίδιο... –
σημειώνεται ως προς το ιστορικό πως μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ, αναλήφθηκε μια δύσκολη και πολύπλοκη πρωτοβουλία, με αποτέλεσμα να
δημιουργηθεί ένα νέο Π.Δ., με σεβασμό σε όλες τις διαφοροποιήσεις και τις παρατηρήσεις
των πολλαπλών εκδοχών του, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική ΕΠΜ που είχε
εκπονηθεί στην περιοχή. Η πρωτοβουλία αυτή αναλήφθηκε παρά το γεγονός ότι ήδη έχει
αρχίσει το μεγάλο έργο εκπόνησης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, Π.Δ. και
Διαχειριστικών Σχεδίων για το σύνολο της χώρας. Προφανώς και με την ολοκλήρωση του
έργου θα πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση όλων των απαραίτητων στοιχείων που θα
αναγνωριστούν για την αποτελεσματικότερη προστασία της λίμνης. Όμως μέχρι τότε η
λίμνη έπρεπε να προστατευτεί. Επιπλέον, η σύνταξη του Π.Δ. είχε ως αποτέλεσμα και το
κλείσιμο της υπόθεσης EU Pilot, θέτοντας στο αρχείο σημαντικές εκκρεμότητες της
Ελλάδας, αποδεικνύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την πολιτική βούληση του ΥΠΕΝ τόσο για
την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων όσο και για την αποτελεσματική
διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας.

Σε σχέση με τη δημόσια διαβούλευση από το Δεκέμβριο του 2018 και μετά, συνολικά,
συλλέχθηκαν 95 σχόλια. Από αυτά στο σχέδιο Π.Δ. ενσωματώθηκαν σχόλια – παρατηρήσεις
των κάτωθι:

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΗΣΩΝ (21 Ιανουαρίου 2019) σχετικά με τη
δημιουργία Υδροβιολογικού Πάρκου.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (21 Ιανουαρίου 2019), υιοθετήθηκαν διάφορες
παρατηρήσεις.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (21 Ιανουαρίου 2019)
ενσωματώθηκαν διάφορες παρατηρήσεις.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Ένωση Αγροτών» (21 Ιανουαρίου
2019), δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα για τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού αγροτικών
εγκαταστάσεων.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (18 Ιανουαρίου 2019), με αναθεώρηση των
διατάξεων περί θήρας.

Ακαδημαϊκοί και λοιποί επιστήμονες συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό στην αναδιαμόρφωση
διαφόρων διατάξεων.

Πολίτες με βασικό πρόταγμα την εκπόνηση ειδικής μελέτης βάσει των προβλεπόμενων στην
πολεοδομική και χωροταξική νομοθεσία και σύμφωνα με τις διαδικασίες της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, το οποίο και υιοθετήθηκε.

Πτηνοτροφική Ιωαννίνων (21 Ιανουαρίου 2019), δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα για τη δυνατότητα
εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων.

Κάτοικοι Μαβίλη-Μάτσικα-Λιμνοπούλας (21 Ιανουαρίου 2019), με βασικό πρόταγμα την
εκπόνηση ειδικής μελέτης βάσει των προβλεπομένων στην πολεοδομική και χωροταξική
νομοθεσία και σύμφωνα με τις διαδικασίες της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, το οποίο και
υιοθετήθηκε.

Υπήρξαν και σχόλια (κυρίως όσον αφορά αλλαγές στη ζωνοποίηση) τα οποία θα ληφθούν
υπόψη κατά τη διάρκεια εκπόνησης της νέας ΕΠΜ, αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις που
θα υιοθετηθούν στο Σχέδιο Διαχείρισης, καθώς οι περιορισμοί σε χρονικό και πρακτικό
επίπεδο δεν επέτρεπαν την υιοθέτησή τους επί του παρόντος.
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«Αν κοινός τόπος είναι ότι η προτεραιότητα εδώ και καιρό ήταν η έκδοση του
συγκεκριμένου Π.Δ. προκειμένου να προστατευθεί η λίμνη Παμβώτιδα και με δεδομένο ότι
ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις, παρατηρήσεις, ενστάσεις των τοπικών φορέων και των
πολιτών, προς τι αυτή η εναντίωση στην ολοκλήρωσή του;» καταλήγει η ανακοίνωση.
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