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ΤΙ ΕΙΠΕ Ο Σ. ΦΑΜΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Την εκτίμηση ότι μέχρι τέλη Απριλίου, το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για τη Λίμνη
θα είναι έτοιμο για επεξεργασία από τη Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου, προκειμένου στη
συνέχεια να πάρει τον δρόμο για το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατέθεσε ο αναπληρωτής
υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος από τα Γιάννενα.

Ο ίδιος ωστόσο τόνισε ότι η ισχύς του θα είναι μεσοπρόθεσμη και δεν θα ξεπερνά τα 10
χρόνια λόγω ενδεχόμενης, μελλοντικής αναθεώρησής του.

Από τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο κ.
Φάμελλος παραχώρησε συνέντευξη τύπου, πλαισιωμένος από τον πρόεδρο του Φορέα
Φίλιππα Φίλιο και τους βουλευτές Γιάννης Στέφο και Γιάννη Καραγιάννη, και με υπομονή
προσπάθησε να περιγράψει πως η κυβέρνηση έθεσε ως προτεραιότητα την προστασία της
Λίμνης Παμβώτιδας, με μια καθυστέρηση τεσσάρων ετών, αν και όπως είπε αρκετές φορές,
ο χρόνος υλοποίησης αυτής της υπόσχεσης, άρχισε να μετράει από τον Οκτώβριο του 2017
και από το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο Αλέξης Τσίπρας έλαβε
μια δέσμευση για το ΠΔ που δεν υλοποιήθηκε μέσα στο χρόνο που όρισε.
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Έχοντας ενημερωθεί για την κριτική που γίνεται στους χειρισμούς του Υπουργείου
Περιβάλλοντος σε σχέση με την πιθανότητα και αυτός ο γύρος διαβούλευσης για το ΠΔ που
ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2018, να μην τελεσφορήσει γιατί θα μεσολαβήσουν οι εθνικές
εκλογές, πρόωρες ή μη, ο κ. Φάμελλος ξεπέρασε την κριτική για την απουσία Ειδικής
Περιβαλλοντικής Μελέτης - ή σωστότερα για την ύπαρξη μιας εντελώς ξεπερασμένης ΕΠΜ
από το 2001! - πάνω στην οποία θα έλθει να στηριχθεί το υπό εκπόνηση σχέδιο ΠΔ. O κ.
Φάμελλος υποστήριξε πως "δεν έχει σκοπό να καρπωθεί η κυβέρνηση το ΠΔ αλλά κανείς δε
θα μας απαγορεύει να διεκδικούμε να υπογράψουμε το τελικό σχέδιο και να έχουμε την
τελική επιλογή να στείλουμε στο ΣτΕ το σχέδιο".

Και πρόσθεσε: "πράγματι αναγνωρίζω ότι τα επιστημονικά εργαλεία έχουνε χρόνο αλλά
εμείς συμφωνήσαμε με την τοπική κοινωνία και αποτελεί πολιτική προτεραιότητα να
υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας, άρα χρηματοδοτούμε την ΕΠΜ όμως όλο αυτό το
διάστημα δεν θα είναι αρρύθμιστη η Λίμνη και εμείς είμαστε ειλικρινείς αυτά προλάβαμε να
κάνουμε και αυτό θα πούμε και στο ΣτΕ".

Χρονοδιάγραμμα

Αυτή η περίοδος είναι ένα τελευταίο διάστημα δημόσιας διαβούλευσης και το Υπουργείο
μετά και την αποψινή ημερίδα με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, θα δώσει ένα διάστημα 10
ημερών για τελική διατύπωση προτάσεων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που όρισε ο κ.
Φάμελλος, δε χρειάζεται περισσότερο από τις 15 Απριλίου για να επανέλθουν οι φορείς
μετά τις σημερινές ανακοινώσεις αλλά όχι πάνω από δέκα μέρες, και ακολουθεί η Επιτροπή
"Φύση 2000", η οποία θα γνωμοδοτήσει ως το τέλος Απριλίου και μετά μέσω του
νομοθετικού τμήματος του Υπουργείου, το σχέδιο θα οδηγηθεί στο ΣτΕ όπου είναι και το
πιο χρονοβόρο στάδιο. "Επειδή εμείς πρέπει να φτάσουμε μέχρι την πόρτα του νομοθετικού
έργου, είμαι αισιόδοξος πως θα προλάβουμε μέχρι το τέλος Απριλίου", είπε.

Οι αλλαγές

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που θα επιφέρει στο σχέδιο της δημόσιας διαβούλευσης το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο κ. Φάμελλος δεν άνοιξε τα χαρτιά του στη διάρκεια της
συνέντευξης τύπου. "Στα σημαντικά ζητήματα του ΠΔ δεν υπάρχουν κορυφαίες
αντιδράσεις" είπε "και στο αν θα υπάρχει ζωνοποίηση ή όχι και αν θα υπάρχει ΠΔ ή όχι και
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αν θα υπάρχουν καθορισμένες χρήσεις γης ή όχι, εκεί συμφωνούμε όλοι" σημείωσε. Μίλησε
για μελετώμενες αλλαγές στην αλιεία, στα ζητήματα της θήρας, άφησε να εννοηθεί πως θα
προβλεφθούν πολεοδομικά εργαλεία για περιοχές με πολεοδομικό καθεστώς όπως πιθανά ο
Μάτσικας (αν και δεν τον κατονόμασε) και αναγνώρισε πως υπάρχουν ζητήματα του
κτηνοτροφικού τομέα που όπως φάνηκε, είναι δύσκολο να κάνει πίσω το Υπουργείο.
Υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τα αναχώματα, το ύψος της στάθμης αλλά θα ρυθμιστούν
σχετικά εύκολα όπως είπε, και "δυο τρία είναι λεκτικές διορθώσεις δικές μας και
συμπληρώσεις".

Για το θέμα αυτό των πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων που ήταν και ένα από τα
σημαντικότερα που αναδείχτηκαν το προηγούμενο διάστημα από φορείς όπως ο Δήμος
Ιωαννιτών και ο Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων, εμφανίστηκε δύσθυμος και
υπονόησε πως οι κτηνοτροφικές μονάδες δε λειτουργούν με όρους απόλυτης προστασίας
του περιβάλλοντος.
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