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ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Ιάσονα Φωτήλα

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»
ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 3381/9-2-2018 Ερώτηση
Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή
κ. Φωτήλα Ιάσονα, σας γνωρίζουμε ότι:
Έχει δημοσιευτεί η με αρ. πρωτ. 50743 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017) «Αναθεώρηση εθνικού
καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000» με βάση την οποία το
μεγαλύτερο μέρος του Κορινθιακού κόλπου περιλαμβάνεται στις ενταγμένες περιοχές του Δικτύου.
Επισημαίνεται ότι οι 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.λ.π» 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).
Ο καθορισμός των χρήσεων γης και των δραστηριοτήτων και τα σχέδια διαχείρισης
(συμπεριλαμβανομένου και του Κορινθιακού Κόλπου) σε όλες τις εκτάσεις του Ευρωπαϊκού Οικολογικού
Δικτύου Natura 2000 της χώρας θα πραγματοποιηθεί μέσω της υλοποίησης του έργου «Εκπόνηση ΕΠΜ,
σχεδίων ΠΔ και σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 σε όλη τη χώρα» το οποίο
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.
Όσον αφορά στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική που ενσωματώθηκε
στο Εθνικό Δίκαιο με το ν. 3983/2011 (Α΄ 144), έχουν υλοποιηθεί τα ακόλουθα :
Με την υπ. αριθμ. οικ. 126635/25-11-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3799 Β΄) θεσπίστηκε η
«Έγκριση των προγραμμάτων παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής
κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, του άρθρου 11 του Ν. 3983/2011 (Α΄ 144)».
Με την υπ’ αριθμ. 126856/11-1-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ορισμός αρμόδιων φορέων για
την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων και καθορισμός των υποχρεώσεών
τους, σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 1 (περιπ. στ) του ν. 3983/2011 (Α' 144), ορίζονται
ως αρμόδιοι φορείς για την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων το Ελληνικό
Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ-ΙΝΑΛΕ). Οι
φορείς αυτοί με τη συνεργασία εξειδικευμένων εταίρων τελούν υπό την εποπτεία, το
συντονισμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων ώστε, με συνεχή
εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων να λαμβάνονται μέτρα για

την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων στο πλαίσιο της
εθνικής στρατηγικής για τη θάλασσα.
Με την υπ’ αριθμ. οικ. 142569 / 29-12-2017 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 4728 Β΄) «Έγκριση των
προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης
στα θαλάσσια ύδατα, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 12 του ν. 3983/2011» (Α΄ 144)»
θεσπίστηκαν τα προγράμματα μέτρων για την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής
περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν.
3983/2011 (Α΄ 144), κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου. Τα
προγράμματα μέτρων καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 12 και
υποβλήθηκαν στο κοινό για δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3983/2011
και την υπ’ αριθμ. 1002/2012 κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε σε εφαρμογή του. Τα
προγράμματα μέτρων περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα του άρθρου 3 και
περιλαμβάνουν μέτρα για την επίτευξη ή διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των
θαλασσίων υδάτων βάσει των 11 χαρακτηριστικών της ποιοτικής περιγραφής για τον
προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης που ορίζονται στο Παράρτημα 1 του ν.
3983/2011 και εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση 126635/2016 (Β΄ 3799).
Ως προς το ζήτημα της διάθεσης των υγρών αποβλήτων, επισημαίνουμε ότι η νομοθεσία
σχετικά με τη διαχείριση των λυμάτων δεν επιτρέπει την ανέλεγκτη απόρριψη ανεπεξέργαστων
λυμάτων στο περιβάλλον, επομένως και στα παράκτια ύδατα. Το ΥΠΕΝ σε μία προσπάθεια
βελτίωσης της λειτουργικότητας του σχετικού θεσμικού πλαισίου έθεσε σε δημόσια διαβούλευση
Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Το Υπουργείο έχει αξιολογήσει τις απόψεις που κατατέθηκαν
από φορείς και πρόσωπα και στο προσεχές διάστημα θα προχωρήσει στην έκδοση της ΚΥΑ.
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