ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση οφείλει
να
στηρίζει
το
φυσικό
κεφάλαιο της χώρας
Με νέα ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσαν,
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσαν, 23
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία των Σ. Φάμελλου, Τομεάρχη
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δ. Καλαματιανού, βουλευτή Ηλείας,
Αλ. Χαρίτση, βουλευτή Μεσσηνίας, επανέρχονται στο θέμα της
προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου.
Στην προηγούμενη ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική
ηγεσία του ΥΠΕΝ απάντησε με ένα ασαφές και γενικόλογο κείμενο
μιας παραγράφου, που ουσιαστικά δεν ανταποκρίνεται ούτε στο
πλαίσιο προστασίας, ούτε στις υποχρεώσεις της χώρας, όπως
τονίζουν οι βουλευτές.
Σημειώνουν επιπρόσθετα, ότι η απάντηση του Υπουργού δεν
συνοδεύεται από κανένα υπηρεσιακό έγγραφο, ούτε από τις
εισηγήσεις και τις απαντήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, ούτε
δίνονται απαντήσεις στα τιθέμενα ερωτήματα.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με τη θεσμοθέτηση του Προεδρικού
Διατάγματος (ΠΔ) για την προστασία του Κυπαρισσιακού κόλπου,
έκλεισε μία σοβαρή εκκρεμότητα της χώρας μας όσον αφορά στην
προστασία του φυσικού κεφαλαίου και της βιοποικιλότητας, τις
διεθνείς μας υποχρεώσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
Επειδή όμως υπάρχουν καταγγελίες για συνεχιζόμενες παραβιάσεις
των όρων του ΠΔ στην περιοχή, δεν έχει εξαλειφθεί ακόμη ο
κίνδυνος επιβολής προστίμου στη χώρα από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο και εκκρεμεί η συζήτηση των αιτήσεων ακυρώσεως στο
Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του ΠΔ, οι Βουλευτές καλούν την
πολιτεία να υποστηρίξει το πλαίσιο προστασίας της περιοχής
πριν να είναι αργά.

Την ανησυχία των βουλευτών εντείνει η πρόθεση του Υπουργείου
να καταργήσει τον Φορέα Διαχείρισης Κοτυχίου, Στροφυλιάς και
Κυπαρισσιακού κόλπου, καθώς διατάξεις δημοσιευθέντος σχεδίου
νόμου καταργούν όλους τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών.

Με βάση τα παραπάνω, οι βουλευτές επανέρχονται και
ζητούν απαντήσεις στα κάτωθι ερωτήματα καθώς και την
κατάθεση όλων των σχετικών εγγράφων:
1. Υπάρχει κυβερνητική πρόθεση κατάργησης του υφιστάμενου
Προεδρικού Διατάγματος σε αντίθεση με τις διεθνείς υποχρεώσεις
της Ελλάδας;
2. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί η πολιτική ηγεσία του
ΥΠΕΝ για την ακριβή τήρηση όλων των όρων του ισχύοντος ΠΔ και
την πάταξη των παράνομων ενεργειών που δυσφημούν διεθνώς τη
χώρα μας;
3. Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση του Σχεδίου Διαχείρισης,

το

οποίο ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το οποίο είναι απαραίτητο
εργαλείο για την προστασία της περιοχής;
4. Ποια μέτρα/ρυθμίσεις έχει λάβει και αναμένεται επιπλέον να
προωθήσει άμεσα το ΥΠΕΝ για τη διασφάλιση της πλήρους και
εύρυθμης λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου,
Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού κόλπου;
5. Έχει δοθεί εντολή να μεταβούν επιθεωρητές περιβάλλοντος για
να ελέγξουν τις καταγγελίες για συνεχιζόμενη υποβάθμιση της
και παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή, έχουν συνταχθεί
αντίστοιχες εκθέσεις, έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις;

