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A  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της αριθμ.   12/2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΠΕΔ ΑΜΘ 

Αριθµ. Απόφασης:         38/2016    

Θέμα: «Χαρακτηρισμός Natura 2000 της περιοχής από το Δέλτα Έβρου έως 
και Καβάλα.» 

 Στην Θάσο σήμερα,  29 Αυγούστου 2016, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19.00΄, 

συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ∆/ΑΜΘ), στο Δημοτικό Κτίριο «Καλογερικό», 

στον Λιμένα Θάσου, Δ/νση: Παλαιό Λιμάνι Θάσου, κατόπιν της  με Α.Π 477/23-8-

2016 πρόσκλησης-ημερήσιας διάταξης, του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ .Ευάγγελου Λαμπάκη , Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, που επιδόθηκε 

νόμιμα σε κάθε µέλος της, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 16 παρ. 1 του Π.Δ 

75/2011 (ΦΕΚ 182 Α /22-8-2011)«ΠΕΔ & ΚΕΔΕ».  Με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν 

και οι Δήμαρχοι-μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ/ΑΘΜ, οι οποίοι δεν συμμετέχουν 

στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.  

Ύστερα από διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 21 µελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα 11 συγκεκριμένα : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Λαμπάκης Ευάγγελος, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος Δ.Σ 
2. Αθανασιάδης Θεόδωρος, Δημοτικ. Σύμβουλος Προσοτσάνης Γραμματέας Δ.Σ 
3. Μαμσάκος Χριστόδουλος, Δήμαρχος Δράμας , Μέλος Δ.Σ 
4. Μαυρίδης Βασίλειος: Δήμαρχος Ορεστιάδας  Μέλος Δ.Σ  
5. Τσομπανόπουλος Ευάγγελος: Δήμαρχος Νέστου Μέλος Δ.Σ 
6. Σωτηριάδου Αλεξάνδρα: Δήμαρχος Παρανεστίου  Μέλος Δ. Σ   
7. Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος:  Δήμαρχος Θάσου Μέλος Δ.Σ  
8. Καζάκου Φελίνα:  Δημοτική Σύμβουλος  Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ 
9. Γραβάνης Αντώνιος:   Δημοτικός Σύμβουλος Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ  
10. Τσολακίδης Βασίλειος: Δημοτικός Σύμβουλος Αβδήρων Μέλος Δ.Σ 
11. Μιχαηλίδης Παύλος:  Δημοτικός Σύμβουλος  Αλεξανδρούπολης Μέλος ΔΣ  

 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσανάκα Δήμητρα, Δήμαρχος Καβάλας Αντιπρόεδρος Δ.Σ 
2. Αναστασιάδης Φίλιππος, Δήμαρχος Παγγαίου, Μέλος Δ.Σ 
3. Τσιτιρίδης Γεώργιος:  Δήμαρχος Αβδήρων Μέλος Δ.Σ  
4. Δαλακάκης Δημήτριος:Δήμαρχος Δοξάτου Μέλος Δ.Σ 
5. Γιαννόπουλος Βασίλειος: Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου Μέλος Δ.Σ 
6. Καδή Ισμέτ: Δήμαρχος Ιάσμου, Μέλος Δ.Σ 
7. Φιλόσογλου Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας Μέλος Δ.Σ 
8. Γκαράνης Ιωάννης:    Δημοτικός Σύμβουλος  Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ  
9. Σιμιτσής Κωνσταντίνος: Δημοτικός Σύμβουλος  Καβάλας Μέλος Δ.Σ 
10. Τσέπελης Εμμανουήλ:  Δημοτικός Σύμβουλος  Ξάνθης Μέλος Δ.Σ   
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Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι Δήμαρχοι –Μέλη της Γ.Σ της ΠΕΔ κ.κ. 1) Πουλιλιός 

Ευάγγελος Δήμαρχος Σουφλίου. 2)Σταυρίδης Ιωάννης Δήμαρχος Μαρωνείας Σαπών 

3)Βίτσας Αθανάσιος Δήμαρχος Σαμοθράκης και οι Πεταμίδης Χαράλαμπος, 

Αντιδήμαρχος Θάσου, Πλαφαδέλης Ιωάννης Αντιδήμαρχος Θάσου και ο  Γαλατούμος 

Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Σαμοθράκης  

……………………………………………………………………………………………………………… 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής: 

Έπειτα ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος  του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, 

ανέφερε ότι: 

«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα Ιουλίου έθεσε  σε δημόσια 

διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας του,  έναν κατάλογο με 100 περιοχές που 
προτείνεται να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000. Πρόκειται 
είτε για νέες περιοχές ή για επεκτάσεις υφισταμένων, με σκοπό την προστασία 
κάποιου ή κάποιων απειλούμενων ειδών ή οικοτόπων.   
Στον προτεινόμενο κατάλογο περιλαμβάνονται θαλάσσιες περιοχές της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικής έκτασης 1.514,45 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται με κωδικό GR1150014 θαλάσσια περιοχή 
Καβάλας – Θάσου, έκτασης 756,86 τετρ.χλμ. και με κωδικό GR1110013 θαλάσσια 
περιοχή της Θράκης, έκτασης 757,59 τετρ.χλμ., για την προστασία ειδών της 
θαλάσσιας πανίδας όπως λ.χ. το ρινοδέλφινο (Delphinus delphis) και η χελώνα 
Caretta caretta.  
Με αφορµή την παραπάνω πρόταση του ΥΠΕΝ, προτείνω την έκδοση του παρακάτω 
Ψηφίσµατος-Απόφασης: «Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων ΑΜΘ, αντιτίθεται στο υπό 
ψήφιση σχέδιο νόµου, σύµφωνα µε το οποίο δεσµεύεται ολόκληρη σχεδόν η 
θαλάσσια περιοχή της περιφέρειάς µας Αν. Μακ. και Θράκης και µεγάλο µέρος του 
ορεινού όγκου εντασσόµενο στη “ΝΑΤURA 2000”. Η εν λόγω δέσµευση αγγίζει τα 
όρια της συνταγµατικής νοµιµότητας µε δεδοµένο ότι τροχοπεδεί κάθε αναπτυξιακή 
προοπτική και καταργεί κάθε σχεδιασµό ο οποίος έχει δροµολογηθεί σύµφωνα µε τα 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιφέρειάς µας. Είναι δε πλέον του βεβαίου ότι ο 
χαρακτηρισµός “NATURA 2000” θα σηµάνει (ακόµη και στην περίπτωση που 
δροµολογήθηκε οτιδήποτε) καθυστέρηση, σε αδειοδοτήσεις µελετών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προπάντων δυνατότητα προσβολής τους από 
οποιαδήποτε τρίτο γεγονός που θα οδηγεί σε αδυναµία και αποτροπή ανάπτυξης για 
επενδυτικά σχέδια . Κι όλα αυτά, όχι για ρυπογόνες επεµβάσεις, αλλά για κάθε 
παρέµβαση η οποία θα έλκει µια σειρά από ενέργειες για το πιο απλό και λογικό . 
Πέραν των άλλων το ισοζύγιο κόστους και οφέλους στα πλαίσια της προστασίας του 
οικοσυστήµατος και ο έλεγχός του από τις επικείµενες ΚΥΑ , σε περίπτωση 
δέσµευσης του όλου χώρου ως “ΝΑΤURA 2000” δηµιουργεί αµφισβήτηση χωρίς την 
ύπαρξη ενός Πλαισίου Κανόνων που ναι µεν δεν προκαθορίζονται , αλλά εντοπίζονται 
σε κάποιο βαθµό για να µην υπάρχει οµηρία στην υποχώρηση όλων των 
αναπτυξιακών ( π.χ αλιεία , φυσικό αέριο , γενικότερα ενέργεια , λιµάνι , πλοία 
µεγάλου µήκους και βυθίσµατος κτλ). ). Έτσι η ανωτέρω δέσµευση ολόκληρου του 
θαλάσσιου χώρου της Περιφέρειας μας καταστρέφει όλες τις µορφές υγιούς 
ανάπτυξής της».  

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜΘ ότι 
κοινοποιήθηκε  στην ΠΕΔ ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου 
Διδυμοτείχου( αρ. αποφ 184/2016),  για το ζήτημα της ένταξης περιοχής η οποία 
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περιλαμβάνει τα Σπήλαια Διδυμοτείχου & Κουφοβούνου στο δίκτυο NATURA 2000, με 
το οποίο «Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διδυμοτείχου ομόφωνα ανατίθεται 
στην πρόταση του ΥΠΕΚΑ για την επέκταση της υπάρχουσας Ειδικής Ζώνης 
Διατήρησης (ΕΖΔ) με τίτλο «ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ» ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτή τα 
σπήλαια Διδυμοτείχου & Κουφοβούνου, βάσει του αναρτηθέντος παραδοτέου Γ7 της 
μελέτης με τίτλο "Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών 
εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτύπων 
στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων", και προτείνει το 
συντονισμό σχετικών ενεργειών με την ΠΕΔ ΑΜΘ και την Περιφέρεια ΑΜΘ 
 
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αφού έλαβε υπόψη 
του α)την εισήγηση του κ. Προέδρου, β) την από 23-8-2016 επιστολή του 
Δ.Διδυμοτείχου και γ) τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, βλέποντας και τις διατάξεις 
του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/Α/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και 
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) ∆έχεται την εισήγηση του κ. Προέδρου και εκδίδει το παρακάτω Ψήφισµα, για 
την ένταξη ή µη όλης της θαλάσσιας περιοχής του Θρακικού Πελάγους στο 
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 «Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
ΑΜΘ, αντιτίθεται στο υπό ψήφιση σχέδιο νόµου, σύµφωνα µε το οποίο 
δεσµεύεται απαράδεκτα ολόκληρη σχεδόν η θαλάσσια περιοχή της περιφέρειάς 
µας Αν. Μακ. και Θράκης και µεγάλο µέρος του ορεινού όγκου εντασσόµενο στη 
“ΝΑΤURA 2000”. Η εν λόγω δέσµευση αγγίζει τα όρια της συνταγµατικής 
νοµιµότητας µε δεδοµένο ότι τροχοπεδεί κάθε αναπτυξιακή προοπτική και 
καταργεί κάθε σχεδιασµό ο οποίος έχει δροµολογηθεί σύµφωνα µε τα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα της περιφέρειάς µας. Είναι δε πλέον του βεβαίου ότι ο 
χαρακτηρισµός “NATURA 2000” θα σηµάνει (ακόµη και στην περίπτωση που 
δροµολογήθηκε οτιδήποτε) καθυστέρηση, σε αδειοδοτήσεις µελετών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προπάντων δυνατότητα προσβολής τους από 
οποιαδήποτε τρίτο γεγονός που θα οδηγεί σε αδυναµία και αποτροπή ανάπτυξης 
για επενδυτικά σχέδια . Κι όλα αυτά ,όχι για ρυπογόνες επεµβάσεις ,αλλά για 
κάθε παρέµβαση η οποία θα έλκει µια σειρά από ενέργειες για το πιο απλό και 
λογικό . Πέραν των άλλων το ισοζύγιο κόστους και οφέλους στα πλαίσια της 
προστασίας του οικοσυστήµατος και ο έλεγχός του από τις επικείµενες ΚΥΑ , σε 
περίπτωση δέσµευσης του όλου χώρου ως “ΝΑΤURA 2000” δηµιουργεί 
αµφισβήτηση χωρίς την ύπαρξη ενός Πλαισίου Κανόνων που ναι µεν δεν 
προκαθορίζονται , αλλά εντοπίζονται σε κάποιο βαθµό για να µην υπάρχει οµηρία 
στην υποχώρηση όλων των αναπτυξιακών ( π.χ αλιεία , φυσικό αέριο , 
γενικότερα ενέργεια , λιµάνι , πλοία µεγάλου µήκους και βυθίσµατος κτλ). Έτσι η 
ανωτέρω δέσµευση ολόκληρου του θαλάσσιου χώρου της Περιφέρειας μας 
καταστρέφει όλες τις µορφές υγιούς ανάπτυξής της».  

2) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της ΠΕΔ ΑΜΘ σε συντονισμό με τον 
Δ.Διδυμοτείχου να προβεί σε κάθε περαιτέρω  ενέργεια για την αποδοχή του 
δίκαιου αιτήματος του.  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  38/2016 

   Ακριβές Απόσπασμα 
που βγήκε για υπηρεσιακή χρήση 
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              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
           ΤΗΣ  ΠΕΔ ΑΜ-Θ 

 

      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ               ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
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