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Αξιότιμε κφριε Υπουργέ,
Οι περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ Αρχζλων, Αρκτοφροσ, Δίκτυο Μεςόγειοσ SOS, Ελλθνικι
Ορνικολογικι Εταιρεία, Ελλθνικι Εταιρία Προςταςίασ τθσ Φφςθσ, Ελλθνικι Εταιρεία Περιβάλλοντοσ
και Πολιτιςμοφ, MOm/Εταιρεία Μελζτθσ και Προςταςίασ τθσ Μεςογειακισ Φϊκιασ, Καλλιςτϊ,
Greenpeace και WWF Ελλάσ εκφράηουμε τθν κάκετθ αντίκεςι μασ ςτισ πρόςφατεσ πρωτοβουλίεσ
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ ςτο Εκνικό Πάρκο Τγροτόπων
Αμβρακικοφ για τθν κατάργθςθ τθσ απαγόρευςθσ κιρασ για το ζτοσ 2011-2012. Επικοινωνοφμε μαηί
ςασ γιατί οι ενζργειεσ αυτζσ αποτελοφν ςοβαρι επίκεςθ ςτο κακεςτϊσ προςταςίασ του Εκνικοφ
Πάρκου, ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ υγρότοπουσ διεκνοφσ ςθμαςίασ Ραμςάρ τθσ Ελλάδασ.
Με πρόςφατο ζγγραφό του ο Περιφερειάρχθσ Ηπείρου τοποκετείται υπζρ των προτάςεων τοπικϊν
Δαςαρχείων να επιτραπεί θ κιρα ςε μεγάλο μζροσ του Εκνικοφ Πάρκου (ανατολικζσ και δυτικζσ
χερςαίεσ περιοχζσ- Ζϊνεσ Α και Α1), όπου από το 1990 ζωσ ςιμερα θ κιρα απαγορεφεται.
Επιχειρείται ζτςι να δοκεί λφςθ από τθ Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ για ζνα κζμα εκνικισ ςθμαςίασ, το
οποίο μάλιςτα αφορά τισ διεκνείσ υποχρεϊςεισ τθσ χϊρασ μασ. Σο γεγονόσ δε ότι οι ςυγκεκριμζνεσ
πρωτοβουλίεσ δε ςυνοδεφονται από καμία επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ προβλθματίηουν ακόμθ
περιςςότερο για τθ ςκοπιμότθτα και νομιμότθτα των ςχεδιαηόμενων ενεργειϊν.
Πιο ςυγκεκριμζνα, οι πρωτοβουλίεσ αυτζσ είναι ατυχείσ και επικίνδυνεσ κακϊσ:
1) Η προςταςία του ςυμπλζγματοσ υγροτόπων Αμβρακικοφ αποτελεί κζμα εκνικισ ςθμαςίασ
αλλά και διεκνι υποχρζωςθ τθσ Ελλάδασ. Η κιρα ςε ζνα τόςο πλοφςιο και ευαίςκθτο
οικοςφςτθμα δθμιουργεί υψθλά επίπεδα όχλθςθσ για τα προςτατευόμενα είδθ, ενϊ
παράλλθλα ενζχει ςοβαροφσ κινδφνουσ ατυχοφσ κανάτωςθσ ςπάνιων ειδϊν πουλιϊν λόγω
λάκουσ αναγνϊριςθσ. Η άςκθςθ κιρασ κα επιδεινϊςει το κακεςτϊσ προςταςίασ τθσ
περιοχι, γεγονόσ που καλοφμε το Τπουργείο ςασ να προλάβει.
2) Δεδομζνου ότι ζχει εκπνεφςει θ ΚΤΑ του Εκνικοφ Πάρκου, θ ζγκριςθ δραςτθριοτιτων που
υποβακμίηουν το κακεςτϊσ προςταςίασ μιασ περιοχισ κα πρζπει να αποφεφγονται εν όψει

τθσ ζκδοςθσ ςχετικοφ Προεδρικοφ Διατάγματοσ για τθν προςταςία του Αμβρακικοφ.
Άλλωςτε, θ κιρα ςτο Εκνικό Πάρκο επιτρζπεται ςτθ Ζϊνθ Β, ενϊ δεν υπάρχουν ςτοιχεία
που να τεκμθριϊνουν τθν αναγκαιότθτα μιασ τόςο ςοβαρισ παρζκκλιςθσ από τθν ΚΤΑ.
3) Η πάγια νομολογία του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ (υπ.αρικμ. 1342/1992 Απόφαςθ του Ε’
Σμιματοσ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ, θ οποία ακυρϊνει τθν παρ. ΙΙΙ β), του άρκρου 3
τθσ ΚΤΑ 30027/1193/9.3.1990, θ οποία επζτρεψε τθ κιρα ςτθ ηϊνθ Β του Εκνικοφ Πάρκου)
κρίνει τθ κιρα ωσ μθ ςυμβατι δραςτθριότθτα για τθν προςταςία και διαχείριςθ του
προςτατευτζου αντικειμζνου ςτο Εκνικό Πάρκο Τγροτόπων Αμβρακικοφ.
4) Η φφλαξθ του Εκνικοφ πάρκου είναι απόλυτα εφικτι. Ωςτόςο, από το 1990 όταν και
απαγορεφτθκε θ κιρα ςτο Εκνικό Πάρκο Αμβρακικοφ, οι αρμόδιεσ για τθ φφλαξθ υπθρεςίεσ
δεν ζχουν επιδείξει επαρκι πολιτικι βοφλθςθ για τθν πάταξθ του εκτεταμζνου φαινομζνου
τθσ λακροκθρίασ. Ωσ αποτζλεςμα, περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ που δραςτθριοποιοφνται
ςτθν περιοχι καταγράφουν ετθςίωσ πολφ ςοβαρά περιςτατικά κανάτωςθσ και
λακρεμπορίασ παγκοςμίωσ απειλοφμενων ειδϊν, τα οποία ζχουν απαςχολιςει το
Τπουργείο ςασ ςτο παρελκόν. ε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να επιβραβεφςουμε τθν
υποβάκμιςθ του κακεςτϊτοσ προςταςίασ του Εκνικοφ Πάρκου κεωρϊντασ ότι θ άςκθςθ
νόμιμθσ κιρασ κα μειϊςει το εκτεταμζνο φαινόμενο τθσ λακροκθρίασ. Σο επιχείρθμα αυτό
είναι αναπόδεικτο και ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα κακεςτϊτα προςταςίασ όλων των
Προςτατευόμενων Περιοχϊν τθσ Ελλάδασ όπου ςυναντάται λακροκθρία.
Αξιότιμε κφριε Υπουργέ,
Είμαςτε ςίγουροι ότι κατανοείτε τθ βαρφτθτα και το ιδιαίτερα αρνθτικό προθγοφμενο που κα
δθμιουργιςει μια λανκαςμζνθ και πρόχειρθ απόφαςθ για τθ προςταςία του Εκνικοφ Πάρκου
Αμβρακικοφ για τισ υπόλοιπεσ προςτατευόμενεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ.
ασ καλοφμε να λάβετε άμεςα τα απαραίτθτα μζτρα ϊςτε το κακεςτϊσ προςταςίασ του Εκνικοφ
Πάρκου Αμβρακικοφ να μθν υποβακμιςτεί και να παραμείνει ςφννομο με τισ διεκνείσ μασ
υποχρεϊςεισ.
Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ και ανταλλαγι απόψεων.
Με τιμι,
ΑΡΚΣΟΤΡΟ
ΑΡΧΕΛΩΝ, φλλογοσ για τθν προςταςία τθσ καλάςςιασ χελϊνασ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντοσ και Πολιτιςμοφ
Ελλθνικι Εταιρία Προςταςίασ τθσ Φφςθσ
Ελλθνικι Ορνικολογικι Εταιρία
«Καλλιςτϊ» Περιβαλλοντικι Οργάνωςθ για τθν άγρια ηωι και τθ φφςθ
Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ SOS
Greenpeace
MOm Εταιρεία για τθν Μελζτθ & τθν Προςταςία τθσ Μεςογειακισ Φϊκιασ
WWF Ελλάσ

Κοινοποίηςη
Περιφερειάρχθ Ηπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ
Κο Καχριμάνθ
Γενικι Γραμματζα Ηπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ
Κα Γεωργακοποφλου - Μπάςτα
ΤΠΕΚΑ
- Ειδικό Γραμματζα Δαςϊν, κο Αμοργιανιϊτθ
- Σμιμα Αιςκθτικϊν Δαςϊν, Δρυμϊν και Θιρασ, υ/ο κου Δθμόπουλου
- Σμιμα Διαχείριςθσ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ, υ/ο κου Μανοφρθ
- Εκπρόςωπο του ΤΠΕΚΑ ςτο ΦΔ Τγροτόπων Αμβρακικοφ, κο Οικονόμου
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ηπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ
Δ/νςθ Δαςϊν Πρεβζηθσ, υ/ο κου Δάλαρου
Δ/νςθ Δαςϊν Άρτασ, υ/ο κου Γοργόλθ
Δ/νςθ Δαςϊν Αιτωλοακαρνανίασ, υ/ο κου Μάηθ
Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Τγροτόπων Αμβρακικοφ

