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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κο-

ρινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» από τους κ.κ. : 

1.- ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΗ, Δημ. Σύμβουλο Θηβαίων, ΠΡΟΕΔΡΟ, 2.- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟ, Δήμαρχο Κορινθίων, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, 3.- ΖΕΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ 

Δωρίδος, 4.- ΖΙΩΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Λεβαδέων, 5.- ΖΩΓΚΟ ΑΝΔΡΕΑ, ΔΗΜ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ Κορινθίων, 6.- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Βέλου-

Βόχας, 7.- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Αιγιαλείας, 8.- 

ΠΕΡΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, 9.- ΡΑΠΤΗ Ι-

ΩΑΝΝΗ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Ναυπακτίας, 10.- ΡΑΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Λου-

τρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων, 11.- ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Λε-

βαδέων, 12.- ΣΩΤΗΡΧΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Θηβαίων, 13. - ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Ναυπακτίας, 14.- ΤΥΡΗΝΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΔΗΜ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ Θηβαίων, αιρετούς αντιπροσώπους των Δήμων Μελών του Συνδέσμου, συνήλθε σε 

δημόσια τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.), 

σήμερα οκτώ (8) Δεκεμβρίου 2017, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.30΄ π.μ., στα γραφεία της έ-

δρας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Κ. ΑΙΓΙΟΥ / Παλαιό Νοσοκομείο) οδός Ν. 

Πλαστήρα 19 και Κανελλοπούλου, μετά από την υπ’ αριθ. 292/4-12-2017 πρόσκληση του κ. Προέ-

δρου, η οποία κοινοποιήθηκε σύμφωνα με το Νόμο σε όλα τα Μέλη για συζήτηση και λήψη από-

φάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί το Διοικητικό Συμβούλιο 

εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν από τα Μέλη του Σώματος οι κ.κ.:  

1.- ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, 2.- ΑΡΤΙΝΟΠΟΥ-

ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δωρίδος, 3.- ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜ-

ΒΟΥΛΟΣ Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, 4.- ΓΚΙΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, 5.- ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Πατρέων, 

6.- ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Πατρέων, 7.- ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΘΕΟΔΟ-

ΣΙΑ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Πατρέων, 8.- ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ Μάνδρας-Ει-

δυλλίας, 9.- ΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Μάνδρας -Ειδυλλίας, 10.- ΞΥΛΙΑΣ ΘΕ-

ΟΔΩΡΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Πατρέων, 11.- ΠΑΘΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Βέλου-Βόχας, 12.- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αιγιαλείας, 13.- ΠΑΠΑΘΑ-

ΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Λεβαδέων, 14.- ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Σικυωνίων, 15.- ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κορινθίων, 

16.- ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ Σικυωνίων, 17.- ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ,  
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ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Αιγιαλείας, κωλυόμενοι. 

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού από τα 

τριάντα ένα (31) Μέλη παραβρέθηκαν τα δεκατέσσερα (14) Μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνε-

δρίασης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Για το αντικείμενο: «Ανάληψη πρωτοβουλίας για κοινή σύγκληση Σ.Π.Ο.Α.Κ., Δήμων-Μελών, 

Περιφερειών, φορέων και συλλόγων για κοινή παρέμβαση προς τα αρμόδια Υπουργεία για: α) διε-

ρεύνηση έκτακτων μέτρων, με επιστημονική καθοδήγηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου 

των μεδουσών, β) λήψη μέτρων παρέμβασης για θέματα υπεραλίευσης, γ) δυνατότητα χορήγησης 

οικονομικής στήριξης για την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων (δίχτυ) για την προστασία των λου-

ομένων από τις μέδουσες, με τη συνεργασία Δήμων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται 

στις εν λόγω παραλίες, καθώς και στην διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης για την τοποθέ-

τησή τους.»  

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Ο.Α.Κ. κ. Σταμάτης Χαλβατζής (Δημ. Σύμ-

βουλος Θηβαίων), ανακοινώνει το θέμα και εκθέτει τα εξής: 

«Κύριοι, 

Είναι γνωστό, ότι τα τελευταία δύο έτη στον Κορινθιακό Κόλπο εξελίσσεται το φαινόμενο της 

εμφάνισης των Μεδουσών, το οποίο καθιστά απαγορευτική την προσέγγιση λουομένων και πλήτ-

τει ανεπανόρθωτα τους επαγγελματίες και τον τουρισμό της περιοχής. 

Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες του Συνδέσμου μας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλο-

ντος και οικολογικές οργανώσεις, με την υποστήριξη επιστημονικών φορέων, δεν έχει φέρει αποτέ-

λεσμα, αφού το εν λόγω φυσικό φαινόμενο ακολουθεί τους δικούς του ρυθμούς. 

Ένας από τους κύριους λόγους ενίσχυσης και χρονικής επέκτασης του φαινομένου, κατά τις πα-

ρατηρήσεις των αρμοδίων επιστημόνων, αποτελεί η διαπιστωμένη υπεραλίευση του Κορινθιακού, 

λόγω έλλειψης των απαραίτητων υποδομών στους μηχανισμούς ελέγχου, αλλά και η αντιεπαγγελ-

ματική συμπεριφορά ορισμένων αλιέων της περιοχής. 

Πιστεύουμε ότι μετά την ένταξη του Κορινθιακού Κόλπου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000, 

προκύπτει επιτακτικά η ανάγκη μιας κοινής προσπάθειας όλων των συναρμόδιων φορέων (Υπουρ-

γεία, Περιφέρειες, Δήμοι, επιστημονικοί φορείς, οικολογικές οργανώσεις, επαγγελματικές οργα-

νώσεις κ.α.) για την λήψη και παρακολούθηση των απαραίτητων μέτρων για την προστασία και α-

νάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου, ως ειδικά προστατευόμενης περιοχής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνω o Σ.Π.Ο.Α.Κ. ως εκπρόσωπος όλων των Δήμων πέριξ του Κο-

ρινθιακού Κόλπου, να αναλάβει την ευθύνη σύγκλισης μιας κοινής σύσκεψης – ημερίδας των εκ-

προσώπων όλων των συναρμόδιων φορέων με αποκλειστικό θέμα: «Προστασία και ανάδειξη του 

Κορινθιακού Κόλπου». 

Για την ευρεία προβολή της εν λόγω δράσης του Συνδέσμου, κρίνεται σκόπιμη η διοργάνωση 

δημοσιογραφικής κάλυψης (ρεπορτάζ, συνεντεύξεις τύπου) από έμπειρους δημοσιογράφους σε τη-

λεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα και εφημερίδες.»  

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Ο.Α.Κ. αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος και μετά 

από διαλογική συζήτηση,  

Ο μ ό φ ω ν α   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

Εγκρίνει: α) Την ανάληψη ευθύνης για τη σύγκλιση μιας κοινής σύσκεψης – ημερίδας των εκ-

προσώπων όλων των συναρμόδιων φορέων με αποκλειστικό θέμα: «Προστασία και ανάδειξη του 

Κορινθιακού Κόλπου» εντός του Ιανουαρίου 2018. 

β) Την διοργάνωση δημοσιογραφικής κάλυψης (ρεπορτάζ, συνεντεύξεις τύπου) από έμπειρους 

δημοσιογράφους σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα και εφημερίδες, με στόχο την ευρεία προ-

βολή της εν λόγω δράσης του Σ.Π.Ο.Α.Κ. 

Το ποσό της δαπάνης που θα απαιτηθεί θα εγκριθεί σε επόμενο Δ.Σ. και θα ψηφιστεί σχετική 

πίστωση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 51/2017. 

Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη 
 

 


