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ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 25794 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και προώθηση της διαδικασίας έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για την περιοχή του
Κυπαρισσιακού κόλπου (Natura 2000 - GR 2550005, GR 2330005 και GR 2330008) και της ευρύτερης
περιοχής.
Σχετ: Η υπ’ αριθμ. 25794 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Δ
141/24-05-2016).

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η ανάγκη διασφάλισης της προστασίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου και των πολύτιμων
χαρακτηριστικών που φιλοξενεί είναι θέμα προτεραιότητας. Η προσήλωση στην προστασία του
Κυπαρισσιακού είναι ακόμα πιο επιτακτική με δεδομένο ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η
Σύμβαση της Βέρνης παρακολουθούν στενά την επίδοση της χώρας μας.
Όπως σας είναι ήδη γνωστό, η Ελλάδα καταδικάσθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την
10η Νοεμβρίου 2016 για παράβαση των άρθρων 6 παρ. 2 και 3 και 12 παρ. 1β και 1δ της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ για την ελλιπή προστασία της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης «Θίνες Κυπαρισσίας (ΝεοχώριΚυπαρισσία)» (GR2550005) και της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta (ΔΕΕ C-504/14). Για το ίδιο θέμα
η Σύμβαση της Βέρνης στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχει ανοίξει φάκελο (case file 2010/5 «Greece:
Threats to marine turtles in Thines Kyparissias») και εξέδωσε τη Σύσταση Νο. 174 (2014) προτρέποντας
την Ελλάδα να προχωρήσει σε μέτρα για την αποκατάσταση και προστασία του βιοτόπου.

Τον Μάιο 2016 υπεγράφη η σχετική Υπουργική Απόφαση, διετούς ισχύος, με την οποία τίθενται όροι
για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες στην περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου και παρέχεται
πολύτιμος χρόνος για την ολοκλήρωση θεσμοθέτησης της περιοχής με Προεδρικό Διάταγμα ως εθνικά
προστατευόμενης περιοχής, σε συμμόρφωση με τις σχετικές παρατηρήσεις που έχουν ήδη διατυπωθεί
από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στο πολύτιμο αυτό διάστημα διασφαλίζεται η περιοχή από
επικίνδυνες παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας που θα υποβάθμιζαν περαιτέρω την περιοχή.
Η σχετική Υ.Α. έχει ισχύ έως την 24η Μαΐου 2018. Ωστόσο, δίνεται από τον νόμο η δυνατότητα
παράτασης ισχύος της Υ.Α. για 1 ακόμα έτος (ήτοι έως τον Μάιο 2019)1. Οι συνυπογράφουσες
περιβαλλοντικές οργανώσεις παρακαλούμε αφενός για την έγκαιρη παράταση ισχύος της Υπουργικής
Αποφάσεως για 1 έτος, αφετέρου για την άμεση και κατά προτεραιότητα προώθηση της διαδικασίας
έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για την περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου, καθόσον μετά τη λήξη
ισχύος της Υ.Α. ουδείς περιορισμός θα υπάρχει για την υλοποίηση οικοδομικών σχεδίων μεγάλης
κλίμακας, τα οποία θα επιφέρουν ολοκληρωτική αλλοίωση του βιοτόπου.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με επόμενα στάδια που
προβλέπονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συνεργασία σχετικά με την καλύτερη προστασία του
Κυπαρισσιακού Κόλπου.
Με εκτίμηση,
Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις:
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Ν.1650/1986 (Α’160) άρθρο 21 παρ.6, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν.3937/2011 (Α’60): «Για περιοχές,
στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, για τα οποία έχει αρχίσει η διαδικασία χαρακτηρισμού τους και εωσότου
εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα, που προβλέπεται στην παράγ.1, μπορεί να καθορίζονται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, απαγορεύσεις,
όροι και περιορισμοί για επεμβάσεις και δραστηριότητες που είναι δυνατό να έχουν βλαπτικά αποτελέσματα για τις
παραπάνω περιοχές στοιχεία ή σύνολα. Η ισχύς της υπουργικής αυτής απόφασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. Αν
συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται, µε όμοια υπουργική απόφαση, για ένα ακόμη
έτος.»

