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ΘΕΜΑ: 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.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου και των πολύτιμων οικολογικών χαρακτηριστικών που
φιλοξενεί είναι θέμα προτεραιότητας. Η προσήλωση στην προστασία την εν λόγω περιοχής είναι
ακόμα πιο επιτακτική με δεδομένο ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η Σύμβαση της Βέρνης
παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις της συγκεκριμένης υπόθεσης.
Όπως σας είναι γνωστό, το Συμβούλιο της Επικρατείας (Τμήμα Ε΄) εξέδωσε τον Ιούνιο 2018 το υπ’
αριθμ. 80/2018 Πρακτικό Συνεδριάσεως/ Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, το
οποίο είχε κατατεθεί στο Δικαστήριο από τον Απρίλιο 2017, για την κατά νόμω επεξεργασία. Με το εν
λόγω Πρακτικό Συνεδριάσεως, το ΣτΕ αποδέχεται την πλειοψηφία των ρυθμίσεων του Σχεδίου
Προεδρικού Διατάγματος, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνει ορισμένες μικρές διορθώσεις. Έτσι παρέχεται
στη διοίκηση η δυνατότητα άμεσης προώθησης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας οριστικής θεσμικής
θωράκισης της περιοχής.
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Με την παρούσα σας καλούμε να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση και να προχωρήσετε το
συντομότερο με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.
Για την καλύτερη κατανόηση των προβλέψεων του Προεδρικού Διατάγματος και την αποσαφήνιση των
σχετικών ρυθμίσεων που αφορούν στις νόμιμες οδούς, θεωρούμε σκόπιμο το σχέδιο να συμπληρωθεί
με τρίτο παράρτημα που να περιλαμβάνει το νόμιμο οδικό δίκτυο της προστατευτέας περιοχής και
καθορίζει τα σημεία μέσω των οποίων οι λουόμενοι θα έχουν πρόσβαση στην ακτή, ώστε να
δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές υποδοχής των επισκεπτών και να αποφευχθεί ο κίνδυνος
περαιτέρω υποβάθμισης των αμμοθινών.
Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ορισμένες περαιτέρω αναγκαίες βελτιώσεις , τις οποίες είχε
επισημάνει και με την από 27/5/2016 γνωμοδότηση η Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000, παραπέμπονται στο
Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, στην ολοκλήρωση του οποίου σας καλούμε να
προχωρήσετε άμεσα. Κατ’ ελάχιστον θεωρούμε επιβεβλημένο να προβλεφθούν στο Σχέδιο
Διαχείρισης της περιοχής τα παρακάτω:







Αποσαφήνιση των όρων με τους οποίους οι λουόμενοι δύνανται να απολαμβάνουν το δημόσιο
αγαθό του αιγιαλού χωρίς να παρενοχλούν την θαλάσσια χελώνα κατά τον άκρως ευαίσθητο
κύκλο αναπαραγωγής της (ώρες παραμονής στον αιγιαλό, προτεινόμενη ζώνη χρήσης, μη
οχλούσα συμπεριφορά).
Προσθήκη ειδικών προβλέψεων για την αλιεία, καθώς η αλιεία με καλάμια επί της παραλίας
ωοτοκίας και η αλιεία με στατικά δίχτυα πολύ κοντά στην ακτή καθ’ όλη τη διάρκεια της
νύχτας είναι σύνηθες φαινόμενο στην περιοχή, με αποτέλεσμα την παρενόχληση της ωοτοκίας
και τον τραυματισμό των θηλυκών θαλασσίων χελωνών.
Επανεξέταση των ρυθμίσεων που αφορούν στην θήρα (ειδικά στην περίπτωση της λίμνης
Καϊάφα), ώστε να διασφαλιστεί η ορνιθοπανίδα της περιοχής .
Προσθήκη ρητής απαγόρευσης στη λειτουργία καντινών στο παράκτιο τμήμα από Νέδα προς
βορρά έως το ρέμα Μπραζέρη προς νότο.

Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως δυστυχώς η κατάσταση στην περιοχή δεν παρουσιάζει
βελτίωση κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο. Ανθρωπογενείς δραστηριότητες που αποτελούν όχληση
τόσο στην θαλάσσια χελώνα όσο και στα λοιπά ευαίσθητα οικολογικά στοιχεία της περιοχής,
συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα. Ειδικότερα, εκτός από την υπόθεση αγώνα μηχανών υψηλού
κυβισμού που έλαβε χώρα τον Μάιο 2018, συνεχίζουν να υφίστανται καντίνες με παράνομες
κατασκευές επί του αιγιαλού, υπάρχει έντονη παρουσία τροχοφόρων και βαρέων οχημάτων, δεν
γίνεται απομάκρυνση των επίπλων θαλάσσης τις βραδινές ώρες, ενώ υπάρχει κατά τόπους έντονη
φωτορύπανση .
Οι συνυπογράφουσες περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουμε συνεργαστεί εδώ και χρόνια για την
προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου και σας παρακαλούμε θερμά για ορισμό συνάντησης στο
αμέσως επόμενο διάστημα σχετικά με το μείζον ζήτημα της οριστικής θεσμικής θωράκισης και της
ολοκληρωμένης διαχείρισης του.
Προσβλέποντας στην άμεση ανταπόκριση σας για συνεργασία σχετικά με την αποτελεσματικότερη
προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Παραμένουμε στην διάθεση για όποια διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις:
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ΑΝΙΜΑ
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
ΑΡΧΕΛΩΝ
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
Δίκτυο Μεσόγειος SOS
Καλλιστώ
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
Greenpeace
MEDASSET
MOm
WWF Ελλάς

3

