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ΘΕΜΑ: Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την Παράβαση 2011/2156 (υπόθεση C-
504/14). Προστασία της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης «Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι-Κυπαρισσία)» (Natura 2000 
- GR 2550005). 
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Όπως σας είναι ήδη γνωστό στις 13 Ιανουαρίου 2016 δικάστηκε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 

από 11/11/2014 προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας (αριθμός υπόθεσης ΔΕΕ C-504/14), 

καθώς η χώρα μας φέρεται να έχει παραβεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ 

όσον αφορά την Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι-Κυπαρισσία)» (GR2550005) και την 

θαλάσσια χελώνα Caretta caretta. Για το ίδιο θέμα έχει ανοίξει, εξάλλου, φάκελος από τη Διεθνή Σύμβαση 

της Βέρνης (case file Greece: Threats to marine turtles in Thines Kyparissias), ενώ τον Δεκέμβριο 2014 

υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Μόνιμη Επιτροπή της Σύμβασης ψήφισμα (Recommendation No. 174). 

Επί του προωθούμενου για την περιοχή Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.), το Συμβούλιο της Επικρατείας 

εξέδωσε τον Απρίλιο 2015 Πρακτικό Επεξεργασίας (Π.Ε. ΣτΕ 32/2015), με το οποίο διατυπώνει σοβαρές 

αντιρρήσεις τόσο επί της διαδικασίας (βλ. σκέψεις 7 και 8 σχετικά με την γνωμοδότηση της Επιτροπής Φύση 

2000) όσο και επί των περιλαμβανόμενων στο Π.Δ. ρυθμίσεων (βλ. σκέψη 13 για τον χαρακτηρισμό της 

περιοχής, σκέψη 14 για τον χαρακτηρισμό των περιοχών οικοανάπτυξης, σκέψη 15 για τις ρυθμίσεις που 

αφορούν τη δόμηση, σκέψη 16 για τις προτεινόμενες χρήσεις).  Επίσης  το Συμβούλιο της Επικρατείας τονίζει 

την αναγκαιότητα άμεσης έκδοσης αναθεωρημένου διατάγματος, την οποία κρίνει ιδιαίτερα επείγουσα. 

Δέκα μήνες μετά την έκδοση του προαναφερόμενου Πρακτικού Επεξεργασίας, δεν έχει ακόμα εκδοθεί από το 

ΥΠΕΝ αναθεωρημένο Π.Δ. για την περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου, γεγονός που είναι απαραίτητο ούτως 

ώστε να αποτραπεί η σχεδιαζόμενη υποβάθμιση του εξαιρετικής οικολογικής σημασίας αμμοθινικού 

συστήματος, να  διασφαλιστεί η προστασία των πολύτιμων φυσικών χαρακτηριστικών και να προωθηθεί η 

οικολογικά βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Η απόφαση σας για αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και 

εκτέλεσης εργασιών παρέχει πολύτιμο χρόνο που θα πρέπει να αξιοποιηθεί από το ΥΠΕΝ για την οριστική 



θεσμική θωράκιση και την ολοκληρωμένη διαχείριση του Νοτίου Κυπαρισσιακού κόλπου. Ο χρόνος αυτός 

ωστόσο είναι περιορισμένος καθώς η αναστολή ισχύει ως το τέλος Μαΐου. 

Οι συνυπογράφουσες περιβαλλοντικές οργανώσεις παρακαλούμε όπως προβείτε, χωρίς περαιτέρω 

καθυστέρηση, στις απαραίτητες άμεσες ενέργειες , προς το σκοπό της έκδοσης αναθεωρημένου Π.Δ. για την 

προστασία της περιοχής. 

Με τιμή 

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις: 

ΑΝΙΜΑ 
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ  
ΑΡΧΕΛΩΝ 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού  
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 
Δίκτυο Μεσόγειος SOS  
Καλλιστώ 
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
Greenpeace 
MEDASSET 
MOm  
WWF Ελλάς 
 
 

 
 

 

 

 
 

 


