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Προς τη Γενική Γραμματέα 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
κυρία Νάντια Ι. Γιαννακοπούλου 
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Θέμα: Διατύπωση γνώμης επί του Σχεδίου Π.Δ. ‘για τον Κυπαρισσιακό’ 
 

Αξιότιμη Κυρία Γενικέ, 
 

Σε απάντηση της επιστολής σας με αριθμ. πρωτ. 4628/29.09.2014 σχετικά με την 
επείγουσα διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 επί του Σχεδίου Προεδρικού 
Διατάγματος με τίτλο: 

«Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και 
παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή 
Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο - Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας 
(Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» ως «Περιφερειακό Πάρκο Λίμνης Καϊάφα, Θινών Κυπαρισσίας 
και Θαλάσσιας περιοχής Κόλπου Κυπαρισσίας από το Ακρωτήριο Κατάκολο έως την 
Κυπαρισσία», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και 
περιορισμών δόμησης και ίδρυση Φορέα Διαχείρισής τους» 

σας γνωστοποιώ τα ακόλουθα. 
Η Επιτροπή Φύση 2000 συγκλήθηκε την 29.09.2014 σε ηλεκτρονική συνεδρία που 

έλαβε χώρα σήμερα 06.10.2014, κατά την οποία αντηλλάγησαν απόψεις εκ μέρους των 
μελών της Επιτροπής (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

Με βάση τις απόψεις αυτές η Επιτροπή διατυπώνει κατά πλειοψηφία θετική γνώμη για 
το Σχέδιο Π.Δ. Παραλλήλως όμως διατυπώνονται σοβαρές επιφυλάξεις, ενστάσεις και 
προτάσεις που ακολουθούν στο επισυναπτόμενο κείμενο (με χρονολογική σειρά υποβολής). 

Επιπλέον, αρκετά μέλη της Επιτροπής διατυπώνουν τον προβληματισμό τους για τη 
διαδικασία γνωμοδότησης εκ μέρους της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000. Συγκεκριμένα ως προς τα 
εξής θέματα: (α) την εξαιρετικά σύντομη (έως ασφυκτική) χρονική προθεσμία που μας ετέθη, 
(β) την έλλειψη ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης σχετικά με το θέμα, (γ) την αδυναμία της 
φυσικής παρουσίας των μελών της Επιτροπής ή/και της δυνατότητας αλληλεπίδρασης με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και (δ) την έλλειψη στοιχειώδους γραμματειακής υποστήριξης στο έργο 
της Επιτροπής, γεγονός που ουσιαστικά υποβαθμίζει ακόμη και την υποτυπώδη λειτουργία 
της και φυσικά δεν συνάδει με την εκπεφρασμένη πολιτική βούληση τόσο του κ. Υπουργού 
όσο και τη δική σας. 

 
Με εκτίμηση 
 
 
 
 
Κώστας Α. Θάνος 
Πρόεδρος της Επιτροπής Φύση 2000 
 



ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΣΗ 2000 
 

Tue 30/09/2014 15:02 
Αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητά μέλη,  
 
Με πολλή χαρά λαμβάνουμε την πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Φύση 
2000, ελπίζοντας ότι αυτή σηματοδοτεί την τακτική και συστηματική 
επαναλειτουργία της Επιτροπής.  
 
Όσον αφορά τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη συζήτηση, θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν 
το σχέδιο του ΠΔ στο οποίο καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε είναι το ίδιο με αυτό 
που είχε τεθεί σε διαβούλευση τον Αύγουστο. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι θα 
πρέπει να έχουμε στη διάθεση μας τις παρατηρήσεις που τέθηκαν στη διαβούλευση 
και την (όποια) επεξεργασία τους από το ΥΠΕΚΑ (με ποιο τρόπο/σε τι βαθμό 
λαμβάνονται υπόψη).  
Σε κάθε περίπτωση για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το κείμενο του ΠΔ είναι 
απαραίτητο να έχουμε επίσης στη διάθεση μας τη μελέτη τεκμηρίωσης (Ειδική 
περιβαλλοντική μελέτη) που συνοδεύει το συγκεκριμένο ΠΔ καθώς και οι χάρτες που 
απεικονίζουν την προτεινόμενη ζώνωση της περιοχής.  
Για να μπορέσουμε να τηρήσουμε την προθεσμία συμμετοχής στη  συνεδρίαση, 
παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση σας στα παραπάνω.   
 
Επιπλέον των παραπάνω δράττομαι της ευκαιρίας να μεταφέρω τους προβληματισμούς 
μας σχετικά με τη λειτουργίας της Επιτροπής. Η Επιτροπή έχει συνεδριάσει μόνο 
μία φορά, την πρώτη φορά. Έκτοτε, κατά η δεύτερη και η τρίτη συνεδρίαση της 
Επιτροπής πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά με μόνο ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη 
κάθε φορά, με βάση τις πιεστικές ανάγκες και προθεσμίες που θέτει το ΥΠΕΚΑ. 
Υπάρχουν όμως πολλά άλλα τρέχοντα θέματα που σχετίζονται με το ρόλο της 
Επιτροπής, στα οποία η Επιτροπή παραμένει αμέτοχη. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον 
διάλογο για το εθνικό σύστημα των προστατευόμενων περιοχών, την κατάρτιση του 
πλαισίου δράσεων προτεραιότητας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η 
ανακοίνωση χαρακτηρισμού προστασίας για τον υγρότοπο Βουρκάρι κοκ. Δεν 
αναφέρουμε επίσης την πιθανότητα σχολιασμού εκ μέρους της Επιτροπής Φύση 
αναφορικά με την πληθώρα νομοθετικών πρωτοβουλιών με σαφείς περιβαλλοντικές 
διαστάσεις και επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της χώρας που απασχόλησαν την 
επικαιρότητα αλλά και τη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 
(ν/σ αιγιαλού, χωροταξική μεταρρύθμιση, δασικό νομοσχέδιο κοκ).  
 
Ένα ακόμα σημαντικό θέμα που θα έπρεπε να απασχολήσει την Επιτροπή μας είναι η  
εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, για την έγκριση της 
οποίας μας ενημερώνετε. Στην προηγούμενη συνεδρίαση κάποια μέλη της Επιτροπής 
είχαμε θίξει την ανάγκη ιεράρχησης των δράσεων της Στρατηγικής, ορισμού 
χρονοδιαγράμματος κοκ. Εφόσον δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει η σχετική 
αναπροσαρμογή στη Στρατηγική στο προηγούμενο διάστημα, ενδεχομένως να μπορούσε 
η Επιτροπή μας να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση τώρα.  
 
Είναι προφανές ότι τα παραπάνω δεν μπορούν να συζητηθούν εύκολα σε μία 
ηλεκτρονική συνεδρίαση. Για το λόγο αυτό προτείνουμε η επόμενη συνεδρίαση, η 
οποία ελπίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα, να είναι 
δια ζώσης. Ελπίζουμε ότι το ΥΠΕΚΑ έχει ήδη μεριμνήσει για τη σχετική υποστήριξη 
της λειτουργίας της Επιτροπής.  
 
Συμπερασματικά, εκφράζουμε την ανάγκη η Επιτροπή Φύση να αναλάβει μεγαλύτερη 
πρωτοβουλία αξιοποιώντας το γνωμοδοτικό της ρόλο.  
 
Με εκτίμηση,  
 
Ιόλη Χριστοπούλου 
Βαγγέλης Παράβας 
Δάφνη Μαυρογεώργου 



Wed 01/10/2014 08:15 
Καλημέρα σας, 
 
Διάβασα με προσοχή το Σχέδιο Π.Δ. για τον Κυπαρισσιακό Κόλπο, που μας 
αποστείλατε και θα ήθελα να κάνω μια γενικότερη παρατήρηση για τις 
προστατευόμενες περιοχές.  
Θεωρώ απαραίτητη τη δημιουργία οργανωμένων χώρων υποδοχής, πάρκων και 
αναψυκτηρίων εντός των περιοχών αυτών, οι οποίοι όμως θα περιλαμβάνουν και 
υπαίθριες αγορές τοπικών προϊόντων με κατάλληλα διαμορφωμένα κιόσκια, ώστε να 
ενισχύεται και να προβάλλεται παράλληλα η τοπική οικονομία και οι τοπικές 
επιχειρήσεις. 
Όπως καταλαβαίνετε η παρατήρησή μου είναι γενικότερη και δεν αναφέρεται σε 
συγκεκριμένο άρθρο του Π.Δ., μπορείτε όμως εσείς αν τη θεωρείτε χρήσιμη να την 
ενσωματώσετε σε κάποιο επιμέρους άρθρο του προτεινόμενου Σχεδίου. 
Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
 
 
Ευαγγελία Ζήρα 
Τμηματάρχης Δ.Β.Χ.Π. 
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

 

Sat 04/10/2014 08:06 
Κε Πρόεδρε, 
Ευχαριστώ για την ενημέρωση.  
Σχετικά με την επόμενη συνεδρίαση έχω να σας πω ότι δεν έχω παρατηρήσεις στο 
σχέδιο ΠΔ.  
Επίσης σας ενημερώνω ότι δεν θα συμμετάσχω στην τηλεδιάσκεψη λόγω 
προγραμματισμένης προ πολλού υποχρέωσης εκτός της πόλης μου. 
Με εκτίμηση 
Χρίστος Τσαντήλας 
 
 
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ 
Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας 
Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Θεοφράστου 1, 41335 Λάρισα Τηλ. 
2410 671290, Fax. 2410 671321 
E-mail: tsadilas@lar.forthnet.gr, tsadilas@nagref.gr, tsadilas@ismc.gr 

 
Sat 04/10/2014 13:08 
Χαίρετε, 
 
κ. Θάνο, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση σε ότι αφορά την Εθνική Στρατηγική 
για τη Βιοποικιλότητα. Σχετικά με το ΠΔ για τον Κυπαρισσιακό κόλπο δεν έχω 
κάποιο σχόλιο ή παρατήρηση. 
 
Με τιμή, 
 
Α. Παρμακέλης 

 
Mon 06/10/2014 00:40 
Aγαπητέ κ. Θάνο, 
Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. 
Σχετικά με το ΠΔ για τον Κυπαρισσιακό κόλπο αδυνατω να έχω κάποιο τεκμηριωμένο 
σχόλιο ή παρατήρηση. Συμφωνω με την παρατηρηση της κ Χριστοπουλου οτι θα πρέπει 
να έχουμε στη διάθεση μας τις παρατηρήσεις που τέθηκαν στη διαβούλευση, και την 
μελέτη τεκμηρίωσης στην οποια βασίζεται το συγκεκριμένο ΠΔ. Πιθανά και την 
πράξη χωροθέτησης του αντίστοιχου αιγιαλού από την Κτηματική Υπηρεσία. 

mailto:tsadilas@lar.forthnet.gr
mailto:tsadilas@nagref.gr
mailto:tsadilas@ismc.gr


Επειδή έχουν εγερθεί σημαντικά ζητήματα σχετικά με ζωνες, περιοχές προστασίας 
και τους αντίστοιχους ειδικούς όρους στην περιοχή (οπως για παράδειγμα την 
περιοχή "Αγιαννάκη") θα πρέπει πιστεύω να ενημερωθούμε σχετικά. Προκειμένου να 
έχουμε ουσιαστική συμβολή προτεινω να ζητησουμε σχετικη ενημερωση από το Τμήμα 
Φυσικού περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ αλλα και από την πρωην ΓΓ Περιβάλλοντος κ 
Μάρω Ευαγγελίδου και τον προϊστάμενο τεχνικων υπηρεσιών του Δημου Τριφυλλίας κ 
Γεώργιο Γκόνη που γνωρίζουν καλα τα σχετικά ζητηματα. 
Αυριο δεν θα μπορέσω να παραβρεθώ στην ηλεκτρονική συνάντηση λογω υποχρεώσεων 
που δεν μπόρεσα να αναβάλλω αλλα ειμαι στη διάθεσή σας αν μπορω να συμβάλλω 
παραπάνω σε κάτι. 
Με φιλικούς χαιρετισμούς και εκτίμηση 
Κώστας Οιχαλιώτης 

 
Mon 06/10/2014 08:41 
Αγαπητέ κ. Θάνο καλημέρα 
Δεν έχω παρατήρηση σε σχέση με το σχέδιο ΠΔ.  
Εκφράζω τη θετική μου γνώμη (αν με μερικώς εκτός χρόνου συνεδρίασης, διότι έχω 
διάφορες υποχρεώσεις σε λίγο σχετιζόμενες με το συνέδριο Οικολογίας).  
Στην προηγούμενη Επιτροπή, στελέχη του ΥΠΕΚΑ μας παρουσίαζαν τα σχέδια ΠΔ, 
απαντούσαν σε ερωτήσεις μας και ενσωμάτωναν τις παρατηρήσεις μας στο τελικό 
σχέδιο. Αυτό ήταν μία πολύ καλή πρακτική, η οποία όμως απαιτεί φυσική παρουσία. 
Με εκτίμηση 
Π. Δημητρακόπουλος 

 
Mon 06/10/2014 08:57 
Αγαπητέ Πρόεδρε, 
Αγαπητά Μέλη της Επιτροπής Φύση 2000, 
 
Με το παρόν μήνυμα εκ μέρους της Δάφνης Μαυρογεώργου (Ελληνική Εταιρεία 
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού), του Βαγγέλη Παράβα (ΜΟm – Εταιρεία για τη Μελέτη 
και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας) και της Ιόλης Χριστοπούλου (WWF Ελλάς) 
συμμετέχουμε στη σημερινή ηλεκτρονική συνεδρίαση, αισθάνοντας την ανάγκη να 
επαναλάβουμε ότι δεν έχουμε στην διάθεση μας επαρκή στοιχεία για να εκφράσουμε 
την άποψη μας. Συμφωνούμε με την παρατηρηση του κ. Δημητρακόπουλο ότι σε μία 
συνεδρίαση με φυσική παρουσία θα ήταν δυνατή η παρουσίαση του σχεδίου π.δ., η 
υποβολή ερωτήσεων προς τους χειριστές του θέματος και ανταλλαγή αποψεων ώστε οι 
απόψεις να ενσωματωθούν στο κείμενο του π.δ.  
 
Κατά τη δική μας άποψη το σχέδιο π.δ. ως έχει δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Στο 
συνημμένο παρουσιάζονται οι θέσεις μας επί του σχεδίου π.δ., το οποίο 
διαπιστώνουμε ότι έχει αναθεωρηθεί επί τα χείρω σε σύγκριση με το σχέδιο π.δ. 
που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλεηση τον Αύγουστο 2014. Μέρος των θέσεων μας 
αποτελεί και η επίσης συνημμένη σύνοψη των θέσεων των περιβαλλοντικών 
οργανώσεων που τέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση προ μηνός και εξακαλουθούν να 
είναι επίκαιρες.  
 
Με εκτίμηση,  
 
Ιόλη Χριστοπούλου 
 
 
Iόλη Χριστοπούλου, PhD 
Υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον 
  
WWF Ελλάς 
Λεμπέση 21, 117 43 Αθήνα 
Τηλ: 210 3314893 
Φαξ: 210 3247578 

 



Συνημμένο1 

Συμμετοχή στην 3η ηλεκτρονική συνεδρίαση της Επιτροπής Φύση 2000 
με θέμα την έκφραση γνώμης επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο: 
«Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και 
παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή 
Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο - Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας 
(Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» ως «Περιφερειακό Πάρκο Λίμνης Καϊάφα, Θινών Κυπαρισσίας 
και Θαλάσσιας περιοχής Κόλπου Κυπαρισσίας από το Ακρωτήριο Κατάκολο έως την 
Κυπαρισσία», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών 
δόμησης και ίδρυση Φορέα Διαχείρισής τους» 
6 Οκτωβρίου 2014 
Παρατηρήσεις επί της διαδικασίας 
H γνωμοδότηση της Επιτροπής Φύση 2000 αποτελεί ουσιαστικό βήμα στη διαδικασία 
χαρακτηρισμού μίας προστατευόμενης περιοχής. Η Επιτροπή ως κεντρικό επιστημονικό 
γνωμοδοτικό όργανο του κράτους έχει ως μέρος των αρμοδιοτήτων της την «αξιολόγηση 
των πολιτικών και μέτρων προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας» (άθρ. 19,2 ν. 3937). 
Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η γνωμοδότηση της Επιτροπής να θεωρείται τυπικό 
βήμα στη διαδικασία. Ειδικά σε μία περίπτωση όπως είναι η πράξη χαρακτηρισμού μίας 
εξαιρετικά σημαντικής περιοχής, για την οποία εκκρεμούν υποθέσεις ενώπιον του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αλλά και της Μόνιμης Επιτροπής της 
Σύμβασης της Βέρνης και για την οποία έχουν ήδη αποφανθεί σειρά αρμόδιων αρχών, ο 
ρόλος της Επιτροπής είναι ακόμα πιο σημαντικός. Για να μπορέσει όμως η Επιτροπή Φύση 
2000 να λειτουργήσει αποδοτικά και αποτελεσματικά και εκπληρώσει το ρόλο της πρέπει 
να έχει τη στήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
Στην προκειμένη περίπτωση, παρά το συγκεκριμένο αίτημα από πλευράς μας, τα 
απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (ΕΠΜ, άλλες μελέτες, χάρτες, καθώς και αποτελέσματα 
της δημόσιας διαβούλευσης) του π.δ. δεν ήταν στη διάθεση μας. 
Επιπλέον, η ηλεκτρονική συνεδρίαση θεωρείται αδόκιμη μέθοδος για την ουσιαστική 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Επιτροπής και την τελική διαμόρφωση της 
θέσης της. 
Παρατηρήσεις επί του θέματος της συνεδρίασης 
Παρόλο που ως μέλη της Επιτροπής δεν θεωρούμε ότι έχουμε λάβει την απαραίτητη 
στήριξη από το ΥΠΕΚΑ, συμμετέχουμε στην ηλεκτρονική συνεδρίαση σημειώνοντας ότι το 
κείμενο του σχεδίου π.δ. που τίθεται προς γνωμοδότηση είναι σημαντικά διαφοροποιημένο 
από εκείνο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Αύγουστο 2014, χωρίς όμως να έχουμε 
στη διάθεση μας οποιοδήποτε στοιχείο ή τεκμηρίωση που να αιτιολογεί τις αλλαγές αυτές. 
Εντούτοις η φιλοσοφία του σχεδίου δεν έχει αλλάξει και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι δεν 
μπορεί να γίνει αποδεκτό ως έχει. Πολλές από τις παρατηρήσεις των περιβαλλοντικών 
οργανώσεων ΑΡΧΕΛΩΝ, ΜEDASSET και WWF Ελλάς1, που είχαν υποβληθεί κατά τη 
διαβούλευση και οι οποίες συνοψίζονται στο συνημμένο κείμενο 12 οργανώσεων, το οποίο 
αποτελεί μέρος της παρούσας παρέμβασης μας, παραμένουν επίκαιρες. 
1 Οι παρατηρήσεις που υπέβαλαν οι οργανώσεις ΑΡΧΕΛΩΝ, MEDASSET και WWF Ελλάς στη 

διαβούλευση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 

http://www.archelon.gr/contents/photos/File/ARCHELON_WWF_MEDASSET_7-9-2014.pdf. 

Οι βασικές παρατηρήσεις μας μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 
1. Λόγω της «μεγάλης έκτασης» και της «εξέχουσας οικολογικής ή άλλης φυσικής 
σπουδαιότητας» της περιοχής που καλύπτει το Π.Δ., αιτιολογείται ο χαρακτηρισμός της 
ως Εθνικό Πάρκο και όχι ως Περιφερειακό Πάρκο (ν. 3937/2011). Οι λόγοι για τους 
οποίους θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή πληροί τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού 
ως εθνικό πάρκο καθώς και οι συνέπειες του χαρακτηρισμού της ως εθνικού πάρκου 
κατατέθηκαν στο αναλυτικό κείμενο που υποβλήθηκε στη δημόσια διαβούλευση. 
2. Η ζώνη ΠΟΙΚ4 πρέπει να καταργηθεί. Η ζώνη Περιοχής Οικοανάπτυξης – 4 (ΠΟΙΚ4) 
παρεμβαίνει μεταξύ δύο ζωνών Προστασίας της Φύσης, γεγονός που θα οδηγήσει σε 
κατακερματισμό του οικοσυστήματος των θινών καθώς θα διακοπεί η φυσική εξέλιξη 



των θινών προς την ενδοχώρα από κινούμενες σε σταθερές θίνες. Η ζώνη αυτή 
διατηρείται παρά το γεγονός ότι παρεμβάσεις (π.χ. παράνομη διάνοιξη δρόμων) και 
σχέδια ανέγερσης κατοικιών σε αυτή τη συγκεκριμένη έκταση είναι αυτές που έχουν 
οδηγήσει την παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΕ, την παρέμβαση της Σύμβασης της 
Βέρνης, την έκδοση από μέρους του ΥΠΕΚΑ απόφασης αναστολής έκδοσης 
οικοδομικών αδειών, εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και εκτέλεσης άλλων εργασιών 
στην περιοχή αυτή, και σε πόρισμα του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κοκ. Πέρα 
από το ότι εξακολουθούν να επιτρέπονται χρήσεις, όπως η παραθεριστική κατοικία, των 
οποία η συμβατότητα και οι επιπτώσεις έχουν αμφισβητηθεί κατά τη φάση της 
δημόσιας διαβούλευσης, επιπλέον αφαιρείται η απαγόρευση επιχώσεων και μεταβολή 
της φυσικής στάθμης του εδάφους, διευκολύνοντας περαιτέρω την κατασκευή 
κατοικιών. 
3. Προβλέψεις του σχεδίου π.δ. που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Αύγουστο 2014 
έχουν τροποποιηθεί επί τα χείρω. Ενδεικτικές νεότερες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν: 
i. το άρθρο 3(3) του σχεδίου π.δ. ενσωματώνει τις διατάξεις του ν. 4269/2014, βάσει 
των οποίων προηγουμένως εγκεκριμένες ΖΟΕ δύναται να τροποποιούνται «εφόσον 
τούτο κρίνεται πολεοδομικώς απαραίτητο για την κάλυψη αναγκών οικιστικής, 
παραγωγικής ή επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης εντός της οικείας 
δημοτικής ενότητας» (άρθ. 7 (8) ν. 4269/2014) ενώ επιτρέπεται και η χωροθέτηση 
Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, τα οποία «αποτελούν σύνολα κειμένων και 
διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται χρήσεις γης, γενικοί όροι και περιορισμοί 
δόμησης καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται ώστε να 
καταστούν οι εν λόγω περιοχές κατάλληλες είτε για τη δημιουργία οργανωμένων 
υποδοχέων δραστηριοτήτων είτε για την πραγματοποίηση προγραμμάτων και 
παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας» (άρθρ. 8(1) ν. 
4269/2014). 
ii. Με το αναθεωρημένο άρθρο 3 του σχεδίου π.δ. καταργούνται οι περισσότεροι όροι 
και απαγορεύσεις που προβλέπονταν στο σχέδιο π.δ. του Αυγούστου 2014. Ήδη στο 
προηγούμενο σχέδιο π.δ. (Αυγ. 2014), προτείνονταν χρήσεις και δραστηριότητες δεν 
είχαν εξεταστεί από την ΕΠΜ και σε περιοχές που η ΕΠΜ επεσήμανε την ανάγκη 
μετριασμού των απειλών προς τα προστατευταία χαρακτηριστικά. Ενδεικτικά από 
τους γενικούς όρους καταργούνται οι απαγορεύσεις που αφορούν σε: δάση (α), 
εξορυκτικές δραστηριότητες (γ), απόρριψη απορριμμάτων (ζ), εγκιβωτισμός 
ρεμάτων (ι), θήρα (ιβ), άναμμα φωτιάς (ιδ), οποιαδήποτε δραστηριότητα επί της 
ζώνης του αιγιαλού που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αναπαραγωγική 
δραστηριότητα της Θαλάσσιας Χελώνας Caretta caretta (ιε) και στις δυνατότητες 
εξειδίκευσης όρων μέσω του σχεδίου διαχείρισης της περιοχής (ιστ) του άρθρου 3 
του σχεδίου π.δ. του Αυγ. 2014. Παράλληλα, επιτρέπονται νέες δραστηριότητες, 
όπως η θήρα (παρ. 5(ε)), η ιππασία στον αιγιαλό (παρ. 5(στ)) η κατασκευή τριών 
ισόπεδων κόμβων (παρ. 5(η)), κοκ. Αντίστοιχες αλλαγές, οι οποίες οδηγούν σε 
καταργήσεις αρχικών όρων και απαγορεύσεων και προσθήκης επιτρεπόμενων 
χρήσεων, υπάρχουν όχι μόνο στους γενικούς όρους και αλλά και στις επιμέρους 
ζώνες του Πάρκου. Οι αλλαγές αυτές δεν τεκμηριώνονται ενώ δεν γίνεται γνωστό αν 
είναι συμβατές με τα πορίσματα των ΕΠΜ που έχουν εκπονηθεί για την ευρύτερη 
περιοχή. Οι περισσότερες από τις νέες αλλαγές και τροποποιήσεις που εντάχθηκαν 
στο υπό εξέταση π.δ., αφορούν επιπλέον χρήσεις, χωρίς ή με πολύ πιο ελαστικούς 
όρους δραστηριότητες, και νέες υποδομές, κρίνεται ότι αποδυναμώνουν περαιτέρω 
τον σκοπό προστασίας, διατήρησης, και αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής. 
iii. Ειδικότερα η νέα διάταξη μe την οποία επιτρέπεται «η θήρα με τους ειδικότερους 
όρους και περιορισμούς του σχεδίου διαχείρισης [βλ. σημείωση iv.], μέχρι δε την 
κατάρτιση αυτού σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις περί θήρας, εκτός της περιοχής 
των αμμοθινών και της ζώνης του αιγιαλού» (αρθ.3(5)ε), το προτεινόμενο κα 
αναθεωρημένο σχέδιο π.δ. αγνοεί τη σημασία της Λίμνης Καϊάφα για την 
ορνιθοπανίδα, διατηρώντας την υφιστάμενη κατάσταση. Προτείνεται να επεκταθεί 
η ισχύουσα απαγόρευση της θήρας στην ανατολική πλευρά της λίμνης ώστε να 
διασφαλίσει το ρόλο της ως σημαντικό υγρότοπο και σταθμό στη μετανάστευση των 
πτηνών. 
iv. Στο νέο σχέδιο π.δ. προβλέπεται ότι «[ε]φόσον κριθεί αναγκαίο, δύναται να 
καταρτιστεί σχέδιο διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του 
άρθρου 18 του ν.1650/1986 όπως ισχύει.» (άρθ. 3(6)). Το συγκεκριμένο άρθρο του ν. 
1650/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το ν. 3937/2011, ορίζει ότι 
καταρτίζονται σχέδια διαχείρισης, δεν δίνει τη δυνατότητα ή την επιλογή 



κατάρτισης σχεδίου διαχείρισης. Εξάλλου, η διεθνής εμπειρία και πρακτική 
προκρίνει την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης και σχεδίων δράσης ώστε οι 
προστατευόμενες περιοχές να μη μένουν στα χαρτιά αλλά να οδηγούν σε ουσιαστική 
και αποτελεσματική προστασία των πολύτιμων χαρακτηριστικών τους. Η 
εκτεταμένη αναφορά του σχεδίου π.δ. σε περαιτέρω εξειδίκευση προβλέψεων του 
μέσω του σχεδίου διαχείρισης φανερώνει την αρχική πρόβλεψη κατάρτισης τέτοιου 
σχεδίου. Η προσθήκη του άρθρου 3(6) για δυνατότητα κατάρτισης πρέπει να 
αφαιρεθεί και να προστεθεί η υποχρέωση κατάρτισης σχεδίου διαχείρισης. 
v. Στο άρθρο 8 ορίζεται ότι αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση και εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ. είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού 
(ΠΕΧΩΣ) της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με βάση την κείμενη νομοθεσία 
η υπηρεσία αυτή δεν έχει τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα και δεν μπορεί να αναλάβει 
τέτοιο έργο. Παράλληλα, για άλλη μία φορά προκαλεί εντύπωση πώς το ΥΠΕΚΑ με 
τις προτάσεις του φαίνεται να προλαβαίνει το αποτέλεσμα του διαλόγου που 
βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με το εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών και 
προβαίνει σε ανάθεση αρμοδιοτήτων μίας τόσο σημαντικής προστατευόμενης 
περιοχής εκτός των προβλέψεων της υφιστάμενης νομοθεσίας.__ 
 
 
Συνημμένο2 

 
 Σύνοψη παρατηρήσεων που κατατέθηκαν κατά τη διαβούλευση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος 
«Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR 2330005: Θίνες και παραλιακό 
Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος»1, «GR 2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: 
Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία» και «GR 2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» ως 
«Περιφερειακό Πάρκο Λίμνης Καϊάφα, Θινών Κυπαρισσίας και Θαλάσσιας περιοχής Κόλπου 
Κυπαρισσίας από το Ακρωτήριο Κατάκολο έως την Κυπαρισσία», καθορισμός ζωνών προστασίας, 
καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και ίδρυση Φορέα Διαχείρισής τους» και 
αφορούν ειδικά στον νότιο Κυπαρισσιακό Κόλπο  
1 Τις παρατηρήσεις στη διαβούλευση υπέβαλαν οι οργανώσεις ΑΡΧΕΛΩΝ, MEDASSET και WWF Ελλάς, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα http://www.archelon.gr/contents/photos/File/ARCHELON_WWF_MEDASSET_7-9-2014.pdf .Με το 
παρόν κείμενο, η περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, Ελληνική Εταιρεία 
Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Δίκτυο Μεσόγειος SOS,  
Καλλιστώ, περιβαλλοντική οργάνωση για την άγρια ζωή και την φύση, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, 
Greenpeace και MOm δηλώνουν τη στήριξη ους.  
Ιστορικό  
Ο Νότιος Κυπαρισσιακός Κόλπος έχει μεγάλη οικολογική αξία διότι: 1) αποτελεί τη δεύτερη 
σημαντικότερη περιοχή ωοτοκίας στη Μεσόγειο της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, είδος το 
οποίο κατατάσσεται στο Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας ως «κινδυνεύον» και 
σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, είναι είδος προτεραιότητας που έχει ανάγκη αυστηρής 
προστασίας, και 2) φιλοξενεί εκτεταμένο οικοσύστημα θινών (οικότοποι αμμοθινών: Υποτυπώδεις 
κινούμενες θίνες 2110, Θίνες με Euphorbia terracina 2220 και οικότοπος προτεραιότητας Θίνες των 
παραλιών με Juniperus spp. 2250* που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ).  
Για τους ανωτέρω λόγους η περιοχή εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000, με 
κωδική ονομασία GR2550005 «Θίνες Κυπαρισσίας: Νεοχώρι-Κυπαρισσία». Αναφορικά με την ωοτοκία 
της θαλάσσιας χελώνας, ο πυρήνας του βιοτόπου εντοπίζεται στην παράκτια περιοχή μεταξύ των 
ποταμών Νέδα και Αρκαδικού (μήκους 9,5 χλμ.), όπου καταγράφεται το 82% περίπου της 
φωλεοποίησης ολόκληρου του Κυπαρισσιακού Κόλπου.  



Παρά την επιτυχή εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) στο πλαίσιο του 
προγράμματος LIFE (LIFE98NAT/GR/ 5262), και την υποβολή αυτής στο ΥΠΕΚΑ τον Μάιο του 2002, η 
ΕΠΜ ουδέποτε εγκρίθηκε ή εφαρμόστηκε. Επιπλέον, δεν τέθηκαν στόχοι διατήρησης, ούτε λήφθηκαν 
συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και διαχείρισης. Αντίθετα, σημαντικά θέματα διαχείρισης και 
προστασίας παρέμειναν άλυτα και είχαν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή υποβάθμιση των οικοτόπων, 
καθώς και την άμεση και έμμεση παρενόχληση της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας.  
Ειδικότερα, έχουν ανεγερθεί κτίσματα, έχουν ασφαλτοστρωθεί δρόμοι οι οποίοι έχουν έντονο 
δημοτικό φωτισμό, ενώ η παραλία του οικισμού Καλό Νερό έχει καταληφθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου 
από ομπρέλες, ξαπλώστρες και ξύλινους διαδρόμους, και παρουσιάζει έντονη φωτορύπανση καθώς 
και σημάδια διάβρωσης. Επιπλέον, στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ των οικισμών Ελαία και 
Αγιαννάκη, μήκους 2,5 χλμ., ιδιοκτησίας της εταιρίας «Νέος Κότινος Α.Ε.», διανοίχθηκαν παράνομα 
(βλ. Πόρισμα Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Δεκέμβριος 2013) τα έτη 2011 και 2012 πέντε 
κάθετοι προς την παραλία δρόμοι που είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή θινικών σχηματισμών. 
Ταυτόχρονα κατατέθηκαν, και εκκρεμούν, στην οικεία υπηρεσία δόμησης 47 αιτήσεις οικοδομικών 
αδειών, οι οποίες αφορούν την κατασκευή διώροφων οικιών με υπόγειο και πισίνα. Από αυτές, οι 43 
αφορούν σε γήπεδα που παρουσιάζονται να έχουν «πρόσωπο» σε έναν από τους πέντε δρόμους 
(όρος δόμησης κατ’ άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 31212/2003).  
Συνέπεια των παραπάνω ήταν η Ελλάδα να λάβει, τον Οκτώβριο του 2012, από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Αιτιολογημένη Γνώμη (παράβαση 2011/2156) για παράβαση των άρθρων 6 και 12 της 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Παρά το γεγονός ότι το ΥΠΕΚΑ δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα προστασίας για την 
περιοχή (το σημαντικότερο εκ των μέτρων προστασίας ήταν η έκδοση της υπ’ αριθμ. 28353/24-5-
2013 Υ.Α. αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών, εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και εκτέλεσης 
άλλων εργασιών στο παράκτιο τμήμα πίσω από τον πυρήνα ωοτοκίας), η κατάσταση κατά την 
περίοδο ωοτοκίας του 2013 δεν βελτιώθηκε διότι κανένα μέτρο για την άμεση αντιμετώπιση των 
οχλήσεων δεν εφαρμόστηκε.  
Τελικά η Επιτροπή αποφάσισε, τον Μάρτιο 2014, την παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο. Σημειώνεται ότι στην εκκρεμούσα υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφέρεται ρητά 
ότι το σχέδιο περί ανέγερσης 47 διώροφων οικιών με υπόγειο και πισίνα στην συγκεκριμένη 
οικολογικά ευαίσθητη περιοχή δεν συνάδει με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  
Επίσης, για την ίδια περιοχή έχει ανοίξει φάκελος από τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, στον οποίο 
σημειώνεται η έλλειψη μέτρων προστασίας για τη θαλάσσια χελώνα, είδος περιλαμβανόμενο στο 
παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης, και για τις θίνες.2  

2 Στοιχεία σχετικά με τον φάκελο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/Bern/Institutions/Meeting_092014_en.asp  

Προς συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με τις υποχρεώσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, 
το ΥΠΕΚΑ αποφάσισε την συμπλήρωση της ήδη εγκεκριμένης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 
(ΕΠΜ) για τις γειτονικές Ειδικές Ζώνες Διατήρησης GR 2330005 «Θίνες και Παραλιακό Δάσος 
Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος» και GR 2330008 «Θαλάσσια περιοχή κόλπου 
Κυπαρισσίας, Ακρωτ. Κατάκολο – Κυπαρισσία» με την προσθήκη σε αυτήν και των περιοχών 
GR2550005 «Θίνες Κυπαρισσίας» και GR 2330008 «Θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας, Ακρωτ. 
Κατάκολο – Κυπαρισσία» (αριθμ. πρωτ. 122734/28-02-2014 απόφαση του ΓΓ Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ) .  
Η σύμβαση υπεγράφη στις 28/05/2014 και ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε σε 2 μήνες. Η 
ΕΠΜ και το συνοδευτικό αυτής σχέδιο Π.Δ. παραδόθηκαν στις 28/07/2014 και τέθηκαν σε δημόσια 
διαβούλευση την 08/08/2014 για διάστημα ενός μηνός με βάση τις προβλέψεις της κείμενης 
νομοθεσίας (αρθρ. 6 παρ. 7 Ν. 3937/2011).  
Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος αφορά το σύνολο της περιοχής, δηλαδή 3 περιοχές Natura, καθώς 
και εκτάσεις γύρω από αυτές, ωστόσο είναι προφανές ότι η περιοχή δεν αντιμετωπίζεται ενιαία. Σε 
κάθε περίπτωση το παρόν κείμενο αφορά κυρίως στο τμήμα του Π.Δ. που αφορά τον Νότιο 
Κυπαρισσιακό Κόλπο.  



Γενικές Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Π.Δ.  
Παρά την αποδεδειγμένη διεθνή οικολογική αξία της περιοχής ως η δεύτερη σημαντικότερη παραλία 
ωοτοκίας της Caretta caretta στη Μεσόγειο, το παρόν Σχέδιο Π.Δ., προτείνει να χαρακτηριστεί ως 
Περιφερειακό Πάρκο σύμφωνα με τον Ν. 1650/1986 (άρθρα 18 και 19, όπως τροποποιήθηκε από τον 
Ν. 3937/2011). Με τον χαρακτηρισμό αυτό ουσιαστικά υποβαθμίζει την ανάγκη εφαρμογής μέτρων 
προστασίας που απαιτούνται για την «ικανοποιητική διατήρηση της κατάστασης» (σύμφωνα με το 
άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) και επιτρέπει πλέον «νόμιμα» τη δόμηση μιας περιοχής που 
παραμένει μέχρι και σήμερα σε σχετικά καλή κατάσταση διατήρησης. Αντίθετα η μεγάλη έκταση και η 
εξέχουσα οικολογική και φυσική σημασία της περιοχής συνηγορούν στον χαρακτηρισμό της ως 
Εθνικό Πάρκο.  
Ενώ το Σχέδιο Π.Δ. διατείνεται ότι επιδιώκει την «ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής» την 
κατακερματίζει σε 37 ζώνες και υποζώνες, εισάγοντας μια πανσπερμία μέτρων και ρυθμίσεων που 
πολλάκις είναι ασαφή και δεν ακολουθούν ούτε τα καταγραφέντα επί εικοσαετία (1994-2013) 
στοιχεία φωλεοποίησης (αριθμός και πυκνότητα φωλιών), ούτε τις υπάρχουσες ανθρωπογενείς 
πιέσεις και απειλές. Η ποικιλία των ζωνών απλά καταδεικνύει την προσπάθεια του Σχεδίου Π.Δ. να 
παγιώσει την υπάρχουσα κατάσταση και να μετατρέψει μια φυσική περιοχή σε τουριστική/οικιστική, 
χωρίς καμία αξιολόγηση και δέουσα εκτίμηση των μελλοντικών κινδύνων του προστατευτέου 
αντικειμένου.  
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Σχέδιο Π.Δ. γίνεται αναφορά στη χρήση «υφιστάμενων» δρόμων, μη 
διαφοροποιώντας τους νόμιμους από τους παράνομους δρόμους και ουσιαστικά νομιμοποιώντας, 
για παράδειγμα, τους παράνομους δρόμους που έχουν ανοιχτεί στην ζώνη «Περιοχή Οικοανάπτυξης 
(ΠΟΙΚ) 4» (όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία της «Νέος Κότινος Α.Ε.»), και για τους οποίους εκκρεμούν 
ποινικά δικαστήρια. Επιπλέον, δεν γίνεται καμία αναφορά στην ανάγκη λήψης διαχειριστικών μέτρων 
στην παραλία του Καλού Νερού, όπου τα δυνατά φώτα, τα έπιπλα θαλάσσης, οι παράνομες και 
κατεδαφιστέες κατασκευές επί του αιγιαλού (υπ’ αριθμ. πρωτ. 3769/8-12-2011 απόφαση της 
Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας) και η έντονη ανθρώπινη παρουσία αποτελούν συνεχή απειλή για 
την ωοτοκία.  
Χαρακτηριστικό της έλλειψης σαφούς και τεκμηριωμένης κατεύθυνσης προστασίας στο Σχέδιο Π.Δ. 
είναι ότι η Περιοχή Οικοανάπτυξης (ΠΟΙΚ 4) βρίσκεται μεταξύ δύο Περιοχών Προστασίας της Φύσης 
(ΠΠΦ 3 και ΠΠΦ 4), της παραλίας ωοτοκίας και του πευκοδάσους. Στην ΠΟΙΚ 4, η οποία έχει πλάτος 
100-150 μέτρα επιτρέπεται ουσιαστικά δόμηση με αρτιότητα 4 στρεμμάτων με μοναδικό περιορισμό 
την απόσταση των μόλις 5 μέτρων (!) από τις θίνες, και ύψος κτηρίων έως 6 μέτρα. Υπενθυμίζεται ότι 
η ΠΠΦ3 περιλαμβάνει τον πυρήνα της ωοτοκίας, με 82,5% των φωλιών και ότι η ΠΟΙΚ 4 ταυτίζεται με 
το τμήμα, στο οποίο το ΥΠΕΚΑ επέβαλε αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών, αναγνωρίζοντας την 
ανάγκη διατήρησης των φυσικών χαρακτηριστικών του. Ουσιαστικά με την ΠΟΙΚ 4 διακόπτεται η 
φυσική επικοινωνία του δάσους με τις θίνες και τον αιγιαλό και καταστρέφεται το τελευταίο φυσικό 
κομμάτι της περιοχής, 5 μόλις μέτρα πίσω από τις θίνες και 20 μέτρα από τις φωλιές!  
Στο Σχέδιο Π.Δ. οι Περιοχές Προστασίας της Φύσης κατ’ επίφαση χαρακτηρίζονται ως τέτοιες, 
δεδομένου ότι επιτρέπεται σε αυτές η κατάληψη 30% της παραλίας με ξαπλώστρες, ακόμη και στον 
πυρήνα του βιοτόπου (ΠΠΦ 3α) όπου ουδέποτε υπήρξε αίτημα για τέτοια χρήση.3 Επιπλέον, το Σχέδιο 
Π.Δ. δεν προβλέπει κανένα μέτρο διαχείρισης επισκεπτών, ειδικά τη νύχτα, στις παραλίες ωοτοκίας. 
Τέλος, εντυπωσιάζει η έλλειψη αναφοράς, σε όλο το κείμενο του Σχεδίου Π.Δ., στην  
 
3 Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον Ν. για τη βιοποικιλότητα περιοχές προστασίας της φύσης χαρακτηρίζονται εκτάσεις μεγάλης οικολογικής ή βιολογικής αξίας (αρθρ. 19 
(2) Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3937/2011).  
 

ανάγκη αποκατάστασης στοιχείων της φύσης που έχουν υποβαθμιστεί ή καταστραφεί, όπως οι θίνες 
με οργώματα και παράνομη διάνοιξη δρόμων, ειδικά σε σημαντικό τμήμα της ΠΠΦ3α.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Το παρόν Σχέδιο Π.Δ. δεν μπορεί να επιτύχει ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης της θαλάσσιας 
χελώνας και του βιοτόπου της. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης για την 
περιοχή αλλά, αντίθετα, φαίνεται να στοχεύει στην εξυπηρέτηση οικοδομικών συμφερόντων, 
διακινδυνεύοντας έτσι το μέλλον της.  
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούμε  
1. Το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο.  



2. Την κατάργηση της Ζώνης Οικοανάπτυξης ΠΟΙΚ4 και τη μετατροπή της σε Περιοχή Προστασίας της 
Φύσης, με συνακόλουθη απαγόρευση δόμησης ώστε να ενοποιηθούν οι εκατέρωθεν ευρισκόμενες 
δύο ΠΠΦ.  

3. Τον καθορισμό μέτρων και ρυθμίσεων πάνω στις παραλίες ωοτοκίας για τη διασφάλιση 
απρόσκοπτης ωοτοκίας.  

4. Την αναμόρφωση όλου του Σχεδίου Π.Δ. βάσει ενός μακρόπνοου πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης 
που: (α) θα διασφαλίσει τη μακροχρόνια απρόσκοπτη ωοτοκία της Caretta caretta, (β) θα διαφυλάξει 
τη φυσική κατάσταση της περιοχής, και (γ) θα παρέχει στην τοπική κοινωνία μια μακροχρόνια 
εναλλακτική, ποιοτική και σε αρμονία με το φυσικό κεφάλαιο της περιοχής ανάπτυξη.  
 
Το πλήρες κείμενο των παρατηρήσεων είναι διαθέσιμο στο: 
http://www.archelon.gr/contents/photos/File/ARCHELON_WWF_MEDASSET_7-9-2014.pdf  
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις  

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ,  
ΑΡΧΕΛΩΝ,  
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,  
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού,  
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης,  
Δίκτυο Μεσόγειος SOS,  
Καλλιστώ, περιβαλλοντική οργάνωση για την άγρια ζωή και την φύση,  
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης,  
Greenpeace,  
MEDASSET,  
Mom,  
WWF Ελλάς 
 

 

 

Mon 06/10/2014 09:27 
Προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Φύση 2000, 
 
Στο πλαίσιο της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 που λαμβάνει χώρα 
σήμερα ηλεκτρονικά (06/10/2014 και ώρα από 09.00 έως 11.00) και σε σχέση με το 
θέμα της έκφρασης γνώμης επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που αφορά τον 
Κυπαρισσιακό Κόλπο, σας ενημερώνουμε ότι "ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ" επί του κειμένου, όπως 
αυτό έχει σήμερα διαμορφωθεί, καθώς έχει ενσωματωθεί  το σχόλιο που κατατέθηκε 
στο στάδιο της Δημόσιας Διαβούλευσης από πλευράς αρμοδιοτήτων του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατόπιν εγκρίσεώς του από τον κ. ΥΝΑ. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Ζώμπος Ιωάννης                                   Κούζιλου Σταυρούλα 
Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ.                                    Yποπλοίαρχος Λ.Σ.                             
  
Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου                     Υπουργείο Ναυτιλίας & 
Αιγαίου 
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-                        Αρχηγείο Λιμενικού 
Σώματος-           
Ελληνικής Ακτοφυλακής                             Ελληνικής Ακτοφυλακής   
Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου                          Διεύθυνση Ελέγχου 
Αλιείας 
Περιβάλλοντος  
  
Τακτικό Μέλος                                           Αναπληρωματικό Μέλος 
Επιτροπής Φύσης  2000                                Επιτροπής Φύσης  2000 
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Email:  dipthap@hcg.gr, delal@hcg.gr 

 
 
Mon 06/10/2014 10:43 
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε και Μέλη της Επιτροπής Φύση 2000 Ευχαριστώ για την ενημέρωση 
και "Συμφωνώ" με το ΠΔ του Κυπαρισιακού Κόλπου Για τεχνικούς λόγους δεν θα 
συμετέχω στην ηλεκτρονική 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Π. Παναγιωτίδης 

 
 
Mon 06/10/2014 09:59 
Αγαπητέ κ. Θάνο,  
 
κατ' αρχήν, θα θέλαμε να ταχθούμε υπέρ της άποψης που διατύπωσαν οι κ.κ. 
Χριστοπούλου, Παραβάς και Μαυρογεώργου σχετικά με τους προβληματισμούς που 
έθεσαν σε προηγούμενο ηλεκτρονικό τους μήνυμα αφενός για τον τρόπο συζήτησης 
του συγκεκριμένου θέματος (Σχεδιο ΠΔ Κυπαρισσιακού), αφετέρου για τον τον τρόπο 
λειτουργίας, εν γένει, της επιτροπής και τον ρόλο της σε ζητήματα που παραμένει 
αμέτοχη. Για λόγους συντομίας δεν θα τους επαναλάβουμε αλλά, κατά τη γνώμη μας, 
όλα τα σημεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να επαναπροσδιοριστούν οι συνθήκες 
και οι όροι λειτουργίας της επιτροπής, προκειμένου να μην υποβιβαζεται ο ρόλος 
της και ΄να μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτά σε πλαίσια όχι τόσο πιεστικά, που 
αναγκάζουν πολλά από τα μέλη της να μην μπορούν καν να διατυπώσουν άποψη.  
 
Ειδικά για το δικό μας Υπουργείο, έχουμε να επισημανουμε ότι, καθώς εμπλέκονται 
στα θέματα περισσότερες των μια Περιφερειακές Υπηρεσίες, έτσι οι προσθεσμίες 
που δημιουργούνται από τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής δεν είναι μόνο 
πιεστικές αλλά και απαγορευτικές, σε κάποιες περιπτώσεις για τη διαμόρφωση μίας 
πλήρους και τεκμηριωμένης άποψης.  
 
Συγκεκριμένα, τώρα, ως προς το σημερινό θέμα συζήτησης που αφορά στο Σχέδιο ΠΔ 
για τον Κυπαρισσιακό κόλπο, σας διαβιβαζουμε συνημμένα τις παρατηρησεις μας, οι 
οποίες αφορούν σε προσθήκες, συμπληρώσεις και διορθώσεις και οι οποίες θεωρούμε 
αναγκαίο και απαραίτητο να περιληφθούν, προκειμένου να εκφράσουμε θετική γνώμη 
για την έγκριση του εν λόγω σχεδίου ΠΔ. Σε διαφορετική περίπτωση, καθίσταται 
σαφές ότι εάν κριθεί ότι αυτές δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές στο σύνολό τους, 
εμείς ψηφίζουμε αρνητικά.   
 
Με εκτίμηση 
Αλεξάνδρα Σαλίχου, Αρχαιολόγος, Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
του ΥΠΠΟΑ (τακτικό μέλος) Καλλιόπη Φλώρου, Αρχαιολόγος, Διεύθυνση Βυζαντινών 
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ (αναπληρωματικό μέλος) 
 
 
Αλεξάνδρα Σαλίχου 
Αρχαιολόγος 
Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, 
Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας 
τηλ.: 2131322267, fax: 2108201417 
e-mail: asalichou@culture.gr 

 
Συνημμένο 

mailto:dipthap@hcg.gr
mailto:delal@hcg.gr
mailto:asalichou@culture.gr


Παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής «ΦΥΣΗ 2000», από πλευράς 

ΥΠ.ΠΟ.Α.,  

 

επί του Σχεδίου ΠΔ «Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών 

των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, 

Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. 

Κατάκολο - Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – 

Κυπαρισσία)» ως «Περιφερειακό Πάρκο Λίμνης Καϊάφα, Θινών 

Κυπαρισσίας και Θαλάσσιας περιοχής Κόλπου Κυπαρισσίας από το 

Ακρωτήριο Κατάκολο έως την Κυπαρισσία», καθορισμός ζωνών 

προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και 

ίδρυση Φορέα Διαχείρισής τους» 

 

 
Άρθρο 3, παρ. 3 

Να γίνει αναδιατύπωση ως εξής, προκειμένου η διατύπωση να είναι τέτοια ώστε οι εν λόγω 

όροι και περιορισμοί να κατισχύουν μόνο του ΠΔ και όχι της αρχαιολογικής Νομοθεσίας, 

δυνάμει του αρ. 10, παρ. 6-7 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002):  

«Εντός των ορίων του «Περιφερειακού Πάρκου» εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες 

προστατευτικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της δασικής και της 

αρχαιολογικής νομοθεσίας. Επιπλέον, εφαρμόζονται , και επιπλέον οι όροι, περιορισμοί και 

μέτρα προστασίας του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, με την επιφύλαξη ότι κατισχύουν οι 

πολεοδομικού χαρακτήρα ρυθμίσεις (αρτιότητα, χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης) του 

από 3.9.1993 Π.Δ/γματος «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου 

κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 παραλιακή περιοχή Δήμων 

και κοινοτήτων Νομού Ηλείας» (ΦΕΚ Δ΄1161), για όσες εκτάσεις εμπίπτουν εντός των ορίων της 

εν λόγω Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου. Οι ρυθμίσεις αυτές αναθεωρούνται βάσει των διατάξεων 

των άρθρων 7 και 8 του ν. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη 

ανάπτυξη» (ΦΕΚ 142Α'/28.6.2014).» 

 

Άρθρο 3, παρ. 3, εδάφιο κ 

Να γίνει η κάτωθι συμπλήρωση: 

«Η εγκατάσταση μόνο πινακίδων σήμανσης των οδών από την αρμόδια υπηρεσία καθώς και 

πινακίδων για την οριοσήμανση των προστατευόμενων ζωνών και περιοχών και την ενημέρωση 

των επισκεπτών από τις εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.» 

 

Άρθρο 3, παρ. 10 

Να συμπληρωθεί το εδάφιο β ως εξής: 

α. Στις περιοχές των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων «Λόφος Βουνάκι», [αποφάσεις του 

ΥΠΠΟ (ΦΕΚ 714Β΄/10.12.1987, ΦΕΚ 407Β΄/20.5.1997, ΦΕΚ 106Β΄/12.2.1998)], «Άνω 

Φιγαλείας» (ΦΕΚ 414Β΄/24.06.1982) και «Περιστεριάς» (ΦΕΚ 104Β΄/28.2.1991) 

[καθώς οι χώροι αυτοί βρίσκονται εκτός των ορίων του Πάρκου], η ζώνη ΠΑΡΧ (Α) 

παραμένει αδόμητη και ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις της 

νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαίων. 

β. Στη ζώνη ΠΑΡΧ (Β) ισχύουν οι παρακάτω όροι και περιορισμοί: 

Επιτρέπονται μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ: 

1) Η άσκηση των παραδοσιακών ασχολιών αγροτικού χαρακτήρα. 



2) Οι γεωργικές καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες, καθώς και η μελισσοκομία και η 

βόσκηση. 

3) Οι αντλητικές εγκαταστάσεις. 

4) Οι αγροτικές αποθήκες. 

5) Η ανέγερση μονώροφης κατοικίας μέγιστου ύψους 4,5 μ. μαζί με τη στέγη και η 

επισκευή ή περιορισμένες αλλαγές υφιστάμενων κτιρίων. 

 

Άρθρο 4, παρ. 1 

Να συμπληρωθεί ως εξής: 

«Για όσες από τις επιμέρους ζώνες της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος 

διατάγματος, χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Προστασίας της Φύσης- ΠΠΦ (ΠΠΦ-1, ΠΠΦ–

2, ΠΠΦ-3 και ΠΠΦ-4) εκτός των οριζομένων γενικών όρων του άρθρου 3, ισχύουν επιπλέον 

και οι κάτωθι ειδικοί όροι, περιορισμοί και μέτρα προστασίας, με την επιφύλαξη τήρησης 

των διατάξεων του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002).» 

 

Άρθρο 4, παρ. 1, εδάφιο 2 

Να συμπληρωθεί ως εξής: 

«Η κατασκευή έργων υποδομής, καθώς και η λήψη μέτρων και η εκτέλεση έργων, που 

εξυπηρετούν τη διατήρηση, διαχείριση και φύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος της περιοχής, την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των λουομένων, καθώς και 

την ανάδειξη, προστασία, λειτουργία, συντήρηση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων.» 

 

Άρθρο 5, παρ. 1 

«Για όσες από τις επιμέρους ζώνες της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος 

διατάγματος, χαρακτηρίζονται ως Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί- ΠΦΣ (ΠΦΣ-1, 

ΠΦΣ-2, ΠΦΣ-3, ΠΦΣ-4 και ΠΦΣ-5) εκτός των οριζομένων στο άρθρο 3 γενικών όρων, 

ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα, με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων του Ν. 3028/2002 

(ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002).» 

 

Άρθρο 7 

«Για όσες περιοχές χαρακτηρίζονται ως ΠΟΙΚ (ΠΟΙΚ-1, ΠΟΙΚ-2, ΠΟΙΚ-3, ΠΟΙΚ-4 και 

ΠΟΙΚ-5) εκτός των οριζομένων γενικών όρων του άρθρου 3, ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα, 

με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002).» 

 
 
 

Mon 06/10/2014 10:37 

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,  

Αγαπητά Μέλη της Επιτροπής Φύση 2000, 

  

Δεν έχω κάποια παρατήρηση σχετικά με το Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που αφορά τον 

Κυπαρισσιακό Κόλπο. 

Θεωρώ και εγώ ότι  θα ήταν καλό να έχουμε  περισσότερο χρόνο για συζήτηση και 

εκτενέστερη εξέταση του ΠΔ. 

Ευελπιστώ ότι σύντομα θα είναι εφικτό να λειτουργεί πιο τακτικά η Επιτροπή ΦΥΣΗ. 



  

Με τιμή, 

Μαρία Πανίτσα 

 
 
Mon 06/10/2014 11:03 
Καλημέρα, 
θα συμφωνήσω με τους υπόλοιπους σχετικά με την ανάγκη να έχουμε περισσότερα 
δεδομένα για την εξεταζόμενη περιοχή προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε για το υπόψη 
ΠΔ. 
Επιπλέον, από πλευράς μας δεν είναι κατανοητό γιατί θα πρέπει μεταξύ των 
επιτρεπόμενων χρήσεων να είναι η διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και οι 
μονάδες προσωρινής αποθήκευσης μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων. 
 
Ε. Γκόλια 
ΥΠΕΣ 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος. 

 
 

Mon 06/10/2014 11:20 

Αγαπητέ Πρόεδρε και Μέλη της Επιτροπής Φύση, 
Θεωρώ ότι η διαδικασία που περιγράφει ο κ. Δημητρακόπουλος θα ήταν η καλύτερη πρακτική καθώς θα επέτρεπε να 
σχηματίσουμε ολοκληρωμένη άποψη για το ΠΔ με επαρκή στοιχεία αλλά και τη δυνατότητα διευκρινίσεων εκ μέρους των 
συντακτών και επι τόπου διορθώσεων. 
Ως προς το σχέδιο ΠΔ, συμμερίζομαι τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν από τους Δ. Μαυρογεωργίου, Ι. Χριστοπούλου, και 
Β. Παράβα σχετικά με (1) τον κατακερματισμό ζωνών και περιοχών, (2) την εγγύτητα της Περιοχή Οικοανάπτυξης (ΠΟΙΚ 
4) στις θίνες και (3) την απουσία μέτρων που θα διασφαλίζουν την ανενόχλητη ωοτοκία της θαλάσσιας χελώνας. 
 
Συνεπώς, εκφράζω τη κατ’αρχήν θετική μου γνώμη, διατηρώντας όμως επιφυλάξεις για τα (3) παραπάνω ζητήματα. 
  
Με εκτίμηση 
  
Θ. Τσίκληρας 

 
 
Mon 06/10/2014 11:45 
Αγαπητέ Πρόεδρε, 
Αγαπητά Μέλη της Επιτροπής Φύση 2000, 
 
Σε συνέχεια της πρόσκλησης για συμμετοχή στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 
2000 με  θέμα την έκφραση γνώμης της Επιτροπής επί του Σχεδίου Προεδρικού 
Διατάγματος που αφορά τον Κυπαρισσιακό Κόλπο ως μέλος της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000, 
θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι δεδομένη και γνωστή στη υπηρεσία μας η 
οικολογική αξία του  Νότιου Κυπαρισσιακού Κόλπου και η εκτεταμένη παρουσία 
αμμοθινικών σχηματισμών. 
Φιλοξενεί εκτεταμένο οικοσύστημα θινών / Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες 2110, 
οικότοπος προτεραιότητας Θίνες των παραλίων με Juniperus spp. 2250*). και 
οικότοπος προτεραιότητας 2270* θίνες με δάση από Pinus  pinea που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). 
 
Θα ήθελα να επισημάνω ότι ιδιαίτερα ο οικότοπος προτεραιότητας Θίνες των 
παραλίων με Juniperus spp. 2250*, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που έχει αναθέσει 
το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  (PAF) είναι σε ανεπαρκή κατάσταση 
Διατήρησης σε επίπεδο χώρας.  



 
Για τον λόγο αυτό  θα πρέπει να εκτιμηθούν ιδιαίτερα οι μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από τις επιχειρούμενες παρεμβάσεις στο αμμοθινικό 
σύστημα ( κινούμενες / σταθερές θίνες) σε σχέση με τον ρόλο τους στη προστασία 
της παράκτιας περιοχής από τη διάβρωση.  
Στη περιοχή εκτός από την αναγκαιότητα προστασία των ειδών και οικοτόπων είναι 
σημαντική και η προστασία της παραλίας από τη διάβρωση, ως τουριστικού πόλου 
έλξης καθώς και της περιοχής των καλλιεργειών από την υφαλμύρωση. 
 
Δεδομένου ότι το εν λόγω ΠΔ βρίσκεται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας είναι 
σημαντικές οι απόψεις σας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη τελική του 
επεξεργασία.  
 
 
Με εκτίμηση, 
Μόνικα Σκαλτσά 

 
 
06/10/2014 12:15 
Αγαπητέ κ Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής, Σε συνέχεια προηγουμενου ηλεκτρονικου 
μυνήματός μου σας επισυνάπτω ως άτυπη ενημέρωση σχετικα κείμενα έκφρασης θεσεων 
για το ΠΔ που αφορα τον Κυπαρισσιακο Κόλπο από εμπλεκόμενους/ασχολούμενους 
φορείς και άτομα, που μου μετέφερε ο κ. Γκόνης Γεώργιος, προϊστάμενος τεχνικων 
υπηρεσιών του Δημου Τριφυλλίας. 
Δεν δύναμαι να εκφράσω κριτική άποψη αλλα βλέπω οτι και στα κείμενα αυτά 
υπάρχει ένας κοινος παρονομαστής επιφυλακτικής έως αρνητικης προσέγγισης στα 
αντικείμενα που συνόψισε επιγραμματικα ο κ. Τσίκληρας: 
(1) τον κατακερματισμό ζωνών και περιοχών, 
(2) την εγγύτητα της Περιοχή Οικοανάπτυξης (ΠΟΙΚ 4) στις θίνες και 
(3) την απουσία μέτρων που θα διασφαλίζουν την ανενόχλητη ωοτοκία της θαλάσσιας 
χελώνας. 
 
Πιστεύω και εγω οτι απαιτειται περισσοτερος χρόνος και ενημέρωση για να 
εκφράσουμε τεκμηριωμένη άποψη 
 
με εκτίμηση 
Κώστας Οιχαλιώτης 

 
 
Mon 06/10/2014 15:25 
Αγαπητέ κ. Θάνο,  
 
οι παρατηρήσεις μας επί του Σχεδίου ΠΔ του Κυπαρισσιακού Κόλπου θα σας 
αποσταλούν αύριο, γιατί λείπει ο προϊστάμενός μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την 
κατανόησή σας. 
 
Με τιμή, 
Μαρία Παπαευθυμίου 

 


