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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

- Αναφορά 261/2001, της Στέλλας Ζαχαριά, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «Ζακυνθινή Δράση για Φυσική και Πολιτιστική Συντήρηση», σχετικά με 
την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα στον κόλπο του Λαγανά 
(Ζάκυνθος) όπου ζει

- Αναφορά 404/2001, της Μαρίας Βίτσου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
έλλειψη σεβασμού προς την ιδιωτική ιδιοκτησία σε σχέση με μέτρα προστασίας 
της θαλάσσιας χελώνας caretta-caretta

1. Περίληψη της αναφοράς 261/2001

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι τα μέτρα που έχουν παρθεί από το ελληνικό κράτος για 
την προστασία του κόλπου του Λαγανά στη Ζάκυνθο, που είναι τόπος διαβίωσης και 
αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα, είναι υπερβολικά με 
αποτέλεσμα να καταπατώνται τα δικαιώματα διαβίωσης, εργασίας και ιδιοκτησίας των 
κατοίκων της περιοχής. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι στην περιοχή ζούσαν για πολλά 
χρόνια αρμονικά οι κάτοικοι και οι θαλάσσιες χελώνες και ότι τώρα με τη δημιουργία 
του θαλάσσιου πάρκου και τον αποκλεισμό τεράστιων ιδιωτικών εκτάσεων για την 
προστασία της θαλάσσιας χελώνας, οι κάτοικοι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση διότι 
δεν μπορούν να εκμεταλλευθούν τις ιδιοκτησίες τους.

Περίληψη της αναφοράς 404/2001

Η αναφέρουσα κάνει μνεία για τα μέτρα που λήφθηκαν στο νησί της Ελλάδας 
Ζάκυνθος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας caretta-caretta. Η αναφέρουσα, η 
οποία ολόψυχα επιθυμεί την αποτελεσματική προστασία του προαναφερθέντος είδους, 
επισημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές μέσω της εφαρμογής των μέτρων παραβιάζουν το 
δικαίωμα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και τελικά στερούν από τον τοπικό πληθυσμό τη 
δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης της γης τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
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- Η αναφέρουσα έχει ήδη υποβάλει την αναφορά αριθ. 388/1988 για την απαλλοτρίωση 
οικοπέδων στη Ζάκυνθο για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας caretta-caretta. Η 
αναφορά συζητήθηκε στις συνεδριάσεις της 27-28 Νοεμβρίου 1989 και 22-23 
Ιανουαρίου 1990, και το θέμα ολοκληρώθηκε βάσει της γραπτής απάντησης της 
Επιτροπής.

- Η αναφορά αριθ. 261/2001 αφορά το ίδιο θέμα.
Η γραπτή ερώτηση E-0465/01 του κ. Αντώνιου Τρακατέλλη και της κ. Ρόδης Κρατσά-
Τσαγκαροπούλου προς την Επιτροπή για την παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας και τα μέτρα για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας caretta-caretta 
αφορούν τα θέματα που εγείρει η αναφέρουσα.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 261/2001 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Αυγούστου 2001, η αναφορά 
404/2001 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Σεπτεμβρίου 2001. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες (άρθρο 175, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Νοεμβρίου 2001.

Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta παρουσιάζεται στο παράρτημα II της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ1 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας, ως είδος προτεραιότητας κοινοτικού ενδιαφέροντος του οποίου η διατήρηση 
απαιτεί τον ορισμό ειδικών ζωνών διατήρησης. Για τις εν λόγω ζώνες που ανήκουν στο 
δίκτυο NATURA 2000, το οποίο θεσπίστηκε με την εν λόγω οδηγία, το άρθρο 6, 
παράγραφος 1 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη καθορίζουν τα αναγκαία μέτρα διατήρησης 
που ενδεχομένως συνεπάγονται ειδικά ενδεδειγμένα σχέδια διαχείρισης ή ενσωματωμένα 
σε άλλα σχέδια διευθέτησης και τα δέοντα κανονιστικά, διοικητικά ή συμβατικά μέτρα 
που ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων του 
παραρτήματος I και των ειδών του παραρτήματος II, τα οποία απαντώνται στους τόπους.
Εξάλλου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα 
κατάλληλα μέτρα ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης να αποφεύγεται η υποβάθμιση των 
φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν 
επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες έχουν ορισθεί, εφόσον οι ενοχλήσεις αυτές θα 
μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σημαντικές όσον αφορά τους στόχους της παρούσας 
οδηγίας.

Επιπλέον, η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta περιλαμβάνεται στα είδη του 
παραρτήματος IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Για τα εν λόγω είδη, το άρθρο 12, 
παράγραφος 1, της προαναφερθείσας οδηγίας ορίζει την υποχρέωση των κρατών μελών 
να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να θεσπιστεί ένα καθεστώς αυστηρής προστασίας 
στην περιοχή φυσικής κατανομής τους. Αυτό το καθεστώς αυστηρής προστασίας 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση να παρενοχλούνται εκ προθέσεως τα εν 
λόγω είδη, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής, την περίοδο κατά την οποία τα νεογνά 

  
1 Οδηγία του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 206 της 22ας Ιουλίου 1992, σελ.7.
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εξαρτώνται από τη μητέρα, τη χειμερία νάρκη και τη μετανάστευση, καθώς και την 
απαγόρευση της βλάβης ή καταστροφής των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων 
ανάπαυσης.

Ο κόλπος του Λαγανά στη Ζάκυνθο αποτελεί την πλέον σημαντική στη Μεσόγειο ζώνη 
αναπαραγωγής του εν λόγω είδους. Για το λόγο αυτό, η εν λόγω ζώνη προτάθηκε ως 
τόπος κοινοτικής σημασίας σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ ενόψει του ορισμού της 
προκειμένου να ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000.

Η Επιτροπή, θεωρώντας ότι οι ελληνικές αρχές δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας της χελώνας Caretta caretta στον κόλπο 
του Λαγανά στη Ζάκυνθο, προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 17 Μαρτίου 2000 
(υπόθεση C-103/2000).

Στην υπόθεση αυτή, ο γενικός εισαγγελέας διατύπωσε τις προτάσεις του στις 25 
Οκτωβρίου 2001, επιβεβαιώνοντας πλήρως τη θέση της Επιτροπής. Προτείνει στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αναγνωριστεί ότι η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις 
υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχεία β) και δ) της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, εφόσον δεν έλαβε, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, τα αναγκαία 
μέτρα για τη θέσπιση και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος αυστηρής 
προστασίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στη Ζάκυνθο, προκειμένου να 
αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενοχλήσεις του εν λόγω είδους κατά την περίοδο ωοτοκίας, 
καθώς και κάθε δραστηριότητα ικανή να προκαλέσει ζημία ή να καταστρέψει τους 
τόπους αναπαραγωγής του.

Πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η χελώνα Caretta caretta αναπαράγεται μόνο κάθε δύο ή τρία 
έτη. Στην Ελλάδα, η περίοδος ωοτοκίας αρχίζει στα τέλη Μαΐου και λήγει στα τέλη 
Αυγούστου. Η χελώνα βγαίνει από τη θάλασσα κατά τη διάρκεια της νύχτας και 
κατευθύνεται προς το πλέον στεγνό σημείο της παραλίας όπου σκάβει μία οπή, γεννά 
κατά προσέγγιση 120 αυγά και επιστρέφει στη θάλασσα. Δύο ή τρεις μήνες αργότερα, τα 
αυγά εκκολάπτονται και οι μικρές χελώνες βγαίνουν από την άμμο και τρέχουν προς τη 
θάλασσα. Το ταξίδι προς τη θάλασσα αποτελεί το σημαντικότερο στάδιο ύπαρξής τους 
και πρέπει να γίνεται χωρίς βοήθεια. Οι μικρές χελώνες είναι ευάλωτες και πολλές απ’ 
αυτές πεθαίνουν.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, εκτός από τα φυσικά εμπόδια, οι κύριοι λόγοι που 
εμποδίζουν την ανάπτυξη του είδους Caretta caretta είναι οι ανεξέλεγκτες 
ανθρώπινες δραστηριότητες και κυρίως εκείνες που συνδέονται με τον εντατικό 
τουρισμό. Η καταστροφή των παραλιών-τόπων ωοτοκίας, οι τραυματισμοί που 
προκαλούνται από πλοιάρια, ποδήλατα θαλάσσης και ανθρώπους, τα αυτοκίνητα και τα 
απορρίμματα στις παραλίες, οι πολλές ομπρέλες, ξαπλώστρες και τα παράνομα 
παραπήγματα αποτελούν τις κύριες συνέπειες της μη βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης 
στον κόλπο του Λαγανά, κύριο οικότοπο της χελώνας στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν 
αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι οι δραστηριότητες που συνδέονται με τον ανεξέλεγκτο 
τουρισμό καταστρέφουν ή προκαλούν ζημίες στις παραλίες αναπαραγωγής του είδους, 
ενώ ο τρόπος που έχουν διαμορφωθεί οι παραλίες και η νήσος για να μπορούν να 
επιδίδονται οι τουρίστες σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας και χαλάρωσης προκαλεί 
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προβλήματα στην ωοτοκία, την επώαση και τη μετακίνηση των νεοσσών προς τη 
θάλασσα. Εξάλλου, η συγκεκριμένη διαπίστωση δεν αμφισβητήθηκε από την Ελληνική 
Δημοκρατία, όπως προκύπτει από τις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα σχετικά με την 
εν λόγω υπόθεση (βλ. σημεία 21-25 των συμπερασμάτων στην υπόθεση C-103/2000).

Αναμφισβήτητα, η έγκριση του προεδρικού διατάγματος του Δεκεμβρίου 1999, με το 
οποίο καθιερώνεται ένα σύστημα αυστηρής προστασίας της χελώνας και δημιουργείται 
ένας οργανισμός υπεύθυνος για το θαλάσσιο πάρκο της Ζακύνθου, είναι σημαντικό βήμα 
για την προστασία του είδους. Ωστόσο, στον υπεύθυνο για το θαλάσσιο πάρκο της 
Ζακύνθου οργανισμό πρέπει να διατεθούν οι δομές και τα χρηματοοικονομικά μέσα που 
απαιτούνται για την αποστολή του, προκειμένου το εν λόγω νομικό πλαίσιο προληπτικού 
χαρακτήρα να αποδειχθεί πραγματικά αποτελεσματικό, και να διασφαλισθεί η μόνιμη 
προστασία της Caretta caretta στο μέλλον. Επιπλέον, πρέπει να εφαρμοσθούν 
συγκεκριμένα, επαρκή μέτρα στην εν λόγω περιοχή που θα επιτρέπουν την προστασία 
του συγκεκριμένου είδους, όπως, για παράδειγμα, εποπτεία των παραλιών 
αναπαραγωγής, τήρηση των διατάξεων που αφορούν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην 
παραλία, καθώς και πλοιάρια και θαλάσσια ποδήλατα στη θάλασσα.  

Βάσει των προαναφερθέντων, καθίσταται σαφές ότι τα προβλεπόμενα από την 
Ελληνική Δημοκρατία μέτρα είναι απαραίτητα για την προστασία της θαλάσσιας 
χελώνας Caretta caretta. Ασφαλώς, στο πλαίσιο των δράσεων που θα αναλάβει και των 
πρακτικών μέτρων θα πάρει, η Ελληνική Δημοκρατία πρέπει να συνδυάσει το στόχο 
της περιβαλλοντικής προστασίας με εκείνους της βιώσιμης τουριστικής και 
οικονομικής ανάπτυξης της νήσου και του δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Ωστόσο, 
το δικαίωμα των κρατών μελών να ευνοούν την εκμετάλλευση των τουριστικών τους 
πόρων και το δικαίωμα των κατοίκων στην οικονομική εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας 
τους δεν πρέπει να αντιβαίνει στη μακροπρόθεσμη διατήρηση με τη λήψη μέτρων 
αυστηρής προστασίας ενός είδους προτεραιότητας κοινοτικού ενδιαφέροντος όπως η 
θαλάσσια χελώνα Caretta caretta.

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα οικονομικά δικαιώματα των κατοίκων, εκ των 
οποίων και το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην 
Επιτροπή την έγκριση προεδρικού διατάγματος γενικής φύσεως, στο οποίο 
περιλαμβάνονται δημοσιονομικές διατάξεις για όλες τις προστατευόμενες φυσικές 
περιοχές στην Ελλάδα. Εξάλλου, κοινοποίησαν την πρόθεσή τους να συντάξουν 
συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα σχετικά με τα απαραίτητα για το εθνικό θαλάσσιο 
πάρκο της Ζακύνθου αντισταθμιστικά μέτρα. Τα ενδεχόμενα αντισταθμιστικά μέτρα, 
όπως απαλλοτριώσεις, δουλείες, ανταλλαγή εδαφικών εκτάσεων και άλλα, τα οποία 
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την πρακτική λειτουργία του πάρκου, πρόκειται 
να χρηματοδοτηθούν από τα εθνικά ταμεία χωρίς κοινοτική συγχρηματοδότηση. Είναι 
αυτονόητο ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει αφενός να συμφωνούν με το καθεστώς 
αυστηρής προστασίας του είδους Caretta caretta και αφετέρου, να σέβονται την αρχή 
της αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία τα μέτρα της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια των κατάλληλων και αναγκαίων μέτρων για την 
επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

4. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Ιουλίου 2002.
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Οι δύο αναφορές καταγγέλλουν τη λήψη υπερβολικών μέτρων από την Ελληνική 
Δημοκρατία για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στη Ζάκυνθο.

Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta περιλαμβάνεται, στο παράρτημα II της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ1 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας, μεταξύ των ειδών προτεραιότητας κοινοτικού ενδιαφέροντος του οποίου 
η διατήρηση απαιτεί τον χαρακτηρισμό ειδικών ζωνών διατήρησης. Για την αποφυγή 
της υποβάθμισης των ζωνών αυτών, που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000, το άρθρο 
6 επιβάλλει στα κράτη μέλη ορισμένες υποχρεώσεις.

Επιπλέον, στο μέτρο που η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta περιλαμβάνεται μεταξύ 
των ειδών του παραρτήματος IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το άρθρο 12 ορίζει την 
υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη θέσπιση ενός 
καθεστώτος αυστηρής προστασίας.

Ο κόλπος του Λαγανά στη Ζάκυνθο αποτελεί την πλέον σημαντική ζώνη 
αναπαραγωγής του είδους αυτού στη Μεσόγειο. Για το λόγο αυτό, η συγκεκριμένη 
ζώνη προτάθηκε ως τόπος κοινοτικής σημασίας βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ενόψει 
του χαρακτηρισμού της για ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000.

Παράλληλα, η περιοχή αποτέλεσε, τα τελευταία χρόνια, αντικείμενο έντονης 
τουριστικής ανάπτυξης, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την άσκηση σημαντικών 
πιέσεων στις παραλίες ωοτοκίας του είδους και στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη.

Τα προβλήματα αυτά επισημάνθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο πλαίσιο της 
σύμβασης της Βέρνης. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να επανορθώσουν την 
κατάσταση.

Η Επιτροπή, θεωρώντας ότι οι ελληνικές αρχές δεν έλαβαν όλα τα αναγκαία μέτρα για 
τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας της χελώνας Caretta caretta στον 
κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, κίνησε τη διαδικασία παράβασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 226 της Συνθήκης και τελικώς προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
(υπόθεση C-103/2000).

Το Δικαστήριο, με την απόφασή του της 30ής Ιανουαρίου 2002, δέχτηκε τα 
επιχειρήματα της Επιτροπής και καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 12, 
παράγραφος 1, στοιχεία β) και δ) της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Σύμφωνα με το διατακτικό 
της απόφασης, «η Ελληνική Δημοκρατία, μη λαμβάνοντας, εντός της ταχθείσας 
προθεσμίας, τα απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 
συστήματος αυστηρής προστασίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στη 
Ζάκυνθο, προκειμένου να αποφευχθούν, αφενός, οποιαδήποτε εκ προθέσεως 
παρενόχληση του είδους αυτού κατά την περίοδο αναπαραγωγής και, αφετέρου, 
οποιαδήποτε δραστηριότητα ενδέχεται να επιφέρει βλάβη ή καταστροφή των περιοχών 
αναπαραγωγής του, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 12, παράγραφος 
1, στοιχεία ββ και δδ, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.» Η Ελληνική Δημοκρατία οφείλει, 

  
1 Οδηγία του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, ΕΕ αριθ. L 206 της 22ας Ιουλίου 1992, σελ. 7.



PE 311.540/αναθ.IV 6/14 CM\595192EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

σύμφωνα με το άρθρο 228 της Συνθήκης, να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
συμμορφωθεί προς την απόφαση του Δικαστηρίου.

Προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις αιτιάσεις της Επιτροπής, οι ελληνικές αρχές 
ψήφισαν, με καθυστέρηση, στις 22 Δεκεμβρίου 1999, προεδρικό διάταγμα με το οποίο 
χαρακτηρίζονται εθνικό θαλάσσιο πάρκο οι χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές του 
κόλπου του Λαγανά και οι νήσοι Στροφάδες, και περιφερειακό πάρκο η παράκτια ζώνη 
των κοινοτήτων της Ζακύνθου και του Λαγανά. Επιπλέον, κατά την έγγραφη 
διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, οι ελληνικές αρχές επεσήμαναν ότι συνέστησαν 
επιτροπή με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίου ειδικού προεδρικού διατάγματος, 
γενικού χαρακτήρα, το οποίο θα περιλαμβάνει οικονομικές ρυθμίσεις για το σύνολο 
των προστατευομένων φυσικών περιοχών της Ελλάδας. Επιπλέον, ανήγγειλαν την 
πρόθεσή τους να εκπονήσουν ένα τρίτο προεδρικό διάταγμα που θα αφορά 
αντισταθμιστικά μέτρα για το Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Εξάλλου, οι ελληνικές 
αρχές ανήγγειλαν ορισμένα μέτρα με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας του είδους.

Στο πλαίσιο όλων αυτών των μέτρων, η Ελληνική Δημοκρατία πρέπει να συνδυάσει το 
στόχο της περιβαλλοντικής προστασίας με εκείνους της βιώσιμης τουριστικής και 
οικονομικής ανάπτυξης του νησιού και του δικαιώματος ιδιοκτησίας. Εξάλλου, το 
άρθρο 295 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει ότι η 
Συνθήκη ουδόλως προδικάζει το καθεστώς της ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη. Έτσι, η 
Ελληνική Δημοκρατία έχει το δικαίωμα να προάγει την οικονομική και τουριστική 
ανάπτυξη του νησιού και οι κάτοικοι της Ζακύνθου έχουν το δικαίωμα να 
εκμεταλλεύονται τις περιουσίες τους.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η Ελληνική Δημοκρατία μπορεί να λάβει μέτρα 
ενισχυμένης προστασίας, υπό την προϋπόθεση αυτά να είναι συμβατά με τη Συνθήκη 
και την οδηγία.

Ωστόσο, τα δικαιώματα αυτά δεν μπορούν να αντίκεινται στη μακροπρόθεσμη 
διατήρηση, μέσω μέτρων αυστηρής προστασίας ενός είδους προτεραιότητας κοινοτικού 
ενδιαφέροντος, όπως είναι η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta. Όλα τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί ή που θα ληφθούν μελλοντικά, συμπεριλαμβανομένων των 
αντισταθμιστικών μέτρων, πρέπει να στοχεύουν στην εκτέλεση της απόφασης του 
Δικαστηρίου και στη συμμόρφωση με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

5. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2003.

Αυτές οι δύο αναφορές καταγγέλλουν τη λήψη υπερβολικών μέτρων από την Ελληνική 
Δημοκρατία για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στη Ζάκυνθο.

Η Επιτροπή, θεωρώντας ότι οι ελληνικές αρχές δεν έλαβαν όλα τα αναγκαία μέτρα για 
τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας της χελώνας Caretta caretta στον 
κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, προσέφυγε στο Ευρωπαίο Δικαστήριο.



CM\595192EL.doc 7/14 PE 311.540/αναθ.IV
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Το Δικαστήριο, με την απόφασή του της 30ής Ιανουαρίου 20021 (υπόθεση C-
103/2000), δέχθηκε τα επιχειρήματα της Επιτροπής και καταδίκασε την Ελλάδα για 
παραβίαση του άρθρου 12, παράγραφος 1, στοιχεία β) και δ) της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης, «η Ελληνική Δημοκρατία, μη λαμβάνοντας, 
εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τα απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση και εφαρμογή 
ενός αποτελεσματικού συστήματος αυστηρής προστασίας της θαλάσσιας χελώνας 
Caretta caretta στη Ζάκυνθο, προκειμένου να αποφευχθούν, αφενός, οποιαδήποτε εκ 
προθέσεως παρενόχληση του είδους αυτού κατά την περίοδο αναπαραγωγής και, 
αφετέρου, οποιαδήποτε δραστηριότητα ενδέχεται να επιφέρει βλάβη ή καταστροφή των 
περιοχών αναπαραγωγής του, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 12, 
παράγραφος 1, στοιχεία β) και δ), της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.» Η Ελληνική Δημοκρατία 
οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 228 της Συνθήκης, να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ώστε να συμμορφωθεί προς την απόφαση του Δικαστηρίου.

Δυνάμει του άρθρου 228 της Συνθήκης ΕΚ, η Ελληνική Δημοκρατία είναι 
υποχρεωμένη να λάβει όλα τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της απόφασης του 
Δικαστηρίου. Η Επιτροπή, θεωρώντας ότι οι ελληνικές αρχές δεν έλαβαν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου, κίνησε 
διαδικασία παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 228 της Συνθήκης ΕΚ. Έτσι, απέστειλε 
επιστολή όχλησης στην Ελληνική Δημοκρατία.

Οι ελληνικές αρχές απάντησαν στην επιστολή αυτή εκθέτοντας τα μέτρα που έλαβαν 
και την πρόοδο που σημειώθηκε. Για να επαληθευτεί εάν οι ελληνικές αρχές είχαν 
θεσπίσει επαρκές νομοθετικό πλαίσιο και εάν είχαν λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία της χελώνας, η Επιτροπή επισκέφθηκε για δεύτερη φορά το νησί της 
Ζακύνθου (7-9 Σεπτεμβρίου 2003).

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, προκύπτει ότι όχι μόνο τα μέτρα που ελήφθησαν 
δεν είναι υπερβολικά, σε αντίθεση με αυτό που υποστηρίζουν οι αναφέροντες, αλλά οι 
ελληνικές αρχές δεν έχουν λάβει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για τη θέσπιση και την 
εφαρμογή αποτελεσματικού καθεστώτος αυστηρής προστασίας της θαλάσσιας χελώνας 
Caretta caretta στη Ζάκυνθο.

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της απόφασης του Δικαστηρίου, οι ελληνικές αρχές πρέπει 
να συνδυάσουν τον στόχο της περιβαλλοντικής προστασίας με εκείνον της βιώσιμης 
τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης της νήσου. Πράγματι, η Ελληνική Δημοκρατία 
έχει το δικαίωμα να προωθήσει την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της νήσου και 
οι κάτοικοι της Ζακύνθου έχουν το δικαίωμα να εκμεταλλεύονται την ιδιοκτησία τους.
Ωστόσο, τα δικαιώματα αυτά δεν πρέπει να αντιβαίνουν στη μακροπρόθεσμη 
διατήρηση με τη λήψη μέτρων αυστηρής προστασίας ενός είδους προτεραιότητας 
κοινοτικού ενδιαφέροντος όπως η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta. Όλα τα μέτρα που 
ελήφθησαν ή που θα ληφθούν στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των 
αντισταθμιστικών μέτρων, πρέπει να αποσκοπούν στην εκτέλεση της απόφασης του 
Δικαστηρίου και στη συμμόρφωση με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

  
1 Απόφαση της 30ής Ιανουαρίου 2002, Επιτροπή εναντίον Ελληνικής Δημοκρατίας, C-103/00, Συλλογή 

σελ.1147.
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Εξάλλου, πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα σχετικά με το 
δικαίωμα ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με το άρθρο 295 της Συνθήκης, η Συνθήκη ουδόλως 
προδικάζει το καθεστώς της ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη. Παράλληλα, δεν πρέπει να 
λησμονείται ότι το άρθρο 176 της Συνθήκης δεν απαγορεύει στην Ελληνική 
Δημοκρατία να λάβει μέτρα ενισχυμένης προστασίας, υπό την προϋπόθεση αυτά να 
είναι συμβατά με τη Συνθήκη και την οδηγία.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι το πεδίο παρέμβασης της Επιτροπής στην 
προκειμένη περίπτωση περιορίζεται στην εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου και 
στην εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

6. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Απριλίου 2004.

1. Εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση Caretta caretta
Στην απόφασή του της 30ής Ιανουαρίου 2002, το Δικαστήριο, έχοντας διαπιστώσει ότι η 
Ελλάδα δεν είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση και εφαρμογή ενός 
αποτελεσματικού συστήματος αυστηρής προστασίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta
στη Ζάκυνθο, προκειμένου να αποφευχθούν, αφενός, οποιαδήποτε εκ προθέσεως 
παρενόχληση του είδους αυτού κατά την περίοδο αναπαραγωγής και, αφετέρου, οποιαδήποτε 
δραστηριότητα ενδέχεται να επιφέρει βλάβη ή καταστροφή των περιοχών αναπαραγωγής 
του1, καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 12, παράγραφος 1, στοιχεία β) και 
δ) της οδηγίας 92/43/ ΕΟΚ2.

Δυνάμει του άρθρου 228 της Συνθήκης ΕΚ, η Ελλάδα οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί προς την απόφαση του Δικαστηρίου. Η παρέμβαση της 
Επιτροπής στην προκειμένη περίπτωση περιορίζεται στην εκτέλεση της απόφασης του 
Δικαστηρίου και στην εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της απόφασης του Δικαστηρίου, οι ελληνικές αρχές πρέπει να 
συνδυάσουν τον στόχο της περιβαλλοντικής προστασίας με εκείνους της βιώσιμης 
τουριστικής ανάπτυξης της νήσου και του δικαιώματος των κατοίκων να εκμεταλλεύονται 
την ιδιοκτησία τους. Ωστόσο, τα δικαιώματα αυτά δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με τη 
μακροπρόθεσμη διατήρηση ενός είδους προτεραιότητας κοινοτικού ενδιαφέροντος όπως η 
θαλάσσια χελώνα Caretta caretta. Εξάλλου, όλα τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να 
εντάσσονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης της απόφασης του Δικαστηρίου και της 
συμμόρφωσης με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

Προκειμένου να επαληθευθεί εάν οι ελληνικές αρχές είχαν λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία της χελώνας, αντιπροσωπείες της Επιτροπής επισκέφθηκαν δύο φορές το νησί (η 
τελευταία επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2003) και έθιξαν το θέμα κατά 
την τελευταία συνεδρίαση σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για το 
περιβάλλον στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2003 στην Αθήνα.

  
1 Απόφαση της 30ής Ιανουαρίου 2002, Επιτροπή εναντίον Ελληνικής Δημοκρατίας, C-103/00, Συλλογή 

σελ.1147
2 Οδηγία του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ αριθ. L 206 της 22ας Ιουλίου 1992, σελ. 7
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Η Επιτροπή, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζονται οι αναφέρουσες, θεωρεί ότι τα μέτρα που 
έλαβαν οι ελληνικές αρχές κάθε άλλο παρά υπερβολικά είναι. Εξάλλου, τα αξιότιμα μέλη του 
Κοινοβουλίου, στην έκθεσή τους, φαίνεται να είναι της ίδιας άποψης. Το προεδρικό διάταγμα 
του 1999, με το οποίο ιδρύεται το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και ο Οργανισμός 
διαχείρισής του, καθιερώνει ένα σύστημα προστασίας της χελώνας. Ωστόσο, προκειμένου 
αυτό το νομικό πλαίσιο προληπτικού χαρακτήρα να αποδειχθεί πραγματικά αποτελεσματικό, 
η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει μέτρα για την προστασία της χελώνας που να αποσκοπούν 
στη μακροπρόθεσμη διατήρηση του είδους.

Η Επιτροπή, θεωρώντας ότι οι ελληνικές αρχές δεν έλαβαν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη 
συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου, κίνησε διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα 
με το άρθρο 228 της Συνθήκης ΕΚ. Αφότου κινήθηκε η διαδικασία επί παραβάσει, οι 
ελληνικές αρχές προχώρησαν στη λήψη διαφόρων μέτρων για το σκοπό αυτό, και ειδικότερα 
στην έγκριση των εκτελεστικών πράξεων του προεδρικού διατάγματος, στην οριοθέτηση και 
επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου του πάρκου και στην πληροφόρηση του κοινού.
Παράλληλα, ο Οργανισμός διαχείρισης λειτουργεί με ικανοποιητικό τρόπο και η επιτήρηση 
των περιοχών αναπαραγωγής του είδους, με εξαίρεση εκείνη της Δάφνης, αποδείχθηκε 
αποτελεσματική, εφόσον επιβλήθηκαν κυρώσεις στις περιπτώσεις παραβίασης του 
προεδρικού διατάγματος.  

Παρότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, οι ελληνικές αρχές οφείλουν αφενός να 
εγκρίνουν το σχέδιο διαχείρισης του Πάρκου και τον κανονισμό δραστηριοτήτων στη ζώνη 
Β, η οποία περιλαμβάνει το νησάκι Μαραθωνήσι και αφετέρου να οριοθετήσουν τα 
περιγράμματα της παραλίας της Δάφνης σε σχέση με την αιγιαλίτιδα ζώνη, κάτι που πιθανόν 
να λύσει τις διαφορές ιδιοκτησιακού χαρακτήρα.

Οι δύο αναφέρουσες καταγγέλλουν το δραστικό, κατ’ εκείνες, χαρακτήρα των μέτρων που 
ελήφθησαν για την προστασία της χελώνας Caretta caretta στη Ζάκυνθο, λόγω των 
περιορισμών που επιβλήθηκαν στα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους, τους οποίους θεωρούν 
υπερβολικούς. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η χορήγηση τυχόν αποζημίωσης στους 
νόμιμους ιδιοκτήτες που θίγονται από την εφαρμογή του συστήματος προστασίας της 
χελώνας Caretta caretta εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών.

Πράγματι, ούτε η απόφαση του Δικαστηρίου ούτε η οδηγία 92/43/ΕΟΚ αναφέρονται σε 
αντισταθμιστικά μέτρα. Εξάλλου, δυνάμει του άρθρου 295 της Συνθήκης ΕΚ, η συνθήκη 
αυτή δεν προδικάζει με κανένα τρόπο το καθεστώς της ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη.
Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι το άρθρο 176 της Συνθήκης ΕΚ δεν απαγορεύει 
στην Ελλάδα να θεσπίσει μέτρα ενισχυμένης προστασίας, με την προϋπόθεση τα μέτρα αυτά 
να είναι συμβατά με τη Συνθήκη και με την κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον.

Προκύπτει σαφώς ότι τα θέματα που αφορούν την παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας 
και τα αντισταθμιστικά μέτρα δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου 
για το περιβάλλον. Συνεπώς, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής να ελέγξει τις 
ενδεχόμενες παραβάσεις στους τομείς αυτούς.

2. Χορήγηση κοινοτικών συγχρηματοδοτήσεων
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Όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικών συγχρηματοδοτήσεων για την προστασία της χελώνας 
Caretta caretta, πρέπει να επισημανθεί ότι υπήρξε χρηματοδότηση έργων μέσω του ΕΤΠΑ
καθώς και μέσω του χρηματοδοτικού μέσου LIFE.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» 1994-1999, το έργο 
«Θαλάσσιο Πάρκο Λαγανά – Διαχείριση του βιότοπου» χρηματοδότησε δράσεις προστασίας 
σχετιζόμενες με την προστασία της χελώνας Caretta caretta, όπως για παράδειγμα τη μελέτη 
για τη δημιουργία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (38.898.495 δραχμές ή 
114.155 ευρώ), το πρόγραμμα καταγραφής της παρουσίας και προστασίας της θαλάσσιας 
χελώνας Caretta caretta (16.000.000 δραχμές ή 46.955 ευρώ), την αγορά ενός ταχύπλοου 
σκάφους για την επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής (79.000.000 δραχμές ή 231.841 ευρώ) 
και δράσεις για την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση του κοινού (50.000.000 δραχμές 
ή 146.735 ευρώ).

Πρέπει να σημειωθεί ότι η συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ του έργου του ΕΠ 
«Περιβάλλον» 1994-1999 «Θαλάσσιο Πάρκο Λαγανά» ανεστάλη στις 12 Αυγούστου 1998, 
ως αποτέλεσμα κυρίως της επίσκεψης των υπηρεσιών της Επιτροπής στον Λαγανά καθώς και 
της επιστολής της Επιτρόπου κ. Bjerregaard της 27ης Ιουλίου 1998 προς τον έλληνα 
Υπουργό Περιβάλλοντος. Η αναστολή αυτή ήρθη στα τέλη του 2000, αφού οι αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής διαπίστωσαν την πρόοδο που είχε σημειωθεί όσον αφορά την 
προστασία της χελώνας Caretta caretta.
Επιπροσθέτως, το ΕΤΠΑ συγχρηματοδοτεί σήμερα το έργο «Οργάνωση της προστασίας και 
διαχείριση του Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» που έχει ως αντικείμενο να επιτρέψει την 
αποτελεσματική λειτουργία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Το έργο αυτό 
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» 2000-2006 στις 3 Σεπτεμβρίου 
2003. Στο πλαίσιο αυτό, θα συγχρηματοδοτηθούν δράσεις σχετικές με την προστασία της 
χελώνας Caretta caretta, όπως η λειτουργία του οργανισμού διαχείρισης, η οριοθέτηση των 
διαφόρων ζωνών προστασίας, η δημιουργία υποδομών για την πληροφόρηση των τουριστών 
και η επιτήρηση των ευαίσθητων ζωνών. Το ποσό του έργου ανέρχεται σε 1.614.467 ευρώ 
και τελικός δικαιούχος είναι ο Οργανισμός διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
Ζακύνθου.
Κατ’ εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, η υλοποίηση των παρεμβάσεων που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ καθώς και ο έλεγχός τους εμπίπτουν καταρχήν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να 
ελέγχει την ορθή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και, σε αντίθετη περίπτωση καθώς και σε 
περίπτωση κακής διαχείρισης κοινοτικών πόρων, να ανακτά τα καταβληθέντα ποσά. Η 
Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο – σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία – ελέγχουν 
δειγματοληπτικά ένα μέρος των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και όχι το σύνολο των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων. Με αυτή την έννοια, δεν διενεργήθηκαν κοινοτικοί έλεγχοι 
για τα συγκεκριμένα έργα.

Στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+ που συγχρηματοδοτείται από το τμήμα 
προσανατολισμού του ΕΓΤΠΕ και στο μέτρο του τοπικού προγράμματος της Ζακύνθου που 
αφορά την προστασία και την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, έχουν προβλεφθεί 
δράσεις με τελικό δικαιούχο τον Οργανισμό διαχείρισης του Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.
Οι δράσεις αυτές προβλέπουν την εφαρμογή ειδικού προγράμματος διαχείρισης για την 
περιοχή του Θαλάσσιου Πάρκου.
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Ειδικότερα, έχουν προβλεφθεί αλλά δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, η πραγματοποίηση δράσεων 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και η φύτευση θάμνων και άλλων φυτών. Καθώς 
τα μέτρα της φύτευσης είχαν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Περιβάλλον», δεν θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Κ.Π. Leader+. Επίσης, η 
υλοποίηση του Κέντρου Πληροφόρησης Βασιλικού έχει ήδη εγκριθεί από την Κ.Π. Leader+.

Επιπλέον, ορισμένα μέτρα που αφορούν γενικώς την προστασία της Caretta caretta
συγχρηματοδοτήθηκαν επίσης από ένα έργο στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου LIFE-
Περιβάλλον. Το έργο έχει τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης:
Υποδειγματικές Δράσεις στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου» και η προβλεπόμενη 
διάρκειά του είναι από 01/06/2001 έως 31/05/2004. Δικαιούχος είναι το Εθνικό Θαλάσσιο 
Πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) και το έργο συγχρηματοδοτείται από τους Δήμους Λαγανά και 
Ζακύνθου, από τη Νομαρχία Ζακύνθου και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός του έργου είναι 1.619.693 ευρώ και η μέγιστη κοινοτική συνεισφορά θα 
ανέλθει σε 719.846 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 44,44% του συνολικού κόστους και όχι 
στο 70%, όπως αναφέρεται στην έκθεση της αποστολής του ΕΚ. Από το ποσό αυτό, 
503.892,20 ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί στον δικαιούχο.
Το έργο βρίσκεται ακόμη σε φάση υλοποίησης και οι τεχνικές και χρηματοοικονομικές 
εκτιμήσεις θα πραγματοποιηθούν μόνον αφού ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες της 
Επιτροπής, μέχρι σήμερα, όλες οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν μέσω του έργου 
είναι συμβατές με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, την εγκεκριμένη πρόταση έργου και το 
προεδρικό διάταγμα.

Στόχοι του έργου είναι αφενός, να προωθήσει την ιδέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης της 
παράκτιας ζώνης και της αειφόρου ανάπτυξης, μέσα από τοπικές πρωτοβουλίες, και 
αφετέρου να διασφαλίσει την ορθή πληροφόρηση του τοπικού πληθυσμού και των 
επισκεπτών της περιοχής για τη σημασία των φυσικών οικοτόπων. Οι δραστηριότητες 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, περιγραφή και οριοθέτηση του θαλάσσιου χώρου του 
πάρκου, ένα πρόγραμμα παρακολούθησης και επιτήρησης, πληροφόρηση των επισκεπτών, 
δράσεις πρόληψης πυρκαγιάς, ένα πρόγραμμα πιστοποίησης οικονομικών δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με το πρότυπο EMAS, κατάρτιση, μια εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση και τη 
συμμετοχή του κοινού και μελέτες διαχείρισης του παράκτιου υγροτόπου Κερίου.  
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρακολουθούν το πρόγραμμα LIFE και θα εξασφαλίσουν τη 
συνοχή των δράσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των διαφόρων χρηματοδοτικών 
μέσων της ΕΚ.

Με επιστολή που απεστάλη στις ελληνικές αρχές τους ζητήθηκε να εποπτεύσουν τα έργα που 
σχετίζονται με τη χελώνα Caretta carreta στη Ζάκυνθο και να προσέξουν ιδιαίτερα ώστε να 
αποκλεισθεί η πιθανότητα διπλής χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ και το LIFE.

7. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Νοεμβρίου 2005.

Οι δύο αναφέρουσες καταγγέλλουν τον δραστικό, κατά τη γνώμη τους, χαρακτήρα των 
μέτρων που ελήφθησαν για την προστασία της χελώνας Caretta caretta στη Ζάκυνθο, λόγω 
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των περιορισμών που επιβλήθηκαν στα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους, τους οποίους θεωρούν 
υπερβολικούς. 

Όπως έχει ήδη υπογραμμίσει η Επιτροπή στις προηγούμενες ανακοινώσεις της, οι δύο 
αναφορές είναι άνευ αντικειμένου, διότι δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Κοινότητας.   

Πράγματι, στην απόφασή του της 30ής Ιανουαρίου 2002, το Δικαστήριο, έχοντας 
διαπιστώσει ότι η Ελλάδα δεν είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση και την 
εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος αυστηρής προστασίας της θαλάσσιας χελώνας 
Caretta caretta στη Ζάκυνθο, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε εκ προθέσεως 
όχληση του είδους κατά την περίοδο αναπαραγωγής του καθώς και οποιαδήποτε φυσική 
δραστηριότητα ζημιώνει ή καταστρέφει τις περιοχές αναπαραγωγής του1, καταδίκασε την 
Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ) της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ2. 

Σύμφωνα με το άρθρο 228 της Συνθήκης ΕΚ, η Ελλάδα οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα, προκειμένου να συμμορφωθεί προς την απόφαση του Δικαστηρίου. Θεωρώντας ότι οι 
ελληνικές αρχές δεν είχαν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωσή τους προς την 
απόφαση του Δικαστηρίου, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει, δυνάμει του 
άρθρου 228 της Συνθήκης ΕΚ, και απέστειλε στην Ελληνική Δημοκρατία αιτιολογημένη 
γνώμη τον Οκτώβριο του 2004. Οι ελληνικές αρχές διαβίβασαν τις απαντήσεις τους, η 
εξέταση των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι η απόφαση του 
Δικαστηρίου δεν εκτελέστηκε, δεν θα διστάσει να δώσει συνέχεια στη διαδικασία επί 
παραβάσει. Επομένως, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζονται οι αναφέρουσες, τα μέτρα που 
έλαβαν οι ελληνικές αρχές κάθε άλλο παρά υπερβολικά είναι.

Η παρέμβαση της Επιτροπής στην προκειμένη περίπτωση περιορίζεται στην εκτέλεση της 
απόφασης του Δικαστηρίου και στην εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Πράγματι, ούτε η 
απόφαση του Δικαστηρίου ούτε η οδηγία 92/43/ΕΟΚ αναφέρονται σε αντισταθμιστικά μέτρα 
προς όφελος των ιδιοκτητών. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 295 της Συνθήκης ΕΚ, η 
συνθήκη αυτή δεν προδικάζει με κανένα τρόπο το καθεστώς ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη. 
Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι το άρθρο 176 της Συνθήκης ΕΚ δεν απαγορεύει 
στην Ελλάδα να υιοθετήσει μέτρα ενισχυμένης προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
μέτρα αυτά είναι συμβατά με τη Συνθήκη και την κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον.

Προκύπτει σαφώς ότι τα θέματα που αφορούν την παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας 
και τα αντισταθμιστικά μέτρα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου για 
το περιβάλλον. Συνεπώς, ο έλεγχος ενδεχόμενων παραβάσεων στους τομείς αυτούς δεν 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής.

Παράλληλα με τις δύο αναφορές, ορισμένα μέλη της Επιτροπής Αναφορών έχουν εγείρει το 
ζήτημα των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΚ μέτρων για την προστασία της Caretta
caretta στη Ζάκυνθο. Δεδομένου ότι οι ελληνικές αρχές σταμάτησαν τη χρηματοδότηση του 
εθνικού θαλάσσιου πάρκου Ζακύνθου, η λειτουργία του πάρκου διεκόπη τον Νοέμβριο του
2003. Η κατάσταση αυτή επηρέασε επίσης αρνητικά το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον, 
το οποίο εφαρμόζεται στο νησί της Ζακύνθου (LIFE00 ENV/GR/000751) και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, διότι ο δικαιούχος του εν λόγω 

  
1 Απόφαση της 30ής Ιανουαρίου 2002, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, C-103/00, Συλλογή σελ. 1147.
2 Οδηγία του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7.
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προγράμματος είναι το εθνικό θαλάσσιο πάρκο Ζακύνθου. Το πρόγραμμα περιελάμβανε 
δράσεις για τη διαχείριση της τοποθεσίας του νησιού που εντάσσεται στο δίκτυο Natura
2000, στην οποία φιλοξενούνται τα είδη Caretta caretta και για την οποία υπεύθυνο είναι το 
πάρκο. Ορισμένες δράσεις του προγράμματος LIFE, το οποίο προβλεπόταν να ολοκληρωθεί 
έως τον Νοέμβριο του 2004, δεν έχουν υλοποιηθεί, και το πρόγραμμα ανεστάλη εν αναμονή 
της επαναλειτουργίας του πάρκου.

Η Επιτροπή έχει θέσει επανειλημμένως το ζήτημα του προγράμματος LIFE στη Ζάκυνθο 
ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών αρχών (Υπουργείο Περιβάλλοντος). Τον Ιούλιο του 2005, 
οι ελληνικές αρχές δήλωσαν ότι η χρηματοδότηση του εθνικού θαλάσσιου πάρκου Ζακύνθου
«εγκρίθηκε» και ότι η πρώτη δόση «θα χορηγηθεί στο άμεσο μέλλον». Το εθνικό θαλάσσιο 
πάρκο Ζακύνθου, ως δικαιούχος του προγράμματος LIFE, θα πρέπει εν συνεχεία να υποβάλει 
τελική τεχνική και χρηματοοικονομική έκθεση στην Επιτροπή, βάσει της οποίας η Επιτροπή 
θα αποφασίσει εάν θα πραγματοποιήσει την τελική πληρωμή ή θα εκδώσει εντολή για την 
μερική ή συνολική επιστροφή της χρηματοδότησης. 

Εξάλλου, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον» που υπάγεται στο 
κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (1994-1999), το ΕΤΠΑ συγχρηματοδότησε το έργο «Θαλάσσιο 
πάρκο Λαγανά - Διαχείριση του βιότοπου», το οποίο συνδέεται με την προστασία της Caretta
caretta. Οι δημόσιες δαπάνες για το έργο αυτό ανήλθαν σε περίπου 2,3 εκατ. ευρώ και η 
κοινοτική συμμετοχή αντιστοιχούσε στο 75% του ποσού.
Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον» που υπάγεται στο κοινοτικό 
πλαίσιο στήριξης (2000-2006), το ΕΤΠΑ συγχρηματοδοτεί το έργο «Οργάνωση της 
προστασίας και της διαχείρισης του θαλάσσιου πάρκου Ζακύνθου». Ο προϋπολογισμός για 
το εν λόγω έργο ανέρχεται σε 1 614 467 ευρώ (εκ των οποίων το 75% αποτελεί την κοινοτική 
συμμετοχή). Στο πλαίσιο αυτό, θα συγχρηματοδοτηθούν δράσεις, σχετικές με την προστασία 
της Caretta caretta, όπως: η λειτουργία του οργανισμού διαχείρισης, η οριοθέτηση των 
ζωνών προστασίας, η δημιουργία υποδομών για την πληροφόρηση των τουριστών και η 
επιτήρηση των ευαίσθητων ζωνών. Μέχρι στιγμής, έχει καταβληθεί ποσό ύψους 
100 000 ευρώ από το πρόγραμμα στον οργανισμό διαχείρισης για την αρχική λειτουργία του 
(start-up) καθώς και για ένα πρόγραμμα προστασίας και πληροφόρησης των πολιτών.   
Κατ’ εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, η υλοποίηση των παρεμβάσεων που 
συγχρηματοδοτούνται από τα κοινοτικά ταμεία καθώς και ο έλεγχός τους εμπίπτουν 
πρωτίστως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής ζήτησαν από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές να προβούν στον αναγκαίο έλεγχο των 
εν λόγω έργων, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι, αφενός, δεν υφίσταται «επικάλυψη» του 
φυσικού αντικειμένου των συγχρηματοδοτούμενων έργων μεταξύ του ΚΠΣ II και του ΚΠΣ
III και, αφετέρου, ότι το ίδιο έργο δεν αποτέλεσε αντικείμενο συγχρηματοδότησης από 
διάφορα κοινοτικά ταμεία/μέσα. Μετά τη λήψη της απάντησης των ελληνικών αρχών, η 
Επιτροπή θα ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή Αναφορών.

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι οι δράσεις πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης που προβλέπονται σε ένα έργο συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader+ και οι οποίες έχουν αναφερθεί στην προηγούμενη 
ανακοίνωσή της, δεν επιλέχθηκαν τελικώς από την Τοπική Ομάδα Δράσης που είναι 
υπεύθυνη για τη διαχείριση του τοπικού προγράμματος κοινοτικής πρωτοβουλίας. Κατά 
συνέπεια, δεν υφίσταται κανένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από την κοινοτική πρωτοβουλία
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Leader+ στη Ζάκυνθο, το οποίο αφορά τις χελώνες Caretta caretta.
Η Επιτροπή θα ήθελε, ωστόσο, να τονίσει ότι το αντικείμενο των αναφορών δεν σχετίζεται με 
κανένα μέτρο κοινοτικής συγχρηματοδότησης.
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