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μέλους της Επιτροπής Αναφορών και μέλους της αποστολής στη 
Ζάκυνθο πάνω στην ΄Εκθεση της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με τη 
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Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ CARETTA CARETTA 

Η θαλάσσια χελώνα caretta caretta αναπαράγεται σε διάφορες τοποθεσίες της 
Μεσογείου. Η πλέον σημαντική ζώνη αναπαραγωγής της είναι ο κόλπος του Λαγανά 
στη Νότια Ζάκυνθο, στο Ιόνιο Πέλαγος. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, από τον 
Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο, οι θηλυκές χελώνες βγαίνουν στην παραλία αργά το 
απόγευμα καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σκάβουν βαθύ λάκκο μέσα στον 
οποίο αποθέτουν τα αυγά τους. Στη συνέχεια, καλύπτουν ξανά τον λάκκο με άμμο και 
επιστρέφουν εξουθενωμένες στη θάλασσα. Τα αυγά μένουν προστατευμένα μέσα στη 
ζεστή άμμο και περίπου 55 ημέρες αργότερα τα αυγά εκκολάπτονται και οι νεαρές 
χελώνες κατευθύνονται μαζικά ενστικτωδώς προς τη θάλασσα. Πρόκειται για ένα 
στάδιο τεράστιας σημασίας. Εάν δεν φτάσουν στη θάλασσα εντός των πρώτων λίγων 
ωρών μετά τη γέννηση τους, πεθαίνουν. 

Η περιοχή γύρω από τον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο χαρακτηρίσθηκε τόπος 
κοινοτικής σημασίας σύμφωνα με την οδηγία 94/43/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας οπότε 
η περιοχή εντάσσεται στο δίκτυο NATURA 2000. Η Caretta caretta αναφέρεται στο 
παράρτημα ΙV το οποίο ορίζει ότι "τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα  
ώστε να θεσπισθεί ένα καθεστώς αυστηρής προστασίας των ζωικών ειδών που 
αναφέρονται ..." Αυτό σημαίνει ότι τα εν λόγω είδη δεν πρέπει να παρενοχλούνται, 
ιδίως κατά την περίοδο της αναπαραγωγής. 

Το 1998 η Επιτροπή έστειλε προειδοποιητική επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση 
δεδομένου ότι έκρινε πως οι ελληνικές αρχές δεν είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα για 
να εγγυηθούν την αποτελεσματική προστασία της θαλάσσιας χελώνας. Τον Ιούνιο του 
1999 η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην ελληνική κυβέρνηση. Λίγο 
αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1999, η Ελλάδα ενέκρινε προεδρικό διάταγμα που 
επέβαλε αυστηρούς κανόνες προστασίας για τις θαλάσσιες χελώνες και ίδρυε το 
εθνικό θαλάσσιο πάρκο, το διοικητικό συμβούλιο του οποίου επιφορτιζόταν με την 
εφαρμογή και την εποπτεία της συμμόρφωσης με τα προστατευτικά μέτρα. 

Στις 17 Μαρτίου 2000 η Επιτροπή προσέφυγε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Το Δικαστήριο, με την απόφαση του της 30ής Ιανουαρίου 2002, δέχθηκε 
τα επιχειρήματα της Επιτροπής ότι η Ελληνική Δημοκρατία, μη λαμβάνοντας, εντός 
της ταχθείσας προθεσμίας, τα απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση και εφαρμογή ενός 
αποτελεσματικού συστήματος αυστηρής προστασίας, παρέβη τις υποχρεώσεις που 
υπέχει από το άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο β, της οδηγίας 92/437/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992.

- Αναφορά αριθ. 404/2001 της κ. Μαρίας Βίτσου, ελληνίδας υπηκόου, σχετικά 
με   την έλλειψη σεβασμού προς την ιδιωτική ιδιοκτησία σε σχέση με μέτρα 
προστασίας της θαλάσσιας χελώνας caretta-caretta.

Οι αναφέρουσες, που τάσσονται υπέρ της προστασίας της θαλάσσιας χελώνας, 
πιστεύουν ότι δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα στην περιοχή της φυσικής 
κατανομής του είδους μέσα στο εθνικό θαλάσσιο πάρκο, δηλ. στη θαλάσσια 
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περιοχή και στις αμμουδιές ωοτοκίας. Εκατοντάδες τουρίστες, οι οποίοι δεν 
συμμορφώνονται με τους κανονισμούς, οδηγούνται στην περιοχή και στον κόλπο 
κινούνται μηχανοκίνητα σκάφη. 

Από την άλλη πλευρά, οι αναφέρουσες θεωρούν ότι τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί σε ιδιωτικές εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που τους 
ανήκουν και οι οποίες βρίσκονται στην προστατευόμενη ζώνη, πέραν όμως της 
περιοχής φυσικής κατανομής του είδους, είναι υπερβολικά αυστηρά, διότι ως μέτρα 
προστασίας της θαλάσσιας χελώνας επιβάλλονται υπέρμετρες απαγορεύσεις κάθε 
δραστηριότητας οικονομικής ανάπτυξης ή ακόμη και περιβαλλοντικής 
προστασίας, χωρίς πράγματι οι απαγορεύσεις αυτές να είναι απαραίτητες για την 
διατήρηση χελώνας, α)διότι σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές έρευνες και τις 
αντίστοιχες πληροφορίες και σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία, επιτρέπεται η 
ανάπτυξη παραλιακών ιδιοκτησιών, που συνορεύουν με βιότοπους θαλασσίων 
χελωνών, ιδιαίτερα δε η τουριστική τους ανάπτυξη θεωρείται ότι έχει θετικές 
επιπτώσεις στην διατήρηση του είδους και β) διότι  η Ελληνική Κυβέρνηση 
επισήμως επιτρέπει την τουριστική ανάπτυξη σε όλες τις ελληνικές περιοχές με 
βιότοπους αναπαραγωγής θαλασσίων χελωνών, όσες έχει υπάγει στο δίκτυο Φύση 
2000, δηλ. στη Λακωνία, την Μεσσηνία, την Κρήτη, ακόμη και στην ίδια την 
Ζάκυνθο (ίδ. Εγ/λιο Γεν. Δ/ντή Περ/ντος ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. οικ.81352/ 1063/1-
3-200). Στην πράξη όμως εφαρμόζει για τη Ζάκυνθο μία δίγλωσση πολιτική, την 
εξαιρεί από την κοινή ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική και επιβάλλει τις 
δεσμεύσεις του Πάρκου!
Οι δεσμεύσεις αυτές εξάλλου προσβάλλουν  α) την Αρχή της Αναλογικότητας η 
οποία εισάγεται και από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (προοίμιο, άρθρο 6, άρθρο 12 κ.ά.) 
και  β) τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ειδικά το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, που 
αναγνωρίζεται από την ευρωπαϊκή έννομη τάξη, αλλά και από την ίδια την 
ανωτέρω Οδηγία (άρθρο 16).
Έτσι πολλοί κάτοικοι και άλλοι ιδιοκτήτες της περιοχής του θαλάσσιου πάρκου
διαμαρτύρονται, επειδή, κατά παράβαση της Οδηγίας, η οποία ευνοεί «την 
διατήρηση της βιοποικιλότητας, λαμβάνοντας όμως συγχρόνως υπόψη τις 
οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιφερειακές απαιτήσεις», δεν μπορούν 
να εκμεταλλευθούν οικονομικά τις ιδιοκτησίες τους, ούτε καν να προβούν σε 
ενέργειες αναγκαίες για την περιβαλλοντική προστασία τους. 

Η επιτροπή έχει εξετάσει τις δυο αυτές αναφορές δύο φορές, κατά τις 
συνεδριάσεις της, της 21ης Μαρτίου 2002 και της 21ης Μαϊου 2003, παρουσία 
εκπροσώπου της Επιτροπής, καθώς και των δύο αναφερουσών. Κατά την πρώτη 
συνεδρίαση, η Επιτροπή περιέγραψε την κατάσταση που είχε οδηγήσει στην υπόθεση 
ενώπιον του δικαστηρίου, καθώς και στην καταδικαστική για την Ελλάδα απόφαση. 
Σε ό,τι αφορά τη διαμαρτυρία των αναφερουσών σχετικά με τον περιορισμό του 
δικαιώματός τους στην ιδιοκτησία και στην εκμετάλλευση αυτής, η Επιτροπή 
απάντησε σε γενικές γραμμές ότι η Ελληνική Δημοκρατία όφειλε να συνδυάσει το 
στόχο της περιβαλλοντικής προστασίας με εκείνους της βιώσιμης τουριστικής και της 
οικονομικής ανάπτυξης της νήσου γενικά, καθώς και του δικαιώματος της 
ιδιοκτησίας.

Κατά τη συνεδρίαση της 21ης Μαϊου 2003 ο εκπρόσωπος της Επιτροπής 
ανέφερε ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να θεωρεί ανεπαρκή τα μέτρα που ελήφθησαν 
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στη Ζάκυνθο και ότι, για το λόγο αυτό, απέστειλε νέα προειδοποιητική επιστολή στην 
ελληνική κυβέρνηση. Οι αναφέρουσες συμφώνησαν ότι τα μέτρα για την προστασία 
της χελώνας δεν είναι επαρκή στην περιοχή φυσικής κατανομής του είδους, αλλά 
περιέγραψαν για μια ακόμη φορά τους αδικαιολόγητα αυστηρούς περιορισμούς, που 
είχαν τεθεί στις ίδιες, καθώς και σε άλλους ιδιοκτήτες, εκτάσεων στην περιοχή. 
Διαμαρτυρήθηκαν έντονα κατά της διοίκησης του θαλάσσιου εθνικού πάρκου. Ο κ. 
Ιωάννης Μαρίνος, μέλος της επιτροπής, ο οποίος είχε επισκεφθεί την περιοχή με 
άλλους Έλληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκιαγράφησε την 
κατάσταση καθώς και τις πολλές απαράδεκτες και παράνομες δραστηριότητες στην 
περιοχή του θαλάσσιου πάρκου. Η επιτροπή αποφάσισε να μην περατώσει την 
εξέταση των αναφορών και να οργανώσει διερευνητική αποστολή στη Ζάκυνθο.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε από τις 7 μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2003. Στις 7 
Νοεμβρίου η αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τους κ.κ. Roy Perry, Αντιπρόεδρο 
της Επιτροπής Αναφορών, Margot Kessler και Ιωάννη Μαρίνο, βρέθηκε στην Αθήνα, 
όπου βρήκε την ευκαιρία να εξετάσει άλλες αναφορές Ελλήνων. Στις 8 και 9 
Νοεμβρίου η αντιπροσωπεία βρέθηκε στη Ζάκυνθο, όπου το πρόγραμμά της 
περιλάμβανε σειρά συναντήσεων και επισκέψεων. Επισκέφθηκε διάφορες περιοχές, 
που σχετίζονται με την προστασία των χελωνών, μεταξύ των οποίων και εκείνες που 
ανήκουν στις αναφέρουσες. Πραγματοποιήθηκαν διάφορες συνεδριάσεις και η 
αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον κ. Διονύσιο Γάσπαρο, 
Νομάρχη Ζακύνθου, τον κ. Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο, Δήμαρχο Ζακυνθίων, τον 
κ. Διονύσιο Μαρούδα, Δήμαρχο Λαγανά, τον κ. Διονύσιο Γκούσκο, βουλευτή 
Ζακύνθου, τον κ. Κώστα Κατσελίδη, εκπρόσωπο του εθνικού θαλάσσιου πάρκου, 
καθώς και με διάφορους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Στο τέλος της 
συνάντησης πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου παρουσία εκπροσώπων των 
τοπικών εφημερίδων και των τοπικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.

Επίσκεψη στην περιοχή

Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Μαραθονήσι, την ιδιοκτησία του οποίου 
εκπροσωπεί μία από τις αναφέρουσες, η κυρία Ζαχαριά. Το νησί βρίσκεται στην 
προστατευόμενη περιοχή και η παραλία του είναι σημαντικός τόπος αναπαραγωγής 
για τις χελώνες. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε εκτός της τουριστικής περιόδου, 
αλλά μερικές φωτογραφίες έδειξαν σε ποιο βαθμό το νησί κατακλύζεται καθημερινά 
κατά την τουριστική περίοδο από ορδές τουριστών. Οι εκδρομές οργανώνονται από 
τουριστικούς πράκτορες, οι οποίοι λαμβάνουν σχετική άδεια από το εθνικό πάρκο, το 
οποίο λαμβάνει με τη σειρά του ένα χρηματικό ποσό από τους τουριστικούς 
πράκτορες. Οι βάρκες αγκυροβολούν όχι μόνον στα ανοικτά αλλά και πάνω στην 
ακτογραμμή της αμμουδιάς ωοτοκίας. Οι τουρίστες φέρνουν μαζί τους ομπρέλες 
θαλάσσης τις οποίες στερεώνουν στην άμμο θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τις χελώνες. Οι 
παραλίες είναι μολυσμένες. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις υγιεινής. Χρόνο με το 
χρόνο ο αριθμός των τουριστών αυξάνεται. Είναι φανερό ότι οι κανονισμοί δεν 
γίνονται σεβαστοί. Η κατάσταση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι δεν 
επιτρέπεται στην  ιδιοκτησία να εκτελέσει οποιοδήποτε έργο στο νησί. Έχει ζητήσει 
άδεια για έργα αποκατάστασης ακτής που έχει υποστεί διάβρωση. Η ακτή αυτή, 
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όπου ευρίσκεται και η θέση πρόσβασης στο αγρόκτημα,  υποστηρίζει το αμπέλι 
αλλά και τους συνεχόμενους αμμόλοφους και την ίδια την αμμουδιά ωοτοκίας. 
Έχει ζητήσει επίσης την αποκατάσταση του αρχιτεκτονικού συμπλέγματος μικρού 
παλαιού ιδιωτικού Ναού, που ευρίσκεται στη νησίδα. Και τα δύο έργα επιτρέπονται 
από το ισχύον Π.Δ. Όμως οι αιτήσεις της έχουν απορριφθεί.

Η άλλη αναφέρουσα, η κ. Βίτσου, είναι ιδιοκτήτρια έκτασης στην περιοχή της 
Δάφνης. Πρόκειται επίσης για προστατευόμενη περιοχή. Όλες οι αιτήσεις για 
βελτιωτικά έργα απορρίπτονται συστηματικά, συμπεριλαμβανομένης αίτησής της για 
ηλεκτροδότηση, τη στιγμή που στην προστατευόμενη περιοχή υπάρχουν μπαρ, 
κέντρα διασκέδασης κ.λπ. Η περιοχή αυτή είναι προσβάσιμη από την ξηρά μόνο μέσω 
ορεινού δρόμου, ο οποίος είναι σε άθλια κατάσταση. Εκφράστηκε η άποψη ότι είναι 
θέμα χρόνου να χαθούν ζωές στο δρόμο αυτό. Ο δρόμος αυτός διασχίζει έκταση που 
ανήκει επίσης στην αναφέρουσα και χρησιμοποιείται για αγροτικούς σκοπούς. Όλες 
οι αιτήσεις για άδεια επισκευής του δρόμου, ακόμη και για την κάλυψη λάκκων που 
έχουν ανοίξει, έχουν απορριφθεί. Δεν επιτρέπεται η χάραξη μονοπατιών στην 
περιοχή. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, γίνεται αμέσως αναφορά στην 
αστυνομία. Υπάρχει αγροτική δραστηριότητα (ελαιοκαλλιέργεια) στην περιοχή, αλλά 
οι υπερβολικοί περιορισμοί τη δυσχεραίνουν. Περίπου 50 οικογένειες βρίσκονται 
στην ίδια κατάσταση. Η αξία της γης πέφτει και ασκούνται πιέσεις στους κατοίκους 
να πουλήσουν τη γη τους. 

Από την άλλη πλευρά, σε άλλες προστατευόμενες περιοχές, κοντά στο 
Λαγανά και το Καλαμάκι, παρατηρείται εντονότατη τουριστική δραστηριότητα. 
Οικοδομούνται παράνομα κτίσματα. Υπάρχουν ομπρέλες θαλάσσης παντού. Στις 
παραλίες κυκλοφορούν οχήματα χωρίς άδεια. Στη θάλασσα κινούνται σκάφη. 
Διαφημίζονται παντού εκδρομές με σκάφη. Μπορεί να δει κανείς αφίσες με 
μηνύματα, όπως «Ελάτε να κολυμπήσετε με τις χελώνες», παρά το γεγονός ότι 
απαγορεύεται να παρενοχλούνται οι χελώνες. Το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της 
νύχτας, μεταξύ άλλων, οι χελώνες παρενοχλούνται από το θόρυβο και τα φώτα που 
προέρχονται από τις ταβέρνες και τα κέντρα διασκέδασης, καθώς και από τις ακτίνες 
λέϊζερ.

Συνάντηση με τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους της περιοχής

Από τις συζητήσεις με τις διάφορες αρχές κατέστη σαφές, ότι οι αυστηρές 
απαγορεύσεις ανάπτυξης, που έχουν επιβληθεί στις συνεχόμενες με τους βιότοπους 
της caretta caretta ιδιωτικές περιοχές ισχύουν εδώ και 20 χρόνια. Όταν εγκρίθηκε το 
Προεδρικό Διάταγμα, σχετικά με την ίδρυση του εθνικού θαλάσσιου πάρκου, δόθηκε 
η εντύπωση ότι θα ακολουθούσε δεύτερο Προεδρικό Διάταγμα, σχετικά με τις 
οικονομικές ρυθμίσεις για όλες τις περιοχές φυσικής προστασίας στη χώρα, καθώς 
και τρίτο σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα σε ό,τι αφορά το εθνικό θαλάσσιο 
πάρκο στη Ζάκυνθο. Τα Διατάγματα αυτά δεν έχουν εκδοθεί ακόμη και δεν υπάρχει 
καμία πληροφορία σχετικά με το πώς η κυβέρνηση σκοπεύει να διευθετήσει το 
ζήτημα της αποζημίωσης. Ο νομάρχης και οι δήμαρχοι θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό 
το ζήτημα της αποζημίωσης. Πιστεύουν ότι εάν το κράτος επιθυμεί την ομαλή 
λειτουργία του εθνικού πάρκου, οφείλει να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες. Αποτέλεσμα 
της σημερινής κατάστασης είναι να υπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτών: εκείνοι που 
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μπορούν να συνεχίσουν ανενόχλητοι τις δραστηριότητές τους στην περιοχή του 
εθνικού πάρκου και εκείνοι στους οποίους απαγορεύεται κάθε ενέργεια. Όλοι 
συμφωνούν πως την ευθύνη πρέπει να αναλάβει η κυβέρνηση.

Ο τοπικός πληθυσμός αντιμετωπίζει με έντονη δυσπιστία το θαλάσσιο πάρκο. 
Τονίστηκε, επανειλημμένα, ότι ιδρύθηκε χωρίς να προηγηθούν διαβουλεύσεις 
κάποιου είδους ή να ζητηθεί η γνώμη των τοπικών αρχών ή των κατοίκων της 
περιοχής. Δεν υπάρχει καμία συνεργασία μεταξύ του εθνικού πάρκου και του 
πληθυσμού. Έχουν εκφραστεί πολλές κατηγορίες, ακόμη και ότι το πάρκο εμπλέκεται 
σε τουριστικές δραστηριότητες. Αποκαλύφθηκε ότι στην τιμή του εισιτηρίου των 
εκδρομών με σκάφος περιλαμβάνεται χρέωση ενός ευρώ, που αποδίδεται στο πάρκο, 
κάτι που κατά την άποψη του βουλευτή είναι παράνομο, δεδομένου ότι το εθνικό 
θαλάσσιο πάρκο είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και επιπλέον δεν εφαρμόζονται 
οι προϋποθέσεις νόμιμου εράνου. Ασκούνται πιέσεις στους ιδιοκτήτες εκτάσεων να 
πουλήσουν σε χαμηλή τιμή, ενώ στους υποψηφίους αγοραστές περιλαμβάνονται 
διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως το WWF - το οποίο έχει ήδη αγοράσει 
300 στρέμματα στα Σεκάνια μέσω του Life92 NAT/GR/013800 -. Όλες οι τοπικές 
αρχές διαμαρτύρονται για το γεγονός αυτό και καταδικάζουν την κατάσταση, δεν 
μπορούν όμως να κάνουν τίποτα.

Το αποχετευτικό σύστημα της περιοχής του Λαγανά, το οποίο σχεδιάστηκε το 
1999 και χρηματοδοτήθηκε μερικώς από την Ε.Ε., δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Δεν 
επαρκεί για τον καθαρισμό των λυμάτων της πόλης του Λαγανά και των ξενοδοχείων. 
Μεγάλη ποσότητα των λυμάτων καταλήγει απευθείας στη θάλασσα. Το γεγονός αυτό 
είναι σκανδαλώδες και έχουν γίνει προσφυγές στη δικαιοσύνη κατά της 
κατασκευαστικής εταιρίας, Εξάλλου και η χωματερή της Ζακύνθου ευρίσκεται 
στην προστατευόμενη περιοχή του εθνικού θαλάσσιου πάρκου. Τα λύματα και τα 
απορρίμματα προσελκύουν τους γλάρους, που αποτελούν επίσης κίνδυνο για τις 
νεαρές χελώνες.

Ο βουλευτής της περιοχής συμφώνησε ότι η νομοθεσία δεν γίνεται σεβαστή 
στην περιοχή του Λαγανά, όπου υπάρχει έντονη τουριστική δραστηριότητα, αλλά ότι 
εφαρμόζεται με ζήλο σε άλλες προστατευόμενες περιοχές, όπου οποιαδήποτε 
δραστηριότητα, όπως η επισκευή ενός δρόμου, καταλήγει στα δικαστήρια. Υπήρξαν 
14 υποθέσεις τον περασμένο χρόνο. Θεωρεί ότι οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες στην περιοχή 
της Δάφνης πρέπει να αποζημιωθούν. Δεν είναι δυνατό σε καμία περίπτωση να τους 
προσφερθούν άλλες εκτάσεις κάπου αλλού στη Ζάκυνθο, όπως έχει προταθεί. Πρέπει 
να γίνουν απαλλοτριώσεις και να οριστεί εύλογη αποζημίωση για τους θιγόμενους 
ιδιοκτήτες. Αντιτίθεται στο ισχύον Διάταγμα, το οποίο δεν στοχεύει μόνο στην 
προστασία της χελώνας. Ισχυρίζεται ότι η Ε.Ε. πίστεψε πως το πάρκο ιδρύθηκε με 
μοναδικό σκοπό την προστασία της χελώνας, πίσω από αυτό όμως κρύβονταν άλλα 
συμφέροντα. Πιστεύει πως πρέπει να καταργηθεί το Διάταγμα και να εγκριθεί νέο, το 
οποίο θα ορίζει μια ζώνη προστασίας 500 μέτρων και όχι 3-4 χιλιομέτρων, όπως 
τώρα. Η κυβέρνηση έχει υποβάλει πρόταση νέου διατάγματος, αλλά θα χρειαστεί 
ακόμη πολύς χρόνος μέχρι να εφαρμοστεί.

Το εθνικό θαλάσσιο πάρκο
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Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με εκπρόσωπο του εθνικού πάρκου, τον κ. 
Κώστα Κατσελίδη, ο οποίος εξήγησε ότι το Προεδρικό Διάταγμα περιέχει 
λεπτομερείς διατάξεις, σχετικά με την προστασία των χελωνών. Εξήγησε επίσης ότι
υπάρχουν κανονισμοί σχετικά με το πόσες ομπρέλες και ξαπλώστρες επιτρέπονται 
στις διάφορες ζώνες της παραλίας, σχετικά με τη σήμανση των φωλιών των χελωνών, 
σχετικά με τον αριθμό των σκαφών, που επιτρέπεται να εισέρχονται στον κόλπο, 
σχετικά με την απόσταση στην οποία μπορούν να πλησιάσουν τα σκάφη τις χελώνες 
κ.λπ. Όμως τέτοιοι κανονισμοί δεν περιλαμβάνονται πράγματι στο Π.Δ. Υπάρχουν 
περίπου 1.300 χελώνες στην περιοχή. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο αριθμός των 
χελωνών, αλλά κατά τη γνώμη του είναι σταθερός. Θεωρεί πως έχει σημειωθεί 
πρόοδος, αλλά αναγνώρισε ότι υπάρχουν προβλήματα. Παραδέχθηκε, εν τούτοις, ότι 
οι τουριστικοί πράκτορες θαλασσίων ξεναγήσεων καταβάλλουν, προαιρετικά κατά 
την άποψή του, 1 ευρώ για κάθε τουρίστα. Όσον αφορά στην φύλαξη, είπε ότι οι 
φύλακες του εθνικού θαλάσσιου πάρκου δεν επιβάλλουν τους κανονισμούς, αλλά 
απλώς ενημερώνουν τους τουρίστες για το καθεστώς του πάρκου. Είναι δύσκολο να 
επιτευχθεί συνεργασία με τους κατοίκους της περιοχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
εθνικού πάρκου έκανε σειρά προτάσεων στους κατοίκους, που διαμαρτύρονται, αλλά 
οι προτάσεις απορρίφθηκαν στο σύνολό τους. Παραδέχθηκε ακόμη ότι το εθνικό 
πάρκο δεν ιδρύθηκε μόνο για την προστασία της χελώνας. Στην περιοχή υπάρχει 
επίσης πλούσια πανίδα και χλωρίδα. Η φώκια monachus monachus έχει ιδιαίτερο 
οικολογικό ενδιαφέρον.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το άρθρο 12, παράγραφος 1, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ορίζει ότι: «… Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, ώστε να θεσπισθεί ένα καθεστώς αυστηρής 
προστασίας των ζωϊκών ειδών, που αναφέρονται στο σημείο α) του παραρτήματος IV 
στην περιοχή φυσικής κατανομής τους, που να απαγορεύει: 
………..
(β) να παρενοχλούνται εκ προθέσεως τα εν λόγω είδη, ιδίως κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής, την περίοδο κατά την οποία τα νεογνά εξαρτώνται από τη μητέρα, τη 
χειμερία νάρκη και τη μετανάστευση,
……….
(δ) τη βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων ανάπαυσης…..».

Κατέστη σαφές από την επίσκεψη, τις συζητήσεις και τις φωτογραφίες που 
είδαν τα μέλη, πως οι διατάξεις αυτές της οδηγίας δεν γίνονται σεβαστές σε εκείνες 
τις ζώνες του εθνικού πάρκου, όπου υπάρχει έντονη τουριστική δραστηριότητα. O 
MEDASSET (Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλασσίων Χελωνών) 
επιβεβαιώνει το γεγονός αυτό. Η ΜΚΟ αυτή, η οποία μέσω των ερευνών της σχετικά 
με την κατάσταση στη Ζάκυνθο και των προσφυγών της στην Επιτροπή, συνέβαλε 
στην κίνηση εκ μέρους της Επιτροπής διαδικασίας κατά της Ελλάδας για παραβίαση 
της Συνθήκης, υποβάλλει τα τελευταία χρόνια ετήσια «Ενημερωμένη έκθεση σχετικά 
με τη διατήρηση της θαλάσσιας χελώνας στη Ζάκυνθο» στη μόνιμη επιτροπή της 
Σύμβασης της Βέρνης. Στην έκθεση του έτους 2003 παρουσίασε μια απαισιόδοξη 
εικόνα της κατάστασης. Ο Medasset έστειλε ανθρώπους στην περιοχή κατά την 
τουριστική περίοδο για να ελέγξουν εάν είχε σημειωθεί κάποια πρόοδος ως προς την 
προστασία των χελωνών. Παρατήρησαν ότι υπήρχε μικρή βελτίωση. Υπάρχουν 
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ελαφρώς περισσότερες προειδοποιητικές αφίσες συγκριτικά με τα τελευταία χρόνια. 
Ωστόσο οι κανονισμοί παραβιάζονται διαρκώς. Παρά το «πρόγραμμα 
ευαισθητοποίησης του κοινού», που ακολουθεί το εθνικό πάρκο, μια δημοσκόπηση 
μεταξύ των τουριστών στην παραλία έδειξε ότι η μεγάλη πλειοψηφία αγνοούσε την 
ύπαρξη των χελωνών. Η έκθεση τόνισε επίσης ότι αυξάνεται ο αριθμός των 
τουριστών που επισκέπτονται το Μαραθονήσι, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία μιας από 
τις αναφέρουσες. Η ανάγνωση αυτών των εκθέσεων δίνει την εντύπωση πως η 
κατάσταση είναι εκτός ελέγχου.

Η οδηγία 92/43/ΕΟΚ δεν ορίζει το είδος των μέτρων, που πρέπει να ληφθούν, 
αλλά απλώς δηλώνει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να πάρουν τα αναγκαία μέτρα για
να θεσπίσουν καθεστώς αυστηρής προστασίας. Είναι φανερό ότι οι ελληνικές αρχές 
πρέπει να θεσπίσουν ένα διάταγμα αυστηρής προστασίας και η αυστηρή προστασία
πρέπει να εφαρμοστεί και μάλιστα με συνέπεια. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει 
να υπάρξουν συνέπειες ως προς το ύψος των χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε., που ήταν 
και είναι ακόμη διαθέσιμες για την προστασία των χελωνών.  Οι διατάξεις του 
Διατάγματος πρέπει να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας που θεσπίζει η 
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και να επιτρέπει τη δυνατότητα των κατοίκων να 
εκμεταλλευθούν οικονομικά την ιδιοκτησία τους, όπως συμβαίνει και στις άλλες 
περιοχές του δικτύου «Φύση 2000», που διαθέτουν βιότοπους της caretta caretta, 
π.χ. στις περιοχές Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Χανιά της Κρήτης. Φαίνεται πως 
διεξάγεται ένας ακήρυχτος πόλεμος μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου του εθνικού 
πάρκου και των ιδιοκτητών. Από την πλευρά του εθνικού πάρκου δηλώνεται πως στη 
Δάφνη έχουν χτιστεί παράνομες εγκαταστάσεις, κατά παράβαση του Διατάγματος. 
Ωστόσο, οι κάτοικοι αντιτείνουν ότι οι μικρές κατοικίες τους προϋπάρχουν του 
πάρκου και είναι νόμιμες, γι αυτό εκφράζουν πικρία. Αισθάνονται πως αδικούνται 
συγκριτικά με τους άλλους ιδιοκτήτες αντίστοιχων περιοχών, εξαιτίας των 
αυστηρών περιορισμών που τους επιβάλλονται. Η κ. Ζαχαριά εκπροσωπεί την
ιδιοκτήτρια εταιρεία του Μαραθονησίου. Δεν επιτρέπεται να κάνει το παραμικρό στο 
νησί, ενώ τα τουριστικά πρακτορεία στέλνουν εκατοντάδες τουριστών εκεί. Η 
κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Δεδομένου ότι η οδηγία, όπως άλλωστε και η σχετική Απόφαση του ΔΕΚ,  
αναφέρεται στην αυστηρή προστασία των ζώων «στον τόπο φυσικής κατανομής 
τους» είναι σαφές πως το διάταγμα δεν στοχεύει αποκλειστικά στην προστασία της 
caretta caretta. Οι χελώνες γεννούν τα αυγά τους σε μία ζώνη μέχρι  20 μέτρα από 
την ακροθαλασσιά. Αυτή τη στιγμή περιορισμοί εφαρμόζονται σε μια ζώνη τεσσάρων 
χιλιομέτρων από την ακτή.

Στις απαντήσεις της στην Επιτροπή Αναφορών, η Επιτροπή δεν έχει 
συμφωνήσει μέχρι τώρα με τις αναφέρουσες ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί εναντίον 
τους είναι υπερβολικά. Η Επιτροπή εξέφρασε την άποψή της σε γενικές γραμμές, έχει 
ωστόσο γνωστοποιήσει ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει «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».
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Είναι φανερό ότι έχουν δαπανηθεί τεράστια ποσά για την προστασία της 
caretta caretta στη Ζάκυνθο. Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα της Επιτροπής 
είναι να διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια της Ε.Ε. ξοδεύονται με το σωστό και κατάλληλο 
τρόπο. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει διαθέσει κεφάλαια στο 
εθνικό πάρκο. Το πάρκο δηλώνει πως συμμετέχει σε σχέδιο του «LIFE Περιβάλλον», 
με προϋπολογισμό 1.619.693 ευρώ, από τον οποίο η Ε.Ε. χρηματοδοτεί το 70% και 
πως υπάρχουν σχέδια για συμμετοχή στις πρωτοβουλίες Interreg II και Leader + 
καθώς και σε σχέδιο του «LIFE Φύση».

Στη συνεδρίαση της 21ης Μαϊου 2003 ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ρωτήθηκε 
τι ποσοστό των πιστώσεων έχει ήδη διατεθεί. Δεν είχε στη διάθεσή του τις σχετικές 
πληροφορίες. Ωστόσο και η πιο πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης

Οκτωβρίου 2003 δεν απάντησε σε αυτή την ερώτηση.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

- Οι δύο αναφορές πρέπει να μείνουν ανοιχτές.

- Η παρούσα έκθεση πρέπει να σταλεί στην Επιτροπή, η οποία καλείται για μια 
ακόμη φορά να αξιολογήσει την κατάσταση στη Ζάκυνθο σε ό,τι αφορά την 
προστασία της caretta caretta. Ζητείται να ενημερώσει την Επιτροπή 
Αναφορών σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων της Ε.Ε., που έχουν διατεθεί, 
και προτείνεται να διατεθούν στο μέλλον, για την προστασία της caretta 
caretta. Ζητείται από την Επιτροπή να δηλώσει εάν έχει ερευνήσει κατά πόσο 
τα κεφάλαια αυτά διατέθηκαν πράγματι για την προστασία των χελωνών.

- Εάν η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις ενυός 
ευλόγου χρόνου, προτείνεται να παραπεμφθεί η υπόθεση στην Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι τα κεφάλαια 
της Ε.Ε. δεν έχουν δαπανηθεί για το σωστό σκοπό ή ότι οι ελληνικές αρχές 
δεν είναι σε θέση να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το 
θέμα αυτό, προτείνεται να διακοπεί η χρηματοδότηση της Ε.Ε. και να κινηθεί 
νέα δικαστική διαδικασία εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης.

- Η παρούσα έκθεση θα σταλεί στην ελληνική κυβέρνηση μαζί με επιστολή, 
στην οποία θα επισημαίνεται ότι ο στόχος του Προεδρικού Διατάγματος θα 
έπρεπε να είναι η προστασία των θαλάσσιων χελωνών σύμφωνα με την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ, δηλαδή η προστασία του φυσικού ενδιαιτήματος με τήρηση της 
αρχής της αναλογικότητος. Είναι οπωσδήποτε απαραίτητο να υπάρξει 
συμμόρφωση με αυτή την οδηγία.. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ 
της προστασίας των θαλασσίων χελωνών και της προστασίας των νομίμων 
συμφερόντων των κατοίκων για οικονομική εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας 
τους. Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόσει με συνέπεια και στη 
Ζάκυνθο, ότι ισχύει και στις υπόλοιπες περιοχές του δικτύου «Φύση 2000», 
οι οποίες διαθέτουν βιότοπους αναπαραγωγής της Caretta-caretta, στην 
Κρήτη και αλλού, και έτσι να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ και με την ευρωπαϊκή πολιτική για τις περιοχές αυτού του 
δικτύου. 
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- οι αναφορές θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη επόμενης  
συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών μετά την παραλαβή της απάντησης της 
Επιτροπής.

- Η παρούσα έκθεση θα σταλεί στις αναφέρουσες.


