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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1190/2010 του Holger Vetter, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος
της «Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde», σχετικά
με την προστασία αποικίας αφρικανικών χαμαιλεόντων (chamaeleo 
africanus) στη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας στη νότια Ελλάδα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας στη νότια Ελλάδα είναι ο 
μοναδικός οικότοπος στην Ευρώπη για τον αφρικανικό χαμαιλέοντα (chamaeleo africanus), ο 
οποίος είναι προστατευόμενο είδος δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής 
αριθ. 407/2009 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για 
την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους. Ο 
αναφέρων τονίζει επίσης ότι η εν λόγω τοποθεσία περιλαμβάνεται στον κατάλογο Natura
2000 (GR 2550004). Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για παραλιακό εστιατόριο που ήδη έχει 
ανεγερθεί και για σχέδια περαιτέρω έργων τουριστικών υποδομών στην προστατευμένη 
περιοχή, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει άμεσα στην εν λόγω 
υπόθεση, η οποία συνιστά κατάφωρη παραβίαση της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
της ΕΕ.

2. Επί του παραδεκτού

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας εντάσσεται στον τόπο κοινοτικής σημασίας GR2550004, 
«Λιμνοθάλασσα Πύλου (Διβάρι) και Νήσος Σφακτηρία, Άγιος Δημήτριος», τον οποίο 
υπέδειξε η Ελλάδα για το δίκτυο Natura 2000 σύμφωνα με την οδηγία για τους φυσικούς 
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οικοτόπους, 92/43/ΕΟΚ1. Έχει επίσης χαρακτηριστεί ζώνη ειδικής προστασίας δυνάμει της 
οδηγίας για τα άγρια πτηνά, 2009/147/ΕΟΚ2. Η περιοχή υπόκειται, συνεπώς, στους όρους 
προστασίας και διαχείρισης που καθορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας. Η περιοχή υπόκειται, 
συνεπώς, στους όρους προστασίας και διαχείρισης που καθορίζονται στο άρθρο 6 της 
οδηγίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφο 2, η Ελλάδα πρέπει να θεσπίσει 
τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων ή η 
ενόχληση των ειδών για τα οποία προορίζεται η εν λόγω ζώνη, ενώ σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του οικείου άρθρου, κάθε σχέδιο ή έργο το οποίο ενδέχεται να επηρεάζει 
σημαντικά τον εν λόγω τόπο πρέπει να εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του και 
δύναται να εγκρίνεται μόνο εφόσον δεν επηρεάζει την ακεραιότητα της περιοχής. Οι εν λόγω 
απαιτήσεις ισχύουν και στην περίπτωση που το παραλιακό αναψυκτήριο ή άλλες 
ανεξέλεγκτες τοπικές δραστηριότητες τουριστικής φύσης επηρεάζουν πράγματι σημαντικά 
την περιοχή.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων, η Επιτροπή προτίθεται να 
έρθει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι ανωτέρω 
διατάξεις. Τυχόν περαιτέρω ενέργειες θα εξαρτηθούν από τη σχετική απάντηση.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 16 Νοεμβρίου 2011.

Η Επιτροπή ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων για την προστασία και τη διατήρηση της λιμνοθάλασσας της Γιάλοβας ως 
τόπου κοινοτικής σημασίας Natura 2000 «Λιμνοθάλασσα Πύλου (Διβάρι) και Νήσος 
Σφακτηρία, Άγιος Δημήτριος», λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα αποτελέσματα ενός 
προγράμματος LIFE ("Λιμνοθάλασσα Πύλου – Εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης της 
Λιμνοθάλασσας Πύλου και των εκβολών του Ευρώτα" – LIFE97/NAT/GR/004247) που 
εφαρμόσθηκε στην εν λόγω ζώνη.

Στην απάντησή τους, οι ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι η στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση (ΣΠΕ) που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για την 
κατάρτιση ενός πλαισίου διαχείρισης της ζώνης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
επικαιροποιήθηκε το 2007 και ότι περιλαμβάνει προτάσεις δημιουργίας ζωνών οι οποίες, εις 
ό,τι αφορά τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, θα επέτρεπαν μεταξύ άλλων, υπό συγκεκριμένους 
όρους, την εγκατάσταση στην παραλία εποχιακών εστιατορίων και εξοπλισμού ακτής. Η 
επικαιροποιημένη ΣΠΕ θα πρέπει να εγκριθεί και να τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με το νέο 
ελληνικό νόμο για τη βιοποικιλότητα, αλλά δεν έχει ακόμη διαβιβασθεί κανένα συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα. Επιπλέον, δεν αναφέρεται τίποτε σχετικά με τις ενδεχόμενες επιζήμιες 
συνέπειες της ανέγερσης του παραλιακού εστιατορίου και των συνεπαγόμενων ανεξέλεγκτων 
τουριστικών δραστηριοτήτων.

Συμπέρασμα

                                               
1 Οδηγία του Συμβουλίου 92/43/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, Επίσημη Εφημερίδα L 206 , 22/07/1992 σ. 7.
2 ΕΕ L 20, 26.1.2010, σ. 7.
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Η Επιτροπή θα ζητήσει συμπληρωματικές διευκρινίσεις από τις ελληνικές αρχές, 
προκειμένου να αξιολογηθεί η τήρηση των οδηγιών για τα πτηνά 2009/147/EC 1 και για τους 
φυσικούς οικοτόπους 92/43/EEC2 και εν συνεχεία θα αποφανθεί σχετικά με την ανάγκη 
ανάληψης νέας δράσης.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. II), που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012.

Η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές διευκρινίσεις από τις ελληνικές αρχές σχετικά με την 
προπαρασκευή και την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης της προστασίας της 
λιμνοθάλασσας της Γιάλοβας και σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να 
αντισταθμιστεί η επιβλαβής λειτουργία του παραλιακού αναψυκτηρίου στην περιοχή. 

Στην απάντησή τους, οι ελληνικές αρχές γνωστοποίησαν ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
νέου ελληνικού νόμου για τη βιοποικιλότητα και ως ένα πρώτο βήμα, προετοιμάζεται κοινή 
υπουργική απόφαση για τον καθορισμό μέτρων προστασίας για την περιοχή Natura 2000, η 
οποία θα στηριχτεί στο σχέδιο διαχείρισης (στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ)) που 
εφαρμόστηκε στην περιοχή στο πλαίσιο του παλαιότερου προγράμματος LIFE. Ως ένα 
δεύτερο βήμα, θα επικαιροποιηθεί και θα συμπληρωθεί η ΣΠΕ την περίοδο 2012-2015 με 
ενίσχυση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος 
«Περιβάλλον». Συγκεκριμένα και όσον αφορά την λειτουργία του παραλιακού 
αναψυκτηρίου, οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι, μετά την λήξη της άδειάς του, στις 31 
Οκτωβρίου 2011, δεν θα επιτραπεί άλλο παραλιακό αναψυκτήριο στην περιοχή.

Βάσει των συμπληρωματικών αυτών πληροφοριών που διαβίβασαν οι ελληνικές αρχές, η 
Επιτροπή δεν προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες αλλά θα συνεχίσει να 
παρακολουθεί την εφαρμογή των προαναφερθεισών δεσμεύσεων. 

                                               
1 ΕΕ L 20, 26.1.2010, σ. 7.
2 Οδηγία του Συμβουλίου 92/43/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, Επίσημη Εφημερίδα L 206 , 22/07/1992 σ. 7.


