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Προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου στη θεωρία και στην πράξη 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου, ο ΑΡΧΕΛΩΝ, το 

MEDASSET και το WWF Ελλάς αναδεικνύουν την ανάγκη να αποκτήσει ο Κυπαρισσιακός Κόλπος  

θεσμικό πλαίσιο προστασίας, σε συνέχεια των πρόσφατων παραβάσεων στην περιοχή 

 

Την ίδια μέρα που το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανανέωνε τους προσωρινούς όρους προστασίας του 

Κυπαρισσιακού, τη δεύτερη σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας της χελώνας Caretta caretta, κι ενώ η ωοτοκία έχει 

ήδη ξεκινήσει, κάποιοι επέλεξαν συνειδητά και επιδεικτικά να περιφρονήσουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει 

την προστασία της και να ισοπεδώσουν κυριολεκτικά τους αμμόλοφους του Κυπαρισσιακού κόλπου.  

Παραβιάζοντας κατάφωρα την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, στις 23 Μαΐου, με την ανοχή τοπικών αρχών, 

διεξήχθη παράνομος αγώνας ταχύτητας 280 μοτοσικλετών πάνω στις προστατευόμενες ζώνες των αμμολόφων και 

της παραλίας ωοτοκίας της Caretta caretta, με αποτέλεσμα να επέλθει σοβαρή υποβάθμιση των θινών και 

κίνδυνος καταστροφής των φωλιών της θαλάσσιας χελώνας. Παρά τις έντονες αντιδράσεις τόσο των εθελοντών 

του ΑΡΧΕΛΩΝ όσο και της τοπικής κοινωνίας, οι αρχές αστυνόμευσης δεν σταμάτησαν τον αγώνα.  

Το απαράδεκτο αυτό γεγονός, αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την ανάγκη να αποκτήσει η περιοχή οριστικό 

θεσμικό πλαίσιο προστασίας (προεδρικό διάταγμα), το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα από όλες τις 

ελληνικές αρχές και τους πολίτες. Υπενθυμίζεται ότι λόγω της υποβάθμισης της περιοχής, η Ελλάδα έχει 

καταδικαστεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ η Σύμβαση της Βέρνης έχει εκδώσει συστάσεις κατά της 

χώρας μας.  

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου και οι περιβαλλοντικές 

οργανώσεις ΑΡΧΕΛΩΝ, MEDASSET και WWF Ελλάς, οι οποίοι είχαν απευθύνει σχετικά αιτήματα στο ΥΠΕΝ, 

εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την παράταση της προσωρινής προστασίας της σημαντικότατης αυτής 

περιοχής. Η νέα απόφαση φανερώνει την πρόθεση του ΥΠΕΝ να προχωρήσει και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες 

έκδοσης του προεδρικού διατάγματος της περιοχής που βρίσκεται υπό επεξεργασία στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας. Τα χρονικά περιθώρια ωστόσο είναι στενά μιας και αυτή η ανανέωση της προστασίας ενός έτους 

είναι η τελευταία δυνατή από τη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής 

πρέπει η πολιτεία και οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. 

 

  Σημειώσεις προς συντάκτες:  

1. Στις 23 Μαΐου 2018 δημοσιεύτηκε επίσης απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 

& Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο η ισχύς της Υπουργικής Απόφασης 

προστασίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου (περιοχές Natura 2000 «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος 

Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο - 

Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας: Νεοχώρι – Κυπαρισσία) (ΦΕΚ Δ’ 204). Η υπουργική απόφαση 

παρέχει προσωρινή προστασία μέχρι την έκδοση προεδρικού διατάγματος το οποίο βρίσκεται υπό επεξεργασία 

στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 

2. Δείτε την επιστολή των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων ΑΡΧΕΛΩΝ, MEDASSET WWF Ελλάς:  

http://www.wwf.gr/images/pdfs/2018April_ARCHELON_MEDASSET_WWF_LtrYpourgos_Kyparissia.pdf 

3. Δείτε την επιστολή του ΦΔ Κοτυχίου-Στροφυλιάς-Κυπαρισσιακού Κόλπου: 

http://www.wwf.gr/images/pdfs/epistoli_kyparisiakos.pdf 

 
 



 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

 

Γεωργία Καραμπέρου, Συντονίστρια του Φορέα Διαχείρισης, Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – 

Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου, 26930 31651, fdks@otenet.gr  

 

Παναγιώτα Θεοδώρου, Συντονίστρια Θεμάτων Προστασίας & Διατήρησης, ΑΡΧΕΛΩΝ, 6940470194,   

conservation@archelon.gr 

 

Λουκία Καλαϊτζή, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, MEDASSET, 210-3640389, loukia.kalaitzi@medasset.org   

 

Χρίστη Σωτηρίου, Yπεύθυνη γραφείου τύπου & δημ. σχέσεων, WWF Ελλάς, 210 3311988, c.sotiriou@wwf.gr   

 

 

 


