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Η αναποτελεσματική 
προστασία της Caretta - caretta 

Ως�δείκτης�ότιο�τουρισμός�έχειυπερβεί�τα�όρια
κορεσμού�σε

συγκεκριμένες
περιοχές

Τρεις φορές έχει παρα-
πεμφθεί μέχρι σήμερα
η χώρα μας στο Δικα-
στήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για θέματα που
άπτονται της αναποτελε-
σματικής προστασίας της θα-
λάσσιας χελώνας Caretta-
caretta και σε όλες τις περιπτώ-
σεις με καταδικαστικό αποτέλε-
σμα. 

O
ι εν λόγω αποφάσεις αφορούσαν

γεωγραφικά τη Ζάκυνθο (υποθέ-

σεις C-103/00 και C-600/12) και

την Κυπαρισσία (C-504/2014). Ειδικά η δη-

μοσιευθείσα το 2016 απόφαση σχετικά με

την έλλειψη προστασίας της Caretta-

caretta στον κόλπο της Κυπαρισσίας,

ήταν εξόχως αναλυτική και δέχτηκε ότι η

Ελληνική Δημοκρατία παρανόμως ανέ-

χθηκε στη ζώνη της Κυπαρισσίας την κα-

τασκευή αυθαίρετων οικιών, την χρήση οι-

κιών άνευ επαρκούς ρύθμισης, την ανο-

χή έναρξης εργασιών αυθαίρετης κατα-

σκευής οικιών, τη δημιουργία υποδο-

μών προσβάσεως στην παραλία (διάνοι-

ξη οδών- ασφαλτόστρωση υφιστάμενων

προσβάσεων και οδών). Περαιτέρω, το Δι-

καστήριο δέχτηκε ότι δεν λήφθηκαν μέ-

τρα για τήρηση της απαγορεύσεως του

ελεύθερου κάμπινγκ και για περιορισμό

της λειτουργίας των μπαρ, για μείωση κι-

νητού εξοπλισμού και διαφό-

ρων εγκαταστάσεων στις παρα-

λίες, ενώ θεωρήθηκε παράνομη

ακόμα και η έγκριση κατασκευ-

ής εξέδρας ξενοδοχείου για άτομα

με ειδικές ανάγκες χωρίς εξέταση

εναλλακτικών λύσεων. Τέλος, το Δι-

καστήριο δέχτηκε ότι η Ελληνική Δημο-

κρατία δεν έλαβε μέτρα για τον επαρκή πε-

ριορισμό της φωτορύπανσης και για

επαρκή περιορισμό της αλιευτικής δρα-

στηριότητας και ότι με το σύνολο των πα-

ραπάνω ενεργειών της παρέλειψε να

εγκαθιδρύσει κατάλληλο καθεστώς προ-

στασίας της Caretta- caretta.  

Και αν όλα αυτά φαντάζουν υπερβολικά

για εμάς εν μέσω μάλιστα τουριστικής πε-

ριόδου, πόσο αντιθέτως οικείο μας είναι

το γεγονός, το οποίο παρατίθεται μάλιστα

στην ανωτέρω απόφαση του Δικαστηρί-

ου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «παρά τις

ασκηθείσες ποινικές διώξεις και τις διά-

φορες εκκρεμείς ένδικες διαδικασίες … πα-

ραβάσεις όπως η αυθαίρετη διάνοιξη

οδών έχουν αποκτήσει μόνιμο χαρακτή-

ρα καθώς δεν έχουν ληφθεί προσωρινά μέ-

τρα έως ότου περατωθούν οι ένδικες

διαδικασίες». Με λίγα λόγια … ουδέν μο-

νιμότερο του προσωρινού, δεδομένης

και της ταχύτητας της Διοίκησης και

των Δικαστηρίων μας. 

Η σοβαρότητα και η αυστηρότητα με την

οποία αντιμετωπίζεται το θέμα της προ-

στασίας της Caretta- caretta από το Δι-

καστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα

πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους,

ιδίως στη Δυτική Κρήτη, όπου έχουμε πολ-

λές παραλίες αναπαραγωγής της. Και

φυσικά το βάρος της προστασίας της

Caretta- caretta δεν μπορεί να πέσει

μόνο στις περιβαλλοντικές οργανώσεις, κα-

θόσον το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ήδη με την απόφασή του C-

103/00 είχε θεωρήσει ως ανεπαρκή και ελ-

λιπή μέτρα την οργάνωση απλώς υπηρε-

σίας φυλάκων, την τοποθέτηση πινακίδων

σήμανσης και τη διανομή ενημερωτικών

φυλλαδίων και είχε απαιτήσει αντιθέτως

τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προστα-

σίας.

Στα Χανιά και στο Ρέθυμνο το Παρατη-

ρητήριο Περιβαλλοντικού Δικαίου Δυτι-

κής Κρήτης έχει καταγράψει για τα έτη

2016-2017, συνολικά 45 βεβαιωμένες πα-

ραβάσεις των μέτρων προστασίας της

Caretta – caretta. Σε όλες τις περιπτώσεις

οι παραβάτες ανήκαν σε επιχειρήσεις

του τουριστικού τομέα. Σύμφωνα δε με

πρόσφατα στοιχεία του Παρατηρητηρίου

Περιβαλλοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης,

ο τουριστικός τομέας αναδεικνύεται εν γέ-

νει δεύτερος σε περιβαλλοντική παραβα-

τικότητα στη Δυτική Κρήτη.  

Δεν είναι υπερβολή κατόπιν των ανω-

τέρω να λεχθεί ότι η αναποτελεσματική

προστασία της Caretta- caretta αποτελεί

δείκτη ότι ο τουρισμός έχει υπερβεί τα

όρια κορεσμού σε συγκεκριμένες περιοχές

ακόμα και στην Κρήτη, ενώ ταυτόχρονα

αποτελεί και ένδειξη έλλειψης κοινωνικής

συναίνεσης και αδυναμίας της κοινωνίας

να στερηθεί παροχές που ήδη κατέχει ή

δύναται να κατέχει. Και ασφαλώς αποτε-

λεί απόδειξη του ελλείμματος της δημό-

σιας διοίκησης και της δικαιοσύνης για

την εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλ-

λοντικής νομοθεσίας. 

Απαραίτητη είναι συνεπώς η αξιολόγη-

ση της φέρουσας ικανότητας κάθε πε-

ριοχής, ώστε να προσδιοριστούν οι πιέ-

σεις του τουρισμού στο τοπικό περιβάλ-

λον και τα όρια αντοχής των φυσικών πό-

ρων σε αυτές καθώς και ο επαναπροσ-

διορισμός στόχων με εναλλακτικές όπως

π.χ την αποφυγή του μαζικού τουρισμού,

την επέκταση της τουριστικής περιόδου

και την αξιοποίηση μη κορεσμένων πε-

ριοχών. Σε κάθε περίπτωση, ζητούμενο πα-

ραμένει η επιδίωξη της κοινωνικής συ-

ναίνεσης μεταξύ των διαφόρων εμπλε-

κομένων και συμφερόντων και η συνει-

δητοποίηση ότι πραγματική είναι η ανά-

πτυξη που βελτιώνει την ποιότητα ζωής

σεβόμενη τις ιεραρχικά ανώτερες αξίες, κα-

θώς επίσης ο εκσυγχρονισμός της διοί-

κησης και της δικαιοσύνης με στόχο την

πραγματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής πε-

ριβαλλοντικής νομοθεσίας. 

* Η Μαρία Μανιαδάκη είναι Δικηγόρος,

ΜΔΕ, Συντονίστρια Παρατηρητηρίου Περι-

βαλλοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης, 
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ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΟΝ ΚΕΦΑΛΑ

Περιβαλλοντικό σεμινάριο 

Σεμινάριο με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Εκπαί-

δευση» διοργανώνει σήμερα και αύριο το Κέντρο Πε-

ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ττο Σεμινάριο αυτό

συμμετέχουν εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις Δι-

ευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας

Κρήτης, που υλοποιούν ή ενδιαφέρονται να υλοποι-

ήσουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για

το μεγάλο θέμα της εποχής μας, την Κλιματική Αλλα-

γή. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν επίσης και εκ-

παιδευτικοί ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε Δίκτυο

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με αυτό το θέμα.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του

ΚΠΕ Βάμου (Κεφαλάς Αποκορώνου) και ξεκινά σήμερα

στις 5μ.μ. Η δεύτερη μέρα, ξεκινά στις 10 το πρωί του

Σαββάτου. 


