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 ΣΧΟΛΙΑ 
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Τροποποιήσεις του ν. 4014/2011)  

 

Γενικά σχόλια 

Ο στόχος της επιτάχυνσης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 

δραστηριοτήτων στην χώρα είναι απολύτως θεμιτός αρκεί να μην μειώνεται το επίπεδο 

προστασίας του περιβάλλοντος που επιτυγχάνεται μέσω αυτής της διαδικασίας, το οποίο δεν 

είναι ιδιαίτερα υψηλό στην Ελλάδα και δεν υπάρχει περιθώριο να μειωθεί. Βλέπε και σχετικές 

επισημάνσεις ΟΟΣΑ στο πλαίσιο της δεκαετούς αξιολόγησης των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων της Ελλάδας (26 Φεβρουαρίου 2020  

https://www.kathimerini.gr/1067474/article/epikairothta/ellada/stamathste-tis-nomimopoihseis) 

Στο κεφάλαιο Α του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου εισάγεται μια σειρά αλλαγών στο ισχύον 

πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης που δημιουργούν έντονο προβληματισμό, καθώς 

η διαδικασία αυτή αντιμετωπίζεται ως ένα χρονοβόρο και ανασταλτικό βήμα προσέλκυσης 

επενδύσεων, το οποίο καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια να περικοπεί, αντί να 

αντιμετωπίζεται ως ένα απαραίτητο στάδιο για την υγιή ανταγωνιστικότητα των επενδύσεων 

και την αειφόρο ανάπτυξη , όπως απαιτεί η πολιτική και το δίκαιο της ΕΕ. Οι κυριότερες 

αρνητικές αλλαγές αφορούν στην κατάργηση της υποχρεωτικής γνωμοδότησης υπηρεσιών 

και στη μεγάλη διακριτική ευχέρεια που δίδεται στην αδειοδοτούσα αρχή για να κρίνει ως 

ουσιώδη ή μη τη γνωμοδότηση φορέων και υπηρεσιών, η ελεύθερη χρήση, με πρωτοβουλία 

των επενδυτών, των αποκαλούμενων Πιστοποιημένων Αξιολογητών με τρόπο που 

υποκαθιστά την αδειοδοτούσα αρχή σε όλα τα στάδια έως την έκδοση της ΑΕΠΟ, καθώς και η 

απαλοιφή σειράς κρίσιμων περιβαλλοντικών στοιχείων των φακέλων που οφείλει να 

υποβάλει ο επενδυτής όταν ζητά περιβαλλοντική αδειοδότηση. Προτείνεται να εξεταστεί 

προσεκτικότερα η πιθανή σύγκρουση των σχεδιαζόμενων αλλαγών με το πνεύμα και το 

γράμμα της Οδηγίας 2014/52/ΕΕ που τροποποιεί παλιότερες ενωσιακές οδηγίες σχετικά με την 

εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 

περιβάλλον. 

Ιδιαίτερα όσον αφορά τις προστατευόμενες περιοχές οι αλλαγές αυτές, αν ειδωθούν σε 

συνδυασμό με την κατάργηση των ΦΔ και την κατάργηση της αρμοδιότητας γνωμοδότησης 

στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης των νέων δομών που 
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προβλέπεται να τους διαδεχτούν (Κεφ.Γ), επιδεινώνουν σημαντικά την δημόσια διαδικασία 

πρόληψης της περιβαλλοντικής ζημιάς από εν δυνάμει καταστροφικά έργα και 

δραστηριότητες και εκθέτουν αυτές τις περιοχές σε σημαντικό κίνδυνο υποβάθμισης. 

Αναλυτικότερα σχόλια παρατίθενται παρακάτω ανά άρθρο. 

 

Σχόλια κατ’ άρθρο 

Άρθρο 2 

- Στα άρθρα 2 και 4 προβλέπεται, για έργα Α1 κατηγορίας, η ΜΠΕ να στέλνεται για 

γνωμοδότηση στις αρμόδιες υπηρεσίες «εφόσον η γνωμοδότηση αυτή κρίνεται 

ουσιώδης». Με άλλα λόγια, καταργείται η υποχρεωτική γνωμοδότηση υπηρεσιών και 

δίνεται στην αδειοδοτούσα αρχή το δικαίωμα να κρίνει ως ουσιώδη ή μη τη γνωμοδότηση 

φορέων και υπηρεσιών. Όμως αυτό αντιβαίνει και στο πνεύμα και στο γράμμα και της 

εθνικής νομοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση διαχρονικά και του ενωσιακού 

δικαίου που προβλέπει τη γνωμοδότηση διαφόρων φορέων και υπηρεσιών και δεν δίνουν 

τέτοια διακριτική ευχέρεια στην αδειοδοτούσα αρχή ώστε να αποφασίζει η ίδια σε κάθε 

περίπτωση ποια γνωμοδότηση είναι "ουσιώδης" και ποια δεν θα ζητηθεί ως επουσιώδης. 

Σε συνδυασμό με την αφαίρεση της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας από τις δομές διαχείρισης 

των προστατευόμενων περιοχών του κεφαλαίου Γ πρακτικά καταργείται η γνωμοδότηση 

από την οπτική των αρχών προστατευόμενων περιοχών και προστασίας της 

βιοποικιλότητας, πράγμα ανεπίτρεπτο.  

- Στο πλαίσιο της διαδικασίας σύγκλησης των συμβουλίων του άρθρου 2 περαιτέρω 

ορίζεται: «ως ουσιώδεις θεωρούνται οι γνωμοδοτήσεις που υποβάλλονται από τις 

υπηρεσίες, στις οποίες αφορά κατά αρμοδιότητα, η αιτούμενη έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων και, επιπροσθέτως, κρίνονται απαραίτητες για τη διαμόρφωση των περιβαλλοντικών 

όρων». Δεν είναι κατανοητό και σαφές τι ακριβώς σημαίνει αυτό και ποιος το κρίνει, αλλά 

σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως αναστρέφεται η λογική σειρά με την οποία καταλήγει η 

Διοίκηση στην επιβολή περιβαλλοντικών όρων. Κανονικά θα έπρεπε πρώτα να συλλέγει 

όλες τις απαιτούμενες από το νόμο γνωμοδοτήσεις με τις οποίες οι υπηρεσίες προτείνουν 

τους απαραίτητους περιβαλλοντικούς όρους κατά την αρμοδιότητα της κάθε μιας και μετά 

να αποφασίζει -η αδειοδοτούσα περιβαλλοντική αρχή- ποιους όρους είναι απαραίτητο και 

σκόπιμο να επιβάλει. Με την προτεινόμενη διάταξη προαποφασίζεται αν η γνωμοδότηση 

μιας αρχής θα είναι ουσιώδης. Δεν στέκει νομικά και τελολογικά αυτή η μεγάλη 

διακριτική ευχέρεια που παρέχεται στην αδειοδοτούσα αρχή να ξεχωρίζει τις 

γνωμοδοτούσες υπηρεσίες και να τις εξαιρεί από την γνωμοδότηση κατά το δοκούν, 

στο βαθμό που αυτές είναι εξ ορισμού «αρμόδιες αρχές» για να περιλαμβάνονται στον 

κατάλογο αυτών που δικαιούνται να γνωμοδοτήσουν «στο πλαίσιο της κατά νόμο 

αρμοδιότητάς τους», όπως αναλυτικά ορίζεται στην ΚΥΑ Οικ. 1649/45/2014. 

- Περαιτέρω ορίζεται ότι αν αδρανεί η αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή 

να εκδώσει απόφαση τελικά αναλαμβάνουν οι προϊστάμενοι (ΓΓ ΥΠΕΝ και Συντονιστής 

Αποκεντρωμένης) να εκδώσουν ΑΕΠΟ – ή έστω απορριπτική απόφαση. Δεν διευκρινίζεται 

όμως με ποια διαδικασία και επί τη βάσει ποιας υπηρεσιακής εισήγησης θα γίνει αυτό, της 
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ίδιας της υπηρεσίας που αδρανεί ή χωρίς καμία υπηρεσιακή εισήγηση; Μια αυθαίρετη 

έκδοση ΑΕΠΟ μήπως θα έπασχε από πλευράς νομιμότητας;   

- Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον επενδυτή «σε 

καμία περίπτωση» δεν αναστέλλει τις προθεσμίες της διαδικασίας περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης. Στην πράξη συμβαίνει συχνά οι γνωμοδοτούντες φορείς και υπηρεσίες να 

ζητούν, μέσα στις χρονικές προθεσμίες που έχουν τεθεί για γνωμοδοτήσεις, διευκρινίσεις ή 

συμπληρωματικά στοιχεία πριν μπορέσουν να εκδώσουν τη γνωμοδότησή τους. Χωρίς 

αυτά, για παράδειγμα χωρίς πληροφορίες για τις τεχνικές παραμέτρους μιας εργασίας 

όπως η υδροληψία που απαιτείται στο πλαίσιο έργου, οι υπηρεσίες αυτές δεν μπορούν να 

αποφανθούν με τεκμηριωμένο και συγκεκριμένο τρόπο για τις επιπτώσεις του επίμαχου 

έργου ή δραστηριότητας. Η παραπάνω διάταξη μπορεί να οδηγήσει μια ελλιπή μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έναν επενδυτή που δεν παρέχει στοιχεία με 

σκοπιμότητα για να παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες να επιβραβευτούν με μια 

αυτόματη έκδοση εγκριτικής απόφασης. Το αντίθετο θα έπρεπε να ισχύει, να τεθούν 

δηλαδή σαφείς προθεσμίες στον επενδυτή να προσκομίσει τα ζητούμενα στοιχεία με 

ισόχρονη παράταση των υπόλοιπων προθεσμιών της διαδικασίας.  

- Τέλος με τις προτεινόμενες διατάξεις, τα κρίσιμα για τη αδειοδοτούσα διοικητική αρχή 

στάδια της αξιολόγησης της ΜΠΕ και των γνωμοδοτήσεων καθώς και της έκδοσης ΑΕΠΟ 

συμπτύσσονται σε ένα με αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών αντί των 45 που ισχύει 

σήμερα, αλλαγή ενδεικτική του πνεύματος αυτού του νομοσχεδίου.  

Άρθρο 4 

«τις αφορά κατά αρμοδιότητα η τροποποίηση» Πώς αξιολογείται αυτό; Τι σημαίνει; Γιατί 

δίνεται τόσο μεγάλη διακριτική ευχέρεια στη Διοίκηση; Ας προσδιοριστεί στο νόμο η έννοια 

της φράσης. 

Άρθρο 5 

Προβληματισμό δημιουργεί η απαλοιφή στο άρθρο 5 σειράς κρίσιμων περιβαλλοντικών 

στοιχείων των φακέλων που οφείλει να υποβάλει ο επενδυτής όταν ζητά περιβαλλοντική 

αδειοδότηση, χωρίς τα οποία δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε εκτίμηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Συγκεκριμένα στον φάκελο ανανέωσης ΑΕΠΟ καταργείται η υποχρέωση η 

σχετική μελέτη να περιλαμβάνει το στοιχείο β) συνοπτική περιγραφή παραμέτρων της 

υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος που έχουν μεταβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προς ανανέωση ΑΕΠΟ, και δ) προτάσεις για τροποποίηση όρων και περιορισμών εφόσον 

προκύπτουν από τυχόν τροποποιήσεις ή προσθήκες νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν 

στο περιβάλλον κατά την περίοδο μεταξύ της έκδοσης της ΑΕΠΟ και της κατάθεσης του 

φακέλου ανανέωσης ή τα στοιχεία του προγράμματος παρακολούθησης ή των ελέγχων. Στη 

μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ καταργείται το σημείο β) τα στοιχεία περιγραφής της 

υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, μόνο σε 

σχέση με την αιτούμενη τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας. Η αιτιολογική έκθεση 

αναφέρει ότι «τα στοιχεία που έχουν καταργηθεί αποτελούν αναπόσπαστα εσωτερικά μέρη 

άλλων στοιχείων των περιεχομένων» αλλά δεν είναι καθόλου σαφές αν τα κρίσιμα στοιχεία 

που καταργούνται καλύπτονται επαρκώς από άλλα στοιχεία. 
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Άρθρο 6 

"ενώπιον του οργάνου συμμετέχουν", η φράση δεν βγάζει νόημα, «παρουσιάζονται» φαίνεται 

να εννοεί, αλλά προφανώς επιθυμεί να φέρνει τις υπηρεσίες που δεν έχουν γνωμοδοτήσει στις 

συνεδριάσεις αυτού του οργάνου για κάποιου είδους «αναγκαστική» γνωμοδότηση των 

προϊσταμένων τους. Αν όμως ο προϊστάμενος δεν παρουσιαστεί δεν προσδιορίζεται τι θα 

συμβεί στη συνέχεια. Ομοίως δεν είναι σαφής η έννοια της «αποδοχής» από το Συμβούλιο της 

αρνητικής γνωμοδότησης κάποιας υπηρεσίας. Η αρνητική γνωμοδότηση είναι δικαίωμα της 

υπηρεσίας και η ύπαρξή της δεν εξαρτάται από το αν θα «την κάνει αποδεκτή» κάποιο 

συμβούλιο. Το Συμβούλιο μπορεί μόνο να αποφασίσει αν παρά την αρνητική γνωμοδότηση 

αυτό θα αποφασίσει θετικά για την έκδοση ΑΕΠΟ, εκτός από την περίπτωση που απαιτείται 

σύμφωνη γνώμη και όχι απλή γνωμοδότηση μιας υπηρεσίας οπότε και η αρνητική 

γνωμοδότηση εμποδίζει την περιβαλλοντική αδειοδότηση και το θέμα δεν θα πρέπει να τεθεί 

ενώπιον του ΚΕΣΠΑ ή του ΠΕΣΠΑ. 

Άρθρο 7 

Στο άρθρο 7 εισάγεται η δεύτερη μεγάλη αλλαγή που προβληματίζει ιδιαίτερα, μετά από 

αυτές του άρθρου 2. Έως τώρα υπήρχε η πρόβλεψη ότι η Διοίκηση μπορούσε να προσλάβει 

Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ για να τη βοηθήσει να κάνει τη δουλειά της, και μάλιστα με 

κλήρωση δηλαδή με διαφανή και αντικειμενικό τρόπο, προσπαθώντας να αντιμετωπιστεί 

μέσω αυτού του θεσμού η έλλειψη πόρων και ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στη 

δημόσια διοίκηση. Η τροποποίηση προβλέπει ότι τέτοιους ιδιώτες μπορούν να 

προσλαμβάνουν πλέον κατά το δοκούν και οι επενδυτές για να «τρέξουν» τη διοικητική 

διαδικασία, υποκαθιστώντας την Διοίκηση. Η λογική της αλλαγής είναι πολύ θολή, οι 

Αξιολογητές θα έπρεπε ακριβώς να αξιολογούν χωρίς επαγγελματική σχέση με τον 

επενδυτή την ποιότητα των μελετών που υποβάλει, όχι να είναι δικοί του εργολάβοι – και 

μόνο κατ’όνομα αξιολογητές - που να υποκαθιστούν τη Διοίκηση και την κρίση της. Εδώ 

λοιπόν εισάγεται ανεπίτρεπτη στρέβλωση της διαδικασίας με ιδιωτικοποίηση ευαίσθητων 

δημόσιων λειτουργιών, η οποία καθόσον γνωρίζουμε δεν υπάρχει σε κανένα άλλο ευρωπαϊκό 

κράτος, ενώ δεν είναι καθόλου κατανοητή και η σκοπιμότητα της εξαίρεσης αυτών των 

ιδιωτών από τις προθεσμίες που τίθενται στην ίδια τη Διοίκηση για τα διάφορα στάδια της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  

Αν υπάρχει μια μεταρρύθμιση που θα ήταν πραγματικά ριζοσπαστική στην κατεύθυνση της 

ουσιαστικής βελτίωσης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην Ελλάδα αυτή θα 

ήταν ο ορισμός των μελετητών που εκπονούν τις περιβαλλοντικές μελέτες έργων και 

δραστηριοτήτων όχι κατ’επιλογή των επενδυτών αλλά με αδιάβλητα αντικειμενικό τρόπο 

από την Διοίκηση, με κόστος που θα καλύπτεται από τους επενδυτές, ούτως ώστε να 

σταματήσει η παραγωγή χαμηλής ποιότητας περιβαλλοντικών μελετών που δεν εντοπίζουν 

κατά κανόνα καμία αρνητική περιβαλλοντική επίπτωση σε σχεδιαζόμενα έργα και 

δραστηριότητες εξυπηρετώντας έτσι απλώς τα συμφέροντα των εργοδοτών τους και όχι την 

χρηστή περιβαλλοντική Διοίκηση. Η πρόταση αυτή έχει διατυπωθεί επανειλημμένα από τις 

πΜΚΟ αλλά δεν έχει εισακουστεί.   

Άρθρο 8 

Είναι αυτός ο περιορισμός του δικαιώματος πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία και 

συμμετοχής στη λήψη σχετικών αποφάσεων παραδεκτός; Μήπως στην Ελλάδα όπου το 
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ποσοστό στον πληθυσμό επαρκούς κατάρτισης και χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων είναι 

ακόμα χαμηλό αυτός ο πλήρης αποκλεισμός άλλων μέσων υποβολής των απόψεων του 

κοινού αποκλείει πολλούς από τη διαδικασία; Μια αντιπαραβολή με το σχετικό ενωσιακό 

δίκαιο που θέτει τις ελάχιστες απαιτούμενες εγγυήσεις που κάνουν δυνατή τη συμμετοχή του 

πολίτη στη λήψη αποφάσεων είναι πιθανό να φανερώσει σύγκρουση και όχι εναρμόνιση. 

Άρθρο 9 

- Σύμφωνα με το άρθρο 9 μετατρέπονται εν δυνάμει οι ιδιώτες Πιστοποιημένοι Αξιολογητές 

σε Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση αυτοί δεν μπορούν να 

χαρακτηρίζονται "αρμόδια αρχή", αφού μόνο ως ad hoc εντεταλμένα όργανα της αρμόδιας 

αρχής μπορούν αυτοί οι ιδιώτες να λειτουργήσουν ως ελεγκτές, κάτω από σαφές πλαίσιο 

και εντολές της εν λόγω αρχής. Προβλέπεται να εκτελούν χρέη Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος επίσης και οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές της παρ. 5, άρθρου 20, ν.4014/2011. 

Δεν είναι κατανοητό γιατί διατηρούνται 2 μητρώα με περιβαλλοντικούς εμπειρογνώμονες 

που πρέπει να καταρτίσει και να τηρεί το ΥΠΕΝ για να υποστηρίζει τις συσχετιζόμενες 

λειτουργίες της αξιολόγησης ΜΠΕ και κατάρτισης σχεδίων ΑΕΠΟ και των περιβαλλοντικών 

επιθεωρήσεων. 

- Τέλος στο άρθρο 9 καταργείται η πρόβλεψη της προληπτικής περιβαλλοντικής 

επιθεώρησης με αυτοψία από τον οικείο Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης 

περιοχής σχετικά με έργα και δραστηριότητες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε 

περιοχές NATURA 2000. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου η 

κατάργηση της παραγράφου δικαιολογείται «δεδομένου ότι η επιθεώρηση αυτή 

εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο των προληπτικών επιθεωρήσεων κατά τη διαδικασία της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του εν λόγω 

άρθρου», δεν πρόκειται δηλαδή για πραγματική κατάργηση. Όντως η παράγραφος που 

επικαλείται η έκθεση προβλέπει τις λεγόμενες «προληπτικές επιθεωρήσεις» που 

διενεργούνται από τις αδειοδοτούσες αρχές κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης, για τη διασφάλιση της επάρκειας των προτεινόμενων μέτρων. Η 

πραγματικότητα όμως είναι ότι η παρούσα διάταξη καταργεί την υποχρεωτική αυτοψία 

των οικείων ΦΔ και δεν την αντικαθιστά με αντίστοιχη υποχρέωση των διάδοχων δομών 

διαχείρισης του κεφαλαίου Γ, καθώς το νομοσχέδιο καταργεί τη συμμετοχή των 

τελευταίων στην διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Α.Π.Ε. - Α΄ ΦΑΣΗ  

 

Γενικό σχόλιο 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται από τη μια να ξεμπλοκαριστούν εκατοντάδες 

εκκρεμούσες αιτήσεις σε όλη τη χώρα και από την άλλη να τεθεί συγκεκριμένη χρονική 

προθεσμία στην οποία τα έργα με άδειες παραγωγής ή βεβαιώσεις παραγωγού να 

προχωρήσουν με περιβαλλοντική αδειοδότηση και όλες τις άλλες απαραίτητες άδειες. Παρότι 

μια τέτοια πρόθεση είναι θεμιτή όμως πρέπει να τονιστεί ότι παράλληλα τρέχει και μια άλλη 

διαδικασία, αυτή της εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και της προετοιμασίας 

Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για όλες τις περιοχές NATURA 2000 της 

χώρας. Σε αυτό το σημείο επομένως είναι σκόπιμο να ξανατεθεί στο τραπέζι η πρόταση να 

περιληφθεί στο παρόν νομοσχέδιο (πιθανόν καταλληλότερο σημείο είναι στο Κεφάλαιο Α) 

διάταξη που να προβλέπει το «πάγωμα» της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων 

κατηγορίας Α σε περιοχές NATURA 2000 έως ότου εκδοθούν τα ΠΔ χαρακτηρισμού και όρων 

γι’αυτές τις περιοχές, τα οποία προβλέπονταν να ολοκληρωθούν σε μορφή σχεδίου το 2020-

2021. Όμως η προοπτική αυτή έχει από τα λίγα που γνωρίζουμε σχετικά, καθώς το ΥΠΕΝ δεν 

έχει προβεί σε ενημέρωση για το έργο εδώ και έναν χρόνο, κατά πολύ απομακρυνθεί. Έτσι θα 

αποτραπεί το ενδεχόμενο έργα με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων 

και έργων ΑΠΕ, να σπεύσουν να διασφαλίσουν την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση σε 

τόπους NATURA 2000, στους οποίους όταν θα έρθει η ώρα να χαρακτηριστούν και 

ρυθμιστούν με ΠΔ θα κριθεί από τους επιστήμονες και την Πολιτεία ότι πρέπει να 

απαγορευτεί ολικά ή κατά ζώνες η εγκατάσταση τέτοιων έργων και δραστηριοτήτων. Την 

πρόταση αυτή έχουν καταθέσει πριν από λίγες μόνο ημέρες 9 περιβαλλοντικές οργανώσεις 

(http://www.spp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=274%3A2020-03-05-16-

08-29&catid=6%3A2010-03-04-13-52-03&lang=el) 

[επανάληψη του σχολίου στο κεφάλαιο Α] 

 

  

http://www.spp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=274%3A2020-03-05-16-08-29&catid=6%3A2010-03-04-13-52-03&lang=el
http://www.spp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=274%3A2020-03-05-16-08-29&catid=6%3A2010-03-04-13-52-03&lang=el
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  

 

Γενικά Σχόλια 

Το Κεφάλαιο Γ εισάγει μια ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος διακυβέρνησης των 

Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας, η οποία ενώ έχει θετικές πλευρές, τουλάχιστον σε 

επίπεδο διακηρυκτικό, όπως η πρόθεση ίδρυσης μιας σύνθετης νέας υπηρεσίας με αυτό το 

αντικείμενο, έστω και ως ΝΠΙΔ, σε κεντρικό και αποκεντρωμένο επίπεδο, δεν φαίνεται 

όμως να είναι επαρκώς στοιχειοθετημένη και επεξεργασμένη.  

Στα θετικά της πρότασης μεταρρύθμισης που αναρτήθηκε σε διαβούλευση πρέπει να 

χρεωθούν η εγκατάλειψη της ιδέας για μεταφορά της αρμοδιότητας προστασίας και 

διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των προστατευόμενων περιοχών 

της χώρας στην αυτοδιοίκηση β’ βαθμού, η κατανόηση της ανάγκης για τοπική λειτουργία 

των δομών διαχείρισης, η οποία παρότι δεν αναφέρεται ρητά και με σαφήνεια πάντως 

υπονοείται, καθώς και η διάσωση της θετικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί σε 

πολλές περιοχές με τη λειτουργία τοπικών σχημάτων πολυσυμμετοχικής διαβούλευσης 

είτε με τη μορφή των διοικητικών συμβουλίων των ΦΔ είτε με τη μορφή συμβουλευτικών σε 

αυτά επιτροπών, όπως η Επιτροπή Διαχείρισης Υγροτόπου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Πάρκου Πρεσπών. Οι αρμοδιότητές και το πλαίσιο λειτουργίας των Επιτροπών Διαχείρισης 

του άρθρου 35 όμως δεν είναι απολύτως σαφείς και είναι απαραίτητο να θωρακιστούν 

περισσότερο σε αυτόν τον νόμο, καθώς και οι αρχές επί των οποίων πρέπει να λειτουργούν, 

με δεδομένο ότι η επίτευξη συναινέσεων επί ζητημάτων διαχείρισης ανάμεσα στους 

εμπλεκόμενους φορείς είναι απολύτως απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση και 

προστασία. Είναι επομένως σκόπιμο να προσδιοριστεί περαιτέρω ο συμβουλευτικός μεν, 

βαρύνων δε ρόλος τους σε σχέση με τις ΜΔΠΠ. 

Δυο είναι τα κύρια στοιχεία του Κεφαλαίου Γ που προβληματίζουν έντονα: Οι 

αρμοδιότητες των νέων δομών και οι προβλέψεις για τη μετάβαση από το παλιό στο νέο 

σύστημα. 

Από τον συνδυασμό των άρθρων 27 και 34 προκύπτει ότι ο ΟΦΥΠΕΚΑ δεν έχει συνολική 

αρμοδιότητα για την διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά μόνο για τη διαχείριση των ΠΠ και 

ακόμα ότι  δεν κάνει ο ίδιος ο ΟΦΥΠΕΚΑ έρευνα, παρακολούθηση και διαχείριση αλλά μόνο 

συντονίζει άλλους. Όταν προσδιορίζονται όμως οι αρμοδιότητες που θα έχουν οι τοπικές 

δομές (ΜΔΠΠ), που αποτελούν τμήματα αυτού του οργανισμού με τη διοικητική έννοια, 

προβλέπεται μια σειρά αρμοδιοτήτων που δεν προβλέφθηκαν για τον ίδιο τον κεντρικό 

οργανισμό. Χρειάζεται επομένως ανασκευή και των 2 άρθρων περί αρμοδιοτήτων γιατί η 

παρούσα εκδοχή τους δεν στέκει νομοτεχνικά και διοικητικά.  

Αλλά πέραν αυτής της ατέλειας, στις αρμοδιότητες των ΜΔΠΠ - των οποίων η χωρική 

αναφορά δεν προσδιορίζεται στον πίνακα που έχει αναρτηθεί με το νομοσχέδιο, πράγμα που 

πρέπει άμεσα να διορθωθεί -  παρατηρείται η απαλοιφή ορισμένων κρίσιμων αρμοδιοτήτων 

των σημερινών ΦΔ, η οποία είναι ιδιαίτερα προβληματική. Συγκεκριμένα καταργείται η 

αρμοδιότητα γνωμοδότησης επί έργων, δραστηριοτήτων και σχεδίων στην 

προστατευόμενη περιοχή κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς και 

κάθε άλλη παροχή γνώμης, γεγονός που προσκρούει με το εθνικό δίκαιο όπως ισχύει – να 
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σημειωθεί ότι δεν γίνει σχετική τροποποίηση στο κεφάλαιο Α – αλλά και με το ενωσιακό 

δίκαιο, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του οποίου στην περιβαλλοντική αδειοδότηση 

συμμετέχουν απαραίτητα αρχές και υπηρεσίες που γνωμοδοτούν από την σκοπιά της 

διατήρησης της βιοποικιλότητας («δέουσα εκτίμηση» του άρθρου 6(3) της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

για τους οικοτόπους και άλλες διατάξεις και αρχές του ενωσιακού δικαίου).  Αντίθετα με τη 

λογική του προτεινόμενου νομοσχεδίου θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί η αρμοδιότητα 

γνωμοδότησης και ακόμα και η παροχή «σύμφωνης γνώμης» τουλάχιστον για έργα 

κατηγορίας Α στις προστατευόμενες περιοχές καθώς και για τη διαδικασία της στρατηγικής 

περιβαλλοντικής εκτίμησης σχεδίων και προγραμμάτων. 

Καταργείται επίσης και η αρμοδιότητα φύλαξης, έστω και με την έννοια της εποπτείας από 

προσωπικό των μονάδων, και εισάγεται μια διάταξη στο σημείο ιγ η οποία προβλέπει 

«παρακολούθηση της εφαρμογής» των προτάσεων φύλαξης των ΜΔΠΠ από τις αρμόδιες 

αρχές, δηλαδή ένα είδος ελέγχου της δραστηριότητας των δασαρχείων, της αστυνομίας και 

των λιμεναρχείων. Δεν είναι καθόλου σαφές πώς είναι δυνατόν να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο στο 

ελληνικό σύστημα δημόσιας διοίκησης, και ειδικά σε αυτό των σωμάτων ασφαλείας, χωρίς 

περαιτέρω εξειδίκευση αυτής της προοπτικής.  

Καταργείται ακόμα η αρμοδιότητα διαχείρισης δημοσίων εκτάσεων και η αγορά ή ενοικίαση 

ιδιωτικών εκτάσεων για σκοπούς διαχείρισης, εργαλεία που είναι σε πολλές περιοχές 

απαραίτητα για την αποτελεσματική διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

και των προστατευτέων αντικειμένων. 

Ομοίως οι προβλέψεις για τη μετάβαση από το παλιό στο νέο σύστημα δεν φαίνεται να 

έχουν υποστεί την απαραίτητη επεξεργασία. Συγκεκριμένα στα άρθρα 42 και 43 υπάρχει 

μεγάλη ασάφεια σχετικά με το λεγόμενο Σχέδιο Δράσης βελτίωσης της δημόσιας πολιτικής 

Προστατευόμενων Περιοχών και το προβλεπόμενου εκεί Σχεδίου Μετάβασης και του σημείου 

διαδοχής των ΦΔΠΠ από τον ΟΦΥΠΕΚΑ και των σχετικών ρυθμίσεων (βλ. αναλυτικές 

παρατηρήσεις στον σχολιασμό κατ’άρθρο). Δημιουργείται σοβαρή ανησυχία τόσο για το κενό 

που ενδέχεται να δημιουργηθεί ως προς την κάλυψη τυπικών υποχρεώσεων, και ιδίως 

εκείνων της οικονομικής διαχείρισης και της διαχείρισης προγραμμάτων των σημερινών ΦΔ 

από τις νέες δομές, όσο και για το κενό που ενδέχεται να δημιουργηθεί ως προς την 

προστασία και διαχείριση των περιοχών, το οποίο δεν αποκλείεται να καταλήξει σε 

υποβάθμιση των προστατευτέων αντικειμένων και έκθεση της χώρας σε παραβάσεις του 

ενωσιακού δικαίου. Επομένως είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι υπάρχοντες ΦΔΠΠ 

δεν θα πάψουν να λειτουργούν έως ότου οι νέες δομές στηθούν και είναι επιχειρησιακά 

έτοιμες και στελεχωμένες ώστε να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που θα κληρονομήσουν 

από τους ΦΔΠΠ. Επιπλέον είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η κατάργηση του σημερινού 

συστήματος διακυβέρνησης ΠΠ πριν ολοκληρωθεί η έγκριση προεδρικών διαταγμάτων 

και σχεδίων διαχείρισης για όλες τις περιοχές NATURA 2000 της χώρας, γεγονός που θα 

επιτρέψει οι νέες δομές να έχουν σαφή πυξίδα που να καθοδηγεί τις συγκεκριμένες 

αποφάσεις και επιλογές τους για κάθε ΠΠ ευθύνης τους. Μια τέτοια λογική διαπνέει ούτως 

ή άλλως και το κεφάλαιο Γ και το κεφάλαιο Δ του παρόντος νομοσχεδίου και δεν θα πρέπει να 

παρακαμφθεί.  

Άλλες σημαντικές αδυναμίες ή ασάφειες του Κεφαλαίου Γ αφορούν την πρόβλεψη των 

οικονομικών πόρων των νέων δομών και τον προορισμό τους (άρθρα 31 και 34), το 

προσωπικό των νέων δομών και την τύχη της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 (άρθρο 32). Είναι 
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επομένως απολύτως ασαφής και ο χαρακτήρας του νέου συστήματος καθώς και η προοπτική 

αυτό να στηθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο άμεσο μέλλον.  

 

Σχόλια κατ’ άρθρο 

Άρθρο 26 

Προβλέπεται «επικουρικός» ρόλο των πΜΚΟ και γίνεται παραπομπή στο άρθρο 41, αλλά 

λείπει οποιαδήποτε αναφορά σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς και ιδίως σε όσους 

συμμετέχουν στις Επιτροπές Διαχείρισης του άρθρου 35 

Άρθρο 27 

- Παράγραφος 2: «Ο ΟΦΥΠΕΚΑ… λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά 

τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας»: πώς μεταφράζεται αυτό σε νομικούς όρους; 

Σημαίνει κάτι περισσότερο από το ότι πρόκειται για ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από τον υπουργό 

περιβάλλοντος και ανήκει στους φορείς γενικής κυβέρνησης; Αν δεν υπακούει στον βασικό 

κανόνα της επιδίωξης του κέρδους καθότι δημοσίου κοινωφελούς σκοπού, σύμφωνα με 

ποιους κανόνες «της ιδιωτικής οικονομίας λειτουργεί»; 

- Κατά τη παράγραφο 4, σημείο α, ο ΟΦΥΠΕΚΑ δεν φαίνεται να έχει ευρεία αρμοδιότητα για 

την διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά μόνο για τη διαχείριση των ΠΠ  

- Κατά τις διατυπώσεις της παραγράφου 5, σημείο β, δεν κάνει ο ίδιος ο ΟΦΥΠΕΚΑ έρευνα, 

παρακολούθηση και διαχείριση αλλά μόνο συντονίζει άλλους, ενώ δεν φαίνεται να 

αφορούν οι προβλεπόμενες έρευνες και μελέτες τις προστατευόμενες περιοχές τις ίδιες 

αλλά τη διαδικασία της διαχείρισης και την διακυβέρνησή τους. 

- Παράγραφος 5, σημείο γ: Ποια εθνική στρατηγική και σχέδιο δράσης είναι αυτά; Νέα 

στρατηγική; Δεν πρέπει να προσδιοριστεί σε τι αφορούν;  

- Παράγραφος 5, σημείο στ: Δεν είναι καθόλου σαφές τι σημαίνει με τη φράση «δίκτυα σε 

βάση ετήσιας παρακολούθησης»; 

- Παράγραφος 5, σημείο ζ: «χρηματοδότηση των εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων»; 

Μα αυτά τα ίδια τα επιχειρησιακά προγράμματα είναι χρηματοδοτικά μέσα, τι εννοείτε 

εδώ; 

- Παράγραφος 5, σημείο ιγ: Ασύνταχτο; 

- Από αυτή τη διάταξη λείπουν όλες οι αρμοδιότητες που υποτιθεμένως θα έχουν οι τοπικές 

δομές, που αποτελούν τμήματα αυτού του οργανισμού. Δεν μπορείς να έχεις μονάδες σε 

επίπεδο τμήματος που να έχουν αρμοδιότητες που δεν έχει ο ίδιος ο βασικός οργανισμός. 

Δεν βγάζει νομοτεχνικό νόημα. 

Άρθρο 28 

- Παράγραφος 1: Χρειάζονται περισσότερα και σαφέστερα κριτήρια ή και διαδικασία για τη 

στελέχωση του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο 

- Παράγραφος 2: αφού πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο 

τότε χρειάζεται να οριστεί άλλος ως αναπληρωτής του προέδρου 
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Άρθρο 29 

Παράγραφος 2: Δεν υπάρχει παράρτημα, ένας πίνακας υπάρχει όπου όντως «εμφανίζονται» οι 

ΜΔΠΠ χωρίς καμιά όμως σαφή γεωγραφική αναφορά 

Άρθρο 31 

Δεν είναι κατανοητό γιατί καταργούνται όλοι οι άλλοι πόροι των σημερινών ΦΔ για τις 

καινούργιες δομές. Υπενθυμίζονται όλοι οι πιθανοί πόροι των ΦΔ σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία: α) επιχορήγηση από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία καταβάλλεται στην αρχή κάθε έτους. β) έκτακτες 

επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, που δίδονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων γ) 

επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις που μπορεί να δίδονται από τον προϋπολογισμό άλλων 

Υπουργείων, το Πράσινο Ταμείο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανισμούς και 

επιχειρήσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, δ) πόροι που διατίθενται από το 

Περιφερειακό και τα Τομεακά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ) και λοιποί πόροι 

προερχόμενοι από ταμεία ή άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών 

οργανισμών, ε) έσοδα από τις δραστηριότητές τους που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς 

τους, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από προϊόντα που παράγουν ή 

εκμεταλλεύονται, εισιτήρια, ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών και άλλες οικοτουριστικές 

δραστηριότητες, έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις, πώληση υλικών, προβολή και 

εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού και, γενικότερα, από την εκμετάλλευση και προβολή 

του προστατευτέου αντικειμένου, στ) πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας τους, 

επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές 

και χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων, ζ) έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις που 

μπορεί να συνάπτουν με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η) ποσά από κάθε άλλη νόμιμη 

και συμβατή με το σκοπό τους δραστηριότητα, τα οποία εγκρίνονται από το Δ.Σ., θ) έσοδα 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ι) έσοδα από κάθε 

πρόστιμο και τέλος για τα οποία προβλέπεται η απόδοσή τους στους ΦΔΠΠ, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, ιδίως από την αξιοποίηση και διαχείριση υδατικών, δασικών και 

λιβαδικών εκτάσεων, καθώς και των παραγόμενων από αυτά πόρων. 

Άρθρο 32 

- Στην παράγραφο 2 πρέπει να γραφτεί «που αποσπώνται ή μετατάσσονται σε αυτόν», αφού 

η αμέσως επόμενη παράγραφος 3 προβλέπει και μετατάξεις. Σχετικά με το προσωπικό των 

σημερινών ΦΔ η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου είναι σαφής: «Επισημαίνεται ότι το 

προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 

θα μεταφερθεί στον Οργανισμό για να υπηρετεί στις αντίστοιχες Μονάδες Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών, και θα αξιολογηθεί κατά την διαδικασία προκειμένου να 

καλύψει τις θέσεις με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.» Πότε θα σταματήσει να 

«υπηρετεί» με τη σημερινή «αβέβαιη» - για να μην χρησιμοποιήσει κανείς σκληρότερο όρο 

– σχέση εργασίας μένει τελείως ασαφές στο νομοσχέδιο, καθώς δεν υπάρχει σε καμία 

διάταξη καμία αναφορά στο υπάρχον προσωπικό των ΦΔ παρά μόνο στο άρθρο 43(3), 

όπου προβλέπεται η αυτοδίκαιη τοποθέτηση του προσωπικού των ΦΔ στις ΜΔΠΠ αλλά 

δεν αναφέρεται τίποτα σχετικά με το πότε λήγει ή πώς συνεχίζεται η σχέση εργασίας. Δεν 

φαίνεται να προβλέπεται τίποτα άλλο για το υπάρχον προσωπικό παρά η δυνατότητα να 
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συμμετάσχει στη διαδικασία ΑΣΕΠ για την πρόληψη τακτικού προσωπικού στις ΜΔΠΠ και 

η φράση της αιτιολογικής έκθεσης «θα αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία» δεν μεταφράζεται 

σε κάποια συγκεκριμένη πρόβλεψη πουθενά στο Κεφάλαιο Γ. 

- Παράγραφος 6: Ασαφές το τι ακριβώς σημαίνει ότι η επιτροπή ΦΥΣΗ 2000 «μεταφέρεται» 

στον ΟΦΥΠΕΚΑ. Φαίνεται πάντως ότι  η επιτροπή ΦΥΣΗ 2000 σε μετατρέπεται σε 

συμβουλευτική επιτροπή του ΟΦΥΠΕΚΑ από συμβουλευτική στον υπουργό 

περιβάλλοντος που είναι σήμερα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς λεπτομερή τροποποίηση 

της οικείας νομοθεσίας (ΚΥΑ 33318/3028/1998 και λοιπών νόμων έως τον 4519/2018) καθώς 

αυτή σήμερα αποτελεί  το κεντρικό επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για το 

συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων προστασίας 

της ελληνικής βιοποικιλότητας, ρόλος που μοιάζει και ευρύτερος και αντικρουόμενος με 

αυτόν του ΟΦΥΠΕΚΑ και σίγουρα χρειάζεται προσαρμογή. 

Άρθρο 33 

- Παράγραφος 1, σημείο α: Επομένως όταν παραπάνω στο άρθρο 27(5)(γ) μιλούσε για 

εκπόνηση από τον ΟΦΥΠΕΚΑ εθνικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης εννοούσε αυτήν 

την στρατηγική και το σχέδιο δράσης. Τότε ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει αρμοδιότητες που εκφεύγουν 

της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και αφορούν ολόκληρη τη διαχείριση του 

φυσικού περιβάλλοντος και διατήρηση της βιοποικιλότητας και το σχετικό άρθρο πρέπει 

να τροποποιηθεί καταλλήλως. 

- Σημείο στ: «… και ιδιωτικούς φορείς», βλ. άρθρο 41 

- Σημείο ζ: Τι είναι το Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών; Δεν ξανααναφέρεται πουθενά στο νομοσχέδιο 

- Παράγραφος 2: Απολύτως ασαφές τι είναι το Πρόγραμμα εφαρμογής για την υλοποίηση 
των ΣΔ κάθε προστατευόμενης περιοχής και το γιατί χρειάζεται κάτι τέτοιο; να σχέδιο 
διαχείρισης φτάνει σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του, σε σχέδιο 
δράσης. Πότε θα οριστεί τι είναι το πρόγραμμα εφαρμογής και πώς καταρτίζεται; 

Άρθρο 34 

- Παράγραφος 1: Το ότι οι ΜΔΠΠ οργανώνονται σε επίπεδο τμήματος του ΟΦΥΠΕΚΑ 

δημιουργεί προβληματισμό ως προς το πού παίρνονται οι αποφάσεις. Σύμφωνα με τους 

γενικούς κανόνες της δημόσιας διοικητικής οργάνωσης οι αποφάσεις λογικά παίρνονται 

στις Διευθύνσεις Διαχείρισης ΠΠ Νότιου και Βόρειου τομέα, οι οποίες όμως δεν μπορεί 

παρά να είναι απομακρυσμένες από τις ΠΠ και την πραγματικότητά τους.  Δεν 

αιτιολογείται καθόλου η διάκριση νοτίου και βορείου τομέα και δεν είναι απαραίτητη.  

Επιπλέον δεν είναι καθόλου σαφές το κριτήριο με το οποίο αποφασίστηκε ο αριθμός των 

μονάδων. Δεν αρκεί ο πίνακας που επισυνάπτεται, χρειάζεται χάρτης χωρικής 

αρμοδιότητας κάθε Μονάδας ή τουλάχιστον ένδειξη του ποιες ΠΠ καλύπτει η κάθε μία, 

καθώς και διευκρίνιση αν καλύπτει όλες τις κατηγορίες ΠΠ του Κεφαλαίου Δ ή μόνο τις 

παλιές περιοχές χωρικής αρμοδιότητας των προϋφιστάμενων του 2028 28 ΦΔ και τις 

περιοχές NATURA 2000. Μένουν ακόμη αιωρούμενα τα ερωτήματα ως προς την έδρα των 

ΜΔΠΠ, το αν καταργούνται και κλείνουν τα γραφεία και ΚΠ των σημερινών ΦΔ και 

γενικότερα πώς λειτουργούν επιχειρησιακά οι ΜΔΠΠ.  
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Η ακροτελεύτια φράση της παραγράφου δημιουργεί ερωτηματικά. Διατηρείται η 

δυνατότητα σύναψης συμβάσεων διαχείρισης ή έκδοσης ΠΔ που θα αναθέτει τη διαχείριση 

ΠΠ σε δημόσιους φορείς; Η διάταξη της παρ. 1.γ του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 

καταργήθηκε από τον ν. 4519/2018, άρθ. 12, παρ. 3, επανέρχεται με αυτή την προτεινόμενη 

παράγραφο; 

- Παράγραφος 2: δεν είναι δυνατόν τα τμήματα να έχουν άλλες αρμοδιότητες που δεν έχει ο 

ίδιος ο οργανισμός, χρειάζεται ανασκευή του συνόλου των αρμοδιοτήτων ΟΦΥΠΕΚΑ και 

ΜΔΠΠ. Επιπλέον φαίνεται να καταργείται η αρμοδιότητα γνωμοδότησης επί έργων 

δραστηριοτήτων και σχεδίων στην προστατευόμενη περιοχή κατά τη διαδικασία της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς και κάθε άλλη παροχή γνώμης! Αυτό μοιάζει να 

προσκρούει με το εθνικό δίκαιο όπως ισχύει – να σημειωθεί ότι δεν γίνει σχετική 

τροποποίηση στο κεφάλαιο Α – αλλά και με το ενωσιακό δίκαιο, σύμφωνα με το γράμμα 

και το πνεύμα του οποίου στην περιβαλλοντική αδειοδότηση συμμετέχουν απαραίτητα 

αρχές και υπηρεσίες που γνωμοδοτούν από την σκοπιά της διατήρησης της 

βιοποικιλότητας. Ποια υπηρεσία θα επιτελεί πλέον αυτή τη λειτουργία; Και με τι εφόδια και 

γνώσεις;  

Καταργείται και η αρμοδιότητα φύλαξης έστω με την έννοια της εποπτείας από προσωπικό 

των μονάδων και εισάγεται μια διάταξη στο σημείο ιγ η οποία δεν είναι καθόλου σαφές 

πώς είναι δυνατόν να υλοποιηθεί στο ελληνικό σύστημα δημόσιας διοίκησης, και ειδικά σε 

αυτό των σωμάτων ασφαλείας. Πώς θα υλοποιηθεί δηλαδή η πρόβλεψη ότι «οι προτάσεις 

φύλαξης» που θα συντάσσουν οι ΜΔΠΠ θα δεσμεύουν καθοιονδήποτε τρόπο τις αρμόδιες 

υπηρεσίες όπως τα δασαρχεία, την αστυνομία και το λιμενικό, και ιδίως με τι δικαιοδοσία 

οι ΜΔΠΠ θα παρακολουθούν την εφαρμογή αυτών των προτάσεων φύλαξης από τις 

αρμόδιες αρχές, θα ελέγχουν με άλλα λόγια δασαρχεία, αστυνομία και λιμενικές υπηρεσίες;  

Φαίνεται να καταργείται ακόμη η συνδρομή στη χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας, 

με ποιο σκεπτικό έγινε αυτή η επιλογή; 

Η διαχείριση δημοσίων εκτάσεων και η αγορά ή ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων για 

σκοπούς διαχείρισης καταργείται. Με ποιο σκεπτικό; Αυτά τα εργαλεία είναι σε πολλές 

περιοχές απαραίτητα για την αποτελεσματική διαχείριση των τόπων. 

Είναι λάθος ότι δεν προβλέπεται συμμετοχή στην αναθεώρηση/ επικαιροποίηση των 

σχεδίων διαχείρισης από τις ΜΔΠΠ, οι οποίες βρίσκονται κοντύτερα στο φυσικό 

αντικείμενο αλλά και την κοινωνική πραγματικότητα στις προστατευόμενες περιοχές. 

- Παράγραφος 2, σημείο α: Εκτός από τα είδη και τύπους οικοτόπων ενωσιακού 

ενδιαφέροντος είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται και άλλα είδη εθνικού 

ενδιαφέροντος ή άλλες περιβαλλοντικές παράμετροι κρίσιμες για τη διαχείριση των 

τόπων, όπως για παράδειγμα η στάθμη της λίμνης Μικρής Πρέσπας για τη διαχείριση του 

υγροτόπου του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών; 

- Τελείως ασαφές αν οι ΜΔΠΠ κάνουν ή εγκρίνουν ξεναγήσεις. Δεν αναφέρεται τίποτα 

σχετικά αλλά στο ια) υπονοείται ότι προσφέρουν οικοτουριστικές υπηρεσίες επ'αμοιβή.  

Στην ίδια παράγραφο φαίνεται ότι οι ΜΔΠΠ ό,τι έσοδα έχουν πρέπει να τα αφιερώνουν 

στην προώθηση της ανάπτυξης και όχι της προστασίας και της διαχείρισης. Αν αυτό δεν 

έχει γραφτεί εκ παραδρομής,, τότε θα πρόκειται για παγκόσμια πρωτοτυπία. 



Εταιρία Προστασίας Πρεσπών – Μάρτιος 2020     13 από 25 

- Παράγραφος 2, σημείο ιβ: Οι ΜΔΠΠ δεν συμμετέχουν σε προγράμματα παρά μόνο 

υποστηρίζουν την κεντρική υπηρεσία, τον ΟΦΥΠΕΚΑ; Όμως στην αιτιολογική έκθεση 

αναφέρονται τα εξής: «ενώ συγχρόνως με τον συντονισμό και την υλικοτεχνική 

υποστήριξη του Κεντρικού Οργανισμού, οι Περιφερειακές Μονάδες θα έχουν τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν και να προσελκύουν με μεγαλύτερη επιτυχία επιπλέον 

χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα». Πρέπει να διορθωθούν οι αντιφάσεις. 

Άρθρο 35 

Αυτές οι Επιτροπές Διαχείρισης είναι κρίσιμο στοιχείο της μεταρρύθμισης αφού εδώ 

διασώζεται το πολυσυμμετοχικό δημοκρατικό σχήμα διακυβέρνησης των ΠΠ, το οποίο είναι 

κατά τη γνώμη μας το πιο σημαντικό επίτευγμα των δυο δεκαετιών της λειτουργίας των ΦΔ. 

Οι αρμοδιότητές και το πλαίσιο λειτουργίας αυτών των Επιτροπών Διαχείρισης είναι 

απαραίτητο να θωρακιστούν περισσότερο σε αυτόν τον νόμο, καθώς και οι αρχές επί των 

οποίων πρέπει να λειτουργούν, με δεδομένο ότι η επίτευξη συναινέσεων επί ζητημάτων 

διαχείρισης ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς είναι απολύτως απαραίτητη για την 

αποτελεσματική διαχείριση και προστασία. Είναι επομένως σκόπιμο να προσδιοριστεί 

περαιτέρω ο συμβουλευτικός μεν, βαρύνων δε ρόλος τους σε σχέση με τις ΜΔΠΠ. 

Άρθρο 36 

Άλλο είναι η αξιολόγηση του έργου των ΜΔΠΠ της παραγράφου 2 και άλλο η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητάς τους της παραγράφου 1; Γενικά φαίνεται ότι πρόκειται για 

αυτοαξιολόγηση που δεν μπορεί να θεωρηθεί βέλτιστη πρακτική; 

Άρθρο 37 

- Εδώ πρέπει να περιληφθούν και οι ΜΚΟ του άρθρου 41, αλλιώς εκείνο το άρθρο μένει 

ανεφάρμοστο. 

- Σημείο α: Δεν είναι σαφές τι προσωπικό και εξοπλισμό φύλαξης έχουν άραγε οι δήμοι και 

οι περιφέρειες που να σχετίζεται με την περιβαλλοντική παραβατικότητα στις ΠΠ. 

Άρθρο 38 

Και εδώ πρέπει να περιληφθούν και οι ΜΚΟ του άρθρου 41, αλλιώς εκείνο το άρθρο μένει 

ανεφάρμοστο. 

Άρθρο 39 

- Παράγραφος 1: Γιατί ξεχωρίζει η περιφέρεια από τους φορείς που γνωμοδοτούν για τα 

σχέδια διαχείρισης; Θεωρείται τόσο σημαντικό να τονιστεί ότι στο προτεινόμενο ΣΔ πρέπει 

να επισυνάπτεται η γνωμοδότηση της περιφέρειας αλλά δεν προβλέπεται με τον ίδιο 

ξεχωριστό τρόπο η γνωμοδότηση των επιτροπών διαχείρισης των επιμέρους ΠΠ; Είναι 

προβληματική αυτή η λογική. 

- Παράγραφος 2: Πολύ θετική πρόβλεψη, ο σχεδιασμός των αυτοδιοικήσεων Α και Β βαθμού 

πρέπει να μην αντιστρατεύεται τους στόχους των εγκεκριμένων ΣΔ των ΠΠ αλλά να 

εναρμονίζεται με αυτά  
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Άρθρο 40 

- Γιατί ξεχωρίζει ο δήμος από τους φορείς που γνωμοδοτούν για τα σχέδια διαχείρισης; 

Θεωρείται τόσο σημαντικό να τονιστεί ότι στο προτεινόμενο ΣΔ πρέπει να επισυνάπτεται η 

γνωμοδότηση του δήμου αλλά δεν προβλέπεται με τον ίδιο ξεχωριστό τρόπο η 

γνωμοδότηση των επιτροπών διαχείρισης των επιμέρους ΠΠ; Είναι προβληματική αυτή η 

λογική. 

- Παράγραφος 2: Πολύ θετική πρόβλεψη, ο σχεδιασμός των αυτοδιοικήσεων Α και Β βαθμού 

πρέπει να μην αντιστρατεύεται τους στόχους των εγκεκριμένων ΣΔ των ΠΠ αλλά να 

εναρμονίζεται με αυτά  

Άρθρο 41 

- Παράγραφος 3: «δεν έχουν ως μέλη Δ.Σ.» να προστεθεί «ή Γενικής Συνέλευσης» καθώς οι 

ΑΜΚΕ δεν έχουν ΔΣ αλλά ΓΣ. Και παρακάτω «στα μέλη του Δ.Σ.» να προστεθεί «ή της ΓΣ» 

για τον ίδιο λόγο. 

- Παράγραφος 4: Μένει ασαφές πώς προβλέπεται να τεκμηριώνονται αυτά που 

προβλέπονται. 

Άρθρο 42 

- Παράγραφος 4, σημείο ε: Αυτή η κεντρική δομή δεν είναι ο ΟΦΥΠΕΚΑ; Προβλέπεται και 

άλλη κεντρική δομή; 

- Σημείο ζ: Τέτοιοι ιδιωτικοί πόροι δεν φαίνεται να προβλέπονται στο άρθρο 31 που 

περιγράφει όλους τους πόρους του ΟΦΥΠΕΚΑ και δεν μπορούν να πρωτοεμφανίζονται 

εδώ. 

- Παράγραφος 5: Το σχέδιο δράσης που θα φτιάξει το υπουργείο και το οποίο θα προβλέπει 

πώς θα στηθεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα το "διοικεί" (;), παρακολουθεί και αξιολογεί ο ίδιος ο 

ΟΦΥΠΕΚΑ; Δεν στέκει το σχήμα αυτό, είναι κυκλικό. 

- Παράγραφος 7: Επομένως μήπως ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα παρακολουθεί το σχέδιο αφότου 

εφαρμοστεί το Σχέδιο Μετάβασης και στηθεί σαν οργανισμός και όχι πριν από αυτό;. Τότε 

ποιος θα έχει την ευθύνη εφαρμογής του Σχεδίου Μετάβασης; Σε κάθε περίπτωση 

συνάγεται ότι χρειάζεται 1ο βήμα: η έκδοση εφαρμοστικής ΥΑ που να ρυθμίζει τα της 

εκπόνησης κι εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης βελτίωσης της δημόσιας πολιτικής 

Προστατευόμενων Περιοχών, 2ο βήμα: η εκπόνηση και έγκριση αυτού του σχεδίου, 3ο 

βήμα: η εφαρμογή του Σχεδίου Μετάβασης, κι εν συνεχεία μπορεί κανείς να πει ότι μπορεί 

να αναμένει την έναρξη λειτουργίας του ΟΦΥΠΕΚΑ και την κατάργηση των ΦΔ όπως τους 

ξέρουμε. 

- Στην ίδια παράγραφο δεν είναι σαφές τι είναι οι αρχές «της διοίκησης αλλαγής». 

Άρθρο 43 

- Παράγραφος 1: Είναι ασαφές τι σημαίνει ότι για τους πρώτους 6 μήνες τη διοικητική 

υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ θα αναλάβει το ΥΠΕΝ. Ποιες υπηρεσίες του κεντρικού 

υπουργείου μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν με τον διορισμό ΔΣ 

του ΟΦΥΠΕΚΑ και την κατάργηση των σημερινών ΦΔ; Βλ. και επόμενες παρατηρήσεις. 
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- Παράγραφος 2: Επομένως από τότε που διορίζεται ΔΣ στον ΟΦΥΠΕΚΑ και αν υποθέσουμε 

ότι αμέσως συνεδριάζει και αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για αποσπάσεις μέχρι να τοποθετηθεί το αποσπασμένο προσωπικό 

μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών. Εντωμεταξύ από τον διορισμό του ΔΣ έχουν 

καταργηθεί οι ΦΔ. Πώς καλύπτονται οι υποχρεώσεις οικονομικής διαχείρισης και 

διοίκησης των υποθέσεων των ΦΔ σε αυτούς τους 2 μήνες; Ποιος εργάζεται για να τις 

καλύψει και ποιό είναι το όργανο λήψης αποφάσεων που αποφασίζει πληρωμές κλπ; Και 

πώς γίνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η κάλυψη των υποχρεώσεων των 

ΦΔ χωρίς Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και κανονισμό οικονομικής διαχείρισης του 

ΟΦΥΠΕΚΑ; Μήπως δεν αρκεί ο διορισμός ΔΣ αλλά χρειάζεται να υπάρχουν οργανισμός και 

κανονισμός καθώς και προσωπικό στη θέση του για να αντικαταστήσει φορείς εν 

λειτουργία η νέα δομή; 

- Παράγραφος 3: Τοποθετείται το προσωπικό μόλις διοριστεί το ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ και 

καταργηθούν οι σημερινοί ΦΔ; Δηλαδή βρίσκονται ξαφνικά στελεχωμένες οι ΜΔΠΠ χωρίς 

ο ΟΦΥΠΕΚΑ να έχει προσωπικό, γενικούς διευθυντές, διευθυντές και τμηματάρχες; Και 

πού παρουσιάζεται αυτό το προσωπικό; Ποιος τους δίνει εντολές; Δεν φαίνεται να έχει 

γίνει επεξεργασία όλων αυτών των ζητημάτων. Άλλωστε στο αμέσως προηγούμενο άρθρο 

είχε προβλεφθεί η εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσης το οποίο θα περιείχε και Σχέδιο 

Μετάβασης για την περίοδο μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΦΥΠΕΚΑ. Τα άρθρα 42 και 

43 θα πρέπει να διαμορφωθούν συνεκτικά διότι το παρόν άρθρο μοιάζει να αγνοεί την 

πρόβλεψη για Σχέδιο Μετάβασης. Βλ. και πρώτη παρατήρηση στο άρθρο 32 σχετικά με το 

υπάρχον προσωπικό των ΦΔ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΖΩΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  

 

Γενικά Σχόλια 

Το Κεφάλαιο Δ είναι ομολογουμένως το πιο προβληματικό κεφάλαιο του νομοσχεδίου. 

Εκκινεί με το άρθρο 44 που τροποποιεί το ΠΔ 59/2018 περί χρήσεων γης, μια επί της ουσίας 

απαράδεκτη και νομικά και μεθοδολογικά αστήριχτη τροποποίηση του ν. 1650/86 - 3937/2011. 

Ειδικότερα γίνεται προσπάθεια, με τροποποίηση ενός ΠΔ το οποίο εκδόθηκε κατ’ 

εξουσιοδότηση διατάξεων αμιγώς πολεοδομικού χαρακτήρα και το οποίο ορίζει κατηγορίες 

και χρήσης γης ως εργαλείο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τον αστικό δηλαδή κατά βάση 

χώρο, να προδιαγράψει επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες εντός προστατευόμενων 

περιοχών, δηλαδή κατά τεκμήριο εκτός αστικού χώρου στην ύπαιθρο και ακόμα και στην 

πολύτιμη φύση. Αυτό καταλήγει σε παράλογες και δυνητικά καταστροφικές προβλέψεις, με 

πιο χαρακτηριστικές σειρά αστικών χρήσεων στις ζώνες απόλυτης προστασίας (τι κι αν 

αφαιρέθηκαν γρήγορα οι εξορύξεις;). Η επιχειρούμενη τροποποίηση ΠΔ με νόμο είναι 

επιπλέον και νομικά απαράδεκτη, καθώς με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η παράκαμψη του 

ελέγχου νομιμότητας των τροποποιητικών διατάξεων από το ΣτΕ. Επί της ουσίας, οι ζώνες 

των προστατευόμενων περιοχών δεν μπορούν να ταυτίζονται με τις κατηγορίες χρήσης γης. 

Το περισσότερο που νομιμοποιείται να κάνει το υπουργείο είναι να ορίσει ότι κατά την 

κατάρτιση των ΠΔ χαρακτηρισμού και επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων στις 

προστατευόμενες περιοχές και στις ζώνες προστασίας τους θα χρησιμοποιούνται οι κωδικοί 

του ΠΔ 59/2018 και αυτοί οι κωδικοί να εμπλουτιστούν με κατάλληλο και μελετημένο τρόπο 

για να καλύπτουν και το φυσικό περιβάλλον. Διαφορετικά, η προτεινόμενη ρύθμιση, αν 

ισχύσει, οδηγεί σε απομείωση του επιπέδου προστασίας προστατευόμενων περιοχών που 

έχουν θεσπιστεί  ανά την επικράτεια, πράγμα ανεπίτρεπτο κατά πάγια νομολογία του 

Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Όπως σωστά επισημαίνει το WWF Ελλάς σε σχόλιό του που κατατέθηκε στην παρούσα 

διαβούλευση: 

Παρ. 2.α έως 17: Στις ειδικές χρήσεις του π.δ. 59/2018 προστίθεται σύνολο νέων «χρήσεων», οι οποίες 
ωστόσο δεν έχουν τον τυπικό χαρακτήρα «χρήσεων γης», καθώς αποτελούν δραστηριότητες, 
λειτουργίες ή έργα χωρίς σαφή αντιστοίχιση με «χρήση γης». 

Συγκεκριμένα προστίθενται: (α) δραστηριότητες [όπως βόσκηση (24.9), αλιεία (24.10), συλλογή 
φυτών…(24.11), θήρα (24.12) και ήπια θαλάσσια αναψυχή (54)], (β) κατασκευές [όπως εγγειοβελτιωτικά 
έργα αγροτικής ανάπτυξης (24.14) και κατασκευές σε δημόσιους χώρους (48.1-2)] και (γ) έργα ή 
δραστηριότητες, η φύση ή/και η κλίμακα των οποίων -και άρα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα- 
είναι ιδιαίτερα ασαφή και ευρεία ενώ οι ίδιες επιδέχονται περαιτέρω εξειδίκευσης και επιμερισμού 
[όπως αλιεία (24.10), έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των ιχθυαποθεμάτων (55), 
έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρινσης υδάτων ή εδαφών (51) και έργα προστασίας από 
διάβρωση … (51)]. 
Επίσης σημειώνεται ότι προστίθενται στοιχεία, όπως υδάτινοι βιότοποι (53), τα οποία έχουν παντελώς 
ασαφή υπόσταση ως χρήση γης (θα πρέπει να θεωρούνται ως φυσική κάλυψη γης ώστε να μη 
προκληθεί σύγχυση ότι “μέσα σε προστατευόμενες περιοχές μπορεί να κατασκευαστούν 
υδατοδεξαμενές και φράγματα”). 

Ως εκ τούτου, με τη νέα τυπολογία γίνεται ένας προβληματικός συγκερασμός ανάμεσα σε χρήσεις γης 
και δραστηριότητες-έργα. Προκύπτει δηλαδή ασαφής διάκριση ανάμεσα σε χρήσεις γης που 
εντάσσονται στη συμβατική τυπολογία των χρήσεων γης και σε δραστηριότητες-έργα, οι οποίες μπορεί 
και να μην αντιστοιχούν αυστηρά σε «χρήση γης» αλλά και που η ρύθμισή τους συναρτάται άμεσα με 
την επίτευξη αποτελεσματικής προστασίας και διαχείρισης και αποτελεί αντικείμενο των σχεδίων 
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διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Ως συνέπεια, δυσχεραίνεται η χρήση των βασικών κατά την 
περιβαλλοντική νομοθεσία εργαλείων (π.δ. και σχέδια διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών) για 
την επίτευξη αποτελεσματικής προστασίας. 

Επίσης στις ειδικές χρήσεις γης προστίθενται στοιχεία που προστατεύονται από ειδικότερα νομικά 
καθεστώτα (π.χ. μνημεία κ.ά. χώροι της αρχαιολογικής νομοθεσίας, δάση και δασικές εκτάσεις κατά τη 
δασική νομοθεσία). Κατ’ αυτό τον τρόπο, επιχειρείται κάποιου είδους ενσωμάτωση ετερογενών 
καθεστώτων προστασίας, κάθε ένα από τα οποία αποτελεί αρμοδιότητα διακριτών δημοσίων αρχών, 
χρησιμοποιεί τα δικά του θεσμικά και τεχνικά εργαλεία, παράγει διαφορετικές έννομες συνέπειες για 
αρμόδιες αρχές και ενδιαφερομένους, και διαμορφώνει ένα ιδιαίτερο πλαίσιο προστασίας και 
διαχείρισης, στο οποίο περιλαμβάνονται κανονιστικές ρυθμίσεις χωρικού χαρακτήρα (όπως “χρήσεις 
γης” και όροι και περιορισμοί σε έργα και δραστηριότητες). Είναι ωστόσο προφανές ότι μια τέτοια 
“εναρμόνιση” διακριτών καθεστώτων προστασίας στην τυπολογία των χρήσεων γης θα απαιτούσε 
συνολικότερες αλλαγές στις επιμέρους πολιτικές και όχι την απλή συμπερίληψη ετερογενών 
ρυθμίσεων προστασίας στην τυπολογία χρήσεων γης. Σε κάθε περίπτωση, διαστέλλεται ακόμα 
περισσότερο η έννοια των χρήσεων γης και μειώνεται η συνεκτικότητα της συστηματοποίησής τους, με 
αβέβαια αποτελέσματα τόσο για τον περιβαλλοντικό όσο και για τον χωρικό σχεδιασμό. 

Πέραν του άρθρου 44, το Κεφάλαιο Δ συνεχίζει με 3 άρθρα που επιχειρούν να αναμορφώσουν 

τα άρθρα 18, 19 και 21 του νόμου 1650/86 όπως έχουν τροποποιηθεί με τον ν.3937/2011 με 

διατυπώσεις που προκαλούν προβληματισμό και σύγχυση, ιδίως σε συνδυασμό με τα όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 44. Προτείνεται λοιπόν η συνολική αναμόρφωση του Κεφαλαίου Δ, 

σύμφωνα με όσα έχει ήδη υποβάλει στην παρούσα διαβούλευση το Green Tank, τα οποία και 

παραθέτουμε στα κατ’ άρθρο σχόλιά μας με μικρές διαφοροποιήσεις και προσθήκες. 

 

Σχόλια κατ’ άρθρο 

Άρθρο 44 

- Η απόπειρα του νομοσχεδίου να εντάξει ρυθμίσεις που αφορούν σε χρήσεις γης που 

ρυθμίζονται από τον ρυθμιστικό (πολεοδομικό) σχεδιασμό στον σχεδιασμό των 

προστατευόμενων περιοχών είναι ιδιαιτέρως προβληματική. 

- Επειδή ωστόσο γίνεται κατανοητή η ανάγκη κωδικοποίησης των καλύψεων και χρήσεων 

εντός των προστατευόμενων περιοχών και συνέπειας ως προς τις χρήσεις που αφορούν σε 

όλες τις εκτάσεις της χώρας, προτείνεται να προβλεφθεί η επικαιροποίηση του π.δ. και να 

γίνει συντεταγμένα και οργανωμένα μετά από στενή διεπιστημονική συνεργασία 

χωροτακτών και ειδικών με εμπειρία στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. 

- Συγκεκριμένα, το π.δ. 59/2018 μπορεί να συμπληρωθεί και να περιλαμβάνει επιπλέον 

χρήσεις γης που να αφορούν σε περιοχές της υπαίθρου και εξωαστικού χώρου.  

- Ειδικότερα, ο κατάλογος των χρήσεων γης θα ήταν χρήσιμο να είναι συνεπής με τον 

κωδικοποιημένο κατάλογο απειλών που χρησιμοποιείται από την ΕΕ με βάση τις 

προδιαγραφές της IUCN στα τυποποιημένα δελτία αναφοράς για κάθε περιοχή NATURA 

2000 καθώς και τις σχετικές αναφορές της χώρας προς την ΕΕ και διεθνείς συμβάσεις (π.χ. 

Σύμβαση Ραμσάρ). Συνεπώς, ο κατάλογος πρέπει να συμπληρωθεί ώστε να καλύπτει 

διαφορετικούς τύπους χρήσεων, π.χ. να διαφοροποιεί την εντατική από την εκτατική 

κτηνοτροφία, την ελεύθερη από την εσταυλισμένη βόσκηση, τη λατομική δραστηριότητα 

από την εξορυκτική, κοκ, διαφοροποιήσεις δηλαδή που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις 

προστατευόμενες περιοχές και οι οποίες αποτελούν διαφορετικές χρήσεις γης. Οι 

διαφοροποιήσεις αυτές είναι αντίστοιχες με τον πολεοδομικό σχεδιασμό που διαφοροποιεί 
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τις οδούς από τις οδούς ήπιας κυκλοφορίας και τους πεζοδρόμους από τους αμιγείς 

πεζοδρόμους. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί συνέπεια και τυποποιημένη ορολογία. 

Στις σχετικές χρήσεις πρέπει να προστεθούν και όλες εκείνες που αφορούν στον θαλάσσιο 

χώρο, καθώς οι περιοχές NATURA 2000 καλύπτουν σήμερα το 19% περίπου των εγχώριων 

υδάτων της χώρας.  

- Όσον αφορά στις καλύψεις γης που προτείνεται να περιληφθούν στο π.δ., αυτές θα πρέπει 

να διαφοροποιηθούν από τις χρήσεις. Η κατηγοριοποίηση προτείνεται να είναι σε 

αντιστοιχία με τις κατηγορίες που χρησιμοποιεί η ΕΕ κατά το CORINE (για λόγους 

συνέπειας) καθώς και με τους τύπους οικοτόπων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και τον σχετικό 

κατάλογο των πρόσθετων ελληνικών τύπων οικοτόπων. Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση 

θα πρέπει η κατηγοριοποίηση να αφορά στις καλύψεις που είναι ορατές και κατανοητές 

στον καθένα και όχι τυχόν νομικούς ορισμούς, όπως στην περίπτωση των δασικών 

οικοσυστημάτων. Οι εκάστοτε λοιπές διαφοροποίησης, π.χ. μεταξύ δασών και δασικών 

εκτάσεων θα προκύψουν από την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας και τα εργαλεία τα 

οποία προβλέπει, δηλαδή τους δασικούς χάρτες και το δασολόγιο.  

- Παρ. 1α): Η πρόβλεψη για το περιεχόμενο των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και των 

όρων προστασίας για την εκάστοτε προστατευόμενη περιοχή δεν πρέπει να 

περιλαμβάνεται στο π.δ. που αφορά στην καταγραφή των χρήσεων γης αλλά στις σχετικές 

διατάξεις που αφορούν στις προστατευόμενες περιοχές και τον χαρακτηρισμό τους και 

συγκεκριμένα στα άρθρα 19-21 του ν. 1650/1986, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

Σχετική πρόταση κατατίθεται στις παρατηρήσεις μας επί των αντίστοιχων άρθρων (άρθ. 

45-47).  

- Παρ. 1 β): Οι τέσσερις ζώνες που προβλέπονται στο συγκεκριμένο άρθρο είναι μία χρήσιμη 

και συμβατή με τη διεθνή πρακτική κατηγοριοποίηση. Ωστόσο δεν θα πρέπει να 

προβλέπεται στο συγκεκριμένο π.δ. αλλά στα σχετικά άρθρα 19-21 του ν. 1650/1986. Οι 

ζώνες αυτές πρέπει να ορίζονται (όπως ισχύει σήμερα και για τις κατηγορίες των 

προστατευόμενων περιοχών) ως προς τον σκοπό και το γενικό τους πλαίσιο και 

συγκεκριμένα κριτήρια και όχι βάσει ενός καταλόγου χρήσεων που δυνητικά ή 

υποχρεωτικά θα περιλαμβάνουν (βλ. παρατηρήσεις για την παρ. 17 παρακάτω). Σχετική 

πρόταση κατατίθεται στις παρατηρήσεις μας επί των αντίστοιχων άρθρων. 

- Ειδικότερα, πρέπει να διασφαλίζεται η διαβάθμιση της προστασίας, από τις ζώνες 

απολύτου προστασίας, στις οποίες δεν επιτρέπεται τίποτα άλλο παρά η έρευνα και η πολύ 

αυστηρά ορισμένη και απολύτως απαραίτητη διαχείριση ή επίσκεψη της περιοχής, μέχρι 

τις ζώνες βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων στις οποίες επιτρέπονται υπό όρους 

αρκετές δραστηριότητες που συντελούν ώστε οι προστατευόμενες περιοχές να γίνουν 

πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης. Σχετική πρόταση κατατίθεται στις παρατηρήσεις μας επί 

των αντίστοιχων άρθρων. 

- Παρ. 17 (σχετικά με τις χρήσεις ανά ζώνη προστασίας): Είναι αδόκιμο και επικίνδυνο οι 

χρήσεις που θα ισχύουν στην εκάστοτε ζώνη προστατευόμενης περιοχής να 

προκαθορίζονται. Μία τέτοια προσέγγιση θα καθιστούσε χωρίς αντικείμενο τον σχεδιασμό 

και αχρείαστες τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες μελετούν, αναλύουν, 

τεκμηριώνουν και καθορίζουν τους συγκεκριμένους όρους χρήσης και δραστηριοτήτων σε 

κάθε περιοχή ανάλογα με το εκάστοτε προστατευόμενο/α αντικείμενο/α. Διαφορετικές 



Εταιρία Προστασίας Πρεσπών – Μάρτιος 2020     19 από 25 

χρήσεις και δραστηριότητες προβλέπονται σε μια προστατευόμενη ζώνη δασικού 

χαρακτήρα, υγροτοπικού ή θαλάσσιου χαρακτήρα όπως και όταν αντικείμενο προστασίας 

είναι ένα φυτό, ένα ζώο που ζει σε περιορισμένο χώρο ή αν πρόκειται για εποχικό 

μεταναστευτικό είδος. Προτείνεται στα αντίστοιχα άρθρα του ν. 1650/1986 να προβλέπεται 

ότι ο καθορισμός των χρήσεων ανά ζώνη προστασίας θα πρέπει να επιλέγεται από το π.δ., 

αφού αυτό πρώτα συμπληρωθεί με τις χρήσεις που αφορούν σε προστατευόμενες 

περιοχές, όπως περιγράφεται παραπάνω, και να εξειδικεύονται ανάλογα με τις ανάγκες 

προστασίας της κάθε περιοχής. Σχετική πρόταση κατατίθεται στις παρατηρήσεις μας επί 

των αντίστοιχων άρθρων. 

Άρθρο 45 

- Ο ν. 3937/2011 με την τροποποίηση του άρθ. 18 του ν. 1650/1986 επιχείρησε για πρώτη 

φορά να οργανώσει ένα συνεκτικό εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών. Στην 

παρ. 3, διευκολύνοντας τον πολίτη στην κατανόηση του εθνικού συστήματος, καθόρισε τις 

κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών. Ακόμα και αν τροποποιούνται οι κατηγορίες των 

προστατευόμενων περιοχών η αναφορά στις κατηγορίες αυτές στο άρθρο 18 πρέπει να 

διατηρηθεί, καθώς είναι πιο εύκολα κατανοητή από τον πολίτη σε αντίθεση με μία 

παραπομπή σε άλλο άρθρο.  

- Η τροποποίηση των κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών, μετά από μία δεκαετία 

εφαρμογής του ν. 3937/2011, αλλά και τη σχεδόν μηδαμινή εξέλιξη ως προς τον 

χαρακτηρισμό προστατευόμενων περιοχών (με εξαίρεση την αύξηση του ποσοστού των 

περιοχών Natura 2000), δεν είναι επί της αρχής μία αρνητική εξέλιξη. Αντίθετα μπορεί να 

διευκρινίσει ζητήματα που κατέστησαν δύσκολη την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου. 

Ήδη το νομοσχέδιο προβλέπει αυτή την αλλαγή τροποποιώντας τα άρθρα 18 και 19 του ν. 

1650/1986 με τα προτεινόμενα άρθρα 45 και 46. Ωστόσο, η προτεινόμενη τροποποίηση δεν 

κρίνεται ως ενδεδειγμένη. Το άρθρο 46 επιχειρεί να διαχωρίσει τις περιοχές NATURA 2000 

από το εθνικό σύστημα των προστατευόμενων περιοχών, αντίθετα με τη μεγάλη και 

αναγνωρισμένη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθεια του ν. 3937/2011 ένταξής 

τους στο εθνικό σύστημα.  

- Συνεπώς προτείνεται μία εναλλακτική προσέγγιση και συγκεκριμένα να οριστούν 

συγκεκριμένες κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών που να καλύπτουν κάθε 

περίπτωση. Προτείνεται με διάταξη του νόμου (παρόμοια με αυτή της παρ. 1 και 3 αρθ. 46) 

να προβλεφθεί ο χαρακτηρισμός όλων των περιοχών NATURA 2000 ως μία από αυτές τις 

κατηγορίες (στην προτεινόμενη Περιοχή Προστασίας και Διατήρησης της 

Βιοποικιλότητας). Με αυτόν τον τρόπο η Πολιτεία θα αναγνωρίζει τις περιοχές NATURA 

2000, θα τις εντάσσει στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών, χωρίς ωστόσο να 

περιορίζει το δικαίωμα της να ορίσει και άλλες περιοχές που είναι εθνικά σημαντικές αλλά 

όχι της εμβέλειας ενός εθνικού πάρκου (π.χ. μικροί υγρότοποι, σπήλαια, κοκ) σε αυτή την 

κατηγορία προστασίας. Επιπλέον θα πρέπει να προβλέπεται ότι οι περιοχές NATURA 2000 

δύνανται να χαρακτηριστούν και να ενταχθούν σε άλλες κατηγορίες προστασίας.    

- Συγκεκριμένα προτείνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών:  

1) Εθνικό Πάρκο (δεν έχει θεσπιστεί μέχρι σήμερα κανένα περιφερειακό πάρκο, συνεπώς 

δεν έχει φανεί η σκοπιμότητα αυτής της υπο-κατηγορίας) 
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2) Περιοχή Προστασίας και Διατήρησης της Βιοποικιλότητας αντί «Προστασίας 

οικοτόπων και ειδών» (που προτείνεται στην παρ. 1 του άρθ. 46) καθώς είναι πιθανό η 

κατηγορία αυτή να παρερμηνευτεί ότι αφορά μόνο τους τύπους οικοτόπων και τα είδη 

που προστατεύονται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ενώ η χώρα έχει επιπλέον 

οικοτόπους και είδη που δύναται να απαιτούν τον χαρακτηρισμό περιοχής ως 

προστατευόμενης). Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα ενσωματώνει τις περιοχές NATURA 

2000 στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών 

3) Καταφύγιο άγριας ζωής 

4) Προστατευόμενο τοπίο και προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός 

- Στο συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να μεταφερθεί η πρόβλεψη (τώρα στην παρ. 1 του άρθ. 

44) περί ζωνών προστασίας αντί του π.δ. 59/2018 και συγκεκριμένα προτείνουμε την 

ακόλουθη διατύπωση:  

Στις προστατευόμενες περιοχές δύνανται να οριοθετούνται σαφώς οι εξής ζώνες στις 

οποίες κλιμακώνεται η προστασία, τα μέτρα διαχείρισης καθώς και οι επιτρεπόμενες 

χρήσεις γης και δραστηριότητες:  

1) Ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης 

2) Ζώνες προστασίας της φύσης  

3) Ζώνες διαχείρισης οικοτόπων και ειδών 

4) Ζώνες βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων 

Η διαφορετική ονομασία ανάμεσα στις κατηγορίες και στις ζώνες προστατευόμενων 

περιοχών επιλύει το θέμα της σύγχυσης που έχει εντοπιστεί κατά την εφαρμογή του ν. 

3937/2011.  

Άρθρο 46 

- Το άρθρο αυτό πρέπει να ορίζει τα κριτήρια χαρακτηρισμού της κάθε κατηγορίας και 

ζώνης προστατευόμενης περιοχής που προτείνουμε να συνθέτουν το εθνικό σύστημα 

προστατευόμενων περιοχών. Προτείνονται οι ακόλουθες συμπληρώσεις και 

αναδιατυπώσεις, βασισμένες στις ισχύουσες διατάξεις και κάποιες διατυπώσεις από το 

παρόν νομοσχέδιο, καθώς και την εν γένει εμπειρία των τελευταίων ετών:  

1) Ως Εθνικά Πάρκα, χαρακτηρίζονται οι μεγάλες σε έκταση [χερσαίες, υδάτινες, 

θαλάσσιες ή μικτού χαρακτήρα,] φυσικές ή ημιφυσικές περιοχές στις οποίες 

λαμβάνουν χώρα οικολογικές λειτουργίες ευρείας κλίμακας με χαρακτηριστικά είδη 

και τύπους φυσικών οικοτόπων κοινοτικής σημασίας ή/και ελληνικού ενδιαφέροντος, 

τα οποία χρήζουν προστασίας και διατήρησης. [Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν 

ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας και της ποικιλίας των φυσικών 

και των πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών.] 

2)  [Ως Περιοχές Προστασίας και Διατήρησης της Βιοποικιλότητας χαρακτηρίζονται 

οι χερσαίες, υδάτινες, θαλάσσιες ή μικτού χαρακτήρα, φυσικές ή ημιφυσικές 

περιοχές οι οποίες φιλοξενούν τύπους οικοτόπων και είδη που είναι διεθνούς, 

ευρωπαϊκής, ή/και ελληνικής σημασίας, και χρήζουν προστασίας και διαχείρισης, 

καθώς και περιοχές οι οποίες παρέχουν σημαντικές οικοσυστημικές λειτουργίες.]  
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3) Ως Καταφύγια Άγριας Ζωής, χαρακτηρίζονται [χερσαίες, υδάτινες, θαλάσσιες ή 

μικτού χαρακτήρα,] περιοχές που αξιολογούνται ως κατάλληλες για την ανάπτυξη 

πληθυσμών της άγριας πανίδας και χλωρίδας ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, 

διατροφής, διαχείμασης ειδών της άγριας πανίδας, ή ως περιοχές αναπαραγωγής 

ψαριών και συγκέντρωσης γόνου. [Ως καταφύγια άγριας ζωής μπορούν να 

χαρακτηρίζονται και εκτάσεις που λειτουργούν ως οικολογικοί διάδρομοι μεταξύ 

άλλων κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών.] 

4) Ως προστατευόμενα τοπία ή προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί χαρακτηρίζονται 

[εκτάσεις μεγάλης οικολογικής, γεωλογικής, αισθητικής ή πολιτισμικής αξίας 

ή/και] λειτουργικά τμήματα της φύσης ή μεμονωμένα δημιουργήματά της (περιοχές ή 

στοιχεία σημειακού χαρακτήρα), που έχουν ιδιαίτερη οικολογική, [αισθητική,] 

γεωλογική ή γεωμορφολογική αξία ή συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών 

διεργασιών [κι ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών] και στην 

προστασία φυσικών πόρων, όπως δέντρα, συστάδες δέντρων και θάμνων, θαλάσσια 

προστατευτική βλάστηση, παρόχθια και παράκτια βλάστηση, φυσικοί φράχτες, 

καταρράκτες, πηγές, φαράγγια, θίνες, ύφαλοι, σπηλιές, βράχοι, απολιθωμένα δάση, 

δέντρα ή τμήματά τους, παλαιοντολογικά ευρήματα, κοραλλιογενείς 

γεωμορφολογικοί σχηματισμοί και γεώτοποι [καθώς και ανθρωπογενών στοιχείων 

όπως οι παραδοσιακές καλλιέργειες, αγροικίες, πέτρινοι φράχτες, ξερολιθιές, 

αναβαθμίδες και κρήνες]. Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί που έχουν 

μνημειακό χαρακτήρα, χαρακτηρίζονται ειδικότερα ως διατηρητέα μνημεία της 

φύσης. 

- Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι οι χαρακτηρισμοί Εθνικό Πάρκο και Περιοχή 

Προστασίας και Διατήρησης της Βιοποικιλότητας τίθενται διαζευκτικά και δεν 

μπορούν να αφορούν την ίδια περιοχή, ενώ περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ή θα 

χαρακτηριστούν στο μέλλον Καταφύγια Άγριας Ζωής ή/και Προστατευόμενα τοπία ή 

προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί μπορούν να ενσωματώνονται στις άλλες 2 

κατηγορίες προστασίας διατηρώντας τον αυτοτελή χαρακτήρα τους ή με κατάργηση 

του χαρακτηρισμού τους αν αυτό οδηγεί σε διατήρηση τουλάχιστον του ίδιου 

επιπέδου προστασίας όπως αυτό που απολάμβαναν οι περιοχές πριν την ενσωμάτωσή 

τους. Σε περίπτωση κατάργησης του χαρακτηρισμού μιας περιοχής ως 

Προστατευόμενο τοπίο ή προστατευόμενο φυσικό σχηματισμό κατά την ενσωμάτωσή 

της σε Εθνικό Πάρκο ή σε Περιοχή Προστασίας και Διατήρησης της Βιοποικιλότητας 

θα πρέπει να διασφαλίζεται με ειδικές ρυθμίσεις στο οικείο ΠΔ η αποτελεσματική 

προστασία του τοπίου ή του σχηματισμού. 

- Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται ότι οι προστατευόμενες περιοχές δύνανται να 

ονοματίζονται με βάση κάποιο χαρακτηριστικό τους όπως είναι ο κύριος χαρακτήρας της 

περιοχής, πχ. θαλάσσιο πάρκο, κοκ. 

- Επιπλέον, προτείνεται να διατηρηθούν οι ακόλουθες ισχύουσες διατάξεις:  

1) «Οι εθνικοί δρυμοί που έχουν κηρυχθεί κατά το άρθρο 78 του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7 Α΄), 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν.δ. 996/1971 (ΦΕΚ 192 Α΄) και οι 

υγρότοποι διεθνούς σημασίας κατά τη Σύμβαση Ραμσάρ, η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του ν.δ. 191/1974 (ΦΕΚ 350 Α΄), χαρακτηρίζονται εθνικά πάρκα με 
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προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά τη διαδικασία του άρθρου 21.» (παρ. 5(3)η του 

ν.3937/2011) 

2) «Τοπία που έχουν κηρυχθεί ως αισθητικά δάση, ως περιαστικά δάση, ως 

προστατευόμενα δάση και ως διατηρητέα μνημεία της φύσης εντάσσονται δια του 

παρόντος στην αντίστοιχη κατηγορία. Για τα κηρυγμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους, με απόφαση του [ΥΠΕΝ], ρυθμίζονται οι όροι ένταξης τους.» (παρ. 5(5)γ του 

ν.3937/2011) 

- Στην συνέχεια θα πρέπει να προστεθούν και τα κριτήρια για τον καθορισμό ζωνών εντός 

των προστατευόμενων. Προτείνονται οι ακόλουθες διατυπώσεις, βασισμένες στις 

ισχύουσες διατάξεις και κάποιες διατυπώσεις από τον παρόν νομοσχέδιο: «Στις 

προστατευόμενες περιοχές των ως άνω κατηγοριών ορίζονται ζώνες προστασίας, με 

βάση τα ακόλουθα:  

1) Ως Ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης ορίζονται οι εκτάσεις με εξαιρετικά 

ευαίσθητα οικοσυστήματα, ενδιαιτήματα σπάνιων, απειλούμενων με εξαφάνιση ή 

σημαντικών ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή άγριας πανίδας ή εκτάσεις που έχουν 

σημαίνουσα θέση στον κύκλο ζωής σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ή 

εξαιρετικά ευαίσθητων ειδών της άγριας πανίδας. Στις περιοχές απόλυτης προστασίας 

της φύσης απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να 

επιτρέπονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του οικείου σχεδίου διαχείρισης 

και ειδική άδεια της οικείας ΜΔΠΠ, η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών εφόσον 

εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας, όπως και η εκτέλεση εργασιών που 

κρίνονται απολύτως αναγκαίες για τη μη αλλοίωση εκείνων των χαρακτηριστικών 

που διασφαλίζουν τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων, ειδών ή 

οικοτόπων, καθώς και αυστηρά ελεγχόμενη επίσκεψη ειδικών σκοπών. 

2) Ως Ζώνες προστασίας της φύσης ορίζονται εκτάσεις οι οποίες φιλοξενούν 

προστατευόμενα, απειλούμενα ή σημαντικά οικοσυστήματα, ενδιαιτήματα, σπάνιων, 

απειλούμενων με εξαφάνιση ή σημαντικών ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή άγριας 

πανίδας για τις οποίες απαιτείται αυστηρή προστασία. Στις περιοχές αυτές 

προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από κάθε δραστηριότητα ή επέμβαση που 

μπορεί να μεταβάλει ή να αλλοιώσει τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του. 

Σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις που προβλέπει η πράξη χαρακτηρισμού, 

επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών και δραστηριοτήτων που κρίνονται αναγκαίες 

για τη μη αλλοίωση εκείνων των χαρακτηριστικών που διασφαλίζουν τη 

διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων, η επιστημονική έρευνα καθώς και 

ήπιας κλίμακας χρήσεις και δραστηριότητες, που συνάδουν με τους σκοπούς 

προστασίας της περιοχής. 

3) Ως Ζώνες διαχείρισης οικοτόπων και ειδών ορίζονται οι εκτάσεις που υπόκεινται σε 

διαχείριση για τη διασφάλιση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των 

προστατεύων αντικειμένων, διεθνούς, ευρωπαϊκής ή εθνικής σημασίας που 

φιλοξενούν. Σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις που προβλέπει η πράξη 

χαρακτηρισμού ρυθμίζονται ή απαγορεύονται εκείνες οι χρήσεις και δραστηριότητες 
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που δύνανται να υποβαθμίσουν την κατάσταση διατήρηση των προστατευτέων 

αντικειμένων και τους στόχους προστασίας της περιοχής.  

4) Ως Ζώνες βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων ορίζονται οι εκτάσεις στις οποίες 

επιτρέπονται δραστηριότητες που προάγουν τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 

πόρων και συντελούν ώστε οι προστατευόμενες περιοχές να αποτελούν πρότυπα 

βιώσιμης ανάπτυξης.  

- Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αν μια έκταση ορίζεται ως ζώνη απολύτου 

προστασίας, τότε θα πρέπει υποχρεωτικά να ορίζεται γύρω της ζώνη προστασίας της 

φύσης, ώστε να προστατεύεται καλύτερα η συγκεκριμένη ζώνη.  

- Εφόσον ενσωματωθούν οι παραπάνω παρατηρήσεις τότε δύναται να προβλεφθεί ότι οι 

χρήσεις γης που επιτρέπονται στις ζώνες προστασίας καθορίζονται από τον κατάλογο 

χρήσεων γης που περιλαμβάνεται στο π.δ. 59/2018, μετά από σχετική τροποποίησή του 

ώστε, όπως σημειώθηκε στις παρατηρήσεις μας επί του άρθρου 44, να καλύπτει 

διαφορετικούς τύπους χρήσεων που αφορούν στις προστατευόμενες περιοχές. 

- Επιπλέον με βάση τις ισχύουσες προβλέψεις προτείνονται οι ακόλουθες διατυπώσεις:  

1) «Εφόσον μία έκταση ή ένα στοιχείο της φύσης χαρακτηριστεί ως προστατευόμενο τοπίο 

ή φυσικός σχηματικός, απαγορεύονται ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να 

επιφέρουν καταστροφή, φθορά ή αλλοίωση των προστατευόμενων φυσικών 

σχηματισμών, όπως και των προστατευόμενων τοπίων ή των επί μέρους στοιχείων τους.» 

(άρθ. 5 (5)γ του ν.3937/2011) 

2) Ειδικότερα για τα καταφύγια άγριας ζωής προτείνεται να διατηρηθούν οι οριζόντιες 

ρυθμίσεις καθώς ταιριάζουν στην κατηγορία αυτή και θα διευκολύνουν στη συνέχεια τη 

διαδικασία χαρακτηρισμού που διατηρείται με απόφαση του Συντονιστή των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, διαφορετικά θα απαιτείται και για αυτή την κατηγορία 

έκδοση π.δ. Ωστόσο καθώς έχουν εντοπιστεί προβλήματα κατά την εφαρμογή της 

συγκεκριμένης πρόβλεψης προτείνεται η ακόλουθη αναδιατύπωση:  

«Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών 

ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της 

άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η 

καταστροφή των φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και 

αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών συστημάτων, η διάθεση ή 

απόρριψη αποβλήτων, η ανάπτυξη υδατοκαλλιεργητικών και ιχθυοκαλλιεργειών, η 

διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε 

πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Με την οικεία πράξη χαρακτηρισμού μπορούν 

να επιβάλλονται επιπλέον όροι και περιορισμοί σε Καταφύγια Άγριας Ζωής, και 

ιδιαίτερα σε όσα θεσμοθετούνται σε οικολογικούς διαδρόμους, ούτως ώστε να 

διατηρηθούν αδιατάρακτα από δραστηριότητες που θα επέφεραν σημαντική 

αλλοίωση του χαρακτήρα και των οικολογικών λειτουργιών της εκάστοτε περιοχής.  

Ειδικότερα, απαγορεύεται η αλιεία και η ανάπτυξη υδατοκαλλιεργητικών / 

ιχθυοτροφικών δραστηριοτήτων εντός θαλάσσιων και λιμναίων καταφυγίων άγριας 

ζωής». 
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Προς αποφυγή προβλημάτων εφαρμογής που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν προτείνεται 

να υπάρξει πρόβλεψη στις μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τις υφιστάμενες 

ιχθυοκαλλιεργητικές και υδατοκαλλιεργητικές δραστηριότητες σε υδάτινες και μεικτού 

χαρακτήρα περιοχές (π.χ. λιμνοθάλασσες):  

- Προτείνεται επίσης, να υπάρξει πρόβλεψη για ανάλυση και αξιολόγηση από το ΥΠΕΝ των 

υφιστάμενων ΚΑΖ που να τεθεί σε διαβούλευση ώστε να επικαιροποιηθεί και 

συμμορφωθεί καλύτερα ο κατάλογος των ΚΑΖ με τους σκοπούς και τους στόχους της 

ισχύουσας νομοθεσίας.  

- Η παράγραφος 3 θα πρέπει να διαγραφεί καθώς καλύπτεται από τις άλλες διατάξεις που 

προτείνονται με τις παρούσες παρατηρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται 

επανάληψη  (βλ. παρ. 1 άρθ. 45). 

Άρθρο 47 

- Οι διατάξεις που αφορούν στον τρόπο χαρακτηρισμού ή τα εργαλεία διαχείρισης των 

προστατευόμενων περιοχών πρέπει να αποτυπώνονται σε αυτό το άρθρο και όχι να 

διασκορπίζονται στο π.δ. 59/2018 ή σε άρθρα του ν. 1650/1986 που αφορούν άλλα θέματα 

(όπως το άρθρο 18). Συνεπώς προτείνεται να διατηρηθεί με τις ανάλογες προσαρμογές o 

τίτλος και η δομή του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 όπως ισχύει σήμερα, περιγράφοντας 

δηλαδή πλήρως τη διαδικασία χαρακτηρισμού μίας προστατευόμενης περιοχής και στη 

συνέχεια τα εργαλεία διαχείρισης. Το προτεινόμενο άρθρο έτσι κι αλλιώς απαιτεί 

νομοτεχνική επεξεργασία καθώς δημιουργείται σύγχυση μεταξύ των παραγράφων 1 και 

4. 

- Συγκεκριμένα, προτείνονται οι ακόλουθες διατυπώσεις σε αντικατάσταση των παρ. 1, 2, 3, 

5, και 7 βασισμένες στις ισχύουσες διατάξεις και κάποιες διατυπώσεις από το παρόν 

νομοσχέδιο, καθώς και την εν γένει εμπειρία των τελευταίων ετών:  

1) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της «Επιτροπής Φύση 2000» και σε εφαρμογή 

ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης (ΕΠΜ), γίνεται ο χαρακτηρισμός των 

προστατευόμενων περιοχών 1 (Εθνικών Πάρκων) και 2 (Προστασίας και 

Διατήρησης της Βιοποικιλότητας) άρθρου 19 καθώς και η οριοθέτηση των ζωνών 

προστασίας του άρθρου 19 και ο καθορισμός χρήσεων γης και δραστηριοτήτων 

μέσα σε αυτές.  

Σημειώνεται ότι οι κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών προτείνονται στα ειδικότερα 

σχόλια μας στο άρθρο 46.  

2) Η ΕΠΜ τεκμηριώνει επιστημονικά την ανάγκη προστασίας του εκάστοτε 

προστατευτέου αντικειμένου, την κατηγορία χαρακτηρισμού, τις ζώνες και τις 

ρυθμίσεις προστασίας της κάθε περιοχής και εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχουν 

στο περιβάλλον και ειδικότερα στο προστατευτέο αντικείμενο, τα προτεινόμενα 

μέτρα και ιδίως οι όροι και περιορισμοί δραστηριοτήτων που προτείνει, σε 

συνδυασμό με τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες, όπως αυτές θα προκύπτουν 

από τις προτεινόμενες χρήσεις γης. Επίσης, εξετάζει τις συνέπειες εναλλακτικών 

λύσεων, περιλαμβανομένης και της μηδενικής λύσης, καθώς και την 

αναγκαιότητα λήψης μέτρων σε γειτονικές εκτάσεις.  
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3) Η ανάθεση της σύνταξης ΕΠΜ και η έγκριση της γίνεται από τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

4) Η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης των ΕΠΜ, όπως και οι προδιαγραφές των 

ΕΠΜ, των ειδικών εκθέσεων και των προεδρικών διαταγμάτων χαρακτηρισμού 

ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

5) Τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων χαρακτηρισμού της παραγράφου 1 

ανακοινώνονται πριν από την οριστική διατύπωση τους στα συναρμόδια 

υπουργεία, στους αρμόδιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

κατατίθενται υποχρεωτικά σε δημόσια διαβούλευση για διάστημα ενός μηνός. 

Ενδιαφερόμενοι πολίτες, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς έχουν τη 

δυνατότητα εντός του οριζομένου χρονικού διαστήματος να εκφράσουν 

εγγράφως τη γνώμη τους. Σε περιοχές, στις οποίες λειτουργεί πολιτικό 

αεροδρόμιο, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 

Σε περίπτωση που η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου αφορά σε 

περιοχές ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των νομικών 

προσώπων που εποπτεύονται από αυτό, οι οποίες περιλαμβάνουν στρατιωτικές 

υποδομές και εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εθνικής άμυνας και 

ασφάλειας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

6) Για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως καταφυγίου άγριας ζωής και ως 

προστατευόμενου τοπίου ή φυσικού σχηματισμού εκδίδεται απόφαση του 

Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με βάση ειδική έκθεση που 

τεκμηριώνει την οικολογική ή άλλη φυσική αξία της περιοχής. Στην πράξη 

χαρακτηρισμού καθορίζονται προτεραιότητες διατήρησης για την κάθε περιοχή. 

-  Στην προτεινόμενη παρ. 3 σχετικά με τα σχέδια διαχείρισης, η οποία θα ήταν σκόπιμο να 

μεταφερθεί στο τέλος όλων των διατάξεων που αφορούν στον χαρακτηρισμό 

προστατευόμενων περιοχών, πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα σχέδια διαχείρισης αφορούν 

σε όλες τις κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών. Συνεπώς πρέπει να προστεθεί «Για 

όλες τις κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών καταρτίζονται σχέδια διαχείρισης.», αντί 

της προτεινόμενης παρ. 1 που αφορά μόνο στις περιοχές NATURA 2000. Το σχέδιο 

διαχείρισης αποτελεί το βασικό εργαλείο διαχείρισης κάθε περιοχής. 

 


