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Οι θέςεισ και οι προτάςεισ τησ Ελληνικήσ Οικολογικήσ Εταιρείασ για το 
Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενεργείασ με τίτλο 
«Οργάνωςη και λειτουργία φορέων διαχείριςησ προςτατευόμενων περιοχών» 

 

 

Η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, ςτο πλαύςιο τησ διαβούλευςησ του 
Σχεδύου Νόμου του Υπουργεύου Περιβϊλλοντοσ & Ενεργεύασ με τύτλο 
«Οργϊνωςη και λειτουργύα φορϋων διαχεύριςησ προςτατευόμενων περιοχών», 
παρουςιϊζει εδώ ςυνοπτικϊ τισ θϋςεισ τησ και τισ προτϊςεισ τησ, 
επιςημαύνοντασ τόςο τα θετικϊ όςο και τα αρνητικϊ/προβληματικϊ ςτοιχεύα 
του νομοςχεδύου. Αναλυτικότερα κεύμενα τησ Ελληνικής Οικολογικής 
Εταιρείας για αυτό το θϋμα υπϊρχουν ςτον ιςτότοπο τησ 
(http://www.helecos.gr). 

 

Θετικά σημεία: 

1) Η διατόρηςη των Φορϋων Διαχεύριςησ και η αύξηςη του αριθμού & τησ 
ϋκταςησ των προςτατευόμενων περιοχών που υπϊγονται ςτην αρμοδιότητα των 
Φ.Δ. Έτςι επιτυγχϊνεται λύςη για τισ περιοχϋσ του δικτύου Natura 2000, 
που εύχαν παραμεύνει για τόςο μεγϊλο διϊςτημα χωρύσ υπεύθυνο ςχόμα 
διαχεύριςησ, γεγονόσ που όταν και ςε αναντιςτοιχύα με τισ υποχρεώςεισ 
τησ χώρασ μασ ςτο πλαύςιο τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ.  

2) Η πρόβλεψη για χρηματοδότηςη από τον κρατικό προϋπολογιςμό & από 
ϊλλεσ πηγϋσ. Αυτό ουςιαςτικϊ μπορεύ να αποτελϋςει το πρώτο βόμα για μια 
εθνικό πολιτικό για το φυςικό περιβϊλλον, που δεν θα εξαρτϊται 
αποκλειςτικϊ από περιςταςιακϋσ χρηματοδοτόςεισ. 

3) Η ςυγκρότηςη πιο ολιγομελών ΔΣ που ενδεχομϋνωσ, και υπό 
προϋποθϋςεισ, θα μπορϋςουν να ςυμβϊλλουν ςε πιο ευϋλικτη και 
αποτελεςματικό λειτουργύα των Φ.Δ. 

4) Η πρόβλεψη για αξιολόγηςη του προςωπικού των Φ.Δ., ϋτςι ώςτε να 
εξαςφαλύζεται η αποδοτικότητϊ του και η αποτελεςματικό λειτουργύα των 
Φ.Δ. 

 

Προβληματικά/Αρνητικά σημεία: 

1) Η αύξηςη του αριθμού & τησ ϋκταςησ των προςτατευόμενων περιοχών που 
υπϊγονται ςτην αρμοδιότητα των Φ.Δ. ςυνεπϊγεται αυξημϋνεσ απαιτόςεισ 
για τη χρηματοδότηςη και τη ςτελϋχωςη τουσ. Εϊν δεν γύνει κϊτι τϋτοιο 
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το αποτϋλεςμα θα εύναι εξαιρετικϊ αρνητικό καθώσ οι Φ.Δ. δεν θα 
μπορϋςουν να ανταποκριθούν ςτο ρόλο τουσ. Αυτό θα ϋχει δυςμενεύσ 
ςυνϋπειεσ ςτη περιβαλλοντικό διαχεύριςη των περιοχών ευθύνησ τουσ και 
θα οδηγόςει ςτην απαξύωςό των Φ.Δ. και εντϋλει ςτο μαραςμό και τη μη 
βιωςιμότητϊ τουσ. Πιθανόν δε τα πρϊγματα θα επιδεινωθούν ακόμη και για 
τισ τωρινϋσ περιοχϋσ ευθύνησ τουσ. Στο παρόν νομοςχϋδιο δεν εύναι ςαφϋσ 
πώσ με το υπϊρχον προςωπικό και ςτελϋχωςη θα μπορϋςουν οι Φ.Δ. να 
ανταποκριθούν ςε αυτϋσ τισ αυξημϋνεσ απαιτόςεισ (ςε διαχεύριςη, 
εποπτεύα και φύλαξη). Επύςησ, το μεταβατικό ςτϊδιο για αυτό το ςχόμα 
χρηματοδότηςησ εύναι μεγϊλο (ουςιαςτικϊ από το 2019) και δεν ορύζονται 
με ςαφόνεια τα κριτόρια και το ύψοσ τησ χρηματοδότηςησ τόςο ςυνολικϊ 
όςο και ανϊ Φ.Δ. 

2) Ο ρόλοσ των Φ.Δ. παραμϋνει γνωμοδοτικόσ και αρκετϋσ αρμοδιότητεσ 
παραμϋνουν ό και περνούν ςτο Υπουργεύο, γεγονόσ που μειώνει την 
αποτελεςματικότητϊ τουσ αλλϊ και την προοπτικό να αναλϊβουν 
πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτην περιβαλλοντικό διαχεύριςη ςτη χώρα μασ. 
Συγκεκριμϋνα, οι Φ.Δ. ουςιαςτικϊ αγνοούνται κατϊ την εκπόνηςη των ΕΠΜ 
και τη ςύνταξη των Σχεδύων Διαχεύριςησ των περιοχών αρμοδιότητϊσ τουσ. 
Ήδη ϋχει δημοςιευτεύ από το Υπουργεύο η προκόρυξη για την εκπόνηςη ΕΠΜ 
και ΣΔ για τισ περιοχϋσ του δικτύου Natura 2000, όπου μϊλιςτα δεν 
γύνεται καμιϊ αναφορϊ ςε Φ.Δ. και ςτην υποχρϋωςη των αναδόχων 
(μελετητικϊ γραφεύα) να λαμβϊνουν υπόψη τουσ τη γνώμη των Φ.Δ (υπϊρχει 
μόνο μια γενικόλογη αναφορϊ ςτην προκόρυξη για επαφϋσ με την τοπικό 
κοινωνύα). Ωςτόςο οι Φ.Δ. θα ϋπρεπε να εύναι οι βαςικού διαμορφωτϋσ των 
ΕΠΜ και των ΣΔ, που εντϋλει θα κληθούν να υλοποιόςουν, καθώσ γνωρύζουν 
καλύτερα τα ιδιαύτερα δεδομϋνα των περιοχών που εποπτεύουν. Αυτό η 
αγνόηςό τουσ θα ϋχει και μακροπρόθεςμεσ ςυνϋπειεσ. Συγκεκριμϋνα, αφενόσ 
ςτερεύ από τουσ Φ.Δ. την προοπτικό να εξελιχθούν ςε αυτοδύναμουσ 
οργανιςμούσ μελϋτησ, εκπόνηςησ και υλοπούηςησ ςχεδύων διαχεύριςησ και 
αφετϋρου αυξϊνει τελικϊ το κόςτοσ αυτών των μελετών. 

3) Το νομοςχϋδιο, κατϊ τη γνώμη μασ, δεν επιλύει με αποτελεςματικό 
τρόπο θϋματα προςωπικού και ςτελϋχωςησ. Στην πλειονότητϊ του το υπϊρχον 
προςωπικό ϋχει αποκτόςει ςημαντικό εμπειρύα και θα όταν λϊθοσ να 
αγνοηθεύ αυτό. Παρϊλληλα, για την απαιτούμενη επιπλϋον ςτελϋχωςη των 
Φ.Δ. θα πρϋπει να υπϊρχουν ςαφεύσ προβλϋψεισ για τισ ειδικότητεσ, τα 
προςόντα και κριτόρια που θα διαςφαλύζουν την επιλογό των ικανότερων. 
Προφανώσ οι οκτϊμηνεσ ςυμβϊςεισ εύναι μια επιλογό που δεν διαςφαλύζει 
τη ςυνϋχεια και την προοπτικό των Φ.Δ., καθώσ ϋτςι διατηρεύται και η 
αναςφϊλεια ςτο προςωπικό, κϊτι που ενδεχομϋνωσ επηρεϊζει και την 
αποδοτικότητϊ τουσ. 

4) Παρϊλληλα με την αξιολόγηςη του προςωπικού θα ϋπρεπε να προβλϋπεται 
και διαδικαςύα αξιολόγηςησ των Φ.Δ. και του ϋργου τουσ με ςυγκεκριμϋνα 
κριτόρια (π.χ. επύτευξη περιβαλλοντικών ςτόχων). 

5) Όπωσ προεύπαμε, καταρχόν εύναι λογικό η μεύωςη του αριθμού των μελών 
των ΔΣ, καθώσ η μϋχρι ςόμερα εμπειρύα ϋχει δεύξει ότι τα μεγϊλα ΔΣ δεν 
λειτούργηςαν αποτελεςματικϊ. Ωςτόςο, πρϋπει να εξαςφαλιςτεύ ότι δεν θα 
δημιουργούνται περιςταςιακϋσ πλειοψηφύεσ που θα οδηγούν ςτη λόψη 
δυςμενών αποφϊςεων για το φυςικό περιβϊλλον και τη βιοποικιλότητα των 
περιοχών ευθύνησ των Φ.Δ. Δεν πρϋπει να ξεχνϊμε πωσ η προςταςύα του 



φυςικού περιβϊλλοντοσ και τησ βιοποικιλότητασ εύναι ο βαςικόσ λόγοσ 
ύπαρξησ των Φ.Δ. Αυτό, εν μϋρει, μπορεύ να διαςφαλιςτεύ εϊν υιοθετηθεύ 
ωσ βαςικό αρχό λόψησ αποφϊςεων η Αρχό τησ Πρόληψησ (Precautionary 
Approach). 

6) Εύναι λογικό και επιθυμητό οι Φ.Δ., να ϋχουν ςχετικό αυτονομύα, 
ωςτόςο πρϋπει να λειτουργούν ςε ϋνα γενικότερο πλαύςιο ςε εθνικό 
επύπεδο. Όμωσ από το ςυγκεκριμϋνο νομοςχϋδιο απουςιϊζει ο 
κατευθυντόριοσ ρόλοσ του Υπουργεύου Περιβϊλλοντοσ & Ενεργεύασ, καθώσ 
και οποιαδόποτε αναφορϊ ςτο ςημαντικό ρόλο που θα μπορούςε να 
διαδραματύςει ςε αυτό η Επιτροπό Φύςη 2000 και η Εθνικό Στρατηγικό για 
τη Βιοποικιλότητα. Σε αυτό το πλαύςιο θα ϋπρεπε να προβλϋπεται 
διαδικαςύα και μηχανιςμόσ ςυντονιςμού και ςυνεργαςύασ των Φ.Δ. με 
γεωγραφικϊ ό θεματικϊ κριτόρια, ώςτε εντϋλει να επιτευχθεύ ο ςτόχοσ 
δημιουργύασ ενόσ λειτουργικού και ςυνεκτικού δικτύου Φ.Δ και 
προςτατευόμενων περιοχών. 

 


