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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

“Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης” 

Το παρακάτω κείμενο υπεβλήθη στη Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου, ως 

σχόλιο στο Άρθρο 1 (Γενικές Διατάξεις).  

Η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία:  

1. Εκφράζει τη διαφωνία της στη χρήση του όρου ‘δημόσιες γαίες’, ο οποίος αποδίδεται σε 

όλα τα φυσικά οικοσυστήματα που δεν είναι δάση ή δασικές εκτάσεις (όπως ορίζονται στο 

παρόν σχέδιο νόμου), συγχέοντας το φυσικό χαρακτήρα τους με το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

τους. Προτείνουμε την αντικατάσταση του όρου ‘δημόσιες γαίες’ με τον όρο ‘Φυσικά 

οικοσυστήματα’. 

2. Εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το πλήθος των επεμβάσεων που επιτρέπονται ή 

δύναται να επιτραπούν στις ‘δημόσιες γαίες’ (αλλά και στα δάση και στις δασικές εκτάσεις). 

Οι επεμβάσεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο υποβάθμισης, κατακερματισμού ή απώλειας πολλά 

φυσικά οικοσυστήματα, με σοβαρές επιπτώσεις στα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας 

που υποστηρίζουν. Για παράδειγμα, οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ‘δημόσιες γαίες’ 

με το παρόν, αποτελούν σημαντικό τμήμα των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της 

Μεσογειακής ζώνης. Στο βαθμό που η χώρα δεν έχει καθορίσει τους στόχους διατήρησης, 

τις προτεραιότητες διατήρησης και τα μέτρα διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου 

Natura 2000, ως όφειλε σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της, αλλά και δεν έχει 

καθορίσει Σχήμα Διαχείρισης για την πλειονότητα των προστατευομένων περιοχών της 

(70%), οι όποιες επεμβάσεις σε αυτές θέτουν σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο την πλούσια 

βιοποικιλότητά τους.  

3. Θεωρεί ότι για τα φυσικά οικοσυστήματα που δεν υπάγονται σε κάποιο καθεστώς 

διατήρησης, και τα οποία πολλές φορές καλύπτουν παρακείμενες, των περιοχών του 

Δικτύου Natura 2000 εκτάσεις, οι όποιες επεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από 

Περιβαλλοντικές Μελέτες βασιζόμενες σε αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης των επιπτώσεων 

τους σε είδη και οικοσυστήματα. 

Με εκτίμηση, 

για το Δ.Σ. της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας 

Π. Δημητρακόπουλος 

 


