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Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για την πρόσκληση εκ μέρους της 
Επιτροπής Φύση 2000, την οποία εκπροσωπώ ως αναπληρώτρια πρόεδρος της. 

Δύο λόγια για την Επιτροπή Φύση 2000: Η Επιτροπή θεσπίστηκε το 1998. Αποτελεί το κεντρικό 
επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο του κράτους για την προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, ενώ λειτουργεί και ως Εθνική Επιτροπή Προστατευόμενων Περιοχών.  

Στην πορεία της1 (κι εδώ εννοώ τα χρόνια που λειτούργησε, γιατί υπήρχαν μικρά ή και μεγάλα 
διαστήματα κατά τα οποία ήταν ανενεργή) έχει συμβάλει στη σταδιακή ωρίμανση της 
προστασίας της φύσης της χώρας μας. Έχει εκπονήσει (το 2011) τη μοναδική αξιολόγηση των 
φορέων διαχείρισης ενώ έχει καταθέσει προτάσεις (2012) για τη βελτίωση της λειτουργίας 
των φορέων διαχείρισης αλλά και τον ορισμό κριτήριων (οικολογικών γεωγραφικών, 
διοικητικών) για την επιλογή του πλέον κατάλληλου σχήματος για τη διοίκηση των υπόλοιπων 
προστατευόμενων περιοχών. Τα τελευταία χρόνια έχει πολλές φορές εκφράσει την αγωνία 
της για τον χρόνο που περνά και τις δράσεις που δεν λαμβάνονται για τις προστατευόμενες 
περιοχές. Συμμετείχε με συντονιστικό ρόλο στον εθνικό διάλογο για τις προστατευόμενες 
περιοχές το 2014 και πρόσφατα στην ομάδα εργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος ώστε 
να φτάσουμε επιτέλους στο νομοσχέδιο που έχετε μπροστά σας.  

Οι προστατευόμενες περιοχές αποτελούν το βασικότερο εργαλείο που έχουμε στη διάθεση 
μας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Γι’ αυτό εξάλλου η θέσπιση αλλά και η 
αποτελεσματική διαχείριση χερσαίων και θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών έχει 
τεθεί ως προτεραιότητα από την παγκόσμια κοινότητα και ειδικότερα από τη Σύμβαση του 
ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα. 

Το νομοσχέδιο κινείται σε σωστή κατεύθυνση, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που 
έχουν διαδραματίσει ή δύνανται να διαδραματίσουν οι Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ). Ενώ βλέπουμε θετικά την επιλογή του Υπουργείου, 
σημειώνουμε ότι δεν θα πρέπει εκ των προτέρων να καταργηθούν άλλα σχήματα 
διαχείρισης που προβλέπονται στον ν. 2742/1999 και που θα μπορούσαν να δοκιμαστούν.  

Το κυριότερο τονίζουμε την ανάγκη να κινητοποιηθεί αμέσως το Υπουργείο ώστε τα νέα 
σχήματα τώρα, στα πρώτα τους βήματα, και να μην τα αφήσει χωρίς κατεύθυνση και 
καθοδήγηση.  

Κι εδώ είναι που εγείρονται ερωτήματα που αφορούν στην εφαρμογή του νόμου και κυρίως 
στην αποτελεσματικότητα του. Η προστασία της φύσης απαιτεί σταθερές: τακτικό 
προσωπικό (θα υπάρχει;), σταθερή χρηματοδότηση (για πρώτη φορά προβλέπεται), συνεχή 
παρακολούθηση της κατάστασης των ειδών (δεν γίνεται κατανοητό πώς θα λειτουργήσει), 
συστηματική φύλαξη (δεν βλέπουμε βελτίωση) και το κυριότερο βιώσιμη και ολοκληρωμένη 
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διαχείριση (πώς όμως χωρίς οι ΦΔΠΠ να καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης και να 
αποσαφηνίζονται οι συν-αρμοδιότητες με άλλες υπηρεσίες;).  

Η Επιτροπή Φύση 2000 θα αναλάβει τον ρόλο που της αναλογεί, όπως έχει κάνει και στο 
παρελθόν αλλά δεν μπορεί να αναλάβει τον ρόλο αποκλειστικά όταν την ευθύνη της 
εποπτείας και τους συντονισμού έχει η κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος.  

Ειδικότερα, μέσω του νομοσχεδίου ανατίθεται στην Επιτροπή ο ρόλος αξιολόγησης των 
φορέων διαχείρισης. Η Επιτροπή θέλει να ανταποκριθεί σε αυτόν τον ρόλο όμως αυτή τη 
στιγμή δεν έχει οποιαδήποτε τεχνική και διοικητική υποστήριξη. Πώς θα μπορέσει να 
ανταποκριθεί στον ρόλο αξιολόγησης 36 ετήσιων εκθέσεων και να παρέχει ουσιαστική 
κατεύθυνση για τη διαχείριση του 30% της χερσαίας έκτασης της χώρας και του 22 και πλέον 
της θαλάσσιας; Θεωρούμε ότι το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας των ετήσιων εκθέσεων 
πρέπει να αναλάβει η νέα Διεύθυνση Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας και στη 
συνέχεια η Επιτροπή Φύση 2000 να δώσει την επιστημονική και ειδική της γνώμη 
επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην προστασία και της διαχείριση της 
φύσης.  

Επίσης, το νομοσχέδιο αποτελεί την ευκαιρία να προβλεφθεί τεχνική και διοικητική στήριξη 
της Επιτροπής Φύση (πιθανά από την αρμόδια Δ/νση Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας) ώστε να μπορέσει να λειτουργεί πιο ομαλά και σταθερά παρέχοντας 
ουσιαστική κατεύθυνση και επιστημονική γνώμη.  

Το νομοσχέδιο μπορεί να αποτελέσει ένα νέο ξεκίνημα για τις προστατευόμενες περιοχές. 
Όμως χρειάζεται το εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών να έχει τις σωστές βάσεις 
και αυτές είναι που η δική σας Επιτροπή αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές μπορείτε να 
εξασφαλίσετε.  

 

Eκ μέρους της Επιτροπής Φύση 2000, 

 

 

 

Ιόλη Χριστοπούλου 

Αναπληρώτρια Πρόεδρος 

 


