ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000,
Λεωφόρος Μεσογείων 119,
Αθήνα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 που συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ υπ’ αρ. 248/ΤΕΥΧΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /26-5-2017, πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2018
στην αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεσογείων 119,
Αθήνα.
Παρόντες ήταν τα ακόλουθα μέλη: κ. Β. Λυκούσης (Πρόεδρος), κ. Γ. Αλβανόπουλος
(εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ), κ. Ι. Χριστοπούλου (εκπρόσωπος ΜΚΟ), κ. Μ.Οικονόμου (εκπρόσωπος
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), κ. Ν. Αγγουρίδης (Υπ Οικονομίας & Ανάπτυξης), κ. Σ.
Σταυριανοπούλου (εκπρόσωπος Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού), κ. Β. Μασούρα (εκπρόσωπος
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), κ. Α. Σολωμού (ειδικός στο
γνωστικό αντικείμενο της Δασοπονίας), κ. Σ. Ψαρούδας (εκπρόσωπος ΜΚΟ) και ο κος
Παναγιωτίδης (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της Θ. Βιολογίας-Ωκεανογραφίας)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/99 περί συλλογικών οργάνων, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε
απαρτία.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
α) Συζήτηση επί του ΣΝ για το εθνικό σύστημα διοίκησης και διαχείρισης των
προστατευόμενων περιοχών και της βιοποικιλότητας μετά από ενημέρωση από τα μέλη της
επιτροπής 2000 που συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας
β) Κατάθεση απόψεων των μελών της επιτροπής επί του σχεδίου γνωμοδότησης για τους
στόχους διατήρησης των περιοχών NATURA.
γ) Ενημέρωση της επιτροπής για το θέμα της πρόσφατης πετρελαιορύπανσης του Σαρωνικού
Κόλπου

Συνεδρίαση
α) Συζήτηση του ΣΝ για το εθνικό σύστημα διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόμενων
περιοχών και της βιοποικιλότητας μετά από ενημέρωση από τα μέλη της επιτροπής 2000
που συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας
Η διαλογική συζήτηση βασίστηκε στη γραπτή εισήγηση της κας Ιόλης Χριστοπούλου, η οποία
επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα Ι. Η κα Ιόλη Χριστοπούλου εκπροσώπησε την

επιτροπή με ειδική παρέμβαση στην ειδική συνεδρίαση της επιτροπής περιβάλλοντος της
βουλής με θέμα το ΣΝ για το εθνικό σύστημα διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόμενων
περιοχών.
Στη συζήτηση παρατέθηκε το ιστορικό και η πορεία μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου.
Τα μέλη εστίασαν ιδιαίτερα στον ρόλο και υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Επιτροπή Φύση
2000 στην αξιολόγηση του έργου των φορέων διαχείρισης. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα
περίπλοκο και τονίστηκε ότι πρέπει το συντομότερο δυνατόν να καθοριστούν οι διαδικασίες,
οι κανόνες και οι προδιαγραφές τής αξιολόγησης των φορέων διαχείρισης και η εμπλοκή και
ρόλος της επιτροπής με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις.
Αποφασίστηκε ότι το θέμα θα συζητηθεί ειδικά σε επόμενη συνεδρίαση.

β) Κατάθεση απόψεων των μελών της επιτροπής επί του σχεδίου γνωμοδότησης για τους
στόχους διατήρησης των περιοχών NATURA.
Υπήρξε συζήτηση επί του σχεδίου γνωμοδότησης που έχει κατατεθεί ωστόσο η τελική
απόφαση αναβλήθηκε. Κρίθηκε απαραίτητο και πριν ληφθεί απόφαση για την τελική
διατύπωση της γνώμης της επιτροπής, να κληθούν στην επόμενη (5η) συνεδρίαση της
Επιτροπής Φύση 2000 οι ανάδοχοι, οι επιστημονικοί υπεύθυνοι της εποπτείας και οι
εισηγητές των στόχων, όπως προέκυψαν από το έργο της εποπτείας.

γ) Ενημέρωση της επιτροπής για το θέμα της πρόσφατης πετρελαιορύπανσης του
Σαρωνικού Κόλπου
Ο Πρόεδρος κ. Β. Λυκούσης με την ιδιότητα του ως Διευθυντή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας
του ΕΛΚΕΘΕ ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία της παρακολούθησης των επιπτώσεων
της πετρελαιορύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου.
Η εικόνα συνολικά βαίνει βελτιούμενη από τον Οκτώβριο του 2017 και τον Νοέμβριο του 207
όλες οι τιμές των παράκτιων υδάτων επανήλθαν σε φυσιολογικές τιμές. Σε φυσιολογικές τιμές
μετρήθηκαν και δείγματα θαλασσινού νερού από τα βαθύτερα σημεία του Σαρωνικού κόλπου.
Δεν ανιχνεύθηκαν κάποιες επιπτώσεις στο βένθος και κατά συνέπεια στην βενθική
βιοποικιλότητα. Νεότερα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στο τέλος Μαρτίου με την τελική
έκθεση και λήξη του προγράμματος. Είναι απαραίτητο η έρευνα να συνεχίσει με διερεύνηση
των τμημάτων του ΒΔ Σαρωνικού σε βάθη μεγαλύτερα από 25μέτρα βάθος με όργανα οπτικής
παρακολούθησης του πυθμένα (ROV-Remote Operated Vehicle) για την διαπίστωση πιθανής
πετρελαιορύπανσης-πετρελαιοκηλίδων στα βαθύτερα τμήματα του πυθμένα του ΒΔ
Σαρωνικού. Υπάρχει σύμφωνη γνώμη και του Υπουργείου για την μελέτη αυτή.
Ο κος Λυκούσης απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών.
Η συνεδρίση λύεται μή υπάρχοντος άλλου θέματος πρός συζήτηση

Παράρτημα Ι
Αθήνα, 12/2/2018
Ενημέρωση προς την Επιτροπή Φύση 2000
Σχετικά με τον νέο νόμο 4519/2018(ΦΕΚ Α΄ 25) για τους «φορείς διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών και άλλες διατάξεις»

Ιστορικό
Η ανάγκη να οριστεί η διοικητική δομή, η αρχιτεκτονική, του εθνικού συστήματος προστατευόμενων
περιοχών προκύπτει κυρίως απότο γεγονός ότι για το μεγαλύτερο μέρος (περίπου 70-80%) των
περιοχών Natura 2000 της χώρας δεν είχε οριστεί σχήμα διαχείρισης. Σημειώνεται ότι δεν είχε
προβλεφθεί σχήμα διαχείρισης ούτε για τις νέες περιοχές Natura 2000 που προστέθηκαν τον
Δεκέμβριο 2017, που επέκτειναν το δίκτυο Natura 2000 κυρίως στον θαλάσσιο χώρο.
Ο θεσμός των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών βασίστηκε στις προβλέψεις του ν.
2742/1999 που έθεσε επιλογές σχημάτων διαχείρισης για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας. Οι
εναλλακτικές επιλογές που προέβλεπε ο ν. 2742/1999 ήταν η ανάθεση της διαχείρισης σε φορέα
διαχείρισης ή σε υφιστάμενες δημόσιες υπηρεσίες, ειδικές υπηρεσίες και ΝΠΔΔ ή φορείς που ορίζονται
για το σκοπό αυτό με συμβάσεις διαχείρισης.
Το μόνο σχήμα διαχείρισης που έχει δοκιμαστεί μέχρι σήμερα είναι οι φορείς διαχείρισης. Κατηγορίες
προστατευόμενων περιοχών που είχαν δασικό χαρακτήρα ή προέκυπταν από προβλέψεις της δασικής
νομοθεσίας υπάγονταν επίσης στην αρμοδιότητα δασικών υπηρεσιών.
Ο πρώτος φορέας διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής συστάθηκε το 1999 και ήταν αυτός του
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Επόμενος φορέας διαχείρισης που ιδρύθηκε ήταν αυτός του
Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα. Στη συνέχεια 25 φορείς ιδρύθηκαν με τον ν. 3044/2002 ενώ
αργότερα ιδρύθηκαν οι Φορείς Διαχείρισης Τζουμέρκων και Καστοριάς.
Μέχρι σήμερα, λοιπόν, έχουν ιδρυθεί 29 φορείς διαχείρισης. Έχουν λειτουργήσει 28, καθώς ο φορέας
διαχείρισης Καστοριάς δεν λειτούργησε ποτέ.
Το 2011 με τη ψήφιση του ν. 3937 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας τέθηκαν για πρώτη φορά υπό
την ίδια νομική σκέπη όλες οι κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών (δηλαδή και αυτές που
προέκυπταν από τις προβλέψεις της δασικής νομοθεσίας) και πλέον συστάθηκε ένα ενιαίο εθνικό
σύστημα προστατευόμενων περιοχών με τις παρακάτω κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών:
1)
2)
3)
4)

Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης
Περιοχές προστασίας της φύσης
Φυσικά πάρκα και ειδικότερα ως: εθνικά ή περιφερειακά πάρκα
Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών και ειδικότερα ως: ειδικές ζώνες διατήρησης
(Ε.Ζ.Δ.), ζώνες ειδικής προστασίας (Ζ.Ε.Π.) ή καταφύγια άγριας ζωής ή συνδυασμός αυτών.
5) Προστατευόμενα τοπία και στοιχεία τοπίου ή προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί

Ο νόμος 3937/2011 διατήρησε τις επιλογές διαχείρισης του ν. 2742/99 για τις προστατευόμενες
περιοχές. Όρισε ότι η διοίκηση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών των κατηγοριών 1
(απολύτου προστασίας), 2 (προστασίας της φύσης), 3 (φυσικά πάρκα, δηλ. εθνικά και περιφερειακά
πάρκα), 4.1 (ειδικές ζώνες διατήρησης) και 4.2 (ζώνες ειδικής προστασίας) ανήκει στους φορείς
διαχείρισης ή στις δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα στους οποίους μπορούσε να ανατεθεί η

διαχείριση των περιοχών μέσω των Π.Δ. χαρακτηρισμού ενώ για τις περιπτώσεις 4.3. (καταφύγια άγρια
ζωής) και 5 (προστατευόμενα τοπία, κτλ) ανήκει στις κατά περίπτωση οικείες αρχές (π.χ. δασαρχεία).
Ο ν. 3937/2011 προέβλεψε επίσης την ίδρυση Δ/νσεων Συντονισμού Προστατευόμενων Περιοχών σε
επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την προστασία και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
που υπάγονται στην χωρική τους αρμοδιότητα. Ωστόσο οι διευθύνσεις αυτές δεν έχουν προς παρόν
ιδρυθεί.
Παρά τις νομικές προβλέψεις που περιεγράφηκαν παραπάνω οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών που είχαν ιδρυθεί καλύπταν μόνο ένα μέρος των περιοχών Natura 2000.
Σημειώνεται ότι τα όρια αρμοδιότητας αρκετών από τους υφιστάμενους φορείς διαχείρισης τέθηκαν το
2002 χωρίς να συμπίπτουν με τα όρια των περιοχών Natura 2000 αλλά ούτε και με τα όρια εθνικών
πάρκων που ιδρύθηκαν αργότερα, συνήθως με κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι περισσότερες από τις
οποίες έχουν καταπέσει στο ΣτΕ, ή με τα όρια καταφύγια άγρια ζωής που συνήθως προϋπήρχαν.
Υπενθυμίζεται ότι για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και περιοχές Natura 2000, για τις οποίες η
πολιτεία έχει επιλέξει να τις εντάξεις σε κάποια κατηγορία προστατευόμενής περιοχής (π.χ. εθνικό
πάρκο), οι πράξεις χαρακτηρισμού εκκρεμούν.
Η ανάγκη οργάνωσης της διακυβέρνησης του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών ήταν
βασικό ζητούμενο που είχε τεθεί από πολλούς φορείς και εντοπιστεί και από την πολιτική η ηγεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Το 2012 η Επιτροπή Φύση 2000 είχε επισημάνει σε σχετική της εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία το
2012: «αποτελεί προτεραιότητα η αποσαφήνιση της δομής και του πλέγματος των διοικητικών
σχέσεων και αρμοδιοτήτων όλων των υπηρεσιών και φορέων που απαρτίζουν το Εθνικό αυτό Σύστημα
, όπως και η εξασφάλιση της δυνατότητας και ευελιξίας του να ενσωματώσει τόσο τις υπάρχουσες
προστατευόμενες περιοχές όσο και αυτές που θα χαρακτηριστούν στο μέλλον» και ότι « Επείγει να
ξεκινήσουν οι απαραίτητες διεργασίες που θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση και υιοθέτηση του Εθνικού
Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών , όπως προσδιορίστηκε παραπάνω.»
Ένας επιπλέον λόγος για την αποσαφήνιση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών ήταν
το γεγονός ότι με τη λήξη της προγραμματικής περιόδου το 2013 (και στη συνέχεια το 2015), οι φορείς
διαχείρισης που μέχρι τότε λάμβαναν χρηματοδότηση σχεδόν αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς πόρους,
δεν θα είχαν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κάλυψη των βασικών και λειτουργικών τους
δαπανών.
Το 2013 με τον ν. 4109 προβλέφθηκε η συγχώνευση και κατάργηση υφιστάμενων φορέων διαχείρισης.
Η ισχύς της απόφασης αυτής ωστόσο αναβαλλόταν μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου το
2015.
Σημειώνεται ότι ο ν. 4109/2013 όρισε και το περιεχόμενο των συμβάσεων ανάθεσης της διαχείρισης
που προέβλεπε ο ν. 2742/1999 καλύπτοντας μία σημαντική αρμοδιότητα του παρελθόντος, που
καθιστούσε αδύνατη τη σύναψη τέτοιων αναθέσεων.
Το 2014 οργανώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος εθνικός διάλογος για «ένα βιώσιμο, συνεκτικό
και λειτουργικό Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών». Στον εθνικό διάλογος συμμετείχαν όλοι
οι εμπλεκόμενοι φορείς που εργάστηκαν γύρω από 4 θεματικές ενότητες – ομάδες, η κάθε μία από τις
οποίες κατέληξε σε ένα πόρισμα, αξιοποιώντας προτάσεις και θέσεις που είχαν κατατεθεί νωρίτερα ή
που κατατέθηκαν κατά την πορεία των εργασιών.
Τον Δεκέμβριο του 2015 και του 2016 δόθηκε παράταση στη λειτουργία των φορέων διαχείρισης,
αναστέλλοντας για έναν χρόνο κάθε φορά, την ισχύ της απόφασης του ν. 4109/2013 περί συγχώνευσης

/ κατάργησης φορέων διαχείρισης. Η κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των φορέων διαχείρισης έγινε
από το Πράσινο Ταμείο.
Καθώς το νομοσχέδιο για τους φορείς διαχείρισης που είχε ήδη προετοιμαστεί (βλ. παρακάτω ενότητα)
δεν κατατέθηκε στη Βουλή εντός του 2017, δόθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 νέα δίμηνη παράταση
λειτουργίας των φορέων διαχείρισης και αναστολή της απόφασης του ν. 4109/2013.

Η προετοιμασία και ψήφιση του νομοσχεδίου για τους φορείς διαχείρισης

Τον Δεκέμβριο του 2016 ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κάλεσε συνάντηση
εργασίας με θέμα την προοπτική και την αρχιτεκτονική του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και
Διαχείρισης και ανακοίνωσε την ανάληψη πρωτοβουλίας προετοιμασίας νέου νομοθετικού πλαισίου.
Η ομάδα εργασίας για τη σύνταξη σχεδίουνόμου για το Εθνικό Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης των
Προστατευόμενων Περιοχών συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2017. Η στόχευση ήταν ότι το νέο νομικό
πλαίσιο θα ήταν έτοιμο και θα ψηφιζόταν πριν το τέλος του 2017.
Η πολιτική κατεύθυνση που δόθηκε εξαρχής στην ομάδα εργασίας, η οποία ήταν συνεπής με τις
δηλώσεις κατά τη συνάντηση εργασίας του Δεκεμβρίου 2016, ήταν ότι το σχήμα των φορέων
διαχείρισης θα πρέπει να καλύπτει το μεγαλύτερο δυνατό μέρος των περιοχών Natura 2000 της χώρας,
με επεκτάσεις της χωρικής αρμοδιότητας των υφιστάμενων φορέων διαχείρισης και την ίδρυση νέων
φορέων όπου χρειαστεί.
Κατά την πρώτη συνάντηση ορίστηκαν οι θεματικές της ομάδας εργασίας:
1)
2)
3)
4)
5)

Γεωγραφία, που αφορούσε την χωρική αρμοδιότητα
Αρμοδιότητες
Χρηματοδότηση
Νομική μορφή ΦΔΠΠ
Αξιολόγηση – Έλεγχος

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 5 συναντήσεις εργασίας.
1) 6/7/2017 – τέθηκε το πλαίσιο
2) 11/7/2017 – συζητήθηκε κυρίως το θέμα της γεωγραφίας, εξετάστηκαν διαφορετικά σενάρια,
τέθηκε το ζήτημα κάλυψης όλων των προστατευόμενων περιοχών, διερευνήθηκαν εναλλακτικά
σχήματα.
3) 19/7/2017 – παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν κείμενα εργασίας από τους συντονιστές των πέντε
υπο-ομάδων, οι οποίο κατά κύριο λόγο ήταν και οι συνάκτες τους. Για κάθε θέμα έγινε εκτενής
συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και παρατηρήσεων. Δόθηκε ένα χρονικό περιθώριο λίγων ημερών
για επιπλέον παρατηρήσεις, ώστε στο τέλος Αυγούστου να σταλεί στα μέλη ένα σχέδιο κειμένου.
4) 5/9/2017 – έγινε συζήτηση στη βάση νέων κειμένων που απέστειλαν οι συντονιστές, και κυρίως
αφορούσαν τις αρμοδιότητες, την οργάνωση και στελέχωση των ΦΔΠΠ. Κατά τη συζήτηση
συμφωνήθηκε ο βασικός κορμός του νομοσχεδίου.
5) 7/11/2017 – μετά από μακρά περίοδο σιγής από πλευράς της συντονιστικής ομάδας,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας ώστε να επεξεργαστεί διαμορφωμένο σχέδιο νόμου το

οποίο εστάλη στα μέλη της ομάδας εργασίας την προηγουμένη. Κατά τη συνάντηση έγινε
προσεκτική ανάγνωση των άρθ. 1-5 του σχεδίου και δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 9/11/2017 αργά
το βράδυ για οποιαδήποτε σχόλια. Η ενημέρωση ήταν ότι το σχέδιο νόμου θα τίθετο σε δημόσια
διαβούλευση στις 9/11/2017, κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε ότι θα τίθετο στις
10/10/2017 αν και τελικά τέθηκε μετά το Σαββατοκύριακο.

Το σχέδιο νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στη σχετική ηλεκτρονική
(http://www.opengov.gr/minenv/?p=8894) τη Δευτέρα 13/11/2017 και μέχρι τις 22/11/2017.

πύλη

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος επεσήμανε ότι η επεξεργασία του νομοσχεδίου και η ψήφιση του θα
ολοκληρωνόταν πριν το τέλος του 2017.
Τελικά, κατατέθηκε στη Βουλή στις 18/1/2017.
Πραγματοποιήθηκαν 4 συνεδριάσεις της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου (23/1/2018, 25/1/2018,
31/1/2018, 1/2/2018), στη δεύτερη εκ των οποίων έγινε ακρόαση φορέων.
Η ολομέλεια της Βουλής, σε μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόμου, ψήφιση τον νόμο «Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και άλλες
διατάξεις»
στις
8/2/2018
(http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/AnazitisiNomothetikou-Ergou?law_id=9dc63d3b-a4a3-43e7-a64d-a86c00beffd5),
με
μεγαλύτερη
της
κυβερνητικής πλειοψηφία.
Ο νέος νόμος 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις»
δημοσιεύτηκε στις 20 Φεβρουάριου 2018 στο ΦΕΚ Α΄25.

Ρόλος Επιτροπής Φύση 2000

Η Επιτροπή Φύση 2000 σε προηγούμενες θητείες είχε συμβάλει από την εκ νέου ενεργοποίηση της το
2010 στο διάλογο για το μέλλον του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών.
Παρακάτω, παρουσιάζονται συγκεκριμένες ενέργειες της Επιτροπής Φύση 2000.Σημειώνεται ότι
υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες η Επιτροπή υπολειτούργησε.


Η Επιτροπή Φύση 2000 οργάνωσε (2010-2011) την πρώτη και μοναδική αξιολόγηση των φορέων
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας τους.
Στην αξιολόγηση εντόπισε τα σημαντικότερα προβλήματα, πρότεινε κριτήρια αξιολόγησης που θα
μπορούσαν να υποστηρίξουν αποφάσεις, διατύπωσε προτάσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων
και βελτίωσης της εφαρμογής του θεσμού προσδιορίζοντας και τους αρμόδιους ανάληψης
δράσεων: Ο θεσμός των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών - 10 χρόνια εφαρμογής



Η Επιτροπή Φύση 2000 διατύπωσε προτάσεις για την οργάνωση του εθνικού συστήματος
προστατευόμενων περιοχών και συγκεκριμένα:
o

Κατέθεσε (2011) ειδική έκθεση σχετικά με την αναδιάρθρωση των σχημάτων διαχείρισης
στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικής προστασίας, δίνοντας
έμφαση στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να ικανοποιούνται και στα κριτήρια που
μπορούν να εφαρμοστούν, ανάλογα με τους εκάστοτε επιδιωκόμενους στόχους:

Λειτουργική αναδιάρθρωση των σχημάτων διαχείρισης για βιώσιμη και αποτελεσματική
προστασία
o

κατέθεσε ειδική έκθεση (2012) αξιολογώντας την υφιστάμενη κατάσταση και υπό το
πρίσμα των εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών συνθηκών της χώρας για την αντιμετώπιση
του προβλήματος που προκύπτει από την απουσία αρμόδιου σχήματος διαχείρισης για
την πλειονότητα των προστατευόμενων περιοχών της χώρας: Διαχείριση
προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης



Η Επιτροπή Φύση 2000 είχε την κεντρική ευθύνη, σε επίπεδο επιστημονικού συντονισμού και
υποστήριξης, σε συνεργασία με την ΟΔΕ-Φύση (ομάδα διοίκησης έργου) του ΥΠΕΚΑ του εθνικού
διαλόγου για το μέλλον του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών που οργανώθηκε το
2014.



Η Επιτροπή Φύση 2000 κλήθηκε και συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας που έγινε τον Δεκέμβριο
του 2016 στο ΥΠΕΝ.



Η Επιτροπή Φύση 2000 συμμετείχε με εκπρόσωπο της την Πρόεδρο της, κ. Βασίλη Λυκούση, στην
ομάδα εργασίας για τη σύνταξη σχεδίου νόμου για το Εθνικό Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης
των Προστατευόμενων Περιοχών, η οποία συστάθηκε τον Ιούλιο 2017 και συνεδρίασε τελευταία
φορά τον Νοέμβριο 2017. Στην ομάδα εργασίας συμμετείχαν επίσης και άλλα μέλη της Επιτροπής
Φύση 2000, αν και δεν εκπροσωπούσαν την ομάδα εργασίας.
o



Η Επιτροπή Φύση 2000 κλήθηκε στην ακρόαση φορέων που κάλεσε η Επιτροπή Παραγωγής και
Εμπορίου της Βουλής κατά την επεξεργασία του ν/σ του ΥΠΕΝ με τίτλο «Φορείς διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών και άλλες διατάξεις» στις 25/1/2018. Την Επιτροπή εκπροσώπησε η
αναπληρώτρια Πρόεδρος Ιόλη Χριστοπούλου που κατέθεσε και σχετικό υπόμνημα και το μέλος της
Επιτροπής κ. Παναγιώτης Παναγιωτίδης.
o



Τα μέλη της Επιτροπής Φύση 2000 λάμβαναν τακτικά ενημέρωση σχετικά με την πορεία
επεξεργασίας του σχεδίου νόμου αν και τελικά η επεξεργασία έγινε υπό ασφυκτικά χρονικά
πλαίσια.

Αρκετοί εκ των εισηγητών και αγορητών των κομμάτων καθώς και το ίδιο το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκαναν δεκτές παρατηρήσεις της Επιτροπής Φύση 2000
βελτιώνοντας το νομοσχέδιο που τελικά ψηφίστηκε.

Τέλος σημειώνεται ότι σε πολλές ευκαιρίες (π.χ. κατά την προετοιμασία του ν. 3937/2011, της
διαμόρφωσης της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, γνωμοδοτήσεων επί σχεδίων π.δ.,
κοκ) η Επιτροπή Φύση 2000 διατύπωνε την αγωνία της και επαναλάμβανε τις προτάσεις για την
οργάνωση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών.

Διατάξεις του νέου νόμου με αναφορά στην Επιτροπή Φύση 2000


Άρθρο 4: Αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ
Παρ. 2: «Για την εκπλήρωση του έργου τους, οι ΦΔΠΠ συνεργάζονται με το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Επιτροπή «Φύση 2000», τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ημεδαπά ή αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων,
καθώς και κάθε άλλο οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ημεδαπό ή αλλοδαπό. Οι ΦΔΠΠ
μπορεί να συνεργάζονται επίσης με ημεδαπά και αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά
κέντρα, οργανισμούς του ίδιου ή συγγενούς επιστημονικού ενδιαφέροντος, μη κυβερνητικές
οργανώσεις, καθώς και με φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα που
δραστηριοποιούνται στο πεδίο δράσης τους.»



Άρθρο 9: Αξιολόγηση – έλεγχος του έργου των ΦΔΠΠ
Παρ. 2: «Η αξιολόγηση της εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του
άρθ. 4 και της ετήσιας έκθεσης της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 είναι έργο της
Επιτροπής «Φύση 2000», σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 2742/1999 (Α’ 207), όπως ισχύει. Η
Επιτροπή «Φύση 2000» διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την
αποτελεσματικότητα της προστασίας και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, κατόπιν σχετικής
εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»



Άρθρο 10: Ρυθμίσεις σχετικά με λειτουργικά θέματα των ΦΔΠΠ
Παρ. 6. «Για την εκπλήρωση του έργου της Επιτροπής «Φύση 2000», σύμφωνα με το άρθρο 17 του
ν. 2742/1999 (Α’ 207) και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος, το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει την τεχνική και διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας
της Επιτροπής.»

Ιόλη Χριστοπούλου
Aναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής

