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Το παρόν αποτελεί κοινό Δελτίο Τύπου του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων στους Φορείς 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Δικτύου Προέδρων Φορέων Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών. 

 

 

Προστατευόμενες Περιοχές: Η μεγάλη ευκαιρία για επίδειξη πολιτικής βούλησης  

 

 

Η πρόσφατη απάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος Potočnik σε σχετική ερώτηση του Νίκου 

Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων, έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πλέον ξεκάθαρο 

και επίσημο τρόπο την προχειρότητα (!) με την οποία το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής προχώρησε στη σύνταξη του περίφημου πλέον Άρθρου 10 του Σχεδίου Νόμου που 

αφορά τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.  

Η απάντηση του Επιτρόπου, έρχεται απλά να επιβεβαιώσει τις έντονες ενστάσεις του Πανελλαδικού 

Συλλόγου Εργαζομένων στους Φ.Δ.Π.Π., του Δικτύου των Προέδρων των Φ.Δ.Π.Π., της Επιτροπής Φύση 

2000, της Δ/νσης Περιβαλλοντικού  Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 

Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠΕΔ) του ΥΠΕΚΑ, των 10 Περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο. εθνικής εμβέλειας, 

καθώς και  όλων των θεσμικών και υπηρεσιακών εμπλεκομένων φορέων με τον θεσμό των Φορέων 

Διαχείρισης όπως αυτές διατυπώθηκαν μέσα από επίσημα έγγραφα, επιστολές, δελτία τύπου κ.ά., αλλά 

και μέσω της (προσχηματικής) διαδικασίας διαβούλευσης στο opengov.gr.  

Τις ενστάσεις μάλιστα αυτές, ο Επίτροπος τις αξιολογεί ως «εκφρασθείσες σοβαρές ανησυχίες» και 

δηλώνει ότι η Επιτροπή “θα θέσει το θέμα στις ελληνικές αρχές με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι τυχόν 

αλλαγές δεν θα επηρεάσουν την ορθή χρήση των διατιθέμενων κονδυλίων της ΕΕ ούτε θα θέσουν σε 

κίνδυνο τις προσπάθειες διαφύλαξης των συγκεκριμένων περιοχών, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις 

που απορρέουν από τα άρθρα 4 και 6 της οδηγίας για τα οικολογικά ενδιαιτήματα σχετικά με το 

χαρακτηρισμό των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης και την εφαρμογή των δεόντων μέτρων διατήρησης”. 

Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι τόσο το ΥΠΕΚΑ όσο και το Υπ. Διοικ. Μεταρρύθμισης, αφού προηγουμένως 

επέλεξαν να αγνοήσουν όλους τους ανωτέρω θεσμικούς και υπηρεσιακούς εμπλεκόμενους φορείς με τον 

θεσμό των Φορέων Διαχείρισης και των Προστατευόμενων Περιοχών γενικότερα, δεν μπορούν να 

αγνοήσουν πλέον και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τις Προστατευόμενες Περιοχές 



 

της χώρας μας όσο και την ίδια την χώρα η οποία αναμένεται με μαθηματική βεβαιότητα να 

παραπεμφθεί, για ακόμη μία φορά, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβάσεις του 

Κοινοτικού δικαίου (Κοιν. οδηγία 92/43), με ότι αυτό συνεπάγεται (εξευτελισμός και πρόστιμα). 

Δεδομένου ότι η λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης δεν επιφέρει καμία απολύτως επιβάρυνση στον 

Τακτικό Προϋπολογισμό αλλά αντιθέτως συνεισφέρει στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων 

(ΕΠΠΕΡΑΑ – ΕΣΠΑ) από τα οποία έχουν εξασφαλισμένη την χρηματοδότησή τους έως και το τέλος 2015, 

επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά πως θα πρέπει να αφεθούν οι Φορείς Διαχείρισης να 

ολοκληρώσουν το έργο τους μέχρι την λήξη της προγραμματικής περιόδου. Παράλληλα, να ξεκινήσει 

άμεσα μία ευρεία διαδικασία διαβούλευσης για τον εξορθολογισμό και την βιωσιμότητα τόσο του 

θεσμού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών όσο και για το 77% των Προστατευόμενων 

Περιοχών της χώρας, οι οποίες δυστυχώς σήμερα δεν υπόκεινται σε κανένα καθεστώς διαχείρισης. Ενός 

θεσμού τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την απάντηση του Επιτρόπου, «έχει υποστηρίξει 

ασμένως μεταξύ άλλων μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, ως βασικό μέτρο για να εξασφαλισθεί στις 

προστατευόμενες περιοχές του Natura 2000 ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό καθεστώς προστασίας 

και διαχείρισης», Η απάντηση συνεχίζει σημειώνοντας ότι «Η Επιτροπή έχει επανειλημμένα προτρέψει τις 

ελληνικές αρχές να κάνουν καλύτερη χρήση των διαθέσιμων διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ και να 

εντοπίσουν κατάλληλους μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα των φορέων 

διαχείρισης» καταρρίπτοντας έτσι την δικαιολογία ότι με τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις Φορέων 

Διαχείρισης επιδιώκεται η εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των Φορέων Διαχείρισης μετά το 

2015. 

Καλούμε λοιπόν τις ηγεσίες των δύο εμπλεκομένων υπουργείων και κυρίως αυτή του ΥΠΕΚΑ, να 

επιδείξουν έστω και κυριολεκτικά την ύστατη στιγμή, την απαραίτητη πολιτική βούληση και να 

αποσύρουν από το Σχέδιο Νόμου το Άρθρο 10. Η απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου αποτελεί ίσως 

την τελευταία ευκαιρία για αυτό καθώς καταρρίπτει μεταξύ άλλων και το άλλοθι της επιταγής της 

Τρόϊκας. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τις συνέπειες τις πράξης τους.  

Κλείνοντας, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά τον Ευρωβουλευτή κ. Χρυσόγελο και 

τους Οικολόγους Πράσινους για την κατάθεση της ερώτησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και για 

την υποστήριξή τους στον αγώνα μας ώστε να αποτραπεί αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα. Ο αγώνας 

μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συνεχιστεί.  

 
 
 
 
 
 
 


