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Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,  
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
 
Σε συνέχεια της απόφασής σας για προσωρινή απόσυρση του Κεφαλαίου Γ από το 
πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που ψηφίστηκε στις 28 Ιουλίου ως ν. 4964/2022, την οποία 
επικροτήσαμε με συγκρατημένη αισιοδοξία, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ορισμένα κομβικά 
ζητήματα και προτάσεις για τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τη θωράκιση 
των περιοχών Natura 2000, και τη συμμόρφωση της χώρας μας με τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ.  
 
Natura 2000 
 
Οι προστατευόμενες περιοχές, και ειδικότερα οι περιοχές του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου 
Natura 2000, αποτελούν σημαντικούς πυρήνες βιοποικιλότητας και φιλοξενούν είδη και φυσικούς 
οικοτόπους μεγάλης οικολογικής σημασίας τόσο για τη χώρα μας όσο και για την Ευρώπη.  Όπως 
ρητά προτάσσει η οδηγία 92/43/ΕΟΚ, και έχει δεχθεί το Δικαστήριο της ΕΕ με πολλές αποφάσεις 
του, τα απαραίτητα μέτρα διατήρησης «αποσκοπούν στη διασφάλιση της διατήρησης ή της 
αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων και των άγριων 
ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος».  
 
Στην Ελλάδα, τα μέτρα αυτά πρέπει να υποδειχθούν από τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που 
εκκρεμούν και να θεσπιστούν με προεδρικά διατάγματα για όλες τις περιοχές Natura. Σημειωτέον 
ότι από την οδηγία δεν δικαιολογείται η a priori παραμονή χρήσεων ή δραστηριοτήτων σε τμήματα 
των περιοχών που έχουν υποβαθμισθεί, καθώς στα τμήματα αυτά πρέπει να αποκατασταθούν σε 
καλή οικολογική κατάσταση.  
 
Η θέσπιση των μέτρων διατήρησης για τις περιοχές Natura με προεδρικά διατάγματα καθυστερεί 
αδικαιολόγητα από το 2012, με αποτέλεσμα η χώρα μας να έχει υποστεί ατιμωτική καταδίκη από 
το Δικαστήριο της ΕΕ (υπόθεση C-849/19).  Είναι, συνεπώς, εθνική ανάγκη να ολοκληρωθεί ορθά 
και το ταχύτερο δυνατό η διαδικασία αυτή, ώστε να αποφευχθεί πιθανή νέα καταδίκη της χώρας 
μας από το Δικαστήριο της ΕΕ και επιβολή προστίμου, αλλά πρωτίστως για να περιβληθούν οι 
φυσικοί πυρήνες της χώρας με την απαραίτητη θεσμική θωράκιση προστασίας των κρίσιμων 
στοιχείων και οικοσυστημικών τους υπηρεσιών. 
 
Όπως αναλύσαμε διεξοδικά στα σχόλιά μας στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο και κατά 
τη συμμετοχή μας στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες (στην ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών 
προσώπων και στο σχετικό υπόμνημά μας προς τους βουλευτές) οι αποσυρθείσες διατάξεις είναι 
αντίθετες με τις υποχρεώσεις της χώρας μας και θα οδηγήσουν στην υποβάθμιση του θεσμικού 
πλαισίου για την προστασία των περιοχών Natura 2000. Παρόμοιους προβληματισμούς εξέθεσε 
και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής στην έκθεσή της επί του νομοσχεδίου. Σημειώνουμε 
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επίσης ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και των προεδρικών 
διαταγμάτων προστασίας των περιοχών Natura υπέστη το πρώτο σοβαρότατο πλήγμα με το 
άρθρο 44 του ν. 4685/2020, η ψήφιση του οποίου σήμανε ανατροπή του πλαισίου που ίσχυε, 
περιέπλεξε τα πράγματα και προκάλεσε κύματα νέων καθυστερήσεων. 
 
Καθορισμός χρήσεων και δραστηριοτήτων στις περιοχές Natura 
 
Πάγια πρακτική για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης οικοσυστημάτων σε προστατευόμενες 
περιοχές είναι η θέσπιση ζωνών με κλιμακούμενη αυστηρότητα προστασίας. Σύμφωνα με την 
ευρέως αποδεκτή μεθοδολογία η συστηματοποίηση των μέτρων προστασίας ξεκινά με τις ζώνες 
«αυστηρής προστασίας», για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα προβλέπει 
ότι οι φυσικές διεργασίες διατηρούνται ουσιαστικά αδιατάρακτες με σεβασμό στις οικολογικές 
απαιτήσεις των περιοχών.  
 
Για τα επόμενα βήματα ολοκλήρωσης της διαδικασίας και επιθυμώντας να συμβάλουμε ουσιαστικά 
και έμπρακτα στη θεσμική θωράκιση των περιοχών Natura στη χώρα μας βάσει διεθνώς 
ενδεδειγμένων πρακτικών και των προβλέψεων του ενωσιακού δικαίου, προτείνουμε τα εξής:  
 

• Προσδιορισμός των επιτρεπόμενων χρήσεων γης και δραστηριοτήτων ανά ζώνη βάσει 

του απαιτούμενου καθεστώτος προστασίας: Προτείνουμε την κατάργηση του άρθρου 44 

του ν. 4685/2020, και τη διαμόρφωση και έκδοση ειδικού προεδρικού διατάγματος για τη 

συστηματοποίηση του προσδιορισμού χρήσεων γης και δραστηριοτήτων ανά ζώνη σύμφωνα 

με το απαιτούμενο καθεστώς προστασίας. Οι χρήσεις που θα περιληφθούν στο ειδικό αυτό 

π.δ. θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και διαμόρφωσης από 

διεπιστημονική ομάδα εργασίας, με ειδίκευση στο αντικείμενο, βάσει διεθνών ενδεδειγμένων 

πρακτικών.  

Από το π.δ. καθορισμού χρήσεων και δραστηριοτήτων σε περιοχές Natura θα πρέπει να 

αποκλειστεί κάθε παρεμβολή για τακτοποίηση χρήσεων που ήδη υπάρχουν ή για 

φωτογραφική συμπερίληψη έργων που βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης ή για τα οποία 

έχει εκφραστεί κάποιο επενδυτικό ενδιαφέρον. 

• Μεταβατικές διατάξεις για απομάκρυνση και μετεγκατάσταση υφιστάμενων χρήσεων 

που είναι ασύμβατες με τις ρυθμίσεις προστασίας: Οι ΕΠΜ είναι το εργαλείο αξιολόγησης 

της συμβατότητας των δραστηριοτήτων με τις ανάγκες προστασίας και με την αυστηρότητα 

των ρυθμίσεων των ζωνών προστασίας.  

Σημαντικό στοιχείο που συχνά παραγνωρίζεται είναι πως οι ήδη λειτουργούσες εγκαταστάσεις 
και αδειοδοτημένες χρήσεις δεν συνιστούν κατάσταση που μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται, 
καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν προκαλέσει υποβάθμιση που πρέπει να 
αποκατασταθεί. Η αποκατάσταση ρητά απαιτείται από τις διατάξεις της οδηγίας. Δεν μπορεί 
λοιπόν νομίμως να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε οριζόντια διάταξη που προβλέπει παραμονή 
χρήσεων και δραστηριοτήτων, ιδίως στα τμήματα που χρήζουν αυστηρότερης προστασίας, 
όπως οι ζώνες απόλυτης προστασίας και οι ζώνες προστασίας της φύσης. 
 
Είναι συνεπώς απαραίτητο στα προεδρικά διατάγματα να περιληφθούν συγκεκριμένες 
διατάξεις μεταβατικού χαρακτήρα για την απομάκρυνση εκείνων των έργων και 
δραστηριοτήτων που δεν συνάδουν με τις οικολογικές ανάγκες των προστατευτέων 
αντικειμένων. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, τα αναγκαία μέτρα διατήρησης θα πρέπει να 
συνίστανται στη διακοπή δραστηριοτήτων και την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 
οικοτόπων όταν τα υφιστάμενα (και νομίμως αδειοδοτημένα) έργα δεν είναι σύμφωνα με τις 
ανάγκες προστασίας. 
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• Προτεραιότητα του ειδικού προστατευτικού καθεστώτος έναντι υφιστάμενων 

πολεοδομικών και χωροταξικών καθεστώτων και σχετικών λειτουργιών: Απαραίτητη η 

θέσπιση διατάξεων που θα προβλέπουν την αξιολόγηση από την ΕΠΜ της συμβατότητας 

υφιστάμενων πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων με το απαιτούμενο καθεστώς 

προστασίας ανά ζώνη αλλά και με τις οικολογικές ανάγκες της περιοχής και τους στόχους 

διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων, και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την 

επίτευξη των στόχων διατήρησης στις εν λόγω περιοχές. Προτεραιότητα στο προεδρικό 

διάταγμα θα πρέπει να δίνεται σαφώς στους σκοπούς προστασίας της περιοχής και στο 

απαιτούμενο ειδικό προστατευτικό καθεστώς, όπως προβλέπεται από την εθνική και ενωσιακή 

νομοθεσία, και όχι σε τυχόν πολεοδομικές ή οικιστικές λειτουργίες. 

 

• Ρύθμιση έργων και δραστηριοτήτων εκτός των ορίων των προστατευόμενων 

περιοχών: Απαραίτητη η θέσπιση ρητών διατάξεων που θα προβλέπουν ότι η ΕΠΜ θα 

προτάσσει, και το προεδρικό διάταγμα και το σχέδιο διαχείρισης θα περιλαμβάνει, ρυθμίσεις 

σχετικά με χρήσεις και δραστηριότητες εκτός των ορίων των προστατευόμενων περιοχών. Η 

ενωσιακή νομοθεσία απαιτεί σαφώς τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων διατήρησης τόσο 

εντός όσο και εκτός των προστατευόμενων περιοχών για να αντιμετωπιστούν απειλές και 

πιέσεις στα προστατευτέα αντικείμενα από δραστηριότητες και έργα που λαμβάνουν χώρα 

εκτός των περιοχών.  

Θεωρούμε επίσης απαραίτητο τον ρητό αποκλεισμό χρήσεων και δραστηριοτήτων που 
απαγορεύονται από το μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς σε περιοχές Natura και στις ζώνες των 
προστατευόμενων περιοχών, καθώς οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν σημαντικό περιβαλλοντικό 
κεκτημένο και η αλλοίωσή τους θα αποτελέσει απαράδεκτη θεσμική οπισθοχώρηση. 
 
Σας καλούμε να αναλάβετε πρωτοβουλία και να προβείτε στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί άμεσα «η ανακήρυξη του καθεστώτος προστασίας για όλες τις περιοχές Natura 2000 
μέσω μιας διαφανούς και συμπεριληπτικής διαδικασίας» και να γίνει η χώρα μας  «πρωταθλήτρια 
στην πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 
δεσμευτήκατε στο παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης 
(IUCN). 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας, ώστε να συμβάλουμε ουσιαστικά και με την απαραίτητη 
τεκμηρίωση στη διαδικασία για τη διαμόρφωση του κατάλληλου νομικού πλαισίου για τη θωράκιση 
των προστατευόμενων περιοχών στη χώρα μας.  
 
Με τιμή, 

 
 
 
Δημήτρης Καραβέλλας, 
Γενικός Διευθυντής, WWF Ελλάς  
 
 
 
 
 


