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 Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  

 

Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών: 
Προβλήματα του Παρελθόντος. Προκλήσεις του μέλλοντος 

Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΛΛΕΤ, Τριπόδων 28, Πλάκα 
 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
Τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών (Π.Π.) έχουν εντοπιστεί από τους 
θεσμούς παρακολούθησης και κυρίως την επιτροπή Φύση 2000 (βλέπε εκθέσεις της στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ). Οι ανωτέρω εκθέσεις 
δεν ελήφθησαν υπόψη στην επεξεργασία του πρόσφατου Ν 4519/18, ενώ από την αιτιολογική έκθεση προκύπτει εμμέσως ότι το ΥΠΕΝ 
θεωρεί επιτυχές το σύστημα διαχείρισης των Π. Π.  μέσω του θεσμού των Φορέων Διαχείρισης ΠΠ και επιδιώκει την ενίσχυσή του.  
Για την ΕΛΛΕΤ τα βασικά σημεία κριτικής στο ισχύον σύστημα διαχείρισης /διακυβέρνησης επικεντρώνονται σε θέματα: (α)  
αποτελεσματικότητας και διαφάνειας, (β) χρονοβόρων διαδικασιών για την έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης (Σ.Δ.) και ελλιπούς 
σύνδεσης με το σύστημα χωρικών / κανονιστικών ρυθμίσεων μέσω παρέμβασης στο καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης, (γ) 
προβλήματα οικονομικής επάρκειας και ευελιξίας, (δ) θέματα μόνιμης στελέχωσης. (http://www.ellet.gr/node/845) 
Βάσει των ανωτέρω, η γενική θέση της ΕΛΛΕΤ (στην διαβούλευση και την Βουλή) είναι ότι η ίδρυση νέων Φ.Δ. για την κάλυψη όλων 
των περιοχών Natura με διαχειριστικό σχήμα, εμφανίζεται μεν ως μονόδρομος σε «μεταβατικό στάδιο», αλλά είναι αμφίβολο αν θα 
μπορέσει να λειτουργήσει και να καλύψει ουσιαστικά τις διευρυνόμενες περιοχές προστασίας. Αντίθετα ο νόμος μπορούσε, να 
εισάγει οριζόντια μέτρα ώστε να γίνουν αποτελεσματικότεροι οι ΦΔΠΠ, πολλώ δε μάλλον που τους προσθέτει αντικείμενο 
χωρίς να λύνει τα χρόνια διοικητικά προβλήματα. Προτάθηκαν: 
1. Απλούστευση των διαδικασιών και των σταδίων χαρακτηρισμού Π.Π. ρύθμισης και έγκρισης Σ.Δ. (Σχεδίων Διαχείρισης).  
2. .Επίλυση των θεμάτων που θα επιτρέψουν στους Φ.Δ. να έχουν οικονομική δραστηριότητα, ώστε να μην εξαρτώνται μόνο από 
δημόσιους πόρους. Αυτό οδηγεί στην υιοθέτηση ενός υβριδικού μοντέλου χρηματοδότησης και απαιτεί την αποσαφήνιση του όρου 
διαχείριση περιοχών που δεν είναι δημόσια ιδιοκτησία.  
3. Προσδιορισμός του αντικείμενου των συμβάσεων χωρίς να είναι αναγκαία η έκδοση του ΠΔ, ώστε να μπορούν να αναθέτουν 
επιστημονικό ή τεχνικό έργο σε άλλους φορείς. (υπήρχε  έτοιμη διάταξη στον Ν.4109/13) 
5. Θέσπιση ενιαίων κανονισμών λειτουργίας των ΔΣ (χωρίς συνεχείς ΥΑ που προσθέτουν διοικητικό βάρος στο ΥΠΕΝ).  
6. Αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης της φύλαξης των Π.Π. με προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο.  
7. Εξασφάλιση σταθερών θέσεων εργασίας  με κάλυψη κατά προτεραιότητα από το σημερινό προσωπικό των ΦΔΠΠ. (Είναι το μόνο 
σημείο που αντιμετωπίστηκε κάπως με τον πρόσφατο νόμο).  
8. Ενίσχυση της διαφάνειας λειτουργίας των ΦΔ, με την υποχρέωση δημοσιοποίησης προγραμματικών και οικονομικών απολογισμών 
και της λογοδοσίας των εκπροσώπων φορέων με σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων.  
Πέραν αυτών όμως παραμένει η εκτίμηση ότι το όλο σύστημα χρήζει μεταρρύθμισης και η ΕΛΛΕΤ είναι πρόθυμη να συμβάλλει 
στον επιστημονικό διάλογο που έχει ήδη αρχίσει (πχ εκθέσεις WWF Ελλάς και Διανέοσις). Η σημερινή ημερίδα φιλοδοξούμε να 
αποτελέσει συνάντηση εργασίας, διαλόγου πάνω στα ανωτέρω θέματα, να σύμβάλλει στην σύγκλιση απόψεων των ειδαφερομένων 
μερών, και να αποτελέσει το 1ο βήμα μιας συστηματικής συνεργασίας, στην προοπτική μιας πληρέστερης μεταρρυθμιστικής 
προσέγγισης, η οποία απαιτεί την στάθμιση/επεξεργασία και άλλων παραμέτρων όπως: η οργανική ένταξη των κατάλληλων 
υπηρεσιακών μονάδων και οργανικών θέσεων η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων ώστε το ΥΠΕΝ να ασκεί επιτελικό κυρίως ρόλο, η 
απόδοση ρόλου στις Περιφέρειες (συνάρτηση με ΠΕΠ), η υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων φύλαξης/ επιθεώρησης των Π.Π. κλπ 
 
Ερωτήματα  πρώτου στρογγυλού τραπεζιού:  

- Σε ποιους τομείς βλέπετε τα μεγαλύτερα προβλήματα λειτουργίας των Φ.Δ.; 
-  Έχετε διατυπώσεις προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας τους και ποιες; 
- Ποιά είναι τα αδύναμα σημεία του νέου νομικού πλαισίου κατά τη γνώμη σας; 

Ερωτήματα δεύτερου στρογγυλού τραπεζιού:  
- Πως αξιολογείτε το σύστημα σχεδιασμού και διαχείρισης των περιοχών προστασίας, όπως αυτό προβλέπεται από τους 

βασικούς νόμους ( Ν.1650/86 και 3937/11) και τις οργανωτικές δομές διαχείρισης; 
- Εκτιμάτε ότι η ελλιπής ανταπόκριση της χώρας στις υποχρεώσεις που θέτουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες οφείλεται και στην 

δυσκαμψία του συστήματος ρύθμισης των περιοχών και θεσμοθέτησης των Σχεδίων Διαχείρισης ; 
- Τι θα προτείνατε για την βελτίωσή του; Πως τοποθετείστε απέναντι στις προτάσεις της ΕΛΛΕΤ; 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α (προκαταρκτικό) 
 

09:30 – 10:00: ΥΠΟΔΟΧΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
10:00 – 10:10: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
 

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή εκπρόσωπός του* 
* 

Λυδία Καρρά, Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 

10:10 – 11:40: 1ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Η εμπειρία των Φορέων Διαχείρισης και  οι προτάσεις τους για την βελτίωση της λειτουργίας τους 
Συντονισμός και 8λεπτη εισαγωγική τοποθέτηση για τον χαρακτήρα και τα ερωτήματα του στρογγυλού τραπεζιού: Παναγιώτης Παφίλης, 
Μέλος ΔΣ ΕΛΛΕΤ, Αντιπρόεδρος ΣΦΥΠ, Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ  

10:20 – 11:05: Ομιλητές (7λεπτες τοποθετήσεις):  
Ιόλη Χριστοπούλου, Εκπρόσωπος των ΜΚΟ στην Βουλή, Αντιπρόεδρος της Επιτροπή Φύση 2000, WWF  
Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, Καθηγητής τομέα Βιολογίας Ζώων, τμήμα 
Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Δημήτρης Μπακαλούδης, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς, Λευκίμμης και Σουφλίου, Επίκουρος 
καθηγητής «Διαχείριση Άγριας Πανίδας» Τμήμα Δασολογίας & Φυσ. Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ  
Δρόσος Κουτσούμπας, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ζακύνθου, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Πέτρος Λυμπεράκης, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, Έφορος Σπονδυλωτών Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 
Χάρης Καμπεζίδης, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, Διευθυντής Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών 

11:05 – 11:40 Ερωτήσεις Παρεμβάσεις Συζήτηση, Απαντήσεις εισηγητών. 
11:40 – 12:10: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  
12:10 – 13:40: 2ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  ΤΡΑΠΕΖΙ: Αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου για το σχεδιασμό και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών 

Συντονισμός και 8λεπτη εισαγωγική τοποθέτηση για τον χαρακτήρα και τα ερωτήματα του στρογγυλού τραπεζιού: Μάρω Ευαγγελίδου, 
Αντιπρόεδρος ΣΘΕΠ ΕΛΛΕΤ, Πολεοδόμος - Χωροτάκτης, π. Γενική Γραμματέας Υπουργείου Περιβάλλοντος 

12:20 – 13:05: Ομιλητές (7λεπτες τοποθετήσεις): 
Βασίλειος Λυκούσης, Πρόεδρος Επιτροπής Φύση 2000, Διευθυντής ΕΛΚΕΘΕ 
Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Καθηγητής, Τομέας Βιολογίας Φυτών, τμήμα Βιολογίας, 
Πανεπιστήμιο Πατρών 
Σίνος Γκιώκας, Πρόεδρος Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Βιολογίας Ζώων, τμήμα Βιολογίας, 
Πανεπιστήμιο Πατρών 
Δημήτρης Ντινόκας, Εκπρόσωπος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, τ. Διευθυντής Δασικών Έργων και Υποδομών στο Υ.Π.ΕΝ. και 
εκπρόσωπος του Υ.Π.ΕΝ. στον Φορέα του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 
Τσεκούρας Γιώργος, Εκπρόσωπος ΣΕΠΟΧ, Πολεοδόμος Μηχανικός Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Χρήστος Γεωργιάδης, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό Τομέα Ζοωλογίας 
– Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ 

13:05 – 13:40. Ερωτήσεις, Παρεμβάσεις Συζήτηση  Απαντήσεις εισηγητών  
13:40 – 14:00: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Εκπροσώπων Φορέων 

Φώτης Παπούλιας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Τμήμα Φύσης 
Στέλεχος ΥΠΕΝ*, Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Χαρά Καφαντάρη, Πρόεδρος Διαρκούς Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, Βουλευτής Β' Αθηνών 

14:00– 14:30 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Εκπρόσωπων Κομμάτων στη Βουλή (5λεπτες) 
Κωνσταντίνος Σκρέκας*, Βουλευτής Τρικάλων, ΝΔ, Μέλος Διαρκούς Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου 
Παναγιώτης Σπυρόπουλος*, Επιστημονικός Συνεργάτης πολιτικού γραφείου Γ. Αμυρά Βουλευτής Β' Αθηνών 
Βασίλειος Μπόκος*, Συνεργάτης πολιτικού γραφείου Γ. Αρβανιτίδη Βουλευτής Β' Θεσ/νίκης, Δημοκρατική Συμπαράταξη 

14:30: ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ με κράτηση (2103225245 εσωτ. 105 Θεοδότη Τζημούλη) 
 
*Έχουν προσκληθεί αναμένεται επιβεβαίωση. 


