
Προτάσεις του WWF Ελλάς 
προς την Κυβέρνηση της 5ης Οκτωβρίου 2009



1. Κλιματική αλλαγή - ενέργεια

Άμεση προτεραιότητα είναι η δυναμική εκπροσώπηση της χώρας στην επικείμενη εξαιρετικά κρίσιμη Συνδιά-
σκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη τον προσεχή Δεκέμβριο. 
Από τη στάση της κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις θα διαφανεί αν υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση 
για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, της οποίας οι επιπτώσεις στο σύνολο των κοινωνικοοικονομικών και 
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων της χώρας θεωρούνται πλέον αδιαμφισβήτητες . 

Ταυτόχρονα, για την αποτελεσματική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την έγκαιρη προσαρ-
μογή της Ελλάδας στις συνθήκες που διαμορφώνονται από την κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να δρομο-
λογηθούν μια σειρά από ενέργειες που θα καταδείξουν τη διάθεση της νέας κυβέρνησης να χαράξει την 
επιθυμητή νέα πορεία της χώρας προς μια περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία. 

Οι ενέργειες που είναι απαραίτητο να δρομολογηθούν εντός των πρώτων 100 ημερών είναι οι εξής:

• Δημόσια δέσμευση από τον Πρωθυπουργό, ενόψει Κοπεγχάγης, για στήριξη του στόχου μείωσης έως το 
2020 των εκπομπών από τις ανεπτυγμένες χώρες κατά 40%, σε σχέση με το έτος βάσης 1990. Το μεγαλύ-
τερο μέρος της μείωσης των εκπομπών πρέπει να πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό της ΕΕ και όχι σε τρίτες 
χώρες μέσω έργων «αντιστάθμισης». Ο επιμερισμός της ευθύνης για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, περιλαμ-
βανομένης και της Ελλάδας, θα πρέπει να γίνει μετά την Κοπεγχάγη κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή.

• Άμεση έκδοση του κανονισμού ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), ο οποίος εκκρεμεί από 
το 2008, με αποτέλεσμα να καθυστερεί και η εφαρμογή του σχετικού ν. 3661/2008. Η έκδοση θα πρέπει 
να συνδυαστεί με την αλλαγή των συντελεστών του ΚΕΝΑΚ, ώστε να μεγιστοποιείται το ώφελος από 
την εξοικονόμηση ενέργειας.

• Άμεση αναθεώρηση του προγράμματος απόσυρσης παλαιών οχημάτων και πλήρης επαναξιολόγηση 
ώστε να εξυπηρετεί πρωτίστως περιβαλλοντικούς και όχι εμπορικούς στόχους. Ένταξη αυτής της διαδι-
κασίας στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για τις μεταφορές που θα βασιστεί στη βάση 
της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» με προτεραιότητα την αποτροπή της χρήσης ΙΧ στα αστικά κέντρα.

• Παύση της δημοπράτησης των λιγνιτικών πεδίων σε Φλώρινα, Ελασσόνα και Δράμα.  

• Άμεση έναρξη διαδικασιών για τη δημιουργία αδειοδοτικού συστήματος «one-stop-shop» για έργα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο θα στελεχωθεί με κατάλληλο προσωπικό από τα αρμόδια 
Υπουργεία και συναρμόδιους φορείς και θα λαμβάνει υπόψη τις πρόνοιες του ειδικού χωροταξικού για 
τις ΑΠΕ, θα διαθέτει το γενικό πρόσταγμα για την βέλτιστη ένταξη τέτοιων έργων στο σύστημα και θα 
διέπεται από κανόνες διαφάνειας και κοινωνικής λογοδοσίας.

Ως αποτέλεσμα δεκαετιών πολιτικού υποβιβασμού της προστασίας του περιβάλλοντος, 
οι διαστάσεις της περιβαλλοντικής κρίσης και της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής στη 
χώρα μας είναι πλέον δυσθεώρητες. Η αντιμετώπισή της απαιτεί γενναία στροφή προς μια 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία, μέσα από συγκεκριμένες, ήδη 
διατυπωμένες και σε πολλές περιπτώσεις νομικά δεσμευτικές παρεμβάσεις και ενέργειες, 
πολλές από τις οποίες καθυστερούν επί δεκαετίες.

Στο κείμενο που ακολουθεί, η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς παραθέτει μια σειρά 
από κρίσιμες και επείγουσες παρεμβάσεις, με στόχο την αντιμετώπιση χρονιζόντων περι-
βαλλοντικών προβλημάτων και την άμεση δρομολόγηση αυτής της τόσο αναγκαίας πορείας 
προς την αειφορία. Το κείμενο αυτό αποτελεί την πρόταση του WWF Ελλάς προς την Κυβέρ-
νηση που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 και περιλαμβάνει 
δράσεις που θα είναι ευχής έργο να υλοποιηθούν εντός των πρώτων 100 ημερών από την 
ανάληψη των καθηκόντων της.
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2. Βιοποικιλότητα και προστατευόμενες περιοχές

Η προστασία του σημαντικού βιολογικού πλούτου της Ελλάδας χωλαίνει σοβαρά. Τόσο στο νομοθετικό 
επίπεδο, καθώς σχετικές διατάξεις βρίσκονται διάσπαρτες σε διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, όσο 
και σε διοικητικό και πολιτικό επίπεδο, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη τη διάσπαση του αντικειμένου της 
προστασίας της βιοποικιλότητας ανάμεσα σε δυο υπουργεία με συχνά ασαφείς συναρμοδιότητες.

Ήδη, το WWF Ελλάς βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας πρότασης για συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθ-
μίσεις, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου και των απαραίτητων δομών προστα-
σίας της βιοποικιλότητας. Η πρόταση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Νοέμβριο του 2009.

Οι ενέργειες που είναι απαραίτητο να δρομολογηθούν εντός των πρώτων 100 ημερών είναι οι εξής:

• Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, μαζί με αναλυτικό σχέδιο δράσης, λαμβάνο-
ντας υπόψη τον διεθνή διάλογο για την μετά το 2010 εποχή.

• Άμεση ανασύσταση της Επιτροπής «Φύση», της ΚΥΑ 33318/3028/28.12.1998 (όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 17 του ν. 2742/1999).

• Άμεση δρομολόγηση έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων οριοθέτησης Εθνικών Πάρκων. Για τα Εθνικά 
Πάρκα που έχουν οριστεί με ΚΥΑ απαιτείται η επεξεργασία με στόχο τη βελτίωσή τους και τη μετατρο-
πή τους σε Προεδρικό Διάταγμα, όπως προβλέπει ο ν.1650/1986.

• Θέσπιση οριζόντιων μέτρων για τις περιοχές Natura 2000, σε συμμόρφωση με τις σχετικές καταδικα-
στικές αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

• Ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος για τη δημιουργία εθνικού συστήματος επιστημονικής παρακολούθη-
σης προστατευόμενων ειδών και περιοχών. 

• Δημιουργία πλαισίου για την προστασία απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας της χώρας εντός 
και εκτός των προστατευόμενων περιοχών. 

• Έναρξη εθνικού προγράμματος χαρτογράφησης των ευαίσθητων οικοσυστημάτων (πχ Ποσειδωνία, 
κοραλλιογενείς σχηματισμοί), με στόχο την ουσιαστική προστασία τους.

• Έναρξη της διαδικασίας για την εκπόνηση των ειδικών σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 κυρίως σε σχέση με την οριοθέτηση και διαχείριση των γεωργικών δραστηριοτήτων εντός 
των ορίων τους. Ανάλογες προβλέψεις πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης βάσει της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (βλ. ενότητα 5 - Προστασία των υδάτινων πόρων). Τα εν λόγω σχέδια είναι απαραί-
τητα για τον σχεδιασμό  και την απρόσκοπτη εφαρμογή της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη.

• Μέτρα προστασίας και οριοθέτησης των γεωργικών οικοσυστημάτων υψηλής φυσικής και περιβαλλο-
ντικής αξίας (βοσκότοποι, δενδρώνες, περιαστικές γεωργικές ζώνες κ.α.). 

3. Δασοπροστασία

Οι πυρκαγιές του 2007 και του περασμένου καλοκαιριού ήταν αψευδείς αποδείξεις των τεράστιων κενών 
και προβλημάτων στο τρίπτυχο πρόληψη και διαχείριση – καταστολή – αποκατάσταση καμένων που απο-
τελεί την καρδιά της δασοπροστασίας. 

Οι ενέργειες που είναι απαραίτητο να δρομολογηθούν εντός των πρώτων 100 ημερών είναι οι εξής:

• Δημόσια ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης και κύρωσης των δασικών χαρτών, με προτε-
ραιότητα στις περιοχές πέριξ των μεγάλων αστικών κέντρων.

• Άμεση κατάργηση του εδ. 3, άρθ. 1 του ν. 3208/2003 που περιορίζει την έννοια του δάσους και του 
εδαφίου 15 αρθ. 21 που αφορά την αναστολή της διαδικασίας βεβαίωσης, εκτέλεσης και είσπραξης 
πρωτοκόλλων κατεδάφισης από την ανέγερση αυθαιρέτων εντός δασικών εκτάσεων.

• Αναδιάταξη της επιχειρησιακής ικανότητας του ΠΣ, με την άμεση δημιουργία κλάδου συμβάντων υπαίθρου, 
στον οποίο θα ενταχθεί μέρος του υπάρχοντος προσωπικού και των ήδη εν λειτουργία πυροσβεστικών σταθ-
μών και κλιμακίων και το οποίο θα έχει απόλυτη εξειδίκευση στην καταστολή δασικών πυρκαγιών. Άμεση 
δρομολόγηση πλαισίου συνεχούς συνεργασίας μεταξύ του νέου κλάδου και της δασικής υπηρεσίας.
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• Άμεση ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών με προσωπικό και μέσα, με σαφές χρονοδιάγραμμα πλήρω-
σης όλων των λειτουργικών θέσεων μέσα στα επόμενα τρία χρόνια και σαφές δεσμευτικό πλάνο αντι-
μετώπισης των υπαρχόντων κενών σε εξοπλισμό και μέσα. 

• Ολοκλήρωση σχεδίου δράσης για τη διοικητική και λειτουργική ένταξη της δασικής υπηρεσίας στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος. 

• Ολοκλήρωση σαφούς εκτίμησης για τους πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση 
των δασών της χώρας και τα έργα πρόληψης πυρκαγιών και ολοκλήρωση σαφούς και δεσμευτικού 
σχετικού χρηματοδοτικού πλάνου. 

• Άμεση ολοκλήρωση του μητρώου εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας, μέσα από ένα ισχυρό 
σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης με σκοπό την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους από το ΠΣ. Επί-
λυση των εκκρεμοτήτων σχετικά με την ασφάλιση και την εκπαίδευση των εθελοντών και εξορθολογι-
σμός της διάθεσης ενισχύσεων προς αυτές, στη βάση πραγματικών αναγκών.

4. Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Aπώτερος στόχος είναι η διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε καλή οικολογική κατάσταση, μέσα 
από τη σωστή διαχείριση οικοτόπων, την πρόληψη των κινδύνων ρύπανσης ή εξάντλησης των πόρων και την 
περιβαλλοντικά βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών, τόσο από τη σημερινή όσο και από τις 
μελλοντικές γενεές. 

Οι ενέργειες που είναι απαραίτητο να δρομολογηθούν εντός των πρώτων 100 ημερών είναι οι εξής:

• Ολοκλήρωση του καταλόγου των θαλάσσιων περιοχών Natura 2000 και εθνικός σχεδιασμός για τη 
δημιουργία προστατευόμενων περιοχών αλιείας σε εθνικά και διεθνή ύδατα.

• Ενίσχυση και επαρκής επάνδρωση της Λιμενικής Αστυνομίας, του Τμήματος Αλιείας και του Κέντρου 
Παρακολούθησης Αλιείας (δορυφορική παρακολούθηση επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών) του 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

• Ενίσχυση και επαρκής επάνδρωση της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Υπουρ-
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

• Επικαιροποίηση και ενίσχυση του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης, καθι-
έρωση συγκεκριμένων διαδρομών για τα δεξαμενόπλοια και πλήρης λειτουργία ενός ολοκληρωμένου 
εθνικού συστήματος παρακολούθησης, ελέγχου και διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας (VΤMΙS 
– Vessel Traffic Monitoring Information System).

• Επικαιροποίηση και ενίσχυση του Εθνικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, αύξηση των σταθμών καταπο-
λέμησης ρύπανσης, προμήθεια αντιρρυπαντικού σκάφους και επιπλέον εξοπλισμού και έναρξη διαδι-
κασίας δικτύου λιμένων καταφυγής.

• Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ «σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη 
θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις», η οποία παρέχει ένα αρκούντως αποτρεπτικό μέσο πρόληψης 
της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία. 

5. Προστασία των υδάτινων πόρων

Με άξονα την Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό 2000/60/EK, απώτερος στόχος είναι η αποκατάσταση, βιώσιμη 
διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων, ζήτημα που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη  σημασία εν όψει 
της κλιματικής αλλαγής.

Οι ενέργειες που είναι απαραίτητο να δρομολογηθούν εντός των πρώτων 100 ημερών είναι οι εξής:

• Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων για διαβούλευση και γνωμοδότηση επί του Εθνικού Προγράμ-
ματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων και για σχεδιασμό των περαιτέρω δράσεών του.

• Ενδυνάμωση και στελέχωση της διοικητικής δομής που προβλέπεται από τον ν. 3199/2003, δηλαδή της 
Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων, των περιφερειακών Διευθύνσεων Υδάτων και της Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων, ώστε να είναι δυνατή η σωστή λειτουργία τους.

3



• Δημιουργία εθνικού νομοθετικού πλαισίου επαναχρησιμοποίησης της τελικής εκροής από υποδομές επεξερ-
γασίας λυμάτων για άρδευση, εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων και διατήρηση περιαστικού πρασίνου. 

• Επιτάχυνση της κατασκευής των υπολειπόμενων υποδομών επεξεργασίας λυμάτων και της αναβάθμι-
σης όσων από τις υφιστάμενες υπολειτουργούν.

• Έναρξη εθνικού προγράμματος οριοθέτησης και ένταξης σε θεσμικό καθεστώς προστασίας των μι-
κρών υγροτόπων (>10 στρ.).

• Άμεση ανάκληση όλων των αποφάσεων έγκρισης πιστώσεων και περιβαλλοντικών όρων για τα έργα 
εκτροπής του Αχελώου στη Θεσσαλία. Ταυτόχρονη έναρξη διαδικασιών διαμόρφωσης του σχεδίου 
διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της Θεσσαλίας, μέσα από ανοιχτή διαβούλευση.

• Ενεργοποίηση των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων αλλά και συνολικά των μέτρων για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος που περιλαμβάνονται στον Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2007-2013, με 
πρόσθετη πρόβλεψη για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων από την εφαρμογή της Οδηγίας για τα 
Νερά (2000/60/ΕΚ). Πρόβλεψη για κατάρτιση και εφαρμογή τοπικών αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων 
στο πλαίσιο της προσέγγισης Leader (4ος άξονας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2007-2013).

•  Επίσπευση της διαδικασίας κατάρτισης των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής.

6. Διαχείριση απορριμμάτων

Με άξονα την κοινοτική νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων (αστικών και επικινδύνων) και απώτερο 
στόχο τη μείωση κατά τουλάχιστον 50% εντός της επόμενης πενταετίας του όγκου των αποβλήτων που 
καταλήγει σε τελική διάθεση, απαιτείται η μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης. Η συστηματική ανάπτυξη της 
ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή είναι αποτέλεσμα  θεσμών, μηχανισμών εφαρμογής και  τεχνολογιών.

Οι ενέργειες που είναι απαραίτητο να δρομολογηθούν εντός των πρώτων 100 ημερών είναι οι εξής: 

• Υποχρεωτική ανακύκλωση με διαχωρισμό στην πηγή από τους δημόσιους οργανισμούς, τα εμπορικά 
καταστήματα και τα κτήρια γραφείων.

• Αλλαγή υπολογισμού των τελών καθαριότητας, ώστε η κοστολόγηση να εφαρμόζει την αρχή «πληρώνω 
ανάλογα με τα απορρίμματα που παράγω». Ταυτόχρονα είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός των τελών κα-
θαριότητας από τα γενικότερα δημοτικά τέλη, ώστε να είναι σαφής και αξιόπιστη η τιμολογιακή πολιτική.

• Επιβολή φόρου ταφής, καθώς και απαγόρευση ταφής κάποιων κατηγοριών αποβλήτων. Οι Δήμοι θα 
πρέπει να πληρώνουν πιο ακριβά κάθε τόνο απορριμμάτων που καταλήγει για ταφή, ώστε να έχουν 
ισχυρό κίνητρο για ελαχιστοποίηση των παραγόμενων απορριμμάτων. 

• Θεσμοθέτηση της υποχρέωσης για συγκεκριμένο (κατ’ ελάχιστο) ποσοστό οικιακής κομποστοποίησης 
από τις δημοτικές αρχές.

7. Ατμοσφαιρική ρύπανση και αστικό περιβάλλον

Με απώτερο στόχο τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τη βιομηχανία και την κυ-
κλοφορία των αυτοκινήτων και βέβαια την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις, είναι σημαντικό κατ’ 
αρχήν να αποσυρθούν δρομολογημένες ρυθμίσεις που αποτελούν απειλή για το περιβάλλον της Αττικής. 

Οι ενέργειες που είναι απαραίτητο να δρομολογηθούν εντός των πρώτων 100 ημερών είναι οι εξής:

• Απόσυρση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τον Υμηττό, το οποίο ενέκρινε ο Οργανισμός 
Αθήνας τον Αύγουστο 2009. Άμεση έναρξη διαδικασίας σχεδιασμού νέου ΠΔ για τη δημιουργία «Εθνι-
κού Πάρκου» με σαφείς ζώνες προστασίας.

• Απόσυρση του υπό δημόσια διαβούλευση Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και έναρξη διαδικασίας επε-
ξεργασίας νέου, με σαφή προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος.

• Έναρξη επεξεργασίας ΠΔ για τη δημιουργία μητροπολιτικών πάρκων, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί 
ο σχεδιασμός (όπως στις περιοχές Γουδή και πρώην αεροδρομίου Ελληνικού στην Αττική).

• Ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος για τον σχεδιασμό εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων στις μεγάλες 
πόλεις, με προτεραιότητα στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου.
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8. Χωροταξία - Πολεοδομία

Με απώτερο στόχο έναν εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό που θα επιδιώκει επί της ουσίας και ισότιμα την 
προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυ-
ξη είναι σημαντικό κατ’ αρχήν να ανακληθούν νομοθετικές πράξεις χωροταξικού σχεδιασμού, οι οποίες 
έχουν κατακριθεί ως περιβαλλοντικά επιζήμιες.

Οι ενέργειες που είναι απαραίτητο να δρομολογηθούν εντός των πρώτων 100 ημερών είναι οι εξής:

• Άμεση δρομολόγηση διαδικασίας επεξεργασίας και ανοιχτής διαβούλευσης για ένα νέο Εθνικό Χωρο-
ταξικό, με σαφές όραμα την ολοκληρωμένη και ισόρροπη κατανομή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
στον γεωγραφικό χώρο με στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την αποτελεσμα-
τική προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

• Ανάκληση της ΚΥΑ 24208 (ΦΕΚ Β’ 1138/11.06.2009) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια-
σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό».

•  Ανακοίνωση προγράμματος δράσης για την κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης στο σύνολο της 
επικράτειας.

9. Περιβαλλοντική διακυβέρνηση

Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής διοίκησης και την ενδυνάμωση των εθνι-
κών δομών, διαδικασιών και πρακτικών διαμόρφωσης και εφαρμογής περιβαλλοντικής πολιτικής στην 
Ελλάδα, αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη. Το διοικητικό σύστημα περιβαλλοντικής προστασίας και δια-
χείρισης έχει αναμφίβολα αποδειχθεί τουλάχιστον ανεπαρκές και ελλιπώς συντονισμένο, ενώ το αίτημα 
για ισχυρό Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι πλέον καθολικό.

Το WWF Ελλάς έχει διατυπώσει πρόταση για ένα ολοκληρωμένο κεντρικό σύστημα περιβαλλοντικής δια-
κυβέρνησης από τον Μάιο του 2008.

Ενέργειες που είναι απαραίτητο να δρομολογηθούν εντός των πρώτων 100 ημερών είναι οι εξής:

• Ίδρυση Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητες που σήμερα υπάγονται σε 
άλλα υπουργεία τουλάχιστον για τα δάση και τη βιοποικιλότητα.

• Σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων, στο νέο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

• Ίδρυση «Πράσινου Ταμείου» ως ΝΠΔΔ και κατάργηση του ΕΤΕΡΠΣ. Θεσμοθέτηση διαδικασιών διαφά-
νειας και δημόσιας λογοδοσίας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του νέου Ταμείου, καθώς και υποχρέω-
σης απόδοσης σε αυτό του συνόλου των εισφορών που ήδη εισπράττονται υπέρ αυτού.

• Αναβάθμιση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ σε «Ανεξάρτητη Αρχή 
Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων».

• Δημιουργία «Σώματος Φύλαξης Υπαίθρου», ενδεχομένως με αναπροσαρμογή του θεσμικού πλαισίου 
ίδρυσης και λειτουργίας της Αγροφυλακής και σε στενή συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία.

Περισσότερες πληροφορίες: Θεοδότα Νάντσου, Συντονίστρια Πολιτικής, WWF Ελλάς, τηλ: 210 3314893, κιν: 6982471722, tnantsou@wwf.gr 

Σχετικές ιστοσελίδες  

•  Περιβαλλοντική πολιτική: http://politics.wwf.gr/ 
•  Παρατηρητήριο περιβαλλοντικής νομοθεσίας: 
 http://politics.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=450&Itemid=412
•  Οικοσκόπιο: http://www.oikoskopio.gr/
•  WWF International: www.panda.org/
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