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Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2009 
 
 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
 

Οι συνυπογράφουσες Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
απαντούμε σχετικά με τις προσκλήσεις σας που λάβαμε την 17η 
Δεκεμβρίου 2008 για την εκπροσώπησή μας στη στελέχωση των 
Διοικητικών Συμβουλίων των εννέα Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών της Ελλάδας.   
  
Οι Φορείς Διαχείρισης αποτελούν έναν θεσμό ο οποίος πιστεύουμε ότι 
μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος της χώρας. Αναγνωρίζοντας αυτόν τον ρόλο των Φορέων 
Διαχείρισης την τελευταία πενταετία έχουμε εργαστεί με συνέπεια, με 
στόχο την στήριξη του θεσμού, έτσι ώστε να ωριμάσουν οι προϋποθέσεις 
εκείνες που θα καταστήσουν τον θεσμό αυτό λειτουργικό και 
αποτελεσματικό. Υποχρέωσή μας όμως εξακολουθεί να είναι η άσκηση 
ανεξάρτητου ελέγχου και κριτικής των επιμέρους λειτουργιών των Φορέων 
Διαχείρισης, αλλά και της εξέλιξης του θεσμού γενικότερα. 

Όπως έχουμε επισημάνει επανειλημμένα στο παρελθόν με 
αναλυτικές επιστολές, οι Φορείς Διαχείρισης αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα τα οποία υποβαθμίζουν τον θεσμικό τους ρόλο και εμποδίζουν 
την ορθή και αποτελεσματική τους λειτουργία, με αποτέλεσμα την 
ανησυχητική κατάσταση που επικρατεί στις προστατευόμενες περιοχές. 
Παραθέτουμε παρακάτω προτεραιότητες δράσης που κρίνουμε ότι είναι 
νευραλγικής σημασίας για την ουσιαστική και ολοκληρωμένη προστασία και 
διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών σε όλη την Ελλάδα. 
 
Εφαρμογή της Νομοθεσίας 

1) Να προωθηθεί με γοργό ρυθμό η θεσμική κατοχύρωση και ο 
χαρακτηρισμός των ζωνών προστασίας καθώς και η ρύθμιση των 
επιτρεπόμενων σε αυτές δραστηριοτήτων και χρήσεων με Προεδρικό 
Διάταγμα, πρωτίστως στις προστατευόμενες περιοχές με Φορέα 
Διαχείρισης (ΦΔ), όπως ορίζει ο Νόμος 1650/1986 (Άρθρο 21§1) και 
η πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 
3595/2007). 



2) Να οριστούν Πρόεδροι των Φορέων Διαχείρισης άτομα με 
επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα φυσικού 
περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 15 του 
ν.2742/1999, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στους φορείς 
διαχείρισης πρέπει να διαθέτει τέτοιες ιδιότητες, και ο ορισμός 
ατόμων με διαφορετικά κριτήρια παραβιάζει τον ν.2742/1999.  

3) Να διέπεται η λειτουργία των Φορέων από διαφάνεια, τακτικές 
ανοιχτές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και χρηστή οικονομική 
διαχείριση. 

 
Διασφάλιση αποτελεσματικής λειτουργίας 
4) Να γίνει σχεδιασμός ενός γενικού πλαισίου πολιτικής για τους Φορείς 

Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, με ξεκάθαρους 
ετήσιους και μακροπρόθεσμους στόχους. Η έλλειψη γενικού 
προγραμματισμού και στοχοθέτησης έχει οδηγήσει στην 
αποσπασματική διαχείριση και υποβάθμιση των Προστατευόμενων 
Περιοχών. 

5) Να εξασφαλιστεί σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση των πάγιων 
λειτουργικών αναγκών και του πυρήνα των δράσεων (φύλαξη, 
παρακολούθηση) των Φορέων Διαχείρισης από κρατικούς πόρους 
(ΕΤΕΡΠΣ), όσο και από κοινοτικές χρηματοδοτήσεις (μέτρο 8.1 του 
ΕΠΠΕΡ και τα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2013). 
Θεωρούμε απαραίτητη την συνολική αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
των χρηματοδοτήσεων για την νέα προγραμματική περίοδο, με 
γνώμονα την εξασφάλιση πολλαπλών πηγών χρηματοδότησης, για 
όλες τις Προστατευόμενες Περιοχές με ή χωρίς Φορέα Διαχείρισης. 

6) Να γίνουν προσλήψεις ικανού αριθμού μόνιμου προσωπικού, με 
εμπειρία στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε όλους τους 
Φορείς Διαχείρισης. Έτσι θα εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 
αποτελεσματική λειτουργία των Φορέων. 

 
Συντονισμός 
7) Να ανασυσταθεί και να ενεργοποιηθεί η Επιτροπή ΦΥΣΗ, η οποία 

έχει ένα κεντρικό συντονιστικό ρόλο σε ότι αφορά τις 
προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας, βάσει του ν.2742/1999. Για 
να εκπληρώσει το ρόλο της αυτό απαιτείται η εξασφάλιση τακτικής 
χρηματοδότησης καθώς και διοικητική και επιστημονική υποστήριξη. 
Η Επιτροπή ΦΥΣΗ ουδέποτε έλαβε την απαραίτητη υποστήριξη, 
παραμένει αδρανής, και θεωρούμε ότι η απουσία της εμποδίζει 
τελικά τη συγκρότηση και λειτουργία ενός Εθνικού Συστήματος 
Προστατευόμενων Περιοχών. 

 
Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις, με βάση  την πολυετή εμπειρίας 

και εξειδικευμένη γνώση στο αντικείμενο της διαχείρισης φυσικού 
περιβάλλοντος, θα συμμετάσχουμε σε σοβαρή και σταθερή βάση στους 
Φορείς Διαχείρισης για την περίοδο 2009-2014. Στον πίνακα που 
επισυνάπτεται, θα βρείτε την πρόταση των συνυπογραφόντων 
οργανώσεων για την εκπροσώπηση μας στους εννέα Φορείς Διαχείρισης.  
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
 

Στα πλαίσια της συμμετοχής μας στην λήψη αποφάσεων των 
Φορέων Διαχείρισης ζητούμε να υλοποιηθούν άμεσα τα παραπάνω πάγια 



αιτήματά μας. Εκτιμούμε ότι εάν αυτά δε ληφθούν υπόψη οι Φορείς 
Διαχείρισης θα εξακολουθήσουν να μην επιτελούν αποτελεσματικά το έργο 
τους, συντελώντας στην περαιτέρω υποβάθμιση του φυσικού πλούτου της 
Ελλάδας. 

Σας καλούμε να αναλάβετε άμεσα δράση, προωθώντας τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήματος 
Προστατευόμενων Περιοχών, με ξεκάθαρες στρατηγικές κατευθύνσεις, που 
θα ενσαρκώνουν την ουσία του νόμου. 

 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
 
Οι Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
 

 ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 
 
 

 ΑΡΧΕΛΩΝ- Σύλλογος για την προστασία της 
Θαλάσσιας Χελώνας 

 

 Δίκτυο Μεσόγειος SOS 
 
 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την Προστασία του 
Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

 
 

  Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 



 
 

 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία   
  
 

 Καλλιστώ- Περιβαλλοντική Οργάνωση για την 
Άγρια Ζωή και την Φύση 

 
 
Πίνδος Περιβαλλοντική 

 
 
 

 
 
 

 Mom- Εταιρία Μελέτης και Προστασίας της 
Μεσογειακής Φώκιας 

 
 

  WWF Ελλάς 
  
 
 

 


