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13 Ιουλύου 2022 
 

Σχόλια ςτη διαβούλευςη του ςχεδίου νόμου  
του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενέργειασ 

 

Σο κεύμενο παρουςιϊζει τα ςχόλια που κατϋθεςε η δεξαμενό ςκϋψησ The Green Tank ςτη 

δημόςια διαβούλευςη επύ του ςχεδύου νόμου του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ με 

τύτλο: «Διατϊξεισ για την απλοπούηςη τησ περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ, των 

περιβαλλοντικών επιθεωρόςεων και την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, επεύγουςεσ δαςικϋσ, 

χωροταξικϋσ και πολεοδομικϋσ διατϊξεισ, θϋςπιςη πλαιςύου για την ανϊπτυξη των Τπερϊκτιων 

Αιολικών Πϊρκων, αντιμετώπιςη τησ ενεργειακόσ κρύςησ και ζητόματα κυκλικόσ οικονομύασ» 

 

Σα ςχόλια του Green Tank εςτιϊζουν κυρύωσ ςτο Κεφϊλαιο Γ.  

 

ημειώνουμε ωσ ςημαντικό εξϋλιξη ότι τύθεται ςε διαβούλευςη ςτο παρόν ςχϋδιο νόμου το 

Κεφάλαιο Η - Πλαίςιο ανάπτυξησ των υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Για την πλόρη 

αξιοπούηςη τησ υπερϊκτιασ αιολικόσ ενϋργειασ χωρύσ να επαναληφθούν λϊθη και προβλόματα 

που ϋχουν διαπιςτωθεύ ςτην εγκατϊςταςη χερςαύων αιολικών πϊρκων, θα πρϋπει το παρόν 

πλαύςιο να ςυμπληρωθεύ με την ϋγκαιρη εκπόνηςη και ϋγκριςη του θαλϊςςιου χωροταξικού 

ςχεδύου, που ϋχει προγραμματιςτεύ να χρηματοδοτηθεύ από το Σαμεύο Ανϊκαμψησ και 

Ανθεκτικότητασ, καθώσ και την αναθεώρηςη του Ειδικού Φωροταξικού χεδύου για τισ 

Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ.  

 

Σην ύδια ςτιγμό, εντύπωςη προκαλεύ ότι εν μϋςω τησ ενεργειακόσ κρύςησ και τησ εκτύναξησ του 

ενεργειακού κόςτουσ, το ςχϋδιο νόμου ςτο Κεφάλαιο Θ – Διατάξεισ για την αντιμετώπιςη 

τησ ενεργειακήσ κρίςησ, προκρύνει ςτο άρθρο 76 τη χρηματοδότηςη έργων υποδομών 

ορυκτού αερίου μϋςω του Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδύςεων (ΠΔΕ). Εν μϋςω τησ 

ςημερινόσ ςυγκυρύασ, τησ ςτροφόσ χρηματοπιςτωτικών ιδρυμϊτων μακριϊ από τα ορυκτϊ 

καύςιμα και λαμβϊνοντασ υπόψη ότι μόλισ πριν λύγεσ εβδομϊδεσ ψηφύςτηκε ο Εθνικόσ 

Κλιματικόσ Νόμοσ, οι χρηματοδοτικϋσ προτεραιότητεσ του ΠΔΕ θα ϋπρεπε να κατευθυνθούν 

ςτην προώθηςη και χρηματοδότηςη εναλλακτικών λύςεων (ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ, 

αποθόκευςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, ςυςτόματα διαχεύριςησ τησ ζότηςησ, εξοικονόμηςη 

ενϋργειασ, αντλύεσ θερμότητασ, κοκ) που θα ϋχουν μακροπρόθεςμα οφϋλη τόςο για τουσ 

πολύτεσ και την οικονομύα όςο και για το κλύμα. 

 

Σϋλοσ, διατυπώνουμε την ανϊγκη η χρονικό διϊρκεια των δημόςιων διαβουλεύςεων να εύναι 

ικανό και επαρκόσ ώςτε να επιτρϋπεται η ουςιαςτικό ςυμμετοχό πολιτών και φορϋων. Σο 

διϊςτημα που δόθηκε (λιγότερο τησ μύασ εβδομϊδασ) για το παρόν ςχϋδιο νόμου ϋρχεται ςε 

αντύθεςη ακόμα και με το περιοριςτικό διϊςτημα των δύο εβδομϊδων που ϋχει θϋςει ο νόμοσ 

για το Επιτελικό Κρϊτοσ.  

 

Κεφάλαιο Γ΄ Χρήςεισ γησ και προςτατευόμενεσ περιοχέσ 

 

Γενικϊ ςχόλια 
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Σο κεφϊλαιο Γ΄ με τισ επιμϋρουσ διατϊξεισ του, κυρύωσ εκεύνεσ που αφορούν ςτισ επιτρεπόμενεσ 

χρόςεισ γησ και δραςτηριότητεσ εντόσ των προςτατευόμενων περιοχών, αποτελεύ ςαφή 

επιδείνωςη του υφιςτϊμενου πλαιςύου για τον ςχεδιαςμό των προςτατευόμενων περιοχών, 

ιδύωσ δε καθώσ οι ςυγκεκριμϋνεσ διατϊξεισ (βλ. ϊρθ. 44 ν. 4685/2020) εύχαν χαρακτηριςτεύ ωσ 

προβληματικϋσ, αδόκιμεσ και επικύνδυνεσ1, όδη από την πρώτη φορϊ που προτϊθηκε.  

 

χόλια ανϊ ϊρθρο:  

 

Άρθρο 11: Ειδικότερα, το ϊρθρο 11, διατηρεύ την προβληματικό προςϋγγιςη περύ 

προκαθοριςμϋνου καταλόγου επιτρεπόμενων χρόςεων ανϊ ζώνη προςταςύασ. Η προςϋγγιςη 

αυτό δεν ϋχει αποδώςει, καθώσ δύο χρόνια μετϊ την υιοθϋτηςό τησ, ο ςτόχοσ για επιτϊχυνςη 

τησ θεςμικόσ κατοχύρωςησ των προςτατευόμενων περιοχών τησ χώρασ, δεν ϋχει επιτευχθεύ. 

Καμύα Ειδικό Περιβαλλοντικό Μελϋτη δεν ϋχει εγκριθεύ και κανϋνα Προεδρικό Διϊταγμα (βϊςει 

των νϋων μελετών) δεν ϋχει εκδοθεύ. Οι περιςςότερεσ μϊλιςτα εκ των μελετών που ϋχει 

αναθϋςει το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ δεν ϋχουν τεθεύ ςε δημόςια διαβούλευςη, 

ενώ οι τροποποιόςεισ ςτο παρόν ςχϋδιο νόμου θα οδηγόςουν ςε μεγαλύτερεσ καθυςτερόςεισ. 

υνεπώσ, θεωρεύται πρακτικϊ απύθανο να υλοποιηθεύ η δϋςμευςη του Πρωθυπουργού κατϊ το 

υνϋδριο τησ Διεθνούσ Ένωςησ για τη Διατόρηςησ τησ Υύςησ (IUCN) ςτη Μαςςαλύα τον 

επτϋμβριο του 2021 ςτο οπούο εύχε δηλώςει: «Δεςμεύομαι προςωπικϊ πωσ η ανακόρυξη του 

καθεςτώτοσ προςταςύασ για όλεσ τισ περιοχϋσ Natura 2000 θα ολοκληρωθεύ μϋχρι το τϋλοσ του 

2022, μϋςω μιασ απολύτωσ διαφανούσ και ςυμπεριληπτικόσ διαδικαςύασ.»2 Η μη επύτευξη του 

ςτόχου αυτού επύςησ απομακρύνει την πιθανότητα ςυμμόρφωςησ τησ χώρασ με την 

καταδικαςτικό απόφαςη του Δικαςτηρύου τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (C-849/19) για ανεπαρκό 

προςταςύα των περιοχών Natura 2000, μύα δεκαετύα μετϊ το πϋρασ τησ ςχετικόσ προθεςμύασ.  

 

Επιπλϋον, η προςϋγγιςη αυτό ϋχει οδηγόςει ςε αδιϋξοδα καθώσ εύναι πρακτικϊ αδύνατον να 

προβλεφθούν εκ των προτϋρων από τον εκϊςτοτε νομοθϋτη όλεσ οι χρόςεισ ανϊ ζώνη 

προςταςύασ για κϊθε χερςαύα, υγροτοπικό, θαλϊςςια ό μεικτό προςτατευόμενη περιοχό τησ 

χώρασ. Εξϊλλου, αυτό εύναι το αντικεύμενο των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών που αυτό 

την περύοδο υλοποιούνται για όλεσ τισ περιοχϋσ Natura 2000, με προώπολογιςμό πλϋον των 17 

εκατ. ευρώ από το ςυγχρηματοδοτούμενο επιχειρηςιακό πρόγραμμα για το Περιβϊλλον 

(ΤΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020). Ωσ αποτϋλεςμα των αδιεξόδων που ϋχουν διαπιςτωθεύ, οι 

τροποποιόςεισ που περιλαμβϊνει το παρόν ςχϋδιο νόμου δημιουργούν νϋεσ ςτρεβλώςεισ ςτο 

ςύςτημα προςτατευόμενων περιοχών προςθϋτοντασ νϋεσ χρόςεισ ανϊ ζώνη προςταςύασ, οι 

περιςςότερεσ εκ των οπούων εύναι αςύμβατεσ με την ϋννοια των προςτατευόμενων περιοχών ό 

των οριςμών των επιμϋρουσ ζωνών προςταςύασ που περιλαμβϊνονται ςτο ϊρθρο 12.3  

 

                                                           
1 Ενδεικτικϊ:  ςχόλια του Green Tank ςτη διαβούλευςη τον Μϊρτιο του 2020: 
https://thegreentank.gr/2020/03/13/diavouluesi-polunomosxedio/) και  ςχετικό τοποθϋτηςη και υπόμνημα ςτην 
ακρόαςη φορϋων ςτη Βουλό των Ελλόνων: https://thegreentank.gr/2020/04/29/symmetoxi-stin-akroasi-foreon-
gia-n-sx-ypen/ τον Απρύλιο του 2020.  
2 https://primeminister.gr/2021/09/03/27339  
3 Τπενθυμύζεται ότι εκτροπό των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών εύχε επιχειρηθεύ και πριν περύπου ϋναν χρόνο 
με το ϊρθρο. 218 του ν. 4872/2021.  

https://thegreentank.gr/
https://thegreentank.gr/2020/03/13/diavouluesi-polunomosxedio/
https://thegreentank.gr/2020/04/29/symmetoxi-stin-akroasi-foreon-gia-n-sx-ypen/
https://thegreentank.gr/2020/04/29/symmetoxi-stin-akroasi-foreon-gia-n-sx-ypen/
https://primeminister.gr/2021/09/03/27339
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Ενδεικτικϊ, ςε όλεσ τισ ζώνεσ επιτρϋπονται ««εγκαταςτϊςεισ αποθόκευςησ και μεταφορϊσ 

ηλεκτρικόσ ενϋργειασ», ενώ ςε όλεσ τισ ζώνεσ εκτόσ των ζωνών απολύτου προςταςύασ, 

επιτρϋπονται οι «εγκαταςτϊςεισ αποθόκευςησ και μεταφορϊσ φυςικού αερύου».  

 

τισ Ζώνεσ Απολύτου Προςταςύασ, όπου με βϊςη τον οριςμό ςτο ϊρθρο 12, εντοπύζονται 

«εκτϊςεισ με εξαιρετικϊ ευαύςθητουσ τύπουσ φυςικών οικοτόπων ό/και ενδιαιτόματα εξαιρετικϊ 

ευαύςθητων ειδών» επιτρϋπονται πρόςθετεσ «γραμμικϋσ υποδομϋσ μεταφορϊσ, ιδύωσ οδού 

κύνηςησ μηχανοκύνητων οχημϊτων» όπωσ εύναι οι «οδού όπιασ κυκλοφορύασ» καθώσ και οι 

«πλατεύεσ». Σην ύδια ςτιγμό, η ελεύθερη βόςκηςη και η εραςιτεχνικό αλιεύα αναφϋρονται ωσ 

δραςτηριότητεσ που μπορούν δυνητικϊ να απαγορευτούν, ακόμα κι αν δεν περιλαμβϊνονται 

ςτισ επιτρεπόμενεσ χρόςεισ για τη ςυγκεκριμϋνη ζώνη.  

 

τισ Ζώνεσ Προςταςύασ τησ Υύςησ προςτύθενται ςειρϊ χρόςεων, όπωσ εύναι «τουριςτικϊ 

καταλύματα, εγκαταςτϊςεισ ειδικόσ τουριςτικόσ υποδομόσ και λοιπϋσ τουριςτικϋσ επιχειρόςεισ» 

που εξυπηρετούν ςυγκεκριμϋνεσ μορφϋσ θεματικού τουριςμού, οι υπόγειεσ «εξορυκτικϋσ 

δραςτηριότητεσ» αρκεύ η εύςοδοσ τησ εκμετϊλλευςησ να γύνεται εκτόσ τησ ζώνησ απολύτου 

προςταςύασ και προςταςύασ τησ φύςησ, ανούγοντασ την πόρτα ακόμα και για εξορύξεισ 

υδρογονανθρϊκων και ςε αυτϋσ τισ ζώνεσ, και οι «εγκαταςτϊςεισ ανανεώςιμων πηγών 

ενϋργειασ».   

 

τισ Ζώνεσ Βιώςιμησ Διαχεύριςησ Υυςικών Πόρων αφαιρϋθηκαν χρόςεισ που εύχαν κριθεύ ωσ 

επιβαρυντικϋσ και ωσ τούτου εύχαν απαγορευτεύ όπωσ εύναι οι μεγϊλεσ αθλητικϋσ 

εγκαταςτϊςεισ, τα αεροδρόμια, οι χώροι επεξεργαςύασ, αποθόκευςησ και διϊθεςησ ςτερεών 

αποβλότων και οι χώροι επεξεργαςύασ, διϊθεςησ ςτερεών τοξικών αποβλότων, μεταξύ ϊλλων. 

Με αποτϋλεςμα, ςτισ ζώνεσ αυτϋσ, εκτόσ από τισ βιοτεχνικϋσ και βιομηχανικϋσ εγκαταςτϊςεισ 

υψηλόσ όχληςησ και τισ πύςτεσ αγώνων αυτοκινότων ό μοτοποδηλϊτων, να επιτρϋπονται όλεσ 

οι ϊλλεσ δυνητικϋσ χρόςεισ.   

 

Οι τροποποιόςεισ που περιλαμβϊνει το παρόν ςχϋδιο νόμου ϋρχονται ςε αντύθεςη με τη 

τρατηγικό τησ ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορύζοντα το 2030, η οπούα προβλϋπει ότι 

«τουλϊχιςτον το ϋνα τρύτο των προςτατευόμενων περιοχών —που αντιπροςωπεύουν το 10 % 

τησ ξηρϊσ τησ ΕΕ και το 10 % τησ θϊλαςςασ τησ ΕΕ— θα πρϋπει να προςτατεύονται αυςτηρϊ». 

το κεύμενο κατευθύνςεων4 για τον χαρακτηριςμό των προςτατευόμενων περιοχών ώςτε να 

επιτευχθεύ και ο ςυνολικόσ ςτόχοσ τησ κϊλυψησ κατϊ 30% τησ ϋκταςησ τησ ΕΕ ςε ξηρϊ και 

θϊλαςςα από προςτατευόμενεσ περιοχϋσ, η Ευρωπαώκό Επιτροπό εξειδικεύει τισ 

δραςτηριότητεσ εκεύνεσ που μπορεύ να προβλϋπονται ςε περιοχϋσ αυςτηρόσ προςταςύασ.  

 

Προτείνεται η πλόρησ αναθεώρηςη αυτόσ τησ προςϋγγιςησ. υγκεκριμϋνα, προτεύνεται η 

επιλογό και εξειδύκευςη των επιτρεπόμενων χρόςεων από τον πλόρη κατϊλογο των ειδικών 

χρόςεων του π.δ. 59/2018 και των δραςτηριοτότων ανϊ περιοχό να γύνεται από τουσ εκϊςτοτε 

μελετητϋσ ανϊλογα με τα χαρακτηριςτικϊ τησ κϊθε περιοχόσ και με τρόπο που να εύναι 

                                                           
4 European Commission (2022). Criteria and guidance for protected areas designations  Commission Staff Working 
Document SWD(2022) 23 final: https://environment.ec.europa.eu/publications/criteria-and-guidance-protected-
areas-designations-staff-working-document_en  

https://thegreentank.gr/
https://environment.ec.europa.eu/publications/criteria-and-guidance-protected-areas-designations-staff-working-document_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/criteria-and-guidance-protected-areas-designations-staff-working-document_en
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ςυμβατόσ με τουσ οριςμούσ των ζωνών που περιλαμβϊνονται ςτο ϊρθρο 12. Εφόςον κριθεύ 

απαραύτητο ςτουσ οριςμούσ μπορούν να προςτεθούν κριτόρια για τον καθοριςμό τησ κϊθε 

ζώνησ και των δρϊςεων που δύνανται να επιτρϋπονται ό που απαγορεύονται ςε κϊθε μύα1.  

 

Αν αυτό η επιλογό δεν γύνει αποδεκτό, τότε, προτεύνονται κατ΄ ελϊχιςτον τα εξόσ: 

 

i) οι επιτρεπόμενεσ χρόςεισ να εύναι ιδιαιτϋρωσ περιοριςτικϋσ ειδικϊ ςτισ αυςτηρόσ προςταςύασ 

ζώνεσ, δηλαδό ςτισ ζώνεσ απολύτου προςταςύασ και προςταςύασ τησ φύςησ, και ςυγκεκριμϋνα 

να αφαιρεθούν όχι μόνο οι προςθόκεσ που ϋχουν τεθεύ ςτο ςχϋδιο νόμου προσ διαβούλευςη 

αλλϊ και να επαναξιολογηθούν όλεσ οι προβλεπόμενεσ χρόςεισ του ϊρθρου 44, παρ. 18 του ν. 

4685/2020 ςύμφωνα με τα διεθνό5 και ευρωπαώκϊ πρότυπα για τον ςχεδιαςμό 

προςτατευόμενων περιοχών καθώσ και τουσ οριςμούσ των ζωνών που περιλαμβϊνονται ςτο 

ϊρθρο 12. 

 

ii) να μην επιτρϋπονται γραμμικϋσ υποδομϋσ μεταφορών και ευρύτερα τεχνικϋσ εγκαταςτϊςεισ 

και υποδομϋσ ςτισ ζώνεσ απολύτου προςταςύασ, και να διευκρινιςτεύ ότι οι όποιεσ ϊλλεσ 

χρόςεισ επιτρϋπονται μόνο για την εξυπηρϋτηςη τησ προςταςύασ και τησ βϋλτιςτησ διαχεύριςησ 

του προςτατευτϋου αντικειμϋνου και τησ ακεραιότητασ τησ περιοχόσ.  

 

iii) να μην επιτρϋπονται τα τουριςτικϊ καταλύματα, οι εγκαταςτϊςεισ αποθόκευςησ και 

μεταφορϊσ και ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και φυςικού αερύου και οι ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ 

ςτισ ζώνεσ απολύτου προςταςύασ και προςταςύασ τησ φύςησ.  

 

iv) να μην επιτρϋπονται οι εξορύξεισ υδρογονανθρϊκων ςε όλεσ τισ ζώνεσ προςταςύασ. 

 

v) να ςυμπληρωθούν με περιοριςμούσ και αυςτηρότερουσ όρουσ (ϋκταςησ, ποςοςτό επύ του 

εμβαδού, κλύμακασ κτλ), ϊλλεσ χρόςεισ όπωσ τα αναψυκτόρια και η εςτύαςη ςτη Ζώνη 

Διατόρηςησ Οικοτόπων και Ειδών. 

 

vi) να προςτεθούν εκ νϋου οι χρόςεισ που απαγορεύονταν ςτον ν.4685/2020 ςτισ Ζώνεσ 

Βιώςιμησ Διαχεύριςησ Υυςικών Πόρων.   

 

Άρθρο 13:  

1) Σο ϊρθρο 13, που αφορϊ ςτον χαρακτηριςμό των προςτατευόμενων περιοχών, αντανακλϊ 

μύα νοοτροπύα ςχεδιαςμού προςτατευόμενων περιοχών που ϋχει αποδεχθεύ και μόνο 

τακτοποιεύ την υφιςτϊμενη κατϊςταςη ςτισ προςτατευόμενεσ περιοχϋσ, αντύ να επιδιώκει την 

πλϋον αποτελεςματικό διατόρηςη και ανϊκαμψη τησ φύςησ.  

 

                                                           
5 Κατευθυντόριεσ γραμμϋσ από την IUCN ςχετικϊ με τον ςχεδιαςμό των προςτατευόμενων περιοχών και ειδικϊ των 
θαλϊςςιων προςτατευόμενων περιοχών: Dudley, N. (ed.) (2008) Guidelines for Applying Protected Area 
Management Categories. IUCN, Gland, Switzerland: 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-021.pdf και Day, J., Dudley, N., Hockings, M., et al 
(eds.) (2019). Guidelines for applying the IUCN protected area management categories to marine protected areas. 
2nd edition. IUCN, Gland.  Switzerland: https://portals.iucn.org/library/node/48887.  

https://thegreentank.gr/
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-021.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/48887


 

5 

 

Λεωφΰρος Βασ. Σοφίας 50, Αθήνα 11528 
T. 210 7233384 

https://thegreentank.gr  
Email: info@thegreentank.gr 

i) Ενδεικτικό εύναι το γεγονόσ ότι εξαιρούνται από το πλαύςιο προςταςύασ όχι μόνο οικιςμού 

εντόσ ςχεδύου, αλλϊ και οργανωμϋνοι υποδοχεύσ δραςτηριοτότων, ανεξϊρτητα από το αν ϋχουν 

επιπτώςεισ ςτην περιοχό ό αν ϋχει προηγηθεύ πλόρησ δϋουςα εκτύμηςη των επιπτώςεων, 

ςύμφωνα με το ϊρθρο 6(3) τησ οδηγύασ για τουσ οικοτόπουσ (92/43/ΕΟΚ).  

 

Προτεύνεται: Να διαγραφεύ η παρϊγραφοσ 2α(γ) του ϊρθρου 21 του ν. 1650/1986 «εντόσ 

οργανωμϋνων υποδοχϋων…», του ϊρθ. 13. 

 

ii)  Επύςησ, ενδεικτικϋσ εύναι οι προβλϋψεισ των παρ. 10 και 11 του ϊρθρου 21 του ν. 1650/1986 

που αφορούν ςε ϋργα ό δραςτηριότητεσ που λειτουργούν, ϋχουν αδειοδοτηθεύ ό δεν εμπύπτουν 

ςε περιβαλλοντικό αδειοδότηςη και οι οπούεσ προςομοιϊζουν ςε ειδικϋσ μεταβατικϋσ διατϊξεισ, 

που θα προβλϋπονταν ςε ϋνα προεδρικό διϊταγμα χαρακτηριςμού μύα προςτατευόμενησ 

περιοχόσ. Οι διατϊξεισ αυτϋσ δεν πληρούν τισ απαιτόςεισ βϊςει του ϊρθρου 6(3) τησ οδηγύασ 

92/43/ΕΟΚ για τουσ οικοτόπουσ για δϋουςα εκτύμηςη των επιπτώςεων, ούτε και τισ 

απαιτόςεισ ςχεδιαςμού μύα προςτατευόμενησ περιοχόσ που ϋχει κεντρικό ςτόχο τη διατόρηςη 

τησ φύςησ και όχι την τακτοπούηςη επιμϋρουσ ϋργων και δραςτηριοτότων. Επιπλϋον, η 

διαδικαςύα προ-ελϋγχου που ειςϊγεται ςτο ϊρθρο 11 αναμϋνεται να δημιουργόςει ςημαντικϊ 

προβλόματα. Θα ϋπρεπε τον προϋλεγχο να αναλαμβϊνει ο ΟΥΤΠΕΚΑ και οι Μονϊδεσ 

Διαχεύριςησ Προςτατευόμενων Περιοχών του και όχι οι Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ, ωσ καθ’ 

ύλην αρμόδιοι φορεύσ που διαχειρύζονται και επιβλϋπουν τισ προςτατευόμενεσ περιοχϋσ τησ 

χώρασ.  

 

Προτεύνεται: Με δεδομϋνα και γνωςτϊ τα προβλόματα εφαρμογόσ τησ δϋουςασ εκτύμηςησ όπωσ 

ορύζεται από το ϊρθρο 6(3) τησ οδηγύασ 92/43/ΕΟΚ προτεύνεται η διαγραφό των παραγρϊφων 

10 και 11 του ϊρθρου 21 του ν. 1650/1986 και η υποβολό προσ διαβούλευςη νϋασ πρόταςησ με 

μύα ςυνολικό προςϋγγιςη για την εκπόνηςη τησ δϋουςασ εκτύμηςησ.  

 

iii) το ύδιο ϊρθρο 13, διακρύνεται μύα αντιμετώπιςη των προςτατευόμενων περιοχών ωσ 

νηςύδων που δεν επηρεϊζονται από δραςτηριότητεσ εκτόσ των ορύων τουσ καθώσ όχι μόνο 

αφαιρεύται η δυνατότητα ρύθμιςησ γειτονικών εκτϊςεων (παρ. 4 ϊρθρο 21 ν. 1650/1986) αλλϊ 

κατϊ την εξϋταςη των όρων και περιοριςμών ανϊ προςτατευόμενη περιοχό «υπϊρχει μϋριμνα 

για την εξυπηρϋτηςη των λειτουργιών που εύναι ϊρρηκτα ςυνδεδεμϋνεσ με τον πολεοδομικό ό 

οικιςτικό χαρακτόρα των περιοχών ...» (παρ. 2 ϊρθρο 21 ν. 1650/1986). Η αντιμετώπιςη αυτό 

εύναι αντύθετη με τη νϋα τρατηγικό τησ ΕΕ με ορύζοντα το 2030 τόςο όςον αφορϊ ςτουσ 

ςτόχουσ για την προςταςύα τησ φύςησ μϋςω τησ δημιουργύασ ενόσ ςυνεκτικού δικτύου 

προςτατευόμενων περιοχών που θα καλύπτει το 30% τησ ϋκταςησ τησ ΕΕ, όςο και ςτουσ 

ςτόχουσ τησ αποκατϊςταςησ τησ φύςησ που αναμϋνονται να γύνονται νομικϊ δεςμευτικού με 

την υιοθϋτηςη τησ πρόταςησ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για τον νϋο ευρωπαώκό νόμο για την 

Αποκατϊςταςη τησ Υύςησ. Σϋλοσ, εύναι αντύθετη και με το υπό-διαμόρφωςη Παγκόςμιο 

Πλαύςιο για τη Βιοποικιλότητα που αναμϋνεται να υιοθετηθεύ ςτη 15η υνδιϊςκεψη τησ 

ύμβαςησ τησ Βιολογικόσ Ποικιλότητασ ςτο τϋλοσ του 2022. 

 

Προτεύνεται η επαναφορϊ των υφιςτϊμενων διατυπώςεων του παρ. 4 ϊρθρου 21 του ν. 

1650/1986 που δύνει τη δύνει τη δυνατότητα επϋκταςησ, αν απαιτεύται, τησ υπό προςταςύα 

https://thegreentank.gr/


 

6 

 

Λεωφΰρος Βασ. Σοφίας 50, Αθήνα 11528 
T. 210 7233384 

https://thegreentank.gr  
Email: info@thegreentank.gr 

περιοχόσ ςε γειτονικϋσ περιοχϋσ και καθοριςμού ςχετικών μϋτρων, όρων και περιοριςμών και η 

προςθόκη αντύςτοιχησ ρητόσ πρόβλεψησ και για τουσ οικολογικούσ διαδρόμουσ που δύναται να 

οριοθετούνται. Επύςησ, προτεύνεται η διαγραφό τησ προςθόκησ του 5ου εδαφύου τησ παρ. 2.  

 

iv) την παρ. 7 του ϊρθρου 21 του ν. 1650/1986, με την τροποπούηςη των προβλϋψεων για τα 

καταφύγια ϊγριασ ζωόσ, αφαιρϋθηκε η ελϊχιςτη οριζόντια απαγόρευςη τησ θόρασ και τησ 

αλιεύασ, γεγονόσ που δυςχερϊνει την επύτευξη των ςτόχων χαρακτηριςμού αυτόσ τησ 

κατηγορύασ προςτατευόμενων περιοχών, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 19, παρ. 1β του ν. 

1650/1986, όπωσ τροποποιόθηκε από τον ν. 4685/2020: «Ωσ καταφύγια ϊγριασ ζωόσ 

χαρακτηρύζονται περιοχϋσ (χερςαύεσ, υγροτοπικϋσ, θαλϊςςιεσ ό μικτού χαρακτόρα) που 

αξιολογούνται ωσ κατϊλληλεσ για την ανϊπτυξη πληθυςμών τησ ϊγριασ πανύδασ και χλωρύδασ ό 

ωσ βιότοποι αναπαραγωγόσ, διατροφόσ, διαχεύμαςησ ειδών τησ ϊγριασ πανύδασ, ό ωσ περιοχϋσ 

αναπαραγωγόσ ψαριών και ςυγκϋντρωςησ γόνου.» Με την αφαύρεςη των οριζόντιων αυτών 

απαγορεύςεων για τισ ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ, απομακρύνεται η πιθανότητα επύτευξησ μιασ 

ακόμη δϋςμευςησ του Πρωθυπουργού ςτο ςυνϋδριο τησ Μαςςαλύασ περύ χαρακτηριςμού 10% 

των ελληνικών θαλαςςών ωσ το 2030 ωσ «ωσ ‘no-take reserves’, δηλαδό περιοχϋσ ςτισ οπούεσ 

δεν θα επιτρϋπεται η αλιεύα». 

 

Προτεύνεται κατ’ ελϊχιςτον η επαναφορϊ τησ οριζόντιασ απαγόρευςησ τησ θόρασ και τησ 

αλιεύασ. Επιπλϋον, προτεύνεται η εξόσ προςθόκη μετϊ το 2ο εδϊφιο τησ παρ. 7:  

«τα καταφύγια ϊγριασ ζωόσ απαγορεύονται η θόρα, οι αγώνεσ κυνηγετικών ικανοτότων 
ςκύλων δεικτών, η αλιεύα, η ςύλληψη τησ ϊγριασ πανύδασ, η ςυλλογό τησ ϊγριασ χλωρύδασ, η 
καταςτροφό ζώνησ με φυςικό βλϊςτηςη με κϊθε τρόπο, η καταςτροφό των φυτοφρακτών. 
Ειδικότερα, απαγορεύεται η αλιεύα και η ανϊπτυξη υδατοκαλλιεργητικών / ιχθυοτροφικών 
δραςτηριοτότων εντόσ θαλϊςςιων καταφυγύων ϊγριασ ζωόσ». 

Προσ αποφυγό προβλημϊτων εφαρμογόσ που εύχαν ςημειωθεύ ςτο παρελθόν προτεύνεται να 

υπϊρξει πρόβλεψη ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ ςχετικϊ με τισ υφιςτϊμενεσ ιχθυοκαλλιεργητικϋσ 

και υδατοκαλλιεργητικϋσ δραςτηριότητεσ ςε υδϊτινεσ και μεικτού χαρακτόρα περιοχϋσ (π.χ. 

λιμνοθϊλαςςεσ).  

  

v) H επϋκταςη τησ κατ’ εξαύρεςη επϋκταςησ ιςχύοσ των υπουργικών αποφϊςεων 

χαρακτηριςμού από 1 ςε 3 χρόνια, πιθανϊ να προτεύνεται για την αντιμετώπιςη προβλημϊτων 

που ϋχουν δημιουργηθεύ από την καθυςτϋρηςη ολοκλόρωςησ των Ειδικών Περιβαλλοντικών 

Μελετών και την πρόληψη δημιουργύασ θεςμικού κενού ςε μύα ό περιςςότερεσ 

προςτατευόμενεσ περιοχϋσ. Ωςτόςο, η γενικευμϋνη αυτό επϋκταςη τησ ιςχύοσ μύασ θεςμικϊ 

αμφύβολησ πρϊξησ, για την ϋκδοςη τησ οπούασ απουςιϊζει η πρόβλεψη ϋςτω και μύασ τυπικόσ 

τεκμηρύωςησ, δημιουργεύ ερωτηματικϊ για το κατϊ πόςο το ϋργο των Ειδικών 

Περιβαλλοντικών Μελετών θα ολοκληρωθεύ ςύντομα και αν θα οδηγόςει πρϊγματι ςτην 

ϋκδοςη των απαραύτητων προεδρικών διαταγμϊτων.  
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