
Δελτίο Τύπου 

 

Που συνυπογράφουν οι επιστημονικές εταιρείες :  

Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Ελληνική Οικολογική Εταιρεία και 

το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

Για το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο:  

«Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών 

επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και 

πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, 

αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας» 

 

Σε ό,τι αφορά στις προστατευόμενες περιοχές, το νομοσχέδιο σηματοδοτεί ακόμα μία σοβαρή 

υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της 

βιοποικιλότητας και δεν επιδέχεται δημιουργικής κριτικής, καθώς στην ουσία του καταργεί την 

έννοια της προστατευόμενης περιοχής. Οι προβλεπόμενες ζώνες προστασίας καθίστανται απλές 

χρωματικές παραλλαγές επί χαρτών, καθώς διευρύνεται, χωρίς μέτρο, ο κατάλογος των 

επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων (ήδη ευρύς κατά το ν. 4685/2020) φέρνοντας το νομοσχέδιο σε 

αντίθεση με το σύγχρονο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Ανενεργή καθίσταται και η διαδικασία 

γνωμοδοτήσεων υπηρεσιών, επί έργων σε προστατευόμενες περιοχές. 

Επιπλέον είναι σε αντίθετη κατεύθυνση με το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά 

• τη Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. «Επαναφορά της φύ-

σης στη ζωή μας». https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EL  

• τις οδηγίες και τα κριτήρια για τον ορισμό προστατευόμενων περιοχών https://environ-

ment.ec.europa.eu/system/files/2022-01/SWD_guidance_protected_areas.pdf 

• την επικείμενη έκδοση από την ΕΕ Νόμου για την Αποκατάσταση της Φύσης ο οποίος 

έχει διαμορφωθεί μετά από πολυετή διαβούλευση 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3746 και συνδέεται άρ-

ρηκτα με τα παραπάνω. 

Τα παραπάνω προμηνύουν και θα οδηγήσουν αναπόφευκτα 

• στην περαιτέρω καθυστέρηση ολοκλήρωσης των ήδη απαράδεκτα καθυστερημένων Ει-

δικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) που είναι απαραίτητες για την έκδοση των προ-

εδρικών διαταγμάτων (προεξοφλώντας εν πολλοίς το περιεχόμενό τους) και αχρήστευση 

του έργου σύνταξης ΕΠΜ για τις περιοχές Natura 2000 της χώρας (ύψους €17 εκ.) αλλά 

και της υλοποίησης του εθνικού προγράμματος LIFE IP (ύψους επίσης €17 εκ.) το οποίο 

εξαρτάται από τη σύνταξη των ΕΠΜ. 
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• Στην επιδείνωση της θέσης της Χώρας σε ότι αφορά ευρωπαϊκές καταδίκες για αδράνεια 

σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές. Στις παρελθούσες και τρέχουσες καταδίκες 

και πρόστιμα θα προστεθούν νέες. 

• στην καταστροφή τμημάτων του πολυτιμότερου εθνικού μας κεφαλαίου που είναι το 

φυσικό περιβάλλον της Χώρας. 

 

Καλούμε το ΥΠΕΝ να αποσύρει το εν λόγω νομοσχέδιο, καθώς παραβιάζει ευθέως τη νομοθεσία 

της ΕΕ για την προστασία της φύσης, η οποία δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και επιβάλλει τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων, ώστε να αποφεύγεται η 

υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων ειδών. 

Καλούμε τα μέλη της ΕΖΕ, της ΕΟΕ, της ΕΒΕ, του ΜΦΙΚ-ΠΚ και την ευρύτερη επιστημονική 

κοινότητα να αντιταχθούν με κάθε πρόσφορο, νόμιμο μέσο, στην ψήφιση και ενδεχόμενη 

εφαρμογή του νομοσχεδίου.  
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