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Θέμα: Έργο «Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για
περιοχές του Δικτύου Natura 2000»

Αξιότιμη κ. Ψάιλα,
Αξιότιμε κ. Αλβανόπουλε,
Αξιότιμη κ. Στυλογιάννη,
Με την παρούσα επιστολή, εκφράζουμε την ανησυχία μας για την έλλειψη διαβούλευσης κατά
τη σύνταξη σημαντικών παραδοτέων του ανωτέρω έργου.
Όπως προκύπτει από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων-Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου
«Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura
2000», και επιβεβαιώθηκε από εσάς κατά την ενημερωτική συνάντηση που οργανώσατε στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 8 Απριλίου 2019, δεν προβλέπονται διαδικασίες διαβούλευσης
κατά τη σύνταξη και κατάρτιση των εξής παραδοτέων από τον συντονιστή του έργου.
▪

Εγχειρίδιο οδηγιών και προτύπου για την εκπόνηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών
Μελετών (ΕΠΜ) (Φάση Α’, Εργασία Α7)

▪

Ειδικός οδηγός σύνταξης προεδρικού διατάγματος χαρακτηρισμού και προστασίας και
σύνταξη προτύπου προεδρικού διατάγματος (ΠΔ) (Φάση Β’, Εργασία Β5).

▪

Ειδικός οδηγός σύνταξης προσχεδίου του σχεδίου διαχείρισης και κατάρτιση προτύπου
σχεδίου διαχείρισης (ΣΔ) (Φάση Β’, Εργασία Β6).

Αναγνωρίζουμε ότι στο έργο περιλαμβάνονται διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης κατά την
εκπόνηση και σύνταξη των επιμέρους ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και προσχεδίων ΣΔ. Παρόλα αυτά,
θεωρούμε ότι είναι εξίσου απαραίτητο να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση και οι ως άνω οδηγίες
που θα εκπονήσει ο συντονιστής του έργου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους

εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερόμενους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις και τις θέσεις
τους επί των κειμένων αυτών.
Οι οδηγίες για την εκπόνηση και σύνταξη ΕΠΜ, ΠΔ και ΣΔ και τα σχετικά πρότυπα δεν
συνιστούν ένα τεχνικό απλώς θέμα που αφορά αποκλειστικά στη συμβατική σχέση μεταξύ των
εταίρων του έργου. Οι οδηγίες αυτές θα επηρεάσουν και θα διαμορφώσουν άμεσα και
καταλυτικά το περιεχόμενο των προεδρικών διαταγμάτων και των σχεδίων διαχείρισης, ήτοι
των κύριων νομοθετημάτων για την προστασία και διατήρηση του συνόλου των
προστατευόμενων περιοχών στη χώρα μας. Αποτελούν, συνεπώς, κομβικά εργαλεία που
συμβάλλουν στη σύνταξη και εκπόνηση αποτελεσματικών, ολοκληρωμένων και λειτουργικών
προεδρικών διαταγμάτων και σχεδίων διαχείρισης. Δεδομένης της εμβέλειας του έργου, οι
οδηγίες αυτές μπορούν να συμβάλουν, επίσης, στην ενίσχυση της συνοχής και της
λειτουργικότητας του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών που αποτελούν κρίσιμο
στόχο των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών στρατηγικών και κανόνων για την
αποτελεσματική προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Επιπλέον, παρόλο που δεν προβλέπεται θεσμοθέτηση των προαναφερθέντων παραδοτέων και
έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων στο πλαίσιο του έργου «Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών
Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000», οι οδηγίες και τα
πρότυπα που θα καταρτιστούν και θα συνταχθούν από τον συντονιστή θα λειτουργήσουν ως de
facto προδιαγραφές για τις ΕΠΜ και τα ΣΔ. Συνεπώς, με την παράλειψη διενέργειας
διαβούλευσης για τα ως άνω παραδοτέα παρακάμπτεται εμφανώς η εκκρεμής υποχρέωση του
Υπουργείου να εκδώσει τις απαιτούμενες από τον ν. 3937/2011 προδιαγραφές για τις ΕΠΜ και
τα ΣΔ1 ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής των
ενδιαφερόμενων πολιτών και εμπλεκόμενων φορέων στη διαμόρφωση των προδιαγραφών
αυτών μέσω διαβούλευσης.
Σας καλούμε, λοιπόν, να εξασφαλίσετε ότι οι προαναφερθείσες οδηγίες που θα συνταχθούν από
τον συντονιστή ως παραδοτέα του έργου θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να
δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερόμενους πολίτες να
διατυπώσουν τις απόψεις τους και να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του νομικού και θεσμικού
πλαισίου για την προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών στη χώρα μας,
όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το εγχειρίδιο οδηγιών και προτύπου για την εκπόνηση των ΕΠΜ, και
δεδομένου ότι βάσει του χρονοδιαγράμματος του έργου, οι οδηγίες αυτές αποτελούν παραδοτέο
της Φάσης Α΄ η οποία θα ολοκληρωθεί σύντομα, θεωρούμε ότι η δημόσια διαβούλευση δύναται
να λάβει χώρα εντός των επόμενων μηνών, και εφόσον προκύψουν σχόλια θα πρέπει αυτά να
ληφθούν υπόψη στην οριστικοποίηση των παραδοτέων.
Τέλος, θεωρούμε επιβεβλημένο να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των εμπλεκόμενων φορέων
και ενδιαφερόμενων πολιτών στα κείμενα και εγχειρίδια οδηγιών και προτύπων που θα
συνταχθούν από τον συντονιστή με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος.
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Βλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε από τον ν.3937/2011, «δ) Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο
των σχεδίων διαχείρισης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία
εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα έτος από την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου» και άρθρο 21, «6. Η διαδικασία σύνταξης
και έγκρισης, όπως και οι προδιαγραφές των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και των ειδικών εκθέσεων ορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
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Παραμένουμε στη διάθεση σας για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών καθώς και για μια
συνάντηση με σκοπό να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά τη θέση μας επί του σημαντικού αυτού
θέματος.

Με εκτίμηση,

Σοφία Κόπελα
Υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον, WWF Ελλάς

Κοινοποίηση:

κ. Γεώργιος Κοτζαγεώργης,
Περιβάλλοντος
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Οικονομία

κ. Βασίλειος Λυκούσης, Πρόεδρος της Επιτροπής «Φύση 2000»
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