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 04 Μαΐου 2020 

Θέση του Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Ωκεανογράφων για την κατάθεση προς 
ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 
τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»  

  
Την Τρίτη 28 Απριλίου κατατέθηκε προς συζήτηση το Σχέδιο Νόμου για τον 

Εκσυγχρονισμό της ελληνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας βάσει του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου1. Μαζί με αυτό κατατέθηκε και η αιτιολογική έκθεση των άρθρων του 
Νομοσχεδίου προς ψήφιση2.  Η συζήτηση περί των άρθρων του νομοσχεδίου θα γίνει 
σε δύο συνεδριάσεις, τη Δευτέρα 4 Μαΐου και την Τρίτη 5 Μαΐου, ενώ η ψήφιση του 
νομοσχεδίου προγραμματίζεται για το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου3.  

Το νομοσχέδιο τροποποιεί άρθρα του παλαιότερου αντίστοιχου νόμου (ν. 
4014/2011, ΦΕΚ Α 209/21.09.20114) 

Περιβαλλοντικές οργανώσεις, πολιτικοί φορείς, Πανεπιστημιακά Τμήματα, ΜΚΟ και 
περιβαλλοντικές ομάδες πολιτών έχουν εκφράσει έντονα τις διαφωνίες τους για τις 
αλλαγές που φέρνει στην περιβαλλοντική  πολιτική της Ελλάδας το νέο νομοσχέδιο. Στη 
δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο, που διήρκησε από 4 έως 18 Μαρτίου, 
κατατέθηκαν 1579 σχόλια επί της διαβούλευσης και συνολικά 27709 σχόλια5. Ο 
μεγάλος αριθμός των σχολίων, καθώς και η έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης τις τελευταίες (και όχι μόνο) μέρες, φανερώνουν το μεγάλο ενδιαφέρον του 
κοινού για θέματα που αφορούν και επηρεάζουν άμεσα την περιβαλλοντική πολιτική 
της Ελλάδας. 

Με το παρόν κείμενο, το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Ωκεανογράφων συμμετέχει στη 
δημόσια συζήτηση επί του Σ/Ν με τη συγγραφή του παρόντος κειμένου/θέσης και 
συμπορεύεται με άλλους φορείς, (άνω των 350 μέχρι στιγμής), συνυπογράφοντας το 
αίτημα για απόσυρση του Νομοσχεδίου6. Επίσης, οι δύο μεγαλύτερες Περιβαλλοντικές 
Οργανώσεις που δρουν στην Ελλάδα, WWF και Greenpeace, έχουν από κοινού 
δημιουργήσει πλατφόρμα η οποία καλεί τους πολίτες να υπογράψουν για την 
απόσυρση του εν λόγω Νομοσχεδίου7, μαζεύοντας πάνω από 28.000 υπογραφές. 

Κατ’ αρχήν θεωρούμε ότι η συγκυρία η οποία επιλέχθηκε να πάει στη βουλή προς 
ψήφιση ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο είναι τουλάχιστον ατυχής. Λόγω των 

 
1 http://www.ypeka.gr/Portals/0/Files/ypourgeio/Grafeio%20Typou/20200424-Master.pdf 
2 https://bit.ly/2WqXxBN 
3 https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/dailyplan 
4https://bit.ly/3fiFC9i 
5 http://www.opengov.gr/minenv/?p=10268 
6 https://bit.ly/2zQTkQl 
7 https://support.wwf.gr/action/with-greenpeace-against-oil 
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ιδιαίτερων συνθηκών το σώμα της Βουλής λειτουργεί με μειωμένο αριθμό βουλευτών, 
ενώ τη συζήτηση τόσο στη Βουλή όσο και στην κοινωνία μονοπωλεί, όπως είναι φυσικό, 
η εξάπλωση του ιού. Έτσι, δεν δόθηκε η οφειλόμενη προσοχή ούτε από το βουλευτικό 
σώμα, ούτε και από την κοινωνία, σε αυτό το πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. 

Από τα 130 άρθρα του Νομοσχεδίου τα οποία διαρθρώνονται σε 11 κεφάλαια, 
σχολιάζουμε τα παρακάτω, τα οποία έχουν και πιο άμεση σχέση με την επιστήμη της 
Ωκεανογραφίας: 

Κεφάλαιο Γ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Στα Άρθρα 26 – 43 του κεφαλαίου Γ περιγράφεται η μεταβίβαση της διαχείρισης  των 
προστατευόμενων περιοχών, η οποία μέχρι σήμερα γίνεται από τους Φορείς 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) σε ένα ενιαίο Εθνικό Σύστημα 
Διακυβέρνησης της πολιτικής για τις Προστατευόμενες Περιοχές, το οποίο αποτελείται 
καταρχήν σε εθνικό επίπεδο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον 
ιδρυόμενο ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής) με 
έδρα την Αθήνα, καθώς και άλλα σχετικά Υπουργεία. Ο λόγος της μεταβίβασης, 
σύμφωνα με τη συνοδευόμενη αιτιολογική έκθεση είναι ότι «(όσον αφορά τους ΦΔΠΠ)  
…δεν υπήρξε συντονισμός στη διακυβέρνηση των περιοχών αυτών, ενώ 
παρουσιάστηκαν και λειτουργικές δυσκολίες…, …οι ΦΔΠΠ παρουσιάζουν μεγάλα κενά 
τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή…, …πολλοί ΦΔΠΠ 
παρουσιάζουν διοικητική και διαχειριστική ανεπάρκεια που τους εμποδίζει να 
συμμετέχουν ως δικαιούχοι σε έργα…, …παρατηρείται έλλειψη ενιαίας πολιτικής και 
κατακερματισμός σε απομονωμένες και ασύνδετες δράσεις, ενώ δεν γίνεται μόνιμη 
παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και τύπων οικοτόπων στη 
χώρα…, …τα Διοικητικά Συμβούλια σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να έχουν 
απαρτία για να συνεδριάσουν…» και άλλες θέσεις. Μάλιστα, στις 13 Φεβρουαρίου 
2020, το ΥΠΕΝ κυκλοφόρησε στα ΜΜΕ “Ενημερωτικό Σημείωμα” στο οποίο εν συντομία 
οι ΦΔΠΠ χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκείς, ενώ προβάλει ψευδείς και προσβλητικές 
θέσεις  για το επιστημονικό προσωπικό και τους εθελοντές των υπαρχόντων ΦΔΠΠ. Το 
κείμενο υπάρχει εδώ. Στο κείμενο αυτό απάντησε σημείο προς σημείο η Ελληνική 
Φύση, η οποία αποτελεί τον Πανελλαδικό Σύλλογο Εργαζομένων ΦΔΠΠ και εκπροσωπεί 
τους εργαζόμενους των 28 ΦΔΠΠ που ιδρύθηκαν για την προστασία των κατά τόπους 
περιοχών NATURA. Το κείμενο υπάρχει εδώ. Εκτός των άμεσα εμπλεκομένων 
εργαζομένων στους ΦΔΠΠ, το κείμενο στήριξαν και οι 12 παρακάτω οικολογικές 
οργανώσεις «ΑΝΙΜΑ, Αρκτούρος, Αρχέλων, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική 
Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, 
Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Μεσόγειος SOS, Καλλιστώ, Greenpeace, MEDASSET και 
WWF Ελλάς». Το κείμενο υποστήριξης βρίσκεται εδώ. Οι ΦΠΔΔ αποδεικνύουν με 
στοιχεία ότι οι κατηγορίες του ΥΠΕΝ είτε δεν ισχύουν, είτε για αυτές ευθύνονται οι 
ηγεσίες του ΥΠΕΝ, διαχρονικά.  

Οι ΦΔΠΠ διαθέτουν υψηλής αξίας επιστημονικό προσωπικό, αλλά και εκτεταμένα 
προβλήματα υποχρηματοδότησης. Οι δυσκολίες αυτές αποτελούν τροχοπέδη, τόσο 

mailto:info@seok.gr
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για τον κύριο σκοπό της ύπαρξής τους (τη διαφύλαξη των μοναδικών 
περιβαλλοντικών περιοχών της Ελλάδας), όσο και για την πρόοδο της επιστήμης 
γενικότερα, καθώς δυσχεραίνουν το πολύτιμο επιστημονικό τους έργο. Η κατάργηση 
των ΦΔΠΠ και αντικατάστασή τους από κεντρικό φορέα (ΟΦΥΠΕΚΑ) θα 
αποδυναμώσει, κατά κύριο λόγο, την αποτελεσματικότητα των δράσεων στις 
Προστατευόμενες Περιοχές, αφήνοντάς τις έκθετες σε πάσης φύσεως κινδύνους 
(ανθρωπογενείς ή μη), και κατ’ επέκταση το σημαντικότατο επιστημονικό έργο που 
επιτελεί μέχρι τώρα το επιστημονικό προσωπικό των ΦΔΠΠ. Βρισκόμαστε αντίθετοι 
στην κατάργηση της αυτοτέλειας των ΦΔΠΠ και υποστηρίζουμε την περαιτέρω 
χρηματοδότησή τους και την ενίσχυση του δικτύου Φορέων, επιστημονικής 
κοινότητας, αποκεντρωμένης και κεντρικής διοίκησης, με παράλληλη βέβαια 
επίβλεψη και αξιολόγηση από τα αρμόδια όργανα. 

 

Κεφάλαιο Δ - ΖΩΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Το νομοσχέδιο προς ψήφιση, στο άρθρο 44 του κεφαλαίου Δ τροποποιεί το π.δ. 
59/20188, εισάγοντας τις ακόλουθες γενικές κατηγορίες χρήσεων: «-Ζώνη απόλυτης 
προστασίας της φύσης – Ζώνη προστασίας της φύσης – Ζώνη διαχείρισης οικοτόπων και 
ειδών – Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων.», οι οποίες αντικαθιστούν την 
κατηγοριοποίηση του ισχύοντος μέχρι τώρα νόμου 1650/19869, του οποίου οι 
αντίστοιχες κατηγορίες χρήσεων ήταν «περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης - 
περιοχές προστασίας της φύσης - εθνικά πάρκα - προστατευόμενοι φυσικοί 
σχηματισμοί - περιοχές οικοανάπτυξης». 

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, οι νέες κατηγορίες χρήσεων είναι πολύ 
περισσότερες από τις υπάρχουσες, ενώ οι χρήσεις που επιτρέπονται σε κάθε ζώνη είναι 
ασαφείς, ενώ για την κάθε Ζώνη αναφέρεται ότι «…επιτρέπονται μόνο ορισμένες ή/και 
όλες από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες χρήσεων, οι οποίες επιλέγονται και δύναται 
να εξειδικεύονται, κατά περίπτωση, για κάθε προστατευόμενη περιοχή, βάσει της 
ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης…». Η αναφορά αυτή καθιστά ανεξέλεγκτες 
ουσιαστικά τις χρήσεις, καθώς αυτές θα μπορούν να επιτρέπονται με την εφαρμογή 
σχετικών ΜΠΕ, τις οποίες θα αξιολογούν Ιδιώτες αξιολογητές (βλ. άρθρο 7 
νομοσχεδίου). 

Επίσης, σύμφωνα με το προτεινόμενο Άρθρο 46, σε περιοχές Natura μπορούν πλέον 
να επιτραπούν χρήσεις ιδιαίτερα επιβλαβείς για το περιβάλλον, όπως πχ εξορυκτικές 
δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις ΒΑΠΕ. 

Κεφάλαιο ΙΑ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Το κεφάλαιο ΙΑ (όπως και πολλά άλλα άρθρα του προς ψήφιση νομοσχεδίου) δεν 
συμπεριλαμβανόταν στο νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί προς δημόσια διαβούλευση. 

 
8 https://www.pomida.gr/assets/File/188_PD59.xriseis.gis.pdf 
9 https://bit.ly/2VYH9JS 
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Εντός του προς διαβούλευση νομοσχεδίου περιέχονταν 66 άρθρα, ενώ το νομοσχέδιο 
που πήγε στη βουλή είχε 130. Από την πλευρά μας, αποδοκιμάζουμε την  κίνηση αυτή, 
καθώς εντός του κεφαλαίου βρίσκονται ιδιαίτερα σημαντικά άρθρα, για τα οποία θα 
έπρεπε οι ενδιαφερόμενοι αφενός να ενημερωθούν και αφετέρου να εκφράσουν τις 
απόψεις τους περί αυτών, στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. 

Ένα από αυτά τα άρθρα, το Άρθρο 110 με τίτλο «Δικαιώματα διέλευσης για έρευνα 
υδρογονανθράκων» προστίθεται στον ισχύοντα ν.2289/199510. Στα εδάφια που 
προστίθενται αναφέρεται: «…Για τη διενέργεια των σεισμικών ή άλλων γεωφυσικών και 
γεωλογικών ερευνών που προβλέπονται στις άδειες αναζήτησης που εκδίδονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και στις συμβάσεις έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που συνάπτει το Ελληνικό Δημόσιο, ο Ανάδοχος 
δύναται να χρησιμοποιεί, εντός του πλαισίου του παρόντος και των αδειών αναζήτησης 
και συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων βάσει των οποίων 
διενεργούνται, εκτάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα αυτών, για το χρονικό διάστημα διενέργειας 
των παραπάνω ερευνών. Για την ανωτέρω προσωρινή χρήση δεν απαιτείται η λήψη 
οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή συναίνεσης από τα παραπάνω πρόσωπα υπό την 
ιδιότητά τους ως κυρίων, νομέων ή κατόχων των εκτάσεων αυτών…». 

Το παρόν άρθρο παρακάμπτει κάθε διαδικασία διερεύνησης των πιθανών 
δυσμενών ή/και μη αναστρέψιμων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπροσθέτως, 
αφαιρείται το δικαίωμα τοποθέτησης των άμεσα ενδιαφερόμενων κοινωνιών και 
ΟΤΑ σε σχέση με εξορυκτικές δραστηριότητες, οι οποίες αναμφισβήτητα θα 
επηρεάσουν το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία στο σύνολό της. 

Επί του συνόλου, με το παρόν νομοσχέδιο δυσχεραίνεται η υποχρέωση 
συμμόρφωσης με Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Διεθνείς Συμβάσεις για την Προστασία 
Οικοτόπων και Ειδών (92/43/ΕΟΚ), για τα Νερά (2000/60), για την Θαλάσσια Στρατηγική 
στη Μεσόγειο (2008/56), για την προστασία των άγριων Πτηνών (2009/147/ΕΚ), τη 
Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ για τους Υγροτόπους και τη Συνθήκη της Βαρκελώνης για την 
Προστασία της Μεσογείου. 

Για τους παραπάνω λόγους, ενώνουμε τη φωνή μας με Περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, Πολιτικούς Φορείς, Πανεπιστημιακά Τμήματα, ΜΚΟ  και 

Συλλογικότητες που αντιτίθενται στην ψήφιση του Νομοσχεδίου και καλούμε 
τα μέλη και τους φίλους μας να υπογράψουν στα προαναφερθέντα ψηφίσματα 
και να συμμετάσχουν ενεργά στα καλέσματα για συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας 

ανά την Ελλάδα, τηρώντας φυσικά τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. 

 

Με τιμή, 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Ωκεανογράφων 

 
10 https://www.e-nomothesia.gr/energeia/n-2289-1995.html 
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