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ΨΗΦΙΣΜΑ 
 

Επιστημονικού-Εκπαιδευτικού Συνεδρίου  
του Φορέα Διαχείρισης Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας 

«Βιοποικιλότητα - Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις σε νησιωτικά 
Οικοσυστήματα» - ΚΕΡΚΥΡΑ, 6-8 Μαρτίου 2020  

 

Οι Σύνεδροι του Επιστημονικού-Εκπαιδευτικού Συνεδρίου: Επιστήμονες σε Ακαδημαϊκά 

Ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, University of Salento), Επιστήμονες σε Ερευνητικά Κέντρα 

(Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, LifeWatch ERIC), Επιστήμονες και Διαχειριστές σε Φορείς 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της Χώρας (Φ.Δ. Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας, Φ.Δ. Εθνικού 

Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου, Φ.Δ. 

Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου-Βορείων Σποράδων, Φ.Δ. Πάρνωνα-Μουστού-Μαινάλου-

Μονεμβασίας, Φ.Δ. Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας), Επιστημονικό δυναμικό εμπλεκόμενων Φορέων ΟΤΑ 

(Δήμος Κέρκυρας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Δ/νση Αλιείας Κέρκυρας, Περιφέρεια Ηπείρου – Δ/νση 

Αλιείας Θεσπρωτίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων – 

Δ/νση Υδάτων Ιονίου, κ.λ.π.), Επιστημονικό δυναμικό ΚΠΕ (Καστοριάς, Φιλιατρών Θεσπρωτίας, 

Κέρκυρας), Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας-Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και 

Δυτ. Μακεδονίας, καθώς και Μουσείων Φυσικής Ιστορίας (π.χ. ΧΕΛΜΗ Ζακύνθου) που άμεσα ή 

έμμεσα συμβάλουμε ενεργητικά στην Προστασία και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών και του 

Φυσικού Περιβάλλοντος και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση κρίνουμε ότι κύριο μέλημα της 

Ελληνικής Πολιτείας θα πρέπει να είναι:  

 Η διατήρηση των Φορέων Διαχείρισης (Φ.Δ.) των Προστατευόμενων Περιοχών (Π.Π.) στο 

υφιστάμενο Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, που θα 

πρέπει, και μπορεί, να ενδυναμωθεί μέσα από συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση του έργου 

τους. Οι Φ.Δ. των Π.Π. είναι οι μοναδικοί Φορείς της Πολιτείας που ακολουθούν 

Ολοκληρωμένη Οικοσυστημική προσέγγιση Διαχείρισης σε θέματα Προστασίας του 

Φυσικού περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας, αλλά και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η 

συνεχής και πολύ-επίπεδη διαβούλευση καθώς και η ισχυρή συμμετοχικότητα σε Τοπικό 

(ιδιαίτερα), Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο καθιστά το σημερινό σχήμα των Φ.Δ. των Π.Π. 

ως υπόδειγμα συμμετοχικής διαχείρισης. Η ετερογένεια των προβλημάτων που καλείται να 

διαχειριστεί κάθε Φ.Δ., καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανάδειξης διαχειριστικών 

προτεραιοτήτων από την τοπική κλίμακα. Οι Φ.Δ. αποτελούν το μέσο για την ικανοποίηση 

των Εθνικών Υποχρεώσεων για τη προστασία Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού 

ενδιαφέροντος, με τα προστατευτέα αντικείμενα να χαρακτηρίζονται από μια έντονη 

δυναμική στο χώρο και τον χρόνο. Ως εκ τούτου το υπάρχον ‘αποκεντροποιημένο’ σχήμα των 

Φ.Δ. δύναται να εξασφαλίσει μια ευέλικτη επιλογή στόχων προστασίας, και μια 

προσαρμοστική επιλογή των βέλτιστων διαχειριστικών πρακτικών.  
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 Η ενίσχυση των Επιτελικών Δομών σε επίπεδο ΥΠΕΝ (Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας και Επιτροπή ‘ΦΥΣΗ 2000’) σε επίπεδο διοικητικής και 

οργανωτικής υποστήριξης των Φ.Δ. των Π.Π.  

 H διατήρηση της αρμοδιότητας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης μέσω της επιθεώρησης, 

στους Φ.Δ. των Π.Π. (παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011).  

 Η οργάνωση Εθνικού Συστήματος Εποπτείας/Ελέγχου Δραστηριοτήτων Περιβάλλοντος με 

συμμετοχή των Μελών του Προσωπικού (Επιστημονικό δυναμικό, Φύλακες Περιβάλλοντος) 

των Φ.Δ. των Π.Π.  

 Η οικονομική χρηματοδότηση της βασικής λειτουργίας των Φ.Δ. των Π.Π. από την Πολιτεία-

Κρατικό Προϋπολογισμό και η δυνατότητα ύπαρξης πρόσθετων Οικονομικών Πόρων στους 

Φ.Δ. (π.χ. ύπαρξη Περιβαλλοντικού Τέλους, υλοποίηση αυτοτελώς Ειδικών Προγραμμάτων 

Οικοτουρισμού).  

Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο εκφράζουμε έντονους προβληματισμούς για την προβλεπόμενη 

μείωση της αυτοτέλειας των Φ.Δ. των Π.Π., την κατάργηση των Διοικητικών Συμβουλίων τους, και την 

υποκατάστασή τους από άλλες ασαφείς και με περιορισμένες αρμοδιότητες οργανωτικές δομές, 

όπως προβλέπεται στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας».  

Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο θεωρούμε ότι η προβλεπόμενη στο Σχέδιο Νόμου κατάργηση των 

Φ.Δ. των Π.Π. θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των οργανωμένων και λειτουργικών Σχημάτων 

Διαχείρισης στις Προστατευόμενες Περιοχές, που, σε συνδυασμό με ορισμένες από τις επιτρεπόμενες 

χρήσεις γης που είναι ασύμβατες με τον χαρακτήρα των Προστατευόμενων Περιοχών, θα έχει ως 

αποτέλεσμα την ανεπανόρθωτη έκθεση και αδυναμία της Ελλάδας να ανταποκριθεί στις Εθνικές, 

Ευρωπαϊκές και Διεθνείς υποχρεώσεις της για την ουσιαστική προστασία της σπάνιας 

Βιοποικιλότητας της χώρας μας. 

Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο κρίνουμε ως άκρως δυσλειτουργική την προοπτική μεταφοράς της  

διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε έναν Κεντρικό Οργανισμό (ΟΦΥΠΕΚΑ). Η απόφαση 

αυτή ουσιαστικά στερεί από οποιαδήποτε σώμα δρα σε τοπικό επίπεδο, και το οποίο προφανώς 

μπορεί να έχει ικανή γνώση για σύνολο διαστάσεων που θα πρέπει να αξιολογηθούν κατά τη 

διαδικασία περιβαλλοντικής αξιολόγησης, επιθεώρησης και αδειοδότησης, την δυνατότητα λήψεως 

κρίσιμων αποφάσεων για την Βιοποικιλότητα με γνώμονα αποκλειστικά τις οικολογικές, τοπικές 

ιδιαιτερότητες των ειδών και πληθυσμών τους. 

Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο διαφωνούμε επί της αρχής με την πρόταση κατάργησης 

του υφισταμένου σχήματος των Φ.Δ. των Π.Π.  

Το Κείμενο αυτό αποτελεί Ομόφωνη Απόφαση και υιοθετείται από το σύνολο των Συμμετεχόντων 

στο πλαίσιο του Επιστημονικού-Εκπαιδευτικού Συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Φορέα 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας σε συνεργασία με το Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.  

 


