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Θέµα: Προτάσεις για κρίσιµα θέµατα περιβαλλοντικής πολιτικής  

και αίτηµα συνάντησης. 
 

 
Αξιότιµη Κυρία Υπουργέ,  
 
Με τη παρούσα θα θέλαµε να σας συγχαρούµε για την ανάληψη του καθήκοντος της 
Υπουργού Περιβάλλοντος και παράλληλα να χαιρετίσουµε την ίδρυση του νέου Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 
 
Το φυσικό περιβάλλον και η πλούσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας βρίσκονται σε ανησυχητική 
κατάσταση. Η απουσία ως τώρα εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής έχει εµφανή 
αποτελέσµατα και αποτυγχάνει να προστατέψει το φυσικό περιβάλλον, σαν αυτό που είναι: 
πολύτιµη και απαραίτητη κληρονοµιά για το παρόν και το µέλλον. Μόνο η ριζική αλλαγή στην 
έως τώρα περιβαλλοντική πολιτική της χώρας και η υλοποίηση συγκεκριµένων µέτρων για 
ένα βιώσιµο φυσικό περιβάλλον µπορεί να δώσει λύσεις.  
 
Η ανάδειξη της σηµαντικότητας των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) κρίνεται ιδιαίτερα 
θετική. Στην ίδια λογική και δεδοµένων των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας µας, η 
προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας θα πρέπει να αποτελέσει εξίσου σηµαντικό 
άξονα. Άλλωστε η καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής και ταυτόχρονα η προστασία της 
βιοποικιλότητας αποτελούν αυτή τη στιγµή τους δύο βασικούς άξονες που καθορίζουν την 
περιβαλλοντική πολιτική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Σας παραθέτουµε παρακάτω τα βασικά θέµατα περιβαλλοντικής πολιτικής για τα οποία 
θεωρούµε απαραίτητη την άµεση λήψη άµεσων µέτρων. Οι προτάσεις µας αποτελούν το 
πρώτο και αναγκαίο βήµα για την σταδιακή λύση των χρόνιων και αυξανόµενων 
προβληµάτων του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας. 
 
 
 
1. ∆ιεθνής Πολιτική 
  

Κυρώσεις και συµµετοχή στις ∆ιεθνείς Συµβάσεις 
  
Το περιβάλλον δε γνωρίζει σύνορα. Οι λύσεις οφείλουν να έχουν υπερεθνικό χαρακτήρα για 
να είναι αποτελεσµατικές. Το 50% των ειδών και το 80% των οικοσυστηµάτων στον πλανήτη 
βρίσκεται σε δυσµενή κατάσταση σήµερα. Παρ’ όλα αυτά, η συµµετοχή της Ελλάδας στις 
∆ιεθνείς Συµβάσεις που αφορούν τη βιοποικιλότητα και τα επιµέρους πρωτόκολλά τους είναι 
τουλάχιστον µέτρια. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Σύµβαση AEWA για τα υδρόβια 
πτηνά της Αφρικής-Ευρασίας την οποία η Ελλάδα δεν έχει ακόµα κυρώσει, αλλά και η µη 
συµµετοχή µας σε πολλές από τις οµάδες εργασίας των διεθνών συµβάσεων, µε αποτέλεσµα 
η χώρα µας να εκτίθεται διεθνώς. 



 

 

 
Προτεινόµενες άµεσες ενέργειες:  
 
-   Άµεση κύρωση των διεθνών συµβάσεων που εκκρεµούν. 
- Καθορισµός από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
συγκεκριµένων υπευθύνων για τα ζητήµατα των διεθνών συµβάσεων. 
 
 
2. Ευρωπαϊκή Πολιτική 
 

Ευρωπαϊκοί Στόχοι για τη Βιοποικιλότητα µετά το 2010 
 
Ο στόχος της ΕΕ του Γκότενµποργκ, που αφορά την ανάσχεση της µείωσης της 
βιοποικιλότητας µέχρι το 2010 δεν θα εκπληρωθεί. Ανάµεσα στους λόγους που ο στόχος 
αυτός απέτυχε, ενώ υπήρχαν τα καλά εργαλεία της κοινοτικής νοµοθεσίας, είναι και η 
ανεπαρκής εφαρµογή τους από τα κράτη-µέλη, και η µη εναρµόνιση των Οδηγιών µε άλλους 
τοµείς της πολιτικής (οικονοµία, γεωργία κλπ). Χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση 
προκειµένου να αναστραφεί η σηµερινή δυσµενής κατάσταση της βιοποικιλότητας της 
Ευρώπης. Η Ελλάδα εκτός του ότι πρέπει να εκπληρώσει τις συµβατικές υποχρεώσεις έχει τη 
δυνατότητα και να πρωτοστατήσει σε αυτή την προσπάθεια, σε ένα τοµέα που θεωρείται από 
τις πιο προνοµιούχες χώρες της Ευρώπης.  
 
Προτεινόµενες άµεσες ενέργειες:  
 
- Λήψη πολιτικής πρωτοβουλίας για τη θέσπιση συγκεκριµένων και αποτελεσµατικών στόχων 
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ράσης για την Βιοποικιλότητα για το 2020, αλλά και µε ορίζοντα 
το 2050.  
- Άσκηση πίεσης για την αναδιαµόρφωση της υπάρχουσας στρατηγικής βιοποικιλότητας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας έτσι ώστε να λαµβάνει υπόψη τις εθνικές ανάγκες και διεθνείς 
κατευθύνσεις: η ανάσχεση της µείωσης της βιοποικιλότητας δεν είναι αρκετή, είναι 
απαραίτητη η αποκατάστασή της στα επίπεδα του 1990. 
 
 
3. Εθνική Πολιτική για την Βιοποικιλότητα 
 

A) Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης  για τη Βιοποικιλότητα 
 
Η πλούσια βιοποικιλότητα στην Ελλάδα αποτελεί µια µοναδική φυσική κληρονοµιά και 
παράλληλα ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας µας για πράσινη ανάπτυξη. Παρ’ όλα 
αυτά η έλλειψη κατευθύνσεων, προτεραιοτήτων και συντονισµού στη προστασία της 
βιοποικιλότητας έχει οδηγήσει σε µια σειρά προβληµάτων και την απαξίωσή της.  
 
Προτεινόµενες άµεσες ενέργειες:  
 
- Θέσπιση φιλόδοξων, συγκεκριµένων και δεσµευτικών στόχων στην Εθνική Στρατηγική για 
την Βιοποικιλότητα για το 2020, αλλά και µε ορίζοντα το 2050. Τονίσουµε ξανά πως η 
ανάσχεση της µείωσης της βιοποικιλότητας δεν είναι αρκετή, είναι απαραίτητη η 
αποκατάστασή της και σε εθνικό επίπεδο . 
- Ενεργοποίηση συστήµατος παρακολούθησης και εφαρµογής της Εθνικής Στρατηγικής.



 

 

B) Προστατευόµενες Περιοχές της Ελλάδας 
 
Οι περισσότερες Προστατευόµενες Περιοχές της Ελλάδας είναι πρακτικά «απροστάτευτες». Οι 
Προστατευόµενες Περιοχές αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα που σχετίζονται κυρίως µε 
το ελλιπές και ανοργάνωτο νοµοθετικό πλαίσιο, την µη εφαρµογή της υπάρχουσας 
νοµοθεσίας, αλλά κυρίως µε την έλλειψη διοικητικής και πολιτικής βούλησης. Η θεσµική 
κατοχύρωση των Προστατευόµενων Περιοχών πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα 
στην περιβαλλοντική ατζέντα. Οι έως τώρα αποτυχίες µας έχουν κοστίσει καταδίκες στο 
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εάν συνεχίσουµε µε την ίδια περιβαλλοντική 
πολιτική θα έχουµε παραβιάσει σηµαντικά τις υποχρεώσεις µας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
και θα έχουµε χάσει σηµαντικό πλούτο της χώρας µας.  
 
Προτεινόµενες άµεσες ενέργειες:  
 
- Άµεση προώθηση των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που εκκρεµούν για ένα µεγάλο αριθµό 
περιοχών στην Ελλάδα που χρειάζονται άµεση προστασία.  
- Θεσµοθέτηση όλων των Εθνικών Πάρκων που έχουν οριστεί µε ΚΥΑ µε Προεδρικό 
∆ιάταγµα, όπως προβλέπει ο Νόµος 1650/1986 για το περιβάλλον. 
-  Άµεση ανασύσταση και επαναλειτουργία της Επιτροπής «Φύση 2000».  
-  Θέσπιση οριζόντιων µέτρων για τις προστατευόµενες περιοχές. 
- Άµεση ίδρυση των Φορέων ∆ιαχείρισης για όλες τις θεσµοθετηµένες Προστατευόµενες 
Περιοχές της Ελλάδας. 
- ∆ηµιουργία σώµατος φύλαξης των περιοχών, µε την ουσιαστική ενίσχυση και 
αναπροσαρµογή της ∆ασοφυλακής. 
- Ολοκλήρωση του καταλόγου των θαλάσσιων προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας και 
θεσµοθέτηση τους.  
 

 
Γ) Ευαίσθητα οικοσυστήµατα 

 
i) Υγρότοποι  
 
Οι υγρότοποι της χώρας µας έχουν υποστεί µη αναστρέψιµη υποβάθµιση τις τελευταίες 
δεκαετίες. Αλλαγές στο υδρολογικό καθεστώς, αλλοίωση και υποβάθµιση της ποιότητας των 
υδάτων, απόρριψη στερεών και εκροή αστικών αποβλήτων, παράνοµη και αυθαίρετη δόµηση, 
εντατικοποίηση της γεωργίας και λαθροθηρία είναι µόνο ορισµένα από τα εντονότατα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Οι σηµαντικότεροι δέκα υγρότοποι που προστατεύονται 
από την διεθνή Σύµβαση Ραµσάρ είναι και τα µεγαλύτερα «θύµατα».  
 
Προτεινόµενες άµεσες ενέργειες:  
 
-  Επίσηµη καταγραφή όλων των υγρότοπων της Ελλάδας. 
-  Οριοθέτηση και θεσµική κατοχύρωση όλων των υγρότοπων της Ελλάδας.  
-  Αποκατάσταση των αποξηραµένων και υποβαθµισµένων υγρότοπων. 
- Ενδυνάµωση της παραµεληµένης Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων και όλων των 
περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών υδάτων. 
- Άµεση ανάκληση όλων των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα 
εκτροπής του Αχελώου στη Θεσσαλία και την άµεση παύση των έργων στην περιοχή. Η 
εκτροπή του Αχελώου επιφυλάσσει ανυπολόγιστες οικολογικές επιπτώσεις, καθώς και 
υπέρογκο οικονοµικό κόστος για την Ελλάδα. Η πολιτική της νέας κυβέρνησης οφείλει να 
υποστηρίζει την από-εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής στο Θεσσαλικό κάµπο και την 
αειφόρα χρήση του νερού. 
 



 

 

ii) ∆άση 
 
Η σοβαρότητα της απειλής που αντιµετωπίζουν τα δάση της Ελλάδας από τις πυρκαγιές είναι 
πια δεδοµένη. Η έκταση και το µέγεθος των αλλεπάλληλων πυρκαγιών έχουν σοβαρές 
επιπτώσεις στην ήδη υποβαθµισµένη πανίδα της Ελλάδας. Εξίσου πολύ σοβαρές επιπτώσεις 
έχουν όµως και οι εξελίξεις µετά την πυρκαγιά, τόσο όσον αφορά τη διαχείριση της καµένης 
περιοχής όσο και την επέκταση της δόµησης. 
 
Προτεινόµενες άµεσες ενέργειες:  
 
- Άµεση αποκατάσταση των καµένων δασικών εκτάσεων. Αυτό είναι δυνατό µε συγκεκριµένα 
µέτρα και ολοκληρωµένο διαχειριστικό σχεδιασµό, και όχι µε ασυντόνιστες προσπάθειες 
αναδάσωσης που συχνά περισσότερο βλάπτουν παρά βοηθούν τα δάση της Ελλάδας.  
- ∆ηµιουργία εθνικού συστήµατος επιστηµονικής παρακολούθησης των πυρκαγιών και των 
επιπτώσεών τους.  
- Την άµεση απαγόρευση της θήρας στις φετινές πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής, και σε 
περιµετρική ζώνη πλάτους 5χλµ γύρω από αυτές, αφού εκεί θα προσπαθήσουν να βρουν 
καταφύγιο τα πουλιά. 
- Την έκδοση νόµου που θα προβλέπει την αυτόµατη απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχές 
αµέσως µετά από την εκδήλωση πυρκαγιάς.  
 
 
iii) Βραχονησίδες 
 
Οι ακατοίκητες βραχονησίδες συγκαταλέγονται στα πλέον ανεπηρέαστα και πολύτιµα 
οικοσυστήµατα της χώρα µας, µε µοναδικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. Οι 
βραχονησίδες που φιλοξενούν αποικίες ειδών προτεραιότητας, ιδιαίτερα όσες είναι µικρότερες 
των 5.000 στρεµµάτων, είναι εξαιρετικά ευαίσθητες σε παρεµβάσεις που αλλοιώνουν µόνιµα 
τις λειτουργίες του οικοσυστήµατός τους.  
Είναι απαραίτητη η θεσµική κατοχύρωση των βραχονησίδων ως «ευαίσθητα οικοσυστήµατα», 
έτσι ώστε να αποτελέσουν αντικείµενο προστασίας. 
 
 

∆) Πράσινο Ταµείο και ΕΤΕΡΠΣ 
 
Η απρόσκοπτη χρηµατοδότηση της διατήρησης της βιοποικιλότητας και του φυσικού 
περιβάλλοντος (παρακολούθηση, Φορείς ∆ιαχείρισης, φύλαξη προστατευόµενων περιοχών 
κλπ) είναι βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση αναγκαίων µέτρων για το περιβάλλον. 
Προς το παρόν, βασικό έσοδο του ΕΤΕΡΠΣ, ο φόρος καυσίµου (50% του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης βενζίνης) δεν αποδίδεται απευθείας στο ΕΤΕΡΠΣ και παραµένει άγνωστο που 
αποδίδεται. 
 
Προτεινόµενες άµεσες ενέργειες:  
 
-  Άµεση ίδρυση «Πράσινου Ταµείου», πιθανά µε την αναδιαµόρφωση του ΕΤΕΡΠΣ.  
- Θεσµοθέτηση διαφανών διαδικασιών απόδοσης του ειδικού φόρου καυσίµων ή/και όλων 
των σχετικών εσόδων στο νέο «Πράσινο Ταµείο». 
- Θεσµοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης και προτεραιοτήτων για την κατανοµή των εξόδων 
του «Πράσινου Ταµείου». 
 

 
 
 



 

 

Ε) Θεσµικές αλλαγές για το Κυνήγι και Λαθροθηρία  
 
Ο τρόπος µε τον οποίο διεξάγεται το κυνήγι στην Ελλάδα δεν είναι βιώσιµος για τα κοινά είδη 
πουλιών, και ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τους πληθυσµούς των προστατευόµενων και 
απειλούµενων ειδών. Οι νόµοι που οριοθετούν και διευθετούν την κυνηγετική δραστηριότητα 
στην Ελλάδα έχουν πλήθος λαθών σε σχέση µε τους στόχους διατήρησης της ορνιθοπανίδας, 
τις κατευθύνσεις των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών και της σχετικής νοµολογίας. Επίσης, 
το ελλιπές αυτό νοµοθετικό πλαίσιο δεν εφαρµόζεται, ούτε τυπικά, ούτε ουσιαστικά. Η 
λαθροθηρία διεξάγεται ανεξέλεγκτα και συχνά σε απαγορευµένες περιόδους.  
 
Προτεινόµενες άµεσες ενέργειες:  
 
- ∆ηµιουργία ολοκληρωµένου εθνικού σχεδιασµού για το κυνήγι που θα βασίζεται σε 
επιστηµονική τεκµηρίωση και θα εναρµονίζεται µε τους στόχους διατήρησης των άγριων 
πουλιών.  
- ∆ηµιουργία Επιστηµονικής Επιτροπής στο νέο Υπουργείο Περιβάλλοντος µε αντικείµενο τη 
διευθέτηση της κυνηγετικής δραστηριότητας µε κριτήρια διατήρησης της πανίδας.  
- Κατάργηση των κλιµακωτών ηµεροµηνιών και ο ορισµός της 31η Ιανουαρίου ως ηµεροµηνία 
λήξης της κυνηγετικής περιόδου για όλα είδη.   
- Κατάργηση χρήσης µολύβδινων σκαγιών στους υγρότοπους της χώρας.  
- Άµεση ενεργοποίηση και εξοπλισµός της ∆ασοφυλακής. Ανασύσταση της ∆ασοφυλακής σε 
κατά τόπους ∆ασαρχεία και ενίσχυση των υπαρχόντων υπηρεσιών κρίνεται απαραίτητη.  
- Αλλαγή του συστήµατος εξετάσεων αδειοδότησης κυνηγών. 
 
 
4. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας  
 
Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ αποτέλεσε θετικό βήµα προς την κατεύθυνση της 
χωροταξικής τακτοποίησης της χώρας, η οποία όµως έχει καθυστερήσει περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι διατάξεις του Πλαισίου 
προβλέπουν την εγκατάσταση ανεµογεννητριών, χωρίς καµία περιβαλλοντική αδειοδότηση, 
σε ευαίσθητες οικολογικά περιοχές, όπως οι ακατοίκητες βραχονησίδες και οι µικροί 
υγρότοποι.  
Το Πλαίσιο, δεν προβλέπει κανέναν περιορισµό για την χωροθέτηση ανεµογεννητριών στις 
Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας, οι οποίες µε βάση την πρόσφατη καταδίκη 
της Ελλάδας στο ∆ΕΚ (C-334/04), αποτελούν «βάση αναφοράς» για τον καθορισµό των 
Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου Natura 2000. 
 
Είναι απολύτως αναγκαίο οι ευρωπαϊκοί στόχοι για τις ΑΠΕ να εναρµονίζονται µε τους 
ευρωπαϊκούς στόχους για τη βιοποικιλότητα για αναστροφή της τάσης µείωσης της 
βιοποικιλότητας.  
  
Προτεινόµενες άµεσες ενέργειες:  
 
- Άµεση υιοθέτηση οδηγιών και προδιαγραφών για τη ορθή εκπόνηση Ειδικής Ορνιθολογικής 
Μελέτης για εγκαταστάσεις εντός των ΖΕΠ του δικτύου Natura 2000.  
- Εξαίρεση των Ζωνών Ειδικής Προστασίας από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. 
- Θέσπιση υποχρέωσης εκπόνησης Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης για εγκαταστάσεις σε 
ευαίσθητα οικοσυστήµατα, όπως βραχονησίδες και  υγρότοποι.  
 
 
 
 



 

 

Αξιότιµη κ. Μπιρµπίλη,  
 
Η εκτεταµένη υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος και της  βιοποικιλότητας της Ελλάδας 
έχει φτάσει πλέον σε σηµείο ίσως µη-αναστρέψιµο. Για το λόγο αυτό, η αντιµετώπισή της 
ανησυχητικής αυτής κατάστασης απαιτεί δύσκολες και ουσιαστικές αποφάσεις από την 
πολιτική ηγεσία.  
 
Θα θέλαµε να σας συναντήσουµε ώστε να σας ενηµερώσουµε για αυτές και άλλες 
προτάσεις µας και να συζητήσουµε πιο διεξοδικά. Ελπίζουµε σε µία καλή και ουσιαστική 
συνεργασία για την επόµενη τετραετία, προκειµένου να βρούµε λύσεις για τα µείζονα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα της χώρα µας. 
 
Αναµένοντας την ανταπόκρισή σας, είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω 
πληροφορία ή διευκρίνιση. 
 
 

Με τιµή,  
 
 

 
Ξενοφών Κάππας 

∆ιευθυντής 
 
 


