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ετά από την εποχή της «κυριαρχίας της φύσης» οδηγηθήκαμε στην 

εποχή της «κυριαρχίας της κρίσης». Των διαφόρων ειδών κρίσεων και κυρίως 

των συνεπειών τους στις ζωές μας. Η κλιματική κρίση, η περιβαλλοντική κρίση, 

η οικονομική κρίση, η υγειονομική κρίση και, τελικά, η δημοκρατική κρίση 

διαδέχονται η μια την άλλη ή συνδυάζονται με μεγεθυμένα αποτελέσματα και 

μονοπωλούν το παγκόσμιο λεξιλόγιο αλλά κυρίως τις ζωές των ανθρώπων… 

Ως προς την κρίση της βιοποικιλότητας, οι πέντε κύριες άμεσες αιτίες της 

απώλειάς της2 –αλλαγές στη χρήση της γης και της θάλασσας, 

υπερεκμετάλλευση, κλιματική αλλαγή, ρύπανση και χωροκατακτητικά ξένα είδη– 

προκαλούν ταχεία εξαφάνιση της φύσης, ενώ τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, 

οι παγκόσμιοι πληθυσμοί άγριας πανίδας μειώθηκαν κατά 60% λόγω των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων3, και σχεδόν τα τρία τέταρτα της επιφάνειας της 

Γης έχουν αλλοιωθεί4, συμπιέζοντας τη φύση σε όλο και μικρότερες περιοχές 

του πλανήτη. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ήδη από το 2001, είχε θέσει ως στόχο την «ανάσχεση 

της απώλειας βιοποικιλότητας στην ΕΕ μέχρι το 2010». Το 2002, δεσμεύτηκε να 
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επιδιώξει τον παγκόσμιας εμβέλειας στόχο και «να μειωθεί σημαντικά η απώλεια 

βιοποικιλότητας ανά την υφήλιο έως το 2010». Στη συνέχεια, το 2006, η 

Επιτροπή εξέδωσε πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, µε σκοπό 

την επιτάχυνση της προόδου5. Ωστόσο, παρόλες τις προσπάθειες, υπήρχαν 

ήδη σαφείς ενδείξεις αρκετά έγκαιρα, ότι η ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο της, 

όπως και τελικά έγινε6. 

Μετά την πρώτη, λοιπόν, συλλογική αποτυχία το 2010, οι προσπάθειες 

επικεντρώθηκαν στον καθορισμό των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

2020 και του οράματός της για το 2050. Με την αναγνώριση από τα Ηνωμένα 

Έθνη της σημασίας της βιοποικιλότητας, και τον ορισμό της δεκαετίας 2010-

2020 ως δεκαετία αφιερωμένη σε αυτήν. 

Το όραμα, λοιπόν, της ΕΕ για το 2050 είναι: «Μέχρι το 2050, η βιοποικιλότητα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει –το φυσικό 

της κεφάλαιο– θα προστατευθούν, θα αποτιμηθούν και θα αποκατασταθούν 

καταλλήλως, επειδή η βιοποικιλότητα διαθέτει εγγενή αξία και οι οικοσυστημικές 

υπηρεσίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανθρώπινη ευημερία και την 

οικονομική ευμάρεια, ούτως ώστε να αποτραπούν καταστροφικές αλλαγές 

λόγω απώλειας βιοποικιλότητας». 

Αποφασίζεται, επίσης, ο γενικός στόχος της ΕΕ για το 2020: «Ανάσχεση της 

απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών στην ΕΕ μέχρι το 2020 και αποκατάστασή τους στον βαθμό του 

εφικτού, με παράλληλη ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στην αποτροπή της 

απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως».  

Αποφασίζονται τέλος και οι 20 στόχοι της Aichi, περιφέρειας της Ιαπωνίας που 

έγινε η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα των 

Ηνωμένων Εθνών το 2010, και οι οποίοι αποτέλεσαν τον προάγγελο των 

στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών μερικά  χρόνια 

αργότερα (2015).  
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Και έτσι φτάσαμε στη δεύτερη συλλογική αποτυχία, που με στοιχεία Σεπτεμβρίου 

20207, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα αξιολογεί 

την «επίδοση» επίτευξης των στόχων Aichi και καταλήγει σε μόλις τρεις από 

τους 20 να παρουσιάζουν μερική επίτευξη και αυτή να αφορά ουσιαστικά 

θεσμικού τύπου πρόοδο. 

Βρισκόμαστε, όμως, ήδη στην εποχή της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας. Μια συμφωνία που χαιρετίθηκε από πολλούς ως θετική 

εξέλιξη για τη αλλαγή του μοντέλου, την εισαγωγή νέας φιλοσοφίας στην 

παραγωγική και αναπτυξιακή προσέγγιση, και που εκτός από τους 

πολυσυζητημένους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας, περιλαμβάνει και 

αντίστοιχους για τη βιοποικιλότητα. Αυτοί εξειδικεύονται και 

συγκεκριμενοποιούνται στη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα 

μέχρι το 2030 καθώς και σε άλλα στρατηγικά κείμενα της ΕΕ που έχουν ήδη 

δημοσιοποιηθεί. 

Η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα, η τρίτη στη σειρά από το 2001, δεν έχει 

περιθώρια να αποτύχει και να έχουμε άλλη μια έκθεση το 2030 που να 

περιγράφει πόσο μακριά από τους στόχους βρισκόμαστε και –ίσως– γιατί. Η 

Στρατηγική αυτή μαζί με το στοίχημα της κλιματικής ουδετερότητας θα πρέπει 

να συνδυαστούν και να καταβληθεί κάθε δυνατή –και σοβαρή– προσπάθεια 

για τη διατήρηση της ίδιας της ζωής σε όλες τις μορφές της.  

Στόχος - ορόσημο σε αυτήν είναι η βιοποικιλότητα της Ευρώπης να βρίσκεται 

σε πορεία ανάκαμψης έως το 2030. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με την επαρκή 

προστασία των οικοσυστημάτων αλλά και με την αποκατάσταση αυτών που 

έχουν διαταραχθεί (οικολογικά), ενώ σημαντικός όρος που θα απασχολήσει 

ειδικούς και μη το επόμενο διάστημα θα είναι η διασφάλιση της ανθεκτικότητας 

των οικοσυστημάτων. 

Ποσοτικά, η μέχρι τώρα πρόταση στόχου για τη βιοποικιλότητα, αφορά την 

προστασία τουλάχιστον του 30% των χερσαίων και του 30% των θαλάσσιων 

εκτάσεων τα οποία θα πρέπει να προστατεύονται στην ΕΕ, ενώ τουλάχιστον το 

ένα τρίτο αυτών –που αντιπροσωπεύουν δηλαδή το 10% της ξηράς της ΕΕ και 
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το 10% της θάλασσας της ΕΕ– θα πρέπει να προστατεύονται αυστηρά. Η 

αυστηρή προστασία δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι η περιοχή δεν είναι 

προσβάσιμη στον άνθρωπο, αλλά ότι αφήνει τις φυσικές διεργασίες 

ουσιαστικά αδιατάρακτες με τον σεβασμό των οικολογικών απαιτήσεων των 

περιοχών. Προβλέπεται, επίσης, ότι θα πρέπει όλες οι προστατευόμενες 

περιοχές να έχουν σαφώς καθορισμένους στόχους και μέτρα διατήρησης, 

όπως προβλέπεται από τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Διαπιστώνεται, επίσης, ότι νομικά πλαίσια, στρατηγικές και σχέδια δράσης για 

την προστασία της φύσης και την αποκατάσταση οικοτόπων και ειδών, 

υπάρχουν και πολλά από αυτά είναι ικανοποιητικά, μεταξύ αυτών και οι 

προβλέψεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ μερικά κράτη μέλη έχουν μεταφέρει 

ικανοποιητικά στις εθνικές νομοθεσίες τις προβλέψεις της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας. Ωστόσο, η γενική εικόνα είναι ότι η προστασία είναι ελλιπής, η 

αποκατάσταση είναι μικρής κλίμακας, ενώ η εφαρμογή και η επιβολή της 

νομοθεσίας είναι ανεπαρκείς8. 

Εμείς εδώ με τον τελευταίο νόμο για τον «εκσυγχρονισμό» της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας (ν.4685/2020) αλλά και με το νόμο «Επενδύω στην Ελλάδα» (ν. 

4635/2019) που προηγήθηκε λίγους μήνες πριν, μόνο καλό παράδειγμα δεν 

είμαστε. Και, φυσικά, απέχουμε από την πολυδιαφημιζόμενη ευρωπαϊκή 

πρακτική! 

Η βασική διάσταση της νομοθεσίας αλλά και της πράξης στο θέμα της 

προστασίας της βιοποικιλότητας είναι οι επιλογές στην εφαρμογή της 

διατήρησης in situ, δηλαδή επιτόπου, εκεί που βρίσκεται αυτό που πρέπει να 

προστατευτεί, γεγονός που οδηγεί στις πολιτικές για τις προστατευόμενες 

περιοχές και το αντίστοιχο σύστημα διακυβέρνησής τους. Σε αυτήν την 

κατεύθυνση είχε δοθεί προτεραιότητα το διάστημα μέχρι το 2019. Έτσι, είχε 

δρομολογηθεί η υποστήριξη των 36 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών (ΦΔΠΠ), 28 παλιότερων και 8 νέων, καλύπτοντας όλες τις περιοχές 

Natura 2000 της Ελλάδας. Παράλληλα, με τη ρύθμιση των θεμάτων που 

αφορούσαν τη διοικητική λειτουργία τους, υλοποιούνταν και το έργο που θα 

τους εξασφάλιζε την επιστημονική μελέτη των περιοχών τους –μέσω των 
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Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών– και τις προτάσεις για τους όρους της 

διαχείρισης των περιοχών τους –μέσω σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων– 

καθώς και με τους αντίστοιχους στόχους – μέσω Σχεδίων Διαχείρισης των 

περιοχών. Με όλα τα παραπάνω, θα μπορούσαν οι ΦΔΠΠ να ικανοποιήσουν 

την αποστολή τους και να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις αρμοδιότητές 

τους. 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών 

(ΕΠΜ), Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης 

(ΣΔ) για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000» είναι ενταγμένο στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020 (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

ΕΤΠΑ). Ο συνολικός του προϋπολογισμός έφτανε στα 17,5 εκ. ευρώ για όλες 

τις περιοχές Δικτύου Natura 2000. Ο αρχικός προγραμματισμός του έργου 

ήταν η ολοκλήρωσή του σε διάστημα 28 μηνών (από την υπογραφή των 

σχετικών συμβάσεων τον Ιανουάριο 2019). Συγκεκριμένα, η β΄ φάση του έργου, 

που προβλέπονταν να διαρκεί 10 μήνες, θα χορηγούσε τις ΕΠΜ, τα σχέδια ΠΔ 

και τα Σχέδια Διαχείρισης με τα τελευταία να περιλαμβάνουν τους στόχους και 

τα μέτρα διατήρησης των οικοτόπων και ειδών για τις μισές περιοχές του 

δικτύου Natura 2000, και με την ολοκλήρωση της γ΄ φάσης, επίσης διάρκειας 

10 μηνών, θα ακολουθούσαν οι υπόλοιπες περιοχές. 

Η προ του εκσυγχρονισμού διαδικασία ήταν: 

o Εκπόνηση και έγκριση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που περιγράφει 

την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής, την αξιολόγηση του φυσικού 

περιβάλλοντος, τις ενδεχόμενες/δυνητικές συγκρούσεις ή πιέσεις, τη 

σκοπιμότητα και τους στόχους προστασίας, την πρόταση θεσμικού 

πλαισίου για την προστασία της περιοχής και καθορισμό ζωνών με 

συγκεκριμένες χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς σε 

δραστηριότητες. Σε αυτό το στάδιο, θα λαμβάνονταν υπόψη και 

αντίστοιχες μελέτες που είχαν εκπονηθεί παλιότερα και θα γινόταν η 

αντίστοιχη επικαιροποίηση όπου κρινόταν απαραίτητο. 
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o Με την τεκμηρίωση της παραπάνω μελέτης, θα ακολουθούσε η 

προώθηση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο καθορίζει 

θεσμικά τις ζώνες προστασίας, τους όρους και περιορισμούς σε 

δραστηριότητες και το οποίο οφείλει να τύχει επεξεργασίας και να 

διατυπώσει γνώμη το Συμβούλιο της Επικρατείας. 

o Με την έκδοση των παραπάνω, εκδίδεται και το Σχέδιο Διαχείρισης της 

περιοχής που περιλαμβάνει τους γενικούς και ειδικούς στόχους 

διαχείρισης, καθώς και τα ενδεδειγμένα μέτρα για τα προστατευτέα 

αντικείμενα, τα οποία βασίζονται φυσικά σε όλα τα προηγούμενα. Σε 

αυτό το στάδιο θα πρέπει να υπάρχει η ανάλυση για το ποιος κάνει (ή 

δεν κάνει) τι και πότε, έχοντας ήδη φυσικά το γιατί από τα δύο 

προηγούμενα βήματα, δηλαδή την επιστημονική τεκμηρίωση και το 

κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για την περιοχή. Όλα τα παραπάνω 

γίνονται για τον γενικό στόχο της διατήρησης του προστατευτέου 

αντικειμένου και της επίτευξης ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης ή 

/ και ακεραιότητας του οικοτόπου, ενώ ζητούμενο αποτελεί πια και η 

διατήρηση της ανθεκτικότητας της φύσης μέσω της αποκατάστασης 

και της μείωσης των πιέσεων που ασκούνται στους οικότοπους και στα 

είδη και η διασφάλιση ότι όλες οι χρήσεις των οικοσυστημάτων είναι 

βιώσιμες. 

Όλα τα παραπάνω στάδια περιλαμβάνουν διαδικασία ουσιαστικής, και όχι 

μόνο θεσμικής, διαβούλευσης, με φορείς και υπηρεσίες, με την τοπική 

κοινωνία, με την επιστημονική κοινότητα και με περιβαλλοντικές οργανώσεις. 

Την εποχή νομοθέτησης του «εκσυγχρονισμού» της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας (Μάιος 2020) θα έπρεπε να ολοκληρώνονται οι μισές περιοχές του 

δικτύου Natura 2000 και να ξεκινούν οι υπόλοιπες μισές με στόχο την 

ολοκλήρωσή τους στις αρχές του 2021. 

Μόνο που η διαδικασία διακόπηκε λόγω… εκσυγχρονισμού, και, έτσι, δεν έχουν 

ανακοινωθεί ακόμα ούτε οι πρώτες περιοχές. Ο «εκσυγχρονισμός» αφορούσε 

(μεταξύ άλλων): 
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o Την αναστροφή των βημάτων που περιγράφησαν παραπάνω. Το 

πρώτο βήμα εξακολουθεί να είναι η εκπόνηση της Ειδικής 

Περιβαλλοντικής Μελέτης για την καταγραφή των επιστημονικών και 

ευρύτερων δεδομένων. 

o Το δεύτερο βήμα είναι η έκδοση των Σχεδίων Διαχείρισης με υπουργική 

απόφαση που θα περιγράφει ποιος πρέπει να κάνει (ή να μην κάνει) τι 

και πότε. Με ορισμό συγκεκριμένων ορίων/κατωφλιών/μεγεθών για 

επιτρεπτές δραστηριότητες αλλά και τον καθορισμό μη επιτρεπτών 

δραστηριοτήτων. 

o Θα ακολουθήσει η έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων, μετά από την 

απαραίτητη διατύπωση γνώμης/επεξεργασίας από το Συμβούλιο της 

Επικρατείας. Και που θα ορίζει το συγκεκριμένο καθεστώς προστασίας 

και τη ζώνωση της περιοχής. Το θεσμικό κείμενο, δηλαδή, που 

νομιμοποιεί όποιον ασχολείται με τη διαχείριση της  περιοχής να 

συνεχίζει να το κάνει. Το θεσμικό κείμενο που νομιμοποιεί όποιον κάνει ή 

δεν κάνει κάτι στην περιοχή. Το θεσμικό κείμενο που ουσιαστικά 

επιτρέπει ή όχι δραστηριότητες αλλά και όταν τις επιτρέπει περιγράφει σε 

γενικές γραμμές και την ένταση αυτών. 

Με την παραπάνω αλληλουχία των βημάτων, η εκτίμηση είναι ότι, δυστυχώς, η 

Ελλάδα δεν θα μπορέσει να συμβάλλει στην επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου 

για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, γιατί θα είναι απασχολημένη με τις 

δικαστικές εμπλοκές που θα έχουν προκύψει από τη διαδικασία που μόλις 

περιγράφηκε, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα του «εκσυγχρονισμού» του σχετικού 

νόμου, αποτελεί η εφαρμογή του στη νήσο Χρυσή, νότια της Κρήτης. Ένα νησί 

έκτασης περίπου 5 τετραγωνικών χιλιομέτρων με πολύ ιδιαίτερο μωσαϊκό 

οικοσυστημάτων νησιωτικής φύσης. Ο Δήμος Ιεράπετρας το προηγούμενο 

διάστημα ανέθεσε την εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης στο Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ως ερευνητικό έργο, και στη 

συνέχεια αιτούνταν τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενης 
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Περιοχής και προώθηση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τον 

καθορισμό ζωνών προστασίας και όρων και περιορισμών σε δραστηριότητες 

στην περιοχή. Το αίτημα ουσιαστικά ικανοποιήθηκε με τη δημιουργία του ΦΔΠΠ 

Ανατολικής Κρήτης το 2018 με το ν. 4519, που περιλάμβανε τη νήσο Χρυσή 

στις περιοχές ευθύνης του και την πρόβλεψη για επιχορήγηση του από τον 

τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΝ. 

Η νήσος Χρυσή είναι περιοχή του δικτύου Natura 20009, υπάγεται στις 

προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, είναι χαρακτηρισμένο 

«Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους»10, «Καταφύγιο Άγριας Ζωής»11, 

Αρχαιολογικός χώρος12, ενώ ισχύει Απαγορευτική Διάταξη Βοσκής13 και έχει 

κηρυχθεί το σύνολο της νήσου Χρυσής αναδασωτέα14.  

Όλα τα παραπάνω σε ένα νησί θεωρητικά ακατοίκητο τον χειμώνα αλλά με 

πιέσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κυρίως λόγω της υψηλής και χωρίς 

όρους επισκεψιμότητας, καθώς και της αναντιστοιχίας επισκεπτών και 

διαθέσιμων υποδομών. 

Στην πρόταση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος περιγράφονται η 

ζωνωποίηση της περιοχής και η διαβάθμιση των επιτρεπτών δραστηριοτήτων. 

Για παράδειγμα, επιτρέπονται η επιστημονική έρευνα, η συστηματική 

παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων και η εφαρμογή διαχειριστικών 

δράσεων, η υπό όρους ημερήσια επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών με 

βασικό σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την παρατήρηση της φύσης, 

τα έργα συντήρησης υφιστάμενων μονοπατιών, οι δασοκομικές εργασίες κ.λπ. 

Επίσης, απαγορεύεται ρητά, με βάση το διαθέσιμο σχέδιο, η ιδιωτική δόμηση, 

ενώ η υφιστάμενη νόμιμη δόμηση διατηρείται και αξιοποιείται για τις ανάγκες 

της περιοχής. 

Με αυτά τα δεδομένα σε μια απόπειρα εφαρμογής του «εκσυγχρονισμού» της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας θα φτάναμε στο σημείο αδυναμίας περιγραφής 

των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων στην περιοχή. Η αλλαγή του ΠΔ 59/2018 

«Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» και μάλιστα με νόμο, για το 

ζητούμενο «εκσυγχρονισμό», ακόμα και σε αυτή την αντικειμενικά απλή και 
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εύκολη περίπτωση καθορισμού περιοχών και ζωνών προστασίας, δεν θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί. Αυτό γιατί η περιοχή δεν μπορεί να αποτελεί μέρος 

του ρυθμιστικού (πολεοδομικού) σχεδιασμού, όπως περιγράφει το πρώτο 

άρθρο του ΠΔ 59, με δεδομένο ότι σε ολόκληρη την περιοχή προς ρύθμιση δεν 

επιτρέπεται η δόμηση. Έτσι, ενώ οι γενικές κατηγορίες χρήσεων δεν 

δημιουργούν προβλήματα μετά τις αλλαγές, οι επιλογές των ειδικών χρήσεων 

όπως περιγράφονται, δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της περιοχής και των 

στόχων προστασίας της. Ή με απλά λόγια, από το μείγμα των ειδικών χρήσεων 

που μπορούν να επιλέξουν πια οι μελετητές και να προτείνουν για την περιοχή, 

αυτά που θα είχε κάποιο νόημα να προταθούν από διαχειριστικής πλευράς 

εμπεριέχουν υψηλό βαθμό επικινδυνότητας (γενικής και οικολογικής) ως προς 

την εφαρμογή τους, όπως για παράδειγμα οι χρήσεις: 

24.10. Συλλογή φυτών, βοτάνων, ασπόνδυλων και μυκήτων (μανιταριών) και 

βενθικών οργανισμών από το υπόστρωμα της παραλιακής ζώνης 

24.11. Θήρα 

26.12. Γραμμικές υποδομές μεταφορών και συγκεκριμένα 26.12.6. Μονοπάτια 

(πεζών) 

48.1. Κατασκευές για: 

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα 

επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και 

κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων 

ατόμων, 

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την 

ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού 

των χώρων αυτών, 

γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές, 
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52. Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια 

φωτογράφηση κ.λπ.) 

49. Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, 

αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.) 

… ενώ οι υπόλοιπες ειδικές χρήσεις απλά δεν έχουν νόημα για τη συγκεκριμένη 

περιοχή. 

Αλήθεια η κολύμβηση και η ιστιοσανίδα για να μπορούν να γίνουν «νόμιμα» θα 

πρέπει να προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα προστασίας της περιοχής; 

Δηλαδή αν δεν περιλαμβάνονται θα απαγορεύεται η κολύμβηση; Και τι αλήθεια 

σημαίνει ο «εξωραϊσμός και η αισθητική αναβάθμιση» μιας προστατευόμενης 

περιοχής; Σίγουρα δεν αποτελούν στόχους διατήρησης προστατευόμενων 

ειδών και οικοτόπων! Επίσης, ποια η σχέση της πρόβλεψης της θήρας ως 

ειδική κατηγορία χρήσης σε οποιοδήποτε Προεδρικό Διάταγμα προστασίας 

περιοχών, με τη ρυθμιστική απόφαση θήρας που εκδίδεται κάθε χρόνο, 

ακριβώς λόγω της μεταβλητότητας των αναγκών των θηρεύσιμων 

πληθυσμών και των οικοτόπων τους; 

Σύμφωνα με τους εμπνευστές του νόμου με τις προβλέψεις του θα 

ακολουθήσουμε ως χώρα, επιτέλους, την ευρωπαϊκή πρακτική. Μόνο που 

στην Ευρώπη δεν ασχολούνται με τις ονομασίες και την τυποποίησή τους, 

αλλά με την ουσία. Συζητούν ήδη, για παράδειγμα, την εφαρμογή του νέου 

Κανονισμού για την ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων ως προς 

την περιβαλλοντική τους βιωσιμότητα (Κανονισμός ΕΚ 2020/85215). Στο πλαίσιο 

αυτού του Κανονισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2021 θα εκδώσει κατ΄ 

εξουσιοδότηση πράξη για τη θέσπιση κοινής ταξινόμησης των οικονομικών 

δραστηριοτήτων που συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία και την 

αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Αυτό θα 

υποστηριχθεί περαιτέρω από μια ανανεωμένη στρατηγική για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση, η οποία θεωρητικά θα διασφαλίζει ότι το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα συμβάλλει στον μετριασμό των υφιστάμενων και μελλοντικών 

κινδύνων για τη βιοποικιλότητα και θα αντικατοπτρίζει καλύτερα τον τρόπο με 
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τον οποίο η απώλεια της βιοποικιλότητας επηρεάζει την κερδοφορία των 

επιχειρήσεων και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές16. Με απλά λόγια, οι 

οικονομικές δραστηριότητες που δεν καταφέρνουν να θεωρηθούν 

περιβαλλοντικά βιώσιμες με βάση τα κριτήρια που θα αναπτυχθούν, δεν θα 

έχουν και πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία (δανεισμό, επιχορηγήσεις 

από ευρωπαϊκά κονδύλια κ.λπ.). Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την 

αυστηρότερη εφαρμογή της αρχής «Ο ρυπαίνων πληρώνει» αλλά και την 

εξέλιξή της για τις οικονομικές δραστηριότητες στο «ο χρήστης πληρώνει», 

κυρίως ως προς υποεκτιμημένους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούνται, 

θεωρείται ότι θα συμβάλλουν τόσο σε θέματα πρόληψης με σκοπό την 

αποφυγή υποβάθμισης φυσικού περιβάλλοντος, όσο και σε θέματα 

αποκατάστασης των ήδη υποβαθμισμένων. Εμείς εδώ «εκσυχρονιζόμαστε» και 

προσπαθούμε να καταργήσουμε τελικά το θεσμικό πλαίσιο των 

απαγορεύσεων (πχ δασικοί χάρτες, προστατευόμενες περιοχές, οχλήσεις) όταν 

αυτές δεν μπορούν να υπερκερασθούν, ή καταργούμε την υποχρέωση 

διαδικασιών (πχ περιβαλλοντική αδειοδότηση) γιατί είναι γραφειοκρατικές και 

χρονοβόρες διαδικασίες. Μόνο που αυτό λέγεται απορρύθμιση. Τελικά. 
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