
Ομάδα Α: Θεσμικό πλαίσιο Προστατευόμεμωμ Περιοχώμ: Δυσλειτουργίες – 

Προτάσεις 

σμςξμιρςέπ: . Πλέρραπ, Π. Λσμπεοάκηπ  

σμμεςείυαμ: ξσομπέπ Λχοάμ, καμμέλξσ Παοαρκεσή, Μιυαηλίδξσ Δέρπξιμα, Ράπςη 
Αλενάμδοα, ιρία Ρξϋρρη, Κξμςανή Φοιρςίμα, Φοιρςξπξϋλξσ Ιϊλη, Χαοξϋδαπ 
πϋοξπ, Βάκκαπ Μιυάληπ, Αδαμαμςξπξϋλξσ ςέλλα, Μπαοέλξπ Δημήςοηπ, Σεκίδηπ 
Ηλίαπ, ςαμέλξσ ςασοξϋλα, Μηςράκαπ Γεόογιξπ, Παππάπ Δσάγγελξπ, 
Ξαμθϊπξσλξπ Υιλήμχμ, Φαράμηπ Φοήρςξπ, Κξομπέςη  Μαλάμχ, Σρξσμάμηπ 
Πέςοξπ, Καμπεζίδηπ Φαοάλαμπξπ, Δημϊπξσλξπ Κχρςαμςίμξπ, Αθαμαριάδηπ 
Αμδοέαπ, Γαοάταπ Απϊρςξλξπ, Βαοϊςρξσ Αλενία, Παπξϋλιαπ Υόςηπ, Φοσρξμάληπ 

Φοήρςξπ, Μαομάοα Κάςια. 

 

Α. Θέματα με καθολική συμφωμία για τις απαιτούμεμες αλλαγές 

 

Δεμ ποξβλέπξμςαι και η σλξπξίηρή ςξσπ είμαι άμερη ποξςεοαιϊςηςα 
Τίτλος Περίληψη 

ΥΠΕΚΑ: Fast Track 
κόμβος για Φορείς 
Διαχείρισης 

Αμςί ςηπ επικξιμχμίαπ ςχμ ΥΔ νευχοιρςά με κάθε σπηοερία 
ΤΠΔΚΑ, ΤΠΟΙΑΝ με μειχμέμη απξςελερμαςικϊςηςα και 
ρπαςάλη αμθοχπξχοόμ, μα σπάουει επικξιμχμία με μία 
σπηοερία η ξπξία θα είμαι επιτξοςιρμέμη με ςημ ξοιζϊμςια 
(εμςϊπ ΤΠΔΚΑ, ΤΠΟΙΑΝ) παοακξλξϋθηρη κάθε θέμαςξπ  

Τακτικό προσωπικό  Σϊρξ για λϊγξσπ μξμιμϊςηςαπ (δεπ αματξοέπ Καρριξϋμη) 
αλλά και απξςελερμαςικϊςηςαπ απαιςείςαι ελάυιρςξ πξρξρςϊ 
ςξσ ποξρχπικξϋ μα πεοάρει ρε καθερςόπ μξμιμϊςηςαπ 

Τακτική χρηματοδότηση ϋμτχμα με ςη διεθμή εμπειοία αλλά και ςημ εμπειοία ςηπ 
μέυοι ςόοα λειςξσογίαπ ςχμ ΥΔ, απαιςείςαι η κάλσφη 
βαρικόμ λειςξσογικόμ δαπαμόμ απϊ ςιπ ςακςικέπ πιρςόρειπ 
ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ΤΠΔΚΑ 

Ποξβλέπξμςαι και η σλξπξίηρή ςξσπ είμαι άμερη ποξςεοαιϊςηςα 
Τίτλος Περίληψη 

Σοξπξπξίηρη ρϋμθερηπ 
Δ 

Η ρσμμεςξυή ρςα Δ 

 μξμίμχπ απϊμςχμ εκποξρόπχμ Τπξσογείχμ 

 μξμίμχπ απϊμςχμ εκποξρόπχμ ΟΣΑ 

 άρυεςχμ με ςξ αμςικείμεμξ 

 Τπηοεριόμ μακοιά απϊ ςημ έδοα ςξσ ΥΔ 

 και άλλχμ ειδικόμ πεοιπςόρεχμ 
είμαι αιςίεπ ρξβαοόμ δσρλειςξσογιόμ ςχμ Δ. Θα ποέπει μα 
σπάονξσμ παοεμβάρειπ ρε δϋξ επίπεδα: Δναουήπ ποξβλέφειπ 
για ςη βέλςιρςη ρϋμθερη Δ και δσμαςϊςηςα ςαυϋςεοηπ 
ςοξπξπξίηρηπ 

Οογαμϊγοαμμα ΤΠΔΚΑ Η ξογαμική ρϋμδερη ςχμ ςμημάςχμ ςξσ  ΤΠΔΚΑ πξσ 
ρσμδέξμςαι με ςξ τσρικϊ πεοιβάλλξμ και ςιπ 
ποξρςαςεσϊμεμεπ πεοιξυέπ (π.υ. ΓΓ Δαρόμ, ΓΓ ΥΠ, …) είμαι 
απαοαίςηςη για ςημ εϋοσθμη λειςξσογία ςχμ ΥΔ, ςχμ 
Ποξρςαςεσϊμεμχμ Πεοιξυόμ αλλά και ςη διαυείοιρη ςξσ 
Υσρικξϋ Πεοιβάλλξμςξπ εσοϋςεοα 

Μεςάβαρη απϊ απξσρία 
θερμικξϋ πλαιρίξσ ή ΚΤΑ 

Η μεςάβαρη ςχμ ποξςειμϊμεμχμ ρςιπ ΔΠΜ ΠΔ και ςχμ 
στιρςάμεμχμ ΚΤΑ ρε φητιρμέμα ΠΔ εμό είμαι ρςιπ 



ρε ΠΔ ποξβλεπϊμεμεπ ποξςεοαιϊςηςεπ ςξσ ΤΠΔΚΑ, καθσρςεοεί με 
ρημαμςικέπ επιπςόρειπ ρςη λειςξσογία ςχμ ΥΔ και ςχμ 
αμςίρςξιυχμ ΠΠ 

Δπιςάυσμρη 
υαοακςηοιρμξϋ ΠΠ 
ρϋμτχμα με ςα 
ποξβλεπϊμεμα ρςξμ 3937 

Τλξπξίηρη ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ καςηγξοιξπξίηρηπ ΠΠ 
ρϋμτχμα με ςξμ 3937 

Δεμ ποξβλέπξμςαι, είμαι άμερη ποξςεοαιϊςηςα αλλά απαιςξϋμ 
επενεογαρία 

Τίτλος Περίληψη 

Δσμαςϊςηςα έογχμ ΥΔ ρε 
ΠΠ 

Η σλξπξίηρη ξπξιξσδήπξςε έογξσ ρε ΠΠ πξσ ατξοά σλική 
επέμβαρη η εγκαςάρςαρη δσρυεοαίμεςαι απϊ βαοιά 
γοατειξκοαςική διαδικαρία. Τπάουει αμάγκη αμςίρςξιυηπ 
θερμικήπ ποϊβλεφηπ 

Έρξδα ΥΔ απϊ ςξπικέπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ 

Μικοά ςξπικά έρξδα (άδειεπ αλιείαπ, εκμεςάλλεσρηπ 
δαρικόμ ή αλιεσςικόμ ποξψϊμςχμ, μικοήπ κλίμακαπ  ΑΠΔ 
ή/και άλλχμ αμαλϊγχμ) εμό απξςελξϋμ ελάυιρςη ρσμβξλή 
ρςα ςακςικά έρξδα ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ, απξςελξϋμ 
ρημαμςική αοχγή ρςξ έογξ ςχμ ΥΔ.  

Διεοεϋμηρη ιδέαπ 
Οικξλξγικξϋ 
Δπιμεληςηοίξσ 

Τπάουει αμάγκη ρϋρςαρηπ Οικξλξγικξϋ Δπιμεληςηοίξσ χπ 
ρσμβξϋλξσ ςξσ Κοάςξσπ για θέμαςα Υσρικξϋ Πεοιβάλλξμςξπ 

 

Β. Θέματα στα οποία απαιτούμται αλλαγές αλλά δεμ υπάρχει καθολική 

συμφωμία 

 

Τίτλος Περίληψη 

Μέλλξμ ΥΔ  Παοαμέμξσμ χπ έυξσμ (με ςιπ ποξηγξϋμεμεπ βελςιόρειπ) 

 ΝΠΔΔ σπϊ ςξ ΤΠΔΚΑ 

 ΝΠΔΔ + σμβξϋλια Διαυείοιρηπ 

 Διδικέπ σπηοερίεπ σπϊ ςα Δαραουεία για ςιπ 27 πεοιξυέπ 

 Μικςά ρσρςήμαςα (καςά WWF); 
 

Δομημεία 3937 υέδιξ Διαυείοιρηπ και Καμξμιρμϊπ Λειςξσογίαπ πξσ 
ποξβλέπξμςαι απϊ 3937 εγκοίμξμςαι ςασςξυοϊμχπ 
 

Ποξδιαγοατέπ για 
μελέςεπ/εκθέρειπ πξσ 
ποξβλέπξμςαι απϊ 3937 

Η μέξπ μϊμξπ ποξβλέπει ρειοά μελεςόμ – εκθέρεχμ πξσ 
ατξοξϋμ ρςη διαυείοιρη ςχμ ΠΠ. Τπάουει αμάγκη 
διαμϊοτχρηπ ρσγκεκοιμέμχμ ποξδιαγοατόμ για κάθε μία 
απϊ ασςέπ ςιπ καςηγξοίεπ 

Υϋλανη   Να δξθεί θερμική αομξδιϊςηςα για τϋλανη «βαοέχπ» 
ςϋπξσ (ποϊρςιμα, μημϋρειπ…) ρςξσπ ΥΔ 

 Οι ΥΔ δεμ αρκξϋμ τϋλανη «βαοέχπ» ςϋπξσ 
(ποξρςιθέμεμξι χπ άλλη μία ξμάδα  ρςιπ ήδη 
σπάουξσρεπ) αλλά απλήπ επξπςείαπ ρσμεμμξξϋμεμξι για 
κάθε πεοίπςχρη παοάβαρηπ με ςξμ αμςίρςξιυξ 
στιρςάμεμξ ρόμα/ξμάδα (αρςσμξμία, δαραουεία, 
λιμεμαουεία, θηοξτσλακή) 

 


