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Αξιόηιμε κύπιε Υποςπγέ, 

Σε Γειηίν Τύπνπ ηνπ ΥΠΔΝ 31/08/2017, αλαθέξεηαη όηη νη Γήκνη ηεο ρώξαο 

θαινύληαη λα πξνρωξήζνπλ ζηελ θαηάξηηζε θαζνιηθώλ πνιενδνκηθώλ ζρεδηαζκώλ, κέζα 

από ηα Τνπηθά Φωξηθά Σρέδηα, όπωο απηά πξνβιέπνληαη από ην Ν. 4447/2017. Δπίζεο ζε 

Γειηίν Τύπνπ ηνπ ΥΠΔΝ 01/09/2017 αλαθέξεηαη όηη ην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο πξνθεξύζζεη άκεζα ηελ εθπόλεζε, Δηδηθώλ Πεξηβαιινληηθώλ Μειεηώλ, ζρεδίωλ 

Πξνεδξηθώλ Γηαηαγκάηωλ θαη Σρεδίωλ Γηαρείξηζεο γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηύνπ Natura 

2000.  

Καηά ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζή καο αιιά θαη θαηά ηελ δηαβνύιεπζε όιωλ ηωλ Νόκωλ 

γηα ηνλ Φωξηθό Σρεδηαζκό θαη ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε, ζέζακε ηελ αλάγθε γηα ηελ από 

θνηλνύ πξνζέγγηζε ηωλ Τνπηθώλ Φωξηθώλ Σρεδίωλ θαη ηωλ Σρεδίωλ Γηαρείξηζεο γηα ηηο 

πεξηνρέο ηνπ Γηθηύνπ Natura 2000. Η αλάγθε απηή πξνθύπηεη από ην όηη νη πεξηνρέο ηνπ 

Γηθηύνπ Natura 2000 θαιύπηνπλ ην 1/3 ηεο ρεξζαίαο έθηαζεο ηεο Φώξαο, ελώ ζην επίπεδν 

ηωλ Γήκωλ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ην πνζνζηό απηό ππεξβαίλεη ην 50% θαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο θηάλεη ην 100%. Δπίζεο ζε αξθεηνύο Γήκνπο, παξόηη δελ εληνπίδνληαη πεξηνρέο 

Natura 2000, ππάξρεη ζεκαληηθόο αξηζκόο πγξνηόπωλ ρεξζαίωλ θαη παξάθηηωλ ή θαη εηδηθά 

πιαίζηα πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο . Η από θνηλνύ πξνζέγγηζε θαη έγθξηζε ηωλ 

Τνπηθώλ Φωξηθώλ Σρεδίωλ θαη ηωλ Σρεδίωλ Γηαρείξηζεο γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηύνπ Natura 

2000, είλαη εθηθηή κε δεδνκέλν όηη θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο ε έγθξηζε γίλεηαη κε ΠΓ. 

 

 

 



 

  

Με βάζε ηα πξναλαθεξόκελα, δεηνύκε από εζάο άκεζα ζπλάληεζε, πξνθεηκέλνπ 

κέζα από ηελ ζπλεξγαζία καο λα κεγηζηνπνηεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ζε όηη αθνξά ηνλ 

Φωξηθό Σρεδηαζκό θαη ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε αιιά θαη λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη απαηηνύκελνη 

νηθνλνκηθνί πόξνη γηα ηελ εθπόλεζε πνιιαπιώλ κειεηώλ θαη νη ρξόλνη δηαδνρηθώλ 

εγθξίζεωλ.   

 

 

Με εκηίμηζη 

Γεώπγιορ Παηούληρ 

 

 

Δήμαπσορ Αμαποςζίος 

Ππόεδπορ Κενηπικήρ Ένωζηρ Δήμων Ελλάδορ 
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