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Θέκα: Γηαβνχιεπζε Natura 2000 - Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

 

Με ηελ παξνχζα, ην WWF Διιάο ζπκκεηέρεη ζηε δηαβνχιεπζε γηα ηα παξαδνηέα ηεο Α΄ θάζεο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε γηα ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ δξάζεσλ 
πξνηεξαηφηεηαο, πεξηνρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί: πεξηνρέο Natura 
2000», κε αθνξκή ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) ηεο Γηεχζπλζεο 
Πεξηβάιινληνο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.  

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:  

Ιφιε Φξηζηνπνχινπ, Υπεχζπλε πνιηηηθήο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, WWF Διιάο 
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Παραηηρήζεις επί ηοσ ζτεδίοσ δράζεων  

για ηις περιοτές Natura ηης Περιθέρειας Αηηικής  

 

Γενικές παραηηρήζεις 

Θα ζέιακε λα ηνλίζνπκε φηη ζεσξνχκε ηελ πξσηνβνπιία ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο αξθεηά 
ζεκαληηθή θαη ζεηηθή, φπσο θαη ηηο αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο πνπ έρεη αλαιάβεη θαηά ην 
πξφζθαην παξειζφλ γηα ηνπο πγξφηνπνπο ηεο Αηηηθήο. Δίλαη επθαηξία ην ελδηαθέξνλ πνπ 
επηδεηθλχεηαη λα κεηαηξαπεί ζε νπζηαζηηθέο δξάζεηο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ 
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο.  

Σε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζεσξνχκε απαξαίηεηε ηε ζπλελλφεζε θαη ηνλ απφ θνηλνχ ζρεδηαζκφ κε 
ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ή/θαη επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη 
Δλέξγεηαο (ΥΠΔΝ), πνπ έρεη ηε ζπλνιηθή επνπηεία ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πξνζηαηεχνκελσλ 
πεξηνρψλ. Τνλίδνπκε φηη ζηηο πεξηνρέο πνπ πθίζηαηαη Φνξέαο Γηαρείξηζεο (Πάξλεζα, Σρηληάο) 
γηα φιεο ηηο δξάζεηο θαη ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ζπλελλφεζε θαη 
ζπληνληζκφο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ. Γηαθνξεηηθά, ππάξρεη ν 
θίλδπλνο λα πξνηαζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ απνζπαζκαηηθά κέηξα θαη δξάζεηο. Αλ θαη 
ζεσξνχκε ηνλ ζπληνληζκφ κε ην ΥΠΔΝ απαξαίηεηνο, ζεκεηψλνπκε φηη ην ΥΠΔΝ δελ έρεη 
εθπιεξψζεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 
πξνζηαηεχνκελσλ πεξηνρψλ (βι. WWF Διιάο, 2015, ζρεηηθφ θεθάιαην γηα ηε θχζε θαη ηε 
βηνπνηθηιφηεηα: http://www.wwf.gr/images/pdfs/WWF-NOMOreport-2015-FINAL.pdf). Έλα 
νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ εζληθφ ζχζηεκα πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ζα έδηλε ηηο 
απαξαίηεηεο θαηεπζχλζεηο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε θχιαμε ησλ 
πεξηνρψλ, πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηα πξνηεηλφκελα κέηξα πξνζπαζνχλ ελ κέξεη λα θαιχςνπλ. 
Δηδηθφηεξα, ζεκεηψλνπκε φηη βάζεη ηνπ λ. 3937/2011 ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ ζηφρνη δηαηήξεζεο 
γηα θάζε πεξηνρή Natura 2000 ηεο ρψξαο θαη λα θαηαξηηζηνχλ ζρέδηα δηαρείξηζεο. Ωζηφζν, ε 
έθδνζε ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηέηνησλ ζρεδίσλ αθφκε εθθξεκεί θαη ζπλεπψο 
απνπζηάδεη κηα νινθιεξσκέλε θαη εληαία αληηκεηψπηζε ζε εζληθφ επίπεδν. Τα ζρέδηα 
δηαρείξηζεο εμεηδηθεχνληαη ζε ζρέδηα δξάζεο, φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα αλαγθαία κέηξα, δξάζεηο, 
έξγα θαη πξνγξάκκαηα, νη θάζεηο, ην θφζηνο, νη πεγέο θαη νη θνξείο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, 
θαζψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζήο ηνπο θαη νη θνξείο εθαξκνγήο ηνπο. Οη ειιείςεηο πνπ 
αθνξνχλ ηφζν ζηε δηνίθεζε φζν θαη ζηελ δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ νδεγνχλ 
ζηελ απνπζία ηεο εληαίαο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο θαη ελφο 
δεδνκέλνπ πιαηζίνπ, ζην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ νη πξνηάζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο.  
Παξά ηηο ειιείςεηο απηέο, ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζα πξέπεη λα έρεη ππφςε ηεο ην επξχηεξν 
ζεζκηθφ πιαίζην, εζληθφ θαη επξσπατθφ, θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξνηάζεσλ ηεο. Δηδηθφηεξα 
ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε: 

- ε Δζληθή Σηξαηεγηθή γηα ηελ Βηνπνηθηιφηεηα θαη ην ζπλνδφ Σρέδην Γξάζεο ηεο.  
- ην Πιαίζην Γξάζεσλ Πξνηεξαηφηεηαο γηα ηηο πεξηνρέο Natura 2000 πνπ εθπφλεζε ην 

Υπνπξγείν ελφςεη ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020 
(http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=bZfp%2bbTXoYU%3d&tabid=539&languag
e=el-GR)θαη ν νδεγφο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΔ πνπ έρεη πξνεηνηκαζηεί ψζηε λα δηεπθνιπλζεί 
ε αλαδήηεζε πφξσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ πεξηνρψλ Natura 2000 
(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm), θαζψο 
θαη 

- ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο επνπηείαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο 
δηαηήξεζεο εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ ηεο Διιάδαο, ην νπνίν νινθιεξψλεηαη ζην ηέινο ηνπ 
2015 θαη αθνξά θαη ηηο πεξηνρέο Natura 2000 ηεο Αηηηθήο.  

http://www.wwf.gr/images/pdfs/WWF-NOMOreport-2015-FINAL.pdf
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=bZfp%2bbTXoYU%3d&tabid=539&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=bZfp%2bbTXoYU%3d&tabid=539&language=el-GR
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
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Δπηπιένλ, θαζψο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη απαηηήζεηο ησλ νδεγηψλ 92/43/ΔΟΚ θαη 
2009/127/ΔΚ, ηνλίδνπκε φηη ε δηαρείξηζε πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 ζα πξέπεη λα 
βαζίδεηαη πξσηίζησο ζηηο αλάγθεο δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ θνηλνηηθνχ 
ελδηαθέξνληνο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα ιακβάλεη επίζεο ππφςε ηηο αλάγθεο δηαηήξεζεο θαη 
δηαρείξηζεο εηδψλ πνπ είλαη ζεκαληηθά ζε εζληθφ επίπεδν, ψζηε νη δξάζεηο λα έρνπλ θαη ηνπηθφ 
απνηέιεζκα θαη ε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ λα είλαη ε βέιηηζηε δπλαηή. Η αλάπηπμε 
ζρεδίσλ δξάζεο κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε επξσπατθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ πεγψλ, φπσο 
έρεη ζπκβεί θαη ζην παξειζφλ, ελέρεη ηνλ θίλδπλν απνζπαζκαηηθψλ δξάζεσλ, πνπ δελ ζα βάινπλ 
ηηο βάζεηο γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ.. 

Σε νξηζκέλα ζεκεία ησλ θεηκέλσλ αλαθέξεηαη φηη νη ζθνπνί δηαρείξηζεο πνπ δηαηππψλνληαη 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ ηφζν Κνηλνηηθνχ φζν θαη 
Δζληθνχ ελδηαθέξνληνο, αιιά θαη ησλ πηέζεσλ θαη απεηιψλ πνπ πθίζηαληαη νη πεξηνρέο. Παξφια 
απηά ε αλάιπζε ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ ζεσξνχκε φηη είλαη αλεπαξθήο, κε ειιηπή 
δεδνκέλα ψζηε λα νδεγήζνπλ ζε πξνηάζεηο ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ. Γεγνλφο ην φπνην 
παξαδέρνληαη θαη νη ζπληάθηεο ηεο έθζεζεο ηεθκεξίσζεο ζε δηάθνξα ζεκεία θαη κάιηζηα 
θάπνηα απφ ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη αθνξνχλ θαη ηελ ζπιινγή αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ. 

Όζν αθνξά ηα ζέκαηα θχιαμεο θαη επνπηείαο (γηα παξάλνκεο ελέξγεηεο ή άιια ζέκαηα φπσο 
δαζηθέο ππξθαγηέο), γηα λα θαιπθζνχλ απαηηνχλ έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην θχιαμεο αλά 
πεξηνρή ή ζρεδηαζκφ ζε Πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη παξάιιεια λα νξηζηνχλ θαη νη αξκφδηνη 
θνξείο πνπ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ (π.ρ. πξν-αλαθξηηηθά θαζήθνληα). Σε 
νξηζκέλα δεηήκαηα είλαη εθηθηή θαη ήδε γίλεηαη ζηελ πξάμε ζπκκεηνρή εζεινληηθψλ νκάδσλ 
πνπ εληάζζνληαη ζην κεηξψν ηεο Πνιίηηθεο Πξνζηαζίαο. Όια απηά φκσο απαηηνχλ ηελ πηζηή 
εθαξκνγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ. 

Δπίζεο γηα ηα πξνηεηλφκελα κέηξα (εηδηθά απηά πνπ αθνξνχλ ρξήζεηο θαη ξχζκηζε 
δξαζηεξηνηήησλ) ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα, ψζηε λα εθαξκνζηνχλ γηα ην ζχλνιν ηεο 
πεξηνρήο πνπ αθνξνχλ θαη φρη απνζπαζκαηηθά ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ή ζε κέξνο ηεο πεξηνρήο 
Natura. Δηδηθφηεξα δελ πξέπεη λα απνθεχγνληαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο είλαη πηζαλφ λα 
εθδεισζνχλ αληηδξάζεηο επεηδή ηα κέηξα απαηηνχλ πξνζαξκνγή πθηζηάκελσλ ρξήζεσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ ζηηο αλάγθεο δηαρείξηζεο κίαο πεξηνρήο. Δηδηθά ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 
πξνηείλεηαη έλα νξηδφληην κέηξν αλάιπζεο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ησλ ρξήζεσλ θαη 
ζρεδηαζκνχ ηξφπσλ άκβιπλζεο πηζαλψλ ζπγθξνχζεσλ κέζσ μεθάζαξσλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη 
νπζηαζηηθψλ δνκψλ δηαβνχιεπζεο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ, πνπ πηζαλά λα είλαη πην απνδνηηθά 
απφ ηε δηελέξγεηα κεκνλσκέλσλ εκεξίδσλ, εθδειψζεσλ, έθδνζε θπιιαδίσλ θαη άιισλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ έρνπλ πάληα ηα αλακελφκελα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε.  

Μία νξηδφληηα παξαηήξεζε πνπ αθνξά ζηηο δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
δαζηθψλ ππξθαγηψλ είλαη φηη ζα πξέπεη λα έρνπλ σο βάζε ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα αληηππξηθήο 
πξνζηαζίαο, πνπ απφ φζν γλσξίδνπκε, πθίζηαηαη κφλν γηα ηνλ Δζληθφ Γξπκφ Πάξλεζαο πνπ 
απνηειεί ηκήκα κφλν ηεο ζπλνιηθήο πεξηνρήο Natura 2000. Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζχληαμε 
ηέηνησλ ζρεδίσλ ππάξρνπλ απφ ηελ Γαζηθή Υπεξεζία ή απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ (π.ρ. LIFE Forestcities, http://gr.forestcities.gr). Φσξίο ηελ 
χπαξμε ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ, ηα πξνηεηλφκελα κέηξα ζα έρνπλ κηθξή απνηειεζκαηηθφηεηα 
(π.ρ. ην Μέηξν 1 πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Σνπλίνπ). Δπίζεο νη πξνηάζεηο γηα 
απηφκαηα ζπζηήκαηα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαη ειεθηξνληθά κέζα, πξέπεη λα 
αληηκεησπίδνληαη κε ζθεπηηθηζκφ αλ δελ έρεη δηεξεπλεζεί πιήξσο ε ρξεζηκφηεηα ηνπο, ε νπνία, 
φπσο έρεη δείμεη ε πξάμε, είλαη εμαηξεηηθά ακθίβνιε. Οη δαζηθέο ππξθαγηέο απνηεινχλ έλα 
ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο ιφγσ ηεο ζπρλφηεηαο ηνπο, 
ηεο πςειήο θαη απξφζθνπηεο επηζθεςηκφηεηαο ζε πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο, ησλ ζεζκηθψλ θελψλ 

http://gr.forestcities.gr/
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(έιιεηςε δαζηθψλ ραξηψλ) θαη ησλ πνηθίισλ ζπκθεξφλησλ ζηηο ρξήζεηο γεο. Οη επηπηψζεηο ηεο 
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζα επηηείλνπλ ην πξφβιεκα θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ 
πξνζαξκνγή ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηηο λέεο ζπλζήθεο.  

‘Έλα επηπιένλ νξηδφληην κέηξν, ζα κπνξνχζε λα είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ νηθνζπζηεκηθψλ 
ππεξεζηψλ ησλ πεξηνρψλ Natura 2000 ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, κε ζθνπφ ησλ εκπινπηηζκφ 
κειινληηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο κε γλψκνλα θαη ηελ αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε.  

Σεκεηψλνπκε φηη δελ δηαπηζηψζακε αλαθνξά ζηελ πεξηνρή Natura 2000 GR2530005 «Όξε 
Γεξάληα», πνπ ηκήκα ηεο αλήθεη δηνηθεηηθά ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ην ππφινηπν αλήθεη 
ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. Ο ζπληνληζκφο ησλ δχν Πεξηθεξεηψλ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε 
ζπλδηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ ελαξκφληζε ηπρφλ ππαξρφλησλ ζρεδίσλ.  

 

Ειδικές παραηηρήζεις ανά περιοτή 

Σηελ παξαθάησ ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη ζχληνκεο εζηηαζκέλεο παξαηεξήζεηο, γηα εθείλεο ηηο 
πεξηνρέο, γηα ηηο νπνίεο ην WWF Διιάο έρεη θάπνηα εκπεηξία ή δξαζηεξηνπνίεζε ή ζπκκεηέρεη 
ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.  

1. Πάρνηθα 

Σηελ πεξίπησζε ηεο Πάξλεζαο δελ είλαη ζαθέο απφ ην θείκελν αλ ε αλάιπζε θαη νη πξνηάζεηο 
αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο Natura, ηνλ Δζληθφ Γξπκφ ή ηελ πεξηνρή πνπ πξνβιέπεηαη λα 
ραξαθηεξηζηεί σο Δζληθφ Πάξθν.  

Η πεξηνρή ηεο Πάξλεζαο, ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ήδε Φνξέαο Γηαρείξηζεο θαη 
Γαζαξρείν, ζα πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί κε δηαθνξεηηθφ πξίζκα απφ ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο 
Αηηηθήο, θαζψο ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ ζηνηρεία, κειέηεο θαη δξάζεηο πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε 
εθαξκνγή θαη λα απνθεπρζνχλ επαλαιήςεηο.  

Τα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαη ζε ζπζρέηηζε κε ην ζρέδην δηαηάγκαηνο 
γηα ην Κηήκα Ταηντνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε επεμεξγαζία.  

Η έθζεζε ηεθκεξίσζεο δελ ιακβάλεη ππφςε ηελ πξφζθαηε επηβεβαίσζε παξνπζίαο ιχθνπ 
(Canis lupus) ζηνλ Δζληθφ Γξπκφ (Καιιηζηψ, Ννέκβξηνο 2015: 
http://www.callisto.gr/neaByArticle.php?id=354). Οη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο δηαρείξηζεο ηνπ 
πιεζπζκνχ ηνπ θφθθηλνπ ειαθηνχ, ζα πξέπεη λα ηεζνχλ αλαγθαζηηθά ππφ άιιν πξίζκα, θαζψο ε 
παξνπζία ελφο θπζηθνχ ζεξεπηή ζα κεηαβάιιεη ηηο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο αιιά θαη ηηο αλάγθεο 
δηαρείξηζεο θαη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θαηνίθσλ-παλίδαο. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ αχμεζε, 
ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηνπ πιεζπζκνχ αγξηφρνηξνπ (Sus scrofa) αιιά θαη κε ηελ παξνπζία αγειψλ 
αγξηφζθπισλ (ηα νπνία έρνπλ πξνέιζεη απφ θαηνηθίδηα). Δηδηθά ε δηαρείξηζε ησλ ηειεπηαίσλ 
ήηαλ έλα πξφβιεκα πνπ είρε απαζρνιήζεη ζνβαξά ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ 
Πάξλεζαο θαη ην Γαζαξρείν Πάξλεζαο.  

Σηελ έθζεζε ηεθκεξίσζεο ζην θεθάιαην 2.2 έλαο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαθέξνληαη είλαη θαη 
νη πξσηνβνπιίεο «αλαδαζψζεσλ» ρσξίο ελεκέξσζε ησλ αξρψλ. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ 
Δζληθνχ Γξπκνχ Πάξλεζαο θαη ην Γαζαξρείν Πάξλεζαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε 
Αλαδαζψζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, εθαξκφδνπλ απφ ηελ ππξθαγηά ηνπ 
2007 σο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο αλαδάζσζεο θαη πάληα ζε ζπλελλφεζε κε άιινπο θνξείο. Σε κηα 
αληίζηνηρε πξσηνβνπιία ζπκκεηείρε θαη ην WWF Διιάο κε εζεινληηθέο αλαδαζψζεηο πάληα ππφ 
ηελ επνπηεία ησλ αξκφδησλ αξρψλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ζρεηηθή 
δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα http://parnitha.wwf.gr. Η ζέζε ησλ αλαδαζψζεσλ, ε αλάιεςε 
κεγάινπ κέξνπο ησλ αλαδαζψζεσλ απφ εξγνιαβίεο αιιά θαη ν έιεγρνο ησλ αξρψλ δελ έρεη 
επηηξέςεη σο ζήκεξα αλαδαζψζεηο ρσξίο ηελ ζπλέξγεηα θαη ηελ επίβιεςε ησλ αξκφδησλ αξρψλ. 

http://www.callisto.gr/neaByArticle.php?id=354
http://parnitha.wwf.gr/
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Δπνκέλσο θαηά ηελ άπνςε καο δελ απνηειεί ππαξθηφ θίλδπλν. Δπηπξνζζέησο ε αλαθνξά γηα ηηο 
νηθνινγηθέο επηπηψζεηο ηεο ππξθαγηάο ηνπ 2007 ζηελ Πάξλεζα θαη νη πξνηάζεηο ηνπ WWF 
Διιάο είλαη δηαζέζηκεο ζην http://politics.wwf.gr/images/stories/fireparnisreport2007_14.pdf.  

Σην ππνθεθάιαην 5.1 αλαθέξεηαη φηη δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλε Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε 
γηα ηελ πεξηνρή. Παξφιν πνπ απηφ ηζρχεη, ΔΠΜ γηα ηελ πεξηνρή έρεη ζπληαρζεί θαη έρεη 
θαηαηεζεί πξνο έγθξηζε ζην ΥΠΔΝ εδψ θαη αξθεηά ρξφληα. Δπνκέλσο ζηνηρεία θαη δεδνκέλα 
απφ ηελ ΔΠΜ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο αμηνπνίεζε γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 
θαη λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα νπνηνδήπνηε ζρέδην δξάζεο γηα ηελ πεξηνρή.  Όπσο 
επηζεκαίλεηαη θαη εδψ απφ ηνπο ζπληάθηεο ηεο έθζεζεο ηεθκεξίσζεο, ε έιιεηςε δεδνκέλσλ 
είλαη εκθαλήο θαη δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε πξνεξγαζία ζε επίπεδν κειεηψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ 
ζρεδίσλ γηα ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο. Δπνκέλσο ζεσξνχκε 
φηη ε πξνζνρή πξέπεη λα ζηξαθεί ζηελ εξγαζία γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ ππνβάζξνπ 
δεδνκέλσλ θαη ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο φρη κφλν γηα ηελ Πάξλεζα αιιά θαη γηα ηηο ππφινηπεο 
πεξηνρέο, φπνπ είλαη αλαγθαίν.  

Σην κέηξν 5, ζεκαληηθφ ζα ήηαλ λα πεξηιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη εηδηθά 
ησλ επηζθεπηψλ ψζηε λα επηηεπρζεί ζπκκφξθσζε κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ 
Καλνληζκνχ, ιακβάλνληαο σζηφζν ηηο δξάζεηο πνπ ν Φνξέαο ήδε εθαξκφδεη ζηελ πεξηνρή. Ο 
Δζληθφο Γξπκφο δηαζέηεη νπζηαζηηθά κηα «πχιε» εηζφδνπ (απφ ηελ πεξηνρή Μεηφρη) θαη είλαη 
εχθνιε ε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη ελεκέξσζεο κε ηελ επαλαζχζηαζε ηνπ ζεκείνπ ειέγρνπ ζηελ 
πεξηνρή απηή (θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ κέηξνπ 8). Ιδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα 
δνζεί ζηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ αληηππξηθνχ ζρεδίνπ πνπ ήδε έρεη ζπληαρζεί θαη αλαλεψλεηαη 
ζε εηήζηα βάζε θαζψο θαη ζην ζέκα δηαρείξηζεο ηεο ζπζζσξεπκέλεο βηνκάδαο. Η πιεηνςεθία 
ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ηεο Πάξλεζαο εθθηλνχλ απφ ηελ πεξηθεξεηαθή δψλε είηε απφ ακέιεηα 
είηε απφ πξφζεζε ιφγσ ησλ αζαθεηψλ πνπ πθίζηαληαη αθφκα ζε ηδηνθηεζηαθά ζέκαηα. 
Δπνκέλσο πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα δνζεί ζηα ζέκαηα ελεκέξσζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ησλ 
θαηνίθσλ ησλ φκνξσλ δήκσλ. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηε ζχληαμε θαη 
θχξσζε δαζηθψλ ραξηψλ γηα ηηο πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηνλ Δζληθφ Γξπκφ. Μία ηέηνηα 
δξάζε ζα ιεηηνπξγνχζε απνηξεπηηθά ζηηο φπνηεο ππξθαγηέο εθθηλνχλ κε αθνξκή ην αζαθέο 
θαζεζηψο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.  

Σην κέηξν 8, φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε παξνπζία ιχθσλ 
ζηελ Δζληθφ Γξπκφ θαη ηεο επίδξαζεο πνπ ζα έρνπλ ζηνλ πιεζπζκφ ησλ ειαθηψλ θαη άιισλ 
θπηνθάγσλ δψσλ. Δπίζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ειαθηνχ, λα ιεθζεί ππφςε θαη ε 
κειέηε αλάιπζεο DNA πνπ έρεη εθπνλήζεη ην ηκήκα Βηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. Τν WWF Διιάο έρεη 
θαηά ην παξειζφλ δηαηππψζεη ηηο ζέζεηο ηνπ γηα ην δήηεκα κεηαθίλεζεο αξηζκνχ ειαθηψλ απφ 
ηνλ Δζληθφ Γξπκφ Πάξλεζαο θαη πνηεο πξνυπνζέζεηο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ 
ελεξγεηψλ (αξ. πξση. 41/8-2-2011 θαη 351/1-12-2011). Σε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 
ππφςε θαη ηα λεψηεξα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο  πνπ εθπνλεί ν 
Φνξέαο Γηαρείξηζεο Πάξλεζαο, ηα νπνία ήδε δείρλνπλ κία κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ειαθηνχ.   

Η απμεκέλε θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αλεμέιεγθηε επηζθεςηκφηεηα είλαη έλα απφ ηα κεγάια 
πξνβιήκαηα ηεο Πάξλεζαο. Σεκεηψλεηαη φηη κε βάζε εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο, ε 
επηζθεςηκφηεηα ζηελ Πάξλεζα έρεη απμεζεί ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο εγγχηεηαο ηεο 
Πάξλεζαο κε ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο πξσηεχνπζαο. Δπηπιένλ αζθνχληαη πηέζεηο απφ 
ηνπο ΟΤΑ ηεο πεξηνρήο θαη ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο γηα πην ειαζηηθή δηαρείξηζε ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ θνηλνχ ζε πεξηνρέο φπνπ ζήκεξα απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ή αχμεζε-
εληαηηθνπνίεζε ησλ ρξήζεσλ αλαςπρήο. Δπνκέλσο είλαη ζεηηθφ πνπ ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν 
πξνηεηλφκελν κέηξν δξάζεο γηα ην ζέκα. Άιια ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ 
είλαη ε αζθάιεηα ησλ επηζθεπηψλ, ε ξχζκηζε ησλ ζεκεξηλψλ ρξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη ε 

http://politics.wwf.gr/images/stories/fireparnisreport2007_14.pdf
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κέηξεζε ηεο φριεζεο πνπ πξνθαινχλ. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη ν θίλδπλνο πνπ 
πξνθαιείηαη απφ ηηο άιιεο ππαίζξηεο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο ζεσξνχκε φηη 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε εθηφο δξφκνπ κεραλνθίλεζε (απηνθίλεηα 
κεγάινπ θπβηζκνχ  θαη κεραλέο), ε νπνία ζηελ ελφηεηα 2.2. εθηηκήζεθε σο ρακειήο έληαζεο. Σε 
θάζε πεξίπησζε, ε δηαρείξηζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηα δεηήκαηα 
δηαβνχιεπζεο θαη ζπκκεηνρηθψλ απνθάζεσλ, πνπ απνηειεί θεληξηθφ ξφιν ηνπ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο.  

2. Βρασρώνα  

Θεσξνχκε φηη ν πγξφηνπνο ηεο Βξαπξψλαο απνηειεί κηα πεξηνρή κε ηδηαίηεξα νηθνινγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ Αηηηθή θαη φπνηα κέηξα-πξνηάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ηε δηαηήξεζε θαη 
ελίζρπζε ηεο θπζηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο, αληηκεησπίδνληαη ζεηηθά. Αξθεί ηα κέηξα λα αθνξνχλ 
ζην ζχλνιν ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο Natura 2000 θαη φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη 
θαζψο θαη ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο αξραηνινγηθήο κε ηελ νηθνινγηθή αμία. Η πεξηνρή έρεη φια ηα 
ραξαθηεξηζηηθά λα απνηειέζεη έλα παξάδεηγκα δηαρείξηζεο, ελεκέξσζεο θαη πεξηβαιινληηθήο 
εθπαίδεπζεο, κηα νηθνινγηθή λεζίδα ζηελ δηαξθψο πηεδφκελε πεξηνρή ησλ Μεζνγείσλ.  

Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε παξνπζία ζηελ πεξηνρή ηνπ πγξφηνπνπ ηεο Βξαπξψλαο ηνπ 
ηζαθαιηνχ (Canis aureus), φπσο απηή δηαπηζηψζεθε απφ ην WWF Διιάο θαηφπηλ ζρεηηθήο 
έξεπλαο πεδίνπ θαη ελεκέξσζεο πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο (κε ην αξ. πξση. 340/21-11-2013 
έγγξαθν καο, ζηε δηάζεζε ζαο εθφζνλ δεηεζεί). Τν WWF Διιάο έρεη αζρνιεζεί επηζηακέλα κε 
ην είδνο ζε εζληθφ επίπεδν θαη έρεη πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο. 
Με δεδνκέλε ηελ παξνπζία ηζαθαιηνχ ζηελ πεξηνρή αιιά θαη ζηνλ Σρηληά (βι. παξαθάησ) 
πξνηείλεηαη λα ππάξμεη κηα θνηλή αληηκεηψπηζε ηνπ είδνπο, ελψ ζα κπνξνχζε ε πεξηνρή ηεο 
Αηηηθήο λα απνηειεί κία εηδηθή πεξίπησζε, ζε έλα εληαίν εζληθφ ζρέδην δξάζε γηα ην είδνο.  

3. Υμηττός  

Παξφιν πνπ ηα κέηξα επφπηεπζεο θαη θχιαμεο (κέηξν 2) ηεο πεξηνρήο ηνπ Υκεηηνχ είλαη 
απαξαίηεηα, θαη ζίγνπξα γηα λα θαιπθζνχλ απαηηνχλ έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην θχιάμεο, ζα 
πξέπεη παξάιιεια λα νξηζηνχλ θαη νη αξκφδηνη θνξείο πνπ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο 
ηνπ (π.ρ. πξν-αλαθξηηηθά θαζήθνληα). Σεκεηψλεηαη φηη πξφζθαηα είρε αλαθνηλσζεί ε 
δεκηνπξγία δαζαξρείνπ Υκεηηνχ, σζηφζν ζηηο πξνηάζεηο ησλ κέηξσλ δελ πεξηγξάθεηαη ν ξφινο 
θχιαμεο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη ην δαζαξρείν.   

Σίγνπξα ην κέηξν πεξηνξηζκνχ ηεο νδηθήο πξφζβαζεο κε κπάξεο ζα θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα 
γηα ηελ αλφξζσζε ζπγθεθξηκέλσλ νηθνηφπσλ θαη ζα πεξηνξίζεη ηελ φριεζε φπσο έρεη ζπκβεί θαη 
ζηελ Πάξλεζα.  

Όζνλ αθνξά ην κέηξν 6 ηνπ νπνίνπ ηε ζηφρεπζε θξίλνπκε φηη απαξαίηεηε, ζεκεηψλνπκε φηη ζα 
πξέπεη λα δηαρσξηζηεί ε έλλνηα ηεο ελεκέξσζεο ησλ ρηιηάδσλ επηζθεπηψλ θαη ρξεζηψλ ηνπ 
βνπλνχ απφ ηε δηαβνχιεπζε θαη ηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίαο. Μεκνλσκέλεο ελέξγεηεο, φπσο ε 
δηνξγάλσζε κίαο εκεξίδαο, είλαη ακθίβνιν φηη ζα έρνπλ απνηέιεζκα. Καζψο φκσο ην κέηξν 
εζηηάδεη θπξίσο ζηε ζπκκεηνρή θαη ηε δηαβνχιεπζε ζα πξέπεη λα ππάξμεη πεξηζζφηεξνο 
ζρεδηαζκφο γηα ην πψο απηέο νη πξνηεξαηφηεηεο ζα πινπνηεζνχλ κε ζπλέρεηα, ζπλέπεηα θαη 
ζηαζεξφηεηα.  

4. Στινιάς  

Θεηηθά θξίλνληαη ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ην Δζληθφ Πάξθν Σρηληά Μαξαζψλα, έλα 
Πάξθν πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα δέρεηαη ηζρπξέο πηέζεηο απφ ηελ πνιχ πςειή θαη αλεμέιεγθηε 
επηζθεςηκφηεηα, ηδηαίηεξα ηε ζεξηλή πεξίνδν. Βαζηθφ πξφβιεκα γηα ην Δζληθφ Πάξθν είλαη ε 
εθαξκνγή ειιηπήο εθαξκνγή ηνπ Σρεδίνπ Γηαρείξηζεο, ην νπνίν θαζψο είρε ζπληαρζεί ην 2001, 
ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζεί, θαη ε πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ζην πιαίζην ησλ θαηά 
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πεξίπησζε κειεηψλ θαη εθζέζεσλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί θαηά θαηξνχο. Σεκεηψλεηαη φηη ζε 
αληίζεζε κε άιιεο πεξηνρέο, ην εξεπλεηηθφ πιηθφ είλαη πινχζην, σζηφζν δελ αμηνπνηείηαη 
επαξθψο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ.  

Σεκεηψλνπκε φηη ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο Πάξλεζαο, ζηηο πξνηάζεηο κέηξσλ γηα ηελ 
πεξηνρή ηνπ Σρηληά γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ θνξέα δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο, πνπ 
απνηειεί θαη ην θεληξηθφ φξγαλν ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ δηαρείξηζεο ζηελ πεξηνρή. 

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ 
πξσηφθνιια θαηεδάθηζεο θαη ηειεζίδηθεο απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζα 
πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ. Δπίζεο ππάξρνπλ παιηέο εγθαηαιεηκκέλεο ππνδνκέο εμππεξέηεζεο 
επηζθεπηψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ άκεζα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηζθεπηψλ αιιά 
θαη γηα ηνλ εμσξατζκφ ηεο πεξηνρήο. Δπνκέλσο είλαη αλαγθαίν λα ππάξμεη έλα εηδηθφ κέηξν γηα 
ηελ θαηαγξαθή θαη απνκάθξπλζε απζαίξεησλ θαη ξππνγφλσλ θαηαζθεπψλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 
Δζληθνχ Πάξθνπ. Γξάζε απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρή θαη νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ κέηξνπ 5.2.  

Η επηζθεπή ηνπ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ππξφζβεζεο πνπ πξνηείλεηαη ζην κέηξν 5.2 ελέρεη 
κεγάιν θφζηνο, αληηζηξφθσο αλάινγν κε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ. Η πξάμε έρεη δείμεη φηη ηέηνηα 
ζπζηήκαηα είλαη δχζθνιν λα ιεηηνπξγήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ρσξίο ηελ θαηάιιειε εηήζηα 
ζπληήξεζε θαη ρσξίο λα ιεθζνχλ άιια πξνιεπηηθά κέηξα (δηαρείξηζε επηζθεπηψλ, θαζαξηζκνί, 
απζηεξφηεηα ζηελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο γηα ην άλακκα ππξθαγηψλ ζην χπαηζξν). 
Η επηζθεπή ηνπ δελ απνηειεί πξνιεπηηθφ αιιά πξνθαηαζηαιηηθφ κέηξν θαη ε δηάζεζε ησλ 
απαηηνχκελσλ θνλδπιηψλ ζα πξέπεη λα γίλεη ζε άιιεο δξάζεηο πνπ ζα πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξν 
ζηελ αληηππξηθή πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο. Πξνηείλεηαη λα εληαρζεί ζην κέηξν 5.2 ε 
απνκάθξπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή 
ζπγθεθξηκέλνπ Σρεδίνπ Αληηππξηθήο Πξνζηαζίαο πνπ ζα εκπιέθεη πεξηζζφηεξν ην αλζξψπηλν 
ζηνηρείν. Η παξνπζία νρεκάησλ ηνπ Π.Σ. ζε επνπηηθά ζεκεία κε άκεζε δηφπηεπζε ζην δάζνο 
(θάηη ην νπνίν γίλεηαη ήδε) θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ππξνθπιαθίσλ ζε 24σξε βάζε (έζησ ηηο κέξεο 
πςεινχ θηλδχλνπ) ζα βειηηψζνπλ ηνλ ρξφλν θαηαζηνιήο πεξηζηαηηθψλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη 
ζα πξνζδψζνπλ ηελ αίζζεζε φηη ε πεξηνρή θπιάζζεηαη.  

Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε παξνπζία ζηελ πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Σρηληά Μαξαζψλα 
ηνπ ηζαθαιηνχ (Canis aureus), φπσο απηή δηαπηζηψζεθε απφ ην WWF Διιάο θαηφπηλ ζρεηηθήο 
έξεπλαο πεδίνπ θαη ελεκέξσζεο πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο (κε ην αξ. πξση. 340/21-11-2013 
έγγξαθν καο). Τν WWF Διιάο έρεη αζρνιεζεί επηζηακέλα κε ην είδνο ζε εζληθφ επίπεδν θαη 
θαηά θαηξνχο έρεη πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο. Με δεδνκέλε ηελ 
παξνπζία ηζαθαιηνχ ζηελ πεξηνρή αιιά θαη ζηε Βξαπξψλα (βι. παξαπάλσ) πξνηείλεηαη λα 
ππάξμεη κηα θνηλή αληηκεηψπηζε ηνπ είδνπο, ελψ ζα κπνξνχζε ε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο λα απνηειεί 
κία εηδηθή πεξίπησζε, ζε έλα εληαίν εζληθφ ζρέδην δξάζε γηα ην είδνο. 

5. Περιοτή Λεγρενών και νηζιά Παηρόκλοσ  

Τν 80% ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο Natura 2000 θάεθε θαηά ηε δηάξθεηα δαζηθήο ππξθαγηάο 
ηνλ Ινχλην 2012. Τν WWF Διιάο έρεη ζπληάμεη ζρεηηθή αλαθνξά γηα ηηο νηθνινγηθέο επηπηψζεηο 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππξθαγηάο θαη έρεη πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο κεηαππξηθήο 
δηαρείξηζεο ( http://www.wwf.gr/images/pdfs/Pyrkagia_lavreotiki_final_low.pdf). 
Πξνηείλνπκε ε έκθαζε λα δνζεί ζηε κεηαππξηθή νηθνινγηθή αλάθακςε ψζηε λα απνηξαπνχλ 
θαη άιιεο παξεκβάζεηο πνπ φπσο νξζά αλαθέξνληαη ζην ζρέδην δξάζεο, κεηαβάιινπλ 
θαζεκεξηλά ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζηελ πεξηνρή.  
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