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Γενικά σχόλια  
Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς θεωρεί ότι το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) 
για τον χαρακτηρισμού χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων της περιοχής νήσου Τήλου ως Φυσικό 
Περιφερειακό Πάρκο και ορισμό Φορέα Διαχείρισής του περιλαμβάνει θετικά στοιχεία που 
μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση των οικολογικών αξιών του νησιού.  

 
Οι παρατηρήσεις που παραθέτει η οργάνωση έχουν ως αφορμή το γεγονός ότι η Τήλος αποτελεί 
την πρώτη περιοχή που προτείνεται να χαρακτηριστεί ως φυσικό περιφερειακό πάρκο βάσει 
των διατάξεων του ν. 3937/2011 αλλά και η πρώτη περιοχή της οποίας η διαχείρισης ανατίθεται 
μέσω του Π.Δ. χαρακτηρισμού σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.  
 

Σημειώνεται ότι μεγάλη έκταση (βόρειο τμήμα) της Τήλου έχει θεσμοθετηθεί και ως Καταφύγιο 
Άγριας Ζωής (ΚΑΖ Κ746) όπου ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4.3 του άρθρου 5 του ν.3937/2011, 
γεγονός που δεν φαίνεται να αναγνωρίζεται από το ΠΔ.  

 
Δεν είναι σαφές αν η απόφαση του Γ.Γ. Νοτίου Αιγαίου που αναφέρεται στην παρ. 15 πληροί 
την υποχρέωση του ν. 3937/2011 για γνώμη του Γενικού Γραμματέα της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Φυσικό 
Περιφερειακό Πάρκο.  
 
Υπενθυμίζεται η ανάγκη έκφρασης γνώμης και από την Επιτροπή Φύση.  

 
Άρθρο 4 – Οργανωτικό Σχήμα διαχείρισης Φυσικού Περιφερειακού Πάρκου Τήλου 
• Η ενεργοποίηση της διάταξης που προτείνει την ανάθεση της διαχείρισης του Πάρκου στο 

Δήμο Τήλου, υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ, αποτελεί μία θετική εξέλιξη. Για πρώτη φορά 
δίνεται η αρμοδιότητα για τη διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής σε έναν 
οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πρωτοβουλία αυτή είναι σημαντική για την οργάνωση 
ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών το οποίο η 
χώρα χρειάζεται.  

• Ωστόσο, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί με ποιο τρόπο το ΥΠΕΚΑ θα εποπτεύει την 
αποτελεσματική λειτουργία και ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση του θεσπιζόμενου 
πάρκου. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί η διάταξη αυτή του ΠΔ κρίνεται απαραίτητη η 
διευκρίνιση του μηχανισμού εποπτείας και ελέγχου των προστατευόμενων περιοχών από το 
ΥΠΕΚΑ και ως εκ τούτου προτείνεται η επιτάχυνση των διαδικασιών για την 
αναδιοργάνωση της υπεύθυνης διοικητικής δομής για την προστασία και διαχείριση του 
φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.  

• Στο πλαίσιο αυτό προβληματίζει το γεγονός ότι η παρ. 2 του άρθρου 4 διατηρεί ανοιχτή τη 
δυνατότητα σύστασης ειδικού φορέα διαχείρισης, δίνοντας την αίσθηση ότι η ανάθεση στο 
Δήμο Τήλου αποτελεί μεταβατική διάταξη αντί για οριστική ανάθεση της διαχείρισης. 
Καθώς οι νομικές διατάξεις για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών 
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εξακολουθούν να ισχύουν ούτως ή άλλως, η συγκεκριμένη πρόβλεψη θεωρείται σε κάθε 
περίπτωση δεδομένη.  

• Επιπλέον είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι ο Δήμος αναλαμβάνει στο σύνολο της τη 
διαχείριση της περιοχής, δηλαδή αναλαμβάνει, πέρα από τη σύνταξη και παρακολούθηση 
της εφαρμογής και αξιολόγησης του σχεδίου διαχείρισης, και την υλοποίηση του σχεδίου 
διαχείρισης, ο ίδιος στα θέματα που του αναλογούν και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες 
αρχές για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες άλλων φορέων. Συνεπώς, η διατύπωση 
του άρθρου πρέπει να μην περιορίζεται στο σχέδιο διαχείρισης αλλά να αφορά συνολικά 
στη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής η οποία θα πρέπει να γίνεται βάσει του 
προβλεπόμενου από το νόμο σχεδίου διαχείρισης.  

• Στο πλαίσιο των παραπάνω θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα 
(πόρους, ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό κοκ) να εκπονήσει, παρακολουθήσει και συμβάλει 
στην υλοποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης.  

 

Άρθρο 5 – Σχέδιο Διαχείρισης 
• Πέρα από το σχέδιο διαχείρισης, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται με βάση τα 

προβλεπόμενα από τη νομοθεσία και από σχέδιο δράσης (παρ. 5, αρθ. 4 ν. 3937/2011), και 
το πρόγραμμα φύλαξης πρέπει επιπλέον να προβλεφθεί και η εκπόνηση και υλοποίηση 
σχεδίου επιστημονικής παρακολούθησης του Πάρκου και των προστατευτέων 
χαρακτηριστικών του.  

 
Άρθρο 7 – Μεταβατικές Διατάξεις 
• Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης έχει πλέον καταργηθεί καθώς έχει διασπαστεί σε δύο χωριστά υπουργεία.  

• Η φύλαξη και η επόπτευση πρέπει να γίνεται επιπλέον των αρμόδιων περιφερειακών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, και από την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμεναρχείο 
και την Ελληνική Ακτοφυλακή, αρχές οι οποίες είναι κατεξοχήν αρμόδιες για την 
εφαρμογής της νομοθεσίας.  
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