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ΠροϊσταµένηΠροϊσταµένη ΤµήµατοςΤµήµατος ∆ιαχείρισης∆ιαχείρισης ΦυσικούΦυσικού ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

γενετικήγενετική ποικιλότηταποικιλότητα
ποικιλότηταποικιλότητα ειδώνειδών
ποικιλότηταποικιλότητα βιοικοινωνιώνβιοικοινωνιών ––
οικοσυστηµάτωνοικοσυστηµάτων
ποικιλότηταποικιλότητα τοπίωντοπίων..

ΟΟ πλούτοςπλούτος αυτόςαυτός πρέπειπρέπει νανα διατηρηθείδιατηρηθεί διότιδιότι, , κάτωκάτω απόαπό
κατάλληλεςκατάλληλες προϋποθέσειςπροϋποθέσεις, , µπορείµπορεί νανα αποτελέσειαποτελέσει τητη βάσηβάση
γιαγια µίαµία ποιοτικήποιοτική περιφερειακήπεριφερειακή ανάπτυξηανάπτυξη τηςτης χώραςχώρας, , στοστο
πλαίσιοπλαίσιο τωντων αρχώναρχών τηςτης αειφορίαςαειφορίας..



ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΠΛΑΙΣΙΟ

ΟδηγίαΟδηγία 79/409/79/409/ΕΟΚΕΟΚ
««περίπερί τηςτης διατηρήσεωςδιατηρήσεως τωντων αγρίωναγρίων πτηνώνπτηνών»»
ηη οποίαοποία εφαρµόζεταιεφαρµόζεται σταστα άγριαάγρια πτηνάπτηνά, , σταστα αυγάαυγά τουςτους, , 
στιςστις φωλιέςφωλιές καικαι τουςτους οικοτόπουςοικοτόπους τουςτους..

Ο∆ΗΓΙΑΟ∆ΗΓΙΑ 92/43/92/43/ΕΟΚΕΟΚ
««γιαγια τητη διατήρησηδιατήρηση τωντων φυσικώνφυσικών οικοτόπωνοικοτόπων, , καθώςκαθώς καικαι
τηςτης άγριαςάγριας πανίδαςπανίδας καικαι χλωρίδαςχλωρίδας»»..



ΟδηγίαΟδηγία 79/409/79/409/ΕΟΚΕΟΚ

««περίπερί τηςτης διατηρήσεωςδιατηρήσεως τωντων αγρίωναγρίων πτηνώνπτηνών»»

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

ΚΥΑΚΥΑ αριθµαριθµ. 414985/29.11.85 (. 414985/29.11.85 (ΦΕΚΦΕΚ 757757ΒΒ), ), 
««ΜέτραΜέτρα διαχείρισηςδιαχείρισης τηςτης άγριαςάγριας πτηνοπανίδαςπτηνοπανίδας»»

ΚΥΑΚΥΑ αριθµαριθµ. 366599/16.12.96 . 366599/16.12.96 ((ΦΕΚΦΕΚ 1188/1188/ΒΒ/31.12.96) /31.12.96) 
ΚΥΑΚΥΑ αριθµαριθµ. 294283/23.12.97 (. 294283/23.12.97 (ΦΕΚΦΕΚ 68/68/ΒΒ/4.2.98)/4.2.98)

ΣτηνΣτην παρούσαπαρούσα φάσηφάση προωθείταιπροωθείται νέονέο ΣχέδιοΣχέδιο ΚΥΑΚΥΑ, , γιαγια τηντην πλήρηπλήρη
εναρµόνισηεναρµόνιση τηςτης χώραςχώρας µαςµας µεµε τηντην ενεν λόγωλόγω ΟδηγίαΟδηγία, , µεµε στόχοστόχο νανα
λαµβάνονταιλαµβάνονται πληρέστεραπληρέστερα µέτραµέτρα γιαγια τηντην διατήρησηδιατήρηση τωντων αγρίωναγρίων πτηνώνπτηνών
τόσοτόσο σεσε σχέσησχέση µεµε τοντον καθορισµότωνκαθορισµότων ΖωνώνΖωνών ΕιδικήςΕιδικής ΠροστασίαςΠροστασίας
((ΖΕΠΖΕΠ)) όσοόσο καικαι µεµε τοτο κυνήγικυνήγι οο έλεγχοςέλεγχος τουτου οποίουοποίου είναιείναι αρµοδιότητααρµοδιότητα τουτου
ΥπΥπ ΓεωργίαςΓεωργίας. . 



Ο∆ΗΓΙΑΟ∆ΗΓΙΑ 92/43/92/43/ΕΟΚΕΟΚ
««γιαγια τητη διατήρησηδιατήρηση τωντων φυσικώνφυσικών οικοτόπωνοικοτόπων, , καθώςκαθώς καικαι τηςτης

άγριαςάγριας πανίδαςπανίδας καικαι χλωρίδαςχλωρίδας»»..

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

ΚΥΑΚΥΑ αριθµαριθµ. 33318/3028/11.12.98. 33318/3028/11.12.98
((ΦΕΚΦΕΚ 1289/1289/ΒΒ/28.12.98),/28.12.98),



ΟδηγίαΟδηγία 79/409/79/409/ΕΟΚΕΟΚ
««περίπερί τηςτης διατηρήσεωςδιατηρήσεως τωντων αγρίωναγρίων πτηνώνπτηνών»»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : : ΜΗΜΗ ΘΗΡΕΥΣΙΜΑΘΗΡΕΥΣΙΜΑ ΕΙ∆ΗΕΙ∆Η ((λήψηλήψη ειδικώνειδικών µέτρωνµέτρων
διατήρησηςδιατήρησης τωντων οικοτόπωνοικοτόπων τουςτους ))

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙΙΙ/1, /1, ΙΙΙΙ/2 : /2 : ΘΗΡΕΥΣΙΜΑΘΗΡΕΥΣΙΜΑ ΕΙ∆ΗΕΙ∆Η ((υπόυπό προυποθέσειςπρουποθέσεις ώστεώστε νανα µηνµην
υπονοµεύεταιυπονοµεύεται ηη διατήρησήδιατήρησή τουςτους στιςστις ζώνεςζώνες εξάπλωσήςεξάπλωσής τουςτους))

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΙΙΙ : : ΘεσπίζειΘεσπίζει σειράσειρά υποχρεώσεωνυποχρεώσεων όπωςόπως
««ΚατάρτισηΚατάρτιση ΕθνικούΕθνικού ΚαταλόγουΚαταλόγου µεµε κινδυνεύοντακινδυνεύοντα
ήή απειλούµενααπειλούµενα µεµε αφανισµόαφανισµό είδηείδη»»

««ΑπογραφήΑπογραφή ζωνώνζωνών µεµε ιδιαίτερηιδιαίτερη σηµασίασηµασία γιαγια τατα
αποδηµητικάαποδηµητικά είδηείδη καικαι απογραφήαπογραφή πληθυσµώνπληθυσµών
τουςτους»» κκ..λλ..ππ..

ΑΡΘΡΟΑΡΘΡΟ 4:4: ««ΤαΤα πλέονπλέον κατάλληλοικατάλληλοι εδάφηεδάφη σεσε αριθµόαριθµό καικαι επιφάνειαεπιφάνεια γιαγια τητη
διατήρησηδιατήρηση τωντων ειδώνειδών τουτου ΠαραρτήµατοςΠαραρτήµατος ((ΙΙ) ) αλλάαλλά καικαι ενεν γένειγένει
τωντων αποδηµητικώναποδηµητικών πτηνώνπτηνών»» ,    ,    εντάσσονταιεντάσσονται σεσε
««ΖώνεςΖώνες ΕιδικήςΕιδικής ΠροστασίαςΠροστασίας –– ΖΕΠΖΕΠ»» ήή
«« Special Protection Areas Special Protection Areas –– SPASPA»»
-- ΛήψηΛήψη κατάλληλωνκατάλληλων µέτρωνµέτρων γιαγια αποφυγήαποφυγή επιζήµιωνεπιζήµιων
διαταράξεωνδιαταράξεων τωντων πτηνώνπτηνών, , ρύπανσηςρύπανσης ήή φθοράςφθοράς οικοτόπωνοικοτόπων
τουςτους



Ο∆ΗΓΙΑΟ∆ΗΓΙΑ 92/43/92/43/ΕΟΚΕΟΚ
««γιαγια τητη διατήρησηδιατήρηση τωντων φυσικώνφυσικών οικοτόπωνοικοτόπων, , καθώςκαθώς καικαι τηςτης άγριαςάγριας

πανίδαςπανίδας καικαι χλωρίδαςχλωρίδας»»..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:    :    ΤύποιΤύποι φυσικώνφυσικών οικοτόπωνοικοτόπων τωντων οποίωνοποίων ηη διατήρησηδιατήρηση απαιτείαπαιτεί
τοτο χαρακτηρισµόχαρακτηρισµό ««ΕιδικώνΕιδικών ΖωνώνΖωνών ∆ιατήρησης∆ιατήρησης»»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΙ:  :  ΖωϊκάΖωϊκά καικαι φυτικάφυτικά είδηείδη τωντων οποίωνοποίων ηη διατήρησηδιατήρηση επιβάλλειεπιβάλλει τοντον
καθορισµόκαθορισµό ««ΕιδικώνΕιδικών ΖωνώνΖωνών ∆ιατήρησης∆ιατήρησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΙΙΙ:  :  ΚριτήριαΚριτήρια επιλογήςεπιλογής περιοχώνπεριοχών ((τόπωντόπων) ) κοινοτικούκοινοτικού
ενδιαφέροντοςενδιαφέροντος ((σηµασίαςσηµασίας) ) -- ΤΚΣΤΚΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVIV:  :  ΖωϊκάΖωϊκά καικαι ΦυτικάΦυτικά ΕίδηΕίδη πουπου απαιτούναπαιτούν αυστηρήαυστηρή προστασίαπροστασία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VV:   :   ««ΕίδηΕίδη ζώωνζώων καικαι φυτώνφυτών πουπου ηη απόσπασήαπόσπασή τουςτους απόαπό τοτο φυσικόφυσικό

περιβάλλονπεριβάλλον καικαι ηη εκµετάλλευσήεκµετάλλευσή τουςτους είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα
ρυθµίζονταιρυθµίζονται µεµε διαχειριστικάδιαχειριστικά µέτραµέτρα»»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VVΙΙ:  :  ΑπαγορευµένεςΑπαγορευµένες µέθοδοιµέθοδοι καικαι µέσαµέσα σύλληψηςσύλληψης-- θανάτωσηςθανάτωσης

ΣκοπόςΣκοπός τηςτης ΟδηγίαςΟδηγίας όπωςόπως προσδιορίζεταιπροσδιορίζεται στοστο άρθροάρθρο 2,2, είναιείναι
««νανα συµβάλλεισυµβάλλει στηνστην προστασίαπροστασία τηςτης βιολογικήςβιολογικής ποικιλοµορφίαςποικιλοµορφίας, , µέσωµέσω τηςτης διατήρησηςδιατήρησης τωντων
φυσικώνφυσικών οικοτόπωνοικοτόπων, , καθώςκαθώς καικαι τηςτης άγριαςάγριας χλωρίδαςχλωρίδας καικαι πανίδαςπανίδας στοστο ευρωπαϊκόευρωπαϊκό έδαφοςέδαφος τωντων

κρατώνκρατών--µελώνµελών όπουόπου εφαρµόζεταιεφαρµόζεται ηη συνθήκησυνθήκη»»..



Ο∆ΗΓΙΑΟ∆ΗΓΙΑ 92/43/92/43/ΕΟΚΕΟΚ
««γιαγια τητη διατήρησηδιατήρηση τωντων φυσικώνφυσικών οικοτόπωνοικοτόπων, , καθώςκαθώς καικαι τηςτης άγριαςάγριας

πανίδαςπανίδας καικαι χλωρίδαςχλωρίδας»»..

ΕιδικώτεραΕιδικώτερα τατα µέτραµέτρα, , τατα οποίαοποία λαµβάνουνλαµβάνουν τατα κράτηκράτη--µέληµέλη
σύµφωνασύµφωνα µεµε τηντην ενεν λόγωλόγω ΟδηγίαΟδηγία, , πρέπειπρέπει νανα διασφαλίζουνδιασφαλίζουν τητη διατήρησηδιατήρηση
ήή τηντην αποκατάστασηαποκατάσταση σεσε ικανοποιητικήικανοποιητική κατάστασηκατάσταση διατήρησηςδιατήρησης τωντων
φυσικώνφυσικών οικοτόπωνοικοτόπων καικαι τωντων άγριωνάγριων ειδώνειδών χλωρίδαςχλωρίδας καικαι πανίδαςπανίδας
κοινοτικούκοινοτικού ενδιαφέροντοςενδιαφέροντος..
ΓιαΓια τηντην επίτευξηεπίτευξη τουτου ανωτέρωανωτέρω σκοπούσκοπού τατα κράτηκράτη--µέληµέλη διασφαλίζουνδιασφαλίζουν
τηυντηυν εποπτείαεποπτεία ((monitoringmonitoring) ) τηςτης κατάστασηςκατάστασης διατήρησηςδιατήρησης τωντων
προαναφεροµένωνπροαναφεροµένων οικοτόπωνοικοτόπων καικαι ειδώνειδών ..
ΤαΤα στοιχείαστοιχεία αυτάαυτά επεξεργασµέναεπεξεργασµένα σεσε µορφήµορφή έκθεσηςέκθεσης πρέπειπρέπει νανα
αποστέλλονταιαποστέλλονται στηνστην ΕΕ..ΕΕ. . ανάανά εξαετίαεξαετία, , σύµφωνασύµφωνα µεµε τιςτις υποχρεώσειςυποχρεώσεις τηςτης
χώραςχώρας µαςµας..



∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ NATURA NATURA 20002000

EEυρωπαϊκόυρωπαϊκό OOικολογικόικολογικό ∆ίκτυο∆ίκτυο ΠεριοχώνΠεριοχών

1.  1.  ««ΖώνεςΖώνες ΕιδικήςΕιδικής ΠροστασίαςΠροστασίας -- ΖΕΠΖΕΠ»»
((Special Special Protection AreasProtection Areas -- SPASPA) ) γιαγια τηντην
ΟρνιθοπανίδαΟρνιθοπανίδα, , όπωςόπως ορίζονταιορίζονται στηνστην ΟδηγίαΟδηγία
79/409/79/409/EKEK, , καικαι

22. . ««ΤόπουςΤόπους ΚοινοτικήςΚοινοτικής ΣηµασίαςΣηµασίας -- ΤΚΣΤΚΣ»»
((Sites of Community ImportanceSites of Community Importance –– SCISCI) ) 
όπωςόπως ορίζονταιορίζονται στηνστην ΟδηγίαΟδηγία 92/43/92/43/ΕΚΕΚ,,
καικαι περιλαµβάνουνπεριλαµβάνουν::

τουςτους τόπουςτόπους όπουόπου ευρίσκονταιευρίσκονται τύποιτύποι φυσικώνφυσικών οικοτόπωνοικοτόπων τουτου
ΠαραρτήµατοςΠαραρτήµατος ΙΙ..
τουςτους τόπουςτόπους όπουόπου ευρίσκονταιευρίσκονται οικότοποιοικότοποι τωντων ειδώνειδών τουτου
ΠαραρτήµατοςΠαραρτήµατος ΙΙΙΙ..



∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ NATURA NATURA 20002000

EEυρωπαϊκόυρωπαϊκό OOικολογικόικολογικό ∆ίκτυο∆ίκτυο ΠεριοχώνΠεριοχών

ΟιΟι ΖΕΠΖΕΠ, , µετάµετά τοντον χαρακτηρισµόχαρακτηρισµό τουςτους απόαπό τατα ΚράτηΚράτη ΜέληΜέλη, , 
εντάσσονταιεντάσσονται αυτόµατααυτόµατα στοστο ∆ίκτυο∆ίκτυο NaturaNatura 2000, 2000, καικαι ηη
διαχείρισήδιαχείρισή τουςτους ακολουθείακολουθεί τιςτις διατάξειςδιατάξεις τωντων παραγράφωνπαραγράφων
2,3,4 2,3,4 τουτου άρθρουάρθρου 66 τηςτης ΟδηγίαςΟδηγίας 92/43/92/43/ΕΚΕΚ καικαι τωντων
παραγράφωνπαραγράφων 1,2 1,2 τουτου άρθρουάρθρου 44 τηςτης ΟδηγίαςΟδηγίας 79/409/79/409/EK EK ..

ΑντίθεταΑντίθετα, , γιαγια τηντην ένταξηένταξη τωντων ΤΚΣΤΚΣ πραγµατοποιείταιπραγµατοποιείται
επιστηµονικήεπιστηµονική αξιολόγησηαξιολόγηση καικαι διαπραγµάτευσηδιαπραγµάτευση µεταξύµεταξύ τωντων
ΚρατώνΚρατών MMελώνελών καικαι τηςτης ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕπιτροπής, , σύµφωνασύµφωνα
µεµε τατα αποτελέσµατααποτελέσµατα τωντων κατάκατά οικολογικήοικολογική ενότηταενότητα ((ζώνηζώνη) ) 
ΒιογεωγραφικώνΒιογεωγραφικών ΣεµιναρίωνΣεµιναρίων..



∆Ε∆ΟΜΕΝΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΜΗΜΑ ΤΟΥΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ
NATURANATURA 20002000

ΠρόσφαταΠρόσφατα ((ΣεπτέβριοΣεπτέβριο 2006) 2006) οριστικοποιήθηκεοριστικοποιήθηκε οο κατάλογοςκατάλογος
τωντων ΕυρωπαϊκώνΕυρωπαϊκών ΤόπωνΤόπων ΚοινοτικήςΚοινοτικής ΣηµασίαςΣηµασίας, , όσονόσον αφοράαφορά
στηνστην ΜεσογειακήΜεσογειακή ζώνηζώνη στηνστην οποίαοποία ανήκειανήκει εξεξ ολοκλήρουολοκλήρου ηη
ΕλλάδαΕλλάδα. . 

ΕΘΝΙΚΟΣΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝΠΕΡΙΟΧΩΝ
∆ΙΚΤΥΟΥ∆ΙΚΤΥΟΥ ((NATURANATURA)  2000)  2000

αα) ) ΖΩΝΕΣΖΩΝΕΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣΕΙ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ((ΖΖ..ΕΕ..ΠΠ.):        151.):        151
ββ) ) ΤΟΠΟΙΤΟΠΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣΣΗΜΑΣΙΑΣ ((ΤΤ..ΚΚ..ΣΣ.):   .):   239239

19,119,1% % ΤΗΣΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣΧΕΡΣΑΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣΤΗΣ ΧΩΡΑΣΧΩΡΑΣ
3.151.000 3.151.000 haha



∆Ε∆ΟΜΕΝΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΜΗΜΑ ΤΟΥΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ
NATURANATURA 20002000

ΟιΟι ΖΕΠΖΕΠ καικαι οιοι ΤΚΣΤΚΣ παρουσιάζουνπαρουσιάζουν µεταξύµεταξύ τουςτους
αλληλεπικάλυψηαλληλεπικάλυψη σεσε ποσοστόποσοστό 31%31% τηςτης έκτασηςέκτασης τουτου ∆ικτύου∆ικτύου
στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα. . 

ΓιαΓια τουςτους ενεν λόγωλόγω ΤΚΣΤΚΣ ηη χώραχώρα µαςµας υποχρεούταιυποχρεούται αφενόςαφενός νανα ορίσειορίσει ( ( τοτο
συντοµότεροσυντοµότερο δυνατόδυνατό καικαι τοτο αργότεροαργότερο µέσαµέσα σεσε µιαµια εξαετίαεξαετία, , δηλαδήδηλαδή µέχριµέχρι
τοτο 20122012), ), τουςτους ενεν λόγωλόγω τόπουςτόπους ωςως
««ΕιδικέςΕιδικές ΖώνεςΖώνες ∆ιατήρησης∆ιατήρησης -- ΕΖ∆ΕΖ∆»» ((Special Areas of ConservationSpecial Areas of Conservation ––
SACSAC) ) 
καικαι αφετέρουαφετέρου νανα τιςτις θέσειθέσει υπόυπό καθεστώςκαθεστώς ειδικήςειδικής διαχείρισηςδιαχείρισης
λαµβάνονταςλαµβάνοντας τατα ενδεδειγµέναενδεδειγµένα µέτραµέτρα σύµφωνασύµφωνα µεµε τιςτις διατάξειςδιατάξεις τωντων
παραγράφωνπαραγράφων 2,3,4 2,3,4 τουτου άρθρουάρθρου 66 τηςτης ΟδηγίαςΟδηγίας 92/43/92/43/ΕΚΕΚ



SITES NATURA 2000
SCI (92/43)
SPA (79/409)



ΚΗΡΥΞΗΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΣΕΣΕ ΕΘΝΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆ΟΕΠΙΠΕ∆Ο

ΑΑ.  .  ΘΕΣΜΙΚΟΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΠΛΑΙΣΙΟ
ΝΝ.1650/1986 (.1650/1986 (ΦΕΚΦΕΚ 160160ΑΑ): ): 

««ΓιαΓια τηντην προστασίαπροστασία τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος»»
1.1. ΠεριοχέςΠεριοχές απόλυτηςαπόλυτης προστασίαςπροστασίας τηςτης φύσηςφύσης,,
2.2. ΠεριοχέςΠεριοχές προστασίαςπροστασίας τηςτης φύσηςφύσης,,
3.3. ΕθνικάΕθνικά πάρκαπάρκα, , 
4.4. ΠροστατευόµενοιΠροστατευόµενοι φυσικοίφυσικοί σχηµατισµοίσχηµατισµοί, , 
5.5. ΠροστατευόµεναΠροστατευόµενα τοπίατοπία καικαι στοιχείαστοιχεία τουτου τοπίουτοπίου
6.6. ΠεριοχέςΠεριοχές οικοανάπτυξηςοικοανάπτυξης) ) 

ΚΥΑΚΥΑ 69269/5387/1999 (69269/5387/1999 (ΦΕΚΦΕΚ 698698ΒΒ):):
ΠεριεχόµενοΠεριεχόµενο ΕιδικώνΕιδικών ΠεριβαλλοντικώνΠεριβαλλοντικών ΜελετώνΜελετών
((ΕΕ..ΠΠ..ΜΜ.)..).



ΚΗΡΥΞΗΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΣΕΣΕ ΕΘΝΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆ΟΕΠΙΠΕ∆Ο

ΒΒ.    .    ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΈγκρισηΈγκριση προδιαγραφώνπροδιαγραφών ΕιδικήςΕιδικής ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής ΜελέτηςΜελέτης ((ΕΕ..ΠΠ..ΜΜ.).) απόαπό τοτο
ΥΥ..ΠΕΠΕ..ΧΩΧΩ..∆∆..ΕΕ..
ΕκπόνησηΕκπόνηση ΕιδικήςΕιδικής ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής ΜελέτηςΜελέτης ((ΕΕ..ΠΠ..ΜΜ.).)
ΑξιολόγησηΑξιολόγηση τηςτης ΕΕ..ΠΠ..ΜΜ.. απόαπό τηντην ΥπηρεσίαΥπηρεσία ((συνεκτίµησησυνεκτίµηση απόψεωναπόψεων
συναρµόδιωνσυναρµόδιων ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών) ) –– ΈγκρισήΈγκρισή τηςτης απόαπό τοτο ΓενικόΓενικό ∆ιευθυντή∆ιευθυντή
ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος ΥΥ..ΠΕΠΕ..ΧΩΧΩ..∆∆..ΕΕ..
∆ηµοσιοποίηση∆ηµοσιοποίηση απόαπό τοτο οικείοοικείο ΝοµαρχιακόΝοµαρχιακό ΣυµβούλιοΣυµβούλιο τουτου σχεδίουσχεδίου τηςτης ΚοινήςΚοινής
ΥπουργικήςΥπουργικής ΑπόφασηςΑπόφασης ((ΚΥΑΚΥΑ) ) ήή τουτου ΠροεδρικούΠροεδρικού ∆ιατάγµατος∆ιατάγµατος ((Π∆Π∆),),
προκειµένουπροκειµένου νανα γνωµοδοτήσουνγνωµοδοτήσουν οιοι ενδιαφερόµενοιενδιαφερόµενοι. . ∆ιαβίβαση∆ιαβίβαση σχετικήςσχετικής
ΑπόφασηςΑπόφασης τουτου ΝοµαρχιακούΝοµαρχιακού ΣυµβουλίουΣυµβουλίου καικαι απόψεωναπόψεων ενδιαφεροµένωνενδιαφεροµένων στοστο
ΥΥ..ΠΕΠΕ..ΧΩΧΩ..∆∆..ΕΕ. . ΣυνεκτιµησήΣυνεκτιµησή τουςτους καικαι διαµόρφωσηδιαµόρφωση τουτου τελικούτελικού σχεδίουσχεδίου ΚΥΑΚΥΑ ήή
ΠΠ..∆∆..
ΥπογραφήΥπογραφή τηςτης ΚΥΑΚΥΑ ήή τουτου ΠΠ..∆∆.. απόαπό τουςτους συναρµόδιουςσυναρµόδιους ΥπουργούςΥπουργούς. . 
ΠροληπτικόςΠροληπτικός έλεγχοςέλεγχος νοµιµότηταςνοµιµότητας απόαπό τοτο ΣυµβούλιοΣυµβούλιο τηςτης ΕπικρατείαςΕπικρατείας στηνστην
περίπτωσηπερίπτωση τουτου ΠΠ..∆∆..
∆ηµοσίευση∆ηµοσίευση στοστο ΦύλλοΦύλλο ΕφηµερίδαςΕφηµερίδας τηςτης ΚυβερνήσεωςΚυβερνήσεως ((ΦΕΚΦΕΚ) ) τηςτης ΚΥΑΚΥΑ ήή
τουτου ΠΠ..∆∆..



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕκπονήθηκανΕκπονήθηκαν ήή βρίσκονταιβρίσκονται στοστο στάδιοστάδιο εκπόνησηςεκπόνησης, , 8822 ΕΠΜΕΠΜ πουπου καλύπτουνκαλύπτουν
περίπουπερίπου τοτο 7070% % τηςτης έκτασηςέκτασης όλωνόλων τωντων περιοχώνπεριοχών τουτου ∆ικτύου∆ικτύου NaturaNatura 2000 2000 
((ΤΚΣΤΚΣ καικαι ΖΕΠΖΕΠ στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα).).

αα) ) ∆έκα∆έκα ΕΠΜΕΠΜ ((12.3% 12.3% τουτου συνόλουσυνόλου)) οδήγησανοδήγησαν στηνστην κήρυξηκήρυξη
ισάριθµωνισάριθµων περιοχώνπεριοχών, , πουπου καλύπτουνκαλύπτουν τοτο 21,9 21,9 τηςτης έκτασηςέκτασης τουτου
∆ικτύου∆ικτύου NaturaNatura 2000 2000 στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα::

ΘαλάσσιοΘαλάσσιο ΠάρκοΠάρκο ΖακύνθουΖακύνθου, , 
ΕθνικόΕθνικό ΠάρκοΠάρκο ΣχΣχooινιάινιά –– ΜαραθώναΜαραθώνα, , 
ΕθνικόΕθνικό ΘαλάσσιοΘαλάσσιο ΠάρκοΠάρκο ΑλοννήσουΑλοννήσου –– ΒορείωνΒορείων ΣποράδωνΣποράδων,,
ΠεριοχήΠεριοχή ΟικοανάπτυξηςΟικοανάπτυξης ΛίµνηςΛίµνης ΠαµβώτιδαςΠαµβώτιδας ΙωαννίνωνΙωαννίνων, , 
ΕθνικόΕθνικό ΠάρκοΠάρκο ΛιµνώνΛιµνών ΚορώνειαςΚορώνειας –– ΒόλβηςΒόλβης ( ( γιαγια τοτο οποίοοποίο έχειέχει υποβληθείυποβληθεί ηη ΈκθεσηΈκθεση ΦΦ..∆∆. . 
καικαι εξετάζεταιεξετάζεται τοτο ενδεχόµενοενδεχόµενο τροποποίησήςτροποποίησής τουτου)),,
ΕθνικόΕθνικό ΠάρκοΠάρκο ΠίνδουΠίνδου,,
ΕθνικόΕθνικό ΠάρκοΠάρκο ΛιµνοθαλασσώνΛιµνοθαλασσών ΜεσολογγίουΜεσολογγίου--ΑιτωλικούΑιτωλικού,,
ΕθνικόΕθνικό ΠάρκοΠάρκο ∆άσους∆άσους ∆αδιάς∆αδιάς, , ΛευκίµηςΛευκίµης, , ΣουφλίουΣουφλίου,,
ΠεριοχήΠεριοχή προστασίαςπροστασίας τηςτης φύσηςφύσης ΨαλιδίουΨαλιδίου νήσουνήσου ΚωΚω,,
ΕθνικόΕθνικό ΠάρκοΠάρκο ΥγροτόπουΥγροτόπου λίµνηςλίµνης ΚερκίνηςΚερκίνης,,



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ββ) ) ΑπόΑπό τιςτις υπόλοιπεςυπόλοιπες τωντων 82 82 ΕΠΜΕΠΜ ::

γιαγια τοτο 88,5 % ,5 % τατα σχετικάσχετικά σχέδιασχέδια νοµοθετηµάτωννοµοθετηµάτων κήρυξηςκήρυξης είναιείναι στοστο
στάδιοστάδιο υπογραφήςυπογραφής τουςτους

τοτο 10,9 10,9 % % τωντων ΕΠΜΕΠΜ έχουνέχουν εγκριθείεγκριθεί καικαιτατα σχετικάσχετικά νοµοθετήµατανοµοθετήµατα
κήρυξηςκήρυξης είναιείναι είναιείναι σεσε διάφοραδιάφορα στάδιαστάδια τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας ολοκλήρωσήςολοκλήρωσής
τουςτους

τοτο 68,368,3% % τωντων ΕΠΜΕΠΜ είναιείναι υπόυπό εκπόνησηεκπόνηση, , υπόυπό επεξεργασίαεπεξεργασία ήή στοστο
στάδιοστάδιο τηςτης έγκρισηςέγκρισης.  .  



ΤΡΟΠΟΙΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΗΗ διαχείρισηδιαχείριση τωντων περιοχώνπεριοχών πουπου χαρακτηρίζονταιχαρακτηρίζονται ωςως
προστατευόµενεςπροστατευόµενες σεσε εθνικόεθνικό επίπεδοεπίπεδο, , προωθείταιπροωθείται ::

ΙΙ) ) ΜέσωΜέσω τωντων ΕιδικώνΕιδικών ΧωροταξικώνΧωροταξικών ΣχεδίωνΣχεδίων, , τωντων
∆ασικών∆ασικών ∆ιαχειριστικών∆ιαχειριστικών ΣχεδίωνΣχεδίων καικαι τωντων
σχετικώνσχετικών αγροπεριβαλλοντικώναγροπεριβαλλοντικών µέτρωνµέτρων. . 

ΙΙΙΙ)  )  ΜέσωΜέσω τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής
ΑδειοδότησηςΑδειοδότησης ((προστασίαπροστασία καικαι διαχείρισηδιαχείριση). ). 

ΙΙΙΙΙΙ) ) ΜέσωΜέσω ∆ιαχειριστικών∆ιαχειριστικών ΑρχώνΑρχών..
ΣυγκεκριµέναΣυγκεκριµένα τιςτις προστατευόµενεςπροστατευόµενες περιοχέςπεριοχές προβλέπεταιπροβλέπεται νανα
διαχειρίζονταιδιαχειρίζονται ΦορείςΦορείς ∆ιαχείρισης∆ιαχείρισης ((ΦΦ..∆∆.).) ήή υφιστάµενεςυφιστάµενες δηµόσιεςδηµόσιες
υπηρεσίεςυπηρεσίες, , ειδικέςειδικές υπηρεσίεςυπηρεσίες, , ΟΤΑΟΤΑ, , ΑΕΙΑΕΙ καικαι γενικότεραγενικότερα ΝΠ∆∆ΝΠ∆∆ ήή ΝΠΙ∆ΝΠΙ∆
µηµη κερδοσκοπικούκερδοσκοπικού χαρακτήραχαρακτήρα ήή µέσωµέσω συµβάσεωνσυµβάσεων µεταξύµεταξύ ΥΠΕΧΩ∆ΕΥΠΕΧΩ∆Ε
καικαι ειδικώνειδικών υπηρεσιώνυπηρεσιών ΝΠ∆∆ΝΠ∆∆ κκ..λλ..ππ. (. (ΝΝ. 2742/99). . 2742/99). 



ΦΟΡΕΙΣΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΑΑ)) ΘΕΣΜΙΚΟΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΝ.2742/1999 (.2742/1999 (ΦΕΚΦΕΚ 207207ΑΑ):):
««ΧωροταξικόςΧωροταξικός ΣχεδιασµόςΣχεδιασµός καικαι ΑειφόροςΑειφόρος ΑνάπτυξηΑνάπτυξη καικαι άλλεςάλλες διατάξειςδιατάξεις»»

-- ΚΕΦΚΕΦ.  .  ΕΕ : : ««∆ιοίκηση∆ιοίκηση καικαι ∆ιαχείριση∆ιαχείριση ΠροστατευόµενωνΠροστατευόµενων ΠεριοχώνΠεριοχών»»

ΡυθµίζεταιΡυθµίζεται ηη διαδικασίαδιαδικασία ίδρυσηςίδρυσης ΦορέωνΦορέων διαχείρισηςδιαχείρισης σεσε
ΠροστατευόµενεςΠροστατευόµενες ΠεριοχέςΠεριοχές, , καθώςκαθώς καικαι οιοι αρµοδιότητεςαρµοδιότητες καικαι οο τρόποςτρόπος
λειτουργίαςλειτουργίας τουςτους.  .  

ΟιΟι ΦορείςΦορείς ∆ιαχείρισης∆ιαχείρισης µπορείµπορεί νανα είναιείναι ΝοµικάΝοµικά ΠρόσωπαΠρόσωπα ΙδιωτικούΙδιωτικού ∆ικαίου∆ικαίου µεµε
τηντην έδραέδρα τουςτους µέσαµέσα ήή κοντάκοντά στιςστις περιοχέςπεριοχές στιςστις οποίεςοποίες βρίσκονταιβρίσκονται τατα
προστατευόµεναπροστατευόµενα αντικείµενααντικείµενα, , είναιείναι κοινωφελούςκοινωφελούς χαρακτήραχαρακτήρα καικαι εποπτεύονταιεποπτεύονται απόαπό
τοντον ΥπουργόΥπουργό ΠΕΧΩ∆ΕΠΕΧΩ∆Ε..

ΟιΟι πρώτοιπρώτοι δύοδύο ΦορείςΦορείς ιδρύθηκανιδρύθηκαν µεµε ΠΠ..∆∆. . γιαγια τηντην διαχείρισηδιαχείριση τωντων
ΠάρκωνΠάρκων ΖακύνθουΖακύνθου καικαι ΣχινιάΣχινιά –– ΜαραθώναΜαραθώνα..



ΦΟΡΕΙΣΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΑΑ)) ΘΕΣΜΙΚΟΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΝ.3044/2002 (.3044/2002 (ΦΕΚΦΕΚ 197197ΑΑ) :) :
««ΜεταφοράΜεταφορά ΣυντελεστήΣυντελεστή ∆όµησης∆όµησης καικαι ρυθµίσειςρυθµίσεις άλλωνάλλων
θεµάτωνθεµάτων αρµοδιότηταςαρµοδιότητας ΥΥ..ΠΕΠΕ..ΧΩΧΩ..∆∆..ΕΕ..»»

-- ΆρθροΆρθρο 13:13:
ΙδρύονταιΙδρύονται 25 25 νέοινέοι ΦορείςΦορείς ∆ιαχείρισης∆ιαχείρισης ((επιπλέονεπιπλέον τωντων ήδηήδη 2 2 
υφιστάµενωνυφιστάµενων ΖακύνθουΖακύνθου, , ΣχοινιάΣχοινιά--ΜαραθώναΜαραθώνα)) ωςως ΝΠΙ∆ΝΠΙ∆, , σεσε

περιοχέςπεριοχές τωντων οποίωνοποίων ηη κήρυξηκήρυξη είτεείτε είχεείχε ολοκληρωθείολοκληρωθεί είτεείτε
βρισκότανβρισκόταν σταστα τελευταίατελευταία στάδιαστάδια τηςτης ολοκλήρωσήςολοκλήρωσής τηςτης. . 



ΙδρύονταιΙδρύονται µεµε τοντον νόµονόµο 3044/2002 (3044/2002 (Α΄Α΄197) 197) οιοι εξήςεξής ΦορείςΦορείς
∆ιαχείρισης∆ιαχείρισης ΠροστατευόµενωνΠροστατευόµενων ΠεριοχώνΠεριοχών::

1.   1.   ΦΦ..∆∆. . ∆ΕΛΤΑ∆ΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥΕΒΡΟΥ
2.   2.   ΦΦ..∆∆. . ∆ΑΣΟΥΣ∆ΑΣΟΥΣ ∆Α∆ΙΑΣ∆Α∆ΙΑΣ
3.   3.   ΦΦ..∆∆. . ΛΙΜΝΗΣΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣΚΕΡΚΙΝΗΣ
4.   4.   ΦΦ..∆∆. . ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
5.   5.   ΦΦ..∆∆. . ∆ΕΛΤΑ∆ΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥΑΞΙΟΥ -- ΛΟΥ∆ΙΑΛΟΥ∆ΙΑ -- ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
6.   6.   ΦΦ..∆∆. . ΛΙΜΝΩΝΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣΚΟΡΩΝΕΙΑΣ -- ΒΟΛΒΗΣΒΟΛΒΗΣ
7.   7.   ΦΦ..∆∆. . ΕΘΝΙΚΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥΑΛΟΝΝΗΣΟΥ -- ΒΒ. . ΣΠΟΡΑ∆ΩΝΣΠΟΡΑ∆ΩΝ
8.   8.   ΦΦ..∆∆. . ∆ΕΛΤΑ∆ΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥΝΕΣΤΟΥ -- ΒΙΣΤΩΝΙ∆ΑΣΒΙΣΤΩΝΙ∆ΑΣ -- ΙΣΜΑΡΙ∆ΑΣΙΣΜΑΡΙ∆ΑΣ
9.   9.   ΦΦ..∆∆. . ΟΡΟΥΣΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥΜΟΥΣΤΟΥ
10  10  ΦΦ..∆∆. . ΛΙΜΝΗΣΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙ∆ΟΣΠΑΜΒΩΤΙ∆ΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
11  11  ΦΦ..∆∆. . ΥΓΡΟΤΟΠΩΝΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
12  12  ΦΦ..∆∆. . ΥΓΡΟΤΟΠΩΝΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥΚΟΤΥΧΙΟΥ -- ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ
13  13  ΦΦ..∆∆. . ΕΘΝΙΚΩΝΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ∆ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥΒΙΚΟΥ-- ΑΩΟΥΑΩΟΥ ΚΑΙΚΑΙ ΠΙΝ∆ΟΥΠΙΝ∆ΟΥ
14  14  ΦΦ..∆∆. . ΕΘΝΙΚΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ∆ΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΠΡΕΣΠΩΝ
15  15  ΦΦ..∆∆. . ΕΘΝΙΚΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ∆ΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥΑΙΝΟΥ
16  16  ΦΦ..∆∆. . ΕΘΝΙΚΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ∆ΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥΟΛΥΜΠΟΥ
17  17  ΦΦ..∆∆. . ΕΘΝΙΚΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ∆ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣΣΑΜΑΡΙΑΣ
18  18  ΦΦ..∆∆. . ΕΘΝΙΚΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ∆ΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΟΥΠΑΡΝΑΣΟΥ
19  19  ΦΦ..∆∆. . ΕΘΝΙΚΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ∆ΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣΠΑΡΝΗΘΑΣ
20  20  ΦΦ..∆∆. . ΕΘΝΙΚΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ∆ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣΟΙΤΗΣ
21  21  ΦΦ..∆∆. . ΣΤΕΝΩΝΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΚΑΛΑΜΑ
22  22  ΦΦ..∆∆. . ΧΕΛΜΟΥΧΕΛΜΟΥ -- ΒΟΥΡΑΪΚΟΥΒΟΥΡΑΪΚΟΥ
23  23  ΦΦ..∆∆. . ΟΡΟΣΕΙΡΑΣΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣΡΟ∆ΟΠΗΣ
24  24  ΦΦ..∆∆. . ΚΑΡΠΑΘΟΥΚΑΡΠΑΘΟΥ -- ΣΑΡΙΑΣΣΑΡΙΑΣ
25  25  ΦΦ..∆∆. . ΚΑΡΛΑΣΚΑΡΛΑΣ -- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ -- ΚΑΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥΚΑΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ



ΟΡΙΑ 27 Φ.∆. (Σχέση µε NATURA 2000)



ΒασικέςΒασικές αρµοδιότητεςαρµοδιότητες ΦΦ..∆∆. . ΠροστατευόµενωνΠροστατευόµενων ΠεριοχώνΠεριοχών
ΟιΟι ΦΦ..∆∆ δενδεν έχουνέχουν δικαιοδοσίαδικαιοδοσία επιβολήςεπιβολής κυρώσεωνκυρώσεων στιςστις περιοχέςπεριοχές ευθύνηςευθύνης τουςτους αλλάαλλά ασκούνασκούν

εποπτείαεποπτεία σεσε αυτέςαυτές καικαι–– µεταξύµεταξύ άλλωνάλλων –– είναιείναι αρµόδιοιαρµόδιοι καικαι γιαγια::

τηντην κατάρτισηκατάρτιση--εφαρµογήεφαρµογή διαχειριστικώνδιαχειριστικών σχεδίωνσχεδίων ((πενταετήπενταετή))
((ΤαΤα ΣχέδιαΣχέδια ∆ιαχείρισης∆ιαχείρισης συνοδεύονταισυνοδεύονται απόαπό ΠρογράµµαταΠρογράµµατα ∆ράσης∆ράσης) ) 
τηντην κατάρτισηκατάρτιση κανονισµώνκανονισµών λειτουργίαςλειτουργίας τουςτους
τηντην κατάρτισηκατάρτιση κανονισµώνκανονισµών διοίκησηςδιοίκησης καικαι λειτουργίαςλειτουργίας τωντων περιοχώνπεριοχών τουςτους

τοντον έλεγχοέλεγχο -- εποπτείαεποπτεία ((monitoringmonitoring) ) τηςτης κατάστασηςκατάστασης διατήρησηςδιατήρησης τωντων οικοτόπωνοικοτόπων καικαι ειδώνειδών
στιςστις περιοχέςπεριοχές ευθύνηςευθύνης τουςτους
τηντην παρακολούθησηπαρακολούθηση καικαι εκτίµησηεκτίµηση τηςτης εφαρµογήςεφαρµογής τωντων
κανονισµώνκανονισµών, , όρωνόρων--περιορισµώνπεριορισµών στιςστις περιοχέςπεριοχές ευθύνηςευθύνης τουςτους
((ΗΗ χωρικήχωρική τουςτους αρµοδιότητααρµοδιότητα καθορίζεταικαθορίζεται στοστο άρθροάρθρο 13 13 τουτου
ΝΝ.   3044/02 (.   3044/02 (ΦΕΚΦΕΚ 197197Α΄Α΄/2002)./2002).
τηντην βοήθειαβοήθεια--στήριξηστήριξη τωντων αρµοδίωναρµοδίων αρχώναρχών στονστον έλεγχοέλεγχο τηςτης
περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής νοµοθεσίαςνοµοθεσίας,,
τηντην γνωµοδότησηγνωµοδότηση γιαγια τηντην περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική αδειοδότισηαδειοδότιση
έργωνέργων-- δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων εντόςεντός τηςτης περιοχήςπεριοχής ευθύνηςευθύνης τουςτους καικαι τηντην βοήθειαβοήθεια-- στήριξηστήριξη τωντων
αρµοδίωναρµοδίων αρχώναρχών στονστον έλεγχοέλεγχο τηςτης τήρησηςτήρησης τωντων εγκεκριµένωνεγκεκριµένων περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών όρωνόρων

τηντην εκπόνησηεκπόνηση µελετώνµελετών,,
τηντην υλοποίησηυλοποίηση έργωνέργων καικαι διεξαγωγήδιεξαγωγή έρευναςέρευνας,,
τηντην πληροφόρησηπληροφόρηση καικαι ευαισθητοποίησηευαισθητοποίηση τουτου κοινούκοινού..



ΠόροιΠόροι τωντων ΦορέωνΦορέων ∆ιαχείρισης∆ιαχείρισης
ΕπιχορηγήσειςΕπιχορηγήσεις απόαπό::

-- τοτο ΥΠΕΧΩ∆ΕΥΠΕΧΩ∆Ε ((ταµείοταµείο ΕΤΕΡΠΣΕΤΕΡΠΣ κκ..λλ..ππ.) .) καικαι απόαπό άλλαάλλα ΥπουργείαΥπουργεία,,
-- οργανισµούςοργανισµούς καικαι επιχειρήσειςεπιχειρήσεις τουτου ευρύτερουευρύτερου δηµόσιουδηµόσιου τοµέατοµέα,,
-- ΝΝ..ΠΠ. . πουπου έχουνέχουν σχέσησχέση µεµε τητη χρηµατοδότησηχρηµατοδότηση τηςτης προστασίαςπροστασίας τουτου
φυσικούφυσικού περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος καθώςκαθώς καικαι οργανισµούςοργανισµούς τηςτης ΤΤ..ΑΑ. . καικαι τωντων δύοδύο
βαθµώνβαθµών, , σεσε βάροςβάρος τουτου προϋπολογισµούπροϋπολογισµού τουςτους..
ΚοινοτικοίΚοινοτικοί καικαι εθνικοίεθνικοί πόροιπόροι πουπου διατίθενταιδιατίθενται γιαγια τηντην εκπόνησηεκπόνηση
προγραµµάτωνπρογραµµάτων, , µελετώνµελετών καικαι ερευνώνερευνών σχετικώνσχετικών µεµε θέµαταθέµατα πουπου ανάγονταιανάγονται
στουςστους σκοπούςσκοπούς καικαι τιςτις δραστηριότητεςδραστηριότητες τουτου ΦΦ..∆∆..
ΠρόσοδοιΠρόσοδοι απόαπό τηντην εκµετάλλευσηεκµετάλλευση περιουσιακώνπεριουσιακών στοιχείωνστοιχείων,            ,            
επιχορηγήσειςεπιχορηγήσεις, , δωρεέςδωρεές, , κληρονοµιέςκληρονοµιές, , κληροδοσίεςκληροδοσίες, , κάθεκάθε είδουςείδους
τακτικέςτακτικές ήή έκτακτεςέκτακτες εισφορέςεισφορές ηµεδαπώνηµεδαπών ήή αλλοδαπώναλλοδαπών ΦΦ..ΠΠ. . ήή ΝΝ..ΠΠ..
ΈσοδαΈσοδα απόαπό τηντην πώλησηπώληση υλικώνυλικών, , εκδόσεωνεκδόσεων, , δεδοµένωνδεδοµένων καικαι κάθεκάθε άλλουάλλου
πνευµατικούπνευµατικού προϊόντοςπροϊόντος πουπου παράγειπαράγει ήή εκµεταλλεύεταιεκµεταλλεύεται οο ΦΦ..∆∆., ., αµοιβέςαµοιβές
απόαπό τηντην εκτέλεσηεκτέλεση ερευνώνερευνών, , µελετώνµελετών καικαι κάθεκάθε είδουςείδους υπηρεσιώνυπηρεσιών σταστα
πλαίσιαπλαίσια τωντων σκοπώνσκοπών τουτου γιαγια λογαριασµόλογαριασµό τρίτωντρίτων..
ΈσοδαΈσοδα πουπου προέρχονταιπροέρχονται απόαπό τηντην εκµετάλλευσηεκµετάλλευση καικαι προβολήπροβολή τουτου
προστατευόµενουπροστατευόµενου αντικειµένουαντικειµένου ((όπωςόπως έσοδαέσοδα απόαπό εισιτήριαεισιτήρια -- ξεναγήσειςξεναγήσεις
οµάδωνοµάδων επισκεπτώνεπισκεπτών, , προβολήπροβολή καικαι εκµετάλλευσηεκµετάλλευση οπτικοακουστικούοπτικοακουστικού
υλικούυλικού, , εκχώρησηεκχώρηση σηµάτωνσηµάτων ποιότηταςποιότητας καικαι συνεργασίαςσυνεργασίας σεσε επιχειρήσειςεπιχειρήσεις).).



∆ιατιθέµενοι∆ιατιθέµενοι ΠόροιΠόροι στουςστους ΦορείςΦορείς ∆ιαχείρισης∆ιαχείρισης

ΟιΟι ΦΦ..∆∆. . υποστηρίχθηκανυποστηρίχθηκαν οικονοµικάοικονοµικά καικαι απόαπό εθνικούςεθνικούς
πόρουςπόρους τουτου ΤαµείουΤαµείου ΕΤΕΡΠΣΕΤΕΡΠΣ. . 

ΣτηνΣτην παρούσαπαρούσα φάσηφάση τοτο ΥΠΕΧΩ∆ΕΥΠΕΧΩ∆Ε έχειέχει εντάξειεντάξει, , στοστο
πλαίσιοπλαίσιο τουτου Γ΄Γ΄ ΚΠΣΚΠΣ//ΕΠΠΕΡΕΠΠΕΡ, , πιστώσειςπιστώσεις
προϋπολογισµούπροϋπολογισµού 32 32 εκατοµµυρίωνεκατοµµυρίων ευρώευρώ γιαγια τηντην
οικονοµικήοικονοµική υποστήριξηυποστήριξη τωντων ΦΦ..∆∆, , γιαγια έργαέργα προστασίαςπροστασίας
καικαι ανάδειξηςανάδειξης τωντων περιοχώνπεριοχών ευθύνηςευθύνης τουςτους, , απόαπό τατα οποίαοποία
έχουνέχουν δεσµευτείδεσµευτεί περίπουπερίπου τατα 16,4 16,4 εκατοµµύριαεκατοµµύρια. . 
ΠαράλληλαΠαράλληλα οιοι ΦΦ..∆∆. . υποστηρίζονταιυποστηρίζονται γιαγια τηντην υλοποίησηυλοποίηση
τωντων έργωνέργων τουτου Start upStart up απόαπό τοτο ΕΚΒΥΕΚΒΥ, , τοτο οποίοοποίο έχειέχει
προσληφθείπροσληφθεί ωςως ΤεχνικόςΤεχνικός ΣύµβουλοςΣύµβουλος, , απόαπό τηντην ΤεχνικήΤεχνική
ΒοήθειαΒοήθεια τουτου ΕΠΠΕΡΕΠΠΕΡ µέχριµέχρι τοτο 2008.2008.



ΠροκλήσειςΠροκλήσεις γιαγια τουςτους ΦορείςΦορείς ∆ιαχείρισης∆ιαχείρισης

ΑνΑν καικαι σήµερασήµερα οιοι ΦορείςΦορείς ∆ιαχείρισης∆ιαχείρισης διαθέτουνδιαθέτουν µέχριµέχρι κάποιοκάποιο βαθµόβαθµό
θεσµικάθεσµικά, , διοικητικάδιοικητικά καικαι οικονοµικάοικονοµικά εργαλείαεργαλεία, , πουπου τουςτους επιτρέπουνεπιτρέπουν νανα
ασκήσουνασκήσουν τοτο ρόλορόλο τουςτους, , έχουνέχουν ακόµηακόµη νανα αντιµετωπίσουναντιµετωπίσουν πολύπολύ µεγάλεςµεγάλες
προκλήσειςπροκλήσεις γιαγια τοτο µέλλονµέλλον..

ΟιΟι προκλήσειςπροκλήσεις αυτέςαυτές αφορούναφορούν κατάκατά κύριοκύριο λόγολόγο ::

τηντην προσπάθειαπροσπάθεια γιαγια τηντην απόκτησηαπόκτηση καικαι εκπαίδευσηεκπαίδευση ικανούικανού προσωπικούπροσωπικού
πουπου θαθα στηρίξειστηρίξει τουςτους φορείςφορείς,, ((σ΄άυτόσ΄άυτό περιλαµβάνονταιπεριλαµβάνονται καικαι ΦύλακεςΦύλακες
γιαγια τηντην επόπτευσηεπόπτευση τωντων περιοχώνπεριοχών))
τηντην προσπάθειαπροσπάθεια εξεύρεσηςεξεύρεσης πόρωνπόρων ώστεώστε νανα γίνουνγίνουν οιοι ΦορείςΦορείς κατάκατά τοτο
δυνατόδυνατό οικονοµικάοικονοµικά ανεξάρτητοιανεξάρτητοι, , 
τηντην σύνταξησύνταξη καικαι εφαρµογήεφαρµογή τωντων αναγκαίωναναγκαίων ΚανονισµώνΚανονισµών, , οργάνωσηςοργάνωσης καικαι
λειτουργίαςλειτουργίας τωντων προστατευόµενωνπροστατευόµενων αντικειµένωναντικειµένων
τοντον προσδιορισµόπροσδιορισµό καικαι εφαρµογήεφαρµογή τωντων έργωνέργων, , δράσεωνδράσεων καικαι µέτρωνµέτρων πουπου
απαιτούνταιαπαιτούνται γιαγια τηντην αποτελεσµατικήαποτελεσµατική προστασίαπροστασία καικαι διαχείρισηδιαχείριση τωντων
προστατευόµενωνπροστατευόµενων αντικειµένωναντικειµένων ((∆ιαχειριστικά∆ιαχειριστικά ΣχέδιαΣχέδια))



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣΑΣΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


