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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΤΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΣ
Προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού ΥΠΕΧΩ∆Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ






γενετική ποικιλότητα
ποικιλότητα ειδών
ποικιλότητα βιοικοινωνιών –
οικοσυστηµάτων
ποικιλότητα τοπίων.
Ο πλούτος αυτός πρέπει να διατηρηθεί διότι, κάτω από
κατάλληλες προϋποθέσεις, µπορεί να αποτελέσει τη βάση
για µία ποιοτική περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, στο
πλαίσιο των αρχών της αειφορίας.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ





Οδηγία 79/409/ΕΟΚ
«περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών»
η οποία εφαρµόζεται στα άγρια πτηνά, στα αυγά τους,
στις φωλιές και τους οικοτόπους τους.
Ο∆ΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ
«για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και
της άγριας πανίδας και χλωρίδας».

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ
«περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών»
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ







ΚΥΑ αριθµ. 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757Β),
«Μέτρα
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας»
ΚΥΑ αριθµ. 366599/16.12.96 (ΦΕΚ 1188/Β/31.12.96)
ΚΥΑ αριθµ. 294283/23.12.97 (ΦΕΚ
68/Β/4.2.98)
Στην παρούσα φάση προωθείται νέο Σχέδιο ΚΥΑ, για την πλήρη
εναρµόνιση της χώρας µας µε την εν λόγω Οδηγία, µε στόχο να
λαµβάνονται πληρέστερα µέτρα για την διατήρηση των αγρίων πτηνών
τόσο σε σχέση µε τον καθορισµότων Ζωνών Ειδικής Προστασίας
(ΖΕΠ) όσο και µε το κυνήγι ο έλεγχος του οποίου είναι αρµοδιότητα του
Υπ Γεωργίας.

Ο∆ΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ
«για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της
άγριας πανίδας και χλωρίδας».

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ


ΚΥΑ αριθµ. 33318/3028/11.12.98
(ΦΕΚ 1289/Β/28.12.98),

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ
«περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

: ΜΗ ΘΗΡΕΥΣΙΜΑ ΕΙ∆Η (λήψη ειδικών µέτρων
διατήρησης των οικοτόπων τους )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ/1, ΙΙ/2 : ΘΗΡΕΥΣΙΜΑ ΕΙ∆Η (υπό προυποθέσεις ώστε να µην
υπονοµεύεται η διατήρησή τους στις ζώνες εξάπλωσής τους)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
: Θεσπίζει σειρά υποχρεώσεων όπως
«Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου µε κινδυνεύοντα
ή απειλούµενα µε αφανισµό είδη»
«Απογραφή ζωνών µε ιδιαίτερη σηµασία για τα
αποδηµητικά είδη και απογραφή πληθυσµών
τους» κ.λ.π.



ΑΡΘΡΟ 4:

«Τα πλέον κατάλληλοι εδάφη σε αριθµό και επιφάνεια για τη
διατήρηση των ειδών του Παραρτήµατος (Ι) αλλά και εν γένει
των αποδηµητικών πτηνών» , εντάσσονται σε
«Ζώνες Ειδικής Προστασίας – ΖΕΠ» ή
« Special Protection Areas – SPA»
- Λήψη κατάλληλων µέτρων για αποφυγή επιζήµιων
διαταράξεων των πτηνών, ρύπανσης ή φθοράς οικοτόπων
τους

Ο∆ΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ
«για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας».
Σκοπός της Οδηγίας όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2, είναι
«να συµβάλλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλοµορφίας, µέσω της διατήρησης των
φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των
κρατών-µελών όπου εφαρµόζεται η συνθήκη».












ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Τύποι φυσικών οικοτόπων των οποίων η διατήρηση απαιτεί
το χαρακτηρισµό «Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ζωϊκά και φυτικά είδη των οποίων η διατήρηση επιβάλλει τον
καθορισµό «Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Κριτήρια επιλογής περιοχών (τόπων) κοινοτικού
ενδιαφέροντος (σηµασίας) - ΤΚΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Ζωϊκά και Φυτικά Είδη που απαιτούν αυστηρή προστασία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: «Είδη ζώων και φυτών που η απόσπασή τους από το φυσικό
περιβάλλον και η εκµετάλλευσή τους είναι δυνατόν να
ρυθµίζονται µε διαχειριστικά µέτρα»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: Απαγορευµένες µέθοδοι και µέσα σύλληψης- θανάτωσης

Ο∆ΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ
«για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας».





Ειδικώτερα τα µέτρα, τα οποία λαµβάνουν τα κράτη-µέλη
σύµφωνα µε την εν λόγω Οδηγία, πρέπει να διασφαλίζουν τη διατήρηση
ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των
φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας
κοινοτικού ενδιαφέροντος.
Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού τα κράτη-µέλη διασφαλίζουν
τηυν εποπτεία (monitoring) της κατάστασης διατήρησης των
προαναφεροµένων οικοτόπων και ειδών .
Τα στοιχεία αυτά επεξεργασµένα σε µορφή έκθεσης πρέπει να
αποστέλλονται στην Ε.Ε. ανά εξαετία, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις της
χώρας µας.

∆ΙΚΤΥΟ NATURA 2000
Eυρωπαϊκό Oικολογικό ∆ίκτυο Περιοχών
«Ζώνες Ειδικής Προστασίας - ΖΕΠ»
(Special Protection Areas - SPA) για την
Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία
79/409/EK, και
2. «Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας - ΤΚΣ»
(Sites of Community Importance – SCI)
όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΚ,
και περιλαµβάνουν:

1.




τους τόπους όπου ευρίσκονται τύποι φυσικών οικοτόπων του
Παραρτήµατος Ι.
τους τόπους όπου ευρίσκονται οικότοποι των ειδών του
Παραρτήµατος ΙΙ.

∆ΙΚΤΥΟ NATURA 2000
Eυρωπαϊκό Oικολογικό ∆ίκτυο Περιοχών




Οι ΖΕΠ, µετά τον χαρακτηρισµό τους από τα Κράτη Μέλη,
εντάσσονται αυτόµατα στο ∆ίκτυο Natura 2000, και η
διαχείρισή τους ακολουθεί τις διατάξεις των παραγράφων
2,3,4 του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ και των
παραγράφων 1,2 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/EK .
Αντίθετα, για την ένταξη των ΤΚΣ πραγµατοποιείται
επιστηµονική αξιολόγηση και διαπραγµάτευση µεταξύ των
Κρατών Mελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα
µε τα αποτελέσµατα των κατά οικολογική ενότητα (ζώνη)
Βιογεωγραφικών Σεµιναρίων.

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟ
NATURA 2000
Πρόσφατα (Σεπτέβριο 2006) οριστικοποιήθηκε ο κατάλογος
των Ευρωπαϊκών Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας, όσον αφορά
στην Μεσογειακή ζώνη στην οποία ανήκει εξ ολοκλήρου η
Ελλάδα.


ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
∆ΙΚΤΥΟΥ (NATURA) 2000
α) ΖΩΝΕΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ζ.Ε.Π.):
151
β) ΤΟΠΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (Τ.Κ.Σ.): 239
19,1% ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
3.151.000 ha

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟ
NATURA 2000





Οι ΖΕΠ και οι ΤΚΣ παρουσιάζουν µεταξύ τους
αλληλεπικάλυψη σε ποσοστό 31% της έκτασης του ∆ικτύου
στην Ελλάδα.
Για τους εν λόγω ΤΚΣ η χώρα µας υποχρεούται αφενός να ορίσει ( το
συντοµότερο δυνατό και το αργότερο µέσα σε µια εξαετία, δηλαδή µέχρι
το 2012), τους εν λόγω τόπους ως
«Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης - ΕΖ∆» (Special Areas of Conservation –
SAC)
και αφετέρου να τις θέσει υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης
λαµβάνοντας τα ενδεδειγµένα µέτρα σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 2,3,4 του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ

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

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


1.
2.
3.
4.
5.
6.



Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α):
«Για την προστασία του περιβάλλοντος»
Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης,
Περιοχές προστασίας της φύσης,
Εθνικά πάρκα,
Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί,
Προστατευόµενα τοπία και στοιχεία του τοπίου
Περιοχές οικοανάπτυξης)

ΚΥΑ 69269/5387/1999 (ΦΕΚ 698Β):
Περιεχόµενο Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών
(Ε.Π.Μ.).

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ










Έγκριση προδιαγραφών Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) από το
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.)
Αξιολόγηση της Ε.Π.Μ. από την Υπηρεσία (συνεκτίµηση απόψεων
συναρµόδιων Υπηρεσιών) – Έγκρισή της από το Γενικό ∆ιευθυντή
Περιβάλλοντος Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
∆ηµοσιοποίηση από το οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο του σχεδίου της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) ή του Προεδρικού ∆ιατάγµατος (Π∆),
προκειµένου να γνωµοδοτήσουν οι ενδιαφερόµενοι. ∆ιαβίβαση σχετικής
Απόφασης του Νοµαρχιακού Συµβουλίου και απόψεων ενδιαφεροµένων στο
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Συνεκτιµησή τους και διαµόρφωση του τελικού σχεδίου ΚΥΑ ή
Π.∆.
Υπογραφή της ΚΥΑ ή του Π.∆. από τους συναρµόδιους Υπουργούς.
Προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας από το Συµβούλιο της Επικρατείας στην
περίπτωση του Π.∆.
∆ηµοσίευση στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) της ΚΥΑ ή
του Π.∆.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Εκπονήθηκαν ή βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης, 82 ΕΠΜ που καλύπτουν
περίπου το 70% της έκτασης όλων των περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000
(ΤΚΣ και ΖΕΠ στην Ελλάδα).

α) ∆έκα ΕΠΜ (12.3% του συνόλου) οδήγησαν στην κήρυξη
ισάριθµων περιοχών, που καλύπτουν το 21,9 της έκτασης του
∆ικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα:











Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου,
Εθνικό Πάρκο Σχoινιά – Μαραθώνα,
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων,
Περιοχή Οικοανάπτυξης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων,
Εθνικό Πάρκο Λιµνών Κορώνειας – Βόλβης ( για το οποίο έχει υποβληθεί η Έκθεση Φ.∆.
και εξετάζεται το ενδεχόµενο τροποποίησής του),
Εθνικό Πάρκο Πίνδου,
Εθνικό Πάρκο Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού,
Εθνικό Πάρκο ∆άσους ∆αδιάς, Λευκίµης, Σουφλίου,
Περιοχή προστασίας της φύσης Ψαλιδίου νήσου Κω,
Εθνικό Πάρκο Υγροτόπου λίµνης Κερκίνης,

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
β) Από τις υπόλοιπες των 82 ΕΠΜ :






για το 8,5 % τα σχετικά σχέδια νοµοθετηµάτων κήρυξης είναι στο
στάδιο υπογραφής τους
το 10,9 % των ΕΠΜ έχουν εγκριθεί και τα σχετικά νοµοθετήµατα
κήρυξης είναι είναι σε διάφορα στάδια της διαδικασίας ολοκλήρωσής
τους
το 68,3% των ΕΠΜ είναι υπό εκπόνηση, υπό επεξεργασία ή στο
στάδιο της έγκρισης.

ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Η διαχείριση των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως
προστατευόµενες σε εθνικό επίπεδο, προωθείται :






Ι) Μέσω των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων, των
∆ασικών ∆ιαχειριστικών Σχεδίων και των
σχετικών αγροπεριβαλλοντικών µέτρων.
ΙΙ) Μέσω της διαδικασίας Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης (προστασία και διαχείριση).
ΙΙΙ) Μέσω ∆ιαχειριστικών Αρχών.
Συγκεκριµένα τις προστατευόµενες περιοχές προβλέπεται να
διαχειρίζονται Φορείς ∆ιαχείρισης (Φ.∆.) ή υφιστάµενες δηµόσιες
υπηρεσίες, ειδικές υπηρεσίες, ΟΤΑ, ΑΕΙ και γενικότερα ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή µέσω συµβάσεων µεταξύ ΥΠΕΧΩ∆Ε
και ειδικών υπηρεσιών ΝΠ∆∆ κ.λ.π. (Ν. 2742/99).

ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Α)

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ



Ν.2742/1999 (ΦΕΚ 207Α):
«Χωροταξικός Σχεδιασµός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
- ΚΕΦ. Ε : «∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών»

Ρυθµίζεται η διαδικασία ίδρυσης Φορέων διαχείρισης σε
Προστατευόµενες Περιοχές, καθώς και οι αρµοδιότητες και ο τρόπος
λειτουργίας τους.
Οι Φορείς ∆ιαχείρισης µπορεί να είναι Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου µε
την έδρα τους µέσα ή κοντά στις περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα
προστατευόµενα αντικείµενα, είναι κοινωφελούς χαρακτήρα και εποπτεύονται από
τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε.


Οι πρώτοι δύο Φορείς ιδρύθηκαν µε Π.∆. για την διαχείριση των
Πάρκων Ζακύνθου και Σχινιά – Μαραθώνα.

ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Α) ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Ν.3044/2002 (ΦΕΚ 197Α) :
«Μεταφορά Συντελεστή ∆όµησης και ρυθµίσεις άλλων
θεµάτων αρµοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.»
- Άρθρο 13:
Ιδρύονται 25 νέοι Φορείς ∆ιαχείρισης (επιπλέον των ήδη 2
υφιστάµενων Ζακύνθου, Σχοινιά-Μαραθώνα) ως ΝΠΙ∆, σε
περιοχές των οποίων η κήρυξη είτε είχε ολοκληρωθεί είτε
βρισκόταν στα τελευταία στάδια της ολοκλήρωσής της.

Ιδρύονται µε τον νόµο 3044/2002 (Α΄197) οι εξής Φορείς
∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών:


























1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Φ.∆. ∆ΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
Φ.∆. ∆ΑΣΟΥΣ ∆Α∆ΙΑΣ
Φ.∆. ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
Φ.∆. ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Φ.∆. ∆ΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΛΟΥ∆ΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
Φ.∆. ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ
Φ.∆. ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - Β. ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ
Φ.∆. ∆ΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ - ΒΙΣΤΩΝΙ∆ΑΣ - ΙΣΜΑΡΙ∆ΑΣ
Φ.∆. ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ
Φ.∆. ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙ∆ΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Φ.∆. ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
Φ.∆. ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ - ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ
Φ.∆. ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝ∆ΟΥ
Φ.∆. ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ
Φ.∆. ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ
Φ.∆. ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Φ.∆. ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ
Φ.∆. ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΟΥ
Φ.∆. ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Φ.∆. ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ
Φ.∆. ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑ
Φ.∆. ΧΕΛΜΟΥ - ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ
Φ.∆. ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
Φ.∆. ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ
Φ.∆. ΚΑΡΛΑΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΚΑΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΟΡΙΑ 27 Φ.∆. (Σχέση µε NATURA 2000)

Βασικές αρµοδιότητες Φ.∆. Προστατευόµενων Περιοχών
Οι Φ.∆ δεν έχουν δικαιοδοσία επιβολής κυρώσεων στις περιοχές ευθύνης τους αλλά ασκούν
εποπτεία σε αυτές και– µεταξύ άλλων – είναι αρµόδιοι και για:
















την κατάρτιση-εφαρµογή διαχειριστικών σχεδίων (πενταετή)
(Τα Σχέδια ∆ιαχείρισης συνοδεύονται από Προγράµµατα ∆ράσης)
την κατάρτιση κανονισµών λειτουργίας τους
την κατάρτιση κανονισµών διοίκησης και λειτουργίας των περιοχών τους
τον έλεγχο - εποπτεία (monitoring) της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων και ειδών
στις περιοχές ευθύνης τους
την παρακολούθηση και εκτίµηση της εφαρµογής των
κανονισµών, όρων-περιορισµών στις περιοχές ευθύνης τους
(Η χωρική τους αρµοδιότητα καθορίζεται στο άρθρο 13 του
Ν. 3044/02 (ΦΕΚ 197Α΄/2002).
την βοήθεια-στήριξη των αρµοδίων αρχών στον έλεγχο της
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας,
την γνωµοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότιση
έργων- δραστηριοτήτων εντός της περιοχής ευθύνης τους και την βοήθεια- στήριξη των
αρµοδίων αρχών στον έλεγχο της τήρησης των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων
την εκπόνηση µελετών,
την υλοποίηση έργων και διεξαγωγή έρευνας,
την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Πόροι των Φορέων ∆ιαχείρισης










Επιχορηγήσεις από:
- το ΥΠΕΧΩ∆Ε (ταµείο ΕΤΕΡΠΣ κ.λ.π.) και από άλλα Υπουργεία,
- οργανισµούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
- Ν.Π. που έχουν σχέση µε τη χρηµατοδότηση της προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος καθώς και οργανισµούς της Τ.Α. και των δύο
βαθµών, σε βάρος του προϋπολογισµού τους.
Κοινοτικοί και εθνικοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση
προγραµµάτων, µελετών και ερευνών σχετικών µε θέµατα που ανάγονται
στους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Φ.∆.
Πρόσοδοι από την εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων,
επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, κάθε
είδους
τακτικές ή έκτακτες εισφορές ηµεδαπών ή αλλοδαπών Φ.Π. ή Ν.Π.
Έσοδα από την πώληση υλικών, εκδόσεων, δεδοµένων και κάθε άλλου
πνευµατικού προϊόντος που παράγει ή εκµεταλλεύεται ο Φ.∆., αµοιβές
από την εκτέλεση ερευνών, µελετών και κάθε είδους υπηρεσιών στα
πλαίσια των σκοπών του για λογαριασµό τρίτων.
Έσοδα που προέρχονται από την εκµετάλλευση και προβολή του
προστατευόµενου αντικειµένου (όπως έσοδα από εισιτήρια - ξεναγήσεις
οµάδων επισκεπτών, προβολή και εκµετάλλευση οπτικοακουστικού
υλικού, εκχώρηση σηµάτων ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις).

∆ιατιθέµενοι Πόροι στους Φορείς ∆ιαχείρισης






Οι Φ.∆. υποστηρίχθηκαν οικονοµικά και από εθνικούς
πόρους του Ταµείου ΕΤΕΡΠΣ.
Στην παρούσα φάση το ΥΠΕΧΩ∆Ε έχει εντάξει, στο
πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ/ΕΠΠΕΡ, πιστώσεις
προϋπολογισµού 32 εκατοµµυρίων ευρώ για την
οικονοµική υποστήριξη των Φ.∆, για έργα προστασίας
και ανάδειξης των περιοχών ευθύνης τους, από τα οποία
έχουν δεσµευτεί περίπου τα 16,4 εκατοµµύρια.
Παράλληλα οι Φ.∆. υποστηρίζονται για την υλοποίηση
των έργων του Start up από το ΕΚΒΥ, το οποίο έχει
προσληφθεί ως Τεχνικός Σύµβουλος, από την Τεχνική
Βοήθεια του ΕΠΠΕΡ µέχρι το 2008.

Προκλήσεις για τους Φορείς ∆ιαχείρισης
Αν και σήµερα οι Φορείς ∆ιαχείρισης διαθέτουν µέχρι κάποιο βαθµό
θεσµικά, διοικητικά και οικονοµικά εργαλεία, που τους επιτρέπουν να
ασκήσουν το ρόλο τους, έχουν ακόµη να αντιµετωπίσουν πολύ µεγάλες
προκλήσεις για το µέλλον.
Οι προκλήσεις αυτές αφορούν κατά κύριο λόγο :






την προσπάθεια για την απόκτηση και εκπαίδευση ικανού προσωπικού
που θα στηρίξει τους φορείς, (σ΄άυτό περιλαµβάνονται και Φύλακες
για την επόπτευση των περιοχών)
την προσπάθεια εξεύρεσης πόρων ώστε να γίνουν οι Φορείς κατά το
δυνατό οικονοµικά ανεξάρτητοι,
την σύνταξη και εφαρµογή των αναγκαίων Κανονισµών, οργάνωσης και
λειτουργίας των προστατευόµενων αντικειµένων
τον προσδιορισµό και εφαρµογή των έργων, δράσεων και µέτρων που
απαιτούνται για την αποτελεσµατική προστασία και διαχείριση των
προστατευόµενων αντικειµένων (∆ιαχειριστικά Σχέδια)

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

