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Χαιρετιςμόσ Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ κ. Γιάννθ Μανιάτθ 
ςτο εμινάριο «ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ NATURA 2000: Περιςςότερεσ και καλφτερεσ ευκαιρίεσ κατά 

τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020» 

 

Αγαπθτζσ φίλεσ και φίλοι, 

Η χρονικι ςυγκυρία πραγματοποίθςθσ του ςεμιναρίου για τθ χρθματοδότθςθ των περιοχϊν του δικτφου 
Natura 2000, ςυμπίπτει με τθν δρομολόγθςθ και ολοκλιρωςθ μιασ ςειράσ ςτρατθγικϊν πρωτοβουλιϊν 
για τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ τθσ πατρίδασ μασ. 

Αυτι τθ ςτιγμι υλοποιοφμε πζντε (5) τζτοιεσ πρωτοβουλίεσ, μεγάλθσ ςθμαςίασ: 

1. Σθν Εκνικι τρατθγικι για τθ Βιοποικιλότθτα και το 5ετζσ χζδιο Δράςθσ, για τα οποία 
ολοκλθρϊνεται θ διαβοφλευςθ και προωκοφνται άμεςα για ζγκριςθ και υπογραφι από το 
Υπουργικό Συμβοφλιο. 

2. Σθν υλοποίθςθ των πρώτων δράςεων εφαρμογισ τθσ Εκνικισ τρατθγικισ για τθ 
Βιοποικιλότθτα, με τθν κατάρτιςθ εκνικϊν καταλόγων ειδϊν φυτϊν, ηϊων και τφπων οικοτόπων, 
ϊςτε να διαμορφωκεί ζνα ςφγχρονο χρθςτικό εργαλείο για τθ διοίκθςθ, γεγονόσ που αποτελεί 
αίτθμα δεκαετιϊν, οι οποίοι αποτελοφν μζροσ τθσ εκνικισ απογραφισ τθσ ελλθνικισ 
βιοποικιλότθτασ και ταυτόχρονα Εκνικζσ Υποχρεϊςεισ για τθν εφαρμογι των προβλζψεων του 
Νόμου περί διατιρθςθσ βιοποικιλότθτασ (Ν. 3937/2011). 

3. Σθν ζναρξθ διαλόγου για τθν οργάνωςθ ενόσ λειτουργικοφ και βιώςιμου Εκνικοφ υςτιματοσ 
Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Προςτατευόμενων Περιοχών το αμζςωσ επόμενο διάςτθμα. 

4. Σθ λειτουργία ενόσ ςυντονιςτικοφ οργάνου για τον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό, το ςυντονιςμό 
και τθν παρακολοφκθςθ εφαρμογισ πολιτικών του ΤΠΕΚΑ για το Εκνικό Σφςτθμα 
Προςτατευόμενων Περιοχϊν και τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ και  

5. Σθν επαναςφςταςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ ΦΤΗ 2000, για τθν οποία θ ςχετικι ΥΑ ζχει 
ολοκλθρωκεί και υπογράφεται άμεςα από εμζνα. 

Το κεματικό ςασ ςεμινάριο ζχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον, και βαρφτθτα θ οποία καταδεικνφεται από τθ 
διοργάνωςι του με χρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο 
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνου ζργου που υλοποιεί το 
WWF Ελλάσ.  

Η ςυμβολι του ςεμιναρίου αυτοφ αναμζνεται ςθμαντικι και χριςιμθ ςε επίπεδο προτάςεων και 
ςυμπεραςμάτων για τθν υλοποιοφμενθ και κυρίωσ για τθ ςχεδιαηόμενθ πολιτικι του ΥΠΕΚΑ για τισ 
προςτατευόμενεσ περιοχζσ.  

Το ΥΠΕΚΑ, αναγνωρίηοντασ τθν ανάγκθ να υπάρξει κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020 τόςο 
μεγαλφτερθ απορρόφθςθ κονδυλίων για το Δίκτυο Natura 2000, όςο και μεγαλφτερθ αποδοτικότθτα 
των υλοποιοφμενων δράςεων ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Στρατθγικισ για τθ Βιολογικι 
Ποικιλότθτα με ορίηοντα το 2020, προχϊρθςε το Δεκζμβριο 2013 ςτθ ςυμβαςιοποίθςθ μελζτθσ με τίτλο: 
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«Κατάρτιςθ πλαιςίου δράςεων προτεραιότθτασ για χρθματοδότθςθ ςτισ περιοχζσ Natura 2000 τθν 
περίοδο 2014-2020». 

Η ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ αυτισ αναμζνεται εντόσ του 1ου εξαμινου 2014. 

Πρόκειται για το Εκνικό Πλαίςιο Δράςεων Προτεραιότθτασ που ταυτόχρονα: 

1. αποτελεί εργαλείο ςχεδιαςμοφ υλοποίθςθσ και ιεράρχθςθσ προτεραιοτιτων για μζτρα 
αποτελεςματικισ διατιρθςθσ, διαχείριςθσ και αποκατάςταςθσ των περιοχϊν Natura 2000,  

2. κα χρθςιμοποιθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ βαςικό εργαλείο αξιολόγθςθσ των 
προτάςεων τθσ χώρασ μασ για χρθματοδότθςθ ςτισ περιοχζσ του δικτφου NATURA 2000 κατά τθν 
επόμενθ προγραμματικι περίοδο, 

3. αποτελεί το κεντρικό ςχεδιαςτικό εργαλείο για το ςυντονιςμό των κοινοτικών 
χρθματοδοτιςεων για το φυςικό περιβάλλον ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο, 
εξαςφαλίηοντασ τθ ςυμπλθρωματικότθτα και ςυνοχι τουσ. 

Δίνουμε μεγάλθ ςθμαςία ςτθν κατάρτιςθ του Εκνικοφ Πλαιςίου Δράςεων Προτεραιότθτασ, για τθν 
καλφτερθ ενςωμάτωςθ των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν των περιοχϊν Natura 2000 ςε όλα τα ευρωπαϊκά 
ταμεία κατά τθν περίοδο 2014-2020 και για τθν ολοκλθρωμζνθ επιςκόπθςθ τθσ χριςθσ των διαφόρων 
χρθματοδοτικϊν μζςων, όπωσ το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ (ΕΤΘΑ), τα Διαρκρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχισ, το 
Χρθματοδοτικό Μζςο για το Περιβάλλον (LIFE +) κακϊσ και το νζο πρόγραμμα τθσ ΕΕ για ζρευνα και 
τεχνολογία Horizon 2014-2020. 

Γνωρίηετε όλοι πολφ καλά ότι τουσ τελευταίουσ μινεσ επιχειροφμε με ςυςτθματικό και οργανωμζνο 
τρόπο να ξεπεράςουμε τισ ολιγωρίεσ του παρελκόντοσ, να υλοποιιςουμε δράςεισ που ιταν εδϊ και 
χρόνια τελματωμζνεσ και να βροφμε ςθμαντικζσ νζεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ για το περιβάλλον και τισ 
προςτατευόμενεσ περιοχζσ. 

Για τθν υπζρβαςθ από τθ μια των πρωτόγνωρων οικονομικϊν δυςκολιϊν που βιϊνει θ ελλθνικι 
κοινωνία, με αναμφιςβιτθτθ αντανάκλαςθ και ςτθ λειτουργία του κρατικοφ μθχανιςμοφ και από τθν 
άλλθ των αντικειμενικϊν οργανωτικϊν αδυναμιϊν ςε υπθρεςίεσ του ΥΠΕΚΑ, χρειάηεται ςυνκετικι 
αξιοποίθςθ όλων των δθμιουργικών δυνάμεων που με όραμα, φανταςία και προπάντων 
εποικοδομθτικό πνεφμα ςυνεννόθςθσ αλλά και κριτικισ μποροφν να ςυνειςφζρουν.  

Η βαρφτθτα τθν οποία δίνω ςτθν εκπόνθςθ ενόσ υψθλοφ επιπζδου Εκνικοφ Πλαιςίου Δράςεων 
Προτεραιότθτασ για τθ χρθματοδότθςθ των περιοχών του δικτφου Natura 2000 εδράηεται ςτθν 
πεποίκθςι μου ότι ςτισ ςθμερινζσ δφςκολεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ θ διατιρθςθ και διαχείριςθ του 
φυςικοφ περιβάλλοντοσ μπορεί να αποτελζςει βαςικι ςυνιςτϊςα για τθν αειφόρο ανάπτυξθ και τθ 
δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ. 

Ευχόμενοσ καλι επιτυχία ςτθ διεξαγωγι του ςεμιναρίου, ςασ διαβεβαιϊνω ότι ςτθρίηω και ςτθρίηουμε 
ωσ ΥΠΕΚΑ τζτοιεσ πρωτοβουλίεσ που εντάςςονται ςτο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό μασ για ζνα νζο μοντζλο 
ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ που βαςίηεται ςτθν παραγωγι πλοφτου μζςα από τθ βιϊςιμθ αξιοποίθςθ και 
προςταςία τθσ φφςθσ και του περιβάλλοντοσ.  

 
Γιάννθσ Μανιάτθσ 
Τπουργόσ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ 


