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Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Με το ν. 3044 ιδρύθηκαν 25 Φορείς Διαχείρισης, ενώ τέσσερις ακόμα ιδρύθηκαν τα
προηγούμενα και  επόμενα χρόνια  με  ισάριθμα Προεδρικά  Διατάγματα.  Οι  29  ΦΔ
καλύπτουν 95 από τις 419 περιοχές του Δικτύου Natura 2000.
Με  το  ν.  4109  συγχωνεύτηκαν  21  συνολικά  ΦΔ  σε  εννέα,  ενώ  ταυτόχρονα
καταργήθηκαν άλλοι 3. Η εφαρμογή του νόμου έχει ανασταλεί μέχρι 31.12.2016 με το
ν.4342. 

Β. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Αναφορικά  με  το  σύστημα  διαχείρισης  προστατευόμενων  περιοχών  προτείνονται
τέσσερις  εναλλακτικές  προτάσεις.  Κάθε  πρόταση  συνοδεύεται  από  χάρτη,  όπου
απεικονίζονται  οι  προστατευόμενες  περιοχές  καθώς  και  από  εκτιμώμενο
προϋπολογισμό.

Β1 ΠΡΟΤΑΣΗ 1 
 Η πρόταση 1 στοχεύει στη  μείωση του αριθμού των 28 υφιστάμενων φορέων

μέσω  καταργήσεων  –  συγχωνεύσεων  με  βάσει  κριτήρια  οικολογικά,
διαχειριστικά  και  λειτουργικά.  Συνεπώς  η  πρόταση  αυτή  στηρίζεται  στην
ομαδοποίηση  περιοχών  Natura ανά  ΕΜΠ  /ΠΔ  σύμφωνα  με  την  οποία
προκύπτουν 22 φορείς (βλπ χάρτη 1)

 Νομική μορφή – ΝΠΙΔ 
 Αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στο Νόμο (ν.2742) 
 Προϋπολογισμός(7.867.200)  βλπ Πίνακα Φορείς Διαχείρισης ανά ΕΜΠ/ΠΔ

22 
 Δυνατότητα ένταξης και νέων περιοχών 
 Αναμόρφωση Δ.Σ
 Πηγές χρηματοδότησης  (βλπ Παράρτημα 1& ΧΑΡΤΗ με ΠΙΝΑΚΑ Β1)
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 Πλεονέκτημα  της  πρότασης :  η  καλύτερη  επαφή  με  το  προστατευόμενο
αντικείμενο λόγω εγγύτητας – η αποφυγή όποιας αναστάτωσης (εντός χώρας
και για την ΕΕ) καθώς δεν αλλάζει η υφιστάμενη κατάσταση που πληρώθηκε
και  από  την  ΕΕ  ως  τώρα  –  η  αξιοποίηση  υφιστάμενων  υποδομών  και
εξοπλισμού – η αξιοποίηση της επαφής με την τοπική κοινωνία 

Β2 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 

 Η  πρόταση  2   στοχεύει  σε  δραστική  μείωση  του  αριθμού  των  φορέων.
Καταρτίστηκε  με  βάσει  τα  διοικητικά  όρια  των  περιφερειών,  αλλά  με
διαφοροποιήσεις, βάσει του μεγέθους και του αριθμού των περιοχών Natura
σε  κάθε  ομάδα  και  λαμβάνοντας  υπόψη  και  την  εγγύτητα  των  περιοχών
μεταξύ τους.

• Νομική μορφή – ΝΠΙΔ 
• Αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στο Νόμο (ν.2742) 
• Προϋπολογισμός (6.614.400)  
• Δυνατότητα ένταξης και νέων περιοχών 
• Αναμόρφωση Δ.Σ
• Πηγές χρηματοδότησης  (βλπ Παράρτημα 1& ΧΑΡΤΗ με ΠΙΝΑΚΑ Β2)

 Πλεονέκτημα:  Σημαντικά  μικρότερο  το  διοικητικό  κόστος  για  το  υπουργείο,
καλή  επαφή  με  το  προστατευτέο  αντικείμενο,  συνεκτικοί  φορείς  με
ολοκληρωμένη  άποψη  για  την  περιοχή,  δεν  κατακερματίζονται  τα
προστατευταία αντικείμενα και  καλύτερο και ταχύτερο επίπεδο συνεννόησης. 

Β3. ΠΡΟΤΑΣΗ 3
  
Η πρόταση 3 στοχεύει στη δημιουργία μιας εθνικής δομής που αποτελείται από ένα
μικτό  διοικητικό  σύστημα  κεντρικής  Διοίκησης  και  Αποκεντρωμένης  με  τη  μορφή
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
Αναλυτικότερα η προαναφερόμενη Διοικητική δομή περιλαμβάνει τα εξής:

- Τη δημιουργία έξι (6) Ειδικών Υπηρεσιών διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
υπαγομένων στο Υ.Π.Ε.Ν. και μάλιστα σε Διεύθυνση που θα προβλεφθεί στον
Οργανισμό  του  Υπουργείου  στη  θέση  του  υφιστάμενου  σήμερα  τμήματος
βιοποικιλότητας και προστατευόμενων περιοχών.
Η  έδρα  και  οι  αρμοδιότητες  των  Ειδικών  Υπηρεσιών  περιγράφονται  στο
παράρτημα.

- Τη δημιουργία εικοσιτριών (23) φορέων διαχείρισης η εναλλακτικά δεκατριών
(13)   με  τη  νομική  μορφή  Ν.Π.Δ.Δ.  ή  Ν.Π.Ι.Δ.  εποπτευόμενα  από  τις
περιφέρειες.  Οι  αρμοδιότητες  των  φορέων διαχείρισης  είναι  περιορισμένες
έναντι  αυτών  που  ισχύουν  σήμερα  αφού  μέρος  αυτών  μεταφέρονται  στις
ειδικές υπηρεσίες. Η πρόταση των 23 φορέων διαχείρισης βασίζεται στο υπό
επεξεργασία σχέδιο για το έργο των Ε.Π.Μ.

(βλπ παράρτημα 2 & ΧΑΡΤΗ με ΠΙΝΑΚΑ Β3) 

Γ. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
(βλπ παράρτημα 1 & 2) 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ  ΑΠΟ ΥΠΕΝ 
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Οι φορείς διαχείρισης των προτάσεων 1 , 2 και 3 θα υποστηρίζονται από διεύθυνση
που θα δημιουργηθεί στο ΥΠΕΝ και θα αποτελείται από  3 Τμήματα. Οι αρμοδιότητες
του ήδη υπάρχοντος  Τμήματος  της Δ/νσης Βιοποικιλότητας θα ενταχθούν στη νέα
Διεύθυνση. 

Συνημμένα
1. Παράρτημα 1
2. Παράρτημα  2
3. Χάρτης & Πίνακας Β1
4. Χάρτης & Πίνακας Β2
5. Χάρτης & Πίνακας Β3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ

Η Χρηματοδότηση των Φορέων προτείνεται να πραγματοποιηθεί με τους εξής
τρόπους:
a. Δημιουργία Κωδικού για κάθε Φ.Δ. στον Κρατικό Προϋπολογισμό και
πρόβλεψη ενός ελάχιστου ετήσιου ποσού που θα καλύπτει τουλάχιστον τις
δαπάνες των αμοιβών του προσωπικού και των πάγιων αναγκών λειτουργίας.
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b. Θεσμοθέτηση  εισιτηρίου  εισόδου  με  την  έκδοση  σχετικών  ΚΥΑ
κατ΄εφαρμογή του ν. 2742/99. Οι περιοχές όπου μπορεί να εφαρμοστεί αυτό
σχετικά  εύκολα  είναι:  η  Σαμαριά,  ο  Όλυμπος  και  το  απολιθωμένο  δάσος
Σιγρίου  (με  το  σκεπτικό  ότι  η  πρόσβαση  σε  αυτές  τις  περιοχές  ελέγχεται
εύκολα, ο αριθμός των επισκεπτών είναι μεγάλος και ότι στην πρώτη και στην
τρίτη ήδη υπάρχει εισιτήριο). Παράλληλα θα πρέπει να καταργηθεί δια νόμου
η είσπραξη υπέρ του Πράσινου Ταμείου, όπου αυτή υφίσταται. Το εισιτήριο
προτείνεται  να  είναι  χαμηλό  και  τα  εισπραττόμενα  ποσά  θα  πρέπει  να
αναδιανέμονται σε ποσοστό που σύμφωνα με το ν.2742/99 είναι 30%, αλλά
που θα μπορούσε να αυξηθεί με σχετική νομική ρύθμιση, αφού είναι λογικό
και διεθνώς αποδεκτό ότι κάποιες προσβάσιμες και τουριστικές περιοχές με
πολλά  έσοδα  από  τα  εισιτήρια  θα  πρέπει  να  βοηθούν  οικονομικά  και  τις
μικρές  και  μη-προσβάσιμες  περιοχές.  Η  αναδιανομή  θα  πρέπει  να  γίνεται
απευθείας μέσω των κωδικών του προϋπολογισμού, αφού η μεσολάβηση του
Πράσινου Ταμείου έχει καταργηθεί με το ν.3937/2011. 
c. Δημιουργία  μηχανισμού  είσπραξης  δωρεών  από  κάθε  Φ.Δ.  Η
είσπραξη δωρεών είναι νομικά κατοχυρωμένη με το ν. 2742/99 και χρειάζεται
να λυθεί μόνο το πρακτικό μέρος. Όμως τη στιγμή αυτή καμία ιστοσελίδα Φ.Δ.
δεν δίνει τη δυνατότητα κατάθεσης δωρεάς μέσω εύκολης διαδικασίας (π.χ.
τραπεζικής  κάρτας  ή  κατάθεσης σε  λογαριασμό),  κάτι  που  αντίθετα  έχουν
προβλέψει  τα  περισσότερα ΜΚΟ της  Ελλάδας καθώς  και  τα  περισσότερα
εθνικά πάρκα του εξωτερικού. Για τη δημιουργία του μηχανισμού είσπραξης
δωρεών προτείνεται να δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις από το ΥΠΕΝ
στους  Φ.Δ.  ώστε  να  αποφευχθούν  φαινόμενα  εμπορευματοποίησης  της
φύσης, του τύπου «υιοθετήστε έναν πελεκάνο για ένα χρόνο». 
d. Αντάλλαγμα απλής χρήσης αιγιαλού: Κάθε χρόνο παραχωρείται στους
Δήμους της χώρας η απλή χρήση αιγιαλού, που στη συνέχεια ενοικιάζεται με
αντάλλαγμα  σε  ιδιώτες.  Το  αντάλλαγμα  (τίμημα)  εισπράττεται  από  τους
Δήμους  ενώ  ποσοστό  30%  περίπου  από  το  Κράτος.  Οι  Φ.Δ.  που  έχουν
τέτοιους αιγιαλούς δεν εισπράττουν απολύτως τίποτε. Είναι όμως ευνοϊκή η
συγκυρία να διεκδικηθεί ποσοστό αυτού του ανταλλάγματος υπέρ των Φ.Δ.
για δύο λόγους: Α) Ο αιγιαλός εντός NATURA 2000 δίδεται μόνον κατόπιν
σύμφωνης γνώμης του ΥΠΕΝ, Β) πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ ακυρώνει τις
παλαιές  ΥΑ  παραχώρησης  απαιτώντας  η  παραχώρηση  να  γίνεται  κατά
περίπτωση κατόπιν μελέτης και όχι συλλήβδην και εκ των προτέρων, ιδίως
μάλιστα για τις περιοχές που είναι προστατευόμενες. 
Για να διατεθεί ποσοστό του ανταλλάγματος υπέρ των ΦΔ απαιτείται σχετική
νομική ρύθμιση. Σημειώνεται τέλος και το σχετικό προηγούμενο, ότι δηλαδή
μέχρι πρόσφατα οι αιγιαλοί εντός αρχαιολογικών χώρων διαχειρίζονταν από
το  Υπ.  Πολιτισμού  και  όχι  από  τους  Δήμους  και  ότι  το  αντάλλαγμα
εισπράττονταν από το ΤΑΠΑ. 
e. Καζίνο  Πάρνηθας:  στο  πλαίσιο  αναδιανομής  των  εσόδων  των
«τουριστικών»  περιοχών,  όπως  αναπτύχθηκε  ανωτέρω,  προτείνεται  η
αναδιανομή ενός ποσοστού του εισπραττόμενου ποσού από το Καζίνο της
Πάρνηθας υπέρ των άλλων Φορέων. 
Για το σκοπό αυτό απαιτείται σχετική νομική ρύθμιση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. Γλωσσάρι……………………………………………………………………σελ.1
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Β. Αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος διοίκησης και διαχείρισης…σελ.2 
Γ. Ευρωπαϊκή Εμπειρία……………………………………………………….σελ.4
Δ. Πρόταση……………………………………………………………………..σελ.4

Α. ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ)

Η  επιστημονική  μελέτη  για  την  τεκμηρίωση  της  σημασίας  του  προστατευτέου
αντικειμένου και τη σκοπιμότητα των μέτρων προστασίας.
Αποτελεί προαπαιτούμενο για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος χαρακτηρισμού.

Ειδική Έκθεση

Εισάγεται ως όρος με το ν.3937.
Δεν έχει γίνει εφικτή η διάκριση της από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη.
Προτείνεται να καταργηθεί για να μη δημιουργείται σύγχυση.

Διαχείριση

Το σύνολο των ενεργειών (που προβλέπονται ως αρμοδιότητα από νομική διάταξη)
για την επίτευξη του σκοπού. Οι επιδιωκόμενοι (γενικοί) σκοποί προβλέπονται στο
ΠΔ  χαρακτηρισμού  και  οι  ειδικοί  σκοποί  στις  επί  μέρους  διατάξεις  του  ΠΔ
χαρακτηρισμού (που παρέχουν και  την  αναγκαία  εξουσιοδότηση στο ΣΔ)  και  στο
Σχέδιο Διαχείρισης.

Σχέδιο Διαχείρισης

Με το ν.3937 αντικατέστησε και συγχώνευσε σε μία κανονιστική πράξη την αντίστοιχη
ρύθμιση του ν.2742 που περιλάμβανε την έκδοση:

1. Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας και
2. Σχεδίου Διαχείρισης

Συνοπτικά περιλαμβάνει:
1. Ρυθμίσεις  των  επιτρεπόμενων  δραστηριοτήτων  (σύμφωνα  με  τις

εξουσιοδοτήσεις του ΠΔ χαρακτηρισμού)
2. Δράσεις που κρίνονται αναγκαίες για να επιτευχθεί η ικανοποιητική κατάσταση

διατήρησης του προστατευτέου αντικειμένου

Παρακολούθηση (monitoring)

Η συστηματική επιστημονική παρακολούθηση των οικοτόπων και των ειδών αποτελεί
υποχρέωση η οποία απορρέει ευθέως από την Οδηγία 92/43.

Φορέας Διαχείρισης

5



Νομικό  Πρόσωπο  Ιδιωτικού  Δικαίου  (ΝΠΙΔ)  εποπτευόμενο  από  τον  Υπουργό
Περιβάλλοντος.
Στο ΦΔ ανατίθεται η διαχείριση μίας ή περισσότερων προστατευόμενων περιοχών
(ν.2742, άρθρο 15).
Η σύσταση, οι αρμοδιότητες και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται με το ν.2742
Αν δεν ανατεθεί η διαχείριση σε ΦΔ μπορεί να ανατεθεί σε δημόσια υπηρεσία, ΟΤΑ,
ΑΕΙ, ΝΠΔΔ καθώς και σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

Β.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΟΥ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Με το ν.3044 ιδρύθηκαν 25 Φορείς Διαχείρισης, ενώ τέσσερις ακόμα ιδρύθηκαν με
ισάριθμα Προεδρικά Διατάγματα. Οι 29 ΦΔ καλύπτουν 95 από τις 419 περιοχές του
Δικτύου Natura 2000.

Με  το  ν.4109  συγχωνεύτηκαν  21  συνολικά  ΦΔ  σε  εννέα,  ενώ  ταυτόχρονα
καταργήθηκαν άλλοι 3. Η εφαρμογή του νόμου έχει ανασταλεί μέχρι 31.12.2016 με το
ν.4342.

Οι ΦΔ τοπικοί όσον αφορά στην αρμοδιότητα, αλλά πολυσυλλεκτικοί  όσον αφορά
στην  Διοίκηση,  «εφοδιάστηκαν»  από  το  νόμο  με  ένα  εξαιρετικά  μεγάλο  εύρος
αρμοδιοτήτων και ευθυνών, οι οποίες κατά τεκμήριο ανήκουν σε άλλου είδους αρχές
ή νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα  με  την  έκθεση  της  Επιτροπής  Φύση1 «ένα  μεγάλο  μέρος  μελών  ΔΣ
απουσιάζουν συστηματικά από τις συνεδριάσεις σε όλους τους ΦΔ, ελάχιστα μέλη
(πέραν του Προέδρου) αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο και πρωτοβουλίες, ποσοστό 90%
των  ΦΔ  κρίνουν  ότι  είναι  απαραίτητος  ένας  μηχανισμός  εκπαίδευσης  και
προετοιμασίας  των μελών του ΔΣ προκειμένου να  αναλάβουν το  έργο τους,  ενώ
τέλος – και αυτό ίσως αποτελεί την πιο ανησυχητική διαπίστωση – τα περισσότερα
μέλη του ΔΣ δεν αντιλαμβάνονται  ότι  εκπροσωπούν έναν φορέα προστασίας  της
φύσης και δεν συμπεριφέρονται ανάλογα.»

Οι ΦΔ είναι θεωρητικά εξοπλισμένοι από το νόμο με την δυνατότητα πρόσβασης σε
πλειάδα πόρων και πηγών χρηματοδότησης. Παρότι εποπτεύονται από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην πραγματικότητα δενχρηματοδοτούνται άμεσα από
αυτό. Αντίθετα, οι ΦΔ χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ.
Ειδικά  για  το  2016  τα  βασικά  λειτουργικά  έξοδα  των  ΦΔ  καλύπτονται  με
χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Η  προσδοκώμενη  οικονομική  βιωσιμότητα  των  ΦΔ δεν  έγινε  ποτέ  πράξη.  Δεν
υπάρχει  καμία  εκτίμηση  αναφορικά  με  την  ευστοχία  των  εκτιμήσεων  των
οικονομοτεχνικών μελετών (όπου εκπονήθηκαν) καθώς και των ετήσιων πόρων που

1 «Ο Θεσμός των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών – 10 χρόνια εφαρμογής», 
Επιτροπή «ΦΥΣΗ 2000», Δέσποινα Βώκου, Πρόεδρος της Επιτροπής, Σεπτέμβριος 2011
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παρά  τις  νομοθετικές  προβλέψεις  δεν  αποδίδονται  στο  Πράσινο  Ταμείο  και  κατά
συνέπεια δεν διατίθενται και στους ΦΔ.

Αναλυτικότερα κατά αρμοδιότητα (ν.2742, παρ. 15.2)

α.  Κατάρτιση  και  εφαρμογή  σχεδίων  διαχείρισης. Υπάρχουν  2  εγκεκριμένα
σχέδια διαχείρισης

β. Παρακολούθηση. Το συνολικό αποτέλεσμα για τις περιοχές ευθύνης των ΦΔ δεν
κρίνεται  ικανοποιητικό  και  σε  κάθε  περίπτωση  είναι  κατά  πολύ  υποδεέστερο  του
εθνικού προγράμματος εποπτείας. 

γ. Γνωμοδοτήσεις στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Αρμοδιότητα
η  οποία  εφαρμόζεται  σε  κάποιες  περιπτώσεις  σωστά  με  παροχή  επιστημονικά
τεκμηριωμένης γνώμης σε άλλες όμως υπάρχει απλή αναφορά και συμμόρφωση στις
επιτρεπόμενες  και  μη  δραστηριότητες  του  ΠΔ (ή  ΚΥΑ)  χαρακτηρισμού.  Σε  κάθε
περίπτωση η αποφασιστική αρμοδιότητα του ΔΣ ενέχει τον κίνδυνο η γνωμοδότηση
να αποτελεί πολιτική άποψη και όχι επιστημονική θέση.

δ. Έλεγχοι – Φύλαξη. Σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων των φορέων είναι οι
επόπτες  –  φύλακες  οι  οποίοι  ωστόσο  δεν  είναι  εφοδιασμένοι  με  αντίστοιχες
αρμοδιότητες από τη νομοθεσία.

ε. Μελέτες – Έργα σε εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης. Κατά περίπτωση και
αποσπασματικά έχουν υλοποιηθεί δράσεις που όμως συνήθως δεν αποτελούν τμήμα
κάποιου ολοκληρωμένου σχεδιασμού. 

στ.  Εθνικά  και  Ευρωπαϊκά  προγράμματα. Η  χρηματοδότηση  των  ΦΔ  τα
προηγούμενα χρόνια προέρχεται κατά 100% από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

ζ. Ενημέρωση – Εκπαίδευση – Λειτουργία Κέντρων Πληροφόρησης. Σημαντικό
τμήμα της χρηματοδότησης και των δράσεων των ΦΔ έχει κατευθυνθεί σε αυτόν τον
τομέα. Δεν υπάρχει εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων.

η.  Οικοτουριστικά  Προγράμματα  –  Σήμα  Ποιότητας. Τομείς  που  δεν  έχουν
«εξερευνηθεί» όσο θα έπρεπε προς το παρόν.  

θ.  Διαχείριση δημόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται  στο φορέα. Δεν  έχει
εφαρμογή προς το παρόν.

Συνοψίζοντας,  η  επιλογή  του  οργανωτικού  σχήματος  των  ΦΔ  με  τις  εξαιρετικά
διευρυμένες αρμοδιότητες και το υφιστάμενο σχήμα διοίκησης  σε συνδυασμό με την
απουσία  σταθερής  και  αξιόπιστης  χρηματοδότησης  και  την  με  ενιαίο  τρόπο
αντιμετώπιση  των  λειτουργικών  και  θεσμικών  αναγκών  έχει  οδηγήσει  σε  σωρεία
πρακτικών, οργανωτικών και νομικών προβλημάτων, με αποτέλεσμα την πλημμελή
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εφαρμογή της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και τελικά στην ελλιπή
προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.

Γ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Από τα επίσημα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής2 προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

Η  πλειονότητα  των  κρατών-μελών  έχει  μέχρι  σήμερα  επιλέξει  την  εφαρμογή
διαχειριστικών  σχεδίων  ανά  περιοχή,  ή  ανά  ομάδα  περιοχών,  ενώ  μικρότερος
αριθμός  κρατών  έχει  στραφεί  στην  ενσωμάτωση  απαιτήσεων  για  τις
προστατευόμενες περιοχές σε τομεακά σχέδια.

Η επιλογή της ίδρυσης ενός ΦΔ ανά περιοχή δεν αποτελεί την κύρια ακολουθούμενη
πρακτική. 

Η κατάρτιση και η υλοποίηση των διαχειριστικών σχεδίων γίνεται είτε από κεντρικές
είτε  από  αποκεντρωμένες  κυβερνητικές  υπηρεσίες,  σε  μικρότερη  ή  μεγαλύτερη
συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κατά συνέπεια, η σύσταση Φορέων δεν αποτελεί αυτοσκοπό, ούτε διασφαλίζει από
μόνη της  την ορθή εφαρμογή της  Οδηγίας.  Ωστόσο,  θα πρέπει  να σημειωθεί  ότι
σημαντικό ποσό κοινοτικών χρημάτων έχει επενδυθεί στη συγκρότηση και λειτουργία
τους.

Δ. ΠΡΟΤΑΣΗ 

Η  διαχείριση  υπό  την  έννοια  της  εφαρμογής  δράσεων  και  ενεργειών  που
αποσκοπούν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του
Κράτους η οποία πηγάζει ευθέως από το άρθρο 24.1 του Συντάγματος.

Ο  σχεδιασμός  του  εθνικού  συστήματος  διοίκησης  και  διαχείρισης  θα  πρέπει  να
βασίζεται και να ικανοποιεί ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο αρχών.

1. Ολοκληρωμένη  και  ενιαία  αντιμετώπιση:  Οι  προστατευόμενες  περιοχές
αποτελούν μέρος ευρύτερων χωρικών ενοτήτων με τις οποίες αλληλεπιδρούν.

2. Ολοκληρωμένος  κεντρικός  (εθνικός)  σχεδιασμός: Η  προστασία
(διατήρηση)  του  φυσικού  περιβάλλοντος  και  των  στοιχείων  του  απαιτεί
συνολική προσέγγιση σε κεντρικό (εθνικό) επίπεδο.

3. Τοπική εξειδίκευση των δράσεων: Οι δράσεις προστασίας, διατήρησης και
αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος έχουν τοπικό χαρακτήρα.

4. Επιστημονική  τεκμηρίωση  στη  λήψη  αποφάσεων: Οι  ενέργειες  του
συστήματος  διοίκησης και  διαχείρισης πρέπει  να θεμελιώνονται  από σαφή
επιστημονικά  δεδομένα.  Η  απαραίτητη  έρευνα  και  τεκμηρίωση  των

2“Establishing Conservation Measures for Natura 2000 Sites – A review of the provisions of Article 6.1 
and their practical implementation in different Member States”, European Commission 2014
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επιστημονικών στοιχείων θα πρέπει  να στηρίζεται  σε ενιαίο σχεδιασμό και
μεθοδολογία  και  σε  κάθε  περίπτωση  θα  πρέπει  να  αξιοποιείται,  με  τον
καλύτερο  δυνατό  τρόπο,  το  δυναμικό  ερευνητικών  ιδρυμάτων  και
εξειδικευμένων επιστημόνων.

5. Κοινωνική  συμμετοχή  και  συναίνεση:  Η  ύπαρξη  -  εκ  των  προτέρων
γνωστών - διαδικασιών συμμετοχής των χρηστών, φορέων και πολιτών στις
διαδικασίες  σχεδιασμού  και  λήψης  αποφάσεων  αποτελεί  σημαντική
παράμετρο αποδοχής αλλά και ενεργητικής συμμετοχής στη διατήρηση της
φύσης.  Προγράμματα ενημέρωσης και  ευαισθητοποίησης είναι  σκόπιμο να
συνοδεύουν τις επιμέρους δράσεις. Η πολιτική για τη φύση μπορεί να είναι
αποτελεσματική  και  αειφορική  όταν  επιτυγχάνει  την  ευρύτερη  κοινωνική
συναίνεση.

6. Απλότητα και ευελιξία: Οσχεδιασμός της δομής του συστήματος πρέπει να
είναι  αρχικά  απλός  για  να  διευκολύνεται  η  δυνατότητα  προσαρμογής  στις
ανάγκες που θα προκύπτουν. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης
των προστατευόμενων περιοχών θα αποτελέσει την πρώτη συνολική και κατά
το δυνατόν αντικειμενική καταγραφή των αναγκών διαχείρισης.

Τα  βασικά  συστατικά  στοιχεία  της  διαχείρισης  υπό  την  έννοια  της  ενεργητικής
προστασίας είναι:

α. Σχέδιο διαχείρισης

Για τη διαχείριση μιας περιοχής απαιτείται να έχουν προσδιοριστεί

1. Η εξειδίκευση των  ρυθμίσεων των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων σύμφωνα
με τις εξουσιοδοτήσεις του ΠΔ χαρακτηρισμού.

2. Δράσεις που κρίνονται αναγκαίες για να επιτευχθεί η ικανοποιητική κατάσταση
διατήρησης του προστατευτέου αντικειμένου

3. Η  επιστημονική  παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  του  προστατευτέου
αντικειμένου  σε  συνδυασμό  με  τη  διαχρονική  εξέλιξη  του  ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος 

Τα πρώτα 2 στοιχεία αποτελούν το σχέδιο διαχείρισης. Η θεσμοθέτηση χρήσεων γης
είναι  αναγκαία  ως  υπόβαθρο  για  την  εφαρμογή  διαχειριστικών  ρυθμίσεων  και
σύμφωνα με το Σύνταγμα στην Ελλάδα γίνεται με ΠΔ. 

ΠΡΟΤΑΣΗ:  

Η  κατάρτιση  του  σχεδίου  διαχείρισης  και  η  παρακολούθηση  είναι  κρατική
αρμοδιότητα και υλοποιείται από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ. 
Η  εφαρμογή  των  διαχειριστικών  δράσεων  και  ενδεχομένως  δράσεων
παρακολούθησης που συνάδουν με τον κεντρικό προγραμματισμό υλοποιείται από
τους  καθ’ ύλην  και  κατά  τόπους αρμόδιους  με  την  εποπτεία  των υπηρεσιών του
ΥΠΕΝ.
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β. Έλεγχοι – Φύλαξη

ΠΡΟΤΑΣΗ:  

Οι (διοικητικοί) έλεγχοι είναι κρατική αρμοδιότητα και υλοποιείται από τις υπηρεσίες
του ΥΠΕΝ. 

Η  φύλαξη  υλοποιείται  από  τους  καθ’  ύλην  και  κατά  τόπους  αρμόδιους  με  τη
συνεργασία  των  υπηρεσιών  του  ΥΠΕΝ  για  τον  καθορισμό  των  επιχειρησιακών
στόχων.

γ.  Συμμετοχή  τοπικής  κοινωνίας  –  διαμόρφωση  και  εξέλιξη  τοπικού
παραγωγικού μοντέλου (οικοανάπτυξη)

ΠΡΟΤΑΣΗ:  

Αρμοδιότητα του ΦΔ. 
Επιπλέον  προτείνεται  οι  ΦΔ να  είναι  υπό την  εποπτεία  των  Περιφερειών  και  να
εξεταστεί η δυνατότητα μετατροπής τους σε ΝΠΔΔ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Σχέδιο Διαχείρισης Παρακολούθηση Κοινωνική

συμμετοχή

Έλεγχοι Φύλαξη

Ρύθμιση

δραστηριοτήτων

Διαχειριστικές

δράσεις 

Τοπική

ανάπτυξη

Κατάρτιση Εφαρμογή

ΥΠΕΝ Κατά περίπτωση ΥΠΕΝ και

ενδεχομένως

κατά περίπτωση

εφαρμογή 

ΦΔ ΥΠΕΝ Αρμόδιες

υπηρεσίες

Η προτεινόμενη εθνική δομή περιλαμβάνει:

1. Την  ίδρυση  6  ειδικών  υπηρεσιών  διαχείρισης  φυσικού  περιβάλλοντος
(ΕΥΔΦΠ) οι οποίες υπάγονται στο ΥΠΕΝ.

Α. Αττικής – Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Β. Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας

Γ. Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου

Δ. Μακεδονίας – Θράκης

Ε. Αιγαίου

Στ. Κρήτης
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Αρμοδιότητες: 

 Κατάρτιση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης
 Υλοποίηση δράσεων των τοπικών σχεδίων διαχείρισης
 Εποπτεία εφαρμογής των τοπικών σχεδίων διαχείρισης 
 Επίβλεψη  στο  πρόγραμμα  παρακολούθησης  στη  χωρική  τους

αρμοδιότητα
 Κατάρτιση έκθεσης αξιολόγησης των ρυθμίσεων του ΠΔ χαρακτηρισμού
 Δέουσα εκτίμηση για  έργα σε περιοχές του δικτύου εντός της χωρικής

τους αρμοδιότητας
 Εκπροσώπηση στα ΔΣ των ΦΔ 
 Συνεργασία  με  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  φύλαξης  για  καθορισμό

επιχειρησιακών στόχων και κατάρτιση σχεδίου φύλαξης
 Έλεγχοι  αυτοτελείς  ή/και  σε  συνεργασία  με  τους  επιθεωρητές

περιβάλλοντος.
 Τοπικά προγράμματα βιοποικιλότητας.

2. Την  τροποποίηση  του  Οργανισμού  του  Υπουργείου  και  τη  δημιουργία
Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος με 3 τμήματα.

Α. Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών

Β. Τμήμα Βιοποικιλότητας

Γ. Τμήμα Τεκμηρίωσης (Επιστημονικής υποστήριξης)

Το ΤΒΠΠ καταργείται.

3. Την  αντικατάσταση  της  Επιτροπής  Φύση  από  την  Επιτροπή  Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών και  Βιοποικιλότητας.  Η Επιτροπή είναι  9μελής
και απαρτίζεται εξ οφίτσιο από τους προϊσταμένους των 6 τοπικών και των 3
κεντρικών υπηρεσιών.

4. 22 - 233 ΦορείςΔιαχείρισης (εναλλακτικά 13) που θα εποπτεύονται από την
Περιφέρεια. ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ με 5μελή ή 7μελή ΔΣ.

Ενδεικτική σύνθεση:

1. Πρόεδρος
2. Εκπρόσωπος της Περιφέρειας
3. Εκπρόσωπος των Δήμων
4. Εκπρόσωπος των ΜΚΟ
5. Εκπρόσωπος της ΕΥΔΦΠ

Αρμοδιότητες:
 Λειτουργία Κέντρων Πληροφόρησης
 Δράσεις Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης 

3Η πρόταση για 23 ΦΔ βασίζεται στο υπό επεξεργασία σχέδιο για το έργο των ΕΠΜ.

23 Ομάδες περιοχών -> 23 ΕΠΜ ->23 ΠΔ ->23 ΦΔ
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 Γνώμη στις ΜΠΕ
 Οργάνωση κάθε είδους διαβούλευσης
 Δυνατότητα υλοποίησης διαχειριστικών δράσεων
 Ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης προϊόντων προστατευόμενων περιοχών
 Προγράμματα οικοτουρισμού – Ξεναγήσεις – Άδειες ξεναγήσεων

Ανάλυση κόστους

Για την ανάλυση κόστους γίνονται οι εξής παραδοχές:
1. Οι ΕΥΔΦΠ στην πλήρη λειτουργία τους θα απασχολούν 

6 προϊστάμενους
12 διοικητικούς υπαλλήλους
104 υπαλλήλους (2 ανά περιφερειακή ενότητα)

2. Η στέγαση των ΕΥΔΦΠ μπορεί να καλυφθεί με συστέγαση με τις υπηρεσίες
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή/και με αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών

3. Υπάρχει σημαντική κινητή περιουσία στους υφιστάμενους ΦΔ η οποία πρέπει
να απογραφεί και να κατανεμηθεί ανάλογα με τις ανάγκες σε ΕΥΔΦΠ και ΦΔ

4. Οι κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΝ θα απασχολούν
4 προϊστάμενους
4 διοικητικούς υπαλλήλους
36 υπαλλήλους (12 ανά τμήμα)

5. Οι ΦΔ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα σχετικά μικρό και
μόνιμο  πυρήνα  εργαζομένων  και  ανάλογα  με  την  ενεργοποίηση  των
«δυνητικών αρμοδιοτήτων» να αποφασίζεται  αν θα πρέπει  να αυξάνεται  ο
αριθμός  των  εργαζομένων  ή  αν  αυτές  οι  ανάγκες  θα  καλύπτονται  με  μη
μόνιμους συνεργάτες (πχ ξεναγήσεις).

6. Η στελέχωση της κεντρικής υπηρεσίας και των ΕΥΔΦΠ μπορεί να γίνει  σε
φάσεις ως εξής:
Α Φάση 2016: Διαδικασία Μετατάξεων. Μπορεί να ξεκινήσει άμεσα μετά την
ψήφιση του νόμου για να αξιοποιηθούν δημ. υπάλληλοι που ήδη εργάζονται
σε άλλους τομείς. Δεν αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο αριθμό.
Β  Φάση  2017:  Διαδικασία  ΑΣΕΠ  –  πρόσληψη  40%  του  συνολικού
προσωπικού
Γ  Φάση  2018:  Διαδικασία  ΑΣΕΠ  –  πρόσληψη  30%  του  συνολικού
προσωπικού
Δ Φάση 2019: Διαδικασία ΑΣΕΠ – πρόσληψη του υπόλοιπου προσωπικού για
την κάλυψη του συνόλου των θέσεων

7. Η στελέχωση των ΦΔ θα χρηματοδοτηθεί  από τον τακτικό προϋπολογισμό
και μπορεί επίσης να γίνει σε φάσεις.

Επιπλέον των ανωτέρω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής:

1. Το  λειτουργικό  κόστος  των  ΦΔ  και  της  προστασίας  –  διαχείρισης  των
προστατευόμενων περιοχών γενικότερα δεν έχει εγγραφεί ποτέ στον τακτικό
προϋπολογισμό.
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2. Το  λειτουργικό  κόστος  των  ΦΔ δεν  υπάρχει  δυνατότητα  να  συνεχίσει  να
καλύπτεται  από  τους  πόρους  των  Ευρωπαϊκών  συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων.

3. Κατά την περίοδο 2010-15 οι  ΦΔ χρηματοδοτήθηκαν με περίπου 67 εκ €.
Συνυπολογίζοντας το μισθολογικό κόστος σε κάθε δράση, 24% του ποσού
ξοδεύτηκε για λειτουργικά,  20% για ενημέρωση, 27% για φύλαξη,  22% για
παρακολούθησης και 7% για διαχείριση.

4. Για  το  2016  το  μεγαλύτερο  τμήμα  (αλλά  όχι  το  σύνολο)  του  λειτουργικού
κόστους των ΦΔ ανέρχεται σε 7,8 εκατομμύρια € και καλύπτεται εξ ολοκλήρου
από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου.  Οι  πόροι  του Πράσινου Ταμείου
σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  εξάλλου  δεν  διατίθενται  για  την  κάλυψη
λειτουργικών εξόδων αλλά για διαχειριστικές περιβαλλοντικές δράσεις 

5. Στη νομοθεσία υπάρχει  πρόβλεψη για  την απόδοση ανταποδοτικών τελών
στο Πράσινο Ταμείο για τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης, ωστόσο οι
διατάξεις αυτές δεν έχουν ενεργοποιηθεί. 

6. Οι  εργαζόμενοι  στους  ΦΔ  (περίπου  400  άτομα)  στη  συντριπτική  τους
πλειοψηφία  έχουν  συνάψει  σύμβαση  ορισμένου  χρόνου  η  οποία  είχε
παραταθεί  –  με  διασταλτική  ερμηνεία  του  νόμου  –  για  ολόκληρη  την
προηγούμενη προγραμματική  περίοδο  που ολοκληρώθηκε  31.12.2015.  Με
νομοθετική ρύθμιση οι συμβάσεις αυτές ήδη παρατάθηκαν για ένα έτος. Σε
κάθε  περίπτωση  δεν  φαίνεται  να  υπάρχει  νόμιμος  τρόπος  περαιτέρω
συνέχισης  της  εργασιακής  τους  σχέσης.  Υπάρχει  ωστόσο  η
δυνατότηταπριμοδότησης της εμπειρίας στις προσκλήσεις του ΑΣΕΠ.

7. Από  το  προσωπικό  των  ΦΔ 38%  είναι  ΠΕ  (περίπου  150),  7%  είναι  ΤΕ
(περίπου 27) και 59% είναι ΔΕ (περίπου 230). Με τη συνέχιση της λειτουργίας
των ΦΔ με τη νέα τους μορφή εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν περίπου 3 εκ ανά
έτος για μισθοδοσία.

8. Χρειάζεται ενίσχυση των δομών φύλαξης. Οι επόπτες – φύλακες των ΦΔ με
την  εμπειρία  που  ήδη  διαθέτουν  θα  είναι  άμεσα  αποτελεσματικοί  εφόσον
στελεχώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες φύλαξης. Το κόστος της φύλαξης δεν
εξετάζεται εδώ.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθούν και τα εξής:

1. Η λειτουργία  των  κρατικών δομών (κεντρικών και  τοπικών)  θα  μειώσει  το
κόστος  των  αναθέσεων  οι  οποίες  θα  περιοριστούν  στο  θέμα  της
παρακολούθησης  που  υποχρεωτικά  θα  περιλαμβάνει  συμβάσεις  με
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.  Για  τις  υπόλοιπες διαδικασίες  που
περιλαμβάνονται  στο  6ετές  σχήμα  λειτουργίας  το  σύστημα  θεωρείται
αυτάρκες.

2. Οι  κρατικές  δομές  δεν  θα  επιφέρουν  επιπλέον  κόστος  για  διοικητικές,
οικονομικές και νομικές υπηρεσίες σε αντίθεση με τα ΝΠΙΔ που αποτελούν
αυτόνομες και αυτοδιοικούμενες οντότητες.

3. Τα  πρωτογενή  δεδομένα  τα  οποία  αποκτώνται  με  την  εφαρμογή  της
επιστημονικής παρακολούθησης μπορούν να αποτελούν πηγή εσόδων για το
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Κράτος. Για παράδειγμα θα μπορούσε να υπάρχει σχετικό παράβολο για κάθε
μελέτη που περιλαμβάνει τέτοια δεδομένα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

2016 2017 2018 2019

Ε4 Κ5 Ε Κ Ε Κ Ε Κ

Κεντρικές 10 200 23 460 33 660 44 880

Τοπικές 0 0 49 980 85 1700 122 2440

ΦΔ 400 8000 90 1800 120 2400 120 2400

Τελικό 
Σύνολο

410 8400 162 3240 238 4760 286 5720

Πρόταση για οικονομική βιωσιμότητα των ΦΔ:
Θα πρέπει να αναζητηθούν στο πλαίσιο παροχής ανταποδοτικών υπηρεσιών ή/και
προϊόντων προς τους χρήστες, παραγωγικούς φορείς και επισκέπτες της περιοχής
Ενδεικτικά και ως τίτλοι για αναζήτηση προτείνονται:

- Χορηγίες
- Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
- Εθελοντικές Συμφωνίες

Αντίθετα δεν θα πρέπει η αναζήτηση πόρων από τους ΦΔ να αφορά σε επιπλέον
φόρους ή τέλη.  Όπου υπάρχουν ή θα υπάρξουν στο μέλλον τέτοιες ρυθμίσεις θα
πρέπει να αποτελούν κρατικά έσοδα και να διατίθενται για τις διαχειριστικές δράσεις.

4Ε = Αριθμός εργαζομένων
5Κ = Κόστος σε χιλιάδες €
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ΧΑΡΤΗΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ  Β1
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ΧΑΡΤΗΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ  Β2
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ΧΑΡΤΗΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ    Β3
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