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Προστατευόμενες περιοχές
Με τον όρο προστατευόμενη περιοχή εννοούμε έναν
αναγνωρισμένο και σαφώς καθορισμένο γεωγραφικό χώρο για
τον οποίο υπάρχει δέσμευση διατήρησης και ο οποίος υπόκειται
σε διαχείριση μέσω νομικών ή άλλων αποτελεσματικών μέσων,
ώστε να επιτευχθεί η μακροπρόθεσμη διατήρηση και
προστασία της φύσης με τις συναφείς της οικοσυστημικές
υπηρεσίες και πολιτιστικές αξίες (ορισμός IUCN, 2008).

Προστατευόμενες περιοχές αποκαλούμε τις διαχειριζόμενες
εκτάσεις που ως βασικό διαχειριστικό σκοπό έχουν τη
διατήρηση στοιχείων της φύσης

Ως διαχειριζόμενη έκταση εννοούμε την έκταση εκείνη για την οποία έχουν
οριστεί συγκεκριμένοι σκοποί οι οποίοι καλούνται να επιτευχθούν μέσα από
ένα σύνολο ενεργειών που σχεδιάζονται ακριβώς για το σκοπό αυτό







Προστατευόμενες περιοχές στην 
Ελλάδα

Περιοχές απόλυτης 
προστασίας της φύσης 

Περιοχές προστασίας της 
φύσης 

Φυσικά πάρκα (Εθνικά -
Περιφερειακά)

Περιοχές προστασίας 
οικοτόπων και ειδών 

(Natura 2000) και ΚΑΖ

-Ειδικές Ζώνες Διατήρησης 

-Ζώνες Ειδικής Προστασίας 
(πτηνά)

-Καταφύγια Άγριας Ζωής 

>Προστατευόμενα τοπία 

>Προστατευόμενοι 
Νησιωτικοί Υγρότοποι

>Προστατευόμενοι φυσικοί 
σχηματισμοί 



Το 33% της χερσαίας έκτασης της Κρήτης είναι Natura



Το 35% της χερσαίας έκτασης της Κρήτης είναι Natura ή ΚΑΖ



Σημαντικές θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000



54 περιοχές Natura (από 446)

28 +1 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ - οδηγία 2009/147)
25 +1 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ – οδηγία 92/43)



23 περιοχές Natura (από 54)

To 59% της έκτασης Natura στην Κρήτη

Το 43% του Νομού Χανίων είναι Natura

9 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ -
οδηγία 2009/147)

14 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ –
οδηγία 92/43)



Ρυθμίσεις προστασίας στις περιοχές 
Natura 2000

α) Απαγορεύεται η εγκατάσταση ιδιαιτέρως οχλουσών και 
επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων
β) Απαγορεύεται η εγκατάσταση βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης, 
γ) Απαγορεύεται η αλιεία με δίχτυα τράτας, δράγες, 
πεζότρατες ή παρόμοια δίχτυα και με στατικά δίχτυα πάνω 
από κοραλλιογενή ενδιαιτήματα και ασβεστοφυκικούς
βυθούς.
δ) Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία 
ιχθυοκαλλιεργειών σε λιβάδια ποσειδωνίας.
ε) Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, 
πλην εκείνων που ενημερώνουν τον επισκέπτη για την 
περιοχή ή προωθούν τις ήπιες φυσιολατρικές 
δραστηριότητες.
στ) ρυθμίσεις αρτιότητας



Θεσμοθέτηση περιοχών Natura

Εκπόνηση ΕΠΜ & ΔΣ

Έκδοση ΠΔ

Έγκριση ΕΠΜ & ΔΣ

Τι επιτρέπεται και τι 
απαγορεύεται

Τι είναι περιοχή Natura;

Εκπόνηση και υλοποίηση ΔΣ





ΦΔ Εθνικού Δρυμού 
Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης

23 Περιοχές Natura 2000

ΦΔ Κεντρικής & Ανατολικής 
Κρήτης

31 Περιοχές Natura 2000

ΦΔ στην Κρήτη



Αρμοδιότητες

• Εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης
• Παροχή γνωμοδοτήσεων
• Συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων
• Διαβούλευση με την τοπική κοινωνία
• Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την 

προώθηση αναπτυξιακών προτύπων και 
δράσεων

• Κατασκευή και συντήρηση ορειβατικών 
μονοπατιών 

• επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και 
δικαστικών αρχών επί ζητημάτων αρμοδιότητάς 
των ΦΔ



Άλλοι εμπλεκόμενοι Φορείς

• υπηρεσίες του ΥΠΕΝ (Τμήματα Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος, Συντονιστικό Γραφείο 
Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών κλπ)

• υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
(Δασικές υπηρεσίες, Γενική Διεύθυνση 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής κλπ)

• οι υπηρεσίες των Περιφερειών (Διευθύνσεις 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού)

• Λιμενικό Σώμα

• Σώμα Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής κ.α.



Νέο νομοσχέδιο



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας!


