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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)

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=ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑ

Έκδοση ΠΔ

Έγκριση ΕΠΜ & ΔΣ

Τι επιτρέπεται και τι 
απαγορεύεται

Τι είναι περιοχή Natura;

Εκπόνηση και υλοποίηση ΔΣ



ΟΦΥΠΕΚΑ





ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

ΚΕΦ. Γ’

ΑΡΘΡΟ 26 ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΡΘΡΟ 27-ΟΦΥΠΕΚΑ= «Οργανισμός Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής»

ΑΡΘΡΟ 34 : Συσταση & Αρμοδιότητες των ΜΔΠΠ



ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
α) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ),
β) τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιμα-
τικής Αλλαγής του άρθρου 27,
γ) το Υπουργείο Εσωτερικών, που έχει την αρμοδιότη-
τα της εποπτείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και
των ΟΤΑ (Περιφερειών και Δήμων),
δ) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
που έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης των αλιευτικών
πόρων στον θαλάσσιο χώρο και προωθεί τον εκσυγχρο-
νισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας,
ε) το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που ασκεί
την ψηφιακή πολιτική και προωθεί την ηλεκτρονική δι-
ακυβέρνηση,
στ) το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
που ασκεί τις αρμοδιότητές του κυρίως στον θαλάσσιο
χώρο, τους λιμένες, τη χερσαία ζώνη αυτών και σε πα-
ράκτιους χώρους,
ζ) το Υπουργείο Τουρισμού που ασκεί την τουριστική
πολιτική και υποστηρίζει την ήπια τουριστική δραστη-
ριότητα σε προστατευόμενες περιοχές,
η) άλλα Υπουργεία συμμετέχουν στο Σύστημα Δια-
κυβέρνησης με βάση τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές τους.

α) τις Μονάδες Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιο-
χών (καλούμενες εφεξής ΜΔΠΠ) 
του άρθρου 34,
β) τις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις,
γ) τις Περιφέρειες και
δ) τους Δήμους



ΦΔ Εθνικού Δρυμού 
Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης

23 Περιοχές Natura 2000

ΦΔ Κεντρικής & Ανατολικής 
Κρήτης

31 Περιοχές Natura 2000

ΦΔ στην Κρήτη ήταν….

… ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΕ: 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΠ



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



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας!


