
Διοικητική διαχείριση 
των προστατευόμενων 
περιοχών NATURA 2000 

στην Κρήτη 

Βαγγέλης Περάκης, Συντονιστής Γεωπάρκου Σητείας 



Oι περιοχές Natura 2000  

Οι περιοχές Νatura 2000 αποτελούν ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας 
σπάνιων ή και απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών και οικοσυστημάτων.  
 
Το δίκτυο Natura 2000 ιδρύθηκε τον Μάιο του 1992 με την υιοθέτηση της Οδηγίας για 
τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) η οποία συμπληρώνει την Οδηγία για τα Πουλιά 
(79/409/ΕΟΚ). 
 
 Έτσι το δίκτυο αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: 
 
-τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την 
Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία για τα Πουλιά (79/409/EK) «για τη 
διατήρηση των άγριων πτηνών» 
 
-τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance – SCI) 
όπως ορίζονται στην Οδηγία για του Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ). 



Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 241 
Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ).  
 
Οι δύο κατάλογοι περιοχών παρουσιάζουν μεταξύ τους επικαλύψεις όσον αφορά τις 
εκτάσεις τους. Ο κατάλογος των Ελληνικών Ζωνών Ειδικής Προστασίας δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 1495/Β/06.09.2010 ως παράρτημα στη νέα ενσωμάτωση της Οδηγίας 
79/4009/ΕΟΚ (η οποία κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ).  
 
Από τους 241 Ελληνικούς ΤΚΣ, οι 239 χαρακτηρίστηκαν ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης 
με το Ν3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011). 

Ο  πρώτος  Φ∆ΠΠ  ιδρύθηκε  το  1999 και αφορούσε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο 
Ζακύνθου.   
Ακολούθησαν  αυτός  του  Σχινιά-Μαραθώνα  (2000)   
και  μαζικά άλλοι  27  (2002) 
Αν και τυπικά είχαν  ιδρυθεί  29  φορείς διαχείρισης, λειτούργησαν οι 28,  καθώς ο 
ΦΔ της Λίμνης Καστοριάς δεν συγκροτήθηκε ποτέ.  
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Η αύξηση των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών από 
28 σε 35 με παράλληλη μεγέθυνση της περιοχής ευθύνης τους, ώστε να 

καλύψουν όλες τις περιοχές Natura, είναι ο βασικός «κορμός» του 
Νόμου Υπ’ Αριθμ. 4519/2018 (ΦΕΚ Α’ 25/20.02.2018)  

περί «Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλων 
διατάξεων» 

 
 

Η Απόφαση με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97977/12554 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 
788/31.12.2018) για τη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του  

 

Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης 

 
Περιλαμβάνει 31 περιοχές Natura 



 Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης».  

 
Έδρα του φορέα ορίζεται το Ηράκλειο του Νομού Ηρακλείου.  



Protected areas in Sitia Municipality  

GR4320015 SPA NISIDES KAVALLOI 

GR4320006 SCI VOREIOANATOLIKO 
AKRO KRITIS: DIONYSADES, ELASA KAI 
CHERSONISOS SIDERO (AKRA MAVRO 
MOURI - VAI - AKRA PLAKAS) KAI 
THALASSIA ZONI  

GR4320009 SPA VOREIOANATOLIKO 
AKRO KRITIS 

GR4320016 SPA ORI ZAKROU 

GR4320004 SCI MONI KAPSA 
(FARANGI KAPSA KAI GYRO PERIOCHI) 

GR4320008 SCI NISOS KOUFONISI 
KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI 

GR320011 SPA DIONYSADES NISOI 

12 Wetland (Recording WWF)) 

 7 Shelters wild life 

GR4320005 SCI OROS THRYPTIS KAI 
GYRO PERIOCHI 



Νομική μορφή Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών  

 
1. Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) είναι τα 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που έχουν ως σκοπό τη 
διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης 
και του τοπίου  
 

2. Οι ΦΔΠΠ είναι κοινωφελή Ν.Π.Ι.Δ. και δεν έχουν κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα.  
 

3. Οι ΦΔΠΠ εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  



ΔΣ 7μελές με εκπροσώπους:  
 
•Υπουργείου Περιβάλλοντος  
 
•τοπικών παραγωγικών φορέων 
 
•τοπικών Αρχών (Δήμος, Περιφέρεια) 
 
•ΜΚΟ  
 

Μπορεί να συνιστώνται άμισθες συμβουλευτικές 
επιτροπές 

Δομή ΦΔΠΠ 



1. Παντελή Αρβανίτη, Δασολόγο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Δ/ νση Δασών 
Ηρακλείου, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 
αναπληρωτή τον Γεώργιο Τίγκιλη, Βιολόγο, Προϊστάμενο Δ/νσης ΚΕΠ Δήμου 
Ηρακλείου.  

2.  Θεοδόσιο Καλαντζάκη Δήμαρχο Ιεράπετρας ως εκπρόσωπο της ΠΕΔ Κρήτης, με 
αναπληρωτή τον Νικόλαο Σχοιναράκη Δήμαρχο Γόρτυνας. 

3.  Λάμπρο Καμπουράκη Περιφερειακό Σύμβουλο, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας 
Κρήτης, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ζερβάκη, Περιφερειακό Σύμβουλο 

4. Εμμανουήλ Αβραμάκη Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ως εκπρόσωπος της επιστημονικής 
κοινότητας, με αναπληρώτρια την Στυλιανή Αϊλαμάκη Δημοτική Σύμβουλο Σητείας.  

5. Μηλιαράκη Κατερίνα ως εκπρόσωπο της επιστημονικής κοινότητας, με 
αναπληρώτρια την Άννα Δερβένη  

6. Προμπονά Μιχάλης  Φυσικό PHD, ως εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών 
Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Περάκη, 
Γεωπόνο ΤΕ  

7. Διαμάντη Δασκαλάκη, Βιοκαλλιεργητή, ως εκπρόσωπο των Παραγωγικών Φορέων 
της Περιοχής με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Παπαηλιάκη,Γεωπόνο. 

 
 
Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ο Μιχαήλ Προμπονάς του Αντωνίου. Η θητεία του 

Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής με 
δυνατότητα ανανέωσης.  

Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΠΠ  



Οι Αρμοδιότητες τους περιγράφονται στο άρθρο 4 του ν. 4519/2018 
και μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:  

 
•Διοίκηση και λειτουργία της προστατευόμενης περιοχής·  
 
•Διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος (βάσει σχεδίου διαχείρισης 
και προγράμματος δράσης)·  
 
•Επιστημονική παρακολούθηση· 
 
 •Παρακολούθηση και αξιολόγηση εφαρμογής της νομοθεσίας που 
ρυθμίζει την προστατευόμενη περιοχή.  
 
•Φύλαξη, συνεπικουρούμενη από τις αρμόδιες αρχές, και επικουρία  
των αρμόδιων αρχών στον έλεγχο εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων για κάθε είδους έργο και 
δραστηριότητα στις περιοχές ευθύνης τους·  
 



•Γνωμοδότηση πριν την χωροθέτηση και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
έργων και δραστηριοτήτων·  
 
•Ενημέρωση και εκπαίδευση, η υποστήριξη οικοτουριστικών προγραμμάτων 
και δράσεων ανάδειξης και προώθησης τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς 
τομέα σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 
 
 •Η ανεύρεση, διασφάλιση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για 
την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων. 
 
•Η κατασκευή και συντήρηση ορειβατικών μονοπατιών σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 
 
 



Πόροι των ΦΔΠΠ  
 
 
1.) επιχορήγηση από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
 
2.) έκτακτες επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, που δίδονται από τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Υ. Π. και Ενέργειας  
 
3.) επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις που μπορεί να δίδονται από τον προϋπολογισμό 
άλλων Υπουργείων, το Πράσινο Ταμείο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 
4.) πόροι που διατίθενται από το Περιφερειακό και τα Τομεακά 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ)  
 
5.) έσοδα από τις δραστηριότητές τους που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς τους, 
συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από προϊόντα που παράγουν ή 
εκμεταλλεύονται, εισιτήρια, ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών Κ.Λ.Π. 
 
  
 



6.) πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας τους, επιχορηγήσεις, δωρεές, 
κληρονομίες, κληροδοσίες, κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές και χορηγίες 
φυσικών ή νομικών προσώπων 
 
7.) έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις 
 
8.) ποσά από κάθε άλλη νόμιμη και συμβατή με το σκοπό τους δραστηριότητα, τα οποία 
εγκρίνονται από το Δ.Σ. 
 
9.) έσοδα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
  
10.) έσοδα από κάθε πρόστιμο και τέλος για τα οποία προβλέπεται η απόδοσή τους 
στους ΦΔΠΠ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 



Προσωπικό των ΦΔΠΠ  
 
Προβλέπεται στελέχωση μέσω ΑΣΕΠ με προσωπικό που θα προσληφθεί με 
συμβάσεις αορίστου χρόνου το 2019. 
 Στο μεταξύ, συνεχίζει η απασχόληση των υφιστάμενων εργαζομένων, με 
σκοπό την προκήρυξη θέσεων οκτάμηνης απασχόλησης που θα στελεχώσουν 
το Φορέα εωσότου αναλάβει το τακτικό προσωπικό. 
 
 
Επιτρέπεται στους ΦΔΠΠ η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για να 
αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες των ΦΔΠΠ και να διασφαλιστεί η 
δυνατότητα προετοιμασίας και ένταξης στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις 
της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την επίτευξη θεσμικής 
θωράκισης του δικτύου περιοχών Natura 2000 και την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος και των προστατευτέων αντικειμένων.  



Ο Νόμος  όμως δεν επιλύει βασικά λειτουργικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι φορείς διαχείρισης κατά τα 16 χρόνια λειτουργίας 

τους, καθώς οι αρμοδιότητές τους δεν γίνονται αρκετά σαφείς και 
διακριτές, παρατείνοντας τη σύγχυση σε σχέση με άλλες αρχές 

 που είναι συναρμόδιες. 

Ο νέος νόμος (Ν. 4519/2018)  αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο και θέτει τη δομή του 
εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών  

 
Πηγή του νόμου ήταν η ανάγκη να οριστούν οι αρμοδιότητες για την κάθε 

προστατευόμενη περιοχή, όπως και να καθοριστεί ο ρόλος του υπουργείου ως 
συντονιστή του συστήματος.  

 
Η ανάγκη αυτή έγινε πιο επιτακτική μετά τον νόμο για τη βιοποικιλότητα (2011), 
 αλλά και την απειλή παραπομπής της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη 

επαρκή προστασία των περιοχών Natura 2000. 

Συμπεράσματα  



Η Άμεση έγκριση όσων προεδρικών διαταγμάτων εκκρεμούν και ολοκλήρωση των 
σχεδίων διαχείρισης και στη συνέχεια σταδιακή έκδοση προδιαγραφών και συστάσεων 

για την προστασία και διαχείριση των περιοχών. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σε δύο διεθνείς ανοικτούς 
διαγωνισμούς με τίτλους: 

 
«Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις 
περιοχές του δικτύου Natura 2000»  
 
«Τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός της εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών 
Μελετών, σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για τις 
περιοχές του δικτύου Natura2000 
 

Αποσκοπούν στην θεσμική θωράκιση όλων των περιοχών του δικτύου  
Natura 2000 της χώρας. 



Ευχαριστώ    
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