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Προστατευόμενες 
περιοχές 

ανακήρυξη

διαχείριση
ανάπτυξη



χερσαίες ή υδάτινες εκτάσεις 
με ιδιαίτερα οικολογικά ή και 

τοπικά χαρακτηριστικά

προστατεύονται νομοθετικά με 

ειδικό καθεστώς διαχείρισης

κύριο σκοπό τη διατήρηση των 
ιδιαίτερων αξιών τους για την 
παρούσα και τις μελλοντικές 

γενιές, καθώς και την 
εξυπηρέτηση σύγχρονων 

κοινωνικών αναγκών

Προστατευόμενες 
περιοχές 



34,96%
χερσαία 
έκταση, 

(46.507 τετ. 
χλμ)

1,46% 
θαλάσσια  

(7,201 τετρ. 
Χιλ). 

Προστατευόμενες 
περιοχές 



Πολλές 
δεκαετίες η βάση 

για προστασία 
του 

περιβάλλοντος 

ΔΑΣΙΚΕΣ
(αποκλειστικά

Δασική 
νομοθεσία 

Αποτέλεσε την 
βάση για την 

περιβαλλοντική 
νομοθεσία 



Βάση για την κήρυξη δέκα (10) 
εθνικών δρυμών 

1938: πρώτοι 
εθνικοί δρυμοί 

Ολύμπου και 
Παρνασσού 

1937

Α.Ν. 837/1937



Θέσπιση

Αισθητικών 
δασών 

Διατηρητέων 
μνημείων της φύσης. 

Ν.Δ. 86/69

Άρθρο 78



•Περί 
προστασίας 
της 
αυτοφυούς 
χλωρίδας 
και πανίδας 

ΠΔ 
67/1981                  

(ΦΕΚ 
23/τΑ/1981)



Ν. 998/79

(άρθρο 4)

Δάση και δασικές εκτάσεις που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

επιστημονικό, αισθητικό, 
οικολογικό ή γεωμορφολογικό 

ενδιαφέρον 

Διεύρυνση 
προστασίας 

Στη συνέχεια με τις διατάξεις του Ν. 
3208/2003 προστίθενται οι αρχαιολογικοί 

χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι 



Περιβαλλοντική 
νομοθεσία 

• Ν. 1650/1986 περί 
«προστασίας του 
περιβάλλοντος…»

• (πρώτος 
περιβαλλοντικός νόμος)

• Άρθρο 19: καθορισμός διαφόρων 
τύπων προστατευόμενων περιοχών 
όπως περιοχές απολύτου 
προστασίας, προστασίας , εθνικά 
πάρκα (δρυμός για τις δασικές 
εκτάσεις), προστατευόμενοι φυσικοί 
σχηματισμοί  



άρθρο 21 του (Ν. 1650/1986) γίνεται επίσης 
καθορισμός της ειδικής διαδικασίας κήρυξης 
και διαχείρισης των νέων προστατευόμενων 

περιοχών

Παράλληλα ο αριθμός των προστατευόμενων και 
υπό προστασία περιοχών αυξάνεται με την 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία Διεθνών 
Συμβάσεων, Συμφωνιών και Κοινοτικών 
Οδηγιών για την προστασία της φύσης



Σημερινή 
νομοθεσία: 

Ν. 
3937/2011, 
ως ισχύει

Αναθεώρηση 
πολλών άρθρων 

του Ν. 1650/1986

Αντικατάσταση 
κατηγοριών 

προστατευόμενων 
περιοχών  

Συνδυασμός

Προϋφιστάμενης 
πολεοδομικής 

νομοθεσίας

Και 

Δασικής 



Επικυρώνεται με Π.Δ. ή απόφαση του 
εκάστοτε συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης 

Χαρακτηρισμός: απαιτεί αιτολόγηση

Ειδική περιβαλλοντική μελέτη (έγκριση 
από το γενικό γραμματέα του ΥΠΕΝ)

Ή ειδική έκθεση

Διαδικασία καθορισμού περιοχής 

Διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της 
προστασίας  

Για να υπάρχει η απαιτούμενη ευελιξία



Δίκτυο Νatura

χερσαίων και 
θαλάσσιων 
περιοχών 
όλων των 

κρατών μελών 
της ΕΕ

1150.000 τετρ. 
χιλιόμετρα

27.000 
περιοχές 



Η συνολική έκταση γης που 
καλύπτεται από το δίκτυο 

Natura 2000 

•περίπου το 18 % της συνολικής 
χερσαίας έκτασης της ΕΕ

Εθνική χερσαία κάλυψη του 
δικτύου 

•Ανάλογα με τη χώρα: 9% έως 38% 



• περιλαμβάνουν διαφορετικούς 
τύπους οικοσυστημάτων όπως 
χερσαία, λιμνοποτάμια και θαλάσσια 
οικοσυστήματα

• οικοσύστημα μπορεί να περιλαμβάνει 
έναν ή περισσότερους οικοτόπους και 
συνήθως φιλοξενεί μια ποικιλόμορφη 
κοινότητα φυτών και ζώων.

Περιοχές 
NATURA 

•δασικά οικοσυστήματα 

αντιστοιχούν περίπου στο 50 %

•αγροοικοσυστήματα (βοσκότοποι 

και άλλες γεωργικές εκτάσεις) 

καλύπτουν περίπου το 40 % Της 

έκτασης του δικτύου

•



Περιοχές NATURA 2000

ΖΕΠ

ΤΚΣ
ΕΖΔ
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 • Περιοχές 
Natura
2000

• Χαρακτηρ
τισμός
βάσει της 
οδηγίας 
για τα 
πτηνά

• (2009/147/
ΕΚ)
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Σ • βάσει της 
οδηγίας για 
τους 
οικοτόπους
(32/43/ΕΟΚ)

• έχουν 
εγκριθεί 
επισήμως 
από την 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή
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•βάσει της οδηγίας 
για τους οικοτόπους

•Χαρακτηρισμός -
τα κράτη μέλη 
μέσω νομοθετικής 
πράξης και για 
τους οποίους 
εφαρμόζονται τα 
απαιτούμενα 
μέτρα διατήρησης 
προκειμένου να 
διασφαλιστεί η 
διατήρηση των 
ειδών και των 
τύπων οικοτόπων
ενωσιακής
σημασίας που 
βρίσκονται εκεί.



ΕΖΔ ΤΚΣ



Περιοχές natura

βασικές για επιλεγμένα είδη χλωρίδας και πανίδας

τύπους οικοτόπων μεταξύ αυτών που καλύπτει η 
οδηγία για τους οικοτόπους και η οδηγία

είδη και οικοτόπους που 
θεωρούνται ευρωπαϊκής 

σημασίας



ορίζονται αποκλειστικά με βάση την 
εθνική ή περιφερειακή νομοθεσία

διαφέρει από χώρα 
σε χώρα.

Δεν έχουν το ίδιο 
καθεστώς με τις 
περιοχές του 
δικτύου Natura 2000

φυσικά 
καταφύγια, τα 

εθνικά πάρκα και 
άλλες εθνικές και 

περιφερειακές 
προστατευόμενες 

περιοχές 



δεν αποκλείεται 
ορισμένες εθνικές 

περιφερειακές 
προστατευόμενες 

περιοχές 

Χαρακτηρισμένες 
ως περιοχές 

Natura 2000

Εφαρμογή 
ενωσιακού

δικαίου



NATURA 
2000

κοινωνικοοικονομικά ζητήματα 
δεν λαμβάνονται συνεπώς 
υπόψη κατά τη διαδικασία 
επιλογής των περιοχών του 

δικτύου.

πραγματοποιείται με 
αμιγώς επιστημονικά 

κριτήρια σύμφωνα



Δέσμευση άνθρακα (ρυθμιστικές Υπηρεσίες )

Μετρίαση επιπτώσεων κλιματικής 
αλλαγής 

Πλημμύρες Διάβρωση εδάφους 

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες 
περιοχών natura

Νερό 
Βιώσιμες καλλιέργειες 

– βιώσιμη ξυλεία  



Συνολικό οικονομικό όφελος 
(πρόσφατες μελέτες της Ε.Ε.)

200-300 δις  ευρώ (2-3% 
του ΑΕΠ της Ε,Ε,)

4,4 εκ θέσεις εργασίας και 
405 δις ευρώ κύκλος 

εργασιών 

Διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς –
αίσθηση του «ανήκειν σε ένα τόπο»

Πλημμύρες Διάβρωση εδάφους 

Πολιτιστικές υπηρεσίες 

Δραστηριότητες 
αναψυχής

Τουριστικές 
δραστηριότητες  



Η συμμετοχή του κοινού στον σχεδιασμό και στην 
κατάρτιση ειδικών ανά περιοχή στόχων διατήρησης 
και μέτρων διατήρησης για μια περιοχή του δικτύου 
Natura 2000 παρέχει τη δυνατότητα να ληφθούν 
υπόψη οι απόψεις των ανθρώπων που ζουν και 
εργάζονται στη συγκεκριμένη περιοχή ή τη 
χρησιμοποιούν

Η συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών αποτελεί μια 
ευκαιρία να αποφευχθούν ή να 
επιλυθούν πιθανές συγκρούσεις και να 
αξιοποιηθεί η γνώση και η πείρα τους

εξαιρετική ευκαιρία να δημιουργηθεί 
μια κοινωνική ατμόσφαιρα που να 
ευνοεί περισσότερο τη διατήρηση του 
περιβάλλοντος.



αξιοποιούνται πλήρως οι γνώσεις και η εμπειρία -

ντόπιοι για τα πολύτιμα χαρακτηριστικά της 

περιοχής αλλά και για τα προβλήματα και τους 

τρόπους επίλυσής του

εξαιρετική ευκαιρία να 
δημιουργηθεί μια 

κοινωνική ατμόσφαιρα 
που να ευνοεί 

περισσότερο τη 
διατήρηση του 
περιβάλλοντος.

ελαχιστοποιούνται ή αποφεύγονται 
οι ενδεχόμενες συγκρούσεις μεταξύ 
των ενδιαφερόμενων μερών, αφού 

τα επίμαχα θέματα έχουν 
εντοπιστεί και συζητηθεί εξαρχής

εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα 
των μέτρων προστασίας και 

διαχείρισης και 
εξοικονομούνται οι πόροι που 

μπορεί να ξοδεύονταν αλόγιστα 
εξαιτίας της μη εφαρμογής τους

εξασφαλίζεται η 
συνέχεια και 

συνέπεια στο έργο 
της προστασίας

καλλιεργείται η 
«κουλτούρα» των 

συμμετοχικών 
διαδικασιών



Αποχαρακτηρίζεται μια περιοχή 

NATURA 2000

Μόνο αν χάσει την αξία διατήρησης, 
λόγω εξέλιξης του φυστικού
περιβάλλοντος  και δεν αποδώσει 
κανένα μέτρο διαχείρισης 

Όχι λόγω υποβάθμισης του φυσικού 
περιβάλλοντος 

Η υποβάθμιση αποτελεί παράβαση 
της ενωσιακής νομοθεσίας 



Ειδικές περιβαλλοντικές 
Μελέτες  (ΕΠΜ)

Αξιολογούν τοπικές 
κοινωνικές και 

οικονομικές  συνθηκες

οικολογικές 
απαιτήσεις των 
ειδών και των 
οικοτόπων που 

φιλοξενούν 

Στην περίπτωση 
που υπάρχουν 
προτείνονται 

μέτρα 
αποκατάστασης 

Προβλέπουν ή 
εκτιμούν 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ

•Οδηγία για τα πτηνά: 
αναγνωρίζει θεμιτό χαρακτήρα 
της θήρας ως μορφής βιώσιμης 
χρήσης και δεν απαγορεύουν a 
priori το κυνήγι

Κυνήγι

•εφόσον δεν έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις για τα είδη ή τους 
τύπους οικοτόπων

•Μόνον μετά από αξιολόγηση 
μπορεί να διαπιστωθεί αν 
υφίσταται αντίκτυπος.

Υλοτομία 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ

•κολύμβηση, πεζοπορία, ποδηλασία, 
ψάρεμα, κυνήγι

•μοναδικές ευκαιρίες να 
ανακαλύψουμε και να 
απολαύσουμε την πλούσια φυσική 
κληρονομιά της Ευρώπης.

Αναψυχή

δραστηριότητες αναψυχής είναι συμβατές με τις 
διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους και της 

οδηγίας για τα πτηνά, εφόσον δεν παραβλάπτουν τους 
οικοτόπους και τα είδη που ζουν σε αυτούς. Το 

ζητούμενο είναι ο προσεκτικός σχεδιασμός και η συνετή 
αξιοποίηση των πόρων ώστε οι δραστηριότητες αυτές να 

μην καταστρέψουν τελικά τους πόρους από τους 
οποίους εξαρτάται η ύπαρξή τους.



Διαχείριση – Διοίκηση περιοχών NATURA 
2000

Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων 

Περιοχών

Ιδρύθηκαν : Ν. 
3044/2002 (ΦΕΚ 
197/27-8-2002) 
ιδρύθηκαν 25 

Περιοχές 
Προστασίας με 

Φορέα Διαχείρισης 
(ΦΔ)

Ν. 4519/2018 ιδρύθηκαν 8 
νέοι ΦΔ

Ν. 
4685/2020 : 

Ίδρυση 

Οργανισμός Φυσικού 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής 
(ΟΦΥΠΕΚΑ)

κατάργηση των 8 νέων ΦΔ

κεντρικό 
σύστημα 

διοίκησης

Μονάδες Διαχείρισης 
Προστατευόμενων 

Περιοχών – ΜΔΠΠ 
για 24 περιοχές 



Οι φορείς διαχείρισης 
διαχειρίζονται ΜΟΝΟ 

τις περιοχές που 
έχουν ενταχθεί στο 

δίκτυο ΝATURA 2000





Προστατευόμενες 
περιοχές 

Διοικείται –
διαχειρίζεται 

Το 30%
αυτών 



Προστασία φυσικού 
περιβάλλοντος 

Συνδεδεμένη άρρηκτα με 
τον άνθρωπο 

Θέσπιση προστατευόμενων 
περιοχών

Βέλτιστο εργαλείο 
χωρικού σχεδιασμού

Επαναπροσδιορίζει 
χρήσεις 

Στόχους διαχείρισης 

Αναπτυξιακές 
προοπτικές μια περιοχής 



Προστασία

Διατήρηση  

Ειδικές 
οικολογικές 

μελέτες

(επιστημονική 
τεκμηρίωση του 

σχεδίου του Π.Δ.)

Σχέδια διαχείρισης 



Σχέδια 
διαχείρισης:

Στόχοι διατήρηση –
ιεράρχηση 

προτεραιοτήτων 
διαχείρισης 

διαχειριστικές δράσεις, 
παρεμβάσεις και μέτρα που 

είναι απαραίτητα για να 
επιτευχθεί ή να διατηρηθεί 
η ικανοποιητική διατήρηση 

του προστατευτέου
αντικειμένου

την εξειδίκευση των 
όρων και περιορισμών 

άσκησης 
δραστηριοτήτων και 

εκτέλεσης έργων

τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες για 
την υλοποίηση έργων, δράσεων και μέτρων 
που απαιτούνται για την αποτελεσματική 

προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των 
αντικειμένων που προστατεύονται κατά 

περίπτωση, καθώς και τα κατάλληλα 
προγράμματα



Σχέδια διαχείρισης 

σχέδια δράσης, 
στα οποία 

εξειδικεύονται 
τα αναγκαία 

μέτρα, δράσεις, 
έργα και 

προγράμματα, 
οι φάσεις,

κόστος, οι πηγές 
και οι φορείς 

χρηματοδότησής

χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσης τους 
και οι φορείς 

εφαρμογής τους.



διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη διατήρηση των 
οικοτόπων και των ειδών 

ενωσιακού ενδιαφέροντος, 
ειδικότερα εκείνων που είναι 
ευάλωτα στον κατακερματισμό 

ή στην απομόνωση.

πρόσθετο καταφύγιο για τα 
είδη και τους τύπους 

οικοτόπων εκτός των ορίων 
των περιοχών του δικτύου.

ουσιαστική βελτίωση της 
οικολογικής συνοχής του 

δικτύου και στη λειτουργική 
συνδεσιμότητα των περιοχών 

Natura 2000

Περιοχές εκτός ΝΑTURA 

επηρεάζουν; 



διασφαλίζουν τη 
διαφύλαξη, διατήρηση ή 
αποκατάσταση επαρκούς 

ποικιλίας και 
επιφάνειας οικοτόπων
για όλα τα είδη άγριων 
πτηνών στο ευρωπαϊκό 

έδαφος (άρθρο 3 της 
οδηγίας για τα πτηνά)

Η απαίτηση αυτή 

ενδέχεται να 

συνεπάγεται τη λήψη 

μέτρων προστασίας 

οικοτόπων που 

βρίσκονται εκτός του 

δικτύου Natura 2000.

Είδη υπό 

εξαφάνιση  

προστατεύονται 

εκτός των περοχών

NATURA 2000

δύο οδηγίες της ΕΕ για τη 
φύση απαιτούν επίσης την 
προστασία ορισμένων ειδών 
σε ολόκληρη την ΕΕ, τόσο 

εντός όσο και εκτός των 
περιοχών Natura 2000, 

προκειμένου να διασφαλιστεί 
η διατήρησή τους σε 

ολόκληρη την περιοχή της 
φυσικής κατανομής τους 

στην ΕΕ



απαιτήσεις διατήρησης του Natura 2000 πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη κατά την προετοιμασία 

και την υλοποίηση ευρύτερων χωροταξικών 
σχεδίων και αναπτυξιακών προγραμμάτων και 

πολιτικών.

κατά την εκπόνηση των εν λόγω σχεδίων, 
μέσω διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες αρχές, οι 

οποίες μπορούν να παράσχουν χρήσιμες 
πληροφορίες ώστε να προβλεφθεί και να 

προληφθεί κάθε δυνητικός αντίκτυπος στις εν 
λόγω απαιτήσεις διατήρησης

δέουσα εκτίμηση 
του δυνητικού του 
αντικτύπου στην 
ακεραιότητα της 

περιοχής σε 
συνάρτηση με τους 

στόχους 
διατήρησής της.

στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ) 
παρέχει ένα εργαλείο για την αξιολόγηση, την 

πρόληψη και τον μετριασμό των δυνητικών 
επιπτώσεων στις απαιτήσεις διατήρησης των 
περιοχών Natura 2000 εφόσον συνδυάζει την 

επαρκή εξέταση των δυνητικών επιπτώσεων στις 
προστατευόμενες περιοχές με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους όσον αφορά τη δέουσα εκτίμηση

χωροθέτηση των 
σχεδιαζόμενων 

δραστηριοτήτων, για 
παράδειγμα 

αποφεύγοντας τις 
πλέον ευαίσθητες 

περιοχές.



Οδηγία για 
τα πτηνά 

αλληλεπιδρά 
με άλλα 

νομοθετήματα 
της ΕΕ 

Οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική  

(επίτευξη ικανοποιητικής  
οικολογικής κατάστασης 

Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα

(επίτευξη ικανοποιητικής οικολογικής 
ισορροπίας στις λιμνοθάλασσες, ποτάμια, νερά)



Oδηγία για τη φύση 

αλληλεπιδρά : 

με διάφορους τρόπους, με 
τις άλλες πολιτικές της 
ΕΕ  Οι εν λόγω πολιτικές 
λαμβάνουν υπόψη τις 
διατάξεις για την 
προστασία της φύσης οι 
οποίες ισχύουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στηρίζουν την εφαρμογή 
τους.



• Αναγνώριση 
ως  μέσο 
οικονομικής 
ανάπτυξης

• Λειτουργία 
προστατευόμενης 
περιοχής 

Όχι στείρες 
απαγορεύσεις 

Διαχειριστικές 
προσεγγίσεις

των στόχων της 
περιβαλλοντική

ς και 
αναπτυξιακής 
ευρωπαϊκής κι 

εθνικής 
πολιτικής

βάση των 
επιστημονικών 

δεδομένων



Αντιγόνη Καραδόντα

Δασοπόνος Msc, 

Υποψ. Διδάκτορας τμήματος ΔΕΞΥΣ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

Μέλος ΔΣ Φ.Δ.Π.Π. Ευβοίας 

Ευχαριστώ 

πολύ 


