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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η ολοκλήρωση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς το 
ΠΔΠ αποτελεί ένα εργαλείο οργάνωσης και ιεράρχησης των αναγκών των περιοχών Natura για 
κάθε χώρα της ΕΕ. Η χρησιμότητα του εργαλείου αυτού έχει τονιστεί πολλάκις από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδικότερα όσον αφορά στον στρατηγικό και επιτελικό σχεδιασμό της 
αξιοποίησης των ευρωπαϊκών αλλά και άλλων διαθέσιμων πόρων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται 
και η έκδοση του νέου οδηγού της ΕΕ για την χρηματοδότηση των περιοχών Natura 2000 κατά 
τη νέα προγραμματική περίοδο.1

Σημειώνεται ωστόσο ότι το ΠΔΠ της χώρας ολοκληρώνεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και 
όταν ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου βρίσκεται στην τελική φάση του. Ως εκ 
τούτου, η χρησιμότητα του περιορίζεται σημαντικά αλλά η ολοκλήρωση του κρίνεται αναγκαία
καθώς αποτελεί μία παρακαταθήκη για το μέλλον του σχεδιασμού τόσο των αναγκών των 
περιοχών Natura όσο και της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών και άλλων πόρων. 

Από την ανάγνωση των κειμένων καθίσταται σαφής η απουσία επί σειρά ετών οργανωμένης και 
σοβαρής αντιμετώπισης της προστασίας της φύσης στην χώρα. Η έλλειψη δεδομένων και
αξιολογήσεων της κατάστασης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, η έλλειψη σχεδίων 
διαχείρισης, η αποσπασματική υλοποίηση έργων διαχείρισης, η προβληματική λειτουργία 
διοίκησης των περιοχών, κοκ είναι αποτέλεσμα της απουσίας της πολιτικής για τη φύση. Οι 
συντάκτες κάνουν σημαντική προσπάθεια συμπλήρωσης των κενών και τη διατύπωση 
προτεραιοτήτων και σωστά προβλέπουν την αναθεώρηση του ΠΔΠ μετά την ολοκλήρωση του 
έργου της εποπτείας των ειδών και των οικοτόπων, το οποίο αναμένεται να συμπληρώσει τα 
διαθέσιμα στοιχεία. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να εξετάσουν πώς το ΠΔΠ ευθυγραμμίζεται με 
τις προτεραιότητες που θέτει η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα καθώς και να λάβουν 
υπόψη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος για το εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών.

Όσον αφορά στο κρίσιμο ζητούμενο της εκτίμησης του κόστους και των αναγκών των περιοχών 
Natura απουσιάζει από το κείμενο και τα παραρτήματα η ανάλυση που να εξηγεί τις 
συγκεκριμένες προτάσεις και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Απουσιάζει η 
μεθοδολογία και η διατύπωση των παραδοχών που οδηγούν στις συγκεκριμένες εκτιμήσεις με 
αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η δυνατότητα παρέμβασης σε αυτό το κρίσιμο θέμα της 
διαβούλευσης. 

Παρακάτω παρατίθενται ειδικότερες παρατηρήσεις επί των κειμένων της A΄ και Β΄ φάσης. 
Σημειώνεται ότι λόγω της περιόδου ολοκλήρωσης της διαβούλευσης, δεν ήταν δυνατή η 

                                                
1 Ο οδηγός διατίθεται από την ιστοσελίδα http://www.financing-natura2000.eu/the-guidance-handbook-for-
financing-natura-2000-in-2014-2020/. Σημειώνεται ότι στις 21 Ιανουαρίου οργανώθηκε από το ΥΠΕΚΑ και το 
WWF Ελλάς σχετική ημερίδα, το υλικό της οποίας διατίθεται από την ιστοσελίδα: http://www.financing-
natura2000.eu/greece/.



αξιολόγηση των συγκεκριμένων προτεραιοτήτων ανά είδος και ανά οικότοπο. Εφόσον είναι 
δυνατό, το WWF Ελλάς θα παρέχει τέτοια στοιχεία στο αμέσως επόμενο διάστημα. 

Ειδικές παρατηρήσεις – Κείμενο Α΄ Φάσης

Κεφάλαιο Β1: Η αξιοποίηση των δεδομένων από το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της 
Ελλάδας θα μπορούσε να διευρυνθεί και για άλλες ομάδες ειδών πέρα από την ορνιθοπανίδα. 
Αντίστοιχα, ενδεχομένως στοιχεία για τα φυτά να είναι διαθέσιμα και από το Κόκκινο Βιβλίο 
των Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. 

Κεφάλαιο C1 – Καθεστώς προστασίας – χρήσεις γης: O νόμος 3937/2011 πέρα από το να δίνει 
τη δυνατότητα να χαρακτηριστούν περιοχές ως προστατευόμενες, όπως προέβλεπε και ο νόμος 
1650/2011, εντάσσει τις περιοχές Natura στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών και 
τις κατοχυρώνει θεσμικά ως ειδικές ζώνες διατήρησης, χωρίς να είναι απαραίτητος κάποιος 
επιπλέον χαρακτηρισμός. Δίνει όμως επιπλέον τη δυνατότητα περιοχές που έχουν 
χαρακτηριστεί ως Natura να ενταχθούν σε άλλες κατηγορίες εθνικών προστατευόμενων 
περιοχών. Εφόσον είναι απαραίτητος για την προστασία μίας περιοχής Natura ο καθορισμός 
χρήσεων γης και όρων δόμησης απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγματος, η οποία δεν είναι 
απαραίτητο ότι αποτελεί και πράξη χαρακτηρισμού για τις περιοχές αυτές. Ως εκ τούτου, μόνο 
αν μία περιοχή Natura πρόκειται να χαρακτηριστεί ως εθνικά προστατευόμενη ισχύουν οι 
κείμενες διατάξεις χαρακτηρισμού, δλδ., απαιτείται η εκπόνηση και έγκριση Ειδικής 
Περιβαλλοντικής Μελέτης ή τεχνικής έκθεσης. 

Κεφάλαιο C1 – Καθεστώς διαχείρισης: Πρέπει να σημειωθεί ότι οι προδιαγραφές των σχεδίων 
διαχείρισης, που προβλέπει ο νόμος 3937/2011 δεν έχουν ακόμα εκδοθεί. 

Κεφάλαιο C1 – Άλλα νομοθετήματα: Πριν την παρουσίαση των άλλων νομοθετημάτων, θα ήταν 
χρήσιμη μία σύντομη παρουσίαση των προβλημάτων που απορρέουν από τη σύγχυση 
αρμοδιοτήτων όσον αφορά την προστασία και τη διαχείριση των περιοχών Natura. 

Πίνακας C2 – 4η σειρά (% των περιοχών χωρίς σχέδια): Τα ποσοστά που αναφέρονται δεν είναι 
σωστά. Τα σχέδια που βρίσκονται σε προετοιμασία δεν μπορεί να μετρηθεί ως ολοκληρωμένα. 
Οι περιοχές ακόμα δεν έχουν σχέδια διαχείρισης.

Πίνακας C2 – 6η σειρά (Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με σχέδια (…) για συγκεκριμένους 
κλάδους (π.χ. δασοκομία)): Σε όλα τα σχέδια που αναφέρονται απουσιάζει η επί της ουσίας 
ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων των περιοχών Natura, ωστόσο αυτό δεν αναφέρονται στο 
κείμενο. 

Κεφάλαιο C3 – Σχετικά κυβερνητικά και μη κυβερνητικά σχέδια: Η επιλογή των στρατηγικών 
και κειμένων στην ενότητα αυτή δεν είναι κατανοητή. Περιλαμβάνονται κείμενα χωρίς όμως να 
αναφέρεται η ημερομηνία υιοθέτησης τους αλλά κυρίως χωρίς να σχολιάζεται η εφαρμογή τους. 
Απουσιάζουν αναφορές σε νεώτερα ή ακόμα και πολύ πιο πρόσφατα σχέδια τα οποία αφορούν 
και επηρεάζουν τις περιοχές Natura, όπως είναι τα μέτρα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα 
ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας. Επίσης δεν υπάρχει αναφορά στο ΣΕΣ και τα 
σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2014-2020. 



Κεφάλαιο D: Στο κεφάλαιο D παρουσιάζονται μία σειρά από μέτρα (αναφορικά με το ΕΓΤΑΑ) 
και κωδικοί (αναφορικά με το ΕΤΠΑ) χωρίς όμως να διευκρινίζεται η συσχέτιση με τις περιοχές 
Natura. Δεν είναι σαφές δηλαδή αν τα μέτρα αυτά εκτελούνται μόνο στις περιοχές Natura, 
καλύπτουν κάποιο ποσοστό τους, αφορούν την καλύτερη προστασία τους ή αν αποτελούν 
κάποια δράση διαχείριση τους κοκ. Για παράδειγμα, δεν είναι σαφής η συσχέτιση της διάνοιξης 
δασικών οδών με την προστασία και τη διαχείριση των περιοχών Natura, ενώ αντίστοιχα δεν 
είναι διόλου προφανής η σύνδεση των μέτρων που αφορούν την κατασκευή ΕΕΛ και 
αποχετευτικών δικτύων με την προστασία και διαχείριση των περιοχών Natura. 

Επιπλέον, για τα περισσότερα μέτρα του ΕΓΤΑΑ αλλά και για τους κωδικούς απουσιάζουν 
στοιχεία και πληροφορίες για την υλοποίηση τους, όπως στοιχεία για τις δαπάνες (αναφορικά με 
το ΕΓΤΑΑ) και μία σύντομη περιγραφή των δράσεων (αναφορικά με τον ΕΤΠΑ). Επίσης, όπως 
στην περίπτωση του ΕΤΑ, η μη ενεργοποίηση κάποιων μέτρων θα πρέπει να σημειώνεται
ευκρινώς.

Σε διάφορα σημεία αναφέρονται οι Φορείς Διαχείρισης ως μηχανισμοί υλοποίησης του 
ΕΠΠΕΡΑΑ χωρίς στην περιγραφή της νομικής κατάστασης και της διοίκησης των περιοχών να 
υπάρχει κάποιο σχετικό σχόλιο που να καθιστά κατανοητή την παρατήρηση αυτή. 

Όσον αφορά το χρηματοδοτικό μέσο LIFE, θα ήταν σκόπιμο να εξεταστούν και τα προγράμματα 
LIFE ΙNFO που αφορούν στην ενημέρωση και επικοινωνία σχετικά με τις περιοχές Νatura και 
τα είδη των οδηγιών.

Όσον αφορά άλλες χρηματοδοτικές πηγές, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να διευκρινιστεί ποιες 
δράσεις που αφορούν στις περιοχές Νatura έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. 

Τέλος, θα άξιζε μία σύντομη αναφορά στους ιδίους πόρους των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
που αξιοποιούνται σε αρκετές περιοχές Νatura και την προστασία ειδών και οικοτόπων των 
οδηγιών. 

Ειδικές παρατηρήσεις – Κείμενο Β΄ Φάσης

Κεφάλαιο Ε: Είναι αδύνατο να σχολιαστούν τα ποσά που αναφέρονται στους πίνακες και οι 
σχετικές εκτιμήσεις καθώς ούτε στο κείμενο του κεφαλαίου ούτε και στα παραρτήματα δεν 
υπάρχει επαρκής περιγραφή των αναγκών στα οποία αντιστοιχούν οι εκτιμήσεις. Το κεφάλαιο 
αυτό καθώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και αποτελεί ένα από τα πιο ουσιαστικά τμήματα του ΠΔΠ 
θα πρέπει να είναι πιο σαφές, να αναφέρονται τουλάχιστον κάποιες βασικές παραδοχές που 
οδηγούν στις συγκεκριμένες εκτιμήσεις, ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν και να αποτελέσουν 
βάση διαβούλευσης.

Κεφάλαιο F: Με δεδομένη πλέον την υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, 
πέρα από την αναφορά στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική, θα πρέπει οι στρατηγικές προτεραιότητες 
που προτείνονται στο ΠΔΠ να εξασφαλίζουν την ευθυγράμμιση και την υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων που θέτει η Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης της. 
Όσον αφορά τις 4 προτεραιότητες που προτείνονται, ενώ είναι κεντρική προτεραιότητα η 
οργάνωση και λειτουργία του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, στην 



παρουσίαση που ακολουθεί αναφέρεται μερικώς στις πρώτες 3 στρατηγικές προτεραιότητές, 
χωρίς όμως η περιγραφή που δίδεται να ανταποκρίνεται πλήρως στο πλαίσιο του διαλόγου που 
βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο. Επιπλέον, δεν καθίσταται σαφές ότι το εθνικό αυτό 
σύστημα εφόσον οργανωθεί και λειτουργήσει θα συντελέσει στην εκπλήρωση σημαντικών 
εκκρεμοτήτων της χώρας όσον αφορά στην εφαρμογή των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα 
άγρια πτηνά. Ως εκ τούτου, προτείνεται να σημειωθεί ως μία χωριστή στρατηγική 
προτεραιότητα η οργάνωση και λειτουργία του εθνικού συστήματος προστατευόμενων 
περιοχών. Στην περιγραφή αυτού δεν θα πρέπει να σημειώνονται βασικοί άξονες, αλλά η 
περιγραφή να περιορίζεται σε αναφορά στον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη και στις 4 
θεματικές ομάδες που έχουν δημιουργηθεί: 

1. Καθορισμός της αρχιτεκτονικής/δομής του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών. 
2. Εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του εθνικού συστήματος προστατευόμενων 
περιοχών, με την αξιολόγηση διαφορετικών εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. 
3. Επιλογή και καθορισμός των εργαλείων διαχείρισης και παρακολούθησης των 
προστατευόμενων περιοχών. 
4. Διασφάλιση της σύγκλισης των συστημάτων φύλαξης, εποπτείας, προστασίας και διαχείρισης.

Κάθε επιπλέον αναφορά (π.χ. δύο επίπεδα του συστήματος, ομαδοποίηση Natura, ενεργοποίηση 
των Διευθύνσεων Συντονισμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κοκ) στην οργάνωση του 
εθνικού συστήματος θα πρέπει να απαλειφθεί, καθώς θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα του 
διαλόγου. 

Δεύτερη στρατηγική προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η διαχείριση των περιοχών Natura, 
μέρος της οποίας είναι η ολοκλήρωση του σχεδιασμού της. Στο σημείο αυτό η χωρική 
ομαδοποίηση περιοχών που προτείνεται δεν αποτελεί δεδομένη προτεραιότητα, ούτε και είναι 
απαραίτητα συμβατή με τους στόχους των οδηγιών. 
Η προτεραιότητα για όλες τις περιοχές Natura και την κάθε μία χωριστά είναι η εκπόνηση, 
έγκριση και η υλοποίηση σχεδίου διαχείρισης. Ακόμα πιο σημαντικό είναι να οριστούν ανά 
περιοχή στόχοι διατήρησης (θα βοηθήσει και στην σύνταξη των σχεδίων διαχείρισης) και στη 
συνέχεια να προχωρήσει η διοίκηση με την έκδοση των προδιαγραφών των σχεδίων διαχείρισης. 
Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποτελεί προτεραιότητα η δημιουργία νέου συστήματος υποστήριξης της 
διοίκησης. 

Επίσης σημαντική 3η στρατηγική προτεραιότητα είναι η προώθηση της θεσμικής κατοχύρωσης 
των περιοχών που έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν με βάση επιστημονικά και νομικά κριτήρια, να 
χαρακτηριστούν επιπλέον ως προστατευόμενες σε μία από τις υπόλοιπες κατηγορίες 
χαρακτηρισμού που προβλέπει ο ν. 3937/2011. Όσες έχουν ήδη ΚΥΑ, θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα να ολοκληρωθεί η θεσμική τους κατοχύρωση. 

Κεφάλαιο F3: Οι αναπτυξιακές προοπτικές των περιοχών Natura 2000, ειδικά σε μία χώρα όπως 
η Ελλάδα, θα πρέπει να εξεταστούν και να αξιοποιηθούν. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί και στο 
πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού ότι οι αναπτυξιακές προοπτικές προϋποθέτουν την επαρκή 
προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών Natura. 

Οι πράσινες υποδομές θα πρέπει να είναι προτεραιότητα κυρίως εκτός των περιοχών Natura, 
ενδεχομένως ως βασικό μέσο για τη διασύνδεση του δικτύου. Εντός των περιοχών Natura θα 
μπορούσαν να αποτελούν μέρος της διαχείρισης και της αποκατάστασης των περιοχών, ωστόσο 



το κριτήριο ανάπτυξης νέων φυσικών πράσινων υποδομών εντός των περιοχών Natura θα 
πρέπει να είναι οι στόχοι διατήρησης και διαχείρισης της εκάστοτε περιοχής. Σε κάθε περίπτωση 
και όσον αφορά συνολικά τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, δεν θα πρέπει να σχεδιάζονται εξ 
αρχής, αλλά να διατηρούνται, καθώς ο πρωταρχικός στόχος και ρόλος των περιοχών Natura
είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η παροχή των οικοσυστημικών υπηρεσιών προκύπτει 
από τη εξασφάλιση της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων, 
ωστόσο η παροχή των υπηρεσιών δεν θα πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο διαχείρισης, αλλά 
επιπλέον όφελος που παρέχεται από τη διαχείριση των περιοχών. Αναφορικά με τη μονάδα 
διοίκησης, μπορεί διαφέρει ανά υπηρεσία, υποδομή και τοπίο. Δεν μπορεί να θεωρείται εκ των 
προτέρων προτιμότερο το περιφερειακό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες: Ιόλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη πολιτική για το φυσικό 
περιβάλλον, WWF Ελλάς, i.christopoulou@wwf.gr, 201-3314893


