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Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Αγαπητοί εργαζόμενοι 
στους ΦΔ, το 

ζητούμενο είναι η 
διατήρηση της 

βιοπικοικλότητας

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ
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Βασικός στόχος:Βασικός στόχος: 

η μείωση των συγκρούσεων που 
εμφανίζονται στην προσπάθεια: 

εφαρμογής περιβαλλοντικών πολιτικών 
στις προστατευόμενες περιοχές, 

η επίτευξη συναίνεσης και η προώθηση 
της βιώσιμης ανάπτυξης (που τώρα 

έγινε πράσινη!!!)  
μας αρέσει ως στόχος???
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 Θέσπιση, διαχείριση και λειτουργία των Θέσπιση, διαχείριση και λειτουργία των 
Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ)Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ) 

• Πολιτικές επιστήμες: τάση μείωσης της 
κυριαρχίας του κράτους και ενίσχυσης του ρόλου 
της κοινωνίας των πολιτών

• Περιβαλλοντικές επιστήμες : κυριαρχεί η πολύ - 
επίπεδη διακυβέρνηση και επιδιώκεται η 
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων
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ΔιακυβέρνησηΔιακυβέρνηση
Η άσκηση της πολιτικής 
εξουσίας και η χρήση των 
θεσμών στη διαχείριση 
θεμάτων της κοινωνίας. 
(World Bank 1991)

Το σύνολο των κανόνων, 
των διαδικασιών και των 
πρακτικών άσκησης των 
εξουσιών. (Europa Γλωσσάριο 1995-2008)
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Διαδικασία οργάνωσης και λήψης αποφάσεων η 
οποία βασίζεται στη διαμόρφωση ενός πλαισίου 
συναίνεσης με στόχο την διασφάλιση της εφαρμογής 
των αποφάσεων και τη δυνατότητα ποσοτικής 
αποτίμησης τους

Διακυβέρνηση Προστατευόμενων ΠεριοχώνΔιακυβέρνηση Προστατευόμενων Περιοχών
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COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
Brussels, 25.7.2001

EUROPEAN GOVERNANCE 
A WHITE PAPER

Αρχές της καλής διακυβέρνησηςΑρχές της καλής διακυβέρνησης

1. Αρχή των ανοικτών θυρών
2. Συμμετοχή
3. Διαφάνεια
4. Αποτελεσματικότητα
5. Συνοχή

Αναλογικότητα 
και
Διοικητική 
αποκέντρωση
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Βασικές αρχές της λειτουργίας των Φορέων Βασικές αρχές της λειτουργίας των Φορέων 
Διαχείρισης (ΦΔ) ΠΠΔιαχείρισης (ΦΔ) ΠΠ

Νομιμότητα και δικαίωμα έκφρασης: 
συμμετοχή & επιδίωξη συναίνεσης

1. Κατάλληλος βαθμός διοικητικής αποκέντρωσης στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων

2. Προώθηση ενός μοντέλου συνεργατικής διαχείρισης

3. Ενεργός συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων 

4. Παρουσία της «κοινωνίας των πολιτών» και ανεξάρτητων μέσων 
ενημέρωσης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

5. Επιδίωξη υψηλού επιπέδου εμπιστοσύνης μεταξύ των διάφορων 
συμμετεχόντων στη λήψη αποφάσεων
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Βασικές αρχές της λειτουργίας των ΦΔ ΠΠΒασικές αρχές της λειτουργίας των ΦΔ ΠΠ
Κατεύθυνση: 

διαμόρφωση κοινών στόχων με μακροπρόθεσμη στρατηγική

1. Συνέπεια με τις προτεινόμενες, διεθνείς ή Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις που 
αφορούν στις προστατευόμενες περιοχές

2. Ύπαρξη συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου 

3. Διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση του συνόλου των 
προστατευόμενων περιοχών 

4. Ύπαρξη διαχειριστικών σχεδίων για κάθε μια προστατευόμενη περιοχή

5. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ηγεσίας  του κάθε ΦΔ 
προστατευόμενης περιοχής 
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Βασικές αρχές της λειτουργίας των ΦΔ ΠΠΒασικές αρχές της λειτουργίας των ΦΔ ΠΠ
Απόδοση: 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
1. Αποτελεσματικότητα των δαπανών - μετράται μέσω της αποδοτικότητας στην 

επίτευξη των  στόχων 

2. Ανάληψη από το φορέα διαχείρισης των απαραίτητων δράσεων, για την 
καλύτερη προστασία της περιοχής 

3. Δυνατότητα του ΦΔ να συντονίζει τις προσπάθειες όλων των φορέων (τοπικών, 
ιδιωτικών, δημόσιων) που επηρεάζονται από τη διαχείριση της περιοχής

4. Παροχή στο κοινό Πληροφοριών που αφορούν στην απόδοση

5. Ανταπόκριση  στις καταγγελίες και τη δημόσια κριτική 

6. Ικανότητα εφαρμογής συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης 

7. Προσαρμοσμένη διαχείριση 

8. Διαχείριση κινδύνων 
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Βασικές αρχές της λειτουργίας των ΦΔ ΠΠΒασικές αρχές της λειτουργίας των ΦΔ ΠΠ

Υπευθυνότητα: 
διαφάνεια & ευθύνη απέναντι στους εμπλεκόμενους φορείς και πολίτες 

1. Η σαφήνεια ως προς την ανάθεση των ευθυνών "ποιος είναι υπεύθυνος, 
απέναντι σε ποιους και για τι;" 

2. Αντίληψη του όρου της υπευθυνότητας στο πλαίσιο των ευρύτερων 
παγκόσμιων αξιών και της ευθύνης απέναντι στη φύση και τις 
μελλοντικές γενιές

3. Μηδενική ανοχή απέναντι στα φαινόμενα διαφθοράς – διαπλοκής

4. Καθιέρωση αποτελεσματικών οργάνων ελέγχου της υπευθυνότητας των 
Φορέων Διαχείρισης  

5. Η διαφάνεια – η δυνατότητα της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων 
ενημέρωσης να έχουν πρόσβαση  στις πληροφορίες που σχετίζονται με 
την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης – διαδίκτυο – πίνακας 
αποδεκτών αποφάσεων 
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Βασικές αρχές της λειτουργίας των ΦΔ ΠΠΒασικές αρχές της λειτουργίας των ΦΔ ΠΠ

Δικαιοσύνη : 
δίκαιο & αμερόληπτο νομικό πλαίσιο

1. Δίκαιη, αμερόληπτη και αποτελεσματική επιβολή οποιωνδήποτε 
κανόνων που αφορούν στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών 

2. Ισότιμη συμμετοχή των εμπλεκομένων στη διαδικασία δημιουργίας ΦΔ 
των προστατευόμενων περιοχών 

3. Δικαιοσύνη στη διαδικασία διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών 

4. Χρήση των τοπικών παραδοσιακών γνώσεων και μεθόδων διαχείρισης 
των φυσικών πόρων

5. Καθιέρωση διαδικασιών που να καλύπτουν και να διορθώνουν αδικίες 
και αυθαιρεσίες του παρελθόντος κατά τη διαδικασία δημιουργίας των 
φορέων διαχείρισης 
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Θεσμικό πλαίσιο για τις ΠΠΘεσμικό πλαίσιο για τις ΠΠ

• Εθνική νομοθεσία:
• Νόμος 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος»
• Νόμος 2742/99 «χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και 

άλλες διατάξεις»
• Νόμος 3044/2002 «μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις 

θεμάτων ΥΠΕΧΩΔΕ

• Κοινοτική νομοθεσία:
• Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για την προστασία των άγριων πτηνών»
• Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων»

• Διεθνής νομοθεσία:
• Συνθήκη Ramsar, Βαρκελώνης, Ρίο
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Θεσμικές φύσεως προτάσειςΘεσμικές φύσεως προτάσεις 
(που μπορεί να τις ενστερνιστεί ο Σύλλογος),

  βασισμένες πάνω στις αρχές 
της περιβαλλοντικής 

διακυβέρνησης και την 
ελληνική ιδιαιτερότητα μας.
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• Θεσμοθέτηση εθνικής στρατηγικής για το 
φυσικό περιβάλλον και τη διαχείριση των 
Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ).

• Αρχές δομής της Επιτροπής Φύση 2000 και 
τρόπος επιλογής μελών της και λειτουργία 
της.

• Αρχές δομής Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ) 
στους Φορείς Διαχείρισης ΠΠ (ΦΔ) και 
τρόπος επιλογής των μελών τους.
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• Δευτεροβάθμιος έλεγχος επιστημονικής 
ορθότητας αποφάσεων ΦΔ από την Επιτροπή 
Φύση 2000.

• Ορισμός κοινοποίησης και διαβούλευσης 
σχεδίων αποφάσεων των ΦΔ με τους 
εμπλεκόμενους φορείς που δεν συμμετέχουν 
στα ΔΣ.

• Δημοσιότητα - βιντεοσκόπηση και διάθεση 
στο διαδίκτυο και ΜΜΕ των συνεδριάσεων 
και αποφάσεων των ΔΣ.
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• Θεσμική κατοχύρωση της θέσης των ΦΔ στο 
συντονισμό λήψης αποφάσεων όσον αφορά της 
Λεκάνες απορροής, Δασικά Συγκροτήματα, 
Θαλάσσιες περιοχές, Βοσκότοπους, Παρεμβάσεις σε 
αγροτικές περιοχές, Αντιπυρική προστασία, 
παράνομες ενέργειες όσον αφορούν το φυσικό 
περιβάλλον. 

• Θεσμοθέτηση υποχρέωσης των ΦΔ στην διαδικασία 
της προσαρμοσμένης διαχείρισης των ΠΠ (διαρκή 
αξιολόγηση και αν χρειάζεται, επαναπροσδιορισμό 
της τοπικής διαχείρισης άμεσα).
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• Θεσμοθέτηση υποχρέωσης Τριετούς Πλάνου 
Δράσης ΦΔ και της όποιας Κεντρικής Δομής 
στήριξης τους. 

• Ετήσια και τριετής αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας του κάθε ΦΔ και 
όποιας Κεντρικής Δομής στήριξης τους, 
τμημάτων τους και κάθε υπαλλήλου του κάθε 
ΦΔ και όποιας Κεντρικής Δομής στήριξης 
τους από την Επιτροπή Φύση 2000 και 
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. 
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• Μετατροπή σχέσης εργασίας του προσωπικού 
σε σύμβαση αορίστου και χρήση κονδυλίων 
ΕΕ για τη μισθοδοσία τους ή και κρατικών 
κονδυλίων.

• Θεσμική απόδοση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων 
στο προσωπικό των ΦΔ βάση του αμέσως 
παραπάνω.
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• Οριζόντια επιχειρησιακή δικτύωση ΦΔ – σε επίπεδο 
Περιφερειών – κοινών περιοχών π.χ. Αιγαίο, Λεκάνες 
απορροής.

• Κάθετη διοικητική δικτύωση ΦΔ – Διοικητικά 
θέματα – Οικονομικά θέματα – Προμήθειες, με 
ίδρυση Κεντρικής Δομής Στήριξης ΦΔ. 

• Κάθετη επιστημονική – εκπαιδευτική δικτύωση ΦΔ 
– Πρωτόκολλα Περιβαλλοντικής παρακολούθησης - 
Αρχές σύνταξης και αξιολόγησης διαχειριστικών 
σχεδίων – Εκπαίδευση Προσωπικού των ΦΔ από την 
Επιτροπή Φύση 2000.
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• Προσάρτηση στους υφιστάμενους ΦΔ 
όμορες και συναφείς ΠΠ.

• Ίδρυση ΦΔ σε περιοχές που δεν 
καλύπτονται από το παραπάνω.
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• Συγκεκριμενοποίηση  
αντισταθμιστικών ωφελειών στους 
κατοίκους των ΠΠ.
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας
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