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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α’/31.03.2011)
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις

Άρθρο 3
Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών
2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τηρεί βάση
δεδομένων με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την οικολογική κατάσταση και την
κατάσταση διαχείρισης όλων των προστατευόμενων περιοχών ανά την Επικράτεια
και δίνει τις κατευθύνσεις για την αειφορική διαχείριση των περιοχών αυτών,
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής «Φύση 2000» (άρθρο 5 K.Y.A. της
11.12.1998, ΦΕΚ 1289 Β΄).
Άρθρο 6
Αντικατάσταση του άρθρου 21 του ν. 1650/1986
Το άρθρο 21 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
1. α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνώμη της
«Επιτροπής Φύση 2000» και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, σε εφαρμογή Eιδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.), γίνεται ο
χαρακτηρισμός των προστατευόμενων περιοχών 1, 2 και 3.1 του άρθρου 19, καθώς
και η οριοθέτηση και ο καθορισμός χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μέσα σε
αυτές.
Άρθρο 7
Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών
Τροποποίηση των άρθρων 15 και 17 του ν. 2742/1999
7. Στο άρθρο 17 του ν. 2742/1999 προστίθενται περιπτώσεις στ’ και ζ’ ως εξής:
«στ. Επιβλέπει τα προγράμματα επιστημονικής παρακολούθησης και διαχείρισης
της βιοποικιλότητας και συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εφαρμογή τους
φορείς, ώστε να διασφαλίσει ότι τα παρεχόμενα δεδομένα και οι διαθέσιμες
πληροφορίες για την κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και
οικοτόπων είναι αξιοποιήσιμα για την αποτελεσματική διαχείρισής τους.»
«ζ. Συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος τους Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διατύπωση προδιαγραφών
για την απογραφή της ελληνικής βιοποικιλότητας, η οποία συντάσσεται ανά
δεκαετία.»
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Άρθρο 8
Ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση των ΕΖΔ κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ, όπως κυρώθηκε με την Κ.Υ.Α. της 28/12/1998 (ΦΕΚ 1289 Β΄) Για την
καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής «Φύση 2000», καθορίζονται εθνικοί στόχοι
διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικής σημασίας
(Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) που απαντώνται στην Ελληνική
Επικράτεια με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησής τους στο
σύνολο της εξάπλωσής τους μέχρι το 2020.
Άρθρο 16
Τροποποίηση των άρθρων 22 και 28 του ν. 1650/1986
3. Ως βασικά εργαλεία διαχείρισης της βιοποικιλότητας ορίζονται τα εξής:
α) H εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και
αναλυτικό σχέδιο δράσης που επικαιροποιείται ανά πενταετία, η οποία
συντάσσεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το
Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ανά δεκαπέντε έτη και
εγκρίνεται με πράξη υπουργικού συμβουλίου, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής
«Φύση 2000».
Άρθρο 19
Επιτροπή «Φύση 2000»
1. Η απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής «Φύση 2000» του άρθρου 5 της κοινής
υπουργικής απόφασης της 11.12.1998, οι αρμοδιότητες της οποίας
συμπληρώθηκαν με το άρθρο 17 του ν. 2742/1999, αποτελεί ευθύνη και
υποχρέωση του εκάστοτε Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
2. Η Επιτροπή «Φύση 2000» αποτελεί το κεντρικό επιστημονικό γνωμοδοτικό
όργανο του Κράτους για το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των
πολιτικών και μέτρων προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας.
Άρθρο 20
Εξουσιοδοτικές Διατάξεις
2. α) Το περιεχόμενο των σχεδίων δράσης της παραγράφου 2 του άρθρου 10 για τα
σημαντικά είδη που απειλούνται, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών: α)
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, β) Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και γ) Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κατά περίπτωση. Τα
σχέδια δράσης καταρτίζονται υπό την εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών των
συναρμόδιων υπουργείων και εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής
«Φύση 2000».
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KYA 37338/1807/E.103/2010 (ΦΕΚ 1495/B’/06.09.2010)
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας
και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία
2009/147/ΕΚ.

Άρθρο 4
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
4.2. Ο κατάλογος των ΖΕΠ μπορεί να συμπληρώνεται με νέες ΖΕΠ, σύμφωνα με τα
κριτήρια του Παραρτήματος Α του άρθρου 14 της παρούσας, με απόφαση του
Υπουργού ΠΕΚΑ, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου ΠΕΚΑ
και γνώμη της «Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000», που προβλέπεται στο άρθρο 13 της
παρούσας απόφασης.
Άρθρο 13
Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000
Το άρθρο 5 παρ. 2 της υπ΄αριθ. 33318/3028/1998 ΚΥΑ τροποποιείται και
συμπληρώνεται ως ακολούθως:
1. Προστίθενται δύο νέα εδάφια (ι) και (ια) που έχουν ως εξής:
«ι) η γνωμοδότηση για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταλόγου των
ΖΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ. 4.2) της παρούσας απόφασης.
ια) η διατύπωση προτάσεων προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ και τους κατά περίπτωση
συναρμόδιους Υπουργούς για θέματα εφαρμογής των άρθρων 4 και 5 της
παρούσας απόφασης».
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ΝΟΜΟΣ 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α’/07.10.1999)
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις

Άρθρο 17
Συμπλήρωση αρμοδιοτήτων Επιτροπής “Φύση 2000”.
Η “Επιτροπή - Φύση 2000”, που έχει συσταθεί με το άρθρο 5 της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης 33318/3028/28-12-1998 (ΦΕΚ 1289 Β/28-12-1998), ενεργεί και ως Εθνική
Επιτροπή Προστατευομένων Περιοχών με σκοπό το συντονισμό, την
παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών προγραμματισμού, οργάνωσης
και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης
Προστατευομένων Περιοχών. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, η Επιτροπή
ασκεί επιπλέον και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Παρακολουθεί και αξιολογεί τα προγράμματα, τις δράσεις και ενέργειες όλων
των αρμοδίων υπουργείων, υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημοσίου τομέα που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές, τα είδη, τους
οικοτόπους και γενικότερα το φυσικό περιβάλλον.
β. Καταγράφει, ταξινομεί και αξιολογεί το έργο και τις δραστηριότητες των φορέων
διαχείρισης προστατευομένων αντικειμένων που συνιστώνται κατά το άρθρο 15 του
νόμου αυτού και διατυπώνει προτάσεις προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την αποτελεσματική λειτουργία και τη
βελτίωση της δράσης τους.
γ. Επεξεργάζεται πρότυπα για την κατάρτιση των κανονισμών διοίκησης και
λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 5
του ν. 1650/1986, καθώς και κριτήρια αξιολόγησής τους.
δ. Γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
και άλλους αρμόδιους υπουργούς για τον τρόπο ετήσιας κατανομής προς τους
φορείς διαχείρισης του άρθρου 15 των εθνικών πόρων, καθώς και των πόρων που
προέρχονται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
(ΚΠΣ), το Ταμείο Συνοχής ή άλλα κοινοτικά διαρθρωτικά μέτρα και προγράμματα.
ε. Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται σε αυτήν από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σχετικά με τη δράση, τη
λειτουργία και τον έλεγχο των φορέων διαχείρισης του άρθρου 15.
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ΝΟΜΟΣ 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α’/27.08.2002)
Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Άρθρο 13
2. Η περ. β’ του άρθρου 17 του ν. 2742/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
“β. Καταγράφει, ταξινομεί, συντονίζει, ελέγχει και αξιολογεί το έργο και τις
δραστηριότητες των φορέων διαχείρισης που συνιστώνται κατά το άρθρο 15 του
νόμου αυτού, εισηγείται στα αρμόδια Υπουργεία τα γενικότερα μέτρα και τις
δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την προστασία της φύσης και τη
βιώσιμη ανάπτυξη των υπό προστασία περιοχών και κατανέμει πόρους στους
φορείς διαχείρισης για την εκπλήρωση του σκοπού τους.”
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KYA 33318-3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β΄/28.12.1998)
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
(ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

Άρθρο 5
Σύσταση Επιτροπής Φύση 2000
1. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης
συστήνεται 15μελής επιτροπή με την ονομασία «Επιτροπή - Φύση 2000».
Η «Επιτροπή - Φύση 2000» αποτελείται από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων
Ανάπτυξης, Γεωργίας, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Aποκέντρωσης, Πολιτισμού και Εμπορικής
Ναυτιλίας, από εμπειρογνώμονες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στα
γνωστικά αντικείμενα της Οικολογίας, της Εδαφολογίας, της Βοτανικής, της
Ζωολογίας, της Δασοπονίας, της Θαλάσσιας Βιολογίας, καθώς και: 2 εκπροσώπους
μη κυβερνητικών οργανώσεων και ιδρυμάτων που έχουν σύμφωνα με το
καταστατικό τους ως σκοπό την προστασία της Φύσης σε εθνικό επίπεδο.
Στην επιτροπή μπορούν επίσης να συμμετέχουν και επιστήμονες που λόγω των
εξειδικευμένων γνώσεών τους μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στο έργο της.
Είναι δυνατόν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής ανάλογα με το θέμα να καλούνται
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ειδικοί επιστήμονες εφόσον κρίνεται ότι θα
συνεισφέρουν ουσιαστικά στο έργο της.
Τα μέλη της ως άνω επιτροπής με τους αναπληρωματικούς τους προτείνονται από
τους φορείς που εκπροσωπούν και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
για 3 χρόνια.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος σύγκλησης των μελών και λήψης των
αποφάσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου της
επιτροπής. Οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής καθορίζονται κατά τις κείμενες
διατάξεις.
Η «Επιτροπή - Φύση 2000» συγκαλείται με μέριμνα της αρμόδιας Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ τακτικά μία φορά κάθε δίμηνο και έκτακτα μετά από
πρόσκληση του Προέδρου της ή εφόσον το ζητήσει το 1/3 από τα μέλη της.
Η Επιτροπή έχει γνωμοδοτική αρμοδιότητα ως προς τον έλεγχο της τήρησης και την
αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.
Ειδικότερα:
2.'Εργο της Επιτροπής είναι:
α) Η διατύπωση απόψεων και τεχνικών οδηγιών επί του εθνικού καταλόγου για την
οριστικοποίηση ορισμένων επί μέρους στοιχείων των προτεινομένων περιοχών κατ'
εφαρμογή του άρθρου 4 (παράγ. A5) καθώς και επί ενδεχομένων προτάσεων
αναθεωρήσεων τροποποιήσεων ή συμπληρωμάτων του εθνικού καταλόγου
σύμφωνα με την παράγραφο A4 και 6 του ίδιου άρθρου.
β) Η διαμόρφωση γενικών κατευθύνσεων των πολιτικών διαχείρισης για το σύνολο
των τόπων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του εθνικού καταλόγου.
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γ) Η διατύπωση προτάσεων προς τους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας και τους
κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 4
(παράγ. A3).
δ) Η παροχή γνώμης για την κατάρτιση του Κοινοτικού καταλόγου σύμφωνα με το
άρθρο 4 (παραγ. A5).
ε) Ο καθορισμός πλαισίου των διαχειριστικών σχεδίων που προβλέπονται στο
άρθρο 6 της παρούσας.
στ) Η διατύπωση απόψεως για την κατάρτιση του καταλόγου των ιδιαίτερα
προστατευόμενων ειδών της χώρας που προβλέπεται στο άρθρο 15 της παρούσας
απόφασης.
ζ) Η γνωμοδότηση στις αποφάσεις των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών για την
εφαρμογή μελετών, προγραμμάτων και έργων μέσα στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης.
η) Η διατύπωση προτάσεων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας των
Ειδικών Ζωνών Διατήρησης για την αποτελεσματική και ουσιαστική εφαρμογή των
διατάξεων της παρούσας απόφασης.
Ειδικότερα τα μέτρα αυτά αναφέρονται κυρίως:
 στην σύνταξη επιστημονικά τεκμηριωμένης εισήγησης για τον αποχαρακτηρισμό
μιας Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (άρθρο 8),
 σε προτάσεις μέτρων για την διαχείριση στοιχείων του τοπίου που έχουν
ιδιαίτερη σημασία για την άγρια χλωρίδα και πανίδα (άρθρο 9),
 σε προτάσεις για τον τρόπο και τους όρους άσκησης της εποπτείας ως προς την
εφαρμογή των μέτρων προστασίας των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης εφόσον δεν
έχουν συνταχθεί οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 10 κανονισμοί ή τα ειδικά σχέδια
ανάπτυξης και διαχείρισης,
 σε προτάσεις μέτρων για την εφαρμογή των άρθρων 11, 12, 13, και 14 της
παρούσας απόφασης.
θ) Ο επιστημονικός έλεγχος του έργου των ειδικών υπηρεσιών διαχείρισης εφόσον
έχουν συσταθεί (άρθρο 6 παρ. 1β).
Η γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται σ' αυτή από τον Υπουργό
ΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 6
Μέτρα προστασίας Ειδικών Ζωνών Διατήρησης
1. Για την προστασία και διατήρηση των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης και την
αποφυγή της υποβάθμισης των τύπων φυσικών οικοτόπων του παραρτήματος Ι και
των οικοτόπων των ειδών του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 20 που βρίσκονται στις
Ειδικές αυτές Ζώνες καθώς και των οχλήσεων που έχουν επιπτώσεις στα είδη αυτά,
λαμβάνονται τα αναγκαία και ενδεδειγμένα μέτρα που αναφέρονται κυρίως:
(α) στις κανονιστικές πράξεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας του άρθρου 4 παραγ. A3 και παράγραφος Β2.
(β) στην έκδοση των κανονισμών ή ειδικών σχεδίων ανάπτυξης και διαχείρισης που
προβλέπονται στην παράγ. 2 (εδάφ. 1) του άρθρου 21 Ν. 1650/1986 ή σε άλλες
ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως στο Ν. 998/76, στο Ν.Δ. 996/1971
(A' 7) στο Ν.Δ. 86/69, στο Ν. 177/1975, στο Π.Δ. 453/1977, στο Π.Δ. 19.11.1928 (A'
252), στο Π.Δ. 453/1977 (A' 141), στο Ν.Δ. 420/1970 (A' 97), στο Ν. 1739/1987 «Για
τη διαχείριση των υδάτινων πόρων όπως ισχύουν κ.λ.π.».
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(γ) στη δυνατότητα σύστασης ειδικών υπηρεσιών για τη παρακολούθηση και την
αποτελεσματικότερη προστασία των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης όπως προβλέπεται
στην παράγ. 2(εδ. 2) του άρθρου 21 Ν. 1650/86, ή σε άλλες διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής).
(δ) στην κατάρτιση των μελετών αξιολόγησης που προβλέπονται στην παράγ. 4 του
άρθρου 21 Ν. 1650/1986 ή σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και
κοινοτικής) .
(ε) στην δυνατότητα λήψης προληπτικών μέτρων.
(στ) στις οικονομικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 Ν. 1650/86 ή σε
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
(ζ) στην λήψη άλλων αναγκαίων κανονιστικών, διοικητικών ή συμβατικών μέτρων
που ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των ως άνω τόπων.
(η) στην υποχρέωση σύνταξης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και για κάθε
έργο ή δραστηριότητα που δεν περιλαμβάνεται στην A' κατηγορία του άρθρου 3 Ν.
1650/86 (άρθρο 21 εδ. 2 παράγ. 2| Ν. 1650/86) και δεν συνδέεται άμεσα ούτε είναι
αναγκαίο για τη διαχείριση της συγκεκριμένης Ειδικής Ζώνης Διατήρησης, εφόσον
προβλέπεται η δυνατότητα να επηρεάζει σημαντικά η πραγματοποίηση του εν λόγω
έργου ή δραστηριότητας αφεαυτού ή από κοινού με άλλα έργα ή δραστηριότητες
την Ειδική Ζώνη Διατήρησης.
Το περιεχόμενο της ως άνω Μελέτης και η διαδικασία δημοσιοποίησής της
καθορίζονται αντίστοιχα στις υπ' αριθ. 69269/5387/1 990 (Β' 678) και υπ' αριθ.
75308/5512/1990 (Β' 691) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.
Με βάση τα συμπεράσματα της υποβληθείσας Μ.Π.Ε., με την επιφύλαξη της παραγ.
2, εφόσον διαπιστώνεται ότι το εν λόγω έργο ή δραστηριότητα δεν θα παραβλάψει
τα χαρακτηριστικά του τόπου, το ΥΠΕΧΩΔΕ χορηγεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 4
Ν.1650/86 έγκριση περιβαλλοντικών όρων με τη διαδικασία που προβλέπεται στην
υπ' αριθ. 69269/5387/1990 Κ.Υ.A.
2. Εάν παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της Μ.Π.Ε., που προβλέπεται στο εδάφιο
(ζ) της προηγούμενης παραγράφου η πραγματοποίηση του έργου ή της
δραστηριότητας στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης ελλείψει εναλλακτικών λύσεων,
επιβάλλεται για λόγους ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος ή ιδιαίτερης
οικονομικής σημασίας το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία
λαμβάνει κάθε αναγκαίο διοικητικό αντισταθμιστικό μέτρο προκειμένου να
εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του δικτύου Natura 2000 και
ενημερώνει την Επιτροπή Ευρ. Κοινοτήτων.
Εάν στην ως άνω Ειδική Ζώνη Διατήρησης βρίσκονται ένας τύπος φυσικού
οικοτόπου προτεραιότητας ή/και ένα είδος προτεραιότητας, είναι δυνατόν να
προβληθούν επιχειρήματα μόνο σχετικά με τη δημόσια υγεία και ασφάλεια ή με
θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον ή εφόσον προηγηθεί
γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με άλλους επιτακτικούς λόγους
ουσιώδους δημόσιου συμφέροντος, ή ιδιαίτερης οικονομικής σημασίας.
3. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού
αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παράγραφο 1 του άρθρου
8 της υπ' αριθ. 414985/1985 Κοινής Υπουργικής Aπόφασης για τις ζώνες εκείνες
που: α) έχουν ήδη χαρακτηρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 (παρ. 1) της ως άνω
απόφασης ή β) έχουν αναγνωρισθεί με ανάλογο τρόπο σύμφωνα με την παραγ. 2
του ίδιου άρθρου, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης
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στην περίπτωση (α) ή από την ημερομηνία ταξινόμησης ή αναγνώριση τους στην
περίπτωση (β) εφόσον η αναγνώριση αυτή είναι μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος
της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 7
Διαδικασία χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1. Τα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία καταρτίζουν σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ
προγράμματα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ότι αφορά τόπους
που διαθέτουν τύπους φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας ή/και είδη
προτεραιότητας (άρθρο 4).
Το ΥΠΕΧΩΔΕ μετά από συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, αποστέλλει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται οι κατά περίπτωση
εκτιμήσεις για τα ποσά που θεωρούνται αναγκαία στα πλαίσια της Κοινοτικής
συγχρηματοδότησης ώστε να καθίσταται ευχερέστερη και λιγότερο επαχθής η
τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας
απόφασης.
2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον επέλθει συμφωνία με το ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο
λαμβάνει προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη του Υπ. Γεωργίας και τη γνώμη της
«Επιτροπής - Φύση 2000» καθώς και άλλων ενδεχομένως συναρμόδιων
Υπουργείων:
α) προσδιορίζει αναφορικά με τους τόπους κοινοτικής σημασίας για τους οποίους
ζητείται συγχρηματοδότηση, τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση ή επαναφορά
σε ικανοποιητική κατάσταση προστασίας των εν λόγω τόπων καθώς και το συνολικό
κόστος που συνεπάγεται τα μέτρα αυτά.
β) εκτιμά το αναγκαίο ποσό της χρηματοδότησης - συμπεριλαμβανομένης της
συγχρηματοδότησης - που απαιτείται για την εφαρμογή των ως άνω μέτρων,
λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων, τη συγκέντρωση στο εθνικό έδαφος φυσικών
οικοτόπων προτεραιότητας ή/και ειδών προτεραιότητας και τις σχετικές
επιβαρύνσεις που συνεπάγονται τα απαιτούμενα αυτά μέτρα για την χώρα.
3. Το πλαίσιο δράσης προτεραιότητας που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την
εφαρμογή της παραγ. 2 αναφέρεται σε συγχρηματοδοτούμενα μέτρα που
λαμβάνονται με την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριμένος τόπος κοινοτικής σημασίας
έχει χαρακτηρισθεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης σύμφωνα με το άρθρο 4 της
παρούσας απόφασης.
Τα μέτρα που δεν περιελήφθησαν στο ως άνω πλαίσιο δράσης λόγω ελλείψεως
επαρκών πόρων καθώς και εκείνα που έχουν περιληφθεί σ' αυτό αλλά έχουν λάβει
μερική ή την όχι αναγκαία συγχρηματοδότηση επανεξετάζονται σύμφωνα με την
ίδια διαδικασία του άρθρου 21 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, στα πλαίσια του διετούς
απολογισμού του προγράμματος δράσης οπότε και η λήψη των μέτρων αυτών είναι
δυνατόν να αναβληθεί από το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ μετά από σύμφωνη γνώμη του
Υπ. Γεωργίας και γνώμη της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2.000. Στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγ. 3A του άρθρου 4, και γενικά επιδιώκεται η
λήψη μέτρων ασφάλισης προκειμένου να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενη επιδείνωση
της κατάστασης των ζωνών αυτών.
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Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/A΄/20.02.2018)
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 4
Αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ
Παρ. 2: «Για την εκπλήρωση του έργου τους, οι ΦΔΠΠ συνεργάζονται με το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Επιτροπή «Φύση 2000», τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, τις αρμόδιες
κρατικές υπηρεσίες, ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων, καθώς και κάθε άλλο
οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ημεδαπό ή αλλοδαπό. Οι ΦΔΠΠ μπορεί
να συνεργάζονται επίσης με ημεδαπά και αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα,
ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς του ίδιου ή συγγενούς επιστημονικού
ενδιαφέροντος, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και με φυσικά πρόσωπα ή
νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στο πεδίο δράσης
τους.»
Άρθρο 9
Αξιολόγηση – έλεγχος του έργου των ΦΔΠΠ
Παρ. 2: «Η αξιολόγηση της εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης της περίπτωσης α’
της παρ. 1 του άρθ. 4 και της ετήσιας έκθεσης της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του
άρθρου 4 είναι έργο της Επιτροπής «Φύση 2000», σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.
2742/1999 (Α’ 207), όπως ισχύει. Η Επιτροπή «Φύση 2000» διατυπώνει γνώμη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποτελεσματικότητα της
προστασίας και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, κατόπιν σχετικής εισήγησης της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
Άρθρο 10
Ρυθμίσεις σχετικά με λειτουργικά θέματα των ΦΔΠΠ
Παρ. 6. «Για την εκπλήρωση του έργου της Επιτροπής «Φύση 2000», σύμφωνα με
το άρθρο 17 του ν. 2742/1999 (Α’ 207) και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του
παρόντος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει την τεχνική και
διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής.»
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ΝΟΜΟΣ 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α’/07.05.2020)
Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Άρθρο 28
Διοικητικό Συμβούλιο
Παρ. 1. To Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ορίζεται και παύεται αζημίως με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο και έως πέντε (5) μέλη. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων
Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με
επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με
τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ. Ένα μέλος είναι ο/η εκάστοτε Προϊστάμενος/η της
Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ και ο/η εκάστοτε
Πρόεδρος της Επιτροπής Φύση 2000. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του
Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
Άρθρο 32
Οργάνωση, Στελέχωση και Λειτουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ
Παρ. 6. Στον ΟΦΥΠΕΚΑ στεγάζεται η Εθνική Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000 του άρθρου 5 της
κοινής υπουργικής απόφασης 33318/3028/1998 (Β’ 1289), όπως ισχύει. Η
διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ.
Άρθρο 36
Αξιολόγηση των ΜΔΠΠ
Παρ. 1. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ΜΔΠΠ διενεργείται από τον
ΟΦΥΠΕΚΑ. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων υποβάλλονται από το Δ.Σ. του
ΟΦΥΠΕΚΑ στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Παρ. 2. Η αξιολόγηση του έργου των ΜΔΠΠ διενεργείται κατ’ έτος βάσει στόχων
που εξειδικεύονται στα Σχέδια Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Η
αξιολόγηση της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών διενεργείται κατ’ έτος
με βάση μεθοδολογία και πρότυπα που ορίζει ο ΟΦΥΠΕΚΑ μετά από εισήγηση της
Επιτροπής Φύσης 2000 και δημοσιοποιείται, μετά από έγκριση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον
τα ακόλουθα:
α) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των ρυθμίσεων της
περιοχής ευθύνης της ΜΔΠΠ, όπως αυτές προβλέπονται από την πράξη
χαρακτηρισμού και το Σχέδιο Διαχείρισης, ως προς την κατάσταση των
προστατευόμενων περιοχών,
β) τα αποτελέσματα από την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης σε σχέση με τους
βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους προστασίας και διαχείρισης της
περιοχής και τους στόχους διατήρησης (conservation objectives) των
προστατευόμενων περιοχών (είδη, τύποι οικοτόπων) σύμφωνα με το Σχέδιο
Διαχείρισης και το Πρόγραμμα Εφαρμογής του, της παραγράφου 2 του άρθρου 33,
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γ) την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (στελεχών, χρηματοδότησης από
εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, πρόσθετων εσόδων και λοιπών πόρων) της κάθε
ΜΔΠΠ και τον οικονομικό απολογισμό της,
δ) τη συμβολή των δράσεων της ΜΔΠΠ στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου
Διαχείρισης,
ε) την αξιολόγηση της συνεργασίας με την τοπική κοινωνία και άλλους
εμπλεκόμενους φορείς και τον βαθμό συμμετοχής τους στη διαχείριση της
περιοχής,
στ) τους στόχους και το Πρόγραμμα Εφαρμογής για το επόμενο έτος, και
ζ) τη διαχείριση των έκτακτων περιστατικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΖΩΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Άρθρο 47
Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, σχέδια διαχείρισης και καθορισμός χρήσεων γης
στις προστατευόμενες περιοχές
Παρ. 1. Το άρθρο 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 21
Χαρακτηρισμός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου
…
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μετά από γνώμη της Επιτροπής Φύση 2000, βάσει
της αντίστοιχης ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης και λαμβάνοντας υπόψη το
αντίστοιχο σχέδιο διαχείρισης, γίνεται ο χαρακτηρισμός των περιοχών προστασίας
της βιοποικιλότητας και των εθνικών πάρκων, η οριοθέτησή τους και ο καθορισμός
γειτονικών εκτάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 18, όπου αυτό είναι αναγκαίο,
καθώς και ο καθορισμός χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μέσα στις ανωτέρω
προστατευόμενες περιοχές, ανά ζώνη, και στις γειτονικές εκτάσεις. Με το ως άνω
προεδρικό διάταγμα γίνεται ο χαρακτηρισμός περιοχών του Εθνικού Καταλόγου
Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 που περιλαμβάνονται
στην προστατευόμενη περιοχή ως ειδικών ζωνών διατήρησης, ζωνών ειδικής
προστασίας ή/και τόπων ενωσιακής σημασίας, εφόσον αυτές δεν έχουν ήδη
χαρακτηρισθεί με προηγούμενη πράξη. Όταν στην προστατευόμενη περιοχή
περιλαμβάνονται και αγροτικές περιοχές (χερσαίες και υδάτινες) υψηλής φυσικής
αξίας, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με το ίδιο προεδρικό
διάταγμα μπορούν να οριοθετούνται οικολογικοί διάδρομοι της περίπτωσης 11 του
άρθρου 2 του ν. 3937/2011 (Α’ 60).
…
Παρ. 5. Η υποπαράγραφος α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011
(Α’ 60) αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α) Το περιεχόμενο και οι προδιαγραφές των σχεδίων δράσης των περιπτώσεων
α’ έως δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη της Επιτροπής «Φύση
2000» και τα αντίστοιχα σχέδια εγκρίνονται από αυτόν. Το περιεχόμενο και οι
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προδιαγραφές των σχεδίων δράσης των περιπτώσεων ε’ και στ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 10 καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και τα αντίστοιχα σχέδια εγκρίνονται από αυτόν.»

13

