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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η παρούσα έκδοση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµοσίων Έργων και του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-
Υγροτόπων, που αφορά σε οδηγίες εκπόνησης σχεδίων διαχείρι-
σης προστατευόµενων περιοχών, µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά
στην επιτάχυνση της επίτευξης καίριων στόχων των Φορέων ∆ια-
χείρισης προστατευόµενων περιοχών στη χώρα µας.

Έρχεται να καλύψει ένα σηµαντικό γνωστικό κενό και, παράλλη-
λα, να υποβοηθήσει τους αρµόδιους Φορείς ∆ιαχείρισης στην
κατάστρωση βιώσιµων, λειτουργικών και αποτελεσµατικών σχε-
δίων διαχείρισης των περιοχών τους. Τούτο, φυσικά, δεν µπορεί
να επιτευχθεί ολοκληρωµένα παρά µόνο όταν λαµβάνονται υπ’
όψιν τόσο γενικές όσο και ειδικές αρχές διαχείρισης, καθώς επί-
σης και οι τοπικές ιδιαιτερότητες κοινωνικο-οικονοµικής και
πολιτιστικής φύσεως.

Με άλλα λόγια, ο φυσικός και πολιτιστικός πλούτος των προστα-
τευόµενων περιοχών δεν αρκεί από µόνος του ως συγκριτικό πλε-
ονέκτηµα, ώστε αυτές να καταστούν αυτόµατα πόλοι ανάπτυξης
των πέριξ κοινωνιών. Αυτό έχει αποδειχθεί από τη µέχρι τώρα
εµπειρία. Αντιθέτως, η ορθή και συνετή διαχείριση αυτών των
περιοχών είναι ένα γενικότερο ζητούµενο που θα πρέπει να στη-
ρίζεται στο τρίπτυχο περιβάλλον-πολιτισµός-ποιότητα ζωής και
στη συστράτευση όλων των πολύτιµων κοινωνικών, οικονοµικών,
εκπαιδευτικών και διοικητικών-διαχειριστικών δυνάµεων.

Συνεπώς, η έννοια της προστατευόµενης περιοχής δεν συνεπάγε-
ται την τοποθέτηση ενός ολόκληρου συστήµατος χλωρίδας και
πανίδας σε «γυάλα συντήρησης», µακριά από τον άνθρωπο και τις
ασχολίες του. Αντιθέτως, έχει ανάγκη την ανάληψη ήπιων δράσε-
ων µε σεβασµό στο περιβάλλον εκ µέρους των τοπικών κοινωνιών
και τη συµµετοχή, τόσο των ντόπιων όσο και των επισκεπτών, στο
φυσικό γίγνεσθαι.

Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει οι αρµόδιοι φορείς να είναι ανοι-
χτοί στις απαιτήσεις των καιρών, να σχεδιάζουν µε προοπτική, να
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επεµβαίνουν διορθωτικά, αλλά και να πορεύονται αποφασιστικά
στη βάση προδιαγεγραµµένου και κοινά αποδεκτού σχεδίου.
Φυσικά, η πολυπλοκότητα και η συµπλοκή των παραγόντων που
συναπαρτίζουν το πεδίο δράσης για κάθε Φορέα ∆ιαχείρισης Προ-
στατευόµενης Περιοχής συχνά καθιστούν τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων µια εξόχως δύσκολη ενέργεια. Τούτα είναι, όµως, τα
ζητήµατα που έρχεται να λύσει, κατά το δυνατόν, η παρούσα
έκδοση.

Με γνώµονα τη µεταφορά γνώσης και εµπειρίας στους καθ’ ύλην
αρµόδιους φορείς, την πρόκληση ενδιαφέροντος για την ανάπτυ-
ξη συνεργασιών από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα και την
επαύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, η παρούσα
έκδοση µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσµατική
διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών της χώρας µας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµοσίων Έργων
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Οι πολλαπλές και πολύµορφες ανάγκες που επιθυµεί να καλύψει
ο άνθρωπος µέσω της κήρυξης προστατευόµενων περιοχών δεν
µπορούν να ικανοποιηθούν χωρίς καλώς σχεδιασµένη διευθέτηση
των χρήσεων γης και ρύθµιση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
Όσο οι φυσικοί πόροι θεωρούνταν «άφθονοι» και οι φυσικές
περιοχές «ατέλειωτες», η υποβάθµισή τους δεν γινόταν αντιληπτή
και η διαχείρισή τους ασκούνταν χωρίς σχεδιασµό και ανάλογα µε
τις πρόσκαιρες ανάγκες. 

Ο σχεδιασµός της διαχείρισης εµφανίσθηκε ως ανάγκη, όταν οι
κοινωνίες αντιλήφθηκαν ότι υπήρχε ανάγκη να εξασφαλισθεί η
αειφόρος παραγωγή αγαθών και παροχή υπηρεσιών. Ένα ορθό
σχέδιο διαχείρισης αποτελεί πλέον απαραίτητο και εκ των ων ουκ
άνευ εργαλείο για την επιτυχή διαχείριση µιας περιοχής, πολύ δε
περισσότερο µιας προστατευόµενης περιοχής.

Η σύνταξη και η εφαρµογή σχεδίων διαχείρισης ξεκίνησε από την
Κεντρική Ευρώπη µε αφορµή την έλλειψη ξύλου που άρχισε να
παρατηρείται µε την πρόοδο της βιοµηχανικής επανάστασης. Η
Ελλάδα δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Έως τα τέλη του 19ου αιώνα σε
καµία περιοχή του τότε ελληνικού κράτους δεν εφαρµοζόταν σχε-
διασµένη διαχείριση. Υπήρχαν µόνο επιµέρους απαγορευτικές
διατάξεις για ορισµένες δραστηριότητες, όπως η βοσκή, η ξύλευ-
ση και η θήρα, αλλά εφαρµόζονταν ελλιπώς. Το πρώτο σχέδιο δια-
χείρισης περιοχής µε φυσική βλάστηση έγινε τη δεκαετία του 1930
για τα ελατοδάση της Βυτίνας.

Την τελευταία εικοσαετία έχουν εκπονηθεί για αρκετές ελληνι-
κές προστατευόµενες περιοχές (π.χ. υγροτόπους Ραµσάρ) διά-
φορα επιστηµονικά κείµενα σχετικά µε την ενδεδειγµένη δια-
χείριση των περιοχών αυτών. Ορισµένα από τα κείµενα αυτά
έχουν τον «κλασικό» τίτλο σχέδιο διαχείρισης ενώ άλλα τιτ-
λοφορούνται µελέτη διαχείρισης, περιβαλλοντική µελέτη, ειδι-
κή περιβαλλοντική µελέτη. Όλα λίγο-πολύ ακολουθούν την
ίδια γενική δοµή ενός «κλασικού» σχεδίου διαχείρισης. Με την
έννοια «κλασικό» εννοούµε ένα σχέδιο διαχείρισης για την εκπό-
νηση του οποίου έχουν εκδοθεί οδηγίες από ξένους εθνικούς
φορείς (Alexander 1996), από διεθνή δίκτυα οργανώσεων και
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περιοχών όπως το Eurosite (Bines 1999) ή από διεθνείς συµβάσεις
(π.χ. Σύµβαση Ραµσάρ). Οι οδηγίες αυτές ακολουθούνται ευρέως
σε πολλές χώρες και συµπίπτουν κατ’ ελάχιστον στο ότι ένα σχέ-
διο διαχείρισης προστατευόµενης φυσικής περιοχής πρέπει να
είναι δοµηµένο µε βάση τις ακόλουθες ευρείες ενότητες: αναλυτι-
κή περιγραφή της περιοχής, αξιολόγηση της περιοχής και ανα-
γνώριση των σκοπών διαχείρισης, διατύπωση των µέτρων διαχεί-
ρισης που απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών και σχεδια-
σµός της εφαρµογής των µέτρων. Την κλασική αυτή δοµή ακολου-
θούν οι ανά χείρας οδηγίες και έχουν σκοπό τη διευκόλυνση εκεί-
νων που εκπονούν σχέδια διαχείρισης.

Συχνά λέγεται ότι η σωστή διαχείριση απαιτεί επιστήµη και τέχνη.
Εποµένως, το βασικό εργαλείο της διαχείρισης, το σχέδιο διαχεί-
ρισης, είναι θέµα τόσο αξιόπιστης επιστηµονικής τεκµηρίωσης
όσο και τέχνης του εφικτού, δηλαδή της ικανότητας άριστης χρή-
σης των πόρων τους οποίους θα έχουν στη διάθεσή τους οι φορείς
διαχείρισης αλλά και της άµβλυνσης των συγκρουόµενων συµφε-
ρόντων.

ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΑΦΗΣ

Οµότιµος Καθηγητής ∆ασολογίας ΑΠΘ

και Μέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου του ΕΚΒΥ
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο σκοπός της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσι-
κών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»,
είναι να συµβάλλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλότητας,
µέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων1 καθώς και της
άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας στο ευρωπαϊκό έδα-
φος των κρατών µελών όπου εφαρµόζεται η συνθήκη. Όλα δε τα
µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε την εν λόγω Οδηγία αποβλέ-
πουν στο να διασφαλισθεί η διατήρηση ή η αποκατάσταση σε ικα-
νοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων και
των ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. 

Η εγκατάσταση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Προ-
στατευόµενων Περιοχών Natura 2000 αποτελεί την πιο µακρό-
πνοη και φιλόδοξη επιδίωξη της Οδηγίας. 

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα κατέχει µία από τις υψηλότερες
πανευρωπαϊκά θέσεις, σε ό,τι αφορά τη βιολογική της ποικιλότη-
τα. Περίπου το 20% της επιφάνειας της χώρας έχει προταθεί για
ένταξη στο ∆ίκτυο Natura 2000. Με τον Νόµο 1650/1986 είχαν
τεθεί οι θεσµικές βάσεις για τη διαδικασία χαρακτηρισµού «περιο-
χών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου», καθώς και
του καθορισµού των ορίων και τυχόν ζωνών προστασίας τους.  Η
σύσταση φορέων διαχείρισης των περιοχών αυτών προβλέπεται
από τους Νόµους 2742/1999 και 3044/2002 και έχει ήδη αρχίσει
(έχουν συσταθεί 27 φορείς διαχείρισης). 

Λαµβάνοντας υπόψη τον γενικό σκοπό της Οδηγίας, αλλά και τη
συγκρότηση και λειτουργία του ∆ικτύου Natura 2000, οι παρούσες
οδηγίες αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους φορείς διαχείρισης
των περιοχών του ∆ικτύου Νatura 2000 στην εκπόνηση εφαρµόσι-
µων σχεδίων διαχείρισης. Αυτά θα αποτελέσουν το µέσο για τη
λήψη µέτρων διατήρησης της βιολογικής ποικιλότητας στις προ-
στατευόµενες περιοχές όπου έχουν στην ευθύνη τους οι φορείς
διαχείρισης.

Το παρόν κείµενο περιλαµβάνει οδηγίες για την εκπόνηση των
σχεδίων, δίνει πηγές πληροφόρησης στις οποίες µπορούν οι ενδια-
φερόµενοι να ανατρέχουν για ειδικότερα θέµατα και προδιαγρά-
φει τα ειδικότερα κεφάλαια των σχεδίων διαχείρισης. Οι οδηγίες
επικεντρώνονται στις αναγνωρισµένες, σήµερα, προστατευόµενες
περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000, για τις οποίες έχουν ήδη εκδο-

1 Ως φυσικοί 
οικότοποι 
θεωρούνται, 
σύµφωνα µε
την Οδηγία
92/43/ΕΟΚ, 
χερσαίες 
περιοχές ή 
υγρότοποι που
διακρίνονται
χάρη στα
βιολογικά και 
µη βιολογικά 
γνωρίσµατά
τους, είτε είναι 
εξ ολοκλήρου
φυσικές είτε 
ηµιφυσικές.
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θεί πράξεις οριοθέτησης και θεσµοθέτησής τους (οι περισσότερες
προστατεύονται ήδη ως εθνικοί δρυµοί και περιοχές Ραµσάρ).
Μπορούν βεβαίως να εφαρµοσθούν και σε κάθε άλλη περίπτωση
διαχείρισης φυσικών οικοσυστηµάτων, για τα οποία δεν έχουν
προηγηθεί πράξεις κήρυξής τους ως προστατευόµενες περιοχές.
Στην περίπτωση όµως αυτή θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική δια-
δικασία τεκµηρίωσης της ανάγκης προστασίας των εν λόγω
περιοχών, αξιολόγησης και οριοθέτησης του προστατευτέου
αντικειµένου και επίσης να προετοιµασθεί φάκελος ανακοίνω-
σης και δηµοσιοποίησης σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τη
νοµοθετική κατοχύρωση των περιοχών αυτών ως προστατευόµε-
νων.

Οι παρούσες οδηγίες έλαβαν υπόψη τους τις οικείες ευρωπαϊκές
και εθνικές κανονιστικές πράξεις. Περισσότερο έχουν να κάνουν
µε τη συστηµατοποίηση, διασαφήνιση και προσαρµογή προηγού-
µενων αναλόγων όµοιων κειµένων και λιγότερο µε νέες προσθή-
κες και προσεγγίσεις. Ειδικότερα, το παρόν κείµενο βασίσθηκε σε
παλαιότερη όµοια εργασία που είχε εκπονήσει το ΕΚΒΥ (Παπα-
στεργιάδου κ.ά. 1995) και σε νεότερη που αφορά την έκδοση
εκπαιδευτικού πακέτου για τη διαχείριση των προστατευόµενων
περιοχών (Χατζηχαραλάµπους και Γεράκης 2004). Άντλησε ωστό-
σο χρήσιµες πληροφορίες από τις οδηγίες του Countryside
Commission of Wales (Alexander 1996) και από τα σχετικά έργα
που εκπονήθηκαν για την Ελλάδα (ΥΠΕΧΩ∆Ε 2001) και εµπλου-
τίσθηκε µε τις νεότερες εξελίξεις που δίνονται από το ευρωπαϊκό
δίκτυο διαχειριστών της φύσης (Bines 1999), τους Idle και Bines
(2004) και από τις κατευθύνσεις της Σύµβασης για τη Βιολογική
Ποικιλότητα (2004) καθώς και από σχετική απόφαση των συµβαλ-
λόµενων µερών στη Σύµβαση Ραµσάρ (Απόφαση VIII.14 2002).
Στο παρόν κείµενο δεν περιλαµβάνονται οδηγίες για την εφαρµο-
γή των σχεδίων διαχείρισης, καθώς αυτό είναι δυνατό να διαφέρει
µεταξύ των φορέων.
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Β. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οι περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000 επηρεάζονται από φυσι-
κούς, αλλά κυρίως από ανθρωπογενείς παράγοντες. Η έκταση των
περισσότερων περιοχών είναι µεγάλη και στα όριά τους υπάρχουν
οικισµοί και ασκούνται δραστηριότητες. Για να διατηρηθεί η βιο-
λογική ποικιλότητα και να χρησιµοποιούνται συνετά οι φυσικοί
πόροι, η διαχείριση θα πρέπει να σχεδιάζεται λαµβάνοντας υπόψη
τα ενδιαφέροντα, τις χρήσεις και τις ασκούµενες πιέσεις.

Ο σχεδιασµός διαχείρισης είναι µια συνεχής διαδικασία, δυναµι-
κή και ευπροσάρµοστη. Εξελίσσεται καθώς µεταβάλλονται τα
γνωρίσµατα της περιοχής, οι παράγοντες που την επηρεάζουν και
οι προτεραιότητες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Από τους πιο σηµαντικούς ρόλους του σχεδιασµού της διαχείρι-
σης, σύµφωνα και µε τις νέες κατευθύνσεις από τη Σύµβαση Ραµ-
σάρ είναι (βλ. και Πλαίσιο 1):
4Να θέτει τους σκοπούς διαχείρισης της περιοχής.

Είναι ο σπουδαιότερος ρόλος. Η ορθή επιλογή των σκοπών
διαχείρισης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατή-
ρηση της περιοχής. Στα νοµοθετικά κείµενα κήρυξης των
προστατευόµενων περιοχών αναφέρονται και οι γενικοί σκο-
ποί κήρυξής τους. Αυτοί µπορεί να δώσουν το υπόβαθρο για
την αναγνώριση των ειδικότερων σκοπών διαχείρισης και
τον σχεδιασµό των µέτρων διαχείρισης.

4 Να αποκτά και να κατανέµει πόρους.
Με τον όρο «πόροι» νοούνται το ανθρώπινο δυναµικό, οι
πιστώσεις, ο εξοπλισµός και η υποδοµή. Κατά τον σχεδια-
σµό θα πρέπει να αναγνωρίζονται, να ποσοτικοποιούνται
και να κατανέµονται οι πόροι που είναι απαραίτητοι για την
επιτυχή εφαρµογή της διαχείρισης. Ο σχεδιασµός των δρά-
σεων για την εξεύρεση των πόρων αποτελεί επίσης σπουδαία
και συνεχή διαδικασία για την προστασία της περιοχής.

4Να διασφαλίζει ότι η διαχείριση είναι αποτελεσµατική και  
αποδοτική και να το µετρά.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι πόροι που διατίθενται για
τη διαχείριση υπολείπονται των αναγκών. Είναι ιδιαίτερα
κρίσιµο για τη διατήρηση της περιοχής αλλά και για τη βιω-
σιµότητα του φορέα διαχείρισής της, να διασφαλίζεται η βέλ-

Γιατί 

σχεδιάζουµε;

Σχεδιάζουµε για
να είµαστε 
συστηµατικοί 
και τεκµηριωµένοι
στην προσέγγισή
µας και υπόλογοι
για το 
αποτέλεσµα.
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τιστη κατανοµή και χρήση των πόρων. Είναι ιδιαιτέρως
σκόπιµο, τόσο για λόγους ορθής πρακτικής όσο και για
λόγους «καλής έξωθεν µαρτυρίας», να σχεδιάζεται σύστηµα
µέτρησης και παρακολούθησης, µε κατάλληλους δείκτες,
των παραµέτρων της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικό-
τητας και να αναφέρονται τα αποτελέσµατα. Αυτά µπορούν
να επιδεικνύονται και κατά την πραγµατοποίηση εσωτερι-
κών ή εξωτερικών ελέγχων (audits). Είναι αυτονόητο ότι θα
πρέπει να µετράται και να αξιολογείται κατά πόσον επι-
τεύχθηκαν οι σκοποί διαχείρισης που τέθηκαν.

4Να παρέχει πληροφόρηση και να διασφαλίζει την επικοινωνία.
Η παροχή πληροφοριών και η επικοινωνία µε άλλους φορείς
διαχείρισης, υπηρεσίες, µη κρατικές οργανώσεις, ιδρύµατα
και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, είναι χρήσιµο να προωθούνται
διότι συµβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών διαχείρισης.

4Να προωθεί τη διαβούλευση και την επίλυση συγκρούσεων.
Σπουδαίος παράγοντας για την επιτυχία της διαχείρισης
αποτελεί η κοινωνική αποδοχή. Οι συµµετοχικές διαδικασίες
δίνουν την ευκαιρία να δηµιουργηθεί σχέση εµπιστοσύνης µε
τον τοπικό πληθυσµό και είναι ιδιαίτερα χρήσιµο αυτές να
προωθούνται. Βεβαίως, στις περισσότερες περιοχές υπάρ-
χουν συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ κοινωνικών οµάδων
και είναι δύσκολη η ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Είναι σκόπι-
µο ο σχεδιασµός της διαχείρισης να παρέχει το πεδίο για την
επίλυση, αν είναι δυνατόν, των συγκρούσεων και τη διατύ-
πωση δεσµεύσεων.

4Να συµµορφώνεται µε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς
πολιτικές.
Ο σχεδιασµός και η άσκηση της διαχείρισης θα πρέπει να
είναι συµβατοί µε την εθνική πολιτική και τις εθνικές στρα-
τηγικές, τη νοµοθεσία, τον περιφερειακό σχεδιασµό, τις
ευρωπαϊκές οδηγίες και τις διεθνείς συµβάσεις. Η Εθνική
Στρατηγική για τη βιώσιµη ανάπτυξη, η Εθνική Στρατηγική
για τους υγροτοπικούς πόρους, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για
τη βιοποικιλότητα και τα σχετικά Σχέδια ∆ράσης, οι Οδηγίες
για τους οικοτόπους, τα πουλιά και τα ύδατα, παρέχουν το
πλαίσιο για τον σχεδιασµό της διαχείρισης. Από την άλλη, ο
σχεδιασµός της διαχείρισης θα πρέπει να συµβάλλει στην
πραγµάτωση των σκοπών των ανωτέρω κειµένων.
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Πλαίσιο 1. Ρόλοι σχεδιασµού διαχείρισης

4 Αναγνώριση σκοπών διαχείρισης
4 Απόκτηση και κατανοµή πόρων
4 ∆ιασφάλιση αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας 

διαχείρισης - παρακολούθηση και µέτρηση
4 Παροχή πληροφόρησης και διασφάλιση επικοινωνίας 
4 ∆ιαβούλευση και επίλυση συγκρούσεων
4 Συµµόρφωση µε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς πολιτικές

Ποιο είναι το καταλληλότερο επίπεδο σχεδιασµού;

Στις προστατευόµενες υγροτοπικές περιοχές, ο σχεδιασµός δια-
χείρισης θα πρέπει να συνδέεται µε τον σχεδιασµό σε ευρύτερη
κλίµακα, όπως είναι ο σχεδιασµός σε επίπεδο λεκάνης απορροής
(βλ. Πλαίσιο 2), διότι oι αποφάσεις που λαµβάνονται σε αυτό το
επίπεδο επηρεάζουν τη διατήρηση και τη συνετή χρήση των υγρο-
τόπων.

Πλαίσιο 2. Σχεδιασµός σε επίπεδο 

λεκάνης απορροής

Τα φυσικά οικοσυστήµατα, όπως τα δασικά και τα υγροτοπικά, µε
τις λειτουργίες που επιτελούν (π.χ. αποθήκευση νερού) επηρεάζουν
το υδατικό ισοζύγιο της λεκάνης απορροής τους και επηρεάζονται
από τις δραστηριότητες που ασκούνται σε αυτήν. Είναι σκόπιµο να
προσπαθούµε να επιτύχουµε τη βέλτιστη διαχείριση στη λεκάνη
απορροής, έτσι ώστε τα φυσικά οικοσυστήµατα να διατηρούνται και
να εκπληρώνουν τον ρόλο τους ως παράγοντες βελτίωσης της ποιό-
τητας ζωής και προµήθειας περισσότερου και καθαρότερου νερού.

Ο σχεδιασµός διαχείρισης λεκανών απορροής περιλαµβάνει τη δια-
χείριση του νερού ως µέρους του ευρύτερου φυσικού περιβάλλο-
ντος σε σχέση και µε την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη. Σύµ-
φωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία-Πλαίσιο για τα νερά (Οδηγία
2000/60/ΕΚ) θα εκπονηθούν, µεταξύ άλλων, σχέδια διαχείρισης για
τις λεκάνες απορροής, στα οποία υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για
τις προστατευόµενες περιοχές. Βεβαίως, στον σχεδιασµό της δια-
χείρισης των προστατευόµενων περιοχών είναι αναγκαίο να λαµ-
βάνονται υπόψη οι υφιστάµενες χρήσεις των πόρων όχι µόνο εντός
των ορίων των περιοχών αυτών, αλλά και στη λεκάνη απορροής
όπου αυτές βρίσκονται.
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Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο σχεδιασµός και η άσκηση της διαχείρισης δεν γίνονται εν κενώ.
Λαµβάνονται υπόψη: η διεθνής προσέγγιση στη διαχείριση, οι
Κοινοτικές υποχρεώσεις και το εθνικό θεσµικό και διοικητικό
πλαίσιο. Παρακάτω αναφέρονται αυτές οι τρεις συνιστώσες.

Γ.1. Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Πριν από 40 έτη οι επικρατούσες, διεθνώς, αντιλήψεις για τις προ-
στατευόµενες περιοχές, και ειδικότερα για τα εθνικά πάρκα, συνο-
ψίζονταν στα εξής: µεγαλειώδεις άγριες περιοχές που πρέπει να
αφήνονται στη φυσική τους κατάσταση, να προστατεύονται ενα-
ντίον υποβαθµίσεων και να είναι διαθέσιµες µόνο για επιστηµο-
νικούς σκοπούς και για την απόλαυση των επισκεπτών. Με την
πάροδο των ετών οι αντιλήψεις υπέστησαν αλλαγές. Οι αλλαγές
αυτές είναι εµφανείς στο περιεχόµενο των ψηφισµάτων διεθνών
συµβάσεων όπως της Σύµβασης Ραµσάρ και της Σύµβασης για τη
βιολογική ποικιλότητα και των κειµένων τους (Conference of the
Parties to the Ramsar Convention 2002, Secretariat for the
Convention on Biological Diversity 2004). Μια ανάλυση των αλλα-
γών αυτών που περιγράφεται στον Πίνακα 1, παρουσιάσθηκε στο
5ο Παγκόσµιο Συνέδριο της IUCN για τα Πάρκα που διεξήχθη το
2003 στο Durban της Νότιας Αφρικής (Phillips 2003).

Οι δυνάµεις που επέφεραν αυτές τις αλλαγές είναι ποικίλες, ισχυ-
ρές και πολύπλοκες. Έχουν τη γένεσή τους στη βελτίωση των γνώ-
σεων, στη βαθύτερη συνειδητοποίηση των κοινωνικών και πολιτι-
στικών όψεων της διαχείρισης, στην αυξανόµενη αναγνώριση των
δικαιωµάτων του ανθρώπου, σε πολιτικές και οικονοµικές εξελί-
ξεις, στην πείρα και στην τεχνολογική πρόοδο.
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Σήµερα
οι προστατευόµενες 
περιοχές...

Αποσκοπούν και στην 
κοινωνική και οικονοµική
ανάπτυξη. Κηρύσσονται
συχνά και για άλλες αξίες
(επιστηµονική, οικονοµική,
πολιτιστική).

Θεωρούνται ως χώροι για
την ανάπτυξη του τουρι-
σµού ώστε να βοηθηθούν
οι τοπικές κοινωνίες.

Θεωρούνται πολύτιµες
για τη σηµασία που έχει 
η λεγόµενη «άγρια φύση»
για τον πολιτισµό.

Προστατεύονται αλλά
και αποκαθίστανται.

∆ιοικούνται από 
πολλούς εταίρους.

Υφίστανται διαχείριση µε
τη συµµετοχή των τοπι-
κών κοινωνιών.

Κατά τη διαχείρισή τους
λαµβάνονται υπόψη οι
ανάγκες των τοπικών
κοινωνιών.

Σχεδιάζονται και 
χωροθετούνται ως τµήµα
ευρύτερων περιφερεια-
κών, εθνικών και διεθνών
συστηµάτων.

Αναπτύσσονται ως
«δίκτυα» (αυστηρά 
προστατευόµενοι πυρή-
νες, ρυθµιστικές ζώνες, 
διάδροµοι).

Παλιά
οι προστατευόµενες 
περιοχές...

Αποσκοπούσαν κυρίως στη
διατήρηση και κηρύσσονταν
κυρίως για την προστασία
της θεαµατικής άγριας 
πανίδας και του τοπίου. 

Υφίσταντο διαχείριση
κυρίως για τη ρύθµιση 
των επισκέψεων.

Θεωρούνταν πρωτίστως
πολύτιµες για την άγρια
φύση τους.

Απλώς προστατεύονταν.

∆ιοικούνταν από τις κεντρι-
κές κρατικές υπηρεσίες.

Σχεδιάζονταν και υφίσταντο
διαχείριση χωρίς τη γνώµη
των τοπικών κοινωνιών.

Κατά τη διαχείρισή τους
αγνοούνταν οι ανάγκες 
των τοπικών κοινωνιών.

∆ηµιουργούνταν η 
κάθε µια χωριστή.

Υφίσταντο διαχείριση ως
«νησιά».

Θέµα 

Σκοποί 

∆ιοίκηση

Κάτοικοι 
των 

περιοχών

Χωρική 
θεώρηση 
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Θέµα 

Γενικές 
γνώµες

Τεχνικές 
διαχείρισης

∆εξιότητες 
διαχείρισης

Χρηµατο-
δότηση

Παλιά
οι προστατευόµενες 
περιοχές...

Θεωρούνταν κυρίως 
ως εθνικό κεφάλαιο.

Θεωρούνταν µόνο ως 
εθνικής σηµασίας και 
φροντίδας περιοχές.

Υφίσταντο διαχείριση που
αποσκοπούσε να λύσει 
επιµέρους προβλήµατα σε
βραχυπρόθεσµη προοπτική.

Υφίσταντο διαχείριση 
µε τεχνοκρατικούς µόνο 
τρόπους.

Υφίσταντο διαχείριση
µόνο από εξειδικευµένους
επιστήµονες λίγων 
ειδικοτήτων.

Αντλούσαν πιστώσεις µόνο
από τους φόρους.

Σήµερα
οι προστατευόµενες 
περιοχές...

Θεωρούνται επίσης και 
τοπικό κεφάλαιο.

Θεωρούνται επίσης 
ως διεθνούς σηµασίας 
και φροντίδας.

Υφίστανται ολοκληρωµένη,
προσαρµοστική διαχείριση
σε µακροπρόθεσµη προο-
πτική.

Υφίστανται διαχείριση και
µε πολιτική ευαισθησία.

Υφίστανται διαχείριση από
ευρύτερες διεπιστηµονικές
οµάδες επιστηµόνων 
καθώς και άτοµα µε ειδικές
δεξιότητες.

Υπάρχει η τάση να 
αξιοποιείται περισσότερο 
η τοπική γνώση και πείρα.

Αντλούν πιστώσεις από
ποικίλες πηγές.

Πίνακας 1. (συνέχεια)
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Γ.2. Η Ο∆ΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ NATURA 2000

Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Natura 2000 στοχεύει στη διατήρηση των

φυσικών οικοτόπων και των ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος

(δηλαδή αυτών που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Η εγκατάσταση και λειτουργία του
∆ικτύου αποτελεί την πιο µακρόπνοη και φιλόδοξη επιδίωξη της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Για να εκπληρω-
θούν οι εθνικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον χαρακτηρι-
σµό των περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000, θα πρέπει να ενσω-
µατωθούν οι σκοποί της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στις οικείες κανονι-
στικές πράξεις και τα κείµενα στρατηγικής και να εφαρµοσθούν
οι προβλέψεις της. Το εθνικό θεσµικό και διοικητικό πλαίσιο εξει-
δικεύει τις προβλέψεις και θέτει τις κατευθύνσεις για την εκπλή-
ρωση αυτών των σκοπών.

Τι προβλέπεται από την Οδηγία για τη διαχείριση των περιοχών

του ∆ικτύου Natura 2000; 

Σύµφωνα, µε το Άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το οποίο ορίζει
το πλαίσιο διατήρησης των περιοχών του δικτύου, όλα τα κράτη
µέλη οφείλουν να λάβουν µέτρα για όλες τις Ειδικές Ζώνες ∆ια-
τήρησης (βλ. Πλαίσιο 3). Τα µέτρα αυτά θα εφαρµόζονται σε
όλους τους φυσικούς τύπους οικοτόπων και τα είδη των Παραρ-
τηµάτων Ι και ΙΙ που απαντούν στις περιοχές, µε εξαίρεση εκεί-
νους τους τύπους οικοτόπων και τα είδη η παρουσία των οποίων
δεν είναι σηµαντική, σύµφωνα µε τα τυποποιηµένα δελτία δεδοµέ-
νων για το Natura 2000. 

Πλαίσιο 3. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, Άρθρο 6, παρ. 1

Για τις ειδικές ζώνες διατήρησης, τα κράτη µέλη καθορίζουν τα
αναγκαία µέτρα διατήρησης που ενδεχοµένως συνεπάγονται
ειδικά ενδεδειγµένα σχέδια διαχείρισης ή ενσωµατωµένα σε
άλλα σχέδια διευθέτησης και τα δέοντα κανονιστικά, διοικητικά
ή συµβατικά µέτρα που ανταποκρίνονται στις οικολογικές
απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων του Παραρτήµατος
Ι και των ειδών του Παραρτήµατος ΙΙ, τα οποία απαντώνται
στους τόπους (περιοχές, sites).
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H επίτευξη, συνεπώς, του γενικού σκοπού της Οδηγίας που είναι
«να συµβάλλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλότητας,
µέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της
άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών
µελών που εφαρµόζεται η συνθήκη» εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
από τα µέτρα διατήρησης που οφείλουν να λάβουν τα κράτη µέλη
για τη διατήρηση ή και την αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων
και των ειδών σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης (βλ.
Πλαίσιο 4) (Eυρωπαϊκή Επιτροπή 2000). Συνεπώς, σύµφωνα µε
την Οδηγία, ως προστατευόµενο αντικείµενο (conservation
objective) θεωρούνται οι τύποι οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι
και τα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ. Θα πρέπει, ωστόσο, να σηµειω-
θεί ότι, όπως ορίζει η ίδια η Οδηγία, κατά την εφαρµογή των
µέτρων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι οικονοµικές, κοινω-
νικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές
και τοπικές ιδιοµορφίες.

Πλαίσιο 4. Έννοιες της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

Σκοπός του ∆ικτύου Natura 2000 είναι η διατήρηση ή η αποκατάσταση
των τύπων οικοτόπων και των ειδών των παραρτηµάτων της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης (favourable
conservation status). Ο όρος «κατάσταση διατήρησης» ενσωµατώθηκε
στο επιστηµονικό λεξιλόγιο τα τελευταία έτη. Καθώς όµως θα χρησι-
µοποιηθεί αρκετά στα σχέδια διαχείρισης, είναι χρήσιµο να παρατεθεί
η ερµηνεία που δίνεται από την ίδια την Οδηγία. 

Κατάσταση της διατήρησης ενός φυσικού οικοτόπου είναι το απο-
τέλεσµα του συνόλου των παραγόντων που επιδρούν σε έναν φυσι-
κό οικότοπο καθώς και στα χαρακτηριστικά είδη που βρίσκονται σε
αυτόν και οι οποίοι παράγοντες µπορούν να αλλοιώσουν µακρο-
πρόθεσµα τη φυσική του κατανοµή στον χώρο, τη δοµή του και τις
λειτουργίες του, καθώς και τη µακροπρόθεσµη επιβίωση των χαρα-
κτηριστικών ειδών του στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών µελών
στο οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη.

Η «κατάσταση της διατήρησης ενός φυσικού οικοτόπου» θεωρείται
«ικανοποιητική», όταν:

α) η περιοχή της φυσικής κατανοµής του στον χώρο και οι 
εκτάσεις που περιέχει µένουν σταθερές ή αυξάνονται,

β) η δοµή και οι ειδικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη  
µακροπρόθεσµη συντήρησή του υφίστανται και είναι δυνατό 
να συνεχίσουν να υφίστανται κατά το προβλεπτό µέλλον και
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γ) η κατάσταση της διατήρησης των χαρακτηριστικών ειδών 
κρίνεται ικανοποιητική.

Κατάσταση διατήρησης ενός είδους είναι το αποτέλεσµα του συνό-
λου των παραγόντων που, επιδρώντας στο οικείο είδος, είναι δυνα-
τό να αλλοιώσουν µακροπρόθεσµα την κατανοµή στον χώρο και το
µέγεθος των πληθυσµών του στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών
µελών στο οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη.

Η «κατάσταση της διατήρησης ενός είδους» κρίνεται ως «ικανο-
ποιητική», όταν:

α) τα δεδοµένα τα σχετικά µε την πορεία των πληθυσµών του     
οικείου είδους δείχνουν ότι το είδος αυτό εξακολουθεί και 
µπορεί να εξακολουθεί µακροπρόθεσµα να αποτελεί ένα 
ζωτικό στοιχείο των φυσικών οικοτόπων στους οποίους ανήκει, 

β)  η περιοχή της φυσικής κατανοµής στον χώρο του είδους 
αυτού δεν φθίνει ούτε υπάρχει κίνδυνος να µειωθεί κατά το 
προβλεπτό µέλλον και 

γ) υπάρχει και θα συνεχίσει πιθανόν να υπάρχει ενδιαίτηµα σε 
επαρκή έκταση ώστε οι πληθυσµοί του να διατηρηθούν µακρο-
πρόθεσµα.

Γ.3. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το θεσµικό και διοικητικό πλαίσιο των προστατευόµενων περιο-
χών που ορίζονται µε τον Νόµο 1650/1986 έχει ενισχυθεί µε τον
Νόµο 2742/1999, στο κεφάλαιο Ε του οποίου περιλαµβάνονται οι
προβλέψεις για τη διοίκηση και διαχείριση των προστατευόµενων
περιοχών, η πλειονότητα των οποίων είναι περιοχές Natura 2000.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του Άρθρου 15 «...µπορεί να
συνιστώνται νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ως φορείς δια-
χείρισης µε σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοι-
χείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου που αναφέρονται
στο Άρθρο 18 του Ν. 1650/1986, καθώς και των περιοχών που
χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης κατά το Άρθρο 4
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 33318/28.12.1998 (ΦΕΚ 1289
Β’/28.12.1998) και να καθορίζονται τα όρια της χωρικής τους
αρµοδιότητας» (βλ. Πλαίσιο 5 για αρµοδιότητες φορέων διαχεί-
ρισης). Η σύσταση 25 φορέων διαχείρισης για περίπου 40 περιο-
χές του ∆ικτύου Natura 2000 έχει θεσµοθετηθεί στον Νόµο
3044/2002. Το σύνολο των φορέων διαχείρισης έως το 2003 ανερ-
χόταν σε 27 (µε άλλες πράξεις είχαν συσταθεί δύο ακόµη φορείς
διαχείρισης).
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Πλαίσιο 5. Αρµοδιότητες φορέων διαχείρισης  

(Ν. 2742/99, Άρθρο 15)

α. Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρµογής των κανονισµών
διοίκησης και λειτουργίας των προστατευόµενων αντικειµέ-
νων καθώς και των σχεδίων διαχείρισης.

β. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση κανονιστικών όρων και
περιορισµών.

γ. Η παροχή γνωµοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέ-
τησης και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δρα-
στηριοτήτων.

δ. Η επικουρία των αρµόδιων διοικητικών και δικαστικών
αρχών στον έλεγχο της εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµο-
θεσίας και των περιβαλλοντικών και πολεοδοµικών όρων για
έργα ή δραστηριότητες.

ε. Η κατάρτιση µελετών και ερευνών και η εκτέλεση τεχνικών ή
άλλων έργων απαραίτητων για την προστασία, διατήρηση, απο-
κατάσταση και ανάδειξη των προστατευόµενων αντικειµένων.

στ. Η υλοποίηση εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραµµάτων και
δράσεων.

ζ. Η ενηµέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσµού.
η. Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρµογή οικο-

τουριστικών προγραµµάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης
και η χορήγηση αδειών επιστηµονικής έρευνας και τεχνι-
κών δοκιµών και αναλύσεων.

θ. Η διαχείριση δηµοσίων εκτάσεων που παραχωρούνται ή
µισθώνονται και η ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων και η πραγ-
µατοποίηση των αναγκαίων παρεµβάσεων.

Οι δραστηριότητες που µπορεί να ασκήσει ένας φορέας διαχείρι-
σης στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του πρέπει να υπηρετούν τους
σκοπούς του σχεδίου διαχείρισης. Η δε δυνατότητα άντλησης
πόρων από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράµµατα που παρέχεται
στους φορείς διαχείρισης από τον Ν. 2742/1999, µπορεί να συνει-
σφέρει οικονοµικά στην υλοποίηση των µέτρων που προβλέπο-
νται από το σχέδιο διαχείρισης.
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Γ.4. ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΤΩΝ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Για κάθε προστατευόµενη περιοχή, ο φορέας διαχείρισης θα έχει
στη διάθεσή του τα τυποποιηµένα δελτία δεδοµένων για τις περιο-
χές του ∆ικτύου Natura 2000, την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη
και την Κανονιστική Πράξη Κήρυξης της περιοχής ως προστατευ-
όµενης. Εκτός από αυτά τα αρχικά δεδοµένα που θα τον βοηθή-
σουν στη διαχείριση της περιοχής, µε βάση τη νοµοθεσία θα πρέ-
πει να συντάξει Κανονισµό ∆ιοίκησης και Λειτουργίας και Σχέδιο
∆ιαχείρισης. Ειδικότερα:

Τυποποιηµένο ∆ελτίο ∆εδοµένων Natura 2000. Είναι το έντυπο
στο οποίο έχει καταχωρισθεί η πληροφορία για το φυσικό περι-
βάλλον κάθε προτεινόµενης περιοχής του ∆ικτύου Natura 2000, µε
έµφαση στους τύπους οικοτόπων και στα είδη των Παραρτηµάτων
Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, σύµφωνα µε συγκεκριµένες προ-
διαγραφές. Συνοδεύεται από χάρτη σε γεωγραφικό υπόβαθρο της
ΓΥΣ, και κλίµακα 1:100.000. Με βάση την πληροφορία του εντύ-
που έχει τεκµηριωθεί η υπαγωγή κάθε περιοχής στο ∆ίκτυο Natura
2000.

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Πρόκειται για τη µελέτη µε την
οποία αξιολογείται και οριοθετείται το προστατευόµενο αντικεί-
µενο, σύµφωνα µε τον Ν. 1650/1986. Η µελέτη περιλαµβάνει φάκε-
λο ανακοίνωσης και δηµοσιοποίησης σχεδίου κανονιστικής πρά-
ξης για τη νοµοθετική κατοχύρωση των περιοχών αυτών ως προ-
στατευόµενων.

Κοινή Υπουργική Απόφαση. Είναι η πιο συνήθης κανονιστική
πράξη κήρυξης προστατευόµενων περιοχών. Περιλαµβάνει τους
γενικούς σκοπούς κήρυξής τους, τον χαρακτηρισµό και την οριο-
θέτησή τους σε επιµέρους ζώνες και γενικούς όρους και περιορι-
σµούς στην άσκηση δραστηριοτήτων και την εκτέλεση έργων ανά
ζώνη. Η ζώνωση, σε πολλές περιπτώσεις, αποτελεί ένα απαραίτη-
το και πρακτικό µέσο παρέµβασης, αν και µπορεί να γίνεται δια-
χείριση µιας περιοχής και χωρίς την εφαρµογή του µέτρου της
ζώνωσης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο όρος «ζώνη» δεν σηµαίνει
κατ’ ανάγκην µια ενιαία λωρίδα γης. Μία ζώνη µπορεί να αποτε-
λείται από επιµέρους τµήµατα, οπότε η τελική εικόνα στον χάρτη
θα είναι αυτή ενός µωσαϊκού. Ο αριθµός των ζωνών αλλάζει κατά
περίπτωση. Οι περιοχές σύµφωνα µε τον Νόµο 1650/1986 (Άρθρο
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18 παρ. 3) χαρακτηρίζονται και οριοθετούνται ως: περιοχές από-
λυτης προστασίας της φύσης, περιοχές προστασίας της φύσης,
εθνικά πάρκα, προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί, προστα-
τευόµενα τοπία και στοιχεία του τοπίου, περιοχές οικοανάπτυ-
ξης. Επίσης, µπορεί να διακριθούν περιφερειακές ζώνες αυτών.

Κανονισµός ∆ιοίκησης και Λειτουργίας. Προβλέπεται από τον
Νόµο 2742/1999. Σε αυτόν καθορίζονται τα αναγκαία µέτρα οργά-
νωσης και λειτουργίας των προστατευόµενων αντικειµένων και
εξειδικεύονται οι γενικοί όροι που καθορίζονται µε την κανονι-
στική πράξη κήρυξης της προστατευόµενης περιοχής. Εγκρίνεται
µε κοινή απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε και των κατά περί-
πτωση αρµόδιων υπουργών.

Σχέδιο ∆ιαχείρισης. Η εκπόνηση, έγκριση, εφαρµογή, αξιολόγηση
και αναθεώρησή του προβλέπεται από τη νοµοθεσία (Νόµος
2742/1999). Το σχέδιο διαχείρισης λαµβάνει υπόψη τους γενικούς
σκοπούς και τις κατευθύνσεις της κανονιστικής πράξης κήρυξης
της περιοχής ως προστατευόµενης, τους ειδικούς όρους του
Κανονισµού ∆ιοίκησης και Λειτουργίας καθώς και τις προτάσεις
της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης στις οποίες εµβαθύνει και
εξειδικεύει (για το τι είναι τα σχέδια διαχείρισης βλ. στην επόµε-
νη ενότητα).
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∆. ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

∆.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ως σχέδιο διαχείρισης µπορεί να θεωρηθεί ένα διανεµηµένο και
εγκεκριµένο κείµενο, το οποίο περιγράφει µια περιοχή, τα προ-
βλήµατα και τις ευκαιρίες για διαχείριση καθώς και τις εργασίες
που πρέπει να γίνουν σε συγκεκριµένη περίοδο για να επιτευ-
χθούν οι σκοποί του σχεδίου που έχουν τεθεί (Bines 1999). Τo
σχέδιο διαχείρισης αποτελεί το κύριο εργαλείο για τη διαχείρι-
ση µιας περιοχής. ∆ιευθετεί τις υφιστάµενες χρήσεις γης, ρυθµί-
ζει τις πάσης φύσεως δουλείες (δικαιώµατα) καλλιέργειας,
βοσκής, ξύλευσης, αλιείας, κυνηγιού κ.λπ. που µπορεί να βαρύ-
νουν µια συγκεκριµένη περιοχή και παρεµβαίνει στη δοµή και
στις λειτουργίες της περιοχής, ώστε να επιτυγχάνονται οι σκο-
ποί της κήρυξης της περιοχής ως προστατευόµενης. Η διευθέτη-
ση των χρήσεων γης και άλλες κατάλληλες επεµβάσεις συλλογι-
κά αποκαλούνται µέτρα διαχείρισης.

Τα σχέδια διαχείρισης µπορούν να αποτελέσουν αποτελεσµατικό
µέσο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που θέτει η Οδηγία για τους
τύπους οικοτόπων και τα είδη.

∆.2. ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Τα σχέδια διαχείρισης για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται προ-
στατευόµενες σύµφωνα µε τον Ν. 1650/1986, προβλέπονται από
τον Ν. 2742/1999 (Άρθρο16, παρ. 1β) «...Με τα Σχέδια ∆ιαχείρισης
προσδιορίζονται, στο πλαίσιο των γενικότερων όρων και προϋ-
ποθέσεων που τίθενται στα Προεδρικά ∆ιατάγµατα... οι κατευ-
θύνσεις και οι προτεραιότητες για την εφαρµογή των έργων, δρά-
σεων και µέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσµατικότερη
προστασία και διαχείριση των κατά περίπτωση προστατευόµενων
αντικειµένων. Τα Σχέδια ∆ιαχείρισης συνοδεύονται από προ-
γράµµατα δράσης στα οποία εξειδικεύονται τα αναγκαία µέτρα,
δράσεις, έργα και προγράµµατα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές
και οι φορείς χρηµατοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιάγραµ-
µα εκτέλεσής τους και οι φορείς εφαρµογής τους». Έχουν πεντα-
ετή διάρκεια και εγκρίνονται µε υπουργική απόφαση (βλ. παρα-
κάτω τα Στάδια). Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στα εργαλεία
προγραµµατισµού που θα χρησιµοποιεί ο φορέας διαχείρισης,
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εκτός από το σχέδιο διαχείρισης θα πρέπει να περιλαµβάνεται και
το πρόγραµµα εργασιών του, στο οποίο θα προβλέπονται οι εργα-
σίες οι σχετικές µε τη διοίκηση, την επικοινωνία, συντήρηση υπο-
δοµών και εξοπλισµού, άλλες δραστηριότητες κ.λπ. 

∆.3. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Όπως ειπώθηκε, σύµφωνα µε την Οδηγία, ως προστατευόµενα
αντικείµενα (conservation objectives) θεωρούνται οι τύποι οικο-
τόπων του Παραρτήµατος Ι και τα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ.
Στην ελληνική νοµοθεσία (Νόµος 1650/1986, Άρθρο 18 παρ. 1, 2,
6), ο ίδιος όρος αναφέρεται σε χερσαίες, υδάτινες ή µικτού χαρα-
κτήρα περιοχές, µεµονωµένα στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του
τοπίου, λόγω της οικολογικής, γεωµορφολογικής, βιολογικής, επι-
στηµονικής ή αισθητικής σηµασίας τους, και σε είδη της αυτοφυ-
ούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας (χρησιµοποιούνται εναλλα-
κτικά οι όροι «αντικείµενα προστασίας και διατήρησης» και
«προστατευτέα αντικείµενα»). Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι οι
δύο ορισµοί είναι συµβατοί, καθώς οι τύποι οικοτόπων του
Παραρτήµατος Ι και τα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ, περιλαµβάνονται στον ορισµό που δίνεται από τη
ελληνική νοµοθεσία, διότι από τα πιο σπουδαία κριτήρια οριοθέ-
τησης των εν λόγω περιοχών ως ζωνών προστασίας είναι η
παρουσία των ανωτέρω τύπων οικοτόπων και των ειδών. Για
τους σκοπούς του παρόντος κειµένου, ως προστατευόµενο αντι-
κείµενο θεωρούµε πρωτίστως τους τύπους οικοτόπων του Παραρ-
τήµατος Ι και τα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ αλλά και κάθε άλλο
σηµαντικό γνώρισµα που µπορεί να βρίσκεται σε ζώνες προστα-
σίας των προστατευόµενων περιοχών.

∆.4. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ      
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης είναι η αρχή και όχι το τέλος
στη διαδικασία. Ακολουθεί η διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα
µέρη, για να λάβει την τελική µορφή του, µε την οποία θα εγκρι-
θεί. Το σχέδιο διαχείρισης θα εφαρµοσθεί για πέντε έτη σύµφωνα
µε την υπάρχουσα νοµοθεσία και κατόπιν θα αξιολογηθεί ως προς
την εφαρµογή του. Τέλος, θα αναθεωρηθεί ώστε να ανταποκρίνε-
ται στις εξελίξεις και τις ανάγκες του φυσικού και ανθρωπογε-
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νούς περιβάλλοντος για να ισχύσει κατά τα επόµενα πέντε έτη. Η
διαδικασία αυτή σχηµατικά παρουσιάζεται σε κύκλο και ξεκινά
από την εκπόνηση νέου ή αναθεωρηµένου σχεδίου διαχείρισης. Τα
στάδια είναι:

Α) Εκπόνηση. Η εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης προβλέπεται από
τη νοµοθεσία. Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που έχουν
εκπονηθεί και οι κανονιστικές πράξεις κήρυξης των προστατευό-
µενων περιοχών, µε τις οποίες ρυθµίζονται µε γενικούς όρους και
περιορισµούς οι χρήσεις και δραστηριότητες, δίνουν τις κατευ-
θύνσεις και αρκετές πληροφορίες για την εκπόνηση του σχεδίου
διαχείρισης. Οι παρούσες οδηγίες βοηθούν στη διατύπωση των
προδιαγραφών και την οργάνωση της εργασίας. Σύµφωνα µε τη
διεθνή πείρα (Παπαστεργιάδου κ.ά. 1995, Alexander 1996, Bines
1999), η σύνταξη του σχεδίου διαχείρισης µιας προστατευόµενης
περιοχής εξελίσσεται σε έξι φάσεις:

Φάση 1. Περιγραφή της περιοχής.
Κατά τη φάση αυτή δίνονται τα γενικά στοιχεία της περιοχής
(γεωγραφική θέση, όρια, θεσµικό πλαίσιο, καθεστώς διαχείρισης
κ.λπ.) και περιγράφονται: α) το φυσικό περιβάλλον (κλίµα, γεω-
λογικό υπόβαθρο, έδαφος, νερά, τοπίο, χλωρίδα, βλάστηση και
πανίδα) και β) οι κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές συν-
θήκες (δηµογραφικά στοιχεία, παραγωγικές δραστηριότητες, ιστο-
ρικά και αρχαιολογικά µνηµεία κ.λπ.).

Φάση 2. Αξιολόγηση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περι-
βάλλοντος.
Εδώ αξιολογείται η σπουδαιότητα των βιοτικών και αβιοτικών
στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος. Σε ό,τι αφορά το ανθρω-
πογενές περιβάλλον, αφενός τονίζονται τυχόν συγκριτικά πλεονε-
κτήµατα ή και προβλήµατα ανάπτυξης της περιοχής αφετέρου
εκτιµώνται οι επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στα
φυσικά οικοσυστήµατα.

Φάση 3. Επιλογή των σκοπών της διαχείρισης.
Με βάση την προηγηθείσα περιγραφή και την αξιολόγηση, καθώς
και τον σκοπό κήρυξης της περιοχής ως προστατευόµενης, διατυ-
πώνονται οι σκοποί της διαχείρισης, των οποίων η επίτευξη επι-
διώκεται µε το υπό εκπόνηση σχέδιο διαχείρισης. Οι σκοποί πρέ-
πει να διατυπώνονται µε σαφήνεια και να είναι πραγµατοποιήσι-
µοι. Στη διατύπωσή τους πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι οικο-
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λογικές, οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες καθώς και το
θεσµικό πλαίσιο της περιοχής, συµπεριλαµβανοµένων των διαφό-
ρων δουλειών. Η ορθή διατύπωση των σκοπών διαχείρισης απο-
τελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρµογή του σχε-
δίου διαχείρισης.

Φάση 4. Επιλογή των µέτρων που είναι απαραίτητα για την επί-
τευξη των σκοπών διαχείρισης.
Τα µέτρα µπορεί να κατατάσσονται σε κατηγορίες όπως: α) ρύθ-
µιση της άσκησης δραστηριοτήτων (καλλιέργειας, βόσκησης
κ.λπ.), β) διαχείριση υδάτων, γ) διαχείριση τύπων οικοτόπων και
ειδών, δ) ανόρθωση και αποκατάσταση τύπων οικοτόπων και πλη-
θυσµών ειδών, ε) περιβαλλοντική ενηµέρωση και εκπαίδευση, στ)
διαχείριση επισκεπτών κ.λπ.

Φάση 5. Περιγραφή προγράµµατος παρακολούθησης.
Σε κάθε σχέδιο διαχείρισης θα πρέπει να περιγράφεται το πρόγραµµα
παρακολούθησης που θα αναπτυχθεί στη διάρκεια της εφαρµογής
του. Η παρακολούθηση αποτελεί εργαλείο της διαχείρισης και παρέ-
χει τον τρόπο να εκτιµήσουµε το αποτέλεσµα της διαχείρισης, το κατά
πόσον, δηλαδή, η διαχείριση που ασκούµε επιφέρει τα επιθυµητά απο-
τελέσµατα (κεφάλαιο για παρακολούθηση). 

Φάση 6. Προγραµµατισµός εργασιών.
Αφορά τον προγραµµατισµό των µέτρων διαχείρισης και του
προγράµµατος παρακολούθησης σε ό,τι αφορά τις προτεραιότη-
τες, τους φορείς υλοποίησης, το κόστος, τις πηγές και τους φορείς
χρηµατοδότησης. Ο προγραµµατισµός εξειδικεύεται στο στάδιο
της εφαρµογής του σχεδίου διαχείρισης.

Β) ∆ιαβούλευση. Οι συµµετοχικές διαδικασίες κατά την εκπόνηση
του σχεδίου διαχείρισης είναι απαραίτητες, διότι προάγουν την
απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για την εφαρµογή του σχεδίου.
Η διαβούλευση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στη διαχείριση.
Υπάρχει ένα εύρος µεθόδων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν
και που εξαρτώνται από τις ειδικές συνθήκες σε κάθε προστατευ-
όµενη περιοχή (Καραβέλλας κ.ά. 2003). 

Γ)Έγκριση. Αφορά την έγκριση των σχεδίων διαχείρισης µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµο-
σίων Έργων και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, σύµ-
φωνα µε το Άρθρο 16 παρ. 1β του Νόµου 2742/1999.
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∆) Εφαρµογή. Στην αρµοδιότητα των φορέων διαχείρισης υπάγε-
ται, εκτός από την εκπόνηση, και η ευθύνη εφαρµογής των σχε-
δίων διαχείρισης (Νόµος 2742/1999, Άρθρο 15, παρ. 2). Τα σχέδια
διαχείρισης εφαρµόζονται µέσω έργων (projects). Τα έργα αποτε-
λούν τη βάση για τον έλεγχο και την πρόβλεψη του κόστους, τις
εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των εργασιών. Από τα έργα προκύ-
πτουν το ετήσιο και το πενταετές πρόγραµµα εργασιών. Για κάθε
έργο είναι χρήσιµο να περιγράφονται (κατά προτίµηση σε ηλε-
κτρονική µορφή): ο τίτλος του, οι φορείς χρηµατοδότησης, ο σκο-
πός του έργου, ο υπεύθυνος και η οµάδα του έργου, ο τρόπος υλο-
ποίησης, τα παραδοτέα, το χρονοδιάγραµµα, τυχόν υπεργολαβίες,
ο απαιτούµενος εξοπλισµός και οι εφαρµοζόµενες διαδικασίες
ποιότητας. Επίσης, εκτιµώνται οι ανάγκες σε πόρους και συντάσ-
σεται και ο προϋπολογισµός του έργου σε κατηγορίες δαπανών
(π.χ. αµοιβές προσωπικού, υπεργολάβοι, µετακινήσεις, εξοπλι-
σµός, αναλώσιµα κ.λπ.). Τέλος, θα πρέπει να εφαρµόζεται πρό-
γραµµα παρακολούθησης της αποτελεσµατικότητας διαχείρισης
και των σηµαντικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος µε τη
χρήση δεικτών, τα δεδοµένα του οποίου θα τροφοδοτήσουν το
επόµενο στάδιο, που είναι η αξιολόγηση.

Ε) Αξιολόγηση. Είναι το στάδιο κατά το οποίο αξιολογείται η
εφαρµογή του σχεδίου διαχείρισης, δηλαδή η επίτευξη των σκο-
πών διαχείρισης της περιοχής σε σχέση µε τους οικονοµικούς
πόρους, τα τεχνικά µέσα και το ανθρώπινο δυναµικό. Η αξιολό-
γηση της εφαρµογής των σχεδίων διαχείρισης γίνεται είτε από τον
φορέα διαχείρισης, εφόσον έχει συσταθεί, είτε από τις υπηρεσίες
ή τα νοµικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η σχετική αρµοδιό-
τητα ετησίως (Νόµος 2742/99, Άρθρο 16 παρ. 3) και µπορεί να
γίνεται και στην πενταετία.

ΣΤ) Αναθεώρηση. Με βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, το
σχέδιο διαχείρισης τροποποιείται µε τη λήξη της διάρκειας ισχύος
του (πέντε έτη). Εφόσον συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις, είναι
δυνατή η αναθεώρηση και πριν από τη λήξη του (παρ. 3 του
Άρθρου 16 του Ν. 2742/99).
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Ε.   Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΕΝΟΣ ΣΧΕ∆ΙOΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

∆ιεπιστηµονικότητα

H  εκπόνηση ενός σχεδίου διαχείρισης αποτελεί αντικείµενο µελέ-
της οµάδας επιστηµόνων πολλών ειδικοτήτων, έτσι ώστε να εξα-
σφαλίζεται η περιγραφή και η εκτίµηση όλων των παραµέτρων
που συνθέτουν την ολοκληρωµένη εικόνα της περιοχής µελέτης
και των προβληµάτων της. Αυτό επιβάλλεται ιδιαίτερα από τον
χαρακτήρα του αντικειµένου διαχείρισης, από το γεγονός δηλαδή
ότι πρόκειται για φυσικά οικοσυστήµατα, όπου συµβαίνουν πολύ-
πλοκες διεργασίες, οι οποίες µπορούν να περιγραφούν και να
αξιολογηθούν µόνο από οµάδες ειδικών σχετικών µε βιολογικές
επιστήµες. Το γεγονός, επίσης, ότι ο άνθρωπος είτε ως παράγο-
ντας είτε και ως ρυθµιστής παίζει καθοριστικό ρόλο στη χρήση
των οικοσυστηµάτων, επιβάλλει να συµµετέχουν στις οµάδες
σύνταξης των διαχειριστικών σχεδίων ειδικότητες και από τις
κοινωνικές και οικονοµικές επιστήµες. Κατά συνέπεια, επιστήµο-
νες από τους χώρους των βιολογικών και κοινωνικο-οικονοµικών
επιστηµών θα πρέπει να στελεχώνουν, σε κάθε περίπτωση, τις
οµάδες σύνταξης των σχεδίων διαχείρισης. Επιπροσθέτως, όπου
απαιτείται, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται επιστήµονες τεχνικών
ειδικοτήτων (τοπογράφοι µηχανικοί κ.λπ.), έτσι ώστε να αντιµε-
τωπίζονται και θέµατα τεχνικής φύσεως.

Ορθολογισµός και τεκµηρίωση

Οι µέθοδοι που θα ακολουθηθούν κατά την εκπόνηση του σχε-
δίου διαχείρισης (τρόποι συλλογής και επεξεργασίας των δεδο-
µένων, αξιολόγησης και παρουσίασης των αποτελεσµάτων),
πρέπει να είναι καθιερωµένες ώστε να εξασφαλίζονται η πλη-
ρότητα και η αξιοπιστία.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο είδος και στον όγκο των
πληροφοριών που θα συλλεγούν, ώστε να καλύπτονται οι ειδικό-
τερες ανάγκες σχεδιασµού της διαχείρισης για κάθε περιοχή.
Παρότι µερικοί το θεωρούν αυτονόητο, θεωρούµε χρήσιµο να
σηµειώσουµε ότι η συλλογή των πληροφοριών δεν αποτελεί αυτο-
σκοπό αλλά µέσο για τη διατήρηση της φύσης, άρα κάθε πληρο-
φορία που θα συλλέγεται θα πρέπει να εξυπηρετεί το συγκεκριµέ-
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νο σχέδιο διαχείρισης. Η διαβάθµιση του τύπου και της ακρίβειας
των πληροφοριών, ανάλογα µε τα επίπεδα ανάλυσης του χώρου,
είναι συχνά αναγκαία και αποδοτική. Τυχόν ελλείψεις δεδοµένων
και πληροφοριών, προβλήµατα χρόνου ή και άλλα πιθανά προ-
βλήµατα πρέπει να αναφέρονται.

Επιπλέον, οι ήδη υπάρχουσες πληροφορίες πρέπει να αξιοποιού-
νται κατάλληλα, αφού πρώτα ελεγχθούν ως προς την εγκυρότητα
και την επικαιρότητά τους. Ας σηµειωθεί ότι πολύτιµες πληροφο-
ρίες πρέπει να αντλούνται από τους τοπικούς χρήστες των πόρων
της περιοχής, δηλαδή τους καλλιεργητές, κτηνοτρόφους, υλοτό-
µους, ψαράδες, κυνηγούς κ.λπ. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν συσσω-
ρευµένη γνώση και πείρα αιώνων οι οποίες αποβαίνουν πολύτι-
µες, αφού βέβαια υποστούν προσεκτικό επιστηµονικό έλεγχο.
Επίσης, πολύτιµη µπορεί να αποδειχθεί η γνώµη τους για τα µέτρα
διαχείρισης. Ειδικότερα, στην περίπτωση των µέτρων αποκατά-
στασης υποβαθµισµένων οικοτόπων, οι γηραιότεροι κάτοικοι της
περιοχής αποτελούν συχνά τη µόνη πηγή πληροφοριών για την
εικόνα του οικοτόπου πριν από την υποβάθµισή του. Ο σχηµατι-
σµός της εικόνας αυτής είναι πάντα χρήσιµος σε κάθε µελέτη απο-
κατάστασης. Οι υπάρχοντες χάρτες που θα χρησιµοποιηθούν για
άντληση πληροφοριών, πρέπει να είναι σχετικά πρόσφατοι, αν και
οι παλαιοί χάρτες είναι συχνά ιδιαίτερα χρήσιµοι στην ανίχνευση
τάσεων και αλλαγών της περιοχής µελέτης (π.χ. µεταβολές εκβο-
λών, καλύψεων-χρήσεων γης).

Πολύτιµα εργαλεία σε όλα τα στάδια των σχεδίων διαχείρισης
αλλά κυρίως για την επεξεργασία των πληροφοριών και ιδιαίτερα
για την κατά χώρο περιγραφή, ανάλυση και χαρτογράφηση της
περιοχής µελέτης είναι τα πληροφοριακά συστήµατα (βλ. Πλαίσιο 6).

Πλαίσιο 6. Τα πληροφοριακά συστήµατα ως

εργαλεία διαχείρισης 

Οι πληροφορίες που αφορούν κάθε προστατευόµενη περιοχή οργα-
νώνονται βέλτιστα µέσω πληροφοριακού συστήµατος. Τα πληροφο-
ριακά συστήµατα παρέχουν ολοκληρωµένη εικόνα της διαθέσιµης
πληροφορίας και αποτελούν απαραίτητο εργαλείο ανάλυσης κατά
την εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης, την επεξεργασία και εξέταση
εναλλακτικών προτάσεων διαχείρισης και αποτελεσµατικής οργά-
νωσης της εφαρµογής του σχεδίου καθώς και του προγράµµατος
παρακολούθησης της περιοχής. 
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Πλαίσιο 6. (συνέχεια)

∆ίνουν τη δυνατότητα αποδοτικής αξιοποίησης µεγάλου όγκου
πληροφοριών και εξασφαλίζουν επιπλέον ταχύτητα και ακρίβεια
στην επεξεργασία πληροφοριών. Για ορισµένα γνωρίσµατα (π.χ.
βιοτικά γνωρίσµατα της περιοχής) οι πληροφορίες είναι σκόπιµο
να έχουν τη µορφή χρονοσειρών (π.χ. ως αποτέλεσµα της διαχρονι-
κής συγκέντρωσης στοιχείων µέσω προγραµµάτων παρακολούθη-
σης που θα εκπονούνται στην περιοχή). 

Η οργάνωση της δοµής τους µε Συστήµατα Γεωγραφικών Πληρο-
φοριών, δίνει επιπλέον τη δυνατότητα για:
4 Υψηλή πιστότητα στην απεικόνιση δεδοµένων του χώρου.
4 Ευκολία στην κατασκευή και εκτύπωση θεµατικών χαρτών.
4 Επικάλυψη πληροφοριών διαφόρων επιπέδων (π.χ. ανάγλυφο,

βλάστηση, υποδοµές κ.λπ.) και διενέργεια σύνθετων αναλύσεων.

Η ύπαρξη του Πληροφοριακού Συστήµατος συµβάλλει, τέλος, στη
διαχρονική παρακολούθηση των προστατευόµενων περιοχών, αλλά
και επιλεγµένων ειδικών στοιχείων τους (π.χ. προστατευόµενων
ειδών, τοπίων κ.λπ.) καθώς και στη διάγνωση τάσεων και εξελίξε-
ων ώστε να υποβοηθείται ο σχεδιασµός πολιτικών αειφόρου ανά-
πτυξης για τις εν λόγω περιοχές.

Σαφήνεια και συµβατότητα σκοπών

Ο σκοπός της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 33318/3028/1998 µε
την οποία εναρµονίσθηκε η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ στην ελληνική
έννοµη τάξη είναι «…η θέσπιση διατάξεων για την προστασία της
βιολογικής ποικιλότητας µε τη λήψη των αναγκαίων και ενδεδειγ-
µένων µέτρων ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση ή η αποκατά-
σταση σε ικανοποιητικό βαθµό διατήρησης των φυσικών οικοτό-
πων (ενδιαιτηµάτων) και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανί-
δας κοινοτικού ενδιαφέροντος… Για τη λήψη και εφαρµογή των
ως άνω µέτρων λαµβάνονται υπόψη οι οικονοµικές, κοινωνικές
και πολιτιστικές συνθήκες καθώς και οι τοπικές ιδιοµορφίες».

Βεβαίως, οι γενικοί σκοποί της διαχείρισης µιας προστατευόµε-
νης περιοχής που κηρύσσεται σύµφωνα µε τον Νόµο1650/86 καθο-
ρίζονται από την κανονιστική πράξη κήρυξής της (Άρθρο 21 του
Νόµου 1650/86). Στην περίπτωση αυτή τα σχέδια διαχείρισης
καθορίζουν τους ειδικότερους σκοπούς της διαχείρισης. 
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Ειδικότερα, µετά την αξιολόγηση, και αφού συνεκτιµηθούν όλοι
οι παράγοντες, πρέπει να καθορίζονται ξεκάθαροι, ιεραρχηµένοι
και εφικτοί σκοποί, οι οποίοι να βασίζονται όχι µόνο στα οικο-
λογικά αλλά και στα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά
δεδοµένα των τοπικών κοινωνιών. Οι σκοποί αυτοί πρέπει να
είναι συµβατοί µεταξύ τους. 

Σηµειώνεται ότι κατά τη θεσµοθέτηση της προστατευόµενης
περιοχής, µέσω της ζώνωσης, διευθετώνται στον χώρο τυχόν
ασυµβατότητες µεταξύ σκοπών ή και δραστηριοτήτων και δια-
βαθµίζονται οι προτεραιότητες των σκοπών και των χρήσεων
γης, όσο και το είδος και η ένταση των περιορισµών και των
µέτρων διαχείρισης.

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων

Η διαχείριση προστατευόµενων περιοχών, πέραν των ειδικών
γνώσεων και των συµµετοχικών διαδικασιών που απαιτούνται,
είναι µια συνεχής διαδικασία εξεύρεσης λύσεων και λήψης απο-
φάσεων, οι οποίες βασίζονται σε δεδοµένα που πιθανώς µεταβάλ-
λονται. Για τον λόγο αυτό, η επιλογή των µέτρων διαχείρισης
θεωρείται κρίσιµο τµήµα του σχεδίου διαχείρισης. Τα µέτρα δια-

χείρισης πρωτίστως εξυπηρετούν την εκπλήρωση των σκοπών

διαχείρισης που έχουν τεθεί. Ωστόσο, καθώς το περιβάλλον είναι
δυναµικό, τα προστατευόµενα αντικείµενα πιθανώς να είναι
πολλά, οι απειλές σε αυτά µπορεί προέρχονται από διάφορες
πηγές, µπορεί να υπάρχουν συνάφειες, αλληλεξαρτήσεις και πιθα-
νώς και αντιφάσεις µεταξύ των µέτρων. Στο σχέδιο διαχείρισης,
τα ανωτέρω πρέπει να συντίθενται σε ένα ξεκάθαρο πρόγραµµα
µέτρων και, επειδή η διάρκεια εφαρµογής του σχεδίου διαχείρισης
είναι καθορισµένη, πρέπει να διατυπώνονται προτεραιότητες και
να ιεραρχούνται τα µέτρα. Είναι σκόπιµο, γενικά, να δίνεται
µεγαλύτερη προτεραιότητα σε αυτά που έχουν πολλαπλασιαστικά
αποτελέσµατα και δεν θα έχουν δυσχέρειες τεχνικές, οικονοµικές
και δυσκολίες αποδοχής. 

Κοινωνική αποδοχή

Στη σύνταξη των σχεδίων διαχείρισης και ιδιαιτέρως στη διατύ-
πωση των σκοπών και τη λήψη των αναγκαίων µέτρων, πρέπει να
υπάρχει διαδικασία διαβούλευσης µε τις τοπικές υπηρεσίες και
την τοπική κοινωνία (ιδίως τους άµεσα ενδιαφερόµενους). Όπως

EKBY4color  31-01-05  15:55  ™ÂÏ›‰·31



32

αναφέρθηκε ανωτέρω, οι συµµετοχικές διαδικασίες κατά την
εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης είναι απαραίτητες, διότι προά-
γουν την απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για την εφαρµογή του
σχεδίου. Υπάρχει ένα εύρος µεθόδων που µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν και που εξαρτώνται από τις ειδικές συνθήκες σε κάθε
προστατευόµενη περιοχή.

Η διαβούλευση είναι απαραίτητη τόσο στη φάση του σχεδιασµού
όσο και για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις δραστηριό-
τητες στην προστατευόµενη περιοχή, µερικές εκ των οποίων µπο-
ρεί να επιδρούν στη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Η οµάδα
εκπόνησης του σχεδίου διαχείρισης θα πρέπει να έρθει σε επαφή
µε ειδικούς επιστήµονες, τις τοπικές αρχές και υπηρεσίες, τους
υπευθύνους των σχετικών κρατικών αρχών (υπουργεία, νοµαρ-
χίες, διευθύνσεις κ.ά.), καθώς και µε εκπροσώπους τοπικών επαγ-
γελµατικών και περιβαλλοντικών-πολιτιστικών οργανώσεων,
συνεταιρισµών και µε χρήστες του χώρου. Έτσι κατά τον καθορι-
σµό των µέτρων του σχεδίου διαχείρισης λαµβάνονται υπόψη οι
γνώσεις, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις, τα ενδιαφέροντα και τα
προβλήµατα όλων των προηγούµενων και ταυτόχρονα αποτυπώ-
νονται πιθανά πρόσθετα σηµαντικά στοιχεία του υπό µελέτη
χώρου (Κατσακιώρη 2001).

Ένα σχέδιο διαχείρισης εξυπηρετεί, επίσης, την ανάγκη επικοινω-
νίας µε το κοινό. Ας σηµειωθεί και πάλι ότι η υποστήριξη του σχε-
δίου διαχείρισης από την τοπική κοινωνία είναι από τους πιο
ουσιώδεις παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία εφαρµογής
του. Κανένα σχέδιο διαχείρισης, όσο άρτιο και αν είναι, δεν µπο-
ρεί να εφαρµοσθεί µε µεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, χωρίς την
υποστήριξη και τη συναίνεση µεγάλου µέρους της τοπικής κοινω-
νίας. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι παρά την επιθυµία της
ευρύτερης συναίνεσης για τους ειδικούς σκοπούς διαχείρισης και
τα µέτρα διαχείρισης, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν µε κριτή-
ριο την ανάγκη διατήρησης του προστατευόµενου αντικειµένου το
οποίο είναι αδιαπραγµάτευτο.

∆ιαφάνεια

Τα τελικά κείµενα διαβούλευσης και το τελικό σχέδιο διαχείρισης
είναι σκόπιµο να βρίσκονται σε διαδικτυακούς τόπους, ώστε να
είναι προσβάσιµα από το κοινό µαζί µε την πληροφορία για τη
διαδικασία έγκρισης και διαβούλευσης. Εφόσον είναι δυνατόν, η
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οµάδα εκπόνησης θα µπορούσε να δέχεται και σχόλια µέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδροµείου. 

Αποτελεί, ωστόσο, κοινή πρακτική στα κείµενα που είναι προ-
σβάσιµα στο κοινό, να µην περιλαµβάνονται πληροφορίες των
οποίων η χρήση µπορεί να βλάψει τα πνευµατικά ή άλλα δικαιώ-
µατα των κατόχων ή συντακτών τους καθώς και πληροφορίες που
εξυπηρετούν την πρόσβαση σε τµήµατα της περιοχής όπου απα-
ντούν ευαίσθητα είδη ή τύποι οικοτόπων. Τέτοιες πληροφορίες
είναι, για παράδειγµα, οι χάρτες εξάπλωσης ορισµένων ειδών. Οι
αναλυτικές µορφές των χαρτών αυτών είναι σκόπιµο να είναι
περιορισµένης πρόσβασης. Στις περιπτώσεις που κρίνεται απα-
ραίτητο (π.χ. για τη διαβούλευση και την ενηµέρωση του κοινού)
να δηµοσιοποιούνται χάρτες παρουσίας, αυτοί µπορεί να είναι
µικρής κλίµακας και µε πληροφορία που δεν επιτρέπει τον εντοπι-
σµό των θέσεων ευαίσθητων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος.
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Ε.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το περιεχόµενο του σχεδίου διαχείρισης κάθε περιοχής προσαρ-
µόζεται στις ειδικές της ανάγκες. Αυτό σηµαίνει πως κάποια από
τα κεφάλαια που ακολουθούν θα αναπτύσσονται περισσότερο ή
λιγότερο από ό,τι παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Περίληψη
1. Γενικά Στοιχεία 

1.1 Ταυτότητα του σχεδίου διαχείρισης
1.2. Γεωγραφική θέση, όρια, έκταση και διοικητική υπαγωγή της

περιοχής
1.3. Καθεστώς ιδιοκτησίας
1.4. Νοµικό καθεστώς
1.5. ∆ιοίκηση και διαχείριση της περιοχής

2. Περιγραφή της προστατευόµενης περιοχής
2.1.  Φυσικό περιβάλλον
2.1.1. Κλίµα και βιοκλίµα
2.1.2. Γεωλογία-Γεωµορφολογία
2.1.3. Έδαφος
2.1.4. Υδρολογία 
2.1.5. Τοπίο
2.1.6. Χλωρίδα
2.1.7. Βλάστηση και τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
2.1.8. Πανίδα
2.1.9. Μακροµύκητες
2.2. Κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές συνθήκες
2.2.1. Πληθυσµός και δηµογραφική ανάλυση
2.2.2. Οικονοµικές δραστηριότητες και χρήσεις γης 
2.2.3. Ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία
2.3. Κίνδυνοι που απειλούν την περιοχή µελέτης
2.4. Λοιπές πληροφορίες

3. Αξιολόγηση
3.1. Αξιολόγηση τύπων οικοτόπων και ειδών
3.2. Αξιολόγηση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
3.3. Συνολική αξιολόγηση της περιοχής

4. Σκοποί της διαχείρισης 
5. Μέτρα διαχείρισης
6. Παρακολούθηση
7. Πρόγραµµα ∆ράσης
8. Βιβλιογραφία και πηγές πληροφόρησης
Παραρτήµατα
Χάρτες
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Ε.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Περίληψη

Σκοπός της περίληψης είναι µια συνοπτική παρουσίαση του σχε-
δίου διαχείρισης σε γλώσσα απλή µε τις λιγότερες δυνατές ανα-
φορές σε αριθµούς (εκτός του προϋπολογισµού). Η περίληψη θα
πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε να χρησιµοποιηθεί και από
κάποιον µη ειδικό και να αποτελεί υλικό για τη διαβούλευση και
την εν γένει επικοινωνία του φορέα διαχείρισης. Περιλαµβάνει τα
ακόλουθα:

Ονοµασία περιοχής: το τοπωνύµιό της φαίνεται στην πράξη
κήρυξής της ως προστατευόµενης. 

Καθεστώς προστασίας: αναγράφεται ο χαρακτηρισµός της προ-
στατευόµενης περιοχής σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο της κήρυ-
ξής της και οι τυχόν άλλοι χαρακτηρισµοί από τη διεθνή ή εθνική
νοµοθεσία. 

∆ιαχειριστική Περίοδος: αναγράφεται ο αύξων αριθµός του σχε-
δίου διαχείρισης και το χρονικό διάστηµα ισχύος του.

Περιγραφή και αξιολόγηση της περιοχής: συνοπτική αναφορά
των στοιχείων που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 και 3.

Σκοποί και µέτρα διαχείρισης: αναφέρονται επιγραµµατικά οι
σκοποί (κεφάλαιο 4) και τα αντίστοιχα µέτρα διαχείρισης για την
επίτευξή τους που περιγράφονται στο κεφάλαιο 5.

Χρονοδιάγραµµα και διαδικασία υλοποίησης: αναφέρονται το
χρονοδιάγραµµα και η διαδικασία υλοποίησης των µέτρων δια-
χείρισης.

Προϋπολογισµός: αναφέρονται οι δαπάνες κάθε µέτρου διαχείρι-
σης και ο συνολικός προϋπολογισµός.  

Χάρτης της περιοχής µε τις παρεµβάσεις: χάρτης κατάλληλης κλί-
µακας µε τα προτεινόµενα διαχειριστικά µέτρα. Προτιµάται ο
χάρτης να είναι απλός και να µπορεί να φωτοτυπηθεί. Το µέγεθος
είναι χρήσιµο να µην υπερβαίνει το µέγεθος Α3.

35

EKBY4color  31-01-05  15:55  ™ÂÏ›‰·35



1. Γενικά Στοιχεία 

1.1 Ταυτότητα του σχεδίου διαχείρισης

Εδώ περιέχεται η διοικητική πληροφορία του σχεδίου διαχείρισης
στην τυποποιηµένη µορφή του Πίνακα 1.1.

Πίνακας 1.1. Ταυτότητα σχεδίου διαχείρισης.

1.2. Γεωγραφική θέση, όρια, έκταση και διοικητική υπαγωγή της περιοχής

Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται η γεωγραφική θέση της προστατευό-
µενης περιοχής, η έκτασή της, το γεωγραφικό πλάτος και µήκος
του κέντρου βάρους της περιοχής (φ0 και λ0 και ΕΓΣΑ 87). 

Ειδικότερα για τα όρια της προστατευόµενης περιοχής, θα πρέπει
να αναφέρεται αν έχουν σηµανθεί στο έδαφος, ή όχι, και πότε
προβλέπεται η σήµανση.

Χάρτης 1.1. Χάρτης προσανατολισµού της περιοχής σε εθνικό
επίπεδο.
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Τίτλος σχεδίου διαχείρισης

Περίοδος ισχύος 

Υπεύθυνος και οµάδα εκπόνησης 

Όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας 

του φορέα διαχείρισης

Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της εκπόνησης 

Ηµεροµηνία έγκρισης και στοιχεία 

εγκριτικής πράξης

Ηµεροµηνία έναρξης 

προγραµµατισµένης αναθεώρησης

Στοιχεία ανεύρεσης αντιγράφου 

(εκτυπωµένου και ηλεκτρονικού)

Αριθµός σελίδων εκτυπωµένου 

αντιγράφου και αριθµός συνοδευτικών 

εγγράφων (χαρτών κ.λπ.)

Βιβλιογραφική αναφορά 
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1.3. Καθεστώς ιδιοκτησίας

Αναφέρονται τα ποσοστά δηµόσιας, δηµοτικής, ιδιωτικής και
εκκλησιαστικής-µοναστηριακής περιουσίας και στοιχεία σχετικά
µε τυχόν αµφισβητήσεις, διακατεχόµενες γαίες, µη ολοκληρωµέ-
νες διαδικασίες διανοµής κ.λπ. Σκόπιµο είναι επίσης να αναφέ-
ρεται ο προγραµµατισµός του Εθνικού Κτηµατολογίου για την
περιοχή, καθώς και η τυχόν ύπαρξη παλαιότερων κτηµατολο-
γίων (όπως π.χ. το Οθωµανικό Κτηµατολόγιο της Κεντρικής
Μακεδονίας). Εφόσον είναι εφικτό, αναφέρονται και τυχόν δου-
λείες που επηρεάζουν την άσκηση της διαχείρισης της προστα-
τευόµενης περιοχής.

Όποια στοιχεία εκ των ανωτέρω υπάρχουν χαρτογραφηµένα
παρουσιάζονται σε αντίστοιχο χάρτη κατάλληλης κλίµακας, όχι
όµως µικρότερης της 1:50.000. Τα στοιχεία ιδιοκτησίας είναι
χρήσιµο να εισάγονται στο Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφο-
ριών της περιοχής.

1.4. Νοµικό καθεστώς

Το νοµικό καθεστώς µιας προστατευόµενης περιοχής καθορίζεται
από ένα σύνολο νοµικών κειµένων που περιλαµβάνουν:

• Την κανονιστική πράξη που καθορίζει τα όρια της περιοχής   
και τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης και δραστηριότητες εντός  
των ορίων της περιοχής.

• Προϋπάρχουσες ρυθµίσεις προστασίας. 
• Τις δεσµεύσεις που προκύπτουν από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
• Τις δεσµεύσεις για τη διαχείριση της περιοχής που προκύ-

πτουν από διεθνείς, εθνικές και τοπικές πολιτικές που έχουν   
επίσηµα υιοθετηθεί.

Χάρτης 1.2. Χάρτης ιδιοκτησιακής κατάστασης και νοµικού καθε-
στώτος. Στον χάρτη αυτό δίνονται τα όρια των περιοχών µε δια-
φορετικό ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ανεξάρτητα µε τη λεπτοµέρεια
των πληροφοριών που είναι διαθέσιµες, οι ιδιοκτησίες δεν ανα-
φέρονται ανά ιδιοκτήτη, αλλά ανά κατηγορία ιδιοκτητών. Εξαίρε-
ση µπορεί να αποτελούν πολύ µεγάλες ιδιοκτησίες. Το νοµικό
καθεστώς που διέπει τις χρήσεις γης και τις δουλείες, παρουσιά-
ζεται στον χάρτη µόνο εφόσον διαφοροποιείται ανά ζώνες. Κάθε
επιµέρους ζώνη αναφέρεται µε τον κωδικό που αναφέρεται στο
σχετικό νοµικό κείµενο.
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1.5. ∆ιοίκηση και διαχείριση της περιοχής

Εδώ αναφέρεται ο οργανισµός ή η υπηρεσία που φέρει την ευθύ-
νη διοίκησης και διαχείρισης της περιοχής και όλες οι δηµόσιες
αρχές που σχετίζονται µε τη διαχείριση επιµέρους αντικειµένων
της περιοχής µαζί µε την έδρα τους. Εφόσον ο οργανισµός είναι
ειδική υπηρεσία ή Φορέας ∆ιαχείρισης του Ν. 2742/99, αναφέρο-
νται οι πράξεις ίδρυσης και ανάθεσης των αρµοδιοτήτων, η
σύνθεση των διοικητικών οργάνων και το θεσµικό πλαίσιο
συνεργασίας µε τις δηµόσιες αρχές και τους ΟΤΑ. Σκόπιµο
είναι επίσης να αναφέρεται συνοπτικά και το ιστορικό της
διαχείρισης της περιοχής.

Αναφέρεται η υπαγωγή της περιοχής σε επίπεδο τοπικής αυτοδι-
οίκησης, περιφέρειας, δικαστικών, αστυνοµικών, λιµενικών και
λοιπών αρχών που εµπλέκονται στη διαχείρισή της (π.χ. ∆ασαρ-
χείο ή Λιµεναρχείο). Για υπηρεσίες µε περισσότερες υπηρεσιακές
µονάδες (π.χ. δασικές, πυροσβεστικές), τα όρια ευθύνης κάθε υπη-
ρεσιακής µονάδας αποτυπώνονται στον Χάρτη 1.3. Στον ίδιο
χάρτη αποτυπώνονται και τα όρια των ΟΤΑ, νοµών, περιφερειών,
εφόσον η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων περισσοτέρων του
ενός ΟΤΑ, νοµού ή περιφέρειας, αντίστοιχα.

Το κεφάλαιο αυτό µπορεί να λάβει συνοπτικό χαρακτήρα και ο
αναγνώστης να παραπέµπεται είτε στην ΕΠΜ της περιοχής (εφό-
σον σε αυτή υπάρχει η αντίστοιχη πληροφορία) είτε σε παράρτηµα.

Χάρτης 1.3. ∆ιοίκηση και διαχείριση της περιοχής. Στον χάρτη
αυτό αποτυπώνονται οι έδρες των υπηρεσιών και των τυχόν
µονάδων τους που εµπλέκονται στη διοίκηση και διαχείριση της
περιοχής (εφόσον υπάρχουν πάνω από µία υπηρεσιακές µονάδες
καθορίζονται και τα όρια ευθύνης καθεµίας), τα όρια των ΟΤΑ,
περιφερειών κλπ. Το υπόβαθρο του χάρτη αυτού πρέπει να περι-
λαµβάνει το ανάγλυφο της περιοχής, τις υποδοµές µεταφορών
(οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο, λιµάνια, αεροδρόµια) και τα
όρια των οικισµών.

2. Περιγραφή της προστατευόµενης περιοχής

Η περιγραφή της περιοχής είναι το πρώτο στάδιο στην εκπόνηση
του σχεδίου διαχείρισης και η βάση στην οποία στηρίζεται το
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σύνολο σχεδόν των διαχειριστικών ενεργειών. Είναι, εποµένως,
απολύτως απαραίτητο να τηρούνται όλες οι απαιτήσεις επιστηµο-
νικής εγκυρότητας των δεδοµένων. Τα δεδοµένα για το φυσικό
περιβάλλον προέρχονται τόσο από τη βιβλιογραφία όσο και από
τις εργασίες πεδίου.

Κατά την εκπόνηση του πρώτου σχεδίου διαχείρισης µιας
περιοχής είναι πιθανό να µην είναι εφικτό να συγκεντρωθούν
επαρκή δεδοµένα για όλες τις οµάδες ειδών ή όλες τις παρα-
µέτρους του φυσικού περιβάλλοντος για λόγους οικονοµι-
κούς, τεχνικούς ή άλλους. Σε αυτή την περίπτωση,  προτεραι-
ότητα πρέπει να δίνεται στη συγκέντρωση των δεδοµένων που
είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των γνωρισµάτων για τα
οποία προστατεύεται η περιοχή.

Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι πρέπει να αποφεύγεται η παράθεση
µη επιστηµονικώς αξιόπιστων δεδοµένων καθώς αυτά µπορεί να
οδηγήσουν σε λανθασµένο σχεδιασµό. Είναι προτιµότερο να
δηλώνεται η έλλειψη στοιχείων και να αφήνονται κενά πεδία εφό-
σον είναι ανέφικτη η συλλογή δεδοµένων, παρά να χρησιµοποιού-
νται επισφαλή δεδοµένα. Στην περίπτωση που είναι απολύτως
απαραίτητο να δοθούν έστω και εκτιµήσεις, είναι απαραίτητο η
οµάδα εκπόνησης του σχεδίου διαχείρισης να συµβουλευθεί και
άλλους ειδικούς επιστήµονες.

Κατά τη συλλογή πρωτογενών δεδοµένων µέσω εργασιών πεδίου
θα πρέπει να διασφαλίζεται συµβατότητα των µεθόδων συλλογής,
επεξεργασίας και αρχειοθέτησης των δεδοµένων µε αυτές του
προγράµµατος παρακολούθησης και τήρηση όλων των προϋποθέ-
σεων και προτύπων που εξασφαλίζουν την επιστηµονική τεκµη-
ρίωση και αξιοπιστία τους.

Για τη συγκέντρωση δεδοµένων πεδίου και τη χαρτογράφηση της
φυσικής βλάστησης είναι σκόπιµο να χρησιµοποιείται η µέθοδος
που εφαρµόσθηκε στο έργο «Αναγνώριση και περιγραφή των
τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση
της φύσης» (ΥΠΕΧΩ∆Ε 2001), που περιλαµβάνει τον Τεχνικό
Οδηγό Αναγνώρισης, Περιγραφής και Χαρτογράφησης Τύπων
Οικοτόπων και το Ιεραρχικό Σύστηµα Ταξινόµησης (ΙΣΤ) της
βλάστησης (Ντάφης κ.ά. 2001). Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρ-
χει κατάλληλη ταξινοµική µονάδα στο ΙΣΤ, συνίσταται η χρησιµο-
ποίηση του συστήµατος ταξινόµησης «Palearctic Habitat Clas-
sification System» (Devillers και Devillers-Terschuren 1996). 
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Για τη συγκέντρωση δεδοµένων πεδίου και τη χαρτογράφηση των
ειδών προτείνεται η χρήση των µεθόδων που περιγράφονται στο
Τεύχος Ειδικών Προδιαγραφών του έργου «Αναγνώριση, περι-
γραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και
πανίδας σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης»
(Χατζηχαραλάµπους και Παπαστεργιάδου 2000).

2.1. Φυσικό περιβάλλον

2.1.1. Κλίµα και βιοκλίµα

Με βάση τα κλιµατικά στοιχεία (ύψος κατακρηµνισµάτων, θερµο-
κρασία, παγετοί, σχετική υγρασία κ.λπ.) των πλησιέστερων προς
την περιοχή µελέτης µετεωρολογικών σταθµών, καθώς και από
υπάρχουσες άλλες σχετικές πηγές, περιγράφεται αναλυτικά το
κλίµα της περιοχής και κατατάσσεται κατά Koeppen. Επίσης, περι-
γράφεται ο ρόλος που παίζει το κλίµα στη διαµόρφωση των οικο-
συστηµάτων της περιοχής. Εποπτικά διαγράµµατα και πίνακες
είναι απαραίτητα µέσα περιγραφής του κλίµατος. Πρέπει, τέλος, να
συνεκτιµώνται τα τοπογραφικά γνωρίσµατα (υψόµετρο, εκθέσεις)
στη διαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών της περιοχής. Η περιο-
χή κατατάσσεται βιοκλιµατικά κατά Μαυροµµάτη (1980).

2.1.2. Γεωλογία και γεωµορφολογία

Το γεωλογικό υπόβαθρο προσδιορίζει την προέλευση και τη φύση
των εδαφών και επηρεάζει την υδρολογία της περιοχής µελέτης.
Στις περιπτώσεις όπου η γεωλογία µιας περιοχής παίζει σηµαντι-
κό ρόλο στη λειτουργία και εξέλιξη των οικοσυστηµάτων θα πρέ-
πει να µελετάται διεξοδικά.

Στοιχεία ανάλυσης και χαρτογράφησης αποτελούν:
• τα είδη των πετρωµάτων που συγκροτούν το γεωλογικό υπό-

βαθρο,
• τα ιδιαίτερα γεωλογικά γνωρίσµατα (π.χ. στρωµατογραφία  

ιζηµάτων),
• γεωλογικές και γεωµορφολογικές διεργασίες και φαινόµενα,   

όπως σεισµοί, ολισθήσεις κ.λπ.

Εφόσον στην περιοχή υπάρχουν γεωλογικοί σχηµατισµοί ιδιαίτε-
ρου ενδιαφέροντος, αυτοί αναφέρονται ξεχωριστά και η θέση
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τους εµφανίζεται στον γεωλογικό χάρτη της περιοχής. Αναφέρο-
νται επίσης τυχόν απειλές που αντιµετωπίζουν.

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται επίσης η τοπογραφία της περιο-
χής (κλίσεις, υψόµετρα, εκθέσεις) και, εάν η περιοχή περιλαµβάνει
και παράκτια ζώνη, παρουσιάζονται στοιχεία δυναµικής της
ακτογραµµής εφόσον αυτή παρουσιάζει αξιόλογη µεταβλητότητα.

Χάρτης 2.1α. Γεωλογικός χάρτης. Είναι σκόπιµο να ακολουθείται
το υπόµνηµα των χαρτών του Ινστιτούτου Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (IΓΜΕ).

Χάρτης 2.1β. Χάρτης δυναµικής των ακτών. Συντάσσεται µόνο
εφόσον η ακτογραµµή εµφανίζει αξιόλογη µεταβλητότητα. Σε
αυτόν εµφανίζονται οι περιοχές επέκτασης ή υποχώρησης της
χέρσου και οι αιτίες των δυναµικών φαινοµένων. Το υπόβαθρο
µπορεί να είναι το βασικό γεωλογικό υπόβαθρο των χαρτών
1:50.000 του ΙΓΜΕ ή, εφόσον υπάρχει ανάγκη, κάποιο λεπτοµερέ-
στερο αποτέλεσµα ειδικής χαρτογράφησης των ιζηµάτων  ή άλλων
γνωρισµάτων της περιοχής.

2.1.3. Έδαφος

Εδώ περιγράφονται τα εδάφη της περιοχής (µηχανική σύσταση,
βαθµός στράγγισης  κ.λπ.) και ταξινοµούνται σε επίπεδο Μεγάλης
Οµάδας (Great group), σύµφωνα µε το ταξινοµικό σύστηµα Soil
Taxonomy (Soil Survey Staff 1999). Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να
βασίζονται σε υφιστάµενους εδαφολογικούς χάρτες, εφόσον είναι
διαθέσιµοι, καθώς επίσης και σε εκτιµήσεις γεωλογικών πληρο-
φοριών και άλλων υπαρχόντων εδαφολογικών πληροφοριών.

Χάρτης 2.2. Εδαφολογικός χάρτης κλίµακας 1:50.000, ή λεπτοµε-
ρέστερος εφόσον είναι δυνατό. Στον χάρτη αυτό, απεικονίζονται
οι κατηγορίες εδαφών που ταξινοµήθηκαν (επίπεδο Μεγάλης
Οµάδας), µε χρησιµοποιούµενο υπόβαθρο αυτό της τοπογραφίας
της περιοχής. Λόγω κόστους κατασκευής του χάρτη, εάν δεν
υπάρχει ήδη, αυτός προκύπτει αδρά από εκτιµήσεις γεωλογικών
πληροφοριών.

2.1.4. Υδρολογία 

Τα υδρολογικά γνωρίσµατα της λεκάνης απορροής επιδρούν στο
σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτήν

41

Π
ερ

ιεχό
µ

ενα
 σ

χεδίο
υ δια

χείρ
ισ

η
ς

EKBY4color  31-01-05  15:55  ™ÂÏ›‰·41



και σε πολλά εκ των προστατευόµενων αντικειµένων, ιδιαιτέρως
σε περιοχές µε υγροτόπους. Στο κεφάλαιο αυτό πρέπει να περι-
γράφονται:

• Οι λεκάνες απορροής της περιοχής (όρια, έκταση, µορφο-
λογία, χρήσεις γης και κατανοµή τους, κάλυψη εδάφους,
µηνιαία κατακρηµνίσµατα και απορροή κ.λπ.).

• Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής αριθµηµένο κατά
Strahler.

• Τυχόν αλληλεξάρτηση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 
• Η ποιότητα των υδάτων.

Επισηµαίνεται πως η περιγραφή των στοιχείων της υδρολογίας
και των υδατικών πόρων πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να συµ-
φωνεί µε την ορολογία και τις απαιτήσεις της Οδηγίας-Πλαίσιο
για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) και τη σχετική ελληνική νοµοθεσία.
Σηµαντική πηγή πληροφοριών για το κεφάλαιο αυτό είναι οι µελέ-
τες ανάπτυξης συστηµάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών
πόρων ανά Υδατικό ∆ιαµέρισµα της χώρας που άρχισαν να εκπο-
νούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης το 2003.

Χάρτης 2.3. Υδρολογικός χάρτης. Εδώ απεικονίζονται οι λεκά-
νες απορροής και το υδρογραφικό δίκτυο αριθµηµένο κατά
Strahler.

2.1.5. Τοπίο

Ως τοπίο στο παρόν κείµενο θεωρείται «ένα σύµπλεγµα αλληλε-
πιδρώντων συστηµάτων που σχηµατίζουν ένα αναγνωρίσιµο
(φυσιογνωµικά ή λόγω των ιδιοτήτων του) τµήµα της γήινης
επιφάνειας που σχηµατίζεται και διατηρείται από τη συνδυα-
σµένη δράση αβιοτικών και βιοτικών διεργασιών και ανθρώπι-
νων δραστηριοτήτων» (Zonneveld 1995). Στην περιγραφή του
τοπίου εντοπίζονται διάφορα σηµαντικά στοιχεία του. Ως
σηµαντικά στοιχεία του τοπίου εννοούνται φυσικοί σχηµατι-
σµοί µικρής έκτασης (π.χ. ένας σπάνιος βραχώδης σχηµατισµός)
που λόγω της θέσης τους επιδρούν σηµαντικά στις οικολογικές
λειτουργίες σε επίπεδο τοπίου ή αποτελούν σηµεία που µπορεί
να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Σε περίπτω-
ση που στην περιοχή υπάρχουν υγρότοποι, αυτοί είναι χρήσιµο
να οριοθετούνται µε συγκεκριµένη µέθοδο (Φυτώκα και Λαζα-
ρίδου 2001). 
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Σε περίπτωση που θεωρείται χρήσιµη η παραγωγή χάρτη τοπίου,
ως πηγές πληροφοριών µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα αποτε-
λέσµατα του έργου «Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικο-
τόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης»
(ΥΠΕΧΩ∆Ε 2001), τα δεδοµένα του Corine Land Cover που δια-
τηρούνται στον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδος (ΟΚΧΕ) τόσο σε αναλογικούς χάρτες όσο και σε ψηφια-
κή µορφή, δασικοί χάρτες, oρθοφωτοχάρτες, άλλα γεωγραφικά
δεδοµένα (αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες κ.λπ.) και
δεδοµένα από άλλες έρευνες ή µελέτες.

Τα στοιχεία αυτά µπορούν να συνδυασθούν και να αναπτυχθεί
ένα ενιαίο υπόβαθρο στο Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφο-
ριών της περιοχής, εκ του οποίου θα παράγονται επιµέρους
θεµατικοί χάρτες.

2.1.6. Χλωρίδα

Η περιγραφή της χλωρίδας πρέπει να περιλαµβάνει:
• Κατάλογο των ειδών φυτών που απαντούν στην περιοχή.
• Κατάλογο των σηµαντικών ειδών φυτών2. Ο κατάλογος των

σηµαντικών ειδών φυτών έχει τη µορφή του Πίνακα 2.1. Στις
επεξηγήσεις του φαίνονται και οι πληροφορίες που πρέπει να
περιλαµβάνονται σε αυτόν.

• Στοιχεία της βιολογίας των σηµαντικών ειδών που απαντούν
στην περιοχή. 

• Περιγραφή των ενδιαιτηµάτων των σηµαντικών ειδών (θέση,
µέγεθος, δοµή, οικολογική κατάσταση κ.λπ.). 

Τυχόν κίνδυνοι και προβλήµατα όχλησης µπορούν να αναφέ-
ρονται είτε στην περιγραφή του είδους στην περιοχή είτε στην
περιγραφή των ενδιαιτηµάτων του. Στην περιγραφή των ενδι-
αιτηµάτων µπορεί να οµαδοποιούνται τα είδη µε παρόµοια
ενδιαιτήµατα. 

Πίνακας 2.1. Κατάλογος των σηµαντικών ειδών φυτών.

α/α 1 2 3 4 5 6 7 8
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2 Ως σηµαντικά
εδώ θεωρούνται
είδη των 
Παραρτηµάτων
της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ, 
προστατευόµενα
από άλλες διεθνείς
συµβάσεις και
από την ελληνική
νοµοθεσία, 
ενδηµικά, 
περιλαµβανόµενα
σε καταλόγους
απειλούµενων
ειδών, είδη που
υφίστανται 
οικονοµική 
εκµετάλλευση, 
και τέλος είδη 
για τα οποία
είναι σηµαντική 
η περιοχή. 
Σε ό,τι αφορά 
την εκτίµηση της
σπουδαιότητας
της περιοχής 
για τα φυτά, 
δεν υπάρχουν 
διεθνώς 
αναγνωρισµένα
κριτήρια. 
Ισχύουν τα κατά
περίπτωση 
κριτήρια που 
χρησιµοποιούνται 
σε διάφορες 
επιστηµονικές
δηµοσιεύσεις.
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Επεξηγήσεις στηλών του πίνακα σηµαντικών ειδών φυτών

1. Όνοµα. Το επιστηµονικό όνοµα του είδους (σε παρένθεση το
ελληνικό και, αν υπάρχει, το τοπικό όνοµα).

2. Καθεστώς προστασίας. Το είδος περιλαµβάνεται Α: στο Παράρ-
τηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και αποτελεί είδος προτεραιό-
τητας, Β: στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, Γ: στο
Παράρτηµα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ∆: στο Παράρτηµα Ι
της Σύµβασης της Βέρνης. Ε: το είδος προστατεύεται από άλλες
διεθνείς συµβάσεις, ΣΤ: Προεδρικό ∆ιάταγµα 67/80.

3. Κατάσταση διατήρησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Α: περι-
λαµβάνεται στον Εθνικό Κόκκινο Κατάλογο3, Α1: άµεσα κινδυ-
νεύον είδος (E1), Α2: µη άµεσα κινδυνεύον είδος (E2), Α3:
τρωτό είδος (V), Α4: µη επιβεβαιωµένα τρωτό είδος (V), Α5:
σπάνιο είδος (R), Α6: απροσδιόριστο είδος (I) ή ανεπαρκώς
γνωστό είδος (K). Β: ενδηµικό. Γ: περιλαµβάνεται σε διεθνείς
καταλόγους ειδών σε µη ικανοποιητικό καθεστώς διατήρησης
(αναφέρεται ο κατάλογος και διαµορφώνονται αντίστοιχοι
κωδικοί Γ1, Γ2 κ.λπ. για κάθε κατάλογο).

4. Ενδηµισµός. Α: τοπικό ενδηµικό, Β: ενδηµικό Ελλάδας, Γ: ενδη-
µικό Βαλκανίων, ∆: ευρείας εξάπλωσης.

5. Τύποι οικοτόπων όπου παρατηρείται το είδος. Η ανάλυση γίνε-
ται σύµφωνα µε τη χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων. 

6. Πληθυσµιακά δεδοµένα. Αναφέρονται εκτιµήσεις σχετικής
αφθονίας και, όπου είναι δυνατό, το πληθυσµιακό µέγεθος. 

7. Απειλές. Αναφέρονται οι απειλές µε τους κωδικούς του Τυπο-
ποιηµένου ∆ελτίου ∆εδοµένων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

8. Βιβλιογραφικές πηγές. ∆ίνονται µε τον αριθµό που αναφέρο-
νται στο κεφάλαιο της βιβλιογραφίας. 

Εφόσον οι κατάλογοι των ειδών υπερβαίνουν τις δύο σελίδες,
είναι σκόπιµο να παρουσιάζονται σε παράρτηµα και στο κύριο
σώµα του σχεδίου διαχείρισης να παρουσιάζεται σύνοψη των
αποτελεσµάτων. Όλες οι αναφορές σε είδη µπορούν να ισχύουν
και για τα υποείδη.

Χάρτης 2.4. Χάρτης κατανοµής στον χώρο των σηµαντικότερων
ειδών φυτών. Λόγω της πολυµορφίας της κατανοµής στον χώρο
των διαφόρων ειδών (επιφάνειες, σηµεία, γραµµικά αναπτύγµα-
τα) µπορεί να συνταχθούν περισσότεροι χάρτες. Στην περίπτωση
αυτή αριθµοδοτούνται ως 2.4α, 2.4β κ.ο.κ. 
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Καταλόγου 
ακολουθούν

αυτές των Phitos
κ.ά. (1995).
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2.1.7. Βλάστηση και τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

Η περιγραφή της βλάστησης είναι σκόπιµο να περιλαµβάνει:
• Περιγραφή των ευρύτερων οικολογικών διαπλάσεων της

περιοχής κατά Ντάφη (1973).
• Κατάλογο των φυσικών τύπων οικοτόπων, όπως αυτοί ανα-

φέρονται και ταξινοµούνται στο έργο «Αναγνώριση και περι-
γραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για
τη διατήρηση της φύσης» (Ντάφης κ.ά. 2001, ΥΠΕΧΩ∆Ε
2001). Για την παρουσίαση των τύπων οικοτόπων χρησιµο-
ποιείται ο Πίνακας 2.2. Στις επεξηγήσεις του φαίνονται και
οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτόν.

• Περιγραφή της δοµής και της σύνθεσης των τύπων οικοτό-
πων. 

Πίνακας 2.2. Τύποι οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή.

α/α 1 2 3 4

Επεξηγήσεις πίνακα τύπων οικοτόπων

1. Κωδικός και όνοµα τύπου οικοτόπου Α: περιλαµβάνεται στο
Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και αποτελεί τύπο οικο-
τόπου προτεραιότητας, Β: περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ αλλά δεν αποτελεί τύπο οικοτόπου
προτεραιότητας, Γ: τύπος οικοτόπου σύµφωνα µε τον Τεχνικό
Οδηγό του έργου της χαρτογράφησης (Ντάφης κ.ά. 2001) που
δεν περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

2. Κάλυψη στην περιοχή (%). Ποσοστό που καλύπτει ο τύπος
οικοτόπου στην περιοχή. 

3. Απειλές. Αναφέρονται οι απειλές µε τους κωδικούς του Τυπο-
ποιηµένου ∆ελτίου ∆εδοµένων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

4. Βιβλιογραφικές πηγές. Αναφέρεται ο αριθµός της βιβλιογραφι-
κής αναφοράς. 

Εάν για την περιοχή υπάρχει χάρτης των τύπων οικοτόπων,
είναι χρήσιµο αυτός να επικαιροποιηθεί µε έµφαση στη λεπτο-
µερή αποτύπωση των ορίων και στην καταγραφή και των µικρό-
τερων επιφανειών.
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4Οι κατηγορίες 
του Κόκκινου

Καταλόγου 
ακολουθούν 

αυτές του 
Καρανδεινού

(1992).

Χάρτης 2.5. Χάρτης τύπων οικοτόπων. Χρησιµοποιείται το τυπο-
ποιηµένο υπόµνηµα του έργου της χαρτογράφησης (ΥΠΕΧΩ∆Ε
2001).

2.1.8. Πανίδα

Η περιγραφή της πανίδας πρέπει να περιλαµβάνει:
• Κατάλογο των ειδών ασπονδύλων, ψαριών, αµφιβίων, ερπε-

τών, πτηνών και θηλαστικών.
• Κατάλογο των σηµαντικών ειδών (για το ποια είδη είναι σηµα-

ντικά βλ. σηµείωση κεφαλαίου 2.1.6.). Τα είδη οµαδοποιού-
νται ανά κατηγορία µε την ακόλουθη σειρά: ασπόνδυλα,
ψάρια, αµφίβια, ερπετά, πτηνά, θηλαστικά. Ο κατάλογος
αυτός έχει τη µορφή του Πίνακα 2.3. Στις επεξηγήσεις του
φαίνονται και οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνο-
νται σε αυτόν.

•  Στοιχεία της βιολογίας των σηµαντικών ειδών µε έµφαση στα
στοιχεία που αφορούν την παρουσία τους στην περιοχή.

• Περιγραφή των ενδιαιτηµάτων των σηµαντικών ειδών (δοµή,
θέση, µέγεθος και κατακερµατισµός). Η περιγραφή των ενδι-
αιτηµάτων µπορεί να οµαδοποιείται κατά είδη µε παρόµοια
ενδιαιτήµατα.

Πίνακας 2.3. Κατάλογος των σηµαντικών ειδών ζώων.

α/α 1 2 3 4 5 6 7 8

Επεξηγήσεις πίνακα σηµαντικών ειδών ζώων

1. Όνοµα. Το επιστηµονικό όνοµα του είδους (σε παρένθεση, το
ελληνικό και, αν υπάρχει, το τοπικό όνοµα).

2. Καθεστώς προστασίας. Το είδος περιλαµβάνεται Α: στο Παράρ-
τηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και αποτελεί είδος προτεραιό-
τητας, Β: στο Παράρτηµα IΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, Γ: στο
Παράρτηµα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ∆: στο Παράρτηµα ΙΙ
της Σύµβασης της Βέρνης. Ε: το είδος προστατεύεται από άλλες
διεθνείς συµβάσεις, ΣΤ: Προεδρικό ∆ιάταγµα 67/80.

3. Κατάσταση διατήρησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Α: περι-
λαµβάνεται στον Εθνικό Κόκκινο Κατάλογο4, Α1: κινδυνεύον
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είδος (E), Α2: τρωτό είδος (V), Α3: σπάνιο είδος (R), Α4:
απροσδιόριστο είδος (I). B: ενδηµικό. Γ: περιλαµβάνεται σε διε-
θνείς καταλόγους ειδών µε µη ικανοποιητικό καθεστώς διατή-
ρησης (αναφέρεται ο κατάλογος και διαµορφώνονται αντίστοι-
χοι κωδικοί Γ1, Γ2 κ.λπ. για κάθε κατάλογο). Ειδικά για την
ορνιθοπανίδα αναφέρεται και η κατάσταση διατήρησης του
είδους σύµφωνα µε τους Tucker και Heath (1994).

4. Πληθυσµιακά δεδοµένα. Αναφέρονται εκτιµήσεις σχετικής
αφθονίας και, όπου είναι δυνατό, το πληθυσµιακό µέγεθος. 

5. Παρουσία στην περιοχή. Μ: µόνιµη παρουσία, Α: αναπαραγω-
γή, Σ: στάθµευση, ∆: διαχείµαση (ξεχειµώνιασµα-wintering).

6. Ανάλυση ενδιαιτήµατος όπου παρατηρείται το είδος στην
περιοχή. Το ενδιαίτηµα κάθε είδους παρουσιάζεται στον χάρτη
των τύπων οικοτόπων (βλ. κεφ. 2.1.7.). Τ: τροφοληψία, Φ:
φώλιασµα (για το σύνολο της αναπαραγωγικής δραστηριότη-
τας), ∆: διάπαυση (να προσδιορίζεται χειµερινή ή θερινή ή ∆χ
και ∆θ αντίστοιχα), Α: αναπαραγωγή (για τις λίγες περιπτώ-
σεις ειδών όπου το ζευγάρωµα γίνεται σε διαφορετικό ενδιαί-
τηµα από αυτό της γέννας, της φροντίδας των µικρών, κ.λπ.),
άλλη δραστηριότητα (π.χ. ανάπαυση, καταφύγιο, κούρνιασµα,
κ.ο.κ.) να προσδιορίζεται ολογράφως.

7. Απειλές. Αναφέρονται οι απειλές µε τους κωδικούς του Τυπο-
ποιηµένου ∆ελτίου ∆εδοµένων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

8. Βιβλιογραφικές Πηγές. Αναφέρεται αν η παρουσία του είδους
είναι γνωστή από άµεση παρατήρηση ή από βιβλιογραφικές
πηγές. ∆ίνονται είτε το όνοµα του παρατηρητή είτε ο αριθµός
της βιβλιογραφικής αναφοράς. 

Εφόσον οι κατάλογοι των ειδών υπερβαίνουν τις δύο σελίδες,
είναι σκόπιµο αυτοί να παρουσιάζονται σε παράρτηµα και στο
κύριο σώµα του σχεδίου να παρουσιάζεται σύνοψη των αποτε-
λεσµάτων. Όλες οι αναφορές σε είδη µπορούν να ισχύουν και
για τα υποείδη.

Χάρτης 2.6. Χάρτες κατανοµής στον χώρο των σηµαντικότερων
ειδών. Κάθε χάρτης αριθµοδοτείται 2.6α, 2.6β κ.ο.κ. Ως υπόβαθρο
µπορεί να χρησιµοποιείται ένα τοπογραφικό υπόβαθρο ή όποιο
άλλο κρίνεται απαραίτητο.

Χάρτης 2.7. Χάρτες απεικόνισης των ενδιαιτηµάτων τροφολη-
ψίας, αναπαραγωγής,  φωλιάσµατος και διάπαυσης των σηµαντι-
κών ειδών. Οι χάρτες µπορεί να είναι κοινοί για οµάδες ειδών µε
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παρόµοιο ενδιαίτηµα. Κάθε χάρτης αριθµοδοτείται 2.7α,
2.7β κ.ο.κ. Ως υπόβαθρο µπορεί να χρησιµοποιείται ο χάρτης
των τύπων οικοτόπων (βλ. κεφ. 2.1.7.) ή της κάλυψης γης
(βλ. κεφ. 2.2.2.).

2.1.9. Μακροµύκητες

Οι µακροµύκητες, αν και κάνουν ορατή την παρουσία τους για
σύντοµο χρονικό διάστηµα κυρίως το φθινόπωρο και λιγότερο
την άνοιξη, αποτελούν έναν σηµαντικό κρίκο των οικολογικών
αλυσίδων, της ισορροπίας και λειτουργίας των οικοσυστηµάτων
και των πλεγµάτων ροής θρεπτικών στοιχείων. Αν και δεν έχουν
καταχωρισθεί ως «προστατευόµενα αντικείµενα» σύµφωνα µε την
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και δεν περιλαµβάνονται σε σχετικούς κατα-
λόγους άλλων νοµικών κειµένων, η συγκέντρωση δεδοµένων και
για τους µακροµύκητες θα µας δώσει χρήσιµες πληροφορίες για
την περιοχή. Ενδεικτικά, και για λόγους οµοιοµορφίας της
παρουσίασης, προτείνεται ο ακόλουθος τρόπος παρουσίασης:

• Κατάλογος των σαπροφυτικών, ξυλοσηπτικών και µυκορρι-
ζικών µυκήτων καθώς και η σχετική αφθονία των ειδών.

• Κατάλογος των σηµαντικών ειδών. Αυτός έχει τη µορφή του
Πίνακα 2.4. Στις επεξηγήσεις του φαίνονται και οι πληροφο-
ρίες που πρέπει να περιλαµβάνονται σε αυτόν.

• Στοιχεία της βιολογίας των ειδών χωριστά ανά κατηγορία µε
έµφαση στην παρουσία τους στην περιοχή.

• Περιγραφή των ενδιαιτηµάτων των σηµαντικών ειδών (θέση,
δοµή, µέγεθος, οικολογική κατάσταση κ.λπ.). Τυχόν απειλές,
κίνδυνοι, και προβλήµατα όχλησης µπορούν να αναφέρονται
είτε στην περιγραφή του πληθυσµού είτε στην περιγραφή των
ενδιαιτηµάτων. Είδη που χρησιµοποιούν το ίδιο ενδιαίτηµα
µπορεί να οµαδοποιούνται ως προς την περιγραφή των ενδι-
αιτηµάτων τους.

Πίνακας 2.4. Κατάλογος των σηµαντικών ειδών µακροµυκήτων.

α/α 1 2 3 4 5 6 7

48

Π
ερ

ιε
χό

µ
εν

α
 σ

χε
δί

ο
υ 

δι
α

χε
ίρ

ισ
η

ς

EKBY4color  31-01-05  15:55  ™ÂÏ›‰·48



5Οι κατηγορίες
του Κόκκινου
Καταλόγου 
για τους 
µακροµύκητες
ακολουθούν
αυτές της IUCN
(2001).

Επεξηγήσεις πίνακα σηµαντικών ειδών µακροµυκήτων

1. Όνοµα. Το επιστηµονικό όνοµα του είδους (σε παρένθεση, το
ελληνικό και, αν υπάρχει, το τοπικό όνοµα).

2. Τύποι οικοτόπων όπου παρατηρείται το είδος. Η ανάλυση γίνε-
ται µε βάση τον χάρτη µε τους τύπους οικοτόπων.

3. Σχετική αφθονία. Η παρουσία των ειδών εκτιµάται σε σχέση µε
τη συχνότητα εµφάνισης στα ενδιαιτήµατά τους (Πολύ συχνή:
παρουσία στο σύνολο σχεδόν του ενδιαιτήµατος, Συχνή:
παρουσία τουλάχιστον στο 25-75% της έκτασής του, ∆ιάσπαρ-
τη: παρουσία σε έκταση µικρότερη από το 25 % της έκτασής του
και Σπάνια: σποραδική παρουσία.

4. Αποµόνωση. Α: αποµονωµένος (ή σχεδόν αποµονωµένος) πλη-
θυσµός, Β: µη αποµονωµένος πληθυσµός, ο οποίος βρίσκεται
στα όρια της περιοχής εξάπλωσης, Γ: µη αποµονωµένος πληθυ-
σµός µε µεγάλη εξάπλωση.

5. Κατάσταση διατήρησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Α: περι-
λαµβάνεται στον ∆ιεθνή Κόκκινο Κατάλογο5, Α1: άµεσα κινδυ-
νεύον είδος (CR), Α2: µη άµεσα κινδυνεύον είδος (EN), Α3:
τρωτό είδος (VU), Α4: πιθανώς απειλούµενο είδος (ΝΤ), Α5:
ανεπαρκώς γνωστό είδος (DD). Β: ενδηµικό. Γ: περιλαµβάνεται
σε διεθνείς καταλόγους ειδών µε µη επιθυµητό καθεστώς δια-
τήρησης (αναφέρεται ο κατάλογος και διαµορφώνονται αντί-
στοιχοι κωδικοί Γ1, Γ2 κ.λπ. για κάθε κατάλογο). ∆: αποτελεί
εµπορικά συλλεγόµενο είδος.

6. Απειλές. Αναφέρονται οι απειλές µε τους κωδικούς του Τυπο-
ποιηµένου ∆ελτίου ∆εδοµένων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

7. Πηγές. Αναφέρεται αν η παρουσία του είδους είναι γνωστή
από άµεση παρατήρηση ή από βιβλιογραφικές πηγές. ∆ίνο-
νται είτε το όνοµα του παρατηρητή είτε ο αριθµός της
βιβλιογραφικής αναφοράς. 

Εφόσον οι κατάλογοι των ειδών υπερβαίνουν τις δύο σελίδες,
είναι σκόπιµο αυτοί να παρουσιάζονται σε παράρτηµα και στο
κύριο σώµα του σχεδίου να παρουσιάζεται σύνοψη των αποτελε-
σµάτων. Όλες οι αναφορές σε είδη µπορούν να ισχύουν και για τα
υποείδη. 

Χάρτης 2.8. Χάρτης κατανοµής στον χώρο των σηµαντικότερων
ειδών. Λόγω της πολυµορφίας της κατανοµής στον χώρο των δια-
φόρων ειδών (επιφάνειες, σηµεία, γραµµικά αναπτύγµατα) µπο-
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ρεί να συνταχθούν περισσότεροι χάρτες. Στην περίπτωση αυτή
αριθµοδοτούνται ως 2.8α, 2.8β κ.ο.κ.

2.2. Κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές συνθήκες

Τα κεφάλαια που ακολουθούν αφορούν την περιγραφή των κοι-
νωνικών, οικονοµικών και πολιτιστικών συνθηκών µιας προστα-
τευόµενης περιοχής. Η οµάδα εκπόνησης του σχεδίου διαχείρισης,
µε βάση παλαιότερες µελέτες (π.χ. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέ-
τη) και αφού τις αξιολογήσει, µπορεί να αποφασίσει να δώσει
έµφαση σε κάποια από τα στοιχεία ή να προσθέσει άλλα.

Θα πρέπει, ωστόσο, να αναλυθούν επαρκώς οι τοµείς της κοινω-
νικής και οικονοµικής ζωής που σχετίζονται µε τη διατήρηση και
τη διαχείριση της προστατευόµενης περιοχής, ώστε να εξασφαλί-
ζεται η ορθότητα της αξιολόγησης των επιδράσεων των διαφόρων
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον. 

2.2.1. Πληθυσµός και δηµογραφική ανάλυση

Με σκοπό την εκτίµηση των συνθηκών, των τάσεων εξέλιξης και
των προοπτικών των τοπικών κοινωνιών της περιοχής µελέτης,
καταγράφονται τα πληθυσµιακά γνωρίσµατα (βασικά µεγέθη,
µεταβολές και εξέλιξη), το µορφωτικό επίπεδο, η επαγγελµατι-
κή απασχόληση κ.ά. Η παρουσίαση των δεδοµένων πέρα από
τους πίνακες µπορεί να γίνεται και µε χάρτες πυκνότητας.

Σηµαντικό στοιχείο στον σχεδιασµό της διαχείρισης είναι οι στά-
σεις, απόψεις και προσδοκίες των τοπικών πληθυσµών της προ-
στατευόµενης περιοχής. Αυτές θα µπορούσαν να διερευνηθούν
µέσω κατάλληλων µεθόδων κοινωνικής έρευνας (π.χ. ερωτηµατο-
λόγια, συµµετοχική παρατήρηση, οµάδες εστίασης) και να παρου-
σιάζονται στο κεφάλαιο αυτό.

2.2.2. Οικονοµικές δραστηριότητες και χρήσεις γης 

Η στάση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στις ρυθµίσεις που προ-
βλέπονται από την κήρυξη της περιοχής ως προστατευόµενης και
στα µέτρα διαχείρισης που θα προταθούν, εξαρτάται σε µεγάλο
βαθµό από τις οικονοµικές δραστηριότητες που ασκούνται στην
περιοχή και τις χρήσεις γης που συνδέονται µε αυτές. Για τον
λόγο αυτό στο κεφάλαιο όπου καταγράφονται τα στοιχεία της
οικονοµικής ζωής της περιοχής, αποτυπώνονται σε χάρτη οι χρή-
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σεις /καλύψεις γης. Τέλος, εφόσον οι δραστηριότητες που ασκού-
νται εκτός των ορίων της περιοχής, επηρεάζουν την προστατευό-
µενη περιοχή, όπως µπορεί να συµβαίνει στην περίπτωση της
λεκάνης απορροής προστατευόµενων υγροτοπικών περιοχών,
είναι χρήσιµο να παρουσιάζονται και αυτές. Συνήθεις δραστηριό-
τητες που απαιτούν καταγραφή και σχολιασµό είναι:

• ∆ασική παραγωγή

Εκτάσεις, κύρια δασοπονικά είδη, παραγωγή και παραγωγι-
κότητα, συνθήκες απασχόλησης [αριθµός και κατηγορία
(µόνιµοι, εποχικοί) απασχολούµενων, δασικοί συνεταιρι-
σµοί], σύστηµα εκµετάλλευσης, τεχνική υποδοµή και µέσα.

• Καλλιέργεια φυτών

Καλλιεργούµενα είδη και ποικιλίες, καλλιεργούµενες εκτά-
σεις, αποδόσεις, απασχολούµενοι, χρήση λιπασµάτων και
γεωργικών φαρµάκων, αλληλεπιδράσεις µεταξύ φυσικών και
αγροτικών οικοσυστηµάτων κ.λπ.

• Εκτροφή ζώων

Βοσκόµενες εκτάσεις, απασχολούµενοι, αριθµός αγροτικών
ζώων, βοσκοϊκανότητα και βοσκοφόρτωση, σύστηµα οργάνω-
σης της κτηνοτροφίας, προβλήµατα εκτροφής, παραγόµενα
προϊόντα και αξία, συνέπειες στην περιοχή.

• Αλιεία

Είδη ψαριών και ποσότητες που κατά κανόνα αλιεύονται,
µέσα και µέθοδοι αλιείας, απασχολούµενοι (επαγγελµατικά
και ερασιτεχνικά), κύρια τεχνικά και οικονοµικά προβλήµα-
τα αλιευτικής παραγωγής κ.λπ.

• Θήρα 

Καθεστώς άσκησης και ρύθµισης της θήρας, είδη που θηρεύ-
ονται κ.λπ.

• Λατοµεία και ορυχεία

Θέσεις εξόρυξης, ορυκτά, ποσότητες και αξία, εφαρµογή
υποχρεώσεων αποκατάστασης του τοπίου, συνέπειες στην
περιοχή.

• Βιοµηχανίες-βιοτεχνίες, ενέργεια

Αριθµός, µέγεθος, θέση, απασχόληση, συνέπειες στην περιο-
χή. Ειδικός σχολιασµός γίνεται για τις εγκαταστάσεις παρα-
γωγής και διανοµής ενέργειας λόγω των επιπτώσεων που
έχουν στο περιβάλλον.

• Τουρισµός και αναψυχή

Πόλοι έλξης και συγκριτικά πλεονεκτήµατα του χώρου, αριθ-
µός και συχνότητα επισκεπτών, είδος τουρισµού, προέλευση
και ενδιαφέροντα των επισκεπτών κ.λπ.
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• Άλλες δραστηριότητες

Για κάθε οικονοµική δραστηριότητα πρέπει να αναφέρεται αν
υπάρχει -και ποια είναι- οργανωµένη εκπροσώπηση αυτών που
την ασκούν. Η σύνδεση µεταξύ περιγραφής οικονοµικών δραστη-
ριοτήτων και αποτύπωσης στον χάρτη βοηθά στην πληρέστερη
κατανόηση πιθανών επιδράσεων της ρύθµισης κάποιας χρήσης
γης στην οικονοµική δραστηριότητα και εποµένως στα εισοδήµα-
τα και την απασχόληση. 

Στο κεφάλαιο αυτό επίσης αναφέρονται οι θεσµοθετηµένες χρή-
σεις γης (π.χ. Βιοµηχανική Περιοχή, Ζώνη Μεταλλευτικών ∆ρα-
στηριοτήτων) που υπάρχουν στην περιοχή και περιγράφονται οι
όροι και περιορισµοί που απορρέουν από αυτές. Τα όριά τους
αποτυπώνονται σε χάρτη.

Χάρτης 2.9. Χάρτης χρήσεων/καλύψεων γης. Προτείνεται το σύστη-
µα ταξινόµησης Corine Land Cover (CLC) (Bossard et al. 2000). 

2.2.3. Ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται τα πολιτιστικά στοιχεία, οι
παραδόσεις σε σχέση µε την προστατευόµενη περιοχή και η ιστο-
ρία της περιοχής. Περιγράφονται οι τοποθεσίες και τα µνηµεία µε
ιστορική σηµασία και οι κηρυγµένοι αρχαιολογικοί χώροι. Για
κάθε ένα από αυτά αναφέρεται η θέση, η έκταση και τυχόν στοιχεία
κήρυξης. Πέρα από την αξία για την ιστορική έρευνα, οι θέσεις και
τα µνηµεία αποτελούν και σηµεία έλξης των επισκεπτών. 

Χάρτης 2.10. Χάρτης αρχαιολογικών περιοχών, ιστορικών θέσεων
και µνηµείων. Στον χάρτη αυτόν αποτυπώνονται τα όρια των
κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων µε τις τυχόν ζώνες τους, οι
ιστορικές θέσεις και τα κτήρια που έχουν χαρακτηρισθεί ως προ-
στατευόµενα ή διατηρητέα ή έχουν ιστορική σηµασία. Το καθε-
στώς χρήσης των χώρων αυτών έχει ήδη περιγραφεί στο κεφά-
λαιο 1.4. Ο χάρτης αυτός µπορεί να συντάσσεται σε γενικό τοπο-
γραφικό υπόβαθρο. 

2.3. Κίνδυνοι που απειλούν την περιοχή µελέτης

Περιγράφονται µε λεπτοµέρεια το είδος, η ένταση, οι πηγές και
τα αίτια κάθε είδους απειλής, που θέτει σε κίνδυνο φυτικούς ή
ζωικούς οργανισµούς, ενδιαιτήµατα αλλά και όλη την προστα-
τευόµενη περιοχή.
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Οι συνηθέστεροι κίνδυνοι που θα πρέπει να εξετάζονται σε κάθε
περίπτωση είναι: καταπατήσεις γαιών και παράνοµα κτίσµατα,
ρυπάνσεις από βιοµηχανίες, οικισµούς κ.λπ., αλόγιστη χρήση
γεωργικών φαρµάκων και λιπασµάτων, πυρκαγιές, διατάραξη και
οχλήσεις, αιχµαλωσία ή και θανάτωση ειδών της πανίδας, υπερ-
βόσκηση, κυνήγι και λαθροθηρία, υλοτοµία και λαθροϋλοτοµία,
παράνοµη συλλογή φυτών, εγκατάλειψη υπαίθρου.

Στο κεφάλαιο αυτό πρέπει να αποφεύγονται οι γενικολογίες. Η
οµάδα εκπόνησης πρέπει να προσπαθεί να τεκµηριώνει τον κάθε
κίνδυνο όσο το δυνατόν ποσοτικά (ή, ελλείψει ποσοτικών πληρο-
φοριών, να προσφεύγει σε επιστηµονικές εικασίες εξειδικευµένων
επιστηµόνων) και να συνδέει τον κάθε κίνδυνο µε το προστατευό-
µενο αντικείµενο το οποίο απειλείται.

2.4. Λοιπές πληροφορίες 

Στο κεφάλαιο αυτό µπορούν να αναφερθούν οποιαδήποτε άλλα
στοιχεία για την περιοχή που µπορεί να χρησιµεύουν για την πλη-
ρέστερη περιγραφή της, όπως οι φυσικές διεργασίες, οι λειτουρ-
γίες και οι αξίες της. Φυσικές διεργασίες είναι φαινόµενα που δεν
ελέγχονται από τον άνθρωπο (π.χ. µια γεωλογική διεργασία όπως
η ολίσθηση µιας πλαγιάς). Εδώ εκτιµάται και η επίδρασή τους στη
διατήρηση των προστατευόµενων αντικειµένων και του συνόλου
της περιοχής σύµφωνα µε το κεφάλαιο 6.1 του Τυποποιηµένου
∆ελτίου ∆εδοµένων.

3. Αξιολόγηση

Αξιολόγηση είναι η διαδικασία κατά την οποία αναγνωρίζονται ή
επιβεβαιώνονται τα σηµαντικά γνωρίσµατα της περιοχής. Η αξιο-
λόγηση είναι η δεύτερη φάση εκπόνησης του σχεδίου διαχείρισης.
Συνδέει τα κεφάλαια της περιγραφής και των σκοπών και είναι
προαπαιτούµενη για την τοποθέτηση των σκοπών και την επιλογή
των µέτρων διαχείρισης που θα υλοποιηθούν κατά την περίοδο
που αφορά το σχέδιο διαχείρισης. Η αξιολόγηση είναι σκόπιµο να
είναι σύντοµη και να αποφεύγει στοιχεία που θα µπορούσαν να
ενταχθούν στα κεφάλαια της περιγραφής. 
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Στο παρόν κεφάλαιο αξιολογούνται οι τύποι οικοτόπων και τα
είδη, οι κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές συνθήκες και
τέλος η περιοχή στο σύνολό της. Σε ό,τι αφορά τις υγροτοπικές
περιοχές, η αναγνώριση και αξιολόγηση των λειτουργιών τους
είναι χρήσιµη καθώς οδηγεί µε συστηµατικό τρόπο στην τοποθέ-
τηση των σκοπών και την αναγνώριση µέτρων διατήρησης ή και
αποκατάστασής τους. Η αξιολόγηση του βαθµού επιτέλεσης των
υγροτοπικών λειτουργιών, ιδανικά, απαιτεί πολλά δεδοµένα τα
οποία σπανίως υπάρχουν. Ως εκ τούτου, έχουν προταθεί τεχνικές
αξιολόγησης, που βασίζονται σε επιστηµονικές εικασίες, από τις
οποίες η πιο γνωστή είναι η Wetland Evaluation Technique-WET
(Adamus κ.ά. 1987). Επίσης, χρήσιµη είναι η αξιολόγηση λειτουρ-
γιών των χερσαίων οικοσυστηµάτων της περιοχής. Η ποσοτική
αξιολόγηση των λειτουργιών και αξιών, παρότι επιθυµητή, εκφεύ-
γει από το πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης. Εκείνο που µπορεί η
οµάδα εκπόνησης του σχεδίου συνήθως να κάνει εύκολα, είναι να
συντάξει κατά την κρίση της πίνακα µε τις λειτουργίες και τις
αξίες ο οποίος να παρουσιάζει την ποιοτική βαθµολόγησή τους
(π.χ. βαθµός πολύ υψηλός, υψηλός, µέσος, χαµηλός, ανύπαρκτος,
άγνωστος). Ο πίνακας αυτός µπορεί να αποτελέσει οδηγό για µελ-
λοντικές σε βάθος µελέτες που θα κρίνει σκόπιµο να υλοποιήσει ο
φορέας διαχείρισης προκειµένου να ποσοτικοποιήσει τη βαθµολό-
γηση.

Εδώ, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι oι προτεινόµενες περιοχές στο
∆ίκτυο Natura 2000, κατά τη διαδικασία υποβολής τους ως προ-
τεινόµενες περιοχές Κοινοτικής σηµασίας, έχουν ήδη αξιολογηθεί,
σε εθνικό επίπεδο, ως προς τη σπουδαιότητά τους για τους φυσι-
κούς οικοτόπους του Παραρτήµατος Ι και τα είδη του Παραρτή-
µατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Στην εν λόγω αξιολόγηση είχαν
χρησιµοποιηθεί τα κριτήρια του Παραρτήµατος ΙΙΙ της εν λόγω
Οδηγίας.

3.1. Αξιολόγηση τύπων οικοτόπων και ειδών

Σε ό,τι αφορά το φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα τους τύπους
οικοτόπων και τα είδη, η ένταξή τους στα Παραρτήµατα της Οδη-
γίας 92/43/ΕΟΚ αποτελεί από µόνη της στοιχείο σπουδαιότητας.
Ως κριτήρια αξιολόγησης για τους ανωτέρω τύπους οικοτόπων
και είδη αλλά και γι’ αυτούς που δεν προστατεύονται από την
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτά που
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έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρουσιάζο-
νται στο Τυποποιηµένο ∆ελτίο ∆εδοµένων. Αυτά για κάθε τύπο
οικοτόπου είναι: µέγεθος, αντιπροσωπευτικότητα, σχετική επιφά-
νεια, καθεστώς διατήρησης (βαθµός διατήρησης δοµής, λειτουρ-
γιών και δυνατότητες αποκατάστασης) και συνολική εκτίµηση της
περιοχής για τον τύπο οικοτόπου. Για κάθε είδος είναι: πληθυ-
σµός, βαθµός διατήρησης των γνωρισµάτων του ενδιαιτήµατός
του και δυνατότητες αποκατάστασης, αποµόνωση, συνολική εκτί-
µηση της περιοχής για κάθε είδος. Στις επεξηγηµατικές σηµει-
ώσεις των Τυποποποιηµένων ∆ελτίων ∆εδοµένων περιγράφε-
ται η χρήση των ανωτέρω εννοιών (Επιτροπή των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων 1996).

3.2. Αξιολόγηση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

Σε ό,τι αφορά το ανθρωπογενές περιβάλλον, αξιολογείται η επί-
δρασή του στα προστατευόµενα αντικείµενα και εκτιµάται αν οι
τάσεις εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην περιοχή
αναµένεται να διευκολύνουν ή να δυσχεράνουν τη διατήρηση
τους. 

3.3. Συνολική αξιολόγηση της περιοχής

Με βάση τα ανωτέρω αξιολογείται η περιοχή στο σύνολό της.
Στο κείµενο συνοψίζονται τα συµπεράσµατα από το σύνολο
των αξιολογήσεων και διατυπώνονται οι αναγκαιότητες για
παραπέρα παρέµβαση και διαχείριση. Είναι χρήσιµο να εκτιµά-
ται κατά πόσο η προστατευόµενη περιοχή συµβάλλει στην αει-
φορική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Η εκτίµηση αυτή
µπορεί να είναι πιο συγκεκριµένη όσο περισσότερο έχουν υιο-
θετηθεί τοµεακές πολιτικές που ενσωµατώνουν αρχές αειφορι-
κής διαχείρισης των φυσικών πόρων και τη συµµετοχή των
πολιτών στον σχεδιασµό και την εφαρµογή των µέτρων κοινω-
νικής και οικονοµικής ανάπτυξης.

4. Σκοποί της διαχείρισης 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο γενικός σκοπός της πράξης µε την
οποία η περιοχή κηρύχθηκε ως προστατευόµενη, δίνει γενικές
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κατευθύνσεις για τη διαχείριση της περιοχής. Στο σχέδιο διαχεί-
ρισης εξειδικεύεται ο γενικός σκοπός διαχείρισης της περιοχής σε
ειδικούς σκοπούς για το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του σχεδί-
ου. Οι ειδικοί σκοποί πρέπει να σχετίζονται µε τα προστατευόµε-
να αντικείµενα, να είναι εστιασµένοι σε αυτά, να ιεραρχούνται
και να είναι συγκεκριµένοι. Η εφικτότητά τους θα πρέπει να ελέγ-
χεται, αφού συνεκτιµηθούν παράγοντες που µπορεί να επιδρούν
θετικά ή αρνητικά, όπως:

• Το νοµικό καθεστώς του προστατευόµενου αντικειµένου.
• Η υφιστάµενη κατάσταση του αντικειµένου.
• Ο διαθέσιµος χρόνος.
• Οι διαθέσιµοι οικονοµικοί πόροι, τεχνικά µέσα και ανθρώπινο  

δυναµικό.
• Η επάρκεια επιστηµονικής γνώσης.
• Οι επιδράσεις των φυσικών διεργασιών και του κοινωνικο- 

οικονοµικού περιβάλλοντος.
Η κατά το δυνατόν ποσοτική περιγραφή των σκοπών (π.χ. διατή-
ρηση της έκτασης x του τύπου οικοτόπου ψ) επιτρέπει την παρα-
κολούθηση και την αξιολόγηση της επίτευξής τους6 .  

5. Μέτρα διαχείρισης

5.1. Περιγραφή µέτρων διαχείρισης

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα µέτρα διαχείρισης που
πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη των ειδικών σκοπών του σχε-
δίου διαχείρισης. H σχέση των ειδικών σκοπών και των µέτρων
διαχείρισης µπορεί να ελέγχεται µε την παράθεση σε πίνακα όπως
ο Πίνακας 5.1. 

Πίνακας 5.1. Παράδειγµα πίνακα συνάφειας µεταξύ των µέτρων
διαχείρισης και των ειδικών σκοπών της διαχείρισης.

Mέτρα διαχείρισης Ειδικοί σκοποί της διαχείρισης

1 2 3 4 5 6
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Η περιγραφή κάθε µέτρου πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικά
στοιχεία για:

• Το επίπεδο επιστηµονικής τεκµηρίωσης και την τεχνική ωρι-
µότητα εφαρµογής του στην περιοχή.

• Τον απαραίτητο χρόνο επίτευξης των αποτελεσµάτων του ή
ολοκλήρωσής του.

• Τους δείκτες παρακολούθησης. Οι δείκτες θα πρέπει να είναι
σχετικοί µε το είδος του µέτρου διαχείρισης. Για παράδειγµα,
ένα έργο αποκατάστασης της βλάστησης µπορεί να κρίνεται
από την επιτυχία εγκατάστασης των νέων φυτών, ενώ ένα
µέτρο επόπτευσης της εφαρµογής µιας ρύθµισης κάποιας
οχλούσας δραστηριότητας από την επιτυχία αποτροπής
παραβιάσεων αυτής της ρύθµισης. Οι δείκτες αυτοί χρησιµο-
ποιούνται στην παρακολούθηση των προστατευόµενων αντι-
κειµένων αλλά και για την αξιολόγηση της επιτυχίας της δια-
χείρισης (βλ. κεφ. 6. του σχεδίου διαχείρισης). 

• Τον φορέα υλοποίησής του και τον προϋπολογισµό, που πρέ-
πει να είναι τόσο πιο ακριβής, όσο το µέτρο έχει µικρότερη
διάρκεια και κοντινή ηµεροµηνία έναρξης.

Όλα τα µέτρα διαχείρισης, περιλαµβανοµένων εκείνων που αφο-
ρούν είδη, για τα οποία έχουν εκπονηθεί ευρωπαϊκά ή εθνικά σχέ-
δια δράσης θα πρέπει να ελέγχονται ως προς τη συµφωνία τους µε
αυτά. 

5.2. Κατηγορίες µέτρων διαχείρισης

Η κατηγοριοποίηση των µέτρων διαχείρισης µπορεί να γίνει ανά-
λογα µε δύο βάσεις. Πρώτον, ανάλογα µε τον τύπο της επέµβασης,

τα µέτρα διαχείρισης διακρίνονται σε δύο οµάδες: 1) τα ενεργητι-
κά µέτρα, τα οποία σε σχέση µε τον βαθµό επέµβασης διακρίνο-
νται σε µέτρα α) περιορισµένης επέµβασης και β) εκτεταµένης
επέµβασης, και 2) τα ρυθµιστικά µέτρα.

∆εύτερον, τα µέτρα µπορεί να κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε το

είδος τους, το οικοσύστηµα στο οποίο προτείνεται να εφαρµο-

σθούν και τον φορέα υλοποίησής τους σε: µέτρα διαχείρισης
δασών, λιβαδιών, γεωργικών εκτάσεων, υδατικών πόρων, εδαφι-
κών πόρων, τύπων οικοτόπων, ειδών, µέτρα διαχείρισης επισκε-
πτών, επικοινωνίας, ενηµέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού,
φύλαξης ή και επόπτευσης κ.λπ. Επισηµαίνεται ότι η διάκριση
ανά φορέα υλοποίησης εξυπηρετεί τον προγραµµατισµό των δρά-
σεων (βλ. παρακάτω). Στον κατάλογο αυτόν περιλαµβάνονται τα
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περισσότερα µέτρα διαχείρισης, ωστόσο δεν εξαντλείται εδώ
το αντικείµενο. Οι φορείς µπορεί να σχεδιάσουν και να υλο-
ποιήσουν µέτρα διαχείρισης που δεν περιλαµβάνονται στις
ανωτέρω οµάδες µέτρων. 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον τύπο της επέµβασης, διακρίνονται:
1) Ενεργητικά µέτρα

• Μέτρα περιορισµένης επέµβασης: χρησιµοποιούνται όταν εκτι-
µάται ότι υπάρχουν οι απαραίτητες συνθήκες ή προϋποθέσεις
για την επίτευξη των ειδικών σκοπών µε µικρές µόνο επεµβά-
σεις. Αφορούν κυρίως σε µικρής κλίµακας µέτρα αποκατάστα-
σης τύπων οικοτόπων και ενδιαιτηµάτων ειδών, καθώς και σε
ορισµένα µέτρα ελέγχου των πληθυσµών των ειδών (π.χ. περί-
φραξη µιας έκτασης για τη διευκόλυνση της επαναφοράς ενός
τύπου οικοτόπου που είχε υποβαθµισθεί από τη βόσκηση).

• Μέτρα εκτεταµένης επέµβασης: επιλογές αυτής της κατηγορίας
χρησιµοποιούνται όταν εκτιµάται ότι απουσιάζει µέρος των
απαραίτητων συνθηκών για την επίτευξη των ειδικών σκοπών.
Τα µέτρα στην περίπτωση αυτή αφορούν την αποκατάσταση
αυτών των συνθηκών. Στην οµάδα αυτή ανήκουν κυρίως µεγά-
λης κλίµακας µέτρα αποκατάστασης πληθυσµών ειδών (π.χ. η
επανεισαγωγή ειδών) και µέτρα αποκατάστασης ενδιαιτηµάτων
και τύπων οικοτόπων (π.χ. η αποκατάσταση ανοικτών επιφα-
νειών νερού σε λίµνη µέσω της ανύψωσης της στάθµης του
νερού µε κατασκευή αναχώµατος).

2) Ρυθµιστικά µέτρα

Μέτρα διαχείρισης είναι και οι ρυθµίσεις θεσµικού τύπου, όπως
∆ασικές Απαγορευτικές ∆ιατάξεις, περιορισµοί στην οδική πρό-
σβαση µε απόφαση του αρµόδιου ΟΤΑ και της Αστυνοµίας, απο-
φάσεις των λιµενικών αρχών κ.λπ. 

Σε ό,τι αφορά την κατηγοριοποίηση ανάλογα µε το είδος των
µέτρων, το οικοσύστηµα στο οποίο προτείνεται να εφαρµοσθούν
(π.χ. µέτρα διαχείρισης δασών ή γεωργικών οικοσυστηµάτων) και
τον φορέα υλοποίησής τους, τα µέτρα µπορεί να οµαδοποιηθούν
ως ακολούθως:
• Μέτρα διαχείρισης δασών: τα µέτρα αφορούν σε δάση και δασι-

κές εκτάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νοµο-
θεσίας (Ν. 3208/2003). Τα µέτρα διαχείρισης των δασών που
προβλέπονται από τα σχέδια διαχείρισης της προστατευόµενης
περιοχής µπορεί να ενσωµατώνονται στα δασικά διαχειριστικά
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σχέδια. Ενδεικτικά µέτρα της κατηγορίας αυτής είναι η αναγω-
γή πρεµνοφυών δασών, η επιµήκυνση του περίτροπου χρόνου,
ο περιορισµός χρήσης µηχανηµάτων στην υλοτοµία, η µη υλο-
τοµία γύρω από δέντρα που φέρουν φωλιές αρπακτικών, ο
περιορισµός χρήσης των δασικών δρόµων από το κοινό, η ελεγ-
χόµενη βόσκηση ορισµένων συστάδων για τον έλεγχο της υπο-
βλάστησης κ.ά. Γενικότερα, είναι σκόπιµη η διαβούλευση µε τη
δασική υπηρεσία ως προς το περιεχόµενο και τους τρόπους
υλοποίησης των µέτρων.

• Μέτρα διαχείρισης λιβαδιών: αφορούν συνήθως βοσκόµενες
εκτάσεις ποολίβαδων και θαµνολίβαδων. Επισηµαίνεται ότι
ιδιαιτέρως στα ποολίβαδα της υπαλπικής ζώνης υπάρχουν σε
αρκετές περιπτώσεις περίπλοκα συστήµατα απονοµής δικαιω-
µάτων (δουλειών) βοσκής που δυσχεραίνουν ιδιαιτέρως την
εφαρµογή διαχειριστικών µέτρων (Παπαναστάσης κ.ά. 2001).
Συνήθως εµπλεκόµενες υπηρεσίες είναι οι δασικές και οι γεωρ-
γικές, ενώ σε ό,τι αφορά έργα υποδοµών αρµοδιότητες έχουν
και οι ΟΤΑ και οι τεχνικές υπηρεσίες των νοµαρχιών. Ενδει-
κτικά µέτρα της κατηγορίας αυτής είναι η διάκριση λιβαδικών
µονάδων για την κατά χώρο και χρόνο οργάνωση της βόσκη-
σης, η ρύθµιση της βόσκησης σε περιόδους που κρίνονται κρί-
σιµες για τη διατήρηση ορισµένων ειδών φυτών ή ζώων, η
θέσπιση ανώτατου αριθµού ζώων που µπορεί να βρίσκονται
ταυτοχρόνως στην ίδια περιοχή, η ρύθµιση της χρήσης φωτιάς
για τον έλεγχο της ξυλώδους βλάστησης.

• Μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων: τα µέτρα αυτά κατά
κανόνα αφορούν ιδιωτικές εκτάσεις και η υλοποίησή τους
εξαρτάται από συµφωνίες που γίνονται µε τους ιδιοκτήτες, σε
εθελοντική βάση. Ενδεικτικά µέτρα της κατηγορίας αυτής είναι
η δηµιουργία και συντήρηση φυτοφρακτών και µικρών εκτάσε-
ων µε φυσική βλάστηση, η εφαρµογή ορθών γεωργικών πρακτι-
κών, η οργάνωση του δικτύου των γεωργικών δρόµων ώστε να
µην επιβαρύνουν αισθητικά και οικολογικά το τοπίο.

• Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων: εδώ περιλαµβάνονται
µέτρα διαχείρισης των υδατικών πόρων στην προστατευόµενη
περιοχή. Σε περιοχές όπου λειτουργούν αρδευτικές γεωτρήσεις
ή συλλογικά αρδευτικά δίκτυα, οι Τοπικοί Οργανισµοί Εγγείων
Βελτιώσεων έχουν την ευθύνη ρυθµίσεων της διανοµής του
νερού και της λειτουργίας των διαφόρων εγκαταστάσεων. Με
τον νέο Νόµο 3199/2003 «προστασία και διαχείριση υδάτων-
εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 23ης Οκτω-
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βρίου 2000» προβλέπεται η ίδρυση ∆ιευθύνσεων Υδάτων στις
Περιφέρειες, στις αρµοδιότητες των οποίων υπάγεται µεταξύ
άλλων η εφαρµογή όλων των στόχων και προτύπων που προ-
βλέπονται για τις προστατευόµενες περιοχές. Είναι σκόπιµη η
διαβούλευση µε τις αρµόδιες υπηρεσίες ως προς το περιεχόµε-
νο και τους τρόπους υλοποίησης των µέτρων που προβλέπο-
νται από το σχέδιο διαχείρισης.

• Μέτρα προστασίας των εδαφικών πόρων: τέτοια µέτρα λαµ-
βάνονται, εφόσον στην περιοχή υπάρχουν έντονα προβλήµα-
τα υποβάθµισης των εδαφικών πόρων. Τα µέτρα αυτά πρέπει
να ακολουθούν τις κατευθύνσεις του Εθνικού Προγράµµατος
∆ράσης κατά της Ερηµοποίησης και της Θεµατικής Στρατηγι-
κής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση των εδαφικών
πόρων που εντάσσεται στο 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το
Περιβάλλον.

• Μέτρα διαχείρισης τύπων οικοτόπων: περιλαµβάνουν µέτρα
για τη διατήρηση, ανόρθωση και αποκατάσταση συγκεκριµένων
τύπων οικοτόπων, κυρίως αυτών που περιλαµβάνονται στο
Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

• Μέτρα διαχείρισης ειδών: µέτρα που αφορούν σηµαντικά είδη
και τα ενδιαιτήµατά τους. Για τα είδη αυτά µπορεί να υπάρ-
χουν ευρωπαϊκά ή εθνικά Σχέδια ∆ράσης. Ιδιαιτέρως σε ό,τι
αφορά στα είδη επισηµαίνεται ότι συνήθως οι ειδικοί σκοποί
εκπληρώνονται µε τη λήψη µέτρων διαχείρισης των ενδιαιτη-
µάτων τους. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα µέτρα
διαχείρισης πρέπει να εστιάζουν σε αυτό καθεαυτό το είδος. Σε
αυτές τις περιπτώσεις τα προτεινόµενα µέτρα διαχείρισης αφο-
ρούν είτε στον έλεγχο των πληθυσµών (π.χ. µέτρα για την αύξη-
ση ή τη µείωση ή τη διατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης
των πληθυσµών τους) είτε στην επανεισαγωγή ειδών σε περιο-
χές της φυσικής εξάπλωσής τους από τις οποίες, για διάφορους
λόγους, έχουν εκλείψει. 
Η επανεισαγωγή ειδών, ως µέτρο διαχείρισης, θα πρέπει να
αντιµετωπίζεται µε µεγάλη προσοχή και περίσκεψη και υπό την
απόλυτη προϋπόθεση ότι αφενός έχουν αρθεί τα αίτια που προ-
κάλεσαν την εξαφάνιση αφετέρου οι συνθήκες του ενδιαιτήµα-
τος ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ειδών που επανεισά-
γονται. Επίσης, τα άτοµα των ειδών τα οποία θα επανεισα-
χθούν δεν πρέπει να έχουν αναπτυχθεί και αυξηθεί µε τρόπο
που να αντίκειται ολοκληρωτικά στις διεργασίες της φυσικής
επιλογής. Επιπλέον, επιβάλλεται η λήψη όλων των αναγκαίων
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υποστηρικτικών µέτρων για τη διασφάλιση της επιτυχίας του
εγχειρήµατος. 
Επισηµαίνεται περαιτέρω ότι στην επανεισαγωγή ειδών θα πρέ-
πει να διασφαλίζεται ότι α) το εγχείρηµα δεν θα έχει επιπτώ-
σεις στο οικοσύστηµα, στα ενδιαιτήµατα και στις βιοκοινωνίες,
β) η σύλληψη, µεταφορά και ελευθέρωση των ατόµων θα γίνε-
ται µε τρόπο, ώστε ούτε για τα µεµονωµένα άτοµα ούτε για
τους πληθυσµούς από τους οποίους προέρχονται να γίνεται
οποιαδήποτε παράβαση της Σύµβασης CITES για την εµπορία
των ειδών που κινδυνεύουν µε εξαφάνιση και γ) τα άτοµα θα
προέρχονται από περιβάλλον αντίστοιχο µε αυτό του προορι-
σµού.
Τέλος, στην περίπτωση ενίσχυσης (εµπλουτισµού) υπάρχοντος
πληθυσµού µε άτοµα από άλλη περιοχή πρέπει να ληφθούν
µέτρα για τη διατήρηση της γενετικής καθαρότητας του υπάρ-
χοντος πληθυσµού.

• Επόπτευση ή και φύλαξη: στις προστατευόµενες περιοχές υπάρ-
χει ανάγκη α) επόπτευσης ή και φύλαξης της περιοχής, β) εφαρ-
µογής των όρων που προβλέπονται από την ΚΥΑ και τον
Κανονισµό ∆ιοίκησης και Λειτουργίας και γ) επόπτευσης ή και
φύλαξης των υποδοµών του φορέα διαχείρισης. Αναγκαία στο
πλαίσιο αυτό είναι η συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες,
π.χ. τη ∆ασική Υπηρεσία, το Λιµενικό κ.λπ., η οποία µπορεί να
εξειδικεύεται µέσω πρωτοκόλλου συνεργασίας.

• Επικοινωνία, ενηµέρωση, και εκπαίδευση του κοινού: µία από
τις αρµοδιότητες των φορέων διαχείρισης είναι «η ενηµέρωση,
εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσµού σε θέµατα αναγόµε-
να στις αρµοδιότητες και τους σκοπούς των φορέων διαχείρι-
σης, καθώς και στην προστασία των περιοχών ευθύνης τους».
Το σχέδιο επικοινωνίας, ενηµέρωσης και εκπαίδευσης του κοι-
νού για την προστατευόµενη περιοχή είναι σκόπιµο να εντάσ-
σεται στο σχέδιο διαχείρισης της περιοχής, καθώς έτσι εξασφα-
λίζεται η συµβατότητα του σκοπού ενηµέρωσης µε τους ειδι-
κούς σκοπούς διαχείρισης και οι αντίστοιχες δράσεις µπορεί
να είναι πιο εστιασµένες στα προστατευόµενα αντικείµενα. Θα
πρέπει να σηµειωθεί ότι η ενηµέρωση είναι περισσότερο εργα-
λείο άσκησης διαχείρισης παρά µια µεµονωµένη δραστηριότη-
τα. Μέσα από σωστά σχεδιασµένα έργα περιβαλλοντικής ενη-
µέρωσης οι αρµόδιοι για τον σχεδιασµό και την άσκηση της
διαχείρισης προσπαθούν να επηρεάσουν, να αλλάξουν στάσεις,
απόψεις και συµπεριφορές κοινωνικών οµάδων. Η διαδικασία
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αυτή είναι χρονοβόρα και γι’ αυτό θα πρέπει να γίνεται στα-
διακά και να τοποθετούνται κάθε φορά εφικτοί σκοποί ενηµέ-
ρωσης. Η σταδιακή προσέγγιση δεν είναι θεαµατική, αλλά έχει
αποτελέσµατα (Κατσακιώρη 2001). 

• ∆ιαχείριση επισκεπτών: στις αρµοδιότητες των φορέων διαχεί-
ρισης υπάγονται η ίδρυση κέντρων πληροφόρησης, η προώθη-
ση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρµογή οικοτουριστικών
προγραµµάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης κ.λπ. Στο πλαίσιο
αυτό είναι σηµαντικό να αποφασίσει ο φορέας διαχείρισης, µε
βάση τα προστατευόµενα αντικείµενα και τους σκοπούς που
έχει θέσει, για τη γενική πρόσβαση και τη χρησιµοποίηση τµη-
µάτων ή του συνόλου της περιοχής για αναψυχή και τουρισµό.
Ενδεχόµενες επιλογές είναι π.χ. κλειστή είσοδος, περιορισµένη
είσοδος, ανοιχτή είσοδος επισκεπτών. Πολλές προστατευόµε-
νες περιοχές, σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις, είναι χρή-
σιµο να είναι ελεγχόµενα επισκέψιµες από το κοινό, πράγµα
που µπορεί να συµβάλλει τόσο στην αύξηση της οικολογικής
ευαισθησίας όσο και στην ανάπτυξη µορφών αειφόρου τουρι-
σµού, επ’ ωφελεία του τοπικού πληθυσµού, γεγονός που βελ-
τιώνει το βιοτικό επίπεδο στην περιοχή και βοηθά στην άµβλυν-
ση αντιθέσεων σχετικά µε τους περιορισµούς που θεσπίζονται
για την προστασία της περιοχής.
Η διαχείριση των επισκεπτών µιας προστατευόµενης περιοχής
απαιτεί σχεδιασµό και προσεκτικά βήµατα. Και εδώ σηµειώνε-
ται ότι ο σχεδιασµός της διαχείρισης των επισκεπτών είναι
χρήσιµο να εντάσσεται στις προβλέψεις του σχεδίου διαχείρι-
σης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι υπηρετούνται οι ειδικοί
σκοποί διαχείρισης. Βασικά στοιχεία που θα πρέπει να προ-
βλέπονται στον σχεδιασµό της διαχείρισης των επισκεπτών
είναι (Ceballos-Lascurain 1996):
Ανάλυση των χαρακτηριστικών επισκεψιµότητας. Ουσιαστικό

στοιχείο για τον σχεδιασµό της διαχείρισης των επισκεπτών
είναι η λεπτοµερής µελέτη των επισκεπτών της περιοχής
(αριθµός επισκεπτών, τυπολογία, προτιµήσεις, απαιτήσεις
κ.λπ.). Κατ’ ελάχιστον, θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλου-
θα: ανάλυση των γνωρισµάτων των επισκεπτών, των προτύ-
πων επισκεψιµότητας και των επιπτώσεών τους στην περιο-
χή, των προσδοκιών των επισκεπτών και του βαθµού πλή-
ρωσής τους, καθώς και παρακολούθηση και αξιολόγηση της
διαδικασίας επισκεψιµότητας.
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∆ηµιουργία νέων ή προσαρµογή υπαρχουσών υποδοµών για
τους επισκέπτες. Τέτοιες υποδοµές εξυπηρετούν τους επισκέ-
πτες και συνήθως κατασκευάζονται σε περιφερειακές ζώνες.

Σχεδιασµός συστήµατος ερµηνείας περιβάλλοντος. Εκθέσεις,
ενηµερωτικές πινακίδες, µονοπάτια, φυλλάδια κ.λπ., αποτε-
λούν βάση για τη µύηση των επισκεπτών στις αξίες της περιο-
χής και βοήθεια για την προσαρµογή της συµπεριφοράς τους
στις απαιτήσεις διατήρησης της περιοχής.

∆ιαµόρφωση προγραµµάτων κατάρτισης. Τα προγράµµατα αυτά
θα πρέπει να στοχεύουν στο προσωπικό του φορέα διαχείρι-
σης ή άλλων υπηρεσιών που απασχολείται στις προστατευό-
µενες περιοχές, καθώς και στους ξεναγούς και τους τουριστι-
κούς πράκτορες που δραστηριοποιούνται στις περιοχές
αυτές.

5.3. ∆ιαίρεση σε µονάδες διαχείρισης

Η διαχείριση περιοχών που έχουν µεγάλη έκταση ή αποτελούνται
από πολλά οικοσυστήµατα διευκολύνεται µε τη διάκριση µονά-
δων διαχείρισης. Ως µονάδα διαχείρισης ορίζεται µια έκταση για
την οποία έχει τεθεί ο ίδιος ειδικός σκοπός και προτείνονται τα
ίδια µέτρα διαχείρισης. Βασική µέριµνα στην επιλογή της υποδι-
αίρεσης που θα χρησιµοποιηθεί είναι η µονιµότητα των µονάδων,
οι οποίες χρησιµοποιούνται ως βάση αναφοράς σε όλα τα επόµε-
να σχέδια διαχείρισης. Η επιλογή γίνεται µε:
• Οικολογικά κριτήρια, που οµαδοποιούν συγγενείς τύπους οικο-

τόπων όπως π.χ. δασικές εκτάσεις µε παρόµοια είδη, ένα τµήµα
της παράκτιας ζώνης στο οποίο µπορεί να περιλαµβάνονται η
παραλία, οι αµµόλοφοι, αλοέλη, γεωργικές εκτάσεις µε όµοιες
καλλιέργειες που περιλαµβάνονται στο ενδιαίτηµα κάποιου
είδους κ.λπ.

• Λειτουργικά κριτήρια, όπως η κυριαρχία κάποιας χρήσης γης
(π.χ. αναψυχή, κυνήγι, γεωργία, υποδοµές, οικισµοί), η εφαρ-
µογή µιας οµάδας µέτρων διαχείρισης ή οι ανάγκες φύλαξης ή
και επόπτευσης.

• ∆ιοικητικά κριτήρια. Τέτοια µπορεί να είναι η υπαγωγή της
περιοχής σε δύο διαφορετικές διοικητικές µονάδες της ίδιας
υπηρεσίας.
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5.4. Χάρτες µέτρων διαχείρισης

Χάρτης 5.1. Χάρτης µέτρων διαχείρισης. Πρόκειται για τον βασι-
κό χάρτη των θέσεων εφαρµογής των µέτρων διαχείρισης. Τα
µέτρα διαχείρισης είναι σκόπιµο να παρουσιάζονται µε τυποποι-
ηµένα σύµβολα και κωδικούς. Η κλίµακα των χαρτών αυτών πρέ-
πει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει τον εντοπισµό των θέσεων
των µέτρων. Τα µέτρα διαχείρισης µπορεί να οµαδοποιούνται.

Χάρτες 5.2-x. Χάρτες εφαρµογής µέτρων διαχείρισης. Για την
εφαρµογή ορισµένων µέτρων που απαιτούν µεγάλη ακρίβεια µπο-
ρεί να συντάσσονται και ειδικοί χάρτες εφαρµογής κλίµακας
1:5.000 ή 1:10.000. Οι χάρτες αυτοί αριθµοδοτούνται 5.2-1, 5.2-2
κ.ο.κ. Τα τεχνικά και τοπογραφικά σχέδια που προβλέπονται από
την πολεοδοµική νοµοθεσία για οικοδοµικές εργασίες που τυχόν
περιλαµβάνονται σε κάποια µέτρα διαχείρισης, µπορούν να µην
εµφανίζονται στους χάρτες του σχεδίου διαχείρισης αλλά να
υπάρχει η παραποµπή στα στοιχεία και τη θέση του φακέλου.

Πίνακας θέσεων µέτρων διαχείρισης
Για τη διευκόλυνση του εντοπισµού των µέτρων µπορεί να
συντάσσεται πίνακας των γεωγραφικών συντεταγµένων των
µέτρων διαχείρισης. Οι συντεταγµένες είναι χρήσιµο να δίνονται
τόσο σε φ0, λ0 όσο και στο ΕΓΣΑ 87. 

6. Παρακολούθηση

Σύµφωνα µε τον Ν.2742/99 η παρακολούθηση των προστατευόµε-
νων περιοχών του Ν.1650/86 είναι αρµοδιότητα των φορέων δια-
χείρισης (Άρθρο 15, παρ.1 εδαφ. α του Ν.2742/99) ή των οργανι-
σµών στους οποίους έχει ανατεθεί η παρακολούθηση (Άρθρο 15,
παρ.1 εδαφ. γ του Ν.2742/99). 

Η παρακολούθηση αποβλέπει στην επίτευξη των ειδικών σκοπών
του σχεδίου διαχείρισης και µακροπρόθεσµα του γενικού σκοπού
κήρυξης της προστατευόµενης περιοχής. Η κυριότερη λειτουργία
της παρακολούθησης, η οποία οργανώνεται σε ένα πρόγραµµα
παρακολούθησης, είναι να τροφοδοτεί µε δεδοµένα τον φορέα δια-
χείρισης ώστε να αξιολογεί αν έχουν επιτευχθεί οι ειδικοί σκοποί
διαχείρισης ή όχι, και επιτρέπει την άµεση απόκριση σε περιπτώ-
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σεις όπου διαπιστωθεί ότι απαιτείται τροποποίηση των µέτρων
διαχείρισης (διόρθωση, λήψη πρόσθετων ή ακύρωση εφαρµογής
µέτρων). Η διατύπωση των σκοπών της παρακολούθησης είναι το
πλέον κρίσιµο στάδιο στον σχεδιασµό ενός προγράµµατος παρα-
κολούθησης (Hellawell 1991 από Αναγνωστοπούλου 1996).

Η παρακολούθηση διακρίνεται σε δύο µεγάλες ενότητες:
• Παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η παρακολούθη-

ση του φυσικού περιβάλλοντος αποσκοπεί στην αξιολόγηση της
κατάστασης διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος σε σχέση
µε τους σκοπούς διαχείρισης της περιοχής και τροφοδοτεί την
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης (βλ.
παρακάτω). Σύµφωνα µε την Αναγνωστοπούλου (1996) η παρα-
κολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος διακρίνεται σε τρία
επίπεδα: α) περιοχής, β) τύπων οικοτόπων και γ) ειδών. ∆ιε-
νεργείται µέσω της καταγραφής διαφόρων παραµέτρων των
προστατευόµενων αντικειµένων (συνήθως αυτών που έχουν
αξιολογηθεί, όπως η κατάσταση διατήρησης). 

• Παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης. Η
αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης (management effective-
ness) µπορεί να περιλαµβάνει τρία στοιχεία: α) θέµατα σχεδια-
σµού, β) καταλληλότητα συστήµατος διαχείρισης και γ) επίτευ-
ξη σκοπών διαχείρισης (Hocking κ.ά. 2000). Η παρακολούθηση
επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της διαχεί-
ρισης σε σχέση µε τους οικονοµικούς πόρους, τα τεχνικά µέσα
και το ανθρώπινο δυναµικό που είχε στη διάθεσή της. Η πραγ-
µατική αξία της αξιολόγησης είναι ότι αυτή διδάσκει τον φορέα
διαχείρισης να οικοδοµήσει πάνω στην ίδια την πείρα του και
να προσαρµοστεί µε όποιον τρόπο χρειάζεται, ώστε να πετύχει
τους σκοπούς του µε τη µέγιστη δυνατή αποδοτικότητα. Με τις
πολυάριθµες οικολογικές και κοινωνικο-οικονοµικές παραµέ-
τρους που είναι σε θέση να επηρεάσουν τη διαχείριση, ιδιαίτε-
ρα όταν αυτή περιλαµβάνει την προστασία πολύπλοκων φυσι-
κών συστηµάτων, έχει µεγάλη σπουδαιότητα οι αξιολογήσεις
αυτές να παρέχουν στον φορέα διαχείρισης συνεχείς κατευθύν-
σεις οι οποίες θα τον βοηθήσουν να προσαρµόσει τις δράσεις
του. Το σχέδιο διαχείρισης είναι σκόπιµο στην ενότητα αυτή να
προτείνει έναν µηχανισµό ελέγχου της αποτελεσµατικότητας
της διαχείρισης. Σε αυτόν, ιδιαίτερη σηµασία έχει η παρακο-
λούθηση των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεων από
την εφαρµογή των µέτρων.
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Ενδείκτες

Οι ενδείκτες είναι µετρήσιµες παράµετροι, οι τιµές των οποίων
υποδεικνύουν κάποια µεταβολή που έχει συντελεστεί, συντελεί-
ται, ή πρόκειται να συντελεστεί. Ο αριθµός των παραµέτρων που
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ένα πρόγραµµα παρακολούθησης
είναι τεράστιος. Το κόστος και η αποδοτικότητα (αξία ως ενδεί-
κτες, έγκαιρη προειδοποίηση), διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό ανάµε-
σα σε διαφόρους ενδείκτες. Γι' αυτό η επιλογή τους είναι ένα από
τα πλέον καίρια θέµατα στον σχεδιασµό ενός προγράµµατος
παρακολούθησης. Συνοπτικά, µπορούµε να πούµε ότι οι ενδείκτες
πρέπει να επιλέγονται ανάλογα µε τους σκοπούς της παρακολού-
θησης, τον τύπο των µεταβολών, τον τύπο του οικοσυστήµατος, τη
χωρική και χρονική κλίµακα, τη διαθέσιµη γνώση και τους διαθέ-
σιµους πόρους.

Τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης του φυσικού περιβάλλο-
ντος αξιοποιούνται α) στη σύνταξη, από τον φορέα διαχείρισης,
ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης της εφαρµογής των ρυθµίσεων που
καθορίζουν οι οικείες κανονιστικές πράξεις, οι κανονισµοί διοί-
κησης και λειτουργίας και τα σχέδια διαχείρισης (Ν. 2742/1999,
Άρθρο 16, παρ. 3), β) στην αξιολόγηση του σχεδίου διαχείρισης
και στην αναθεώρησή του στην πενταετία ή την τροποποίησή του
νωρίτερα. Τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης και αξιολόγη-
σης της διαχείρισης χρησιµοποιούνται για τη βελτίωση της λει-
τουργίας του φορέα διαχείρισης (Αναγνωστοπούλου 1996).

7. Πρόγραµµα δράσης 

Στο κεφάλαιο αυτό του σχεδίου διαχείρισης παρατίθενται τα
στοιχεία προγραµµατισµού των µέτρων διαχείρισης και του προ-
γράµµατος παρακολούθησης. Εδώ περιγράφονται τα επιµέρους
έργα και οι δράσεις, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς
χρηµατοδότησης και οι φορείς υλοποίησής τους στην πενταετία.
Ουσιαστικά θα πρέπει να απαντηθεί τι θα γίνει, πού, µε ποια προ-
τεραιότητα και χρονική σειρά, ποιος θα το κάνει, πόσο κοστίζει
και ποιος θα πληρώσει. Τα ανωτέρω στοιχεία προγραµµατισµού
είναι χρήσιµο να παρατίθενται σε µορφή πίνακα.

Τα µέτρα διαχείρισης µπορεί να υλοποιούνται από το προσωπικό
του φορέα διαχείρισης, από άλλους φορείς (π.χ. ∆ασική Υπηρε-
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σία, ΟΤΑ), ή µε ανάθεση από τρίτους, ανάλογα µε το είδος των
µέτρων, τη διοικητική οργάνωση και τη στελέχωση του φορέα δια-
χείρισης και το µέγεθος και την ποικιλότητα των οικοσυστηµάτων
της προστατευόµενης περιοχής. 

Στα ετήσια και πενταετή προγράµµατα εργασιών, τα στοιχεία
προγραµµατισµού εξειδικεύονται και για το κάθε µέτρο αναλύο-
νται οι απαιτήσεις του σε πόρους.

8. Βιβλιογραφία και πηγές πληροφόρησης

8.1. Βάσεις δεδοµένων και γεωγραφικό υλικό

Για τις βάσεις δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν ως πηγή πληρο-
φοριών είναι χρήσιµο να δίνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Όνοµα βάσης.
• Οργανισµός που την τηρεί και υπεύθυνος τήρησης δεδοµέ-

νων.
• Ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσης.
• Μορφή βάσης (αναλογική ή ψηφιακή).
• Τύπος πρόσβασης (δηµόσια, περιορισµένη). Αν είναι περιο-

ρισµένη αναφέρονται τα δικαιώµατα χρήσης.

Για τα γεωγραφικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν ως πηγή πλη-
ροφοριών είναι χρήσιµο να δίνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Όνοµα ή κωδικός δεδοµένων.
• Είδος δεδοµένων (χάρτης, πληροφορίες συντεταγµένων,

εικόνα, άλλο).
Ηµεροµηνία σύνταξης ή λήψης και όνοµα υπευθύνου
σύνταξης (πρόσωπο ή οργανισµός).

• Μορφή (αναλογική, ψηφιακή). Εφόσον είναι ψηφιακή ανα-
φέρεται η µορφή του αρχείου. Εφόσον πρόκειται για
ψηφιακή εικόνα αναφέρεται ο τύπος της συσκευής που την
συνέλεξε και τα επίπεδα πληροφορίας που περιλαµβάνει. 

• Κλίµακα (εφόσον είναι χάρτης ή αεροφωτογραφία), σύστη-
µα συντεταγµένων (για χάρτες ή εξαρτηµένες εικόνες) και
διανοµή (για χάρτες).

• Τύπος πρόσβασης (δηµόσια, περιορισµένη). Αν είναι περιο-
ρισµένη αναφέρονται τα δικαιώµατα χρήσης.
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Εφόσον έχουν χρησιµοποιηθεί πολλά δεδοµένα µε τα ίδια γνωρί-
σµατα, πλην του ονόµατος ή κωδικού, τα γνωρίσµατα αναφέρο-
νται µια φορά και ακολουθεί κατάλογος των δεδοµένων.

8.2. Βιβλιογραφικές αναφορές

Οι βιβλιογραφικές αναφορές είναι σκόπιµο να συνοδεύονται µε
αύξοντα αριθµό κατά την αλφαβητική τους κατάταξη για να διευ-
κολύνεται η παραποµπή σε αυτούς σε πίνακες και διαγράµµατα
όπου η αναφορά ονοµάτων είναι δύσκολη.

Παραρτήµατα
Εδώ περιλαµβάνονται στοιχεία περιγραφής (π.χ. κατάλογοι
ειδών, οικονοµικά στοιχεία περιοχής) που λόγω του όγκου τους
δεν ενσωµατώνονται στο κυρίως σώµα του σχεδίου διαχείρισης. 

Χάρτες
Η κλίµακα των χαρτών του σχεδίου διαχείρισης µπορεί να κυµαί-
νεται, ανάλογα µε το µέγεθος της περιοχής και των µονάδων δια-
χείρισης που έχουν επιλεγεί. Το προβολικό σύστηµα των χαρτών
θα είναι το ΕΓΣΑ 87. Σε κάθε χάρτη θα πρέπει να υπάρχει διά-
γραµµα διανοµής του µε υπόβαθρο το περίγραµµα της περιοχής.
Εφόσον η διανοµή δεν ακολουθεί κάποια διανοµή της ΓΥΣ, θα
πρέπει να γίνει ξεχωριστή κωδικοποίηση και για κάθε επιµέρους
χάρτη θα πρέπει να υπάρχει αντιστοίχιση µε τις διανοµές της ΓΥΣ
(από την κλίµακα 1:5.000 έως την κλίµακα 1:100.000). 

Οι χάρτες για το ίδιο θεµατικό αντικείµενο µεταξύ διαδοχικών
διαχειριστικών περιόδων είναι σκόπιµο να µην αλλάζουν κλίµα-
κες και περιοχές αναφοράς για τη διευκόλυνση των χρηστών τους.

Τα υποµνήµατα που χρησιµοποιούνται είναι σκόπιµο να ακολου-
θούν τυχόν εθνικά ή διεθνή πρότυπα.
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