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Υφιστάµενη κατάσταση
Υποβάθµιση – Ερηµοποίηση
φυσικών οικοσυστηµάτων

Οικονοµική ανάπτυξη
Αλλαγή χρήσεων γης

Υπερεκµετάλλευση - Συρρίκνωση
φυσικών πόρων

• Συρρίκνωση φυσικών οικοσυστηµάτων
• Ελάττωση βιοποικιλότητας

Αναγκαιότητα: - ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας
- Προστασία των φυσικών οικοσυστηµάτων

Λήψη µέτρων
∆ηµιουργία δικτύων παγκοσµίων περιβαλλοντικών αγαθών
Ίδρυση Προστατευόµενων Φυσικών Περιοχών

Προστατευόµενες Φυσικές Περιοχές

Μια χερσαία ή και θαλάσσια έκταση µε ειδικό
προορισµό την προστασία και διατήρηση της
βιολογικής ποικιλότητας και των φυσικών και
πολιτιστικών πόρων, η οποία υπόκειται σε
εξειδικευµένη διαχείριση µε νοµικά µέσα ή
άλλους αποτελεσµατικούς τρόπους.
Ορισµός από τη ∆ιεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης
(IUCN)

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
• Εθνική νοµοθεσία

- Νόµος 1650/1986
«Για την προστασία του περιβάλλοντος»

• Κοινοτική νοµοθεσία

- Οδηγία 79/409/ΕΟΚ
«Για την προστασία των άγριων πουλιών»

- Οδηγία 92/43/ΕΟΚ
«Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων..»

• ∆ιεθνής νοµοθεσία

- Συνθήκη Ραµσάρ

Κρατικές δεσµεύσεις

- Λήψη κάθε µέτρου που κρίνεται
ως πρόσφορο, για την προστασία
και αειφορική διαχείριση των
περιοχών µε ιδιαίτερη φυσική
αξία
- Εκπόνηση ∆ιαχειριστικών
Σχεδίων στις περιοχές που
κρίνεται αναγκαίο

Νοµικά εργαλεία

9 Νόµοι
9 Προεδρικά ∆ιατάγµατα
9 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις

Προστατευόµενες Περιοχές στην Ελλάδα
Στόχος
∆ιατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών αξιών
της κάθε περιοχής ενταγµένων στο πλαίσιο της
αειφορικής διαχείρισης.
 Οι ανθρώπινες δραστηριότητες στις προστατευόµενες
περιοχές θα πρέπει να διατηρηθούν, µε συχνότητα και
ένταση, που ιστορικά έχουν καταγραφεί.
 Οι οποιεσδήποτε συµβατές µε την προστασία αλλαγές
χρήσεων γης θα πρέπει να ενταχτούν σε ένα αειφορικό
διαχειριστικό σχεδιασµό.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Καθορισµός
•µέτρων

Πλαίσιο εκκίνησης

•δράσεων

η περιβαλλοντική
προστασία ως ειδική
µορφή χρήσης γης

•κόστους

Τάσεις
• ∆ιατήρηση
βιοποικιλότητας
• Βιωσιµότητα

•πηγών χρηµατοδότησης

Πρόγραµµα ∆ράσης
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΟΡΕΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Εκπόνηση ∆ιαχειριστικού Σχεδίου

•Τοπική ανάπτυξη
• ∆ιάχυση ωφελειών

Υφιστάµενη επιστηµονική
γνώση

Οργάνωση των παρεµβάσεων
στο χώρο και στο χρόνο
Περιορισµοί - ∆εσµεύσεις
- ηθικοί

- πρακτικοί

- κοινωνικοί

- χρονικοί

- οικονοµικοί - θεσµικοί
- περιβαλλοντικοί

Αποτίµηση της
διαχείρισης µε
κριτήρια αειφορίας

Αποτελέσµατα
διαχείρισης

Φορείς ∆ιαχείρισης
Τα θεσµικά όργανα που ευθύνονται για την ∆ιαχείριση
των Προστατευόµενων περιοχών.
9 κατάρτιση και εφαρµογή κανονισµού διοίκησης και λειτουργίας του
σχεδίου διαχείρισης
9 εφαρµογή των όρων και των περιορισµών που έχουν οριστεί από το
Προεδρικό ∆ιάταγµα (όπου αυτό υπάρχει) ή από το νόµο 3044/2002
9 έγκριση περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που
πραγµατοποιούνται στην προστατευόµενη φυσική περιοχή
9 εκπόνηση και κατάρτιση ερευνών - µελετών
9 ενηµέρωση πολιτών
9 προώθηση αειφορικών πρακτικών (οικοτουρισµός – βιολογική γεωργία)

∆ύο φορείς ιδρύθηκαν µε Προεδρικό ∆ιάταγµα
(Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, Εθνικό Πάρκο Σχοινιά)

25 Φορείς ιδρύθηκαν µε το νόµο 3044/2002

Συγκρότηση διοικητικού συµβουλίου
9 Τοπική αυτοδιοίκηση (Πρωτοβάθµια - ∆ευτεροβάθµια)
9 Κεντρική διοίκηση (Υπουργεία - Περιφέρεια)
9 Περιβαλλοντικές οργανώσεις
9 Παραγωγικοί φορείς
9 Επιστηµονικοί Σύµβουλοι

Εύρεση
κοινών
τόπων

Συγκεκριµένες
κατευθύνσεις ως
προς την
διακυβέρνηση

∆ιακυβέρνηση
Είναι µια διαδικασία οργάνωσης και λήψης αποφάσεων η οποία βασίζεται στη
διαµόρφωση ενός πλαισίου συναίνεσης µε στόχο την διασφάλιση της εφαρµογής
των αποφάσεων και τη δυνατότητα ποσοτικής αποτίµησης τους
Το σχέδιο συναίνεσης πρέπει να περιλαµβάνει
- τις δεσµεύσεις, τους περιορισµούς και τους στόχους των Φ.∆.
- τις διαδικασίες, τις παραδόσεις και τις υφιστάµενες δοµές της τοπικής κοινωνίας
- τις κρατικές πολιτικές προστασίας και τις διεθνείς συµβάσεις
- τις προσδοκίες της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τοµέα

πολίτες
Τοπική
κοινωνία

παραδόσεις
κυβέρνηση
πολίτες
τεχνολογία

ιστορία

.

Μ.Μ.Ε

Ιδιωτικός
τοµέας

πολίτες

πολίτες

πολιτισµός

Οι 5 βασικές αρχές της ∆ιακυβέρνησης των προστατευόµενων
περιοχών µε βάση τη λίστα των Ηνωµένων Εθνών
1. Νοµιµότητα και λόγος

- Συµµετοχή
- Συναινετικός προσανατολισµός

2. Ευθύνη

- Ευθύνη απέναντι στο κοινό και στους
εµπλεκόµενους φορείς
- Κράτος δικαίου - ∆ιαφάνεια

3. Πρακτική εφαρµογή

- Ανταπόκριση στους θεσµούς και στις
διαδικασίες
- Αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα

4. Αµεροληψία

- Ίσες ευκαιρίες - Τήρηση του νόµου
- Ελεύθερη διακίνηση πληροφορίας

5. Προσανατολισµός

- ∆ιαµόρφωση µακροχρόνιας στρατηγικής η
οποία εκτός της προστασίας του
περιβάλλοντος πρέπει να συµπεριλαµβάνει
πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονοµικές
διαδικασίες ανάπτυξης στην περιοχή

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Νοµιµότητα και λόγος

ΣΤΟΧΟΣ
ΤΟ ΧΑΣΜΑ

1. Νοµιµότητα και λόγος
2. Ευθύνη

2. Ευθύνη

3. Πρακτική εφαρµογή

3. Πρακτική εφαρµογή

4. Αµεροληψία

4. Αµεροληψία

5. Προσανατολισµός

5. Προσανατολισµός

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συµµετοχή
όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς πρέπει να έχουν λόγο στη λήψη
αποφάσεων, είτε άµεσα, είτε µέσω νόµιµων ενδιάµεσων θεσµών που
τους εκπροσωπούν.
Η διασφάλιση της εφαρµογής των αποφάσεων επιτυγχάνεται µέσω
της πολλαπλής συµµετοχής στην εκπροσώπηση (multi-party)
Στο Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. συµµετέχουν:
¾ 3 Υπουργεία – ΠΕΧΩ∆Ε
- Γεωργίας
- ΥΕΝ
¾ Περιφέρεια - Γ.Γ. Περιφέρειας
¾ Μ.Κ.Ο.
¾ Τοπικοί φορείς – Νοµαρχία
- ∆ήµοι Ζακύνθου, Λαγανά
¾ Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Ζακύνθου
¾ Ένωση ξενοδόχων και ενοικιαζόµενων δωµατίων
¾ Πρόεδρος – ∆ιασφαλίζει την επιστηµονική προσέγγιση

Συναινετικός προσανατολισµός
Η καλή ∆ιακυβέρνηση πρέπει να ενσωµατώνει τις διαφορετικές προσδοκίες
και συµφέροντα τόσο µακροπρόθεσµα, όσο και βραχυπρόθεσµα και να
επιτυγχάνει την δυνατόν ευρύτερη συναίνεση
όλες οι αποφάσεις του Φορέα µέχρι σήµερα έχουν ληφθεί
οµόφωνα

Ευθύνη
9 Ευθύνη απέναντι στο κοινό και στους εµπλεκόµενους φορείς
9 Κράτος δικαίου – ∆ιαφάνεια
9 Λόγος στον πολίτη
Οι αποφάσεις του Ε.Θ.Π.Ζ. στηρίζονται στην Εθνική, κοινοτική και
διεθνή νοµοθεσία. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώµατα
Οι Συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ανοικτές προς το κοινό
και τα Μ.Μ.Ε. Όλες οι προκηρύξεις γίνονται κυρίως µε διαγωνισµούς
και όχι µε αναθέσεις. Οι οικονοµικές δραστηριότητες ελέγχονται από
ορκωτούς λογιστές.

Προσανατολισµός του Φορέα ∆ιαχείρισης
9 Στρατηγική σύµφωνη µε τα διεθνή πρότυπα
9 Να παρέχει ένα βιώσιµο διαχειριστικό σχέδιο στη βάση του προτύπου των
προστατευόµενων περιοχών
9 Να θέτει στόχους άµεσα υλοποιήσιµους σε συγκεκριµένα
χρονοδιαγράµµατα
Ύπαρξη ετήσιου σχεδίου δράσης
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΤΟΣ 2000

ΕΤΟΣ 2001

ΕΤΟΣ 2002

9 (19%)

46 (33%)

42 (30%)

4 (9%)

37 (27%)

45 (33%)

6 (13%)

1 (0.8%)

4 (4%)

27 (59%)

55 (39.2%)

45 (33%)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας η φύση του φορέα ήταν περισσότερο αναπτυξιακή.
Εξασφάλιση οικονοµικών πόρων
Προστασία του περιβάλλοντος

Τύπος ∆ιακυβέρνησης
9 Εύρεση του κατάλληλου τύπου διακυβέρνησης

∆ιαχείριση ∆ιαχείριση από
από την
την κυβέρνηση
κυβέρνηση µε σύµβουλο

∆ιαχείριση σε Από κοινού
συνεργασία µε ∆ιαχείριση
την κυβέρνηση

∆ιαχείριση
Εξουσιοδοτηµένη από
ιδιωτικούς
διαχείριση
φορείς

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Πάγια έξοδα
οικονοµικές
δραστηριότητες

Εθνικό
Θαλάσσιο
Πάρκο
Ζακύνθου

κοινωνική
οικονοµία

Αποτελέσµατα από την εφαρµογή στο Ε.Θ.Π.Ζ. των
αρχών ∆ιακυβέρνησης.
 Βελτίωση της κοινωνικής συναίνεσης
 Αξιόπιστος συνοµιλητής της Ευρωπαικής Επιτροπής στην εφαρµογή
της νοµοθεσίας
 Προσφορά θέσεων εργασίας στην τοπική κοινωνία και θετικά
αποτελέσµατα στην κοινωνική οικονοµία
 Εισαγωγή καινοτόµων διαχειριστικών πρακτικών (οικοτουρισµός,
αγροτικά προιόντα προστατευόµενων περιοχών) µε παραδειγµατικά
ωφέλη
 Συµβολή στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς
 Κύριος διαµορφωτής περιβαλλοντικής πολιτικής σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο

ΣΥΝΟΨΗ
¾ Ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Ζακύνθου αποτελεί ένα παράδειγµα εφαρµογής των αρχών
της ∆ιακυβέρνησης στην Ελλάδα.
¾ Οι νέοι Φορείς ∆ιαχείρισης µπορούν να ακολουθήσουν το
παράδειγµα του Ε.Θ.Π.Ζ. και να συνδηµιουργήσουν
τελικά ένα δίκτυο ∆ιακυβέρνησης Προστατευόµενων
Περιοχών προσαρµοσµένο στην ελληνική ιδιαιτερότητα.
¾ Ωστόσο, πολλά προβλήµατα παραµένουν εκκρεµή, κυρίως
εξαιτίας της συχνής ανακλητότητας των αποφάσεων,
απόρροια των πολιτικών αλλαγών και της έλλειψης εθνικής
περιβαλλοντικής στρατηγικής για την προστασία του
περιβάλλοντος.

