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Περίληψη 
Αντικείµενο της εισήγησης αποτελεί η παρουσίαση ενός Οδηγού που αφορά σε προστατευό-
µενες περιοχές όπου µέσα από την εξασφάλιση της συνεργασίας τοπικών φορέων µπορεί να 
επιτευχθεί η διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

Η Ελλάδα σε εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα θα πρέπει να δη-
µιουργήσει προστατευόµενες περιοχές και να εφαρµόσει διαχειριστικά µέτρα για τη διατήρη-
ση της βιοποικιλότητας τους. Έτσι, έχουν συσταθεί 27 Φορείς ∆ιαχείρισης προστατευόµενων 
περιοχών (Φ∆ΠΠ) που καλύπτουν συνολικά 61 περιοχές του δικτύου NATURA 2000.  

∆ιάφορες έρευνες, µε ερωτηµατολόγια κυρίως, που διεξήχθησαν από πανεπιστήµια, ε-
ρευνητικούς φορείς ή περιβαλλοντικές οργανώσεις σε σχέσεις µε τους λειτουργούντες Φ∆ΠΠ 
διαπιστώνουν µια σειρά από κενά στη λειτουργία του συστήµατος των προστατευόµενων πε-
ριοχών µέσω των Φ.∆.Π.Π..  

Το βασικότερο εργαλείο για µια προστατευόµενη περιοχή είναι το Σχέδιο ∆ιαχείρισης, 
όπου εξετάζονται όλες οι δράσεις που µπορεί να αναλάβει ο Φ.∆.Π.Π. για µια πενταετία. Η 
εκπόνηση και υλοποίηση τους µε στόχευση για την ευρύτερη δυνατή συµµετοχή και διαφά-
νεια είναι το σηµαντικότερο για µια «καλή πρακτική» για τη διαχείριση και προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος. Ο επανακαθορισµός του τρόπου υλοποίησης του Σχεδίου ∆ιαχείρι-
σης, ο προσδιορισµός των στόχων και η διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι ενέργειες που 
µπορούν να εφαρµοστούν από τους Φ.∆.Π.Π., ακολουθώντας διαδικασίες που έχουν δοκιµα-
στεί από δεκαετίες σε άλλες χώρες της Ευρώπης και της Αµερικής, ασκώντας µια αποτελε-
σµατική πολιτική διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος µε αποδοχή από την τοπική κοινω-
νία. 

Ένα δεύτερο ζήτηµα που εξετάζεται είναι τα χρηµατοδοτικά µέσα για µια Γεωργία 
συµβατή µε τη διατήρηση βιοποικιλότητας στις προστατευόµενες περιοχές.  
 
H µεθοδολογία προσέγγισης του θέµατος, ακολουθεί την παρουσίαση κατηγοριών των προ-
στατευόµενων περιοχών στην Ελλάδα, ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης σε περιοχές 
λειτουργίας Φ.∆.Π.Π. στο Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού, στον Εθνικό 
∆ρυµό Ολύµπου και στο Εθνικό Πάρκο Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, στην 
έννοια της διαχείρισης και των µηχανισµών διαχείρισης, στις αρµοδιότητες των φορέων και 
στα βασικά στάδια σύνταξης ενός διαχειριστικού σχεδίου, στο οποίο σηµαντική είναι η συµ-
µετοχική διαδικασία.     
 
Τα εµπειρικά στοιχεία προέρχονται κύρια µέσα από τη λειτουργία των Φ∆ΠΠ των προστα-
τευόµενων  ζωνών στον Πάρνωνα – Υγρότοπο Μουστού, τον Όλυµπο και στις ζώνες του 
Μεσολογγίου στην Αιτωλοακαρνανία, που εντάσσονται στο δίκτυο NATURA 2000.  
 
Ενδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τα συµπεράσµατα αναφέρονται στην αποτελεσµατικότητα 
της συνεργασίας και της συµµετοχικής διαδικασίας στην προστασία του περιβάλλοντος.  
Τα ζητήµατα σχεδιασµός µε συµµετοχή των εµπλεκοµένων και εφαρµογή αγροπεριβαλλοντι-
κών µέτρων, τα γνωρίζουν πολύ καλά οι Αναπτυξιακές Εταιρείες της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης. Η στενή συνεργασία τους µε τους Φ∆ΠΠ µπορεί να αποβεί σε όφελος και των δύο φο-



ρέων και κυρίως σε όφελος του φυσικού περιβάλλοντος, των συµβατών παραγωγικών διαδι-
κασιών και της κοινωνίας.  
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