ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το σύστηµα διοίκησης και διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών περιλαµβάνει ένα σύνολο κανόνων για
την ολοκληρωµένη διαχείριση των προστατευόµενων
περιοχών της χώρας, που µέχρι σήµερα περιλαµβάνεται
σε διάφορα νοµοθετήµατα, όπως οι νόµοι 1650/1986
(Α΄160), 2742/1999 (Α΄207), 3044/2002 (Α΄197),
3937/2011 (Α΄ 60) και 4109/2013 (Α΄16). Παράλληλα, αποτελεί εργαλείο εφαρµογής της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, συγκεκριµένα των Οδηγιών
92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και την άγρια πανίδα και
2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά. Βάσει αυτών των δύο
Οδηγιών συντάσσεται ο κατάλογος των προστατευτέων
αντικειµένων της χώρας και καθορίζονται οι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ, που βασίζονται στην Οδηγία
92/43/ΕΟΚ) και οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ, που
βασίζονται στην Οδηγία 2009/147/ΕΚ), που µαζί συνθέτουν τον χάρτη των προστατευόµενων περιοχών του Δικτύου Natura (Φύση) 2000 κάθε χώρας µέλους της Ε.Ε..
Στη χώρα µας ο κατάλογος των περιοχών του Δικτύου
Natura 2000 περιελάµβανε µέχρι πρόσφατα 419 περιοχές (ν. 3937/2011 (Α΄ 60), αριθµός που αυξήθηκε σε 446
µε την ένταξη νέων περιοχών (κυρίως θαλάσσιων) και τη
διεύρυνση των ορίων υφιστάµενων περιοχών (κοινή υπουργική απόφαση 50743/2017 (Β΄ 4432). Με τον παρόντα νόµο επιδιώκεται η ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου
λειτουργίας των προστατευόµενων περιοχών, µέσω του
θεσµού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), µε στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία του εθνικού φυσικού κεφαλαίου µε όρους βιώσιµης ανάπτυξης, αλλά και την εκπλήρωση υποχρεώσεων της χώρας.
Για τις ΕΖΔ η χώρα µας βρίσκεται στη φάση της Αιτιολογηµένης Γνώµης για υποχρεώσεις που έπρεπε να είχαν καλυφθεί από το καλοκαίρι του 2012, ενώ για τις
ΖΕΠ έχει ξεκινήσει διαδικασία EU Pilot. Ο παρών νόµος
αποτελεί, µεταξύ άλλων, µέρος των ενεργειών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειµένου
να αποφευχθεί η επιβολή προστίµων από αυτές τις διαδικασίες.
Ο θεσµός των ΦΔΠΠ υφίσταται στη χώρα µας από τις
αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι πρώτοι ΦΔΠΠ συστήθηκαν για τις προστατευόµενες περιοχές του Σχινιά –
Μαραθώνα (Π.Δ. 13.9.2002, Δ΄ 793) και της Ζακύνθου
(Π.Δ. 27.11.2003, Δ΄ 1272). Με το ν. 3044/2002 (Α΄ 197),
ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 15 του ν. 2742/1999 (Α΄
207), ακολούθησε η σύσταση 25 ΦΔΠΠ, ενώ οι τελευταίοι ΦΔΠΠ που συστάθηκαν ήταν των Τζουµέρκων (π.δ.
12.2.2009, Δ΄ 49) και της Καστοριάς π.δ. 19.6.2012, ΑΑΠ
226), ο οποίος δεν λειτούργησε ποτέ µέχρι σήµερα. Η
σύσταση των ΦΔΠΠ περιελάµβανε αρχικά τη συγκρότηση των Διοικητικών τους Συµβουλίων (άµισθα και πολυπληθή Δ.Σ.), ενώ η στελέχωση τους µε αµειβόµενο προσωπικό έγινε σταδιακά σε µερικές περιπτώσεις µέχρι και
πέντε (5) έτη µετά τη συγκρότηση των οικείων Δ.Σ..

Εν συνεχεία, µε τον ν. 4109/2013 (Α΄ 16), που προέβλεπε συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων, οι ΦΔΠΠ
µειώθηκαν σε 14. Η εφαρµογή του άρθρου 8 του ανωτέρου νόµου ανεστάλη µε συνεχόµενες παρατάσεις µέχρι
και τις 31.12.2017. Αυτή τη χρονική στιγµή καθίσταται
πλέον επιτακτική η ανάγκη θεσµοθέτησης νέου κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση και διοίκηση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, στο οποίο οι ΦΔΠΠ κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο ως ένας θεσµός περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και ένα «εργαλείο» διαµόρφωσης
και υλοποίησης συνεργατικής διαχείρισης των φυσικών
πόρων.
Με το σχέδιο νόµου προβλέπεται η κάλυψη του συνόλου των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας
(99,78%, 445 από τις 446 περιοχές) µε ενιαίο τρόπο, µε
την ένταξή τους στη χωρική αρµοδιότητα ΦΔΠΠ µέσω
(α) της επέκτασης των περιοχών ευθύνης των υφιστάµενων είκοσι οκτώ (28) ΦΔΠΠ και (β) της ίδρυσης οκτώ (8)
νέων ΦΔΠΠ. Η µόνη περιοχή που προς το παρόν δεν εντάσσεται σε ΦΔΠΠ είναι η χερσόνησος του Άθωνος,
για την οποία στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του παρόντος σχεδίου νόµου αναφέρεται ότι «Κάθε σχετικό
θέµα µε την προστασία, διαχείριση και παρακολούθηση
της προστατευόµενης περιοχής του δικτύου Natura 2000
µε κωδικό GR1270003 (Χερσόνησος Άθω) ρυθµίζεται από τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 105 του
Συντάγµατος και του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους».
Οι ΦΔΠΠ είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), εποπτευόµενα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η δράση τους είναι κοινωφελούς και
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και το έργο τους είναι η
διοίκηση και διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών, µε έµφαση στα προστατευτέα αντικείµενα των παραπάνω Ευρωπαϊκών Οδηγιών, στοιχείων και συνόλων
της φύσης και του τοπίου. Για τη λειτουργία τους συνεργάζονται µε τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες και βασίζονται στην τοπική διαβούλευση.
Συνοπτικά, µε το σχέδιο νόµου:
1. ρυθµίζεται η χωρική αρµοδιότητα των ΦΔΠΠ στις
445 από τις 446 περιοχές του δικτύου Natura 2000 της
χώρας,
2. συγκροτούνται µικρότερα και αποδοτικότερα σχήµατα διοίκησης (επταµελή Δ.Σ.),
3. δίνεται η δυνατότητα σύστασης άµισθων συµβουλευτικών επιτροπών για την υποβοήθηση του έργου των
Δ.Σ. και των ΦΔΠΠ συνολικά,
4. επικαιροποιείται το έργο των ΦΔΠΠ και οι αρµοδιότητες των διοικητικών τους συµβουλίων, µε έµφαση στα
ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης και διαβούλευσης, παράλληλα µε την περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση,
5. συνεχίζεται η απασχόληση των υφιστάµενων εργαζοµένων των ΦΔΠΠ, µε παράταση των συµβάσεών τους
µέχρι την ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων
µέσω διαγωνισµών του ΑΣΕΠ για οκτάµηνες συµβάσεις
(εντός του 2018, έτος για το οποίο ισχύουν περιορισµοί
στις προσλήψεις και δεν είναι δυνατό να λάβουν χώρα
διαγωνισµοί του ΑΣΕΠ για συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου),
6. προβλέπονται οι πόροι των ΦΔΠΠ, µε ειδικές αναφορές σε πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό του ΥΠΕΝ για πρώτη φορά στα χρονικά,
7. τίθενται διαδικασίες αξιολόγησης του προσωπικού
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και του έργου των ΦΔΠΠ συνολικά, σε ετήσια βάση, και
8. ρυθµίζονται εκκρεµότητες επί οργανωτικών ζητηµάτων και επί της λειτουργίας των ΦΔΠΠ (σχετικά µε το ωράριο λειτουργίας, την κάλυψη οδοιπορικών, εξόδων για
καύσιµα κ.ά.).

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ
Άρθρο 1
Νοµική µορφή φορέων διαχείρισης
προστατευόµενων περιοχών
Στο πρώτο (1) άρθρο του Σχεδίου Νόµου αποτυπώνεται η νοµική µορφή των ΦΔΠΠ, οι οποίοι είναι Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόµενα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 2
Φορείς διαχείρισης και χωρική αρµοδιότητα
Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 αναφέρονται
οι υφιστάµενοι είκοσι οκτώ (28) ΦΔΠΠ και οι νεοϊδρυόµενοι οκτώ (8) ΦΔΠΠ µε λεπτοµέρειες επί των ορίων των
περιοχών ευθύνης τους, οι οποίες αποτυπώνονται για
κάθε ΦΔΠΠ στον πίνακα του Παραρτήµατος Ι και στους
χάρτες του Παραρτήµατος ΙΙ που συνοδεύουν το παρόν
σχέδιο νόµου.
Στην παράγραφο 3 παρουσιάζονται οι είκοσι πέντε
(25) ΦΔΠΠ που ιδρύθηκαν µε το ν. 2742/1999 (Α΄207), όπως ισχύει, και οι τρεις (3) που συστάθηκαν µε π.δ. (Σχινιά-Μαραθώνα, Ζακύνθου, Τζουµέρκων), µε αλλαγές
στις ονοµασίες τους, όπου υπάρχουν, λόγω διεύρυνσης
των περιοχών ευθύνης τους. Συγκεκριµένα, οι είκοσι πέντε (25) από αυτούς τους είκοσι οκτώ (28) ΦΔΠΠ εµφανίζονται µε διευρυµένη χωρική αρµοδιότητα, βάσει επιστηµονικών, φυσιογραφικών και διοικητικών και άλλων
κριτηρίων, αλλά και προτάσεων των ίδιων των ΦΔΠΠ,
που κατατέθηκαν στις αρχές του έτους 2017 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από σχετική αλληλογραφία και συνεργασίες µεταξύ γειτονικών ΦΔΠΠ.
Ο ΦΔΠΠ Δέλτα Έβρου και Σαµοθράκης έχει χωρική αρµοδιότητα επί επτά (7) περιοχών του Δικτύου µε σηµαντική διεύρυνση στο Νότιο δασικό σύµπλεγµα Έβρου,
στη θαλάσσια περιοχή της Θράκης και στη Σαµοθράκη.
Ο ΦΔ Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίµης –
Σουφλίου αναλαµβάνει συνολικά επτά (7) περιοχές του
Δικτύου καλύπτοντας τα υπόλοιπα ποτάµια και δασικά
οικοσυστήµατα του νοµού Έβρου (σε σχέση µε τον
ΦΔΠΠ Δέλτα Έβρου και Σαµοθράκης).
Ο ΦΔ Λίµνης Κερκίνης έχει χωρική ευθύνη σε δέκατρεις (13) συνολικά περιοχές, πέντε (5) από τις οποίες
µοιράζεται µε τον ΦΔ Οροσειράς Ροδόπης ακολουθώντας τα διοικητικά όρια των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αντίστοιχα.
Ο ΦΔ Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων επεκτείνεται επίσης, ως προς την αρχική χωρική
του αρµοδιότητα, και είναι υπεύθυνος για έντεκα (11)
συνολικά περιοχές του Δικτύου, µεταξύ των οποίων η λίµνη Αµβρακία και το όρος Τσέρεκας (Ακαρνανικά Όρη).
Ο ΦΔΠΠ Θερµαϊκού Κόλπου αποτελεί την µετεξέλιξη
του ΦΔ Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκµονα, µιας πολύ
σηµαντικής προστατευόµενης περιοχής που φιλοξενεί
πληθώρα παραγωγικών δραστηριοτήτων και γειτνιάζει

µε τον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Στη χωρική ευθύνη του φορέα περιλαµβάνονται δέκαπέντε (15) περιοχές
του Δικτύου Natura 2000, µεταξύ των οποίων και προστατευόµενες περιοχές της χερσονήσου της Κασσάνδρας, καθώς επίσης και µια σηµαντική θαλάσσια περιοχή
(µη ενταγµένη στο Δίκτυο Natura 2000), που περιλαµβάνει τον Θερµαϊκό Κόλπο (από τη γραµµή αιγιαλού) και ορίζεται προς νότο από την ευθεία που ενώνει το νοτιότερο άκρο της περιοχής µε κωδικό GR1250004 (Αλυκή Κίτρους – Ευρύτερη περιοχή) µε το νοτιότερο άκρο της περιοχής µε κωδικό GR1220012 (Λιµνοθάλασσα Επανωµής
και θαλάσσια παράκτια ζώνη).
Ο ΦΔ Κορώνειας – Βόλβης – Σιθωνίας επεκτείνεται επίσης, πλην των δύο λιµνών και των γειτονικών προστατευόµενων περιοχών, και στη χερσόνησο της Σιθωνίας
και στη θαλάσσια ζώνη που περιβάλλει τη χερσόνησο
του Άθωνος και περιλαµβάνει συνολικά δώδεκα (12) περιοχές του Δικτύου.
Ο ΦΔ Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων αναλαµβάνει επίσης γειτονικές θαλάσσιες
και νησιωτικές προστατευόµενες περιοχές σε σχέση µε
την αρχική του έκταση, και στη χωρική του ευθύνη περιλαµβάνονται πλέον τέσσερις (4) περιοχές του Δικτύου.
Ο ΦΔ Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισµαρίδας και Θάσου καλύπτει δεκατέσσερις (14) περιοχές του Δικτύου,
περιλαµβανοµένων των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της Θάσου, των Στενών του Νέστου, του αισθητικού
δάσους του Νέστου και του ποταµού Φιλιούρη.
Σηµαντική είναι και η αύξηση της χωρικής αρµοδιότητας του ΦΔ Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεµβασίας, η οποία πλέον περιλαµβάνει δεκατέσσερις (14) περιοχές του Δικτύου, µεταξύ των οποίων το όρος Μαίναλο, η λίµνη Στυµφαλία και οι εκβολές του Ευρώτα µε τη
θαλάσσια περιοχή του Λακωνικού Κόλπου.
Ο ΦΔ Αµβρακικού Κόλπου – Λευκάδας επεκτείνει τη
χωρική του αρµοδιότητα σε σύνολο επτά (7) περιοχών
του Δικτύου µεταξύ των οποίων δυο ιδιαίτερα εκτεταµένες θαλάσσιες περιοχές (α) το Εσωτερικό Αρχιπέλαγος
Ιονίου, που ήταν ήδη ενταγµένο στο Δίκτυο, και (β) τη
θαλάσσια περιοχή του Αµβρακικού Κόλπου, που πρόσφατα εντάχθηκε στο Δίκτυο.
Ο ΦΔ Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου επεκτείνεται επίσης σε σχέση µε την αρχική του χωρική αρµοδιότητα καλύπτοντας συνολικά έντεκα (11) περιοχές του Δικτύου, µεταξύ των οποίων το
σύνολο του Κυπαρισσιακού Κόλπου, που αποτελεί το σηµαντικότερο αναπαραγωγικό ενδιαίτηµα της θαλάσσιας
χελώνας Caretta caretta τα τελευταία χρόνια.
O ΦΔ Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου αναλαµβάνει
συνολικά δώδεκα (12) περιοχές του Δικτύου (τρεις από
τις οποίες µοιράζεται γεωγραφικά µε τους ΦΔ Παµβώτιδας και Τζουµέρκων), στο σύνολο τους µε σηµαντικά ορεινά δασικά οικοσυστήµατα.
Ο ΦΔ Εθνικού Δρυµού Αίνου επεκτείνεται, ως προς
την αρχική του χωρική αρµοδιότητα, και σε άλλες περιοχές της νήσου, αλλά και στη θαλάσσια περιοχή µεταξύ
Κεφαλονιάς – Ιθάκης (έξι (6) περιοχές του Δικτύου συνολικά).
Ο ΦΔ Εθνικού Δρυµού Ολύµπου αναλαµβάνει συνολικά πέντε (5) περιοχές του Δικτύου (Όλυµπος, όρος Τίταρος, Πιέρια όρη, Κάτω Όλυµπος – Καλλιπεύκη, όρος Γοδαµάνι και κοιλάδα Ροδιάς).
Ο ΦΔ Εθνικού Δρυµού Σαµαριάς – Δυτικής Κρήτης αναλαµβάνει το σύνολο των περιοχών του Δικτύου που ε-
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µπίπτουν εξ’ ολοκλήρου ή κατά το µεγαλύτερο µέρος
τους στο νοµό Χανίων εικοσιτρείς (23) περιοχές, µεταξύ
των οποίων και η πρόσφατα ενταχθείσα στο Δίκτυο θαλάσσια περιοχή Δυτικής και Νοτιοδυτικής Κρήτης έκτασης 164.200 εκταρίων, που αποτελεί σηµαντικό ενδιαίτηµα, µεταξύ άλλων σηµαντικών ειδών, για τους φυσητήρες της Μεσογείου.
Ο ΦΔ Εθνικού Δρυµού Παρνασσού επεκτείνεται, ως
προς την αρχική του χωρική αρµοδιότητα, σε έξι (6) συνολικά περιοχές του Δικτύου, µεταξύ των οποίων τα
Βαρδούσια όρη και το όρος Γκιώνα.
Ο ΦΔ Εθνικού Δρυµού Οίτης αναλαµβάνει οκτώ (8) συνολικά περιοχές του Δικτύου, µεταξύ των οποίων το όρος Τυµφρηστός (Βελούχι) το φαράγγι του Γοργοπόταµου και την κοιλάδα και εκβολές του Σπερχειού – Μαλιακός Κόλπος – Μεσοχώρι Σπερχειού.
Ο ΦΔ Προστατευόµενων Περιοχών Καλαµά – Αχέροντα – Κέρκυρας αναλαµβάνει είκοσι (20) συνολικά περιοχές του Δικτύου, µεταξύ των οποίων και θαλάσσιες και
νησιωτικές περιοχές από τα Διαπόντια νησιά στα βόρεια
της Κέρκυρας έως και την Πρέβεζα.
Ο ΦΔ Χελµού - Βουραϊκού επεκτείνεται, ως προς την
αρχική του χωρική αρµοδιότητα, σε δώδεκα (12) συνολικά περιοχές του Δικτύου, στο σύνολό τους ορεινές µε
σηµαντικά δασικά οικοσυστήµατα.
Ο ΦΔ Οροσειράς Ροδόπης αναλαµβάνει συνολικά δώδεκα (12) ορεινές δασικές περιοχές του Δικτύου, πέντε
(5) από τις οποίες µοιράζεται µε το ΦΔ Λίµνης Κερκίνης
βάσει των γεωγραφικών ορίων των αντίστοιχων Περιφερειών.
Ο ΦΔΠΠ Δωδεκανήσου αποτελεί την µετεξέλιξη του
ΦΔ Καρπάθου – Σαρίας και στη χωρική του αρµοδιότητα
περιέρχονται συνολικά εικοσιεννέα (29) περιοχές του
Δικτύου (εικοσιεπτά (27) που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου συν δύο (2) που µοιράζεται µε τον ΦΔΠΠ Κυκλάδων).
Σηµαντική είναι και η αύξηση της χωρικής αρµοδιότητας του ΦΔ Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου
Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού, σε συνολικά δεκαέξι (16)
περιοχές του Δικτύου, που καλύπτουν γεωγραφικά την
Ανατολική Θεσσαλία.
Αντίστοιχα, η χωρική αρµοδιότητα του ΦΔ Εθνικού
Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα επεκτείνεται σε δώδεκα (12)
συνολικά περιοχές του Δικτύου καλύπτοντας και τον Υµηττό και θαλάσσιες περιοχές του Νότιου Ευβοϊκού
Κόλπου, της Βραυρώνας, του Σαρωνικού και της Μακρονήσου.
Ο ΦΔ Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου επεκτείνεται, ως προς την αρχική του χωρική αρµοδιότητα, και
στις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της νήσου, αλλά και στην προσφάτως θεσµοθετηµένη θαλάσσια περιοχή των Στροφάδων (τέσσερις (4) περιοχές του Δικτύου
συνολικά).
Ο ΦΔ Εθνικού Πάρκου Τζουµέρκων, Αγράφων και Μετεώρων καλύπτει το σύνολο των προστατευόµενων περιοχών της Ανατολικής Ηπείρου και της Δυτικής Θεσσαλίας (δεκατρείς (13) συνολικά, όλες ορεινές, κάποιες από τις οποίες φιλοξενούν τα τελευταία ζευγάρια του απειλούµενου µε εξαφάνιση µικρού µεταναστευτικού γύπα µε την κοινή ονοµασία Ασπροπάρης).
Τρεις (3) ΦΔΠΠ, συγκεκριµένα της Πάρνηθας, της
Παµβώτιδας και των Πρεσπών (όπου προστίθενται δύο
νέες περιοχές του Δικτύου στην υφιστάµενη περιοχή ευθύνης του), διατηρούν την αρχική τους χωρική ευθύνη

λόγω των ειδικών συνθηκών που ισχύουν σε αυτούς. Έτσι, οι υφιστάµενοι εικοσιοκτώ (28) ΦΔΠΠ καλύπτουν
συνολικά 294 από τις 446 περιοχές του Δικτύου Natura
2000 της χώρας (σχεδόν 66% του συνόλου / 65,92% ακριβώς). Η διαµόρφωση του τελικού καταλόγου των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 ανά ΦΔΠΠ, που περιλαµβάνεται στο σχέδιο νόµου, τόσο για τους υφιστάµενους 28 ΦΔΠΠ όσο και για τους οκτώ (8) νέους ΦΔΠΠ, έχει λάβει υπόψη της και σχόλια που κατατέθηκαν στη δηµόσια διαβούλευση κατά το διάστηµα 13 – 22 Νοεµβρίου
2017, αλλά και άλλες απόψεις φορέων και υπηρεσιών.
Στην παράγραφο 4 αναφέρονται οι οκτώ (8) νεοϊδρυόµενοι ΦΔΠΠ µε τις προσωρινές τους έδρες, οι οποίοι καλύπτουν συνολικά 151 από τις 446 περιοχές του Δικτύου
Natura 2000 της χώρας (σχεδόν 34% του συνόλου /
33,86% ακριβώς).
Ο ΦΔΠΠ Βόρα – Πάικου – Βερµίου αναλαµβάνει 10 ορεινές περιοχές του Δικτύου µε ιδιαίτερα δασικά οικοσυστήµατα στην Κεντρική Μακεδονία. Οι δύο (2) περιοχές
του όρους Βόρα που εµπίπτουν µερικώς και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, µοιράζονται µεταξύ του συγκεκριµένου ΦΔΠΠ και του αναφερόµενου στην επόµενη παράγραφο για λόγους ορθής διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών ακολουθώντας τις αντίστοιχες
υδρολογικές υπολεκάνες.
Ο ΦΔΠΠ Δυτικής Μακεδονίας αναλαµβάνει συνολικά
δώδεκα (12) περιοχές του Δικτύου εκ των οποίων έξι (6)
µε σηµαντικά ορεινά οικοσυστήµατα και έξι (6) µε υγροτοπικά (λίµνη Καστοριάς και το σύµπλεγµα των τεσσάρων λιµνών της περιοχής του Αµυνταίου Ζάζαρη – Χειµαδίτιδα – Πετρών – Βεγορίτιδα).
Ο Φορέας Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου αναλαµβάνει έξι (6) συνολικά περιοχές του Δικτύου εκ των οποίων δύο (2) χερσαίες (όρη Γεράνεια και Ακροκόρινθος), τρεις (3) παράκτιες (Αλυκή Αιγίου, παραλιακή ζώνη
από Ναύπακτο ως Ιτέα, και ευρύτερη περιοχή Γαλαξιδίου) και τη µεγάλη θαλάσσια έκταση του Κορινθιακού
Κόλπου, που πρόσφατα εντάχθηκε στο Δίκτυο Natura
2000.
Ο ΦΔΠΠ Εύβοιας αναλαµβάνει συνολικά δεκαέξι (16)
περιοχές του Δικτύου µε µεγάλη ποικιλία οικοσυστηµάτων σε χερσαίες, παράκτιες, υγροτοπικές, νησιωτικές
και θαλάσσιες εκτάσεις.
Ο ΦΔΠΠ Νότιας Πελοποννήσου – Κυθήρων αναλαµβάνει επίσης συνολικά δεκαέξι (16) περιοχές του Δικτύου
µε σηµαντικά ορεινά, νησιωτικά, παράκτια, υγροτοπικά,
και θαλάσσια οικοσυστήµατα, αλλά και σπήλαια και µοναδικά τοπία (Νότια Μάνη).
Ο ΦΔΠΠ Κυκλάδων αναλαµβάνει συνολικά τριάνταέξι
(36) περιοχές του Δικτύου σηµαντικές για θαλάσσιους
και χερσαίους τύπους οικοτόπων, θαλασσοπούλια, αλλά
και άλλα σηµαντικά είδη της άγριας πανίδας (δύο (2) περιοχές µοιράζεται µε τον ΦΔΠΠ Δωδεκανήσου).
Ο ΦΔΠΠ Βορείου Αιγαίου αναλαµβάνει εικοσιεννέα
(29) περιοχές του Δικτύου στα µικρά και µεγάλα νησιά
της Περιφέρειας, που επίσης διακρίνονται από µεγάλη
ποικιλότητα οικοσυστηµάτων.
Ο ΦΔΠΠ Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης αναλαµβάνει τριανταένα (31) σηµαντικές περιοχές του Δικτύου
στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύµνου, Ηρακλείου και
Λασιθίου µε µεγάλες εκτάσεις και ποικιλοµορφία οικοσυστηµάτων (από θαλάσσια ως κορυφές βουνών µεγάλου υψοµέτρου).
Σηµειώνεται ότι κάποιοι από τους παραπάνω ΦΔΠΠ έ-
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χουν ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό περιοχών του Δικτύου, όπως για παράδειγµα ο ΦΔΠΠ Κυκλάδων, ο ΦΔΠΠ Βορείου Αιγαίου και ο ΦΔΠΠ Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης, στην πράξη όµως πολλές από αυτές τις περιοχές απαιτούν επόπτευση και παρακολούθηση µέσω επισκέψεων πεδίου και καταγραφών της βλάστησης, της χλωρίδας και της πανίδας ανά σχετικά αραιά χρονικά διαστήµατα, και όχι ενεργό και συστηµατική διαχείριση που θα
επιβάρυνε σηµαντικά το πρόγραµµα εργασιών των
ΦΔΠΠ.
Στην παράγραφο 5 ιδιαίτερα σηµαντική είναι η δυνατότητα τροποποίησης µε Προεδρικό Διάταγµα των ορίων
χωρικής αρµοδιότητας των ΦΔΠΠ, προκειµένου να υπαχθούν στην διοίκηση και διαχείρισή τους και άλλες περιοχές, ανάλογα µε τα προστατευτέα αντικείµενα και τις
προτάσεις που θα προκύψουν από το τρέχον έργο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε το οποίο θα
εκπονηθούν Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για κάθε
οµάδα περιοχών του Δικτύου Natura 2000 (446 περιοχές), που θα συνοδεύονται από Σχέδια Προεδρικού Διατάγµατος και Σχέδια Διαχείρισης.
Άρθρο 3
Έδρα και παραρτήµατα των ΦΔΠΠ
Στο άρθρο 3 ρυθµίζονται θέµατα χωρικής αρµοδιότητας, έδρας και παραρτηµάτων των ΦΔΠΠ. Ειδικότερα,
στην παράγραφο 1 δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να καθορίζει τη µόνιµη
έδρα των οκτώ (8) νέων ΦΔΠΠ. Ο ορισµός της έδρας έχει πολύ µεγάλη σηµασία για την εκτέλεση του έργου
κάθε ΦΔΠΠ και την εύρυθµη λειτουργία του. Η εισήγηση
για τον ορισµό της έδρας ανατίθεται στο Δ.Σ., διότι αυτό
θα σταθµίσει για κάθε νέο φορέα ποια είναι η πιο κατάλληλη θέση για ορισµό της έδρας µε βάση τα χωρικά όρια
του ΦΔΠΠ και τις πιθανές συνεργασίες µε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού και άλλους οργανισµούς.
Στην παράγραφο 2 δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να µεταφέρει την
έδρα όλων των ΦΔΠΠ µε υπουργική απόφαση ύστερα από οικονοµικά τεκµηριωµένη εισήγηση του οικείου Δ.Σ.,
λαµβανοµένη µε αυξηµένη πλειοψηφία, προκειµένου να
διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν µεγαλύτερη συναίνεση
µεταξύ των µελών του Δ.Σ. στην µεταφορά της έδρας. Η
εισήγηση θα πρέπει να περιέχει και οικονοµική τεκµηρίωση που θα πρέπει να περιλαµβάνει το κόστος µεταφοράς, τις λειτουργικές δαπάνες και τα συνολικά οφέλη
(οικονοµικά και µη) που προκύπτουν βραχυπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα για το έργο εκάστου ΦΔΠΠ.
Με την παράγραφο 3 δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης
παραρτηµάτων, όπως αυτά ορίζονται στη φορολογική
νοµοθεσία, τα οποία ιδρύονται µε υπουργική απόφαση,
κατόπιν ειδικής εισηγήσεως του Δ.Σ. του ΦΔΠΠ, όπου υποχρεωτικά πρέπει να αναλύονται ο σκοπός της ίδρυσής
τους, το έργο που θα επιτελείται σε αυτά, η οικονοµική
βιωσιµότητά τους και το κόστος λειτουργίας τους. Η ίδρυση παραρτηµάτων µπορεί να είναι αναγκαία λόγω
της διεύρυνσης των χωρικών ορίων των ΦΔΠΠ και του ιδιαίτερα µεγάλου µεγέθους ορισµένων εξ’ αυτών, π.χ.
του ΦΔΠΠ Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης.
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται για πρώτη φορά η σύσταση ειδικής άµισθης συµβουλευτικής επιτροπής που
θα συνδράµει το έργο του «Φορέα Διαχείρισης Θερµαϊ-

κού Κόλπου» µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Σκοπός της επιτροπής αυτής είναι
ο συντονισµός των δράσεων των αρµοδίων υπηρεσιών
για την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση του τόσο σηµαντικού και ευπρόσβλητου σε κάθε είδους περιβαλλοντική ρύπανση και υποβάθµιση ηπειρωτικού και θαλάσσιου χώρου του συγκεκριµένου φορέα, µε δεδοµένη
τη θέση του και την περιβαλλοντική επιβάρυνση που υφίσταται συνεχώς από το διεθνές λιµάνι, τη βιοµηχανική
ζώνη και τον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης.
Με την παράγραφο 5 δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης αντίστοιχων άµισθων συµβουλευτικών επιτροπών και
στους υπόλοιπους ΦΔΠΠ, προκειµένου να ενισχυθεί το
έργο τους.
Άρθρο 4
Αρµοδιότητα των ΦΔΠΠ
Στο άρθρο 4 παρατίθενται αναλυτικά και µε σαφήνεια
οι αρµοδιότητες των ΦΔΠΠ. Πρωτεύον έργο των ΦΔΠΠ
είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των συνδεόµενων µε αυτή φυσικών πόρων µε όρους βιώσιµης ανάπτυξης. Ειδικότερα, έργο των ΦΔΠΠ αποτελεί η υλοποίηση και παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης για
την αειφορική διαχείριση και προστασία του φυσικού κεφαλαίου του δικτύου Natura 2000, καθώς και το έργο της
εποπτείας. Επίσης, η ανάληψη δράσεων και η αξιοποίηση χρηµατοδοτικών πόρων για την ήπια τοπική ανάπτυξη
στις προστατευόµενες περιοχές, καθώς εκτιµάται ότι το
συγκεκριµένο δυναµικό των περιοχών αυτών δεν έχει ακόµη αναδειχθεί και αξιοποιηθεί κατά το µέγιστο δυνατό
τρόπο. Με την ίδια διάταξη δίνεται και η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων πληροφόρησης, τα οποία συµβάλλουν στην πληροφόρηση των επισκεπτών
των προστατευόµενων περιοχών, την ευαισθητοποίησή
τους ιδίως σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και τη
συµµετοχή τους σε δράσεις σχετικές µε τα προστατευτέα αντικείµενα. Τέλος, οι ΦΔΠΠ οφείλουν να συνεργάζονται µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
την Επιτροπή «Φύση 2000», τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
άλλους οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο
δράσης τους για την εκπλήρωση του έργου τους.
Άρθρο 5
Διοικητικό Συµβούλιο των ΦΔΠΠ
Με το άρθρο 5 ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν το
Δ.Σ. εκάστου ΦΔΠΠ και θεσµοθετούνται επταµελή Δ.Σ.,
προκειµένου το ολιγοµελές αυτό σχήµα να είναι πιο ευέλικτο και λειτουργικό στις αποφάσεις του, σε σχέση µε
τα παλαιότερα πολυπληθέστερα και δυσκίνητα Δ.Σ. Δίνεται επίσης έµφαση στην πολύπλευρη εκπροσώπηση
στο Δ.Σ. τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού όσο και της κοινωνίας των πολιτών, της επιστηµονικής κοινότητας συµπεριλαµβανοµένων των στελεχών
της διοίκησης, των περιβαλλοντικών ΜΚΟ κ.λπ., ώστε να
επιτυγχάνεται ο µέγιστος δυνατός πλουραλισµός και να
αντιµετωπισθούν παθογένειες του παρελθόντος. Προβλέπεται τα ίδια πρόσωπα να µην µπορούν να συµµετέχουν σε περισσότερα του ενός Δ.Σ. ΦΔΠΠ, µε εξαίρεση
για τους εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας λόγω περιορισµένου αριθµού υπαλλήλων
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των υπηρεσιών του που µπορούν να συµµετέχουν στα
Δ.Σ. των ΦΔΠΠ βάσει γνωστικού αντικειµένου (κατά κύριο λόγω υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και
Δασικού Περιβάλλοντος). Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη
συµµετοχής υπάλληλων µε ειδικότητα δασολόγου ή δασοπόνου της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή της
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις περιπτώσεις που στα χωρικά όρια των ΦΔΠΠ περιλαµβάνονται σηµαντικά παραγωγικά ή προστατευτικά δασικά οικοσυστήµατα, διορθώνοντας έτσι παλαιότερες αδυναµίες στη σύνθεση των Δ.Σ. των ΦΔΠΠ.

και το Πράσινο Ταµείο. Για το 2018 προβλέπεται να επιχορηγηθεί µε 4 εκατοµµύρια από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ η µισθοδοσία θα καλυφθεί αναγκαστικά από το Πράσινο Ταµείο. Σταδιακά για τα δύο επόµενα έτη (20192020) προβλέπεται να καλυφθεί µεγαλύτερο µέρος των
λειτουργικών δαπανών των ΦΔΠΠ από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, µε στόχο από το 2021 και εφεξής να ενταχθεί πλήρως και να επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.

Άρθρο 6
Αρµοδιότητες του Δ.Σ. των ΦΔΠΠ
Με το άρθρο 6 διαρθρώνονται οι αρµοδιότητες των
Δ.Σ. των ΦΔΠΠ προκειµένου να διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία, η συµµετοχικότητα στην λήψη αποφάσεων, η διαβούλευση µε την τοπική κοινωνία και η εν γένει
εκπλήρωση των σκοπών των ΦΔΠΠ.

Με το άρθρο 9 εισάγεται η αξιολόγηση σε ετήσια βάση, τόσο του Δ.Σ. όσο και του προσωπικού των ΦΔΠΠ, µε
βάση τα οριζόµενα στον κανονισµό διοίκησης και λειτουργίας τους. Σχετικά µε το µείζον θέµα της αξιολόγησης της εφαρµογής των σχεδίων διαχείρισης από τους
ΦΔΠΠ, αυτή θα είναι έργο της Επιτροπής «Φύση 2000»
αλλά και των αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 7
Προσωπικό των ΦΔΠΠ

Άρθρο 10
Ρυθµίσεις σχετικά µε λειτουργικά θέµατα των ΦΔΠΠ

Με το άρθρο 7 διασφαλίζεται η στελέχωση των ΦΔΠΠ
µέσω οκτάµηνων συµβάσεων ορισµένου χρόνου σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στο ν. 2190/1994 (Α΄ 28) διαδικασία µέσω ΑΣΕΠ και µέσα στα πλαίσια των περιορισµών των προσλήψεων που είναι σε ισχύ για τον δηµόσιο τοµέα ειδικά για το έτος 2018. Η συγκεκριµένη διάταξη αποτελεί τη µόνη νοµικά ασφαλή λύση για τους εργαζοµένους ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των
ΦΔΠΠ, οι οποίοι για πολλά έτη είναι εγκλωβισµένοι σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας λόγω συνεχών ετήσιων παρατάσεων των συµβάσεών τους. Σε συνέχεια αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ελήφθησαν το καλοκαίρι του 2017 για τους εργαζοµένους καθαριότητας, είναι πλέον πάγια η νοµολογία ότι απαγορεύεται κάθε παράταση συµβάσεων ορισµένου χρόνου πέραν των είκοσι
τεσσάρων (24) µηνών. Με τη συγκεκριµένη ρύθµιση οι
ΦΔΠΠ αναµένεται να στελεχωθούν µε προσωπικό µε οκτάµηνες συµβάσεις ώστε στη συνέχεια, το 2019, να
στελεχωθούν µε προσωπικό Ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου. Οι προκηρύξεις των διαγωνισµών για οκτάµηνες
συµβάσεις θα διεξαχθούν από τα Δ.Σ. κάθε ΦΔΠΠ σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΑΣΕΠ και για λόγους ασφάλειας δικαίου οι προσλήψεις θα διενεργηθούν αµέσως
µετά την κατάρτιση των οριστικών πινάκων προσληπτέων.

Με το άρθρο 10 ρυθµίζονται λειτουργικά θέµατα των
ΦΔΠΠ σχετικά µε το ωράριο λειτουργίας τους, τις µετακινήσεις (οδοιπορικά) των µελών και των Προέδρων των
Δ.Σ., καθώς και η αναδροµική ρύθµιση των δαπανών µετακίνησης από 1.1.2016 έως και την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, τα οποία δεν έχουν καταβληθεί λόγω
µη ύπαρξης σχετικής ρύθµισης. Επίσης, σχετικά µε τις
δαπάνες καυσίµων των οχηµάτων των ΦΔΠΠ, είναι αναγκαία η άρση του περιορισµού, προκειµένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες εποπτείας και παρακολούθησης
των διευρυµένων πλέον χωρικών ορίων περιοχής ευθύνης τους, µε προϋπόθεση για την καταβολή τους την αιτιολογηµένη έκθεση του Δ.Σ. για τους λόγους της υπέρβασης. Τέλος, για την εκπλήρωση του έργου των ΦΔΠΠ
και την εξυπηρέτηση επιµέρους δράσεών τους, ιδιαίτερα
σε εποχές αιχµής (καλοκαιρινή περίοδος, µεγάλη επισκεψιµότητα κ.λπ.) οι υπάλληλοι των ΦΔΠΠ, και ιδιαίτερα οι επόπτες, µπορούν να διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο εντός των ορίων των προστατευόµενων περιοχών
του φορέα τους, εισπράττοντας ηµερήσια αποζηµίωση
και µε ανώτατο όριο τις τριάντα (30) διανυκτερεύσεις ανά άτοµο κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Πόροι των ΦΔΠΠ

Στο άρθρο 11 (Μεταβατικές διατάξεις), για να µην διακοπεί η λειτουργία των ΦΔΠΠ προβλέπονται ρυθµίσεις,
που αφορούν το Δ.Σ. και τους εργαζόµενους. Αναφορικά
µε τους εργαζόµενους δίνεται παράταση στις υφιστάµενες συµβάσεις µέχρι και την ανάρτηση των οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ για τις οκτάµηνες συµβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 και όχι πέραν των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών συνολικά. Οι δαπάνες µισθοδοσίας για
το µεταβατικό διάστηµα θα συνεχίζουν να καλύπτονται
από το Πράσινο Ταµείο.

Με το άρθρο 8 καθορίζονται οι πόροι των ΦΔΠΠ, οι οποίοι είναι απαραίτητοι προκειµένου να επιτελέσουν το
έργο τους. Για πρώτη φορά νοµοθετείται η επιχορήγηση
από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ενώ µέχρι σήµερα οι ΦΔΠΠ επιχορηγούνταν και λειτουργούσαν µε πόρους µόνο από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα

Άρθρο 9
Αξιολόγηση – έλεγχος του έργου των ΦΔΠΠ

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις
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Άρθρο 12
Καταργούµενες διατάξεις

Άρθρο 16
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4467/2017

Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται οι διατάξεις που καταργούνται (παράγραφοι 1 έως 9 του άρθρου 8 του
ν. 4109/2013 (Α΄16), παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
11, 12 και 13 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207),
όπως ισχύει, και παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3044/2002
(Α΄ 197)) και µία που αντικαθίσταται [παρ. 10 του άρθρου
8 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16)].

Με την προτεινόµενη διάταξη αντιµετωπίζεται το ζήτηµα της δυνατότητας των µη δασικών υπαλλήλων των
δασικών υπηρεσιών να λαµβάνουν αποζηµίωση, εφόσον
συµµετέχουν στα διενεργούµενα νυχτερινά περίπολα,
ανεξάρτητα από τη χιλιοµετρική απόσταση εκτελώντας
χρέη οδηγού, αφού βέβαια κατέχουν την απαραίτητη έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2
έως 4 του άρθρου 47 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74).

Άρθρο 13
Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 52
του ν. 4280/2014
Με την προτεινόµενη ρύθµιση θα επιτρέπεται σε εκτάσεις της κατηγορίας α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 998/1979, όπως για παράδειγµα σε εκτάσεις του δικτύου Natura 2000, η χορήγηση έγκρισης επέµβασης σε
χιονοδροµικά κέντρα και υφιστάµενες εγκαταστάσεις
που εξυπηρετούν την λειτουργία τους, υπό προϋποθέσεις και συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 15 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 για την τήρηση
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 14
Τροποποίηση της παρ. 14 του άρθρου 52
του ν. 4280/2014
Με την παρούσα διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα
χορήγησης έγκρισης επέµβασης σε υφιστάµενες οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις – κάµπινγκ. Η αναγκαιότητα της διάταξης απορρέει από το γεγονός ότι,
σύµφωνα µε την ισχύουσα διάταξη, η διαδικασία νοµιµοποίησης σε ακίνητα δασικού χαρακτήρα µπορεί να ακολουθηθεί µόνο για υφιστάµενα κάµπινγκ, τα οποία είχαν
παραχωρηθεί στον ΕΟΤ και κατόπιν αξιοποιήθηκαν τουριστικά από αυτόν ή από τρίτο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, υφιστάµενα κάµπινγκ, για τα οποία δεν ακολουθήθηκε η προαναφερόµενη διαδικασία να µην έχουν δυνατότητα να συνεχίσουν να λειτουργούν νόµιµα στις εκτάσεις αυτές. Με την προτεινόµενη διάταξη, κατόπιν έκδοσης διαπιστωτικής πράξης της Δασικής Αρχής και σύµφωνα µε τους όρους που θα περιλαµβάνονται σε αυτή,
θα δύνανται τα υφιστάµενα κάµπινγκ να λάβουν έγκριση
επέµβασης.
Άρθρο 15
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 53
του ν. 998/1979
Διαπιστώθηκε ότι Δήµοι και υπηρεσίες, σε νησιά όπως
η Θάσος και η Σαµοθράκη, τα οποία κατά το µεγαλύτερο
ποσοστό τους είναι χαρακτηρισµένα ως περιοχές του Δικτύου Natura 2000, δεν δύνανται να προβούν στην κατασκευή έργων υποδοµής σε αυτές. Με την παρούσα διάταξη, µεταξύ άλλων, προβλέπεται και η έγκριση επέµβασης για έργα ύδρευσης σε περιοχές Νatura, ενώ ταυτόχρονα λαµβάνεται υπόψη η περιβαλλοντική διάσταση
των έργων και η αντιµετώπιση των όποιων περιβαλλοντικών προβληµάτων ανακύπτουν από αυτά.

Άρθρο 17
Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 56
του ν. 998/1979
Με την προτεινόµενη διάταξη γίνεται νοµοτεχνική
βελτίωση της ισχύουσας, µε την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις για το επιτρεπτό της εγκατάστασης ορειβατικών καταφυγίων σε εκτάσεις που προστατεύονται από
τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, που βρίσκονται εντός προστατευόµενων περιοχών Natura 2000, εφόσον
προστίθεται φράση που στο αρχικό κείµενο είχε παραλειφθεί εκ παραδροµής.
Άρθρο 18
Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 47
του ν. 998/1979
Η προτεινόµενη διάταξη αφορά γεωργικές εκµεταλλεύσεις που εγκαταστάθηκαν σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και προβλέπει την υπό προϋποθέσεις δυνατότητα υπαγωγής τους στην διαδικασία των παραγραφών 5
έως 11 του άρθρου 47 και 47Β του ν. 998/1979. Η ισχύουσα διάταξη οδηγεί σε διαφορετική αντιµετώπιση των
εκτάσεων που καλλιεργούνταν επί σειρά ετών και µεταγενέστερα συµπεριλήφθησαν στις ευρύτερες περιοχές
του δικτύου Natura 2000, σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι η γεωργική εκµετάλλευση
µπορεί να µην αποκλειστεί από το ειδικό καθεστώς προστασίας της ευρύτερης περιοχής. Η προτεινόµενη ρύθµιση οδηγεί σε άρση της διακριτικής µεταχείρισης ορισµένων πολιτών.
Άρθρο 19
Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 211
του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), η οποία προστέθηκε
µε το άρθρο 104 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115)
Με την προτεινόµενη διάταξη αντιµετωπίζεται ένα σηµαντικό πρόβληµα των τελευταίων ετών, που αφορά
στην εµφάνιση υπερ-πληθυσµών µεδουσών σε θαλάσσιες περιοχές και παραλίες λουοµένων χαρακτηρισµένες ως πολυσύχναστες ή µη, όπου η κολύµβηση καθίσταται απαγορευτική µε σηµαντικές συνέπειες στον τουρισµό και στα οικονοµικά αποτελέσµατα των τοπικών επιχειρήσεων. Με τη διάταξη επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η τοποθέτηση για πρόσκαιρη χρήση, διάρκειας ως
πέντε (5) µηνών, προστατευτικών διχτύων (πλωτά φράγµατα χωρίς πάκτωση στον πυθµένα), για την προστασία
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των λουοµένων από τις µέδουσες. Το πρόβληµα ήταν ιδιαίτερα έντονο κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2017
(αλλά και προγενέστερα) σε περιοχές όπως ο Κορινθιακός Κόλπος, ο οποίος πλέον εντάσσεται στο δίκτυο
Natura 2000. Ειδικά για τις περιοχές του δικτύου Natura
2000, η διάταξη αναφέρει πιθανές ρυθµίσεις που ενδέχεται να προκύψουν µελλοντικά από τυχόν ειδικότερες
διατάξεις της νοµοθεσίας για τις προστατευόµενες περιοχές (προεδρικά διατάγµατα, κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις καθορισµού χρήσεων
γης βάσει των αναγκών των προστατευτέων αντικειµένων).
Άρθρο 20
Παραρτήµατα
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται τα δύο Παραρτήµατα
που προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα
του παρόντος νόµου (Παράρτηµα Ι µε πίνακα των περιοχών του δικτύου Natura 2000 ανά ΦΔΠΠ και Παράρτηµα
ΙΙ µε τους αντίστοιχους χάρτες).
Άρθρο 21
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με τη διάταξη αυτή δίνεται η δυνατότητα ρύθµισης κάθε αναγκαίας λεπτοµέρειας για την οµαλή λειτουργία
των ΦΔΠΠ µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και κάθε άλλου κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού.
Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Η διάταξη αναφέρει την ισχύ του παρόντος νόµου, η
οποία αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. Σκουρλέτης

Ν. Κοτζιάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Όλ. Γεροβασίλη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γ. Σταθάκης

Π. Κουρουµπλής

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έλ. Κουντουρά

Γ. Χουλιαράκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σ. Φάµελλος

Ν. Σαντορινιός
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ι. Αµανατίδης
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ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Νοµική µορφή Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόµενων Περιοχών
1. Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών
(ΦΔΠΠ) είναι τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) του άρθρου 2, που έχουν ως σκοπό τη διοίκηση
και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της
φύσης και του τοπίου του άρθρου 21 του ν. 1650/1986
(Α΄160), σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος. Οι
ΦΔΠΠ είναι κοινωφελή Ν.Π.Ι.Δ. και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
2. Οι ΦΔΠΠ εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 2
Φορείς διαχείρισης και χωρική αρµοδιότητα
1. Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών είναι: α) οι υφιστάµενοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, είκοσι οκτώ (28) φορείς, όπως αυτοί µετονοµάζονται κατά τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α΄ έως κη΄
της παραγράφου 3 και β) οι οκτώ (8) φορείς που συνιστώνται µε τις διατάξεις της παραγράφου 4.
2. Η χωρική αρµοδιότητα των ΦΔΠΠ που µετονοµάζονται στην παράγραφο 3, περιλαµβάνει την υφιστάµενη
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος περιοχή ευθύνης
τους, η οποία κατά περίπτωση επεκτείνεται στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, που προβλέπονται στον πίνακα του Παραρτήµατος Ι και στους χάρτες του Παραρτήµατος ΙΙ του παρόντος. Η χωρική αρµοδιότητα των
ΦΔΠΠ που συνιστώνται µε την παράγραφο 4 περιλαµβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 κατά τα προβλεπόµενα στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ του παρόντος.
3. Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών
που προέρχονται από µετονοµασία των υφισταµένων ή
διατηρούν την αρχική τους ονοµασία είναι οι εξής:
α) «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών
Δέλτα Έβρου και Σαµοθράκης» µε έδρα την Τραϊανούπολη του Νοµού Έβρου είναι το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου», που έχει συσταθεί
µε την περίπτωση 1 της παρ. 10 του άρθρου 15 του
ν. 2742/1999 (Α΄ 207), είχε συγχωνευθεί µε την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16)
και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς µε την παρ.
20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία µε το
άρθρο 36 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) και το άρθρο 16 του
ν. 4447/2016 (Α΄ 241).
β) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίµης – Σουφλίου» µε έδρα τη Δαδιά του Νοµού Έβρου είναι το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας
Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς», που έχει συσταθεί µε την
περίπτωση 2 της παρ.10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999,
είχε συγχωνευθεί µε την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς µε την παρ. 20 του άρθρου 8 του

ν. 4109/2013 και εν συνεχεία µε το άρθρο 36 του
ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
γ) «Φορέας Διαχείρισης Λίµνης Κερκίνης» µε έδρα την
Κερκίνη του Νοµού Σερρών είναι το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Λίµνης Κερκίνης», που έχει
συσταθεί µε την περίπτωση 3 της παρ. 10 του άρθρου 15
του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί µε την περίπτωση γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς µε την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία µε το άρθρο 36
του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
δ) «Φορέας Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου Ακαρνανικών Ορέων» µε έδρα το Αιτωλικό του Νοµού
Αιτωλοακαρνανίας είναι το Ν.Π.Ι.Δ. «Φορέας Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου», που έχει συσταθεί
µε την περίπτωση 4 της παρ.10 του άρθρου 15 του
ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί µε την περίπτωση ε΄ της
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία
του παρατάθηκε διαδοχικώς µε την παρ. 20 του άρθρου 8
του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία µε το άρθρο 36 του
ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
ε) «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών
Θερµαϊκού Κόλπου» µε έδρα τη Χαλάστρα του Νοµού
Θεσσαλονίκης είναι το Ν.Π.Ι.Δ. «Φορέας Διαχείρισης
Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκµονα», που έχει συσταθεί
µε την περίπτωση 5 της παρ. 10 του άρθρου 15 του
ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί µε την περίπτωση γ΄ της
παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία
του παρατάθηκε διαδοχικώς µε την παρ. 20 του άρθρου 8
του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία µε το άρθρο 36 του
ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
στ) «Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Σιθωνίας» µε έδρα τον Λαγκαδά του Νοµού Θεσσαλονίκης είναι το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Λιµνών Κορώνειας – Βόλβης», που έχει συσταθεί µε την
περίπτωση 6 της παρ. 10 του άρθρου 15 του
ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί µε την περίπτωση γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία
του παρατάθηκε διαδοχικώς µε την παρ. 20 του άρθρου 8
του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία µε το άρθρο 36 του
ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
ζ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων» µε έδρα την Αλόννησο του Νοµού Μαγνησίας είναι το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου – Β. Σποράδων», που έχει συσταθεί µε την περίπτωση 7 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999
και η λειτουργία του συνεχίστηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013.
η) «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας –
Ισµαρίδας και Θάσου» µε έδρα το Πόρτο Λάγος του Νοµού Ξάνθης είναι το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας
Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισµαρίδας»,
που έχει συσταθεί µε την περίπτωση 8 της παρ.10 του
άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί µε την
περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013
και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς µε την παρ.
20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία µε το
άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του
ν. 4447/2016.
θ) «Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεµβασίας» µε έδρα το Άστρος του Νοµού
Αρκαδίας είναι το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας
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Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού»,
που έχει συσταθεί µε την περίπτωση 9 της παρ.10 του
άρθρου 15 του ν. 2742/1999, και η λειτουργία του συνεχίστηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013.
ι) «Φορέας Διαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων» µε έδρα τα Ιωάννινα του Νοµού Ιωαννίνων είναι το
Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Λίµνης
Παµβώτιδας Ιωαννίνων», που είχε συσταθεί µε την περίπτωση 10 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999
και καταργήθηκε µε την περίπτωση β΄ της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς µε την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν.
4109/2013 και εν συνεχεία µε το άρθρο 36 του ν.
4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
ια) «Φορέας Διαχείρισης Αµβρακικού Κόλπου – Λευκάδας» µε έδρα την Άρτα του Νοµού Άρτας είναι το
Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού», που έχει συσταθεί µε την περίπτωση
11 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207),
είχε συγχωνευθεί µε την περίπτωση ε΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς µε την παρ. 20 του άρθρου 8 του
ν. 4109/2013 (Α΄ 16) και εν συνεχεία µε το άρθρο 36 του
ν. 4342/2015 (Α΄ 143) και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016
(Α΄ 241).
ιβ) «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου» µε έδρα τον Λάππα
του Νοµού Αχαΐας είναι το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς», που έχει συσταθεί µε την περίπτωση 12 της
παρ.10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί µε την περίπτωση η΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.
4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς
µε την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία µε το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16
του ν. 4447/2016.
ιγ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου» µε έδρα τους Ασπράγγελους Ζαγορίου του Νοµού
Ιωαννίνων είναι το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας
Διαχείρισης Εθνικών Δρυµών Βίκου – Αώου και Πίνδου»,
που έχει συσταθεί µε την περίπτωση 13 της παρ. 10 του
άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί µε την
περίπτωση δ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013
και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς µε την παρ.
20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία µε το
άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν.
4447/2016.
ιδ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών»
µε έδρα τον Άγιο Γερµανό Πρεσπών του Νοµού Φλώρινας είναι το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Πρεσπών», που έχει συσταθεί µε
την περίπτωση 14 της παρ.10 του άρθρου 15 του ν.
2742/1999 και η λειτουργία του συνεχίστηκε µε την παρ.
12 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013.
ιε) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Αίνου» µε έδρα το Αργοστόλι του Νοµού Κεφαλληνίας είναι το
Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Δρυµού Αίνου», που έχει συσταθεί µε την περίπτωση 15
της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί µε την περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 8
του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς µε την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013
και εν συνεχεία µε το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το
άρθρο 16 του ν. 4447/2016.

ιστ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Ολύµπου»
µε έδρα το Λιτόχωρο του Νοµού Πιερίας είναι το Ν.Π.Ι.Δ.
«Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Ολύµπου» που έχει συσταθεί µε την περίπτωση 16 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 και η λειτουργία του συνεχίστηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013.
ιζ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Σαµαριάς –
Δυτικής Κρήτης» µε έδρα τα Χανιά του Νοµού Χανίων είναι το Ν.Π.Ι.Δ. «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Σαµαριάς», που έχει συσταθεί µε την περίπτωση 17 της
παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί µε την περίπτωση θ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του
ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς µε την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν
συνεχεία µε το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο
16 του ν. 4447/2016.
ιη) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Παρνασσού» µε έδρα την Αµφίκλεια του Νοµού Φθιώτιδας είναι
το Ν.Π.Ι.Δ. «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού
Παρνασσού», που έχει συσταθεί µε την περίπτωση 18
της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί µε την περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8
του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς µε την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013
και εν συνεχεία µε το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το
άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
ιθ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Πάρνηθας»
µε έδρα τις Αχαρνές του Νοµού Αττικής είναι το Ν.Π.Ι.Δ.
«Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Πάρνηθας», που
έχει συσταθεί µε την περίπτωση 19 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί µε την περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και
η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς µε την παρ. 20
του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία µε το
άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του
ν. 4447/2016.
κ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Οίτης» µε έδρα τα Λουτρά Υπάτης του Νοµού Φθιώτιδας είναι το
Ν.Π.Ι.Δ. «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Οίτης»,
που έχει συσταθεί µε την περίπτωση 20 της παρ. 10 του
άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί µε την
περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013
και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς µε την παρ.
20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία µε το
άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του
ν. 4447/2016.
κα) «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Καλαµά – Αχέροντα – Κέρκυρας» µε έδρα την Ηγουµενίτσα του Νοµού Θεσπρωτίας είναι το Ν.Π.Ι.Δ. µε
την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών
Καλαµά και Αχέροντα», που έχει συσταθεί µε την περίπτωση 21 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999,
είχε συγχωνευθεί µε την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του
άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς µε την παρ. 20 του άρθρου 8 του
ν. 4109/2013 και εν συνεχεία µε το άρθρο 36 του
ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
κβ) «Φορέας Διαχείρισης Χελµού – Βουραϊκού» µε έδρα τα Καλάβρυτα του Νοµού Αχαΐας είναι το Ν.Π.Ι.Δ.
µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Χελµού – Βουραϊκού», που έχει συσταθεί µε την περίπτωση 22 της
παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί µε την περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχι-
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κώς µε την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν
συνεχεία µε το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο
16 του ν. 4447/2016.
κγ) «Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης» µε έδρα το Μεσοχώρι Παρανεστίου του Νοµού Δράµας είναι
το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης», που έχει συσταθεί µε την περίπτωση
23 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε
συγχωνευθεί µε την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς µε την παρ. 20 του άρθρου 8 του
ν. 4109/2013 και εν συνεχεία µε το άρθρο 36 του
ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
κδ) «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών
Δωδεκανήσου» µε έδρα τον Όλυµπο Καρπάθου του Νοµού Δωδεκανήσου είναι το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας», που έχει συσταθεί µε την περίπτωση 24 της παρ. 10 του άρθρου 15
του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί µε την περίπτωση θ΄
της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς µε την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία µε το άρθρο 36
του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
κε) «Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου –
Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού» µε έδρα
τα Κανάλια του Νοµού Μαγνησίας είναι το Ν.Π.Ι.Δ. µε
την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου», που έχει συσταθεί µε την περίπτωση 25 της παρ. 10 του άρθρου 15 του
ν. 2742/1999 και καταργήθηκε µε την περίπτωση γ΄ της
παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία
του παρατάθηκε διαδοχικώς µε την παρ. 20 του άρθρου 8
του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία µε το άρθρο 36 του
ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
κστ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά –
Μαραθώνα» µε έδρα τον Μαραθώνα του Νοµού Αττικής
είναι το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα», που έχει συσταθεί
µε το π.δ. της 13.9.2002 (Δ΄ 793) και µε όρια της περιοχής ευθύνης του που έχουν καθοριστεί µε το π.δ. της
3.7.2000 (Δ΄ 395), είχε συγχωνευθεί µε την περίπτωση
ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς µε την παρ. 20 του
άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία µε το άρθρο
36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
κζ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Ζακύνθου» µε έδρα τη Ζάκυνθο του Νοµού Ζακύνθου είναι το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου», που έχει συσταθεί µε το π.δ. της 27.11.2003 (Δ΄ 1272) και µε όρια της
περιοχής ευθύνης του που έχουν καθοριστεί µε το π.δ.
της 22.12.1999 (Δ΄ 906) και η λειτουργία του συνεχίστηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013.
κη) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουµέρκων, Αγράφων και Μετεώρων» µε έδρα τα Ιωάννινα του
Νοµού Ιωαννίνων είναι το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Τζουµέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου», που έχει συσταθεί µε το π.δ. της 12.2.2009
(Δ΄ 49), είχε συγχωνευθεί µε την περίπτωση δ΄ της παρ.
1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς µε την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν.
4109/2013 και εν συνεχεία µε το άρθρο 36 του ν.
4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
4. Συνιστώνται οι ακόλουθοι ΦΔΠΠ:

α) Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Βόρα – Πάικου – Βερµίου». Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Έδεσσα του Νοµού
Πέλλας.
β) Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας». Έδρα
του φορέα ορίζεται προσωρινά η Καστοριά του Νοµού
Καστοριάς.
γ) Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου». Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Κόρινθος του Νοµού Κορινθίας.
δ) Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Ευβοίας». Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Χαλκίδα του Νοµού Ευβοίας.
ε) Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου – Κυθήρων». Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Σπάρτη
του Νοµού Λακωνίας.
στ) Ν.Π.Ι.Δ. «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόµενων
Περιοχών Κυκλάδων». Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Σύρος του Νοµού Κυκλάδων.
ζ) Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Βορείου Αιγαίου». Έδρα του
φορέα ορίζεται προσωρινά η Μυτιλήνη του Νοµού Λέσβου.
η) Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης». Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά το Ηράκλειο
του Νοµού Ηρακλείου.
5. Με το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται στην
παρ. 1α του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 µπορεί να τροποποιούνται τα όρια χωρικής αρµοδιότητας των ΦΔΠΠ ή
να υπάγονται στη διοίκηση και στη διαχείρισή τους και
άλλες περιοχές.
Άρθρο 3
Έδρα και παραρτήµατα των ΦΔΠΠ
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι έδρες των ΦΔΠΠ της παραγράφου
4 του άρθρου 2, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού
Συµβουλίου (Δ.Σ.) του οικείου φορέα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να µεταφέρονται οι έδρες των ΦΔΠΠ
των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 ύστερα από εισήγηση του οικείου Δ.Σ., η οποία λαµβάνεται µε αυξηµένη
πλειοψηφία των 2/3 των µελών του. Η εισήγηση πρέπει
να είναι τεκµηριωµένη από οικονοµική άποψη για την αναγκαιότητα µεταφοράς της έδρας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη
εισήγηση του Δ.Σ. του οικείου ΦΔΠΠ, µπορεί να ιδρύονται παραρτήµατα στους ΦΔΠΠ του άρθρου 2. Η εισήγηση πρέπει να είναι αιτιολογηµένη ως προς την αναγκαιότητα, το σκοπό, το έργο, το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και τον προϋπολογισµό του ΦΔΠΠ µε βάση
τον οποίο µπορεί να καλυφθεί η λειτουργία του παραρτήµατος.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής µπορεί να συσταθεί για τον «Φορέα Διαχείρισης Θερµαϊκού Κόλπου» ειδική άµισθη συµβουλευτική επιτροπή, που αποτελείται από υπαλλήλους δηµόσιων υπηρεσιών, εκπροσώπους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και
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των παραγωγικών φορέων, µε στόχο την υποστήριξη του
έργου του ΦΔΠΠ για την περιοχή ευθύνης του και το συντονισµό των δράσεων των αρµόδιων υπηρεσιών για την
ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών και του θαλάσσιου χώρου του. Με
την κοινή απόφαση του προηγούµενου εδαφίου καθορίζονται ο αριθµός, η ιδιότητα και η διάρκεια της θητείας
των µελών, οι φορείς από τους οποίους προέρχονται τα
µέλη, ο τρόπος µε τον οποίο υποδεικνύονται τα µέλη, η
έδρα της επιτροπής, η γραµµατειακή της υποστήριξη και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία ή την εξειδίκευση του έργου της επιτροπής.
Με όµοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών,
µπορεί να συνιστώνται άµισθες συµβουλευτικές επιτροπές και στους υπόλοιπους ΦΔΠΠ του άρθρου 2.
5. Η συγκρότηση των επιτροπών της παραγράφου 4 γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6. Κάθε σχετικό θέµα µε την προστασία, διαχείριση και
παρακολούθηση της προστατευόµενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 µε κωδικό GR1270003 (Χερσόνησος
Άθω) ρυθµίζεται από τα προβλεπόµενα στις διατάξεις
του άρθρου 105 του Συντάγµατος και του Καταστατικού
Χάρτη του Αγίου Όρους.
Άρθρο 4
Αρµοδιότητα των ΦΔΠΠ
1. Στην αρµοδιότητα των ΦΔΠΠ ανήκει:
α) η εφαρµογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης για την αειφορική
διαχείριση και προστασία του φυσικού κεφαλαίου του δικτύου Natura 2000, σύµφωνα µε τις κοινές υπουργικές
αποφάσεις 3318/3028/11.12.1998 (Β΄ 1289), 14849/853/
Ε103/4.4.2008 (Β΄ 645), 37338/1807/Ε103/1.9.2010 (Β΄
1495) και 8353/276/Ε103/17.2.2012 (Β΄ 415), που ενσωµάτωσαν αντίστοιχα τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά,
β) η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για την προστατευόµενη περιοχή, µε προτεραιότητα στην κατάσταση διατήρησης των προστατευτέων αντικειµένων,
γ) η σύνταξη ανά τριετία έκθεσης αξιολόγησης των
ρυθµίσεων της προστατευόµενης περιοχής, το περιεχόµενο της οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
δ) η ανεύρεση, διασφάλιση και αξιοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων για την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων,
ε) η αποτελεσµατική, χρηστή και µε κανόνες διαφάνειας διάθεση και διαχείριση των πηγών εσόδων των ΦΔΠΠ
για τη βελτίωση του βαθµού διατήρησης των προστατευτέων αντικειµένων, την ολοκληρωµένη διαχείριση των
περιοχών ευθύνης τους και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης,
στ) η κατάρτιση µελετών και η διεξαγωγή ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαµβάνονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση
και ανάδειξη των προστατευτέων αντικειµένων που εµπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους,
ζ) η µέριµνα για τη συλλογή, ταξινόµηση και επεξεργασία δεδοµένων και περιβαλλοντικών στοιχείων, περιλαµβανοµένων και στοιχείων της άυλης πολιτιστικής

κληρονοµιάς για τις περιοχές ευθύνης τους, τα οποία
διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελούν πηγή ανατροφοδότησης για την επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης της
παραγράφου 1,
η) η παροχή αιτιολογηµένων γνωµοδοτήσεων κατά τη
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων
και των δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στις προστατευόµενες περιοχές ευθύνης τους ή των έργων και δραστηριοτήτων οι επιπτώσεις των οποίων επηρεάζουν, άµεσα
ή έµµεσα, το προστατευτέο αντικείµενο,
θ) η παροχή γνώµης µέσα σε είκοσι πέντε (25) ηµέρες
από την έγγραφη ενηµέρωση του ΦΔΠΠ από τις αρµόδιες αρχές για έργα ή δραστηριότητες που δεν υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης αλλά εµπίπτουν στα όρια ευθύνης του. Αν ο ΦΔΠΠ δεν εκφέρει γνώµη µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, τεκµαίρεται η συµφωνία του,
ι) η παροχή γνώµης για κάθε άλλο θέµα για το οποίο οι
αρµόδιες αρχές ζητούν τη γνώµη του ΦΔΠΠ,
ια) η διαβούλευση µε την τοπική κοινωνία, τους παραγωγικούς φορείς και κάθε άλλον εµπλεκόµενο κατά περίπτωση φορέα, εντός των περιοχών ευθύνης τους, µε
στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση, την αποτελεσµατική προστασία και την ανάδειξη των αξιών των προστατευόµενων περιοχών, καθώς και την ενσωµάτωση της
περιβαλλοντικής παραµέτρου στα τοπικά αναπτυξιακά
πρότυπα,
ιβ) η ανάληψη εκπόνησης και εκτέλεσης εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραµµάτων και δράσεων σχετικών µε την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή
προβάλλουν τους σκοπούς του ΦΔΠΠ,
ιγ) η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσµού
και των παραγωγικών φορέων σε θέµατα αναγόµενα στο
έργο και στους σκοπούς των ΦΔΠΠ. Στο πλαίσιο αυτό, οι
ΦΔΠΠ µπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν κέντρα
πληροφόρησης και να αναλαµβάνουν σχετική εκδοτική
δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής µορφής,
ιδ) η διοργάνωση και συµµετοχή σε προγράµµατα κατάρτισης και επιµόρφωσης, καθώς και σε συνέδρια, ηµερίδες, επιµορφωτικά σεµινάρια και άλλες ενηµερωτικές
εκδηλώσεις για την προώθηση και ανάδειξη των στόχων
της διαχείρισης των προστατευτέων αντικειµένων της
περιοχής ευθύνης τους και της συµβατής οικοανάπτυξης
των περιοχών προστασίας,
ιε) η επικουρία των αρµόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, της νοµοθεσίας για τα δάση, την αλιεία και τη θήρα, καθώς και των περιβαλλοντικών και πολεοδοµικών όρων που ισχύουν για έργα ή δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους.
Για το σκοπό αυτό, οι ΦΔΠΠ εισηγούνται ή αναφέρουν
στις αρµόδιες αρχές, για τις περιοχές ευθύνης τους, τις
πράξεις ή παραλείψεις εκείνες οι οποίες συνιστούν παράβαση των όρων και περιορισµών που καθορίζονται από τα προεδρικά διατάγµατα τα εκδιδόµενα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α΄160), όπως ισχύει. Επίσης, οι ΦΔΠΠ µπορεί να θέτουν στη διάθεση των αρµόδιων αρχών τα αναγκαία µέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση αποφάσεων
µε τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις ή άλλα µέτρα προστασίας της περιοχής,
ιστ) η διαχείριση δηµόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το ΦΔΠΠ ή µισθώνονται από αυτόν, η αγορά
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και ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων που περιλαµβάνονται
στην περιοχή ευθύνης του και η πραγµατοποίηση σε αυτές των αναγκαίων παρεµβάσεων που προβλέπονται
στον οικείο κανονισµό διοίκησης και λειτουργίας της περίπτωσης ιγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, καθώς
και στο οικείο σχέδιο διαχείρισης,
ιζ) η έγκριση δραστηριοτήτων ξενάγησης εντός της
περιοχής ευθύνης του ΦΔΠΠ,
ιη) η χορήγηση αδειών επιστηµονικής έρευνας, καθώς
και τεχνικών δοκιµών και αναλύσεων για τα προστατευτέα αντικείµενα, εντός των ορίων της περιοχής ευθύνης
τους, σε συνεργασία µε αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες,
µε απαραίτητη προϋπόθεση τη γνωστοποίηση των πορισµάτων από τις παραπάνω δραστηριότητες στον οικείο
ΦΔΠΠ αµέσως µετά την ολοκλήρωσή τους,
ιθ) η υποστήριξη οικοτουριστικών προγραµµάτων, σε
συνεργασία µε άλλους αρµόδιους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,
κ) η συνεργασία µε τις αρµόδιες δασικές υπηρεσίες ή
λιµενικές αρχές και η πραγµατοποίηση κοινών περιπόλων εντός των ορίων των περιοχών ευθύνης του.
2. Για την εκπλήρωση του έργου τους, οι ΦΔΠΠ συνεργάζονται µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Επιτροπή «Φύση 2000», τις αρµόδιες υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισµών,
τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες, ηµεδαπά ή αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και των δύο βαθµίδων, καθώς και κάθε άλλο οργανισµό του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ηµεδαπό
ή αλλοδαπό. Οι ΦΔΠΠ µπορεί να συνεργάζονται επίσης
µε ηµεδαπά και αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα, οργανισµούς του ίδιου ή συγγενούς επιστηµονικού ενδιαφέροντος, µη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και µε φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα
του ιδιωτικού τοµέα που δραστηριοποιούνται στο πεδίο
δράσης τους.
Άρθρο 5
Διοικητικό Συµβούλιο των ΦΔΠΠ
1.α) Οι ΦΔΠΠ των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2
διοικούνται από επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από:
αα) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον αναπληρωτή του,
ββ) έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου δήµου, ο οποίος
ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου,
γγ) έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου,
δδ) δύο (2) εκπροσώπους της ακαδηµαϊκής, ερευνητικής και εν γένει επιστηµονικής κοινότητας ή στελέχη δηµόσιων υπηρεσιών και φορέων, µε εµπειρία σε σχετικά
θέµατα, µε τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
εε) έναν (1) εκπρόσωπο µη κυβερνητικών οργανώσεων, που σύµφωνα µε το καταστατικό τους έχουν ως αντικείµενο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και
διαθέτουν προηγούµενη τεκµηριωµένη εµπειρία σε σχετικά θέµατα, µε τον αναπληρωτή του,
στστ) έναν (1) εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του προστατευτέου αντικειµένου, µε τον αναπληρωτή του.

β) Για την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄, όπου
οι εµπλεκόµενοι δήµοι είναι περισσότεροι του ενός, ο
εκπρόσωπος µε τον αναπληρωτή του ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήµων (ΠΕΔ). Σε περίπτωση εµπλοκής περισσοτέρων της µίας ΠΕΔ, ο εκπρόσωπος των δήµων ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
ΠΕΔ, στην επικράτεια της οποίας εντοπίζεται το µεγαλύτερο σε έκταση τµήµα των προστατευόµενων περιοχών
του συγκεκριµένου φορέα, ο δε αναπληρωτής του ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΠΕΔ,
στην επικράτεια της οποίας εντοπίζεται το δεύτερο µεγαλύτερο σε έκταση τµήµα των προστατευόµενων περιοχών του συγκεκριµένου φορέα.
γ) Για την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄, όπου
οι εµπλεκόµενες Περιφέρειες είναι περισσότερες της
µίας, ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας ορίζεται µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας,
στην επικράτεια της οποίας εντοπίζεται το µεγαλύτερο
σε έκταση τµήµα των προστατευόµενων περιοχών του
συγκεκριµένου φορέα, ο δε αναπληρωτής του ορίζεται
µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας, στην επικράτεια της οποίας εντοπίζεται το δεύτερο µεγαλύτερο σε έκταση τµήµα των προστατευόµενων
περιοχών του συγκεκριµένου φορέα.
δ) Τα προτεινόµενα µέλη Δ.Σ. και οι αναπληρωτές
τους πρέπει να είναι διαφορετικά πρόσωπα ανά ΦΔΠΠ,
µε εξαίρεση τα µέλη της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄.
ε) Σε προστατευόµενες περιοχές µε σηµαντικά παραγωγικά ή προστατευτικά δασικά οικοσυστήµατα, ο ένας
από τους εκπροσώπους της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης α΄ πρέπει να είναι υπάλληλος µε ειδικότητα
δασολόγου ή δασοπόνου της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης ή της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται ως Πρόεδρος του Δ.Σ. ένα από τα µέλη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 µε αναγνωρισµένη επιστηµονική επάρκεια, εµπειρία και ενεργό δράση σε ζητήµατα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Δεν µπορεί να οριστεί πρόεδρος ή µέλος πρόσωπο
που έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργηµα ή πληµµέληµα που προβλέπεται στη
νοµοθεσία προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, στη νοµοθεσία περί αυθαιρέτων και στη δασική νοµοθεσία.
3. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να ορίσει τα µέλη του Δ.Σ. των ΦΔΠΠ, λαµβάνοντας υπόψη
το άρθρο 6 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196), αποστέλλει σχετική έγγραφη πρόσκληση υπόδειξης µελών στις αρµόδιες
αρχές και στους φορείς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1. Οι ανωτέρω οφείλουν, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη λήψη της πρόσκλησης, να υποδείξουν πρόσωπα για τις θέσεις του Δ.Σ.. Αν παραλείψουν ή αρνηθούν να υποδείξουν µέλος ή µέλη και τους
αναπληρωτές τους µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζει στη θέση
των ελλειπόντων µελών πρόσωπα εγνωσµένης εµπειρίας σε αντικείµενα συναφή µε το έργο των ΦΔΠΠ. Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζει µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τα µέλη και τον Πρόεδρο
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του Δ.Σ. του ΦΔΠΠ. Η θητεία του Προέδρου και των µελών του Δ.Σ. είναι τριετής µε δυνατότητα ανανέωσης.
4. Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που συγκαλείται
µε ευθύνη του Προέδρου του, συγκροτείται αυτό σε σώµα µε εκλογή µεταξύ των µελών Αντιπροέδρου και Γραµµατέα.
5. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά µία (1) φορά το µήνα και
εκτάκτως όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από τρία (3)
µέλη. Η σύγκλησή του γίνεται µε πρόσκληση του Προέδρου του προς τα µέλη και τα αναπληρωµατικά τρεις (3)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση, η οποία
περιλαµβάνει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Μέλος
που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από
τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτο κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. και αντικαθίσταται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη µπορεί να συζητηθούν εφόσον συµφωνεί η
πλειοψηφία των παριστάµενων µελών του Δ.Σ.. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. µπορεί να πραγµατοποιούνται και µέσω τηλεδιάσκεψης σε πιστοποιηµένη αίθουσα, σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
6. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη του, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου.
7. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά,
σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταγράφονται οι απόψεις ή
και οι προτάσεις των µελών και οι λαµβανόµενες αποφάσεις. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα µέλη, σε περίπτωση δε άρνησης µέλους να υπογράψει γίνεται σχετική µνεία και αναγράφονται οι λόγοι της άρνησής του. Τα πρακτικά µπορεί να τηρούνται και µε τη µέθοδο της µαγνητοφώνησης, οπότε υπογράφονται στην
επόµενη συνεδρίαση.
8. Ο Πρόεδρος: α) συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές
και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και β) εκπροσωπεί τον
ΦΔΠΠ ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και άλλης
δηµόσιας αρχής, πιστωτικών ιδρυµάτων και γενικά τρίτων. Με απόφαση του Δ.Σ. η αρµοδιότητα αυτή µπορεί
να µεταβιβαστεί σε άλλο µέλος του Δ.Σ. ή σε άλλο όργανο του φορέα. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές του κάθε φορά που κωλύεται
από τον Αντιπρόεδρο και αν αυτός κωλύεται από άλλο
µέλος του Δ.Σ. που ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ..
9. Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον ορισµό των µελών Δ.Σ. των ΦΔΠΠ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 εκδίδεται µέσα στο πρώτο εξάµηνο του έτους 2018.
10. Τα µέλη των Δ.Σ. των ΦΔΠΠ δεν αµείβονται για το
έργο τους. Κατά τον ορισµό των µελών του Δ.Σ., εξαιτίας του ειδικού αντικειµένου των ΦΔΠΠ και της σχετικής εµπειρίας και γνώσης της περιοχής ευθύνης που οφείλουν να έχουν τα µέλη των Δ.Σ., δεν τηρείται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).
Άρθρο 6
Αρµοδιότητες του Δ.Σ. των ΦΔΠΠ
1. Αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου είναι:

α) η εύρυθµη διοικητική λειτουργία του οικείου φορέα
και η στελέχωσή του,
β) η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της έκθεσης αξιολόγησης της περίπτωσης γ΄ του
άρθρου 4. Η παραπάνω έκθεση εγκρίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και καθίσταται υποχρεωτική η εφαρµογή της από τον ΦΔΠΠ,
γ) η λήψη αποφάσεων που αφορούν τις αρµοδιότητες
των περιπτώσεων α΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 4,
δ) η έγκριση των µελετών, ερευνών και λοιπών έργων
της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 4,
ε) η διαβίβαση των στοιχείων της περίπτωσης α΄ του
άρθρου 4 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
καθώς και η µέριµνα επικαιροποίησης των σχεδίων διαχείρισης,
στ) η παροχή της αιτιολογηµένης γνωµοδότησης της
περίπτωσης η΄ του άρθρου 4, καθώς και της γνώµης των
περιπτώσεων θ΄ και ι΄ του ίδιου άρθρου,
ζ) η µέριµνα για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης της
περίπτωσης ια΄ του άρθρου 4,
η) η έγκριση προγραµµάτων και δράσεων και η προβολή του έργου που περιγράφονται στις περιπτώσεις ιγ΄
και ιδ΄ του άρθρου 4,
θ) η εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για την ίδρυση και λειτουργία παραρτηµάτων
και κέντρων πληροφόρησης,
ι) η διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας
τους, καθώς και η διαχείριση των δηµόσιων εκτάσεων
της περίπτωσης ιστ΄ του άρθρου 4,
ια) η έγκριση χορήγησης των αδειών που περιγράφονται στην περίπτωση ιη΄ του άρθρου 4,
ιβ) η έγκριση της ετήσιας έκθεσης της περίπτωσης β΄
του άρθρου 4 και η διαβίβασή της στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ιγ) η κατάρτιση του εσωτερικού κανονισµού διοίκησης
και λειτουργίας του ΦΔΠΠ και η διαβίβασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς έγκριση
και δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ιδ) η κατάρτιση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Δ.Σ. ΦΔΠΠ και η διαβίβασή του στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς έγκριση και δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Το Δ.Σ. έχει αποφασιστική αρµοδιότητα για κάθε θέµα που εµπίπτει στο πεδίο δράσης του οικείου ΦΔΠΠ και
δεν κατονοµάζεται ρητά στο παρόν, καθώς και για την επίλυση οποιουδήποτε θέµατος προκύπτει σχετικά µε την
εύρυθµη λειτουργία του οικείου ΦΔΠΠ.
3. Το Δ.Σ. µπορεί µε απόφασή του να εκχωρεί συγκεκριµένες αρµοδιότητες στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο
ή σε άλλο όργανο του ΦΔΠΠ.
4. Το Δ.Σ. µπορεί µε απόφασή του να αναθέτει σε άµισθη Επιστηµονική Επιτροπή, που αποτελείται από µέλη
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ερευνητές όλων των βαθµίδων
των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της χώρας και
ειδικούς επιστήµονες, την εκπόνηση επιστηµονικά τεκµηριωµένων εισηγήσεων για κάθε θέµα που ζητείται από
το Δ.Σ. και αφορά τη διαχείριση του προστατευτέου αντικειµένου και την εύρυθµη λειτουργία του ΦΔΠΠ. Με
την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και
κάλυψης των δαπανών της Επιστηµονικής Επιτροπής και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.

18
Άρθρο 7
Προσωπικό των ΦΔΠΠ
1. Επιτρέπεται στους ΦΔΠΠ η πρόσληψη προσωπικού
µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών για να αντιµετωπιστούν επείγουσες ανάγκες των ΦΔΠΠ και να διασφαλιστεί η δυνατότητα προετοιµασίας και ένταξης στις συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις της προγραµµατικής περιόδου του
ΕΣΠΑ 2014-2020 για την επίτευξη θεσµικής θωράκισης
του δικτύου περιοχών Natura 2000 και την προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος και των προστατευτέων αντικειµένων. Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται η
εγκριτική απόφαση της Τριµελούς Επιτροπής της παρ. 1
του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280).
2. Για να διενεργηθούν οι προσλήψεις της παραγράφου 1, το Δ.Σ. των ΦΔΠΠ εκδίδει απόφαση, την οποία αποστέλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
για έγκριση, λαµβάνοντας υπόψη βεβαίωση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία θα προκύπτει η
εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων. Μετά την έγκριση
του Υπουργού, το Δ.Σ. µε απόφασή του εκδίδει προκήρυξη, η οποία κοινοποιείται και εγκρίνεται από το Ανώτατο
Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά ο αριθµός ανά κατηγορία
και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, καθώς και τα προσόντα και τα κριτήρια κατάταξης και γίνεται σύντοµη περιγραφή των καθηκόντων τους. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα
και του ΑΣΕΠ και περίληψή της σε δύο (2) τουλάχιστον
εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Στην περίληψη
αναφέρονται ο αριθµός ανά ειδικότητα προσωπικού, τα
απαιτούµενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και η προθεσµία
υποβολής των αιτήσεων.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται: α) τα απαιτούµενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά), β) τυχόν πρόσθετα κριτήρια
πρόσληψης σε σχέση µε τα κριτήρια του άρθρου 18 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και ο συνολικός τρόπος βαθµολόγησης, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες ειδίκευσης στο πλαίσιο λειτουργίας του οικείου φορέα, γ) η
προθεσµία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο
τρόπος υποβολής τους, δ) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης, καθώς
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδικασία πρόσληψης
του ανωτέρω προσωπικού.
4. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο ΦΔΠΠ, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες προσληπτέων, επιλαχόντων και απορριπτέων, τους οποίους δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο ΑΣΕΠ τους σχετικούς πίνακες για έλεγχο νοµιµότητας. Κατά των προσωρινών
πινάκων οι υποψήφιοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση
ενώπιον του ΑΣΕΠ µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της δηµοσίευσής τους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί τον έλεγχο νοµιµότητας, καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία υποβολής των
ενστάσεων και εν συνεχεία ενηµερώνει τον οικείο
ΦΔΠΠ για να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.
5. Οι οικείοι ΦΔΠΠ προσλαµβάνουν το προσωπικό µε

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
σύµφωνα µε το παρόν, αµέσως µετά την κατάρτιση των
οριστικών πινάκων προσληπτέων.
6. Σε περιπτώσεις χρηµατοδότησης ή επιδότησης του
οικείου ΦΔΠΠ στα πλαίσια ειδικού προγράµµατος και µε
τους όρους του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 135), η
συνολική διάρκεια των συµβάσεων της παραγράφου 1
µπορεί να παρατείνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών για
χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) επιπλέον µηνών και σε
κάθε περίπτωση όχι πέραν των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών.
Άρθρο 8
Πόροι των ΦΔΠΠ
Πόροι των ΦΔΠΠ είναι:
α) επιχορήγηση από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία καταβάλλεται στην αρχή κάθε έτους. Η επιχορήγηση καταβάλλεται κάθε έτος αφού πρώτα οι
ΦΔΠΠ τηρήσουν τις υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου
41 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52),
β) έκτακτες επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις, που δίδονται από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων,
γ) επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις που µπορεί να δίδονται από τον προϋπολογισµό άλλων Υπουργείων, το
Πράσινο Ταµείο, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και οργανισµούς και επιχειρήσεις του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
δ) πόροι που διατίθενται από το Περιφερειακό και τα
Τοµεακά συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (ΕΣΠΑ)
και λοιποί πόροι προερχόµενοι από ταµεία ή άλλα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισµών,
ε) έσοδα από τις δραστηριότητές τους που είναι σύµφωνες µε τους σκοπούς τους, συµπεριλαµβανοµένων
και των εσόδων από προϊόντα που παράγουν ή εκµεταλλεύονται, εισιτήρια, ξεναγήσεις οµάδων επισκεπτών και
άλλες οικοτουριστικές δραστηριότητες, έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις, πώληση υλικών, προβολή και εκµετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού και, γενικότερα, από
την εκµετάλλευση και προβολή του προστατευτέου αντικειµένου,
στ) πρόσοδοι από την εκµετάλλευση της περιουσίας
τους, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές και χορηγίες φυσικών ή νοµικών προσώπων,
ζ) έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις που µπορεί
να συνάπτουν µε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
η) ποσά από κάθε άλλη νόµιµη και συµβατή µε το σκοπό τους δραστηριότητα, τα οποία εγκρίνονται από το
Δ.Σ.,
θ) έσοδα από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειες, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
ι) έσοδα από κάθε πρόστιµο και τέλος για τα οποία
προβλέπεται η απόδοσή τους στους ΦΔΠΠ, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, ιδίως από την αξιοποίηση και
διαχείριση υδατικών, δασικών και λιβαδικών εκτάσεων,
καθώς και των παραγόµενων από αυτά πόρων.
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Άρθρο 9
Αξιολόγηση – έλεγχος του έργου των ΦΔΠΠ

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις

1. Η αξιολόγηση του Δ.Σ και του προσωπικού των
ΦΔΠΠ πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό διοίκησης και λειτουργίας του.
2. Η αξιολόγηση της εφαρµογής των σχεδίων διαχείρισης της περίπτωσης α΄ του άρθρου 4 και της ετήσιας έκθεσης της περίπτωσης β΄ του άρθρου 4 είναι έργο της Επιτροπής «Φύση 2000», σύµφωνα µε το άρθρο 17 του
ν. 2742/1999 (Α΄ 207), όπως ισχύει. Η Επιτροπή διατυπώνει εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποτελεσµατικότητα της προστασίας και τα
µέτρα που πρέπει να ληφθούν.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να καθορίζονται τα κριτήρια για την παρακολούθηση της εφαρµογής των εθνικών, ενωσιακών
και διεθνών στρατηγικών και πολιτικών για τη διατήρηση
και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των
προστατευτέων αντικειµένων.

1. Τα υφιστάµενα Δ.Σ. των ΦΔΠΠ συνεχίζουν αυτοδίκαια το έργο τους µέχρι τη δηµοσίευση της απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε την οποία ορίζονται τα µέλη του Δ.Σ., κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου. Από τη δηµοσίευση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
την οποία ορίζονται τα µέλη του Δ.Σ. παύει η θητεία των
µελών των υφιστάµενων Δ.Σ..
2.α) Οι ΦΔΠΠ συνεχίζουν να απασχολούν το υφιστάµενο προσωπικό τους, που απασχολείται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, µέχρι την ανάρτηση των οικείων οριστικών πινάκων κατάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 7.
β) Οι δαπάνες µισθοδοσίας των ΦΔΠΠ καλύπτονται για
το έτος 2018 από το Πράσινο Ταµείο, ενώ οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται εν µέρει από πιστώσεις
που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σκοπό
αυτόν και εν µέρει από το Πράσινο Ταµείο.
γ) Για τα επόµενα έτη και εφόσον έχουν αναρτηθεί οι
οριστικοί πίνακες κατάταξης του άρθρου 7, οι λειτουργικές δαπάνες των ΦΔΠΠ, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών µισθοδοσίας, καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαφορετικά από το
Πράσινο Ταµείο.
3. Η παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε τους εξαιρετικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος της παραγράφου 1
του άρθρου 7 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 11 του παρόντος, δεν εµπίπτει στους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134)
και δεν µεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας,
σύµφωνα µε την οποία προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές.
4. Η σχέση εργασίας των εργαζοµένων σε ΦΔΠΠ µε
σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος και συνεχίζεται χωρίς διακοπή.
5. Για τις ανάγκες στελέχωσης των ΦΔΠΠ του άρθρου
2, τα οικεία Δ.Σ. µπορεί να ενταχθούν σε κάθε διαθέσιµο
χρηµατοδοτούµενο ή συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα.
6. Οι κανονισµοί των υφιστάµενων ΦΔΠΠ συνεχίζουν
να ισχύουν µέχρι την αντικατάστασή τους.

Άρθρο 10
Ρυθµίσεις σχετικά µε λειτουργικά θέµατα των ΦΔΠΠ
1. Τα Δ.Σ. των ΦΔΠΠ αποφασίζουν στο πρώτο δεκαπενθήµερο κάθε εξαµήνου τις ώρες λειτουργίας του
ΦΔΠΠ, µε βάση το προστατευτέο αντικείµενο, τα γεωγραφικά όρια κάθε φορέα και τις υπηρεσιακές ανάγκες.
2. Για την κάλυψη των οδοιπορικών των µελών των
Δ.Σ.:
α) στους προέδρους και τα µέλη των Δ.Σ. των ΦΔΠΠ αναγνωρίζονται δαπάνες µετακίνησης από την έδρα της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας στην έδρα του
φορέα για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις των
Δ.Σ.,
β) δαπάνες µετακίνησης που πραγµατοποιήθηκαν για
τους προαναφερόµενους σκοπούς από την 1.1.2016 έως
και την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται ως νοµίµως τελεσθείσες και πληρώνονται από το Πράσινο Ταµείο.
3. Στους υπαλλήλους των ΦΔΠΠ, οι οποίοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο για την εξυπηρέτηση δράσεων του
φορέα τους εντός της περιοχής ευθύνης τους (διαχείριση, παρακολούθηση, φύλαξη), καταβάλλεται ολόκληρη η
ηµερήσια αποζηµίωση της παρ. 1 του άρθρου 11 της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, µε ανώτατο όριο τις τριάντα (30) διανυκτερεύσεις κατ’ έτος.
4. Για τα οχήµατα των ΦΔΠΠ, λόγω της επέκτασης
των ορίων ευθύνης τους, δικαιολογείται άρση του περιορισµού κατανάλωσης καυσίµων της 1450/550/1982 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (Β΄
93), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 της
129/2534/20.2.2010 κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονοµικών (Β΄ 108), για
λόγους δηµόσιου συµφέροντος και αποτελεσµατικότερης εποπτείας των προστατευόµενων περιοχών, ύστερα
από αιτιολογηµένη έκθεση του Δ.Σ. για τους λόγους υπέρβασης των ορίων κατανάλωσης καυσίµων, η οποία εγκρίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονοµικών.

Άρθρο 12
Καταργούµενες διατάξεις
1. Οι παράγραφοι 1 έως και 9 του άρθρου 8 του
ν. 4109/2013 (Α΄ 16) καταργούνται.
2. Η παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών της Περιφέρειας Θεσσαλίας ορίζεται
ως ο φορέας διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης
των τεχνικών έργων επαναπληµµυρισµού της λίµνης
Κάρλας και των δικαιωµάτων/υποχρεώσεων για την περίοδο εκτέλεσής τους, σε εφαρµογή των σχετικών απο-
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φάσεων έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων
Κάρλας και µε την προϋπόθεση συνεργασίας της µε τη
Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3199/2003 (Α΄ 280) και του π.δ. 51/2007 (Α΄
54), όπως ισχύουν.»
3. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 και 13
του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), όπως ισχύει,
καταργούνται.
4. Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3044/2002 (Α΄ 197)
καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13
Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 52
του ν. 4280/2014
Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 52 του
ν. 4280/2014 (Α΄ 159) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως
εξής:
«Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται και για τις εκτάσεις
της κατηγορίας α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 998/1979, µε την επιφύλαξη της παρ. 15 του άρθρου
45 του ν. 998/1979.»
Άρθρο 14
Τροποποίηση της παρ. του 14 άρθρου 52
του ν. 4280/2014
1. Στο τέλος της παρ. 14 του άρθρου 52 του
ν. 4280/2014 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οργανωµένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις (κάµπινγκ) της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, που δεν ανήκουν
στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου και λειτουργούν
σε εκτάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της δασικής
νοµοθεσίας και δεν έχουν την προβλεπόµενη από τις
διατάξεις αυτές έγκριση, οφείλουν να λάβουν εντός
χρονικού διαστήµατος τριών (3) ετών την πράξη της
παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 998/1979. Κατά τη διάρκεια
της ανωτέρω προθεσµίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίµων κατεδάφισης και κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων,
που τυχόν έχουν εκδοθεί, και, εφόσον εκδοθεί η προβλεπόµενη πράξη της παρ. 6 του άρθρου 45 του ν.
998/1979, οι πράξεις αυτές παύουν να ισχύουν.»
2. Η τριετής προθεσµία της παραγράφου 1 αρχίζει από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρθρο 15
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 53
του ν. 998/1979
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 998/1979,
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 36
του ν. 4280/2014 και στη συνέχεια η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 12 του
ν. 4315/2014 (Α΄ 269), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Κατ’ εξαίρεση η εγκατάσταση των ανωτέρω έργων υποδοµής και των απαιτούµενων συνοδών τους έργων σε
δίκτυα και περιοχές που προστατεύονται από τις διατά-

ξεις του κοινοτικού δικαίου επιτρέπεται, µε την επιφύλαξη της τήρησης της διαδικασίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.»
Άρθρο 16
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4467/2017
1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 του ν. 4467/2017
(Α΄56) µετά τη φράση «Στους δασικούς υπαλλήλους, κατά την έννοια του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (Α΄ 102)»
προστίθεται η φράση «και στους υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών, που κατέχουν την απαραίτητη έγκριση
της κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων,
η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 4
του άρθρου 47 του ν. 4250/2014 (Α΄74), χωρίς να έχουν
την ειδικότητα του οδηγού και συµµετέχουν στα περίπολα ως οδηγοί».
2. Η παράγραφος 1 ισχύει από 13.4.2017.
Άρθρο 17
Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 56
του ν. 998/1979
Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 56
του ν. 998/1979, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 και η παράγραφος 4 αυτού τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του ν. 4315/2014, αντικαθίστανται ως εξής:
«Η εγκατάσταση ορειβατικών καταφυγίων σε δάση,
δασικές εκτάσεις ή δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων
α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 που βρίσκονται εντός περιοχών προστασίας των νόµων 1650/1986
(Α΄160) και 3028/2002 (Α΄153) επιτρέπεται εφόσον προβλέπεται από το ειδικό καθεστώς προστασίας των ανωτέρω περιοχών και µε την τήρηση και των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων αυτού. Ειδικότερα η εγκατάσταση σε δίκτυα και περιοχές που προστατεύονται από τις
διατάξεις του κοινοτικού δικαίου επιτρέπεται εφόσον είναι σύµφωνη µε τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων
διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας.
Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του δεύτερου εδαφίου, για τη διενέργεια των επεµβάσεων του παρόντος ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 10 του
ν. 4014/2011.»
Άρθρο 18
Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 47
του ν. 998/1979
Η παρ. 12 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 τροποποιείται ως ακολούθως:
«12. Δεν εµπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 5
έως 11 του παρόντος οι εκτάσεις που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του
ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του
ν. 3937/2011 (Α΄ 60), εκτός αν η γεωργική εκµετάλλευση προβλέπεται από το ως άνω ειδικό καθεστώς προστασίας ή αν η γεωργική εκµετάλλευση προϋπήρχε της υπαγωγής της έκτασης στο ειδικό καθεστώς προστασίας και
το καθεστώς αυτό δεν έχει εξειδικευθεί κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Τυχόν εκδοθέντες τίτλοι κυριότητας ανακαλούνται και το τίµηµα επιστρέφεται. Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεση της προϊσχύουσας διάταξης ανακαλούνται αυτοδικαίως.»
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Άρθρο 19
Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 211
του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), η οποία προστέθηκε
µε το άρθρο 104 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115)
Η παρ. 3 του άρθρου 211 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 104 του ν. 4486/2017 (Α΄
115), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η αρµόδια Λιµενική Αρχή δύναται να παρέχει άδεια σε φορείς διοίκησης λιµένων ή σε οποιονδήποτε
παραχωρείται ή εκµισθώνεται χώρος αιγιαλού ή παραλίας ή ζώνης λιµένα, προκειµένου να τοποθετούνται για
πρόσκαιρη χρήση, διάρκειας µέχρι πέντε (5) µηνών, προστατευτικά δίχτυα (πλωτά φράγµατα χωρίς πάκτωση
στον πυθµένα), για την προστασία των λουοµένων από
µέδουσες, σε θαλάσσιες περιοχές, περιλαµβανοµένων
και των περιοχών του δικτύου Natura 2000, µε αναλογική
εφαρµογή της απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και
Αιγαίου 8220/159/13/14.6.2013 (Β΄1543) και την επιφύλαξη των οριζοµένων στις ειδικότερες διατάξεις της νοµοθεσίας για τις προστατευόµενες περιοχές (προεδρικά
διατάγµατα., κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπουργικές
αποφάσεις), ανεξαρτήτως αν οι περιοχές αυτές είναι χαρακτηρισµένες ως πολυσύχναστες ή µη. Ο χώρος τοποθέτησης των προστατευτικών διχτύων γνωστοποιείται από τη Λιµενική Αρχή στην Υδρογραφική Υπηρεσία του
Πολεµικού Ναυτικού για την έκδοση αναγγελίας προς
τους ναυτιλλοµένους.»
Άρθρο 20
Παραρτήµατα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα
του παρόντος νόµου ο πίνακας που περιέχεται στο Παράρτηµα Ι και οι χάρτες που περιέχονται στο Παράρτηµα
ΙΙ.
Άρθρο 21
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την οµαλή
λειτουργία των ΦΔΠΠ.
Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
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Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018

Αριθµ. 1/1/2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. Σκουρλέτης

Ν. Κοτζιάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Όλ. Γεροβασίλη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γ. Σταθάκης

Π. Κουρουµπλής

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έλ. Κουντουρά

Γ. Χουλιαράκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σ. Φάµελλος

Ν. Σαντορινιός
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ι. Αµανατίδης

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, επανακαθορίζεται το
θεσµικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.)
(κατά βάση, τροποποίηση των διατάξεων του ν.
2742/1999) και ρυθµίζονται λοιπά θέµατα αρµοδιότητας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
1.α. Αποσαφηνίζεται η νοµική µορφή των Φ.Δ.Π.Π., οι
οποίοι είναι κοινωφελή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
η δράση τους αποσκοπεί στη διοίκηση και διαχείριση των
περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
(άρθρο 21 του ν.1650/1986)
β. Επαναπροσδιορίζεται η χωρική αρµοδιότητα των ήδη υφιστάµενων (28) Φ.Δ.Π.Π. και παράλληλα συνιστώνται οκτώ (8) νέοι Φορείς µε την προβλεπόµενη χωρική
αρµοδιότητα, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
γ. Με προεδρικό διάταγµα, µπορεί να τροποποιούνται
τα όρια χωρικής αρµοδιότητας των Φ.Δ.Π.Π..
(άρθρα 1, 2)
2.α. Με υπουργικές αποφάσεις ορίζονται οι έδρες των
Φ.Δ.Π.Π. και παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης παραρτηµάτων στους προαναφερόµενους Φορείς, κατά την οριζόµενη διαδικασία.
β. Με κοινή υπουργική απόφαση µπορεί να συσταθεί
άµισθη συµβουλευτική επιτροπή µε την οριζόµενη σύνθεση για το Φορέα Διαχείρισης του Θερµαϊκού Κόλπου,
µε στόχο την υποστήριξη του έργου του Φορέα, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση, καθορίζονται ο αριθµός, η ιδιότητα και η διάρκεια
της θητείας των µελών, η έδρα της επιτροπής, η γραµµατειακή της υποστήριξη και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
- Επίσης, µε κοινή υπουργική απόφαση, µπορούν να
συσταθούν άµισθες συµβουλευτικές επιτροπές και για
τους λοιπούς Φ.Δ.Π.Π..
γ. Κάθε θέµα σχετικά µε την προστασία, διαχείριση
και παρακολούθηση της προστατευόµενης περιοχής της
Χερσονήσου Άθω, ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 105 του Συντάγµατος και του Καταστατικού
Χάρτη του Αγίου Όρους.
δ. Επανακαθορίζονται – συµπληρώνονται οι αρµοδιότητες των Φ.Δ.Π.Π. (άρθρο 15 παρ. 2 του ν.2742/1999),
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για την προστατευόµενη περιοχή, η ανεύρεση, διασφάλιση και αξιοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων για την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών
προτύπων και δράσεων, η χρηστή διαχείριση πηγών εσόδων των Φ.Δ.Π.Π., η διαβούλευση µε την τοπική κοινωνία, κ.λπ..
(άρθρα 3, 4)
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3.α. Επαναπροσδιορίζεται η σύνθεση του Διοικητικού
Συµβουλίου (Δ.Σ.) των Φ.Δ.Π.Π., το οποίο αποτελείται εφεξής από επτά (7) µη αµειβόµενα για το έργο τους µέλη. [Κατά τα ισχύοντα, η σύνθεση των Δ.Σ. κυµαίνεται από επτά (7) έως έντεκα (11) µέλη].
β. Ρυθµίζονται επιµέρους ζητήµατα σχετικά µε τη διαδικασία ορισµού των εκπροσώπων των Ο.Τ.Α., τα προσόντα του Προέδρου του Δ.Σ., ο τρόπος διενέργειας των
συνεδριάσεων και λήψης των αποφάσεων του Δ.Σ.,
κ.λπ..
γ. Αποσαφηνίζονται οι αρµοδιότητες του Δ.Σ. των
Φ.Δ.Π.Π. (εύρυθµη διοικητική λειτουργία του οικείου φορέα και η στελέχωση αυτού, έγκριση µελετών, ερευνών
και λοιπών έργων, διαχείριση κινητής και ακίνητης περιουσίας, κατάρτιση εσωτερικού κανονισµού διοίκησης και
λειτουργίας του Φ.Δ.Π.Π., κ.λπ.) και ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα.
(άρθρα 5, 6)
4.α. Επιτρέπεται στους Φ.Δ.Π.Π., η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών, για την
αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών των φορέων και τη
διασφάλιση της ένταξης στις συγχρηµατοδοτούµενες
πράξεις της προγραµµατικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014 –
2020, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
- Οι ανωτέρω συµβάσεις εξαιρούνται από την έγκριση
της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
β. Προσδιορίζεται η διαδικασία πρόσληψης µέσω
Α.Σ.Ε.Π. του προαναφερόµενου προσωπικού (καθορισµός, µε κοινή υπουργική απόφαση, των απαιτούµενων
ανά ειδικότητα προσόντων, προθεσµία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, κ.λπ.).
γ. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση χρηµατοδότησης
ή επιδότησης του οικείου Φ.Δ.Π.Π. στα πλαίσια ειδικού
προγράµµατος και σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
που ορίζει την ανώτατη διάρκεια συµβάσεων (άρθρο 6
του π.δ. 164/2004), µπορεί να παρατείνεται, µε κοινή υπουργική απόφαση, η συνολική διάρκεια των συµβάσεων
για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) επιπλέον µήνες και
σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των είκοσι τεσσάρων (24)
µηνών.
(άρθρο 7)
5.α. Επαναπροσδιορίζονται οι πόροι των Φ.Δ.Π.Π.,
στους οποίους, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνονται: i) έκτακτες επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις από τον τακτικό
προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.), πέραν της ήδη προβλεπόµενης επιχορήγησης
από τον τακτικό προϋπολογισµό του εν λόγω Υπουργείου, ii) πόροι που διατίθενται από το Περιφερειακό
και τα Τοµεακά συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
(Ε.Σ.Π.Α.), καθώς και λοιποί πόροι προερχόµενοι από ταµεία ή άλλα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
διεθνών οργανισµών, iii) έσοδα από προγραµµατικές
συµβάσεις που µπορεί να συνάπτουν µε νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), iv) έσοδα από κάθε πρόστιµο και τέλος, για τα οποία προβλέπεται η απόδοσή
τους στους Φ.Δ.Π.Π., σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (αξιοποίηση και διαχείριση υδατικών, δασικών και λιβαδικών εκτάσεων), κ.λπ..
β. Προβλέπεται η αξιολόγηση του έργου των Φ.Δ.Π.Π.,
η οποία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό διοίκησης και λειτουργίας του και καθορίζεται η ακολουθούµενη διαδικασία.
(άρθρα 8, 9)
6. Ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας των Φ.Δ.Π.Π. (ωρά-

ριο λειτουργίας, µετακινήσεις προσωπικού, κ.λπ.) και ειδικότερα:
α. Στους προέδρους και στα µέλη των Δ.Σ. των
Φ.Δ.Π.Π. αναγνωρίζονται έξοδα µετακίνησης από την έδρα της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας στην έδρα του φορέα για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις
των Δ.Σ..
β. Θεωρούνται ως νοµίµως τελεσθείσες οι δαπάνες
µετακίνησης που πραγµατοποιήθηκαν για τους προβλεπόµενους σκοπούς, από 1.1.2016 έως και την έναρξη ισχύος των προτεινοµένων διατάξεων και πληρώνονται
από το Πράσινο Ταµείο.
γ. Καταβάλλεται στους υπαλλήλους των Φ.Δ.Π.Π., οι
οποίοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο για την εξυπηρέτηση των δράσεων του φορέα τους, ολόκληρη η προβλεπόµενη, κατά την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 2 παρ. Δ΄ υποπαρ. Δ9 άρθρο 11 παρ. 1 του ν.4336/2015), ηµερήσια
αποζηµίωση (40 ευρώ ηµερησίως), µε ανώτατο όριο τις
τριάντα (30) διανυκτερεύσεις κατ’ έτος.
δ. Επιτρέπεται, για τα οχήµατα των Φ.Δ.Π.Π., η άρση
του περιορισµού κατανάλωσης καυσίµων (µείωση κατά
30%), όπως ορίζεται στη µνηµονευόµενη κοινή υπουργική απόφαση, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και αποτελεσµατικότερης εποπτείας των προστατευόµενων
περιοχών. (άρθρο 10)
7. Περιλαµβάνονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις
σχετικά µε τη συνέχιση λειτουργίας των υφιστάµενων
Φ.Δ.Π.Π. και συγκεκριµένα προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Οι Φορείς συνεχίζουν να απασχολούν το υφιστάµενο προσωπικό που εργάζεται µε σύµβαση Ι.Δ.Ο.Χ., µέχρι
την ανάρτηση των οριστικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π..
β. Οι δαπάνες µισθοδοσίας των Φ.Δ.Π.Π. καλύπτονται
για το έτος 2018 από το Πράσινο Ταµείο, ενώ οι λοιπές
λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται εν µέρει από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εν λόγω σκοπό και εν µέρει από το Πράσινο Ταµείο.
- Για τα επόµενα έτη, οι λειτουργικές δαπάνες των
Φ.Δ.Π.Π., συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών µισθοδοσίας, καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον
τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας διαφορετικά, καλύπτονται από το Πράσινο
Ταµείο.
γ. Ορίζεται ότι, σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, η παροχή υπηρεσιών
δεν εµπίπτει στους περιορισµούς περί απαγόρευσης σύναψης διαδοχικών συµβάσεων και ανώτατης διάρκειας
αυτών (άρθρα 5 και 6 του π.δ. 164/2004, αντίστοιχα) και
δεν µεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, µε
την οποία προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές.
δ. Παρατίθενται οι διατάξεις που καταργούνται µε τις
προτεινόµενες ρυθµίσεις.
(άρθρα 11, 12)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Τροποποιούνται – συµπληρώνονται συγκεκριµένες
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε περιβαλλοντικά και λοιπά συναφή θέµατα. Ειδικότερα, µεταξύ
άλλων:
1. Ορίζεται ότι: i) χιονοδροµικά κέντρα και υφιστάµενες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τη λειτουργία αυτών, τα οποία λειτουργούν σε δάση και δασικές εκτάσεις
ιδιαίτερου επιστηµονικού, αισθητικού, οικολογικού κ.λπ.
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ενδιαφέροντος και ii) οι υφιστάµενες οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάµπινγκ) που λειτουργούν σε
δασικές εκτάσεις χωρίς την προβλεπόµενη έγκριση, οφείλουν να λάβουν εντός της οριζόµενης προθεσµίας,
την απαιτούµενη έγκριση επέµβασης (πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα της αρµόδιας Δασικής Αρχής του άρθρου 45 παρ. 6 του ν. 998/1979), µε τις προβλεπόµενες
επιφυλάξεις για την τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
- Εντός της οριζόµενης προθεσµίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίµων, κατεδάφισης και κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων.
- Σε περίπτωση δε, που οι εν λόγω πράξεις της Δασικής Αρχής έχουν ήδη εκδοθεί, αυτές παύουν να ισχύουν.
(άρθρα 13, 14)
2.α. Προβλέπονται συγκεκριµένες παρεµβάσεις που
επιτρέπονται σε περιοχές δικτύου, προστατευόµενες από το ενωσιακό δίκαιο (εγκαταστάσεις έργων υποδοµής,
ορειβατικά καταφύγια, γεωργικές εκµεταλλεύσεις,
κ.λπ.), σύµφωνα µε τις οριζόµενες επιφυλάξεις για την
τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
β. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης, υπό προϋποθέσεις, άδειας τοποθέτησης προστατευτικών δικτύων,
µέχρι πέντε (5) µήνες, για την προστασία των λουοµένων από µέδουσες και στις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000. [Κατά τα ισχύοντα, η εν λόγω άδεια
χορηγείται σε θαλάσσιες περιοχές για τρεις (3) µήνες].
(άρθρα 15, 17 – 19)
3. Καθιερώνεται η καταβολή της ηµερήσιας αποζηµίωσης του άρθρου 2 παρ. Δ΄ υποπαρ. Δ9 άρθρο 11 παρ. 1
του ν. 4336/2015 (40 ευρώ ηµερησίως, µε ανώτατο όριο
τις 45 διανυκτερεύσεις κατ’ έτος) και στους υπαλλήλους
των δασικών υπηρεσιών, που κατέχουν την απαραίτητη
έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων, χωρίς να έχουν την ειδικότητα οδηγού. (Σήµερα, η
εν λόγω αποζηµίωση καταβάλλεται µόνο στους δασικούς υπαλλήλους, κατά την έννοια του άρθρου 39 του
ν.1845/1999).
- Η εν λόγω ρύθµιση ισχύει αναδροµικά από
13.4.2017.
(άρθρο 16)
4.α. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του υπό ψήφιση νόµου τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ, µε το
οριζόµενο περιεχόµενο.
β. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε
κοινή υπουργική απόφαση, κάθε αναγκαίας λεπτοµέρειας για την οµαλή λειτουργία των Φ.Δ.Π.Π..
(άρθρα 20, 21)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και επί του προϋπολογισµού του Πράσινου Ταµείου (Ν.Π.Δ.Δ. / φορέας
της Γενικής Κυβέρνησης), κατά περίπτωση
1. Ετήσια δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισµού, από
την κάλυψη των εξόδων µισθοδοσίας του προσωπικού
των υφιστάµενων Φ.Δ.Π.Π. και λειτουργίας αυτών, η οποία, σύµφωνα µε το αρµόδιο Υπουργείο, εκτιµάται στο
ποσό των 10 εκατ. ευρώ, περίπου. (άρθρο 11 παρ. 2) Το
ύψος της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται, για το έτος 2018,
στο ποσό των 4 εκατ. ευρώ και καλύπτει µόνο τα λειτουργικά έξοδα των Φ.Δ.Π.Π., για καθένα των ετών 2019

και 2020, ανέρχεται στο ποσό των 6 εκατ. ευρώ και καλύπτει, πέραν των λειτουργικών εξόδων και µέρος των
εξόδων της µισθοδοσίας και για το έτος 2021, ανέρχεται
συνολικά (λειτουργικά έξοδα και µισθοδοσία) στο ποσό
των 10 εκατ. ευρώ.
2. Ετήσια δαπάνη του προϋπολογισµού του Πράσινου
Ταµείου, από την κάλυψη των εξόδων µισθοδοσίας του
προσωπικού των υφιστάµενων Φ.Δ.Π.Π., η οποία, σύµφωνα µε το αρµόδιο Υπουργείο, εκτιµάται, για το έτος
2018, στο ποσό των 6 εκατ. ευρώ, περίπου. (άρθρο 11
παρ. 2) Η εν λόγω δαπάνη, για καθένα των ετών 2019
και 2020, καλύπτει µέρος των εξόδων µισθοδοσίας και εκτιµάται στο ποσό των 4 εκατ. ευρώ.
3. Πρόσθετη δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισµού
και του Πράσινου Ταµείου, κατά το µέρος που τους αναλογεί σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις, από την:
α) καταβολή ολόκληρης της ηµερήσιας αποζηµίωσης
του άρθρου 2 παρ. Δ΄ υποπαρ. Δ9 άρθρο 11 παρ. 1 του
ν. 4336/2015 (40 ευρώ ηµερησίως) στους υπαλλήλους
των Φ.Δ.Π.Π. που διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο για την
εξυπηρέτηση δράσεων του φορέα τους εντός της περιοχής ευθύνης τους, µε ανώτατο όριο τις τριάντα (30) διανυκτερεύσεις κατ’ έτος. (άρθρα 10 παρ. 3) Το ύψος της
εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα
(αριθµός διανυκτερεύσεων, κ.λπ.),
β) κατάργηση του περιορισµού του ανώτατου ορίου
κατανάλωσης καυσίµων (µείωση κατά 30%) για τα οχήµατα των Φ.Δ.Π.Π.. (άρθρο 10 παρ. 4) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός οχηµάτων, κ.λπ.).
4. Δαπάνη του προϋπολογισµού του Πράσινου Ταµείου, από την καταβολή εξόδων µετακίνησης στους προέδρους και τα µέλη των Δ.Σ. των Φ.Δ.Π.Π. για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών, το ύψος της οποίας
εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός µελών,
µετακινήσεων, κ.λπ.) (άρθρο 10 παρ. 2). Η εν λόγω δαπάνη, σύµφωνα µε τους επισπεύδοντες, εκτιµάται ότι θα ανέλθει, για το έτος 2018, στο ποσό των 95 χιλ. ευρώ, περίπου, συµπεριλαµβανοµένων και των δαπανών µετακίνησης των ανωτέρω που πραγµατοποιήθηκαν από
1.1.2016 έως και την έναρξη ισχύος των προτεινοµένων
ρυθµίσεων.
5. Δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού του Πράσινου Ταµείου, από την καταβολή
της ηµερήσιας αποζηµίωσης του άρθρου 2 παρ. Δ΄ υποπαρ. Δ9 άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 4336/2015 (40 ευρώ ηµερησίως, µε ανώτατο όριο τις 45 διανυκτερεύσεις κατ’ έτος) στους υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών, για την
κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων, χωρίς
να κατέχουν την ειδικότητα του οδηγού. (άρθρο 16) Το
ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά
γεγονότα (αριθµός δικαιούχων, διανυκτερεύσεων, κ.λπ.).
6. Ενδεχόµενη δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισµού, από τυχόν έκτακτες επιχορηγήσεις και χρηµατοδοτήσεις των Φ.Δ.Π.Π., από τον τακτικό προϋπολογισµό
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
(άρθρο 8 περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄)
7. Απώλεια εσόδων του Πράσινου Ταµείου, από τη µη
επιβολή προστίµων κατεδάφισης και κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων στις οριζόµενες περιπτώσεις
(λειτουργία χιονοδροµικών κέντρων σε δασικές περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και υφιστάµενων οργανωµένων τουριστικών κατασκηνώσεων,
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που δεν διαθέτουν την απαιτούµενη έγκριση) (άρθρα 13
και 14) Το ύψος της εν λόγω απώλειας εξαρτάται από
πραγµατικά γεγονότα (αριθµός διοικητικών πράξεων, ύψος προστίµων, κ.λπ.).
8. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης του Κρατικού Προϋπολογισµού, από την κατάργηση της διοικητικής µονάδας, επιπέδου Τµήµατος, στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την ως εκ τούτου, µη καταβολή του επιδόµατος θέσης ευθύνης στον προϊστάµενο αυτής, καθώς
και τη µη κάλυψη, εφεξής, των λειτουργικών της εξόδων. (άρθρο 12 παρ. 3 / άρθρο 15 παρ. 5 περίπτωση στ΄
του ν. 2742/1999) Το ύψος της εν λόγω εξοικονόµησης
ανέρχεται στο ποσό των 4 χιλ. ευρώ, περίπου, ετησίως.
9. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων του Πράσινου Ταµείου,
από την είσπραξη του τιµήµατος εξαγοράς των δασικών
εκτάσεων που δύνανται να εκχερσωθούν για γεωργική
χρήση. (άρθρο 18) Το ύψος των εν λόγω εσόδων εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα.
ΙΙ. Από τη σύσταση και λειτουργία νέων Φ.Δ.Π.Π. προκαλούνται δαπάνες, από την αντιµετώπιση των εξόδων
λειτουργίας τους και µισθοδοσίας του προσωπικού αυτών, οι οποίες θα καλύπτονται κατά βάση, µε επιχορήγηση του Κρατικού Προϋπολογισµού και από ίδια έσοδα
των Φορέων στο βαθµό που θα υπάρξουν.
Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2018
Η Γενική Διευθύντρια
κ.α.α.
Γεώργιος Μπούτος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις»
Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και επί του προϋπολογισµού του Πράσινου Ταµείου (Ν.Π.Δ.Δ. / φορέας
της Γενικής Κυβέρνησης), κατά περίπτωση
1. Ετήσια δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισµού, από
την κάλυψη των εξόδων µισθοδοσίας του προσωπικού
των υφιστάµενων ΦΔΠΠ και λειτουργίας αυτών, η οποία
εκτιµάται στο ποσό των 10 εκατ. ευρώ, περίπου. (άρθρο
11 παρ. 2) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται, για
το έτος 2018, στο ποσό των 4 εκατ. ευρώ και καλύπτει
µόνο τα λειτουργικά έξοδα των ΦΔΠΠ, για καθένα των
ετών 2019 και 2020, ανέρχεται στο ποσό των 6 εκατ. ευρώ και καλύπτει, πέραν των λειτουργικών εξόδων και µέρος των εξόδων της µισθοδοσίας και για το έτος 2021,
ανέρχεται συνολικά (λειτουργικά έξοδα και µισθοδοσία)
στο ποσό των 10 εκατ. ευρώ.
2. Ετήσια δαπάνη του προϋπολογισµού του Πράσινου
Ταµείου, από την κάλυψη των εξόδων µισθοδοσίας του
προσωπικού των υφιστάµενων ΦΔΠΠ, η οποία εκτιµάται,

για το έτος 2018, στο ποσό των 6 εκατ. ευρώ, περίπου.
(άρθρο 11 παρ. 2) Η εν λόγω δαπάνη, για καθένα των ετών 2019 και 2020, καλύπτει µέρος των εξόδων µισθοδοσίας και εκτιµάται στο ποσό των 4 εκατ. ευρώ.
3. Πρόσθετη δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισµού
και του Πράσινου Ταµείου, κατά το µέρος που τους αναλογεί, σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις, από την:
α) καταβολή ολόκληρης της ηµερήσιας αποζηµίωσης
του άρθρου 2 παρ. Δ΄ υποπαρ. Δ9 άρθρο 11 παρ. 1 του
ν.4336/2015 (40 ευρώ ηµερησίως) στους υπαλλήλους
των ΦΔΠΠ που διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο για την εξυπηρέτηση δράσεων του φορέα τους εντός της περιοχής ευθύνης τους, µε ανώτατο όριο τις τριάντα (30) διανυκτερεύσεις κατ’ έτος. (άρθρα 10 παρ. 3) Το ύψος της
εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα
(αριθµός διανυκτερεύσεων, κ.λπ.),
β) κατάργηση του περιορισµού του ανώτατου ορίου
κατανάλωσης καυσίµων (µείωση κατά 30%) για τα οχήµατα των ΦΔΠΠ. (άρθρο 10 παρ. 4) Το ύψος της εν λόγω
δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός
οχηµάτων, κ.λπ.).
4. Δαπάνη του προϋπολογισµού του Πράσινου Ταµείου, από την καταβολή εξόδων µετακίνησης στους προέδρους και τα µέλη των Δ.Σ. των ΦΔΠΠ για τη συµµετοχή
τους στις συνεδριάσεις αυτών, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός µελών, µετακινήσεων, κ.λπ.) (άρθρο 10 παρ. 2). Η εν λόγω δαπάνη εκτιµάται ότι θα ανέλθει, για το έτος 2018, στο ποσό των
95 χιλ. ευρώ, περίπου, συµπεριλαµβανοµένων και των
δαπανών µετακίνησης των ανωτέρω που πραγµατοποιήθηκαν από 1.1.2016 έως και την έναρξη ισχύος των προτεινοµένων ρυθµίσεων.
5. Δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού του Πράσινου Ταµείου, από την καταβολή
της ηµερήσιας αποζηµίωσης του άρθρου 2 παρ. Δ΄ υποπαρ. Δ9 άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 4336/2015 (40 ευρώ ηµερησίως, µε ανώτατο όριο τις 45 διανυκτερεύσεις κατ’ έτος) στους υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών, για την
κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων, χωρίς
να κατέχουν την ειδικότητα του οδηγού. (άρθρο 16) Το
ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά
γεγονότα (αριθµός δικαιούχων, διανυκτερεύσεων, κ.λπ.).
6. Ενδεχόµενη δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισµού, από τυχόν έκτακτες επιχορηγήσεις και χρηµατοδοτήσεις των ΦΔΠΠ, από τον τακτικό προϋπολογισµό
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
(άρθρο 8 περ. α΄, β΄ και γ΄)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού του Πράσινου Ταµείου, κατά περίπτωση.
7. Απώλεια εσόδων του Πράσινου Ταµείου, από τη µη
επιβολή προστίµων κατεδάφισης και κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων στις οριζόµενες περιπτώσεις
(λειτουργία χιονοδροµικών κέντρων σε δασικές περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και υφιστάµενων οργανωµένων τουριστικών κατασκηνώσεων,
που δεν διαθέτουν την απαιτούµενη έγκριση). (άρθρα 13
και 14) Το ύψος της εν λόγω απώλειας εξαρτάται από
πραγµατικά γεγονότα (αριθµός διοικητικών πράξεων, ύψος προστίµων, κ.λπ.).
Η εν λόγω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από
άλλες πηγές εσόδων του προϋπολογισµού του Ταµείου.
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ΙΙ. Από τη σύσταση και λειτουργία νέων ΦΔΠΠ προκαλούνται δαπάνες, από την αντιµετώπιση των εξόδων λειτουργίας τους και µισθοδοσίας του προσωπικού αυτών,
οι οποίες θα καλύπτονται κατά βάση, µε επιχορήγηση
του Κρατικού Προϋπολογισµού και από ίδια έσοδα των
Φορέων στο βαθµό που θα υπάρξουν.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Γ. Σταθάκης
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