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 ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Φωτήλα Ιάσονα  

  

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»  

 

ΣΧΕΤ: Η µε αριθµό πρωτ. 6302/30-5-2018 Ερώτηση   

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον ανωτέρω 

αναφερόµενο Βουλευτή, σας γνωρίζουµε ότι το ΥΠΕΝ θεωρεί ζήτηµα πρωτίστης σηµασίας την ολοκληρωµένη και 

αποτελεσµατική λειτουργία των Φ∆ΠΠ προκειµένου να επιτευχθεί η αειφορική διαχείριση των προστατευόµενων 

περιοχών και των προστατευτέων αντικειµένων τους, σε συνδυασµό µε τις ανθρώπινες δραστηριότητες και την ήπια 

οικονοµική ανάπτυξη. Η Ελλάδα µε 446 περιοχές ενταγµένες στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, που αντιστοιχούν 

στο 27,9% της χερσαίας και στο 22,3% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας αντίστοιχα, βρίσκεται στις υψηλότερες 

θέσεις κάλυψης ανάµεσα στις χώρες της Ε.Ε., αναδεικνύοντας την αξία της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα αλλά και τη 

συνοδευόµενη ευθύνη για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

Η περιοχή των Υγροτόπων Κοτυχίου και του ∆άσους Στροφυλιάς εκτείνεται στις βορειοδυτικές ακτές της 

Πελοποννήσου και αποτελεί ένα σηµαντικό παράκτιο µωσαϊκό οικοσυστηµάτων µε πλούσια χλωρίδα και πανίδα. 

Εκτός των υπολοίπων διεθνών συµβάσεων καθώς και Ευρωπαϊκών και εθνικών νοµοθεσιών, το  ∆άσος Στροφυλιάς - 

Λίµνης Πρόκοπου - Λάµιας, ∆ήµου Λαρισσού Νοµού Αχαΐας, έχει οριστεί ως µόνιµο Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΦΕΚ 

39/Β/18.01.2002). Βάσει του συγκεκριµένου νοµοθετικού πλαισίου εντός του καταφυγίου απαγορεύεται, µεταξύ 

άλλων, η θήρα και η σύλληψη κάθε είδους άγριας πανίδας για µη ερευνητικούς σκοπούς. 

Σύµφωνα µε τα υπ’ αριθµ. 111446/4-6-2018 και υπ’ αριθµ. 120229/13-6-2018 έγγραφα που 

επισυνάπτονται, τόσο στο ∆ασαρχείο Πατρών όσο και στο ∆ασαρχείο Αµαλιάδας, δεν έχει αναφερθεί γραπτή ή 

τηλεφωνική καταγγελία για περιστατικό λαθροθηρίας. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 

πραγµατοποιούν περιπολίες εντός του δάσους Στροφυλιάς και της λίµνης Κοτυχίου όλες τις µέρες της εβδοµάδας. 

Επιπλέον κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδοµάδων το ∆ασαρχείο Πατρών εκτελεί ειδικό πρόγραµµα πρόληψης 

της λαθροϋλοτοµίας, το οποίο χρηµατοδοτείται από το Πράσινο Ταµείο. Η παρουσία της θηροφυλακής της Γ’ 

Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Πελοποννήσου είναι επίσης εντατική και αδιάλειπτη εντός του Εθνικού Πάρκου, βάσει του 

υπ’ αριθµ. 924/6-6-2018 εγγράφου που επισυνάπτεται. 

Μετά τη θέσπιση του πρόσφατου νόµου 4519/2018 ορίζεται σαφώς η χρηµατοδοτική κάλυψη λειτουργίας 

του Φ∆ΠΠ, και πιο συγκεκριµένα, οι πόροι του Φ∆ΠΠ προέρχονται από: 

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 Φ∆ΠΠ τηρήσουν 

τις υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) 
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β) έκτακτες επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις, που δίδονται από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 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 ∆.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 Φ∆ΠΠ, σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία, ιδίως από την αξιοποίηση και διαχείριση υδατικών, δασικών και λιβαδικών εκτάσεων, καθώς και 

των παραγόµενων από αυτά πόρων. 

Με τον ισχύοντα νόµο για πρώτη φορά προβλέπονται οι πόροι των Φ∆ΠΠ µε ειδικές αναφορές σε πιστώσεις 

που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό του ΥΠΕΝ, ενώ ρυθµίζονται εκκρεµότητες επί των οργανωτικών και 

λειτουργικών θεµάτων των Φ∆ΠΠ (π.χ. κάλυψη οδοιπορικών, έξοδα καυσίµων, ωράριο λειτουργίας). Αντιθέτως από 

το 2000 µέχρι τη θέσπιση του συγκεκριµένου νόµου, οι Φ∆ΠΠ επιχορηγούνταν και λειτουργούσαν µόνο µε πόρους 

από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και το Πράσινο Ταµείο καταγράφοντας πολλά προβλήµατα. Το ΥΠΕΝ έχει σχεδιάσει την 

επιχορήγηση µε 4 εκατοµµύρια από τον τακτικό προϋπολογισµό του ΥΠΕΝ, και µόνο η µισθοδοσία θα καλυφθεί από 

το Πράσινο Ταµείο. Σταδιακά και για τα δύο επόµενα έτη (2019-2020) προβλέπεται να καλυφθεί µεγαλύτερο µέρος 

των λειτουργικών δαπανών των Φ∆ΠΠ από τον κρατικό προϋπολογισµό, µε απώτερο στόχο από το 2021 και έπειτα 

να ενταχθούν πλήρως και να επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό. Το ύψος της ετήσιας δαπάνης του 

κρατικού προϋπολογισµό για τους Φ∆ΠΠ µεταβαίνει από τα 4 εκατοµµύρια για το 2018 στα 6 εκατοµµύρια για τα έτη 

219 και 2020 καλύπτοντας εκτός από τα λειτουργικά έξοδα και µέρος της µισθοδοσίας καταλήγοντας για το έτος 

2021 και εφεξής στα 10 εκατοµµύρια καλύπτοντας τόσο τα λειτουργικά έξοδα όσο και τη µισθοδοσία των Φ∆ΠΠ. Η 

αλλαγή αυτή στον τρόπο χρηµατοδότησης των Φ∆ΠΠ έχει θετική συνέπεια στην εθνική οικονοµία αφού σηµατοδοτεί 

ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση και τη διοίκηση των προστατευόµενων περιοχών του δικτύου Natura 

2000 τοποθετώντας τους Φ∆ΠΠ στην πρωταγωνιστική θέση που τους αρµόζει ως θεσµός περιβαλλοντικής διαχείρισης 

και εργαλείο διαµόρφωσης και εφαρµογής της τοπικής ανάπτυξης. 

Όσον αφορά την υποστελέχωση, βάσει του νόµου 4519/2018, άρθρο 7, παρ. 1, επιτρέπεται στους Φ∆ΠΠ η 

πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών για να 

αντιµετωπιστούν επείγουσες ανάγκες. 

Το ΥΠΕΝ µε την εφαρµογή του νόµου 4519/2018 στοχεύει στην εξασφάλιση της εργασίας στους Φ∆ΠΠ µέσω 

κριτηρίων αξιολόγησης και διαφάνειας και βασικό γνώµονα την προστασία του δηµόσιου χώρου και του φυσικού 

περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια µετά τη λήξη των προγραµµάτων (Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) το ΥΠΕΝ χρηµατοδότησε τη 

µισθοδοσία των εργαζοµένων Φ∆ΠΠ από το Πράσινο Ταµείο, µέσω ετήσιων παρατάσεων των συµβάσεών τους, 

δίνοντας ουσιαστικά τεχνητή αναπνοή στους Φορείς, ώστε να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα τόσο στη λειτουργία 

τους όσο και στις θέσεις εργασίας. Τηρώντας τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας αλλά και τις απαιτήσεις του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι παρατάσεις αυτές έπρεπε να λήξουν και σε καµία περίπτωση να παραταθούν πέραν των 24 

µηνών. Το 2019 το ΥΠΕΝ στοχεύει να στελεχώσει το προσωπικό των Φ∆ΠΠ µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου µέσω διαγωνισµών και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΑΣΕΠ και προσδιορίζονται πρόσθετα κριτήρια 

µοριοδότησης που θα αφορούν την προϋπηρεσία και την εµπειρία στο συγκεκριµένο αντικείµενο, την εντοπιότητα 

κ.λπ. 
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Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το ΥΠΕΝ έχει αποφασίσει την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών 

Μελετών για όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας, µεταξύ των οποίων είναι και το Εθνικό Πάρκο 

Στροφυλιάς. Από αυτές τις µελέτες θα προκύψουν Προεδρικά ∆ιατάγµατα χαρακτηρισµού, οριοθέτησης ζωνών 

προστασίας και καθορισµού µέτρων, όρων και περιορισµών για την προστασία και τη διαχείριση του φυσικού 

περιβάλλοντος, που περιλαµβάνουν και τις σχετικές διατάξεις περί θήρας. Επίσης θα εκπονηθούν Σχέδια ∆ιαχείρισης 

για κάθε περιοχή, που θα εξασφαλίσουν την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του κάθε Φ∆ΠΠ. Στόχος αυτών 

των µελετών είναι η προστασία και η διατήρηση των οικοσυστηµάτων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που 

υπάρχουν στις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Ήδη ο σχετικός διαγωνισµός για την επιλογή αναδόχων και την 

ανάθεση αυτών των µελετών έχει ολοκληρωθεί και αναµένεται η έναρξή τους. 

 

 

 

                       Ο ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                

                                                                                                       ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

Συνηµµένα:  

1. Το µε αριθµ. πρωτ. 111446/4-6-2018 έγγραφο του ∆ασαρχείου Πατρών 

2. Το µε αριθµ. πρωτ. 120229/13-6-2018 του ∆ασαρχείου Αµαλιάδας 

3. Το µε αριθµ. πρωτ. 924/6-6-2018  της Γ΄Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Πελοποννήσου 

4. Το µε αριθµ. πρωτ. 312/27-4-2018 έγγραφο Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς 

 

 

 

    

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ              

Σελίδες απάντησης: 3 

Σελίδες συνηµµένων: 5 

Σ ύ ν ο λ ο  Σελίδων: 8 
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