ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας» θεσμοθετήθηκε από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με
σκοπό να συμβάλλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλότητας, μέσω της διατήρησης
των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο ευρωπαϊκό
έδαφος των κρατών μελών που εφαρμόζεται η συνθήκη.
Τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με την
παρούσα οδηγία, αποσκοπούν στη διασφάλιση της
διατήρησης ή της αποκατάστασης σε ικανοποιητική
κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων και
των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού
ενδιαφέροντος. Κατά τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με
την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, λαμβάνονται υπόψη οι
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις,
καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες.
Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ (πρώην 79/409/ΕΟΚ) περί
της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών
Η Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ θεσμοθετήθηκε με σκοπό την
προστασία, τη διατήρηση και τη ρύθμιση της
εκμετάλλευσης όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ
φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος
των κρατών μελών.
Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με τις ακόλουθες ΚΥΑ:
- ΚΥΑ 33318/3028/11-12-1998 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-98)
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων)
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»
- ΚΥΑ Η.Π. 14849/853/Ε103/4-4-2008 (ΦΕΚ 645/Β/114-08) «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 33318/3028/1998
κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ'
αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών
αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της
οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου
2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (όπως κωδικοποιήθηκε με
την Οδηγία 2009/147/ΕΚ) ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με τις ακόλουθες ΥΑ και ΚΥΑ:
- ΥΑ 414985/29-11-85 (ΦΕΚ Β΄757) «Μέτρα
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας»
- KYA H.Π. 37338/1807/E.103/1-9-10 (ΦΕΚ 1495/B/69-10) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη
διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των
οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί
διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως
κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.»
- ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/17-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β/232-2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ.
37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη
διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των

οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....» (Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη
διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως
κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ»
Περαιτέρω, σε εθνικό επίπεδο, για την προστασία και
διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος εφαρμόζεται η
ακόλουθη νομοθεσία:
Π.Δ. 67/81 (ΦΕΚ 23/Α/81) «Περί Προστασίας της
αυτοφυούς χλώρίδος και άγριας πανίδος και
καθορισμού διαδικασίας συνονισμού και ελέγχου της
ερεύνης επ’ αυτών», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ
43/Α/1981.
ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-86) «Για την προστασία
του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) «Διατήρησης της
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»,
2742/99 (ΦΕΚ 207/Α/7-10-99) «Χωροταξικός
σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις»
ν. 3044/02 (ΦΕΚ197/Α/27-8-02) «Μεταφορά
συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων»
ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23-1-2013) «Κατάργηση και
συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και
του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενική
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις»

