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Περίληψη 

 

Η επιλογή του θέματος είναι απόρροια της προσωπικής εμπειρίας ως 

εργαζόμενος στον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και των 

διαχρονικών αλλαγών στη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών της Ελλάδας.  

Η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών έχει να αντιμετωπίσει 

προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό φαίνεται από τα παραδείγματα 

συγκρούσεων που δημιουργούνται με τις τοπικές κοινωνίες. Από τον καθορισμό μιας 

περιοχής ως προστατευόμενης, στη νομική θεσμοθέτηση της και στην αποτελεσματική 

διαχείριση της, χρειάζεται μια ισχυρή και αποφασιστική πολιτική ηγεσία που δεν θα 

αμφιταλαντεύεται σε μικροπολιτικά συμφέροντα. 

Με την αποστολή δύο ερωτηματολογίων και ερωτήσεων ανοιχτού τύπου 

πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια αποτίμησης της κατάστασης λειτουργίας στους 

Φορείς Διαχείρισης της Ελλάδας. Το ένα ερωτηματολόγιο αφορά την λειτουργία των 

Φορέων Διαχείρισης και το δεύτερο απευθύνεται προς τους εργαζόμενους και αφορά 

την εργασιακή ικανοποίηση. Επιπλέον, χρησιμοποιείται και η γνώμη ειδικών, ως 

έγκυρη πηγή αξιολόγησης της κατάστασης λειτουργίας τους. 

Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν και χρησιμοποιώντας καλές 

πρακτικές από το εξωτερικό αλλά και πρακτικές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, 

γίνεται πρόταση ενός μοντέλου διοίκησης των προστατευόμενων περιοχών. Αυτό 

αποσκοπεί ώστε κάποια στιγμή και στη χώρα μας να δημιουργηθεί ένα αποδοτικό 

σύστημα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με κανόνες, στόχους, μετρήσιμα 

αποτελέσματα και ένα λειτουργικό πλαίσιο κάνοντας χρήση των ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων των υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτούς. 
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Summary 

The current subject has been chosen as a result of the personal experience as an 

employee in the Delta Axios-Loudias-Aliakmonas Management Authority and 

experiencing the constant changes in the operation of the Management Authorities of 

Protected Areas of Greece. 

Management of protected areas in global terms, is facing challenges and this 

can be viewed in the conflicts created with the local communities. A strong and decisive 

political leadership is needed, which will not waver in micropolitical interests, to define 

an area as protected, to create a legal institution and have an effective management on 

the protected area. 

An attempt was made, to assess the operating status of the Management 

Authorities of protected areas of Greece, by sending two questionnaires and one 

questionnaire with open-ended questions. One questionnaire concerns the operation of 

the Management Authorities of protected areas and the second concerns the job 

satisfaction and is addressed to the employees of those authorities. In addition, the 

opinion of experts is used as a valid source. 

Based on the results and using the knowledge of good practices from abroad 

and practices of Total Quality Management is proposed a model of management of 

protected areas. This has the intention in the future in Greece to establish an efficient 

management authority system for protected areas which will have specific with rules, 

goals, measurable results and a functional framework which will take the advantage of 

the skills and abilities of the employees working in those authorities. 
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Εισαγωγή 

Η έννοια της ποιότητας στα προϊόντα και στις υπηρεσίες και κατ’επέκταση στη 

λειτουργία μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, ξεκίνησε με το τέλος του 

Β΄Παγκοσμίου πολέμου και την ανάγκη της Ιαπωνίας να παράγει προϊόντα που θα 

μπορούσε να τα προωθήσει στην αγορά της Δύσης. Για αυτό το σκοπό έγινε κάλεσμα 

σε ειδικούς από την Αμερική για να διδαχθούν και να μπορέσουν να αναπτύξουν 

ποιοτικά προϊόντα. Στη Δύση (Αμερική και Ευρώπη) η εισαγωγή της ποιότητας έγινε 

με μερικές δεκαετίες καθυστέρηση για να αναπτυχθεί πλέον σήμερα η έννοια της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (εφεξής ΔΟΠ) που πλέον έχει διαδοθεί σε ολόκληρη την 

υφήλιο. 

Από τους πολλούς ορισμούς σχετικά με την ποιότητα και την ΔΟΠ θα 

αναφερθεί ένας χαρακτηριστικός: «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι το σύστημα 

διοίκησης με βάση το οποίο επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της αξίας του παρεχόμενου 

προϊόντος όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη με την πλήρη συμμετοχή όλων 

των εργαζομένων» (Τσιότρας, 2016). 

“Πατέρες” της ΔΟΠ έχουν χαρακτηριστεί οι Dr.E.W.Deming, J.M.Juran, 

P.B.Crosby, A.V.Feigenbaum και K.Ishikawa. Η ανάπτυξη της θεωρίας της ΔΟΠ 

διαχρονικά αρχικά ήταν για την επίτευξη καλύτερης απόδοσης μια επιχείρησης 

παραγωγής προϊόντων. Διαχρονικά επεκτάθηκε για να περιλαμβάνει και τις υπηρεσίες 

αλλά και τη λειτουργία του δημόσιου τομέα. 

Θεσπίστηκαν βραβεία αναγνώρισης των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν αρχές 

της ΔΟΠ, πρώτα στην Ιαπωνία το Ιαπωνικό Βραβείο Ποιότητας του Deming, στην 

Αμερική το Βραβείο Ποιότητας Malcolm Baldrige και στην Ευρώπη το Ευρωπαϊκό 

Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM). Σε ότι αφορά τον δημόσιο ευρωπαϊκό 

τομέα έχει δημιουργηθεί το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) το οποίο το 2005 

υιοθετείται και από την Ελλάδα ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης των οργανισμών του 

δημόσιου τομέα. 

Οι εργαζόμενοι δεν είναι κάτι ξεχωριστό από έναν οργανισμό αλλά κομμάτι της 

λειτουργίας του και σύμφωνα με τις πρακτικές της ΔΟΠ πρέπει να δίνεται έμφαση σε 

αυτούς. Η αλλαγή της νοοτροπίας στις επιχειρήσεις πρέπει να ξεκινά από το ακόλουθο 

αξίωμα: «Η επιχείρηση είναι ένας οργανισμός της οποίας η βασική θεώρηση είναι να 

προσφέρει ποιότητα τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς πελάτες της» 

(Τσιότρας, 2016). Ο εσωτερικός πελάτης είναι ο εργαζόμενος. Ο κύκλος ποιότητας σε 
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μια επιχείρηση ξεκινά από την προσωπική ποιότητα των ανθρώπων που την 

απαρτίζουν (εργαζόμενοι) και έχει σημασία για τους εργαζόμενους που θέλουν 

ικανοποίηση από την εργασία τους, σεβασμό από τους πελάτες, εργασία με προοπτικές 

αναρρίχησης και εργασιακή ασφάλεια. Επιπρόσθετα, από τις οκτώ (8) κύριες αρχές του 

ιαπωνικού τρόπου διοίκησης επισημαίνονται σχετικά με τους εργαζόμενους ότι η 

πρώτη είναι η μόνιμη απασχόληση και η τρίτη είναι η εκπαίδευση τους (Κέφης, 2014). 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση της κατάστασης λειτουργίας 

στους Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας και η δημιουργία 

μιας πρότασης διοίκησης και λειτουργίας μέσω των αποτελεσμάτων που προέκυψαν 

και των καλών πρακτικών σε διεθνές επίπεδο.  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε θέματα που 

αφορούν την εργασιακή ικανοποίηση, την ολική ποιότητα, την ηγεσία αλλά και 

αποτελεσματική χρήση εργαλείων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και καλών 

πρακτικών σε αυτές. Κλείνοντας αναφέρεται το νομικό πλαίσιο λειτουργίας στην 

Ελλάδα καθώς και κάποια παραδείγματα πρακτικών της ελληνικής πραγματικότητας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία προσέγγισης που ακολουθήθηκε 

καθώς και η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της έρευνας και μια πρόταση διοίκησης και διαχείρισης των 

προστατευόμενων περιοχών. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται ορισμένα 

συμπεράσματα καθώς και οι περιορισμοί της έρευνας αλλά και πρόταση 

παρακολούθησης της κατάστασης στις προστατευόμενες περιοχές και στους 

οργανισμούς διαχείρισης τους μελλοντικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
 

1.1 Εργασιακή ικανοποίηση και απόδοση σε οργανισμούς 

 

Η εργασιακή ικανοποίηση σύμφωνα με τους Meier και Spector (2015) ορίζεται 

ως η συνολική αξιολόγηση της εργασίας ενός εργαζομένου ως ευνοϊκή ή δυσμενής. Η 

ικανοποίηση των εργαζομένων παραδοσιακά ορίστηκε ως σημαντικό κίνητρο για την 

απόδοση των εργαζομένων (Mak & Sockel, 2001). Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν 

την εργασιακή ικανοποίηση όπως οι συνθήκες εργασίας, τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των υπαλλήλων, η προσωπικότητα και οι προσωπικές αξίες του κάθε 

εργαζομένου, οι απαιτήσεις του κάθε εργαζόμενου κτλ. 

Ο Spector Paul E. (1985) ανέπτυξε ένα ερωτηματολόγιο σε υπηρεσίες, δημόσιο 

τομέα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, το οποίο μέσω στατιστικής επεξεργασίας 

αποτιμά με αριθμούς την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων σε οργανισμούς 

και επιχειρήσεις. Στη μεθοδολογία εμφανίζεται ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του 

προσώπου του προϊσταμένου και της αντίληψης για την εργασία που έχει ο 

εργαζόμενος, ενώ υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της πρόθεσης παραίτησης και 

αφοσίωσης στον οργανισμό. Επιπρόσθετα, έχει αποδειχθεί μέσω διαχρονικής 

ανάλυσης (Côté, S., & Morgan, L. M., 2002), ότι η καταπίεση μη επιθυμητών 

συναισθημάτων των εργαζομένων μειώνει την εργασιακή ικανοποίηση και αυξάνει τις 

πιθανότητες παραίτησης τους. Στα ελληνικά δεδομένα έχει αποδειχθεί στο χώρο της 

διδασκαλίας ότι η εργασιακή ικανοποίηση συσχετίζει τα συναισθήματα του 

εργαζόμενου με την απόδοση του στην εργασία (Lavidas, K., Dalapa, M., Dimitriadou, 

S., & Athanasopoulos, S., 2019). Έχει, επιπλέον, αποδειχθεί ότι η εργασιακή 

ικανοποίηση ενισχύει και την αφοσίωση του εργαζομένου προς τον οργανισμό στον 

οποίο εργάζεται (Chang, C. C., Chiu, C. M., & Chen, C. A., 2010). Η βελτίωση της 

εργασιακής ικανοποίησης ισούται με καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερη υγεία και 

δυνητικά με αυξημένη απόδοση και παραγωγικότητα. (Al-Zoubi, M. T., 2012). 

Οι Ugboro, I. O. & Obeng, K. (2000) μετά από έρευνα με 800 ερωτηματολόγια 

από τα οποία απαντήθηκαν τα 300 περίπου, αποδείχθηκε ότι σχετίζονται στατιστικώς 

η ηγεσία στον χώρο της εργασίας με την ενδυνάμωση των εργαζομένων, την εργασιακή 

ικανοποίηση αλλά και την τελική ικανοποίηση που λαμβάνει ο πελάτης. Ισχύει ότι η 

δέσμευση της διοίκησης ως προς τις πρακτικές της ΔΟΠ σχετίζεται θετικά με την 
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ενδυνάμωση των εργαζομένων και με τη σειρά της η ενδυνάμωση σχετίζεται θετικά με 

την εργασιακή ικανοποίηση. 

Στο δημόσιο τομέα αντίστοιχα υπάρχουν υψηλά επίπεδα εργασιακής 

ικανοποίησης όταν εφαρμόζεται ένα συμμετοχικό στυλ διοίκησης και συμμετοχική 

διαχείριση. Η αποτελεσματική επικοινωνία προϊσταμένων-υφισταμένων συσχετίζεται 

θετικά με την εργασιακή ικανοποίηση (S.Kim, 2002). Οι Osseo-Asare A.E., D. 

Longbottom & P. Chourides (2007) μετά από 5ετή έρευνα σε 42 ιδρύματα 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Αγγλία κατέληξαν ότι για την ελάττωση της τάση 

εγκατάλειψης του προσωπικού πρέπει: 

✓ να αυξηθεί το ηθικό του προσωπικού, 

✓ να αυξηθεί το κίνητρο για εργασία,  

✓ να μειωθεί η σύγχυση, 

✓ να μειωθεί η δυσαρέσκεια του προσωπικού. 

Όλα τα προαναφερόμενα για να ισχύσουν, χρειάζονται να υπάρχουν διευθυντές 

ποιότητας σε θέση ευθύνης, οι οποίοι θα συμμετέχουν ενεργά στο συνδυασμό 

εκπαίδευσης-έρευνας. Να εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας που 

βασίζεται στα γεγονότα και όχι στη παραπληροφόρηση και να απασχολείται όλο το 

ανθρώπινο δυναμικό σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

Στοιχεία μετά από έρευνα σε 1.347 εταιρίες και 14.384 υπαλλήλους 

αποδεικνύει ότι η  συσχέτιση μεταξύ των τεχνικών διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού 

και ευεξίας έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι γραμμική (Ho, H., & Kuvaas, B., 2020). 

Σίγουρα, η Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού μπορεί να βοηθήσει να βελτιωθεί η 

ευζωία των εργαζομένων αλλά μόνον μέχρι ενός ορισμένου μέσου επιπέδου. Για την 

περαιτέρω βελτίωση χρειάζεται η εφαρμογή και άλλων εργαλείων διαχείρισης. 

Εν κατακλείδι, οι υποστηρικτές των πρακτικών της ΔΟΠ ισχυρίζονται ότι ο 

τελικός στόχος των εν λόγω πρακτικών, δηλαδή η εξωτερική ικανοποίηση του πελάτη, 

δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη, που είναι ο 

εργαζόμενος υπάλληλος (Prajogo, D. I., & Cooper, B. K., 2010). 

 

1.2 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και απόδοση σε οργανισμούς 

 

Έχει αποδειχθεί ότι οι πρακτικές της ΔΟΠ έχουν θετικό αντίκτυπο στην 

συμπεριφορά των εργαζομένων λόγω ότι η ΔΟΠ στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα 

περιβάλλον που αναδεικνύει το καλύτερο εαυτό των εργαζομένων και αυτό έχει ως 
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επακόλουθο την αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης. Εξάλλου, τελικός στόχος των 

πρακτικών της ΔΟΠ είναι η ικανοποίηση του πελάτη, ο οποίος δεν μπορεί να επιτευχθεί 

χωρίς να υπάρχει η ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη, δηλαδή του εργαζόμενου, 

όπως προαναφέρθηκε.   

Οι πρακτικές της ΔΟΠ ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των εργαζομένων, 

προωθούν την ενδυνάμωση, αναγνωρίζουν ότι οι εργαζόμενοι παίζουν σημαντικό ρόλο 

στο να πετύχει ο οργανισμός τους στόχους του και μεταχειρίζονται τους εργαζόμενους 

σαν τους πρωταρχικούς πόρους του οργανισμού. Έρευνα με ερωτηματολόγια σε 

εργαζόμενους (Karia & Abu Hasan Asaari, 2006) ανέδειξε ότι η πιο σημαντική 

πρακτικής της ΔΟΠ στην εργασιακή ικανοποίηση, είναι η ενδυνάμωση της ομαδικής 

εργασίας, αλλά υπάρχουν και άλλες θετικές επιπτώσεις όπως η συνεχής βελτίωση των 

εργαζομένων και η αποτροπή παρουσίασης προβλημάτων στο χώρο της εργασίας. Η 

επιτυχημένη ομαδική εργασία παρέχει στους υπαλλήλους κίνητρα και αυτο-

αποτελεσματικότητα, τα οποία με τη σειρά τους θα ικανοποιήσουν τις κοινωνικές 

ανάγκες των εργαζομένων στο χώρο εργασίας και θα αυξήσει την ικανοποίηση τους 

από αυτήν. Μέσα από έρευνα σε 23 οργανισμούς στην Αυστραλία οι Prajogo et al., 

(2010), επιβεβαίωσαν εμπειρικά τον ολιστικό χαρακτήρα των πρακτικών της ΔΟΠ, 

ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με τους ανθρώπους και απέδειξαν ότι οι πρακτικές 

της ΔΟΠ είχαν μια ισχυρή και θετική σχέση με την ικανοποίηση από την εργασία και 

την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων. 

Ανεξάρτητα από τα μέτρα που λαμβάνονται και τις συγκεκριμένες πρακτικές 

της ΔΟΠ που υλοποιούνται, αρκετές μελέτες στον χώρο παροχής υπηρεσιών 

υποδεικνύουν ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίησης του πελάτη και της 

ικανοποίησης του εργαζόμενου (de Menezes, L. M., 2012). 

Η εφαρμογή των πρακτικών της ΔΟΠ που εστιάζουν στο ανθρώπινο δυναμικό 

ως μέρος μιας στρατηγικής για τη δημιουργία κλίματος «υψηλής απόδοσης» στους 

οργανισμούς, χρειάζονται την εφαρμογή των εν λόγω πρακτικών ως μια ολιστική 

προσέγγιση στο σύνολο του οργανισμού και όχι στην αποσπασματική εφαρμογή σε 

ορισμένα τμήματα ενός οργανισμού. Σε ένα σύστημα ολικής ποιότητας πρέπει να 

σέβονται και να λαμβάνονται υπόψη όλες οι ανάγκες και απαιτήσεις των 

ενδιαφερόμενων μερών. Η ικανοποίηση των αναγκών δημιουργεί μια ατμόσφαιρα 

αρμονίας και υποστήριξης στις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων και ανοιχτή 

επικοινωνία στον οργανισμό. 
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Οι Prajogo, D. I., & Cooper, B. (2017) από έρευνα σε 23 οργανισμούς της 

Αυστραλίας επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ εργασιακής 

ικανοποίησης και πρακτικών της ΔΟΠ. Σε έρευνα 194 μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

στην Αυστραλία οι πρακτικές της ΔΟΠ καθοδηγούνται συνήθως από τη στρατηγική 

διαφοροποίησης (Prajogo D.I. & Sohal A.S., 2006). Επιπρόσθετα οι εν λόγω πρακτικές 

σχετίζονται με την ποιότητα προϊόντος, την καινοτομία προϊόντος και την καινοτομία 

στις διαδικασίες. 

Στο χώρο του σχολείου οι πρακτικές της ΔΟΠ θα μπορούσαν να συμβάλουν σε 

ένα ευνοϊκότερο σχολικό σύστημα, στη βελτίωση των δομών των σχολικών κτιρίων 

και στην ικανότητα του σχολείου να προσαρμοστεί στις τρέχουσες ανάγκες, 

επιτρέποντας έτσι στην κοινωνία να αναλάβει πιο καινοτόμα καθήκοντα όπως η 

βελτιστοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών αποδόσεων (Saiti, A., 2012).  

 

1.3 Προτυποποίηση διαδικασιών για την ολική ποιότητα 

 

Υπάρχουν εργαλεία για την επίτευξη της ολικής ποιότητας. Ένα από αυτά που 

μπορεί αν χρησιμοποιηθεί ως η καλύτερη πολιτική εισόδου στην συνολική ποιότητα 

είναι η προτυποποίηση μέσω ISO (G. Tsiotras & K. Gotzamani, 1996). Το ISO 

αποτελεί ένα σύστημα οργάνωσης ενός οργανισμού ή επιχείρησης που δίνει την 

ευκαιρία να βελτιώσει τη λειτουργία μέσα από την προτυποποίηση των διαδικασιών 

(παραγωγής) και από την συμμόρφωση σε προδιαγραφές. Η πιστοποίηση με ISO ενός 

οργανισμού δεν πρέπει να αποτελεί το τέλος, αλλά η αρχή του ταξιδιού του οργανισμού 

προς την ποιότητα. Το σύστημα που προτείνεται από το ISO πρέπει να εφαρμοστεί με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δημιουργώντας ένα σταθερό υπόβαθρο για τη μελλοντική 

του εξέλιξη σε ένα σύστημα συνολικής ποιότητας για τον οργανισμό. 

Οι επιχειρήσεις μετά την πιστοποίηση με ISO πρέπει να εστιάσουν στα μαλακά 

στοιχεία της ΔΟΠ όπως είναι η ηγεσία, η εργασιακή ικανοποίηση, οι σχέσεις με τους 

πελάτες, γιατί αυτά είναι τα στοιχεία είναι που επηρεάζονται στο μικρότερο βαθμό από 

την πιστοποίηση (K.D. Gotzamani & G.D. Tsiotras, 2001). Οι Arumugam, V., Ooi, K., 

& Fong, T. (2008) μετά από έρευνα σε βιομηχανίες της Μαλαισίας που ήδη είχαν 

αποκτήσει το πρότυπο ISO 9001:2000 απέδειξαν ότι οι πρακτικές της ΔΟΠ σχετίζονται 

μερικώς με την απόδοση ποιότητας και οι καθοριστικοί παράγοντες των εν λόγω 

πρακτικών ήταν η συνεχής βελτίωση και η εστίαση στην ικανοποίηση του πελάτη. 
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Σε οργανισμούς που εστιάζουν στην παροχή υπηρεσιών όπως είναι οι 

οργανισμοί για την διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών αλλά και οι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που μπορούν να αναπτυχθούν γύρω από μια προστατευόμενη περιοχή, ένα 

ακόμα εργαλείο είναι το «Σπίτι της Ποιότητας» (Quality Function Deployment ή QFD) 

το οποίο είναι ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας προσανατολισμένο προς τον πελάτη 

(A. Andronikidis, A.C. Georgiou, K. Gotzamani and K. Kamvysi, 2009). 

Μια χαρακτηριστική περίπτωση στο διεθνή χώρο, που μέσω των πρακτικών της 

ΔΟΠ κατάφερε να αναστρέψει την καθοδική πορεία της και να επανέλθει στη 

παγκόσμια θέση Νο1 είναι η εταιρία Xerox. Σπουδαίο ρόλο των πρακτικών της ΔΟΠ 

για την πορεία ανόδου ανήκουν ειδικά οι φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές που 

εφάρμοσε και την έφεραν σε ευνοϊκή θέση μέσα στην αντίληψη της κοινωνίας και του 

κόσμου και οδήγησε στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της. Η δέσμευση της 

ηγεσίας για φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές διαχείρισης της παραγωγής βοήθησαν την 

εταιρία σε ανταγωνιστικό επίπεδο (A.K. Bhushan and J.C. MacKenzie, 1992). 

 

1.4 Ηγεσία στους οργανισμούς 

 

Ηγεσία είναι η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και η επίτευξη των στόχων των 

οργανισμών μέσω της καθοδήγησης της εργασίας. Για την αποτελεσματική διοίκηση 

οργανισμών και επιχειρήσεων σημαντικό ρόλο παίζει η ηγεσία.  

Έχει διαπιστωθεί από τη δεκαετία του ’80 ότι υπάρχουν πέντε βασικά 

χαρακτηριστικά της ηγεσίας ώστε το άτομο που διοικεί να είναι σε θέση να διαχειριστεί 

τον εαυτό του πρώτα, τους εργαζόμενους στη συνέχεια, έτσι ώστε ο οργανισμός να 

ωφελείται (Blanchard & Zigarmi, 1983): α) νοημοσύνη, β) γνώση, γ) κυριαρχία, δ) 

αυτοπεποίθηση και ε) δημιουργικότητα. 

Μέσα από δείγμα ισπανικών επιχειρήσεων που πήραν το βραβείο ποιότητας 

μεταξύ των ετών 1997-2003 υπάρχει η απόδειξη ότι οι πρακτικές της ΔΟΠ σχετίζονται 

με την απόδοση των επιχειρήσεων (Corredor, P., & Goñi, S., 2011). Η ικανοποίηση 

από την εργασία αποτελεί μια σημαντική διάσταση της ευημερίας των εργαζομένων 

από μόνη της, αλλά είναι επίσης ένας επιθυμητός δείκτης της επιτυχίας των 

οργανισμών (Culbertson, 2009). Η ηγεσία επηρεάζει και επηρεάζεται από την 

κουλτούρα που έχει ένας οργανισμός και η κουλτούρα αντίστοιχα καθορίζει την 

έκταση των πολιτικών των πρακτικών ΔΟΠ και της εφαρμογής τους (D.A. Waldman, 

1993). 
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Η απόδοση των οργανισμών συνδέεται στενά με την ικανοποίηση του πελάτη 

ως αποτέλεσμα της εργασιακής απόδοσης που προέρχεται από την εργασιακή 

ικανοποίηση. Στον χώρο της εκπαίδευσης η εργασιακή ικανοποίηση είναι ενδιάμεσος 

παράγοντας μεταξύ της ποιότητας των υπηρεσιών και της οργανωσιακής δέσμευσης 

(Trivellas, P. & Santouridis, I., 2016). Μέσω έρευνας από τους Silvestro & Cross 

(2000) έχει αποδειχθεί ότι οι πιστοί εργαζόμενοι είναι πιο πρόθυμοι και πιο ικανοί να 

προσφέρουν υψηλότερο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών. Η προθυμία των εργαζομένων 

να εκτελούν μια υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί, μπορεί να 

οδηγήσει στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών. 

Σε έρευνα στα ελληνικά σχολεία, έχει αναφερθεί ότι η ποιότητα της ηγεσίας 

είναι αυτή που εξασφαλίζει την μακροχρόνια βελτίωση των σχολείων και της 

αρμονικής λειτουργίας τους, καθιστώντας το όραμα του Διευθυντή του κάθε σχολείου 

ουσιαστικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων από τη σχολική μονάδα (Saiti, A., 

2012).  

Μέσα από έρευνα σε 100 οργανισμούς που ασχολούνται με τις κατασκευές οι 

R. Holt and D. Rowe (2000) απέδειξαν πόσο κρίσιμο ρόλο παίζει ο τύπος της ηγεσίας 

αλλά και ότι η ολική ποιότητα μπορεί να λειτουργήσει στα δημόσια έργα και να 

μεγιστοποιήσει το δημόσιο συμφέρον. 

Είναι αποδεδειγμένο ότι οι πρακτικές της ΔΟΠ και το στάδιο της μάθησης 

αναβαθμίζει την καινοτομία των εργαζομένων. Οι οργανισμοί κερδίζουν με αυτό το 

τρόπο ένα εξουσιοδοτημένο εργατικό δυναμικό, με τις απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες για την επίτευξη του τελικού σταδίου ενός οργανισμού παγκόσμιας κλάσης 

με σταθερά υψηλού επιπέδου θετικά αποτελέσματα προς τον πελάτη (A.J.Trofino EdD, 

2000). 

 

1.5 Προστατευόμενες Περιοχές 

 

Το 1/10 της επιφάνειας της γης είναι χαρακτηρισμένο με κάποιας μορφής 

προστασίας σχετικά με το φυσικό περιβάλλον, είτε ως εθνικό πάρκο, είτε ως 

βιόσφαιρα, είτε ως προστατευόμενο τοπίο κοκ. Οι προστατευόμενες περιοχές έχουν 

πολλαπλούς στόχους όπως την διατήρηση της βιοποικιλότητας, την οικονομική 

ανάπτυξη, την συμμετοχή της κοινωνίας και τα πολλαπλά οφέλη από την διατήρηση 

τους. Η συμμετοχή και η συνεισφορά των τοπικών κοινωνιών είναι κρίσιμος 

παράγοντας για την διατήρηση τους. 
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Το 87% των δασών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υφίστανται ανθρώπινη 

παρέμβαση και χρειάζεται την ύπαρξη στρατηγικής ώστε να μην εξαφανιστεί, Η 

χλωρίδα και η πανίδα που βρίσκεται μέσα σε δασική έκταση βρίσκεται σε καλύτερη 

κατάσταση διατήρησης από ότι σε άλλου τύπου ανοιχτές εκτάσεις (π.χ. υγρότοποι, 

λιβαδικές εκτάσεις κτλ.) (F.Kremer, J. Van der Stegen, M.Gafo, G.-Z. and T.Szedlak, 

2015). Το 43% των ελληνικών δασών είναι ταυτόχρονα και προστατευόμενη περιοχή 

του δικτύου NATURA 2000, ενώ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό  

αυτό είναι περίπου 50%. 

Το 2010, οι Leverington, F., Kettner, A., Nolte, C., Marr, M., Stolton, S., 

Pavese, H., Stoll-Kleemann, S., & Hockings, M. μετά από συγκέντρωση και ανάλυση 

στοιχείων σε 8.000 αξιολογήσεις της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης σε 4.000 

προστατευόμενες περιοχές ανέδειξαν σημαντικές ελλείψεις αλλά και θετικά στοιχεία 

των προστατευόμενων περιοχών που συνοψίζονται στα εξής: 

✓ Το 42% των προστατευόμενων περιοχών που μελετήθηκαν παρουσιάζουν 

σημαντικές ελλείψεις στη διαχείριση τους 

✓ Η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών ποικίλει από ανύπαρκτη έως 

αποτελεσματική 

✓ Ο τρόπος καθορισμού μιας προστατευόμενης περιοχής βρίσκεται σε 

ικανοποιητικό σημείο 

✓ Υπάρχουν ανεπαρκείς πόροι (οικονομικοί, ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές) για 

την διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών 

✓ Υπάρχει ανεπαρκής επικοινωνία μεταξύ του οργανισμού που διαχειρίζεται μια 

προστατευόμενη περιοχή με την τοπική κοινωνία 

✓ Υπάρχει ανεπαρκή παρακολούθηση των προστατευόμενων ειδών 

✓ Υπάρχει απουσία ή ανεπάρκεια στη νομοθεσία περί προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος 

✓ Οι προστατευόμενες περιοχές παρά τις ελλείψεις τους συνεισφέρουν στη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας 

✓ Οι προστατευόμενες περιοχές συνεισφέρουν στις τοπικές κοινωνίες 

✓ Η προσαρμοζόμενη διαχείριση αν και είναι ένα καλό εργαλείο διαχείρισης έχει 

πολύ χαμηλή εφαρμογή στις προστατευόμενες περιοχές 

 

Ενόψει της αυξανόμενης ανθρώπινης πίεσης στους πόρους του πλανήτη, 

χρειάζεται να υπάρξει ένα αποτελεσματικό παγκόσμιο σύστημα διαχείρισης των 
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προστατευόμενων περιοχών για τη διατήρηση βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης και 

διατήρησης οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας (Chape S., Harrison, J., 

Spalding, M. and Lysenko, I., 2005). 

 

1.6 Εργαλεία Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών 

 

Διαχρονικά αυξάνεται το ενδιαφέρον για τις προστατευόμενες περιοχές, τους 

τρόπους παρακολούθησης, εκτίμησης της αποτελεσματικότητας και της χρήσης των 

όποιων αποτελεσμάτων εξάγονται για την βελτίωση της διαχείρισης τους. 

Σύμφωνα με τους Hockings, M., Stolton, S. & Dudley, N. (2000) η 

αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών περιλαμβάνει 

τρία κύρια συστατικά: 

• θέματα σχεδιασμού των προστατευόμενων περιοχών 

• καταλληλόλητα των συστημάτων διαχείρισης και των διαδικασιών που 

ακολουθούνται στις προστατευόμενες περιοχές 

• αποτελεσματικότητα στους στόχους διατήρησης της προστατευόμενης 

περιοχής 

Για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA σύμφωνα με τους 

F. Kremer et al. (2015) και σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία για τους οικοτόπους για 

την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA είναι αναγκαία:  

• η εγκαθίδρυση των αναγκαίων μέτρων διαχείρισης και διατήρησης 

• η αποφυγή περαιτέρω υποβάθμισης τους 

• η διαδικασία αντιμετώπισης δραστηριοτήτων και έργων που θα 

επιφέρουν αρνητικές αλλαγές στην προστατευόμενη περιοχή 

Μια μορφή διαχείρισης που προωθείται για τις προστατευόμενες περιοχές είναι 

η προσαρμοζόμενη διαχείριση (adaptive management). Η προσαρμοζόμενη διαχείριση 

βασίζεται σε μια κυκλική διαδικασία διαχείρισης όπου οι πληροφορίες του 

παρελθόντος τροφοδοτούν πως θα υλοποιηθεί η διαχείριση του μέλλοντος (Hockings 

et al., 2000). Σημειώνεται ότι η έλλειψη παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της 

διαχείρισης είναι παγκόσμιο φαινόμενο στις προστατευόμενες περιοχές (Hockings, M., 

Stolton, S., & Leverington, F., 2006). Η αξιολόγηση της διαχείρισης πρέπει να γίνεται 

συστηματικά και να ενταχθεί στην καθημερινότητα των οργανισμών διαχείρισης των 

προστατευόμενων περιοχών. Τα αποτελέσματα που συγκεντρώνονται από τους 
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οργανισμούς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών δεν πρέπει να θάβονται σε 

εκθέσεις, αλλά να επικοινωνούνται με αποτελεσματικό τρόπο, να ερμηνεύονται με 

ορθό τρόπο και από τους σωστούς ανθρώπους και να μην καθίστανται άχρηστα. Το 

benchmarking και η χρήση καλών πρακτικών μπορεί να βοηθήσει την διαδικασία 

αξιολόγησης της διαχείρισης σε προστατευόμενες περιοχές. (Hockings et al. 2006). 

Η αποτίμηση της διαχείρισης δεν μπορεί να γίνεται σε περιορισμένες χρονικές 

περιόδους αλλά πρέπει να είναι μια καθημερινή συνήθεια. Τα αποτελέσματα της 

διαχείρισης δεν γίνονται για ακαδημαϊκούς σκοπούς αλλά για να βελτιώνουν τον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή της διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή (Dudley 

Nigel, Belokurov Alexander, Higgins-Zogib Liza, Hockings Marc, Stolton Sue and 

Burgess Neil, 2007). 

Από έρευνα στην Αγγλία από τους Gaston, K. J., Charman, K., Jackson, S. F., 

Armsworth, P. R., Bonn, A., Briers, R. A., Callaghan, C. S. Q., Catchpole, R., Hopkins, 

J., Kunin, W. E., Latham, J., Opdam, P., Stoneman, R., Stroud, D. A., & Tratt, R. 

(2006), υπογραμμίζεται ότι η έλλειψη συστηματικής συγκέντρωσης στοιχείων στις 

προστατευόμενες περιοχές αποτελεί ουσιαστικό μειονέκτημα για αυτές. Απουσιάζει η 

δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων και πρακτικών μεθόδων για την 

αναγνώριση των προστατευόμενων περιοχών που συνιστούν ένα ενιαίο και συνεκτικό 

δίκτυο. Απουσιάζει η συστηματική παρακολούθηση των ειδών, η ανάλυση των 

δεδομένων και η εφαρμογή των καλών πρακτικών σε εθνικό επίπεδο. 

Η ικανότητα της διαχείρισης σύμφωνα με τον Hockings et al. (2000) δίνεται 

σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 1. Η ικανότητα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών (Hockings et al., 2000) 

 

Από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους προτείνεται η 

σύνταξη Σχεδίων Διαχείρισης για κάθε προστατευόμενη περιοχή που ανήκει στο 

ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο NATURA 2000. Τα Σχέδια Διαχείρισης θα πρέπει να 

είναι εστιασμένα για την προστατευόμενη περιοχή που θα εφαρμοστούν και στα 

γενικότερα λοιπά σχέδια που περιλαμβάνουν την περιοχή (όπως είναι ταγενικά 

πολεοδομικά, περιφερειακά αναπτυξιακά, μεγάλοι οδικοί άξονες κτλ.). 

Η εν λόγω οδηγία δίνει και τις κατευθύνσεις να αξιολογούνται τα έργα και οι 

δραστηριότητες που θα επηρεάσουν τις προστατευόμενες περιοχές με τον 

χαρακτηρισμό ως ΕΖΔ, ως προς τις επιπτώσεις που θα έχουν. Στη περίπτωση που 

επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις μπορούν να χωροθετηθούν αλλά αποκλειστικά και 

μόνον για λόγους μακροπρόθεσμου δημοσίου συμφέροντος. Με τον όρο δημόσιο 

συμφέρον, εννοείτε ότι βελτιώνονται οι συνθήκες υγείας του περιβάλλοντος και της 

ασφάλειας του συνόλου των πολιτών, είναι σημαντικά για την πολιτεία και τις 

δημόσιες υπηρεσίες. Σε αυτά δεν νοούνται ιδιωτικά συμφέροντα μεμονωμένης 

κλίμακας που επηρεάζουν οικονομικά έναν αριθμό ατόμων ή εταιρίες. Προϋπόθεση ότι 

το έργο ή δραστηριότητα που είναι σημαντικό για το δημόσιο συμφέρον παρά τις 

αρνητικές επιπτώσεις που θα επιφέρει, είναι η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί 
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του θέματος, χωρίς όμως να διευκρινίζεται με ποια διαδικασία γίνεται (European 

Commission, 2000). Επιπρόσθετα, θα πρέπει το κράτος-μέλος να απολογηθεί και να 

εκθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια μέτρα έλαβε για την διατήρηση της 

συνεκτικότητας του δικτύου NATURA 2000 (European Commission, 2002). 

Ένα εργαλείο ταχείας αξιολόγησης και ιεράρχησης της διαχείρισης μιας 

προστατευόμενης περιοχής αναπτύχθηκε από το WWF με την συντομογραφία 

RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritization of. Protected Area Management). Το 

RAPPAM αποτελεί ένα είδος συγκριτικού benchmarking χαμηλού κόστους και 

εύκολου στη χρήση που μπορεί να αναδείξει τις τάσεις και τα προβλήματα της 

διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή. Μπορεί να αναδείξει τα ισχυρά σημεία και 

τις αδυναμίες της διαχείρισης που εφαρμόζεται, να εντοπίσει τις περιοχές υψηλής 

σημασίας και που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο, τον βαθμό επικινδυνότητας και τις 

προτεραιότητες της διαχείρισης, να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες που πρέπει να 

τεθούν, πόσο σοβαρές είναι οι απειλές για την προστατευόμενη περιοχή και πως 

συγκρίνονται οι προστατευόμενες περιοχές μεταξύ τους σε επίπεδο δομής και 

διαχειριστικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας σε επίπεδο διαχείρισης (Hockings 

et al., 2006). Έχει αναπτυχθεί από το WWF και εργαλείο για την μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας της διαχείρισης στις προστατευόμενες περιοχές με την 

συντομογραφία METT (Management Effectiveness Tracking Tool) (Dudley N. et al, 

2007). 

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει το Ευρωπαϊκό Βραβείο για τις 

προστατευόμενες περιοχές (European Diploma of Protected Areas). Απονέμεται σε 

προστατευόμενες περιοχές που έχουν εξαιρετική βιολογική, γεωλογική ή ποικιλότητα 

τοπίου και διαχειρίζονται με εξαιρετικό τρόπο. Η κυβέρνηση του κάθε κράτους-μέλους 

μπορεί να κάνει αίτηση για το βραβείο απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήσεις. Η 

αίτηση εξετάζεται από συμβούλιο ειδικών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ισχύει για 5 έτη 

και μπορεί να ανανεωθεί για άλλα 10 έτη. Από την Ελλάδα έχουν βραβευτεί με το εν 

λόγω βραβείο τα λευκά όρη της Κρήτης. Στα δυνατά σημεία το βραβείου είναι ότι οι 

απαιτήσεις για την απονομή του είναι υψηλές και υπάρχει συνεχής αξιολόγηση και 

παρακολούθηση, ενώ στις αδυναμίες του εντοπίζεται ότι η εφαρμογή του αφορά μόνον 

το περιεχόμενο των προστατευόμενων περιοχών (οικολογική αξία και απειλές) 

(Leverington, F. et al., 2010). 

Στην Ευρώπη δημιουργήθηκε το δίκτυο για τα Εθνικά Πάρκα (PAN Parks) το 

οποίο εμπλέκει τα Εθνικά Πάρκα με τους χρήστες των περιοχών και κυρίως τον 
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τουρισμό. Δημιουργήθηκε για την αξιολόγηση της αποτελεσματικής διαχείρισης σε 

καλά διαχειριζόμενα πάρκα και την δημιουργία κάποιων ελάχιστων στάνταρ για χρήση 

ως εργαλείου συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking). 

Το δίκτυο EUROPARC περιέχει μια αυτοαξιολόγηση της κατάστασης της κάθε 

προστατευόμενης περιοχής μέσω ενός ερωτηματολογίου που περιέχει εννέα (9) 

ποιοτικά κριτήρια και πέντε (5) πεδία εργασίας. Αυτά αποτελούν δείκτες που αφορούν 

τη διατήρηση της φύσης και των κύριων στόχων του κάθε πάρκου. Για να περάσει ένα 

πάρκο επιτυχώς την αξιολόγηση πρέπει να πετύχει τουλάχιστον σε δέκα σημεία (10). 

Παρόλα τα πανευρωπαϊκά εργαλεία πολλές χώρες όπως η Αυστρία, Φινλανδία, 

Γερμανία, Ιταλία κ.α. διαθέτουν και δικά τους εργαλεία αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο 

για τα Εθνικά Πάρκα τους και την διαχείριση τους. 

Όσον αφορά τη διαχείριση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000, η 

έλλειψη πληροφοριών, επικοινωνίας και εμπλοκής των χρηστών σε αυτές, αποτελεί μια 

σημαντική και συχνή πηγή συγκρούσεων (Bouwma I.M., R. van Apeldoorn, D.A. 

Kamphorst, 2010). Λύσεις για την πρόληψη και επίλυση των διαφωνιών και 

συγκρούσεων στο τομέα της διαχείρισης των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 

μπορούν αναζητηθούν σε διαδικασίες αλλά και σε πόρους, όπως: 

1. Χρήση βελτιωμένης επικοινωνίας και μέσων επικοινωνίας (τοπικές 

ενημερωτικές ημερίδες και συναντήσεις, διανομή φυλλαδίων πόρτα-πόρτα, 

τοπικά μέσα ενημέρωσης, χρήση διαφημίσεων κ.α.) 

2. Βελτίωση στη συμμετοχή των αποφάσεων, περιλαμβάνοντας σε διαβουλεύσεις 

ένα ευρύ φάσμα των χρηστών των περιοχών (διαδικασίες διαβούλευσης, 

σύσταση συμβουλευτικών ομάδων). 

3. Ανάπτυξη και προσφορά διαφόρων επιλογών και εργαλείων διαχείρισης 

(σχεδιασμού) που επιτρέπουν τους γαιοκτήμονες και τους χρήστες γης να 

επιλέγουν τα μέτρα που ενδέχεται να είναι συμβατά με την δραστηριότητα τους. 

4. Οικονομικά κίνητρα και αντισταθμιστικά μέτρα. Επίσης, αναπτύσσοντας 

παράλληλα και άλλες εναλλακτικές πηγές εσόδων, όπως ο οικοτουρισμός και 

τα σήματα ποιότητας για τα τοπικά προϊόντα. 

Σε αυτό το σημείο υπογραμμίζεται ότι η συμμετοχική διακυβέρνηση με τους 

ενδιαφερόμενους και χρήστες των προστατευόμενων περιοχών χρειάζεται 

μακροχρόνια δέσμευση και πολλές φορές δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Θα 

πρέπει εξ’αρχής να είναι ξεκάθαρο ποια σημεία και περιορισμοί δεν τίθενται υπό 

διαπραγμάτευση και ποια σημεία που αφορούν τη διαχείριση της προστατευόμενης 
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περιοχής μπορούν να συμφωνηθούν μεταξύ των μερών. Πολλές φορές σε αυτό το 

σημείο της διαβούλευσης έχουν καταγραφεί σε ευρωπαϊκές χώρες ακόμα και βίαια 

επεισόδια. 

Στις προστατευόμενες περιοχές μπορεί να εφαρμοστεί και το μοντέλο 

Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM (Σχήμα 2) για την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των μεθόδων που εφαρμόζονται και για την αξιολόγηση των 

διαδικασιών διατήρησης που ακολουθούνται (Black, S. A., Meredith, H. M. R., & 

Groombridge, J. J., 2011). Το μοντέλο EFQM μπορεί να παράγει τη βάση προς τους 

διαχειριστές της βιοποικιλότητας. Ως πελάτης τοποθετείται η ίδια η βιοποικιλότητα. 

Στα αποτελέσματα της βιοποικιλότητας τοποθετούνται οι τάσεις των πληθυσμών των 

ειδών χλωρίδας και πανίδας και των ενδιαιτημάτων διατήρησης τους. Στα 

αποτελέσματα, περιλαμβάνονται η αποτελεσματικότητα σε σχέση με τους στόχους που 

τέθηκαν, τα οικονομικά αποτελέσματα και μικρότερα ορόσημα που μπορούν να 

τεθούν. Έννοιες της αριστείας, όπως εστίαση στα αποτελέσματα και η συνεχής 

βελτίωση πρέπει να αντηχούν έντονα με την συντηρητική επιστήμη της βιολογίας. 

 

Σχήμα 2: Η εφαρμογή του EFQM στην διατήρηση της βιοποικιλότητας (Black, S. et al., 2011) 

 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο μοντέλο διότι μια καλή πρακτική που 

έχει αποτέλεσμα σε ένα είδος σε ένα συγκεκριμένο μέρος, μπορεί να μην έχει τα ίδια 

αποτελέσματα αλλού λόγω διαφορετικών περιβαλλοντικών συνθηκών, γεωγραφίας, 

παρουσίας ανθρώπινων κοινωνιών κτλ. Τα πλεονεκτήματα του μοντέλου EFQM όπως 
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προσαρμόζεται για τις προστατευόμενες περιοχές είναι ότι υπάρχει διαχείριση με 

δεδομένα και στοιχεία, εστιάζει στην βιοποικιλότητα και στη μελλοντική διατήρηση των ειδών 

αλλά και στο προσωπικό και κοινωνικούς εταίρους κ.α. 

Τονίζεται ότι τα εργαλεία της αποτελεσματικής διαχείρισης δίνουν μια 

σφαιρική εικόνα για τις προστατευόμενες περιοχές από διαφορετικές όψεις 

(οικολογικές, κοινωνικές) που δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθούν μόνον με οικονομικά 

κριτήρια (Getzner, M., Jungmeier, M., & Pfleger, B., 2012).  

 

1.7 Χρηματοδότηση των προστατευόμενων περιοχών 

 

Η αποτελεσματική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών βασίζεται στον 

συνδυασμό της καλής διακυβέρνησης, στις ικανότητες του προσωπικού και στην 

επαρκή χρηματοδότηση τους. Υπάρχει έλλειψη νομικής κατακύρωσης των 

προστατευόμενων περιοχών αλλά και ελλειπής προϋπολογισμός για την διαχείριση και 

διατήρηση τους σε παγκόσμιο επίπεδο (Dudley N. et al., 2007).  

Ο τουρισμός είναι πιθανώς, η πιο σημαντική εμπορική χρήση στις 

προστατευόμενες περιοχές. Βοήθα την οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών που ζούνε 

γύρω από τις εν λόγω περιοχές και δημιουργούν ένα εισόδημα που μπορεί να 

αξιοποιηθεί για την διαχείριση τους. Οι διαχειριστές των προστατευόμενων περιοχών 

έρχονται αντιμέτωποι με την πρόκληση για την ισορροπία μεταξύ διαχείρισης του 

τουρισμού και διατήρηση της βιοποικιλότητας, χωρίς όμως να διαθέτουν τα 

απαραίτητα προσόντα ή γνώσεις. Το πρόβλημα της διαχείρισης του τουρισμού είναι 

πολύπλοκο. Χρειάζονται γνώσεις από διαφορετικά επιστημονικά πεδία για να μην 

επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα, δηλαδή πως και ποιο είναι το όριο 

επισκεψιμότητας μιας περιοχής (McCool, S. F., & Khumalo, K. E., 2015). Η 

τουριστική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές συνεπάγεται περίπλοκους 

νομικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 

περιφερειακούς δεσμούς μεταξύ διαχειριστικής αρχής και εμπορικών τουριστικών 

επιχειρήσεων, τοπικών κοινωνιών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, στις οποίες κάθε 

ομάδα εξουσίας έχει τα συμφέροντά της. Η προστασία και η διατήρηση των 

προστατευόμενων περιοχών θεωρείται ως ένα πολιτικό παιχνίδι μεταξύ υποστηρικτών 

και αντιπάλων, στην οποία δεν αναμένονται και δεν θα πρέπει οι οργανισμοί 

διαχείρισης των εν λόγω περιοχών, να μπούνε σε μια διαδικασία συνδιαλλαγών σε 

βάρος του φυσικού περιβάλλοντος (Mandić, 2019). 
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Παρά την δημιουργία εναλλακτικών πηγών εσόδων στις προστατευόμενες 

περιοχές από τον τουρισμό και άλλων πηγών (εισιτήρια εισόδου, διαμονή, 

γαστρονομία κ.α.), είναι αναγκαία για την βιώσιμη διαχείριση τους η σταθερή 

χρηματοδότηση τους κατά βάση από το δημόσιο (Mansourian S. & Dudley N., 2008). 

Η πηγή εσόδων μέσω εισιτηρίων είναι ιδιαιτέρως ευπαθή, διότι δεν αποτελούν σταθερή 

ροή και με μια πρόσκαιρη αναστάτωση όπως του covid-19 σταματά η ροή του 

χρήματος λόγω της μείωσης του τουρισμού. 

Η καταγραφή δεδομένων από το WWF και η ανάλυση για το μέγεθος των 

χρημάτων που δαπανώνται σε 50 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο (μεταξύ των οποίων και 

η Ελλάδα) για τις προστατευόμενες περιοχές, αναδεικνύει ότι: 

• η χρηματοδότηση τους συνεχώς μειώνεται και  

• αποτελούν αμελητέο ποσοστό του ΑΕΠ, παρά την συνεισφορά τους σε 

βιοποικιλότητα, υπηρεσίες, ευκαιρίες ανάπτυξης 

Η χωρά που δαπανά τα περισσότερα για τις προστατευόμενες περιοχές είναι το 

Ισραήλ με ποσοστό 0,3944% του ΑΕΠ. Αυτό δίνει την εικόνα της χαμηλής δαπάνης 

του κάθε κράτους για τις προστατευόμενες περιοχές παρά της εξαγγελίες των 

κυβερνήσεων και των πολιτικών πως ενδιαφέρονται για το φυσικό περιβάλλον και τον 

άνθρωπο. Η Ελλάδα δαπανά 11.000.000 €/έτος στους Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτό το ποσό οι δαπάνες για 

τη λειτουργία των δασαρχείων. Στο παραπάνω ποσό δεν γίνεται αναφορά στα 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα διότι τα χρήματα αυτά δαπανούνται χωρίς 

προγραμματισμό, σχεδιασμό και στρατηγική. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 

125.000 θέσεις εργασίας γύρω από τις προστατευόμενες περιοχές (ECOTEC, 2001). 

Για την αποτελεσματική και επαρκή χρηματοδότηση για την διαχείριση των 

προστατευόμενων περιοχών, θα πρέπει να προωθηθεί η διαδικασία αξιολόγησης της 

διαχείρισης τους. Να υπάρχουν οι πληροφορίες εάν τα χρήματα που δαπανήθηκαν 

απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όσο πιο διαθέσιμη είναι η πληροφορία και 

καλύτερα τα αποτελέσματα της διαχείρισης τόσο αυξάνεται η εμπιστοσύνη σε ότι 

αφορά την διαχείριση και την χρηματοδότηση τους (Hockings et al., 2000). 
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1.8 Παραδείγματα καλών πρακτικών σε προστατευόμενες περιοχές 

 

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας δεν είναι αυτοσκοπός. Η βιοποικιλότητα 

αφορά την ίδια την επιβίωση του ανθρώπου, γιατί λαμβάνει ότι χρειάζεται από το 

φυσικό περιβάλλον για να επιβιώσει, να ζεσταθεί, να χτίσει το σπίτι του, να πάει 

διακοπές, το νερό που πίνει, την τεχνολογία που δημιουργεί, τις πρώτες ύλες κ.α. Ο 

άνθρωπος χρειάζεται το φυσικό περιβάλλον για τη τροφή του, για την ανακύκλωση του 

CO2, το 40% του CO2 παραμένει εγκλωβισμένο στα δάση, βοηθά στην ανάπτυξη των 

φτωχών χωρών να ξεφύγουν από την φτώχια και προστατεύει το μέλλον του, ειδικά εν 

όψει της κλιματικής αλλαγής που απειλεί ακόμα και με φυσικές καταστροφές και 

εξαφάνιση περιοχών και οικισμών-πόλεων μέσω πλημμυρών και της ερημοποίησης 

(Mansourian et al., 2008).  

Δεν μπορεί η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών να εφαρμοστεί σε 

παγκόσμιο επίπεδο με μια συνταγή, αλλά πρέπει να προσαρμόζεται ανά περίπτωση. Οι 

προστατευόμενες περιοχές μπορούν να παίξουν το ρόλο τους εάν συνδέονται σε ένα 

ενιαίο συνεκτικό δίκτυο σε εθνικό ή ηπειρωτικό επίπεδο ακόμα και μεταξύ των 

διαφορετικών κρατών (Gafta, D. & Akeroyd, J., 2006). 

Οι προστατευόμενες περιοχές χρειάζονται τον τουρισμό και ο τουρισμός 

χρειάζεται τις προστατευόμενες περιοχές. Η επισκεψιμότητα φέρνει περιφερειακές 

απομονωμένες περιοχές στο προσκήνιο και τις κάνεις ελκυστικές για αναψυχή, 

ξεκούραση και διασκέδαση. Για τους ξεναγούς προτείνεται να μην προτιμώνται 

εξωτερικά τουριστικά γραφεία αλλά να αναπτυχθούν συνεργασίες με τοπικές 

αξιόπιστες εταιρίες που θα υλοποιούν τις ξεναγήσεις και θα καθοδηγούν τους 

επισκέπτες, αποφεύγοντας τις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές (Synge H., 2004). 

Η χρήση των καλών τεχνών όπως η λογοτεχνία, η ζωγραφική, η ιστορία κ.α. 

έχουν χρησιμοποιηθεί για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις 

προστατευόμενες περιοχές και την ανάγκη προστασίας τους. Η προστασία του δάσους 

της Ραβέννας ξεκίνησε από τον πίνακα του Δάντη όπου άντλησε την έμπνευση του για 

την απεικόνιση της Εδέμ ή ο πίνακας του Ραφαήλ που απεικονίζει τους λόφους γύρω 

από την Ουρμπίνο της Ιταλίας κινητοποίησαν τη κοινή γνώμη για την διατήρηση τους 

(Gafta et al., 2006). 

Μπορεί μέσω της συνεργασίας του Φορέα Διαχείρισης να υπάρξει κοινή 

πολιτική σε θέματα μάρκετινγκ με τοπικά εμπορικά επιμελητήρια και προώθηση 

προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου όπως πραγματοποιείται στην περιοχή της 
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ανατολικής Ριβιέρας της Ιταλίας Cinque Terre. Μέσω της συνεργασίας με τοπικούς 

τουριστικούς και ψυχαγωγικούς φορείς, γίνεται αποδεκτό και τηρείται από τους 

επαγγελματίες αλιείς η ζωνοποίηση στο θαλάσσιο περιβάλλον της προστατευόμενης 

περιοχής. Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε ο ιχθυοτουρισμός, όπου επισκέπτες περνάνε μια 

ημέρα στη θάλασσα με επαγγελματίες ψαράδες, μαθαίνουν για την προστατευόμενη 

περιοχή και τα είδη από τους επαγγελματίες. Στο τέλος της ημέρας τα είδη που 

αλίευσαν μπορούν είτε να τα πάρουν μαζί τους ή να μαγειρευτούν και να τα 

απολαύσουν σε τοπικά καταστήματα (Douros, W. J., 2005). 

Η δημιουργία ειδικών διαμορφωμένων χώρων και μονοπατιών μπορούν να 

κάνουν προσβάσιμες τις προστατευόμενες περιοχές σε ανθρώπους που διαθέτουν 

κάποια αναπηρία όπως π.χ. στο Εθνικό Πάρκο Donau-Auen της Αυστρίας, όπου τα 

κέντρα πληροφόρησης είναι ειδικά διαμορφωμένα όχι μόνον για ανθρώπους σε 

αναπηρικά καροτσάκι αλλά ακόμα και για τυφλούς. Στο Εθνικό Πάρκο Gesäuse της 

Αυστρίας υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο μονοπάτι για καροτσάκια ή το Εθνικό Πάρκο 

Purkersdorf όπου υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες για τους τυφλούς. Άλλο 

παράδειγμα αποτελεί το Εθνικό Πάρκο Black Forest της Αγγλίας όπου οι ξεναγοί είναι 

εκπαιδευμένοι να παρέχουν ξεναγήσεις και στη νοηματική γλώσσα (Posthoff, J., 2018). 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση της νέας γενιάς στην Ολλανδία έχει γίνει 

παιχνίδι (Posthoff, J., 2018). Παιδιά ετών 5-12 ετών επισκέπτονται μια 

προστατευόμενη περιοχή, κάνουν ορνιθοπαρατήρηση, χωρίζονται σε ομάδες και κάθε 

ομάδα μαθαίνει για τη ζωή και συμπεριφορά ενός εύκολα αναγνωρίσιμου είδους της 

πανίδας. Στο Εθνικό Πάρκο Sallandse Heuvelrug, μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά ετών 

11-12, λαμβάνουν μια συσκευή εντοπισμού gps, οδηγίες και ένα κλειδί και ψάχνουν 

να εντοπίσουν και να ανοίξουν κιβώτια στο πάρκο. Στο χώρο υπάρχει και ένα κτίριο 

του 19ου αιώνα όπου βρίσκουν πληροφορίες για την οικογένεια και πως ζούσε και τους 

ανατίθεται να βρουν και να αναγνωρίσουν ίχνη ζώων. Επιπρόσθετα υπάρχει και 

μνημείο του 2ου παγκοσμίου πολέμου όπου το εξετάζουν και μετά απαντούνε σε 

σχετικές ερωτήσεις. Με αυτό το τρόπο συνδυάζονται η παρατήρηση της φύσης με το 

παιχνίδι, την ιστορία και τον πολιτισμό. 
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1.9 Νομικό Πλαίσιο Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στην 

Ελλάδα 

 

1.9.1 Το δίκτυο NATURA 2000 

 

Το ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο NATURA 2000 είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 

προστατευόμενων περιοχών με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της 

φύσης. 

Για το δίκτυο NATURA 2000 υπάρχουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες: 

✓ 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας 

✓ 2009/147/ΕΚ που αποτελεί εξέλιξη της 79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως 

των αγρίων πτηνών 

  Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες οδηγίες δίνεται έμφαση στη διατήρηση των 

ενδιαιτημάτων καθώς και των απειλούμενων ειδών που διαβιούν σε αυτά. Η Οδηγία 

για την προστασία των άγριων πτηνών απαιτεί τη δημιουργία Ζωνών Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ ή SPA-Special Protecion Areas) και η Οδηγία για την προστασία 

των οικοτόπων και των υπόλοιπων ειδών χλωρίδας και πανίδας τη δημιουργία Ειδικών 

Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ ή SAC-Special Areas of Conservation - SAC). Το ευρωπαϊκό 

οικολογικό δίκτυο χωρίζεται σε αυτές τις δύο ζώνες, που μπορεί σε περιοχές ανάλογα 

με την βιολογική σημασία τους να αλληλεπικαλύπτονται. 

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που θέτουν οι δύο εν λόγω Οδηγίες είναι 

αναγκαίο το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο περιορισμών και η σύνταξη Σχεδίων 

Διαχείρισης. Ένα σοβαρό θέμα στο οποίο η Ελλάδα έχει μείνει έκθετη στην επιβολή 

προστίμων, διότι μέχρι της παρούσης χρονικής στιγμής δεν υπάρχουν στόχοι 

διατήρησης των ειδών, ούτε Σχέδια Διαχείρισης για τις προστατευόμενες περιοχές της. 

Το Σχέδιο Διαχείρισης αποτελεί το κύριο εργαλείο για τη διαχείριση μιας 

περιοχής του δικτύου. Διευθετεί τις υφιστάμενες χρήσεις γης, ρυθμίζει τις πάσης 

φύσεως δουλείες (δικαιώματα) καλλιέργειας, βοσκής, ξύλευσης, αλιείας, κυνηγιού 

κλπ. που μπορεί να βαρύνουν μια συγκεκριμένη περιοχή και παρεμβαίνει στη δομή και 

στις λειτουργίες της περιοχής ώστε να επιτυγχάνονται οι σκοποί της κήρυξης της ως 

προστατευόμενης. (Κακούρος, Π., Τσιαούση Β. και Χατζηχαραλάμπους Ε., 2004). 

Πολλά από τα Σχέδια Διαχείρισης σε Ολλανδία και Γαλλία είναι σε εθελοντική βάση 

και εξαρτώνται από την συμμετοχή των χρηστών της περιοχής. Η χρήση των Σχεδίων 
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Διαχείρισης για να αντιμετωπίσουν περίπλοκα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι 

περιορισμένη, διότι απαιτούν αποφασιστική πολιτική ηγεσία και δέσμευση, 

οικονομικούς πόρους και επιβολή εξουσίας σε ανώτερο επίπεδο. Τα Σχέδια 

Διαχείρισης πετύχαν να αντιμετωπίσουν εύκολα προβλήματα με εμφανείς λύσεις σε 

τοπικό επίπεδο, χωρίς να υπάρχει εγγύηση ότι στο μέλλον θα έχουν μακροπρόθεσμα 

διατηρήσιμα αποτελέσματα (Bouwma, I., Beunen, R., & Liefferink, D., 2018). 

Στην Ελλάδα έρευνα στα δύο μεγάλα Εθνικά Πάρκα, του Δέλτα Αξιού-Λουδία-

Αλιάκμονα και του Δέλτα του Έβρου έχουν αναδείξει ότι δίνουν οι πολίτες υψηλή αξία 

σε θέματα περιβαλλοντικής σημασίας και ότι και τα δύο Εθνικά Πάρκα είναι υψηλής 

σπουδαιότητας στην αντίληψη του κοινής γνώμης (Jones, N., Clark, J. R. A., Panteli, 

M., Proikaki, M., & Dimitrakopoulos, P. G., 2012). 

 

1.9.2 Ν.2742/1999 & Ν.3044/2002 (Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη 

και άλλες διατάξεις & Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων) 

 

Με τον ν.2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α’/07-10-1999) και τον ν.3044/2002 (ΦΕΚ 

197/Α’/27-08-2002) ιδρύθηκαν 25 Φορείς Διαχείρισης για την διοίκηση και διαχείριση 

των προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδος. Οι Φορείς Διαχείρισης είναι Νομικά 

Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που εποπτεύονται από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ.  

Η στελέχωση ανά Φορέα Διαχείρισης είχε καθορισθεί έως είκοσι άτομα 

επιστημονικό προσωπικό και δέκα άτομα διοικητικό-τεχνικό.  

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ν.2742/1999 δημιουργήθηκαν ακόμα τρεις 

Φορείς Διαχείρισης ανάγοντας τον αριθμό τους σε είκοσι οκτώ. 

 

1.9.3 Ν.4109/2013 & Ν.4219/2013 Κατάργηση και συγχώνευση Φορέων 

  

Στη μέση της προγραμματικής περιόδου υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 εκδόθηκε ο ν.4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α’/23-01-2013) 

σύμφωνα με το αρ.8 του οποίου από τους είκοσι-οκτώ (28) Φορείς Διαχείρισης οι τρείς 

(3) καταργούνται και οι υπόλοιποι συγχωνεύονται σε εννέα (9) νέους Φορείς 

Διαχείρισης. Όμως αυτό το άρθρο δεν εφαρμόστηκε ποτέ, λόγω κινδύνου απώλειας 

απορρόφησης κονδυλίων για τις περιοχές NATURA και εκδόθηκε στο ίδιο έτος ο 

ν.4219/2013 (ΦΕΚ 269/Α’/11-12-2013), σύμφωνα με τον αρ.6 του οποίου παρατάθηκε 
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η λειτουργία των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης ως έχει. Η παράταση αυτή 

επαναλήφθηκε και τα έτη 2015, 2016, 2017 μέχρι και το έτος 2018 όπου εκδόθηκε νέο 

νομοθετικό πλαίσιο για τους Φορείς Διαχείρισης. 

 

1.9.4 Ν.4519/2018 (Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες 

διατάξεις) 

 

Με το ν.4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α’/20-02-2018) πραγματοποιήθηκε μια 

προσπάθεια αναμόρφωσης του πλαισίου των Φορέων Διαχείρισης και αποφυγής της 

επιβολής προστίμων προς την Ελλάδα, διότι με τον ν.2742/1999 υπάγονταν σε Φορέα 

Διαχείρισης το 30% των περιοχών του δικτύου NATURA 2000. Ιδρύονται τριάντα-

οκτώ (38) Φορείς Διαχείρισης που καλύπτουν πλέον το 100% των περιοχών NATURA 

2000 (με εξαίρεση την χερσόνησο του Άθως που βρίσκεται σε ειδικό καθεστώς) 

Η στελέχωση ανά φορέα διαχείρισης καθορίζεται για τους είκοσι-οκτώ 

προϋπάρχοντες Φορείς Διαχείρισης όσες θέσεις του προσωπικού έχουν ήδη και για 

τους νέους δέκα, πέντε θέσεις ανά Φορέα Διαχείρισης. 

 

1.9.5 Ν.4685/2020 (Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 

ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.) 

 

 Με το ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α’/07-05-2020) που εκδόθηκε σε χρονική στιγμή 

ολικού lock-down και περιορισμένης λειτουργίας της Βουλής,  καταργούνται οι Φορείς 

Διαχείρισης ως ΝΠΙΔ και ιδρύεται ο κεντρικός Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος 

και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) ως ΝΠΙΔ με 23 Περιφερειακές Μονάδες που 

αποκαλούνται Μονάδες Διαχείρισης. 

Σε ότι αφορά το προσωπικό στελέχωσης δεν γίνεται αναφορά σε νούμερο ή 

ειδικότητες. 

 

1.10 Ο θεσμικός ρόλος της Επιτροπής «Φύση 2000» 

 

Η Επιτροπή «Φύση 2000» αποτελεί το κεντρικό επιστημονικό γνωμοδοτικό 

όργανο του Κράτους για το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

πολιτικών και μέτρων προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας. Τα μέλη που την 
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απαρτίζουν έχουν τριετή θητεία και προέρχονται από την επιστημονική κοινότητα, τη 

Διοίκηση και τις περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ). 

Η Επιτροπή «Φύση 2000» συστάθηκε για πρώτη φορά με την ΚΥΑ 

33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β’/28-12-1998) και οι αρμοδιότητες της 

τροποποιήθηκαν με τους ν.2742/1999, 3044/2003, 3937/2011, 4519/2018 και 

4685/2020 και την ΚΥΑ 37338/1807/ Ε.103/2010. 

Κύρια αρμοδιότητα της εν λόγω Επιτροπής είναι ο έλεγχος τήρησης και 

αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ αλλά έχει και το ρόλο ως Εθνική 

Επιτροπή Προστατευόμενων Περιοχών, με σκοπό την παρακολούθηση και αξιολόγηση 

της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρόσφατου ν.4685/2020, ο εκάστοτε Πρόεδρος 

της Επιτροπής «Φύση 2000» ορίζεται και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και η 

Επιτροπή «Φύση 2000» θα στεγάζεται πλέον στον ΟΦΥΠΕΚΑ. 

 

1.11 Η περίπτωση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα 

 

Στο σημείο αυτό τονίζεται πως αυξήθηκε διαχρονικά και η χωρική αρμοδιότητα 

ενός από τους Φορείς Διαχείρισης. Συγκεκριμένα του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-

Λουδία-Αλιάκμονα που μετονομάστηκε σε Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου απεμπωλίζοντας το brand name του Αξιού που είναι 

γνωστό σε διεθνές επίπεδο από την υπογραφή για την προστασία των υγροτόπων της 

συνθήκης Ramsar από το έτος 1971. 

Με τον ιδρυτικό νόμο (ν.2742/1999) προβλεπόταν τριάντα θέσεις προσωπικό 

για τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και έκταση περιοχής 

ευθύνης 338,64Km2 που αφορά τρείς (3) περιοχές του δικτύου NATURA.  

Το 2009 με Κοινή Υπουργική Απόφαση αυξάνεται η περιοχή ευθύνης σε 

471,36Km2. Σημειώνεται ότι ο Φορέας Διαχείρισης στελεχώθηκε πρώτη φορά με 

προσωπικό ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ το 2006.  

Το 2018 η αρμοδιότητα αυξάνεται σε 15 περιοχές του δικτύου NATURA και 

στην περιοχή ευθύνης εντάσσεται ο Θερμαϊκός Κόλπος χωρίς να ανήκει στο 

ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο NATURA 2000. Η έκταση της περιοχής ευθύνης φθάνει 
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τα 1.234,38Km2 χωρίς να αυξηθεί ο αριθμός του προσωπικού, χωρίς να δημιουργηθεί 

κάποιο παράρτημα για τις νέες περιοχές και χωρίς να αυξηθεί η χρηματοδότηση. 

Το 2020 με τον ν.4685/2020 η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας αγγίζει τα 4.884,99Km2 και περιλαμβάνει εκτάσεις 

από τον Ν.Ημαθίας και Κατερίνης μέχρι τον νόμο Σερρών. Σημειώνεται ότι μέχρι την 

στιγμή συγγραφής της παρούσας εργασίας δεν λειτούργησε η εν λόγω Μονάδα 

Διαχείρισης αλλά παρέμεινε σε μεταβατικό στάδιο ως Φορέας Διαχείρισης. 

 

Πίνακας 1. Διαχρονική εξέλιξη του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου (πρώην Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-

Αλιάκμονα) 

Έτος Επωνυμία Αρ.περιοχών 

δικτύου 

NATURA 

Έκταση 

(Km2) 

Αριθμός 

προσωπικού 

2002 Φορέας Διαχείρισης Δέλτα 

Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα 
3 338,64 0 

2009 Φορέας Διαχείρισης Δέλτα 

Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα 
3 471,36 17 

2018 Φορέας Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών 

Θερμαϊκού Κόλπου 

15 1.234,38 16 

2020 Μονάδα Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών 

Κεντρικής Μακεδονίας 

40 4.884,99 άγνωστο 

 

 

1.12 Χαρακτηριστικές περιπτώσεις μη εφαρμογής καλών πρακτικών 

σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας 
 

Ι. Η περίπτωση μη εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης στο Δέλτα Αξιού-Λουδία-

Αλιάκμονα (2009-2013) 

 

Στο Σχέδιο Διαχείρισης όπως προαναφέρθηκες προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις 

και οι προτεραιότητες για την εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων που 

απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των κατά περίπτωση 
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προστατευόμενων αντικειμένων. Αποτελεί νομική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 

4 του ν.3937/2011, και συντάσσεται για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται 

προστατευόμενες βάσει των άρθρων 18 και 19 του ν.1650/86, όπως αυτά ισχύουν 

σήμερα και εγκρίνονται με Υπουργική Απόφαση. Στην προστατευόμενη περιοχή του 

Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Περιβάλλον» 2000 – 2006 το Σχέδιο Διαχείρισης με τίτλο: «Μελέτη Σχεδίου 

Διαχείρισης της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-

Αλιάκμονα» και κόστος 129.581,36 €. Επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί το Σχέδιο 

Διαχείρισης μετατέθηκε η ολοκλήρωση του στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιήθηκε 

από την ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

Ολοκληρώθηκε το 2012 και απεστάλη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής προς έγκριση. Η έγκριση δεν υλοποιήθηκε με αποτέλεσμα να 

μείνει μια μελέτη χωρίς εφαρμογή. Ωστόσο, το Μάρτιο του 2019, προκηρύχθηκε από 

το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκ νέου το έργο της εκπόνησης Ειδικών 

Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για όλες τις περιοχές NATURA 

2000 με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023. 

 

ΙΙ. Η περίπτωση μη εφαρμογής της Στρατηγικής για την Βιοποικιλότητα 

 

 Το έτος 2014 συντάχθηκε με ανάδοχο η «Εθνική Στρατηγική για την 

Βιοποικιλότητα» η οποία πέρασε στη νομοθεσία με την ΥΑ 40332/2014 (ΦΕΚ 

2383/Β’/08-09-2014). Η εν λόγω Στρατηγική περιέχει γενικόλογους μη 

ποσοτικοποιημένους και μετρήσιμους στόχους για την εφαρμογή της. Το έτος 2019 με 

προθεσμία ενός μηνός ζητήθηκε από φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος να 

υποβάλλουν στοιχεία τι υλοποιήσανε κατά την εφαρμογή της Στρατηγικής και ποιους 

δείκτες χρησιμοποιήσαν για την απολογιστική μελέτη του 1ου Σχεδίου Δράσης της εν 

λόγω Στρατηγικής. Στο ενδιάμεσο διάστημα δεν ορίστηκε ποια υπηρεσία θα ηγείται 

της προσπάθειας, με ποιον τρόπο, με τι πόρους και ανθρώπινο δυναμικό αλλά και το 

πιο σημαντικό, η εν λόγω Στρατηγική περιέχει αντικείμενα που άπτονται σε όλο το 

δημόσιο τομέα όπως Περιφέρειες, Δήμοι, Πολεοδομίες, κτλ. Δεν γίνεται κατανοητό 

πως θα αποδώσει η Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα όταν οι αδειοδοτούσες και 

λοιπές υπηρεσίες δεν συμμετέχουν και δεν φέρουν καμία ευθύνη ενώ αδειοδοτούν 

δραστηριότητες και έργα. Για την αποτελεσματική εφαρμογή της Στρατηγικής της 

Βιοποικιλότητας χρειάζεται να υπάρξει ηγεσία της προσπάθειας και υποχρεωτική 
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δέσμευση από το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών που σχετίζονται με αδειοδοτήσεις. 

Επιπρόσθετα είναι αναγκαίο να καθορισθούν συγκεκριμένοι, εύκολα μετρήσιμοι και 

ποσοτικοποιημένοι δείκτες. 

 

ΙΙΙ. Η περίπτωση του Κορινού Ν. Πιερίας 

 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης η προσπάθεια για την ανέγερση ενός παραθεριστικού οικισμού, κατ’ 

εκτίμηση 6.500 κατοίκων στην παράκτια περιοχή του Κορινού. Με διαδοχικές 

αποφάσεις, του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, θεσπίστηκε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου και 

εγκρίθηκε πολεοδομική μελέτη για τη δημιουργία του οικισμού «Ολυμπιάδα». Ένα 

μέρος του εν λόγω παραθεριστικού οικισμού βρίσκεται εντός προστατευόμενης 

περιοχής NATURA 2000 και Καταφυγίου Άγριας Ζωής. Το 2011 ο Δήμος Κατερίνης 

ξεκίνησε επιχωματώσεις και διανοίξεις δρόμων, χωρίς να έχει λάβει κάποια άδεια με 

αποτέλεσμα να ανοίξει η υπόθεση εις βάρος της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

με έξι ερωτήματα EU-PILOT μέχρι στιγμής καθώς και το αίτημα αποκατάστασης της 

προστατευόμενης περιοχής, χωρίς αυτό να έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το 2014 

αποχαρακτήρισε 4.000 στρέμματα του Καταφυγίου Άγριας Ζωής και στη συνέχεια 

ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για τη δημιουργία του οικισμού, αγνοώντας την 

αρνητική τεκμηριωμένη γνωμοδότηση από τον πρώην Φορέα Διαχείρισης Δέλτα 

Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα για τις μόνιμες αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις 

σε σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής όπως το νεροχελίδονου (Glareola 

pratincola) που είναι τρωτό είδος, του οποίου μειώνεται ο αναπαραγώμενος πληθυσμός 

του σε παγκόσμια κλίμακα με την κυριότερη απειλή να είναι η καταστροφή μοναδικών 

ενδιαιτημάτων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έβαλε τέλος στα σχέδια 

τσιμεντοποίησης του υγρότοπου στον Κορινό Πιερίας (Ε΄ τμήμα του ΣτΕ αρ. 

απόφασης 1936/19) ακυρώνοντας τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Η 

απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι ακυρώνει την καταστροφή ενός 

σημαντικού βιοτόπου και υποδεικνύει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι η περιοχή θα 

έπρεπε να είχε συμπεριληφθεί στα όρια του Εθνικού Πάρκου όπως επαναλαμβάνει στο 

πρακτικό επεξεργασίας 134/20 για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το Εθνικό 

Πάρκο Δέλτα Αξιού. 
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Εδώ τονίζεται η δέσμευση ότι τα κράτη-μέλη, στα οποία ανήκει και η Ελλάδα, 

επιβάλλεται να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της επιδείνωσης, 

υποβάθμισης ειδών χλωρίδας και πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους, καθώς και των 

πιθανών διαταραχών που μπορεί να υπάρξουν (European Commission & Office for 

Official Publications of the European Communities, 2000). 

 

1.13 Σκοπός της έρευνας 

 

Οι Φορείς Διαχείρισης έχουν ποικίλα αντικείμενα εργασίας και χρειάζονται 

επαρκές ανθρώπινο δυναμικό,  πληθώρα ειδικοτήτων, εκπαίδευση αλλά και επαρκείς 

οικονομικούς πόρους. Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες για την απόδοση των 

Φορέων Διαχείρισης είναι και η εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων. Για αυτό 

το σκοπό είναι αναγκαίο να μελετηθεί η εργασιακή ικανοποίηση. 

Επιπρόσθετα, παρά τις διαρκείς αλλαγές υπάρχει κενό στην αποτίμηση της 

κατάστασης λειτουργίας τους και θεωρείται αναγκαίο να αξιολογηθεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Μεθοδολογία 
 

 

2.1 Μεθοδολογία της έρευνας και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων 

 

Για να απαντηθούν τα ερωτήματα που αφορούν την εργασιακή ικανοποίηση 

αλλά και την κατάσταση λειτουργίας στους Φορείς Διαχείρισης, χρησιμοποιήθηκαν 

δύο (2) ερωτηματολόγια σε συνδυασμό με την έρευνα της γνώμης ειδικών μέσω 

ερωτήσεων ανοιχτού τύπου. 

Για την έρευνα της εργασιακής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης του Paul Ε. Spector, 

Καθηγητή Βιομηχανικής/Οργανωτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Νότιας 

Φλόριντα. Για την ελληνική μετάφραση χρησιμοποιήθηκε η επίσημη εκδοχή της 

ιστοσελίδας του Καθηγητή με μια μικρή τροποποίηση όπου γίνεται αναφορά στον όρο 

«εκπαιδευτικό ίδρυμα» έχει χρησιμοποιηθεί ο όρος «οργανισμός». Το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από 36 ερωτήσεις κλειστού τύπου σε μία κλίμακα τύπου Likert έξι 

σημείων, που εκτείνεται από το «διαφωνώ πολύ» (1) μέχρι το «συμφωνώ πολύ» (6) και 

αφορούν εννέα (9) υποκλίμακες-παράγοντες της εργασιακής ικανοποίησης που 

αφορούν (βλέπε Παράρτημα II): 

✓ Μισθό (ερώτηση 1, 10, 19 & 28), 

✓ Προαγωγή (ερώτηση 1, 10, 19 & 28), 

✓ Εποπτεία-επίβλεψη (ερώτηση 1, 10, 19 & 28), 

✓ Προνόμια-οφέλη (ερώτηση 1, 10, 19 & 28), 

✓ Ενδεχόμενες ανταμοιβές (ερώτηση 1, 10, 19 & 28), 

✓ Συνθήκες λειτουργίας (ερώτηση 1, 10, 19 & 28), 

✓ Συνάδελφοι (ερώτηση 1, 10, 19 & 28), 

✓ Φύση εργασίας (ερώτηση 1, 10, 19 & 28), 

✓ Επικοινωνία (κάθετη & οριζόντια) (ερώτηση 1, 10, 19 & 28), 

Σημειώνεται ότι οι ερωτήσεις 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 

29, 31, 32, 34, 36 είναι ανάστροφες. 

Το εν λόγω ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τρείς θεματικές ενότητες: 

• Δημογραφικά στοιχεία 

• Οι 36 ερωτήσεις γύρω από την εργασιακή ικανοποίηση 
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• Τρείς (3) ερωτήσεις γενικού τύπου με απάντηση «πολύ» ή «λίγο» που 

αποτελούν ένδειξη της εργασιακής ικανοποίησης 

Για την επεξεργασία του ερωτηματολογίου της εργασιακής ικανοποίησης 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS), έκδοση 22 for Windows. Οι μέσες τιμές (mean) και οι τυπικές αποκλίσεις 

(Standard Deviation = SD) χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή των ποσοτικών 

μεταβλητών. Οι βαθμολογίες για κάθε μία από τις εννιά υποκατηγορίες παίρνει τιμές 

από 4 έως 24 με τιμές από 4 έως 12 να χαρακτηρίζουν δυσαρέσκεια, 16 έως 24 

ικανοποίηση και 12 έως 16 αμφιλεγόμενο σκορ μεταξύ ικανοποίηση και δυσαρέσκειας. 

Για τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ της κατηγορίας θέσης των 

εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης (ΠΕ/ΤΕ, ΔΕ, Οικοφύλακας) και του σκορ που 

προκύπτει μεταξύ των 9 κατηγοριών, χρησιμοποιήθηκε o παραμετρικός έλεγχος 

ανάλυσης διασποράς (ANOVA).  

Για τη διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ των τριών γενικών ερωτήσεων και 

των εννέα (9) κατηγοριών που ορίστηκαν χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του Spearman. 

Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά την κατάσταση λειτουργίας ζητήθηκε από τους 

Φορείς Διαχείρισης να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε από 

την Επιτροπή Φύση 2000 (2011) ώστε να αξιολογηθεί ποιοτικά τι άλλαξε μέσα σε μια 

δεκαετία στους Φορείς Διαχείρισης σε σχέση με την κατάσταση λειτουργίας τους 

(βλέπε Παράρτημα IΙΙ). Σε αυτή τη καταγραφή κρίθηκε ουσιώδης και η συνεισφορά 

ατόμων που ασχολήθηκαν συστηματικά με τους Φορείς Διαχείρισης σχεδόν από την 

ίδρυση τους μέχρι και σήμερα. Για αυτό το σκοπό στάλθηκαν έξι (6) ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου (βλέπε Παράρτημα IV) σε τέσσερα (4) συγκεκριμένα άτομα. 

Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα γίνεται μια πρόταση μοντέλου που να 

καλύπτει τα θέματα που εντοπίσθηκαν να έχουν αδυναμίες οι Φορείς Διαχείρισης 

χρησιμοποιώντας και αναγνωρισμένες καλές πρακτικές. 

 

2.2 Δείγμα Πληθυσμού 

 

Για την μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης ως δείγμα είναι όλοι οι 

εργαζόμενοι σε Φορείς Διαχείρισης (περίπου 340 άτομα), που εργάζονται άνω των 

πέντε (5) συνεχόμενων ετών. Το όριο των πέντε (5) ετών τέθηκε ώστε οι εργαζόμενοι 

να έχουν βιώσει όλες τις καταστάσεις που επικράτησαν όπως νομοθετικές αλλαγές,  

υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων προηγούμενων ΕΣΠΑ, Πράσινο 
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Ταμείο, Τακτικός Προϋπολογισμός και ΕΣΠΑ 2014-2020 (πραγματική περίοδος 

υλοποίησης 2019-2023). 

Για την κατάσταση λειτουργίας στάλθηκε το ερωτηματολόγιο στους είκοσι-

οκτώ (28) Φορείς Διαχείρισης που βρίσκονται σε λειτουργία. Τα άτομα που 

επιλέχθηκαν για την γνώμη των ειδικών είναι: 

✓ Η κα. Δέσποινα Βώκου, καθηγήτρια και Πρόεδρος του τμήματος 

Βιολογίας, Πρόεδρος στον πρώην Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-

Λουδία-Αλιάκμονα (νυν Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου) 

από την ίδρυση του μέχρι και το 2006, Πρόεδρος της Επιτροπής «Φύση 

2000» μέχρι και το 2019, Αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του WWF-Ελλάς. 

✓ Η κα. Βάσω Τσιαούση, ερευνήτρια του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων 

Υγροτόπων, ασχολήθηκε με τους Φορείς Διαχείρισης από την ίδρυση τους 

λόγω της ιδιότητας του Ιδρύματος που ασχολείται συστηματικά με τους 

υγροτόπους της Ελλάδος και με την ιδιότητα της υπεύθυνης τομέα 

βιοποικιλότητας και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών 

✓ Η κα. Στυλιανή Βαρελτζίδου, έξι (6) χρόνια μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου τους Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και δεκατρία (13) 

χρόνια Συντονίστρια του πρώην Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-

Αλιάκμονα (νυν Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου) 

✓ Η κα. Χριστίνα Κονταξή, από το 2007-2014 ήταν υπάλληλος της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της νυν Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και ασχολήθηκε με τις αδειδοτήσεις και θέματα περιβάλλοντος 

των Φορέων Κεντρικής Μακεδονίας, το 2010-2014 με την ιδιότητα ως 

αναπληρώτρια ειδική επιστήμονας στο Διοικητικό Συμβούλιο του πρώην 

Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας, το 2015 ως Συντονίστρια του πρώην 

Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας και το 2019-2020 ως Τεχνική 

Σύμβουλος της Δ/σης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την 

Ωρίμανση και Αποτελεσματική Υλοποίηση Πράξεων στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ για 

τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών όλης της Ελλάδος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1 Εργασιακή Ικανοποίηση σε εργαζόμενους στους Φορείς Διαχείρισης 

 

3.1.1 Δημογραφικά στοιχεία 

 

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 103 εργαζόμενους από τους περίπου 346 σε 

Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα 

δημογραφικά στοιχεία όσων εργαζόμενων απάντησαν. Παρατηρείται ότι η μέση ηλικία 

του δείγματος είναι τα 43 έτη, με μικρότερη ηλικία  τα 32 έτη και μεγαλύτερη τα 65 

έτη. Επιπλέον, ο μέσος όρος αναφορικά με τα χρόνια προϋπηρεσίας στους Φορείς 

Διαχείρισης είναι τα 12 έτη, με ελάχιστα χρόνια τα 5 έτη και μέγιστα τα 16 έτη. 

 

Πίνακας 2:Δημογραφικά στοιχεία 

Επιλογές Συχνότητα Ποσοστό 

Φύλο 

Άνδρας 47 45,6 % 

Γυναίκα 56 54,4 % 

Οικογενειακή κατάσταση 

Έγγαμος 66 64,1 % 

Άγαμος 26 25,2 % 

Άλλο (διαζευγμένος / χήρος / κτλ.) 11 10,7% 

Σχέση εργασίας 

Ορισμένου χρόνου 102 99,0 % 

Αορίστου χρόνου 1 1,0 % 

Διορισμός μέσω ΑΣΕΠ 

Ναι 102 99,0 % 

Όχι 1 1,0 % 

Κατηγορία θέσης 

ΠΕ/ΤΕ 64 62,1 % 

ΔΕ 26 25,2 % 

Οικοφύλακας 11 10,7 % 

Άλλο 1 1,0 % 

 

3.1.2 Εργασιακή ικανοποίηση εργαζομένων σε Φορείς Διαχείρισης 

 

 Στο Παράρτημα V δίνονται αναλυτικά το ποσοστό των απαντήσεων σε κάθε 

μια από τις 36 ερωτήσεις ανά θεματική κατηγορία.  

 Στον Πίνακα 3 παρατηρούνται τα περιγραφικά στατιστικά σχετικά με τα σκορ 

που προκύπτουν από την έρευνα της εργασιακής ικανοποίησης. Οι υψηλές 

βαθμολογίες στην κλίμακα αντιπροσωπεύουν την ικανοποίηση από την εργασία. Στην 

έρευνα στους Φορείς Διαχείρισης ο μέσος όρος του συνολικού σκορ είναι 138,99, το 
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οποίο υποδεικνύει ότι η ικανοποίηση των εργαζομένων στους φορείς διαχείρισης είναι 

πάνω από το μέσο όρο.  

Επιπρόσθετα, οι βαθμολογίες για κάθε μία από τις εννιά υποκατηγορίες παίρνει 

τιμές από 4 έως 24. Αναλυτικότερα, το υψηλότερο μέσο σκορ συγκέντρωσαν τα 

στοιχεία αναφορικά με τις συνθήκες λειτουργίας (17,67), την φύση εργασίας (16,94), 

τις ενδεχόμενες ανταμοιβές (16,55) και τους συναδέλφους (16,51). Αντίθετα, τα 

χαμηλότερα σκορ κατά μέσο όρο αντιστοιχούν στα στοιχεία σχετικά με την προαγωγή 

(12,21), την εποπτεία – επίβλεψη (12,21) και τα προνόμια – οφέλη (14,57).  

 
 

Πίνακας 3: Περιγραφικά στατιστικά - Σκορ 

 

Σε σχέση με τις τρείς ερωτήσεις γενικού τύπου όπως φαίνεται στα παρακάτω 

διαγράμματα 

 

 N Min Max Mean Std. 

Deviation 

Συνολικό Σκορ 103 54 170 138,99 17,882 

Σκορ Μισθός 103 5 21 14,99 2,717 

Σκορ Προαγωγή 103 5 23 12,21 3,292 

Σκορ Εποπτεία-Επίβλεψη 103 5 20 12,21 3,095 

Σκορ Προνόμια-Οφέλη 103 6 21 14,57 2,792 

Σκορ Ενδεχόμενες Ανταμοιβές 103 5 24 16,55 3,247 

Σκορ Συνθήκες Λειτουργίας 103 6 24 17,67 3,237 

Σκορ Συνάδελφοι 103 5 23 16,51 2,907 

Σκορ Φύση Εργασίας 103 5 24 16,94 3,398 

Σκορ Επικοινωνία 103 4 23 15,34 3,661 
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Διάγραμμα 1. Τελικά πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την παρούσα εργασίας σας 

 

 

Διάγραμμα 2. Τον τελευταίο μήνα σκεφτήκατε να εγκαταλείψετε την θέση σας στον ΦΔ 

 

53,40%

46,60%

Πολύ Λίγο

35,92%

64,08%

Ναι Όχι
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Διάγραμμα 3. Στη περίπτωση που σας προσέφεραν μια εργασία με καλύτερες εργασιακές 

συνθήκες, εργασιακή σταθερότητα και σαφή ωράριο/καθήκοντα αλλά με μικρότερη αμοιβή 

(π.χ.50-200ευρώ) θα εγκαταλείπατε την θέση σας στον ΦΔ 

 

Σημειώνεται ότι στα Διαγράμματα 1 και 3 φαίνεται να μοιράζονται οι 

εργαζόμενοι ανάμεσα στις δύο επιλογές που τους προσφέρονται. 

 

Σε σχέση με τις εννέα (9) κατηγορίες εργασιακής ικανοποίησης και μεταξύ της 

κατηγορίας θέσης των εργαζομένων, βρέθηκε στατιστικώς σημαντική μόνον ανάμεσα 

στις εξής δύο κατηγορίες (βλέπε Παράρτημα V, όπου δίνονται αναλυτικά οι Πίνακες 

των σημαντικών αποτελεσμάτων): 

➢ Συνθήκες λειτουργίας με F(2,64)=3,117 >1 και p=0,051 και 

➢ Συνάδελφοι με F(2,64)=4,181 >1 και p=0,020 <0,05  

Στις υπόλοιπες κατηγορίες φαίνεται ότι οι διαφορές μεταξύ των απαντήσεων 

των κατηγοριών θέσης των εργαζομένων να οφείλεται πιο πολύ σε τυχαία περιστατικά. 

Συμπερασματικά, η εργασιακή ικανοποίηση δεν αποτελεί παράγοντα που 

επιδρά αρνητικά στην λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης. 

 

3.1.3 Συσχετίσεις 

 

Δεν παρουσιάστηκαν ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων εργασιακής 

ικανοποίησης και των τριών (3) ερωτήσεων γενικής φύσης. Στη καλύτερη περίπτωση 

παρουσιάστηκε μέτρια συσχέτιση, ειδικά σε ότι αφορά την κατηγορία της «Φύση 

55,34%

44,66%

Ναι Όχι
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εργασίας». Στο Παράρτημα V δίνονται αναλυτικά οι πίνακες μόνον στις περιπτώσεις 

όπου παρουσιάζεται συσχέτιση διότι στις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι μη στατιστικώς 

σημαντικά. 

 

3.2 Κατάσταση λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης 

 

Από τους είκοσι-οκτώ (28) λειτουργούντες Φορείς Διαχείρισης στα οποία 

στάλθηκαν τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν τα δέκαπεντε (15). Τα αποτελέσματα 

συγκρίνονται με αυτά του πορίσματος της Επιτροπής «ΦΥΣΗ 2000» (Επιτροπή 

«ΦΥΣΗ 2000», 2011») σε σημεία κλειδιά που αφορούν την λειτουργία των Φορέων 

Διαχείρισης.  

Ανά θεματική ενότητα η λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης είναι: 

 

3.2.1. Θεσμικό Καθεστώς 

 

Όπως διαπιστώθηκε και το 2011 έτσι και το έτος 2020 απουσιάζει η θεσμική 

καταχώρηση των προστατευόμενων περιοχών. Μόνον δύο (2) Φορείς Διαχείρισης 

διαθέτουν Προεδρικά Διατάγματα και μόνον για συγκεκριμένες περιοχές και όχι για το 

σύνολο των περιοχών ευθύνης τους. Και τα δύο (2) Προεδρικά Διατάγματα είχαν 

εκδοθεί λόγω ειδικών συνθηκών όπως π.χ. στο Μαραθώνα όπου δεν θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί το κοπηλατοδρόμιο για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 

εάν δεν θεσπίζονταν Προεδρικό Διάταγμα.  

Η επιλογή των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων από την πολιτεία, όπως 

αναφέρεται στο πόρισμα Επιτροπής «ΦΥΣΗ 2000», είναι εσφαλμένη διότι θα 

καταπέσουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η πλειονότητα των προστατυεόμενων 

περιοχών του δικτύου NATURA 2000 βρίσκεται χωρίς εργαλείο για την χωροθέτηση 

έργων και δραστηριοτήτων. Αυτό συνδυάζεται και με την ολική απουσία Σχεδίων 

Διαχείρισης. Στη παρούσα χρονική στιγμή έχει ανατεθεί η σύνταξη νέων Ειδικών 

Περιβαλλοντικών Μελετών, Σχέδιων Διαχείρισης και Σχέδιων Προεδρικών 

Διαταγμάτων με χρονικό ορίζοντα παράδοσης το έτος 2023. Τα εν λόγω Σχέδια 

Διαχείρισης χρειάζονται επιπλέον χρόνο επεξεργασίας και δημόσιας διαβούλευσης 

πριν την έκδοση τους οπότε θα ξεπεραστεί και το έτος 2023. 
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3.2.2 Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Όπως είχε διαπιστωθεί και το 2011, συνεχίζεται η συστηματική απουσία μελών 

των Διοικητικών Συμβουλίων (σε δέκα (10) Φορείς Διαχείρισης). Τα μέλη των 

Διοικητικών Συμβουλίων συνήθως δεν συμμετέχουν στις εισηγήσεις. Σημειώνεται ότι 

σε εννέα (9) Φορείς Διαχείρισης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν 

αντιλαμβάνονται ότι εκπροσωπούν τον Φορέα Διαχείρισης για την Προστατευόμενη 

Περιοχή, σε οκτώ (8) Φορείς Διαχείρισης δεν εξυπηρετεί το Διοικητικό Συμβούλιο 

τους σκοπούς του Φορέα και σε δεκατρείς (13) Φορείς σημείωσαν ότι χρειάζεται να 

υπάρχει κάποιος μηχανισμός εκπαίδευσης και προετοιμασίας των μελών πριν 

αναλάβουν το ρόλο τους. 

 

3.2.3 Οργάνωση και Λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης 

 

Υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης των Φορέων Διαχείρισης. Τα λειτουργικά 

έξοδα καταβάλλονται στο 3ο εξάμηνο του έτους, ενώ η μισθοδοσία καταβάλλεται με 1 

μήνα καθυστέρηση. Υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό κενό της μισθοδοσίας από τα 

Χριστούγεννα μέχρι το Πάσχα, προκαλώντας άσχημα συναισθήματα στο προσωπικό 

που βρίσκεται σε κατάσταση εργασιακής αβεβαιότητας. 

Επιπρόσθετα από την πλειοψηφία των Φορέων Διαχείρισης είναι πρόβλημα η 

απουσία θέσης Διευθυντή (σε οκτώ (8) Φορείς Διαχείρισης), πρόβλημα που δεν μπορεί 

να λυθεί χωρίς να προηγηθεί η λύση του εργασιακού καθεστώτος, καθόσον η θέση του 

Διευθυντή μπορεί να καταληφθεί μόνον από μόνιμους υπαλλήλους. 

Στους περισσότερους Φορείς Διαχείρισης ο κτιριακός εξοπλισμός, που στην 

πλειονότητα προέρχεται από κάποια παραχώρηση από τον οικείο Δήμο, είναι αρκετός 

όπως αρκεί και ο λοιπός εξοπλισμός που διαθέτουν.  

 

3.2.4 Οικονομικά θέματα 

 

Οι είκοσι-οκτώ (28) Φορείς Διαχείρισης χρηματοδοτούνται για την μισθοδοσία 

τους από το Πράσινο Ταμείο και για τα λειτουργικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. 

Μέχρι το έτος 2015 αποκλειστική χρηματοδότηση της λειτουργίας τους ήταν τα 

προγράμματα ΕΣΠΑ που υλοποιούνταν ανά περίοδο. 
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Ο κάθε Φορέας Διαχείρισης έχει 1.000.000 € για δράσεις από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (πραγματική περίοδο υλοποίησης 2017-

2023). Για την ίδια περίοδο το ποσό ποικίλει ανάλογα με την απόφαση της κάθε 

Περιφερειακής Διαχειριστικής Αρχής. Μόνον ένας (1) Φορέας Διαχείρισης δεν έχει 

πάρει έγκριση Τεχνικού Δελτίου στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  

Η έλλειψη σταθερής μόνιμης χρηματοδότησης αν και έχει επισημανθεί 

(Επιτροπή «ΦΥΣΗ 2000», 2011») και μετά από ακόμα εννέα (9) έτη ακόμα και 

συνολικά δέκα-επτά (17) από την αρχική λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης, δεν έχει 

λυθεί το θέμα ούτε με τις νομοθεσίες που εξέδωσε το αρμόδιο Υπουργείο τα έτη 2018 

και 2020. 

 

3.2.5 Παρακολούθηση-Διαχείριση-Προστασία 

 

Οι Φορείς Διαχείρισης με δική τους πρωτοβουλία πραγματοποιούν 

παρακολούθηση συγκεκριμένων ειδών και οικοτόπων (σε δεκατέσσερις Φορείς 

Διαχείρισης υλοποιείται παρακολούθηση σε είδη και σε έξι (6) Φορείς 

παρακολουθούνται και οικότοποι).  

Οι Φορείς Διαχείρισης χρησιμοποιούν εργαλεία όπως excel, γεωγραφικά 

συστήματα πληροφορίων και πρωτόκολλα για την αποθήκευση-παρακολούθηση των 

προστατευόμενων περιοχών. Εδώ σημειώνεται, ότι ο κάθε Φορέας Διαχείρισης 

ακολουθεί το δικό του πρωτόκολλο και δικό του τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων. 

Δεν υπήρξε κάποιος μηχανισμός καθοδήγησης για την εφαρμογή ενός ενιαίου τρόπου 

αποθήκευσης των στοιχείων ώστε όταν αναζητηθούν να γίνεται με εύκολο τρόπο στο 

σύνολο της ελληνικής επικράτειας.  

Εδώ σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης (σε 

δεκατρείς (13) Φορείς Διαχείρισης), ενώ οι γνωμοδοτήσεις συντάσσονται κυρίως από 

το προσωπικό και σε ορισμένους Φορείς (2) συμμετέχει το Διοικητικό Συμβούλιο ή 

προσωπικά ο Πρόεδρος (1).  

Στους δεκατρείς (13) Φορείς Διαχείρισης εισακούονται οι γνωμοδοτήσεις από 

τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες. 
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3.2.6 Ενημέρωση-εποπτεία 

 

Στους περισσότερους Φορείς Διαχείρισης εξακολουθεί να υπάρχει το 

πρόβλημα αποδοχής από την τοπική κοινωνία. Μόνον σε πέντε (5) Φορείς Διαχείρισης 

κατανόησε η τοπική κοινωνία το ρόλο του Φορέα και σε τέσσερις (4) τον έχει 

αποδεχθεί όπως και την Προστατευόμενη Περιοχή. Θα πρέπει να γίνει περαιτέρω 

έρευνα να διαπιστωθεί που οφείλεται αυτό το φαινόμενο μετά από τόσα έτη 

λειτουργίας.  

Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν στην ύπαρξη κενών στη νομοθεσία (απουσία 

Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης), στην έλλειψη στρατηγικής και 

διοίκησης για τους Φορείς Διαχείρισης, στην έλλειψη εκπαίδευσης, ενημέρωσης και 

καθοδήγησης του προσωπικού. 

Τέλος με τις τεράστιες περιοχές ευθύνης που έχουν αποκτήσει η φύλαξη 

κρίνεται στους δεκατρείς (13) Φορείς Διαχείρισης ανεπαρκής. Η εποπτεία των Φορέων 

Διαχείρισης χτίστηκε στους τοπικούς Φορείς του ν.2742/1999 για μια έως τρείς 

περιοχές του δικτύου και για έναν μικρό αριθμό οικοφυλάκων. Με τον ν.4519/2018 ο 

κάθε Φορέας Διαχείρισης βρέθηκε να διαχειρίζεται πάνω από δέκα περιοχές που 

απέχουν μεταξύ τους ακόμα και εκατοντάδες χιλιόμετρα. 

 

3.2.7 Διαύγεια 

 

Στο τομέα αυτό λόγω και της αυστηρής νομοθεσία μετά την κρίση του 2009 

(νόμοι περί δημοσίων συμβάσεων και δημόσιου λογιστικού), οι Φορείς Διαχείρισης ως 

Φορείς Γενικής Κυβέρνησης είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τη νομοθεσία περί 

δημοσίων συμβάσεων και δημοσιότητας οπότε και το πράττουν στο σύνολο τους. 

Η πλειονότητα των Φορέων κρίνει ικανοποιητική την συνεργασία με το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος (σε οκτώ (8) Φορείς), με το ΥΜΕΠΕΑΑ (δεκατέσσερις (14) 

Φορείς) και με άλλες αρμόδιες αποκεντρωμένες υπηρεσίες (δέκα (10) Φορείς). 

 

3.2.8 Ελάχιστο κόστος διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών 

 

Λόγω των συχνών αλλαγών και των αρμοδιοτήτων και των περιοχών ευθύνης 

(ν.4519/2018 &  ν.4685/2020) δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση κόστους από τους 

περισσότερους Φορείς Διαχείρισης (σε έντεκα (11) Φορείς). 
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3.3 Γνώμη Ειδικών 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι απαντήσεις από την γνώμη των ειδικών στις 

έξι (6) ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ανοιχτού τύπου. Σημειώνεται ότι απάντησαν 

εγγράφως και αναλυτικά σε όλες τις ερωτήσεις και τα τέσσερα (4) πρόσωπα που 

ερωτήθηκαν και αφορούν τα προβλήματα στους Φορείς Διαχείρισης, το προσωπικό, 

τις νομοθετικές αλλαγές αλλά και την υποβολή προτάσεων για την βελτίωση της 

κατάστασης.  

Ανά ερώτηση τα αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής: 

 

Τα προβλήματα που εντοπίζουν διαχρονικά στους Φορείς Διαχείρισης είναι: 

✓ Αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας και έλλειψη υποστήριξης, διοίκησης και 

καθοδήγησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ουσιαστικά οι Φορείς 

Διαχείρισης δεν αντιμετωπίστηκαν ως δομή του κράτους και του αρμόδιου 

Υπουργείου Περιβάλλοντος αλλά ως «μαγαζί» του εκάστοτε Υπουργού που 

καθόριζε τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

✓ Έλλειψη θέσης Διευθυντή και ουσιαστικής εποπτείας των έργων των 

Φορέων Διαχείρισης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

✓ Η ενασχόληση με τους Φορείς Διαχείρισης γίνεται μόνον για τυπικούς 

λόγους για την κάλυψη μόνον των τυπικών υποχρεώσεων της χώρας προς 

την Ευρωπαϊκή Ενότητα 

✓ Οι Φορείς Διαχείρισης χρησιμοποιούνται ως μέσο για την απορρόφηση 

κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ενότητα για το φυσικό περιβάλλον 

✓ Έλλειψη χρηματοδότησης των Φορέων Διαχείρισης 

✓ Έλλειψη μόνιμου προσωπικού και έλλειψη στελέχωσης με ειδικούς 

επιστήμονες 

✓ Έλλειψη κανονισμών λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης 

✓ Έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, νομοθετικών εργαλείων και 

Προεδρικών Διαταγμάτων για τις προστατευόμενες περιοχές που προκαλεί 

συγκρούσεις με την τοπική κοινωνία, επειδή το καθεστώς δεν είναι 

ξεκάθαρο, αλλά και πιέσεις από τοπικούς παράγοντες και πολιτικά 

πρόσωπα 
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✓ Τα Διοικητικά Συμβούλια που ορίζονται στους Φορείς Διαχείρισης δεν 

κατανοούν τον ρόλο τους, ότι βρίσκονται για τις προστατευόμενες περιοχές 

και τη διαχείριση τους και όχι για μικροπολιτικούς λόγους. Αυτό οδηγεί με 

την αλλαγή των Διοικητικών Συμβουλίων, Φορείς Διαχείρισης στην 

απραξία και αφάνεια ή στην εξυπηρέτηση άλλων σκοπών που δεν είναι για 

την διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών 

 

Σε σχέση με το προσωπικό που υπάρχει στους Φορείς Διαχείρισης: 

✓ Έλλειψη επαρκούς αριθμού υπαλλήλων για τις περιοχές που καλούνται να 

διαχειριστούν 

✓ Έλλειψη ενθουσιασμού που προκύπτει και από την εργασιακή αβεβαιότητα 

✓ Παντελής έλλειψη ενημέρωσης καθηκόντων και εκπαίδευσης του 

προσωπικού 

✓ Δημοσιοϋπαλληλική αντίληψη με την κακή έννοια για ορισμένους 

υπαλλήλους 

✓ Προσωπικό που καλέστηκε να εφαρμόσει αντικείμενα που ουδέποτε το 

κράτος ούτε κάποια αρχή ή ΟΤΑ είχε εφαρμόσει ποτέ, άρα το σύστημα 

διαχείρισης ήταν και είναι σε πιλοτική εφαρμογή 

 

Σε σχέση με τις αλλαγές του ν.4519/2018 

✓ Πραγματοποιήθηκαν αποσπασματικά κάποιες βελτιώσεις αλλά 

ανολοκλήρωτες και ευάλωτες χωρίς υποστήριξη και με ένα συνονθύλευμα 

αρμοδιοτήτων που περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα. Το μόνον θετικό ήταν η 

ένταξη όλων των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 σε Φορείς 

Διαχείρισης και η αποφυγή επιβολής προστίμων προς την Ελλάδα. 

 

Σε σχέση με τις αλλαγές του ν.4685/2020 

✓ Δεν έχει εφαρμοστεί για να φανεί τι αλλαγές φέρνει 

✓ Η κεντρική υποστήριξη των μονάδων διαχείρισης και ο συντονισμός τους 

μπορεί να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση 

✓ Φαίνεται υπάρχει πρόθεση να διαλυθεί το μοντέλο διαχείρισης των 

προστατευόμενων περιοχών και να δοθούν σε γραφεία μελετών ότι 

χρειάζεται να γίνει για να καλύπτεται η χώρα τυπικά και μόνον ως προς τις 

υποχρεώσεις της για τις προστατευόμενες περιοχές 
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Σε σχέση με προτάσεις βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης των 

προστατευόμενων περιοχών 

✓ Έχουν γίνει προτάσεις από την Επιτροπή «Φύση 2000» αλλά η ηγεσία του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος επέλεξε να την τις λάβει υπόψη εκδίδοντας 

νομοθεσίες που ήθελε ο εκάστοτε Υπουργός Περιβάλλοντος. Το κράτος δεν 

αξιοποίησε τις προτάσεις που έγιναν από το 2003 μέχρι και σήμερα για να 

βελτιώσει την κατάσταση και η συνεχής αλλαγή των νομοθεσιών και 

μοντέλων διαχείρισης θέτει συνέχεια τη λειτουργία των προστατευόμενων 

περιοχών σε πιλοτική λειτουργία 

✓ Να γίνει κατανοητό από όλους ότι οι προστατευόμενες περιοχές αποτελούν 

Εθνικό πόρο 

✓ Να τεθεί Στρατηγικός Στόχος για τις προστατευόμενες περιοχές 

✓ Να υπάρξει κατάλληλη στελέχωση (επαρκής σε προσόντα και αριθμό) και 

σταθερή χρηματοδότηση 

✓ Να γίνει χρήση εργαλείων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών 

✓ Να υπάρχει αξιολόγηση της κατάστασης στις προστατευόμενες περιοχές 

 

3.4 Πρόταση Μοντέλου 

 

Στην πρόταση που ακολουθεί χρησιμοποιείται ο όρος των Φορέων Διαχείρισης 

αφού δεν έχουν εφαρμογή ακόμα οι διατάξεις του ν.4685/2020. Για την πρόταση 

συνεκτιμήθηκαν τα κενά που προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων 

και της γνώμης των ειδικών.  

Τέλος, για την πρόταση αυτή λήφθηκε υπόψη και η πρόταση που έχει γίνει στην 

πολιτεία από το 2011 και την Επιτροπή «ΦΥΣΗ 2000», ότι βασικός σκοπός για τις 

προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδος είναι η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου, 

λειτουργικού, συνεκτικού και βιώσιμου Εθνικού  

Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, το οποίο: 

✓ πρέπει να είναι συμβατό με τις Εθνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς υποχρεώσεις 

και δεσμεύσεις της χώρας, 

✓ οφείλει να έχει στρατηγικά σχεδιασμένους στόχους, 

✓ χρονικά ορόσημα, 
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✓ να λειτουργεί τόσο με κεντρικό όσο και περιφερειακό συντονισμό για τη 

διαχείριση, την παρακολούθηση και τη φύλαξη των προστατευόμενων 

περιοχών, όπως και την εντός τους έρευνα 

✓ να αποσαφηνιστούν οι δομές των διοικητικών σχέσεων και αρμοδιοτήτων 

 

3.4.1 Όραμα 

 

Να καλυτερεύσουμε τη ζωή των ανθρώπων σε αρμονία με την φύση. 

 

3.4.2 Αποστολή 

 

✓ Ανάσχεση της βιοποικιλότητας στις προστατευόμενες περιοχές μέχρι το 

2030. 

✓ Σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης στις προστατευόμενες 

περιοχές ανά 5ετία.  

✓ Αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες μέχρι το 2040, ότι οι 

προστατευόμενες περιοχές δίνουν πίσω στον άνθρωπο υπηρεσίες, 

προϊόντα αλλά και οικονομική ανάπτυξη.  

 

3.4.3 Στρατηγική 

 

Οι προστατευόμενες περιοχές βρίσκονται στη διαχείριση του δημοσίου τομέα 

σε αντιστοιχία με άλλα Πάρκα (Llewellyn S. & Tappin E., 2003) μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως στρατηγική: 

«Η διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας, της φυσικής ομορφιάς και 

του τοπίου των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000, η ανάδειξη τους και η 

προσκόμιση πολλαπλών οφελών προς τον άνθρωπο και την κοινωνία» 

 

3.4.4 Πολιτικές 

 

• Συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που 

μπορούν να ενταχθούν στις προστατευόμενες περιοχές χωρίς να τις 

επιβαρύνουν και προϊόντων από τις προστατευόμενες περιοχές που 

μπορούν να πάρουν πρόσθετη αξία, ποιοτική ή οικονομική. 
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• Ορθός χωροταξικός σχεδιασμός για την ανάσχεση της υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος, του τοπίου και τη βελτίωση της υγείας του ανθρώπου. 

• Καμία ανοχή σε αυθαίρετα, μπαζώματα, χτισίματα σε κοίτες ποταμών και 

ρέματα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και την αποφυγή 

καταστροφών. 

• Συνεργασία με ερευνητικά ινστιτούτα για την ανάσχεση της 

βιοποικιλότητας και της μείωσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

• Συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων 

μέσω σημάτων ποιότητας και αναγνωρισιμότητας μεθόδων παραγωγής ή 

μοναδικών φυλών ζώων. 

• Διαφάνεια των χρημάτων ότι ξοδεύονται για την διατήρηση και βελτίωση 

της κατάστασης των ειδών της βιοποικιλότητας. 

• Συνεργασία για την ανάπτυξη του τουρισμού στις προστατευόμενες 

περιοχών σε ισορροπία όμως ως προς τον αριθμό των επισκεπτών σε αυτές 

• Ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών σε συνδυασμό με ιστορικά, 

πολιτιστικά, κοινωνιολογικά, γεωλογικά, φυσιολατρικά στοιχεία και την 

ανάδειξη τους σε συνδυασμό με αρχαιολογικούς χώρους. 

• Αλιεία και το κυνήγι μόνον σε οργανωμένες και ελεγχόμενες περιοχές.  

• Παρακολούθηση των πηγών ρύπανσης στις προστατευόμενες περιοχές από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών που θα ασκούν τους ελέγχους σε 

τακτική και περιοδική βάση. 

• Χρήση μόνον της απαιτούμενης ποσότητας λιπασμάτων στα αγροτεμάχια 

και μόνον από σκευάσματα που φέρουν την απαραίτητη έγκριση. 

• Συνεργασία και καθοδήγηση με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

που θα αναλάβουν το έργο της ενημέρωσης στα σχολεία όλων των 

βαθμίδων, όπως είναι η αρμοδιότητα τους. 

 

3.4.5 SWOT Ανάλυση 

 

Για την ανάλυση των ισχυρών σημείων (strengths), των ασθενών σημείων 

(weaknesses), των ευκαιριών (opportunities) και των απειλών (threats) 

χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση για τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

(Γεωργούλη Α., 2019) και προσαρμόστηκε στο σύνολο των Φορέων Διαχείρισης. 
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Ισχυρά σημεία 

✓ Οι έδρες ή τα παραρτήματα 

βρίσκονται εντός ή γειτνιάζουν 

με τα Πάρκα και τις 

προστατευόμενες περιοχές 

✓ Υπάρχουν δρυμοί και brand 

names που είναι αναγνωρίσιμα 

διεθνώς όπως ο Όλυμπος, το 

φαράγγια της Σαμαριάς, ο Αξιός 

ποταμός, ο Αχέροντας ποταμός 

κτλ. 

✓ Υπάρχουν ήδη προσβάσιμα και 

διαμορφωμένα Κέντρα 

Πληροφόρησης 

Ασθενή σημεία 

✓ Έλλειψη νομοθετικού πλαισίου 

προστασίας των 

προστατευόμενων περιοχών 

✓ Έλλειψη μάρκετινγκ για την 

ανάδειξη του τουριστικού 

προϊόντος 

✓ Έλλειψη πόρων ιδίως σταθερή 

κάλυψη των παγίων (λειτουργικά 

και μισθοδοσία) από τη κεντρική 

κυβέρνηση 

✓ Η εμπλοκή μεγάλου αριθμού 

δημοσίων υπηρεσιών 

δυσχεραίνει την υλοποίηση 

διαχειριστικών δράσεων 

✓ Δεν υπάρχει καλή σχέση μεταξύ 

τοπικών κοινωνιών και των 

διαχειριστικών φορέων των 

προστατευόμενων περιοχών 

✓ Ελλιπής επικοινωνιακή πολιτική  

✓ Έλλειψη μόνιμου προσωπικού 

✓ Έλλειψη εκπαίδευσης 

 

Ευκαιρίες 

✓ Οι προστατευόμενες περιοχές 

διαθέτουν σημαντική αξία που 

μπορεί να αναδειχθούν και να 

αποτελέσουν πόλο έλξης 

τουριστών και επενδύσεων 

✓ Υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια 

σε συγχρηματοδοτούμενα ΕΣΠΑ 

για δράσεις προστασίας και 

Απειλές 

✓ Έλλειψη χωροταξικού πλαισίου 

και απαγορεύσεων υποβαθμίζει 

τις προστατευόμενες περιοχές 

ειδικά γύρω από τα μεγάλα 

αστικά κέντρα.  

✓ Κίνδυνος τσιμεντοποίησης και 

εξαφάνισης Εθνικών Πάρκων. 
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διαχείρισης των 

προστατευόμενων ειδών 

✓ Οι Φορείς Διαχείρισης μπορούν 

να αναλάβουν τον συνδετικό 

κρίκο με την τοπική κοινωνία για 

την αποδοχή των πολιτικών 

διαχείρισης και προστασίας 

✓ Σήματα ποιότητας σε τοπικά 

προϊόντα που παράγονται σε 

προστατευόμενες περιοχές 

 

✓ Μη αποδοχή του ρόλου των 

Φορέων Διαχείρισης από την 

τοπική κοινωνία. 

✓ Μεμονωμένα συμφέροντα σε 

βάρος του φυσικού 

περιβάλλοντος 

 

 

3.4.6 Χρήση καλών πρακτικών 

 

Όπως προαναφέρθηκε από τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων από τους 

Φορείς Διαχείρισης, της γνώμης των ειδικών για τα προβλήματα στους Φορείς 

Διαχείρισης, αλλά και των διεθνών πρακτικών, ακολουθούν προτάσεις για την 

βελτίωση της λειτουργίας τους. Επιπρόσθετα, παρότι η εργασιακή ικανοποίηση 

κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παραλειφθούν 

αντικείμενα που αφορούν το προσωπικό στους Φορεία Διαχείρισης και χρειάζονται 

βελτίωση. 

 

3.4.6.1 Νομική κατακύρωση των προστατευόμενων περιοχών 

 

Για τις προστατευόμενες περιοχές πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο νομικό 

πλαίσιο, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, ώστε να μην δίνεται δυνατότητα 

παρερμηνείας από τον πολίτη, τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και τα δικαστήρια. Η 

ύπαρξη νομοθεσίας που θα καθορίζει τις επιτρεπτές χρήσεις είναι ένα αποτελεσματικό 

εργαλείο διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Είναι κατανοητό ότι εάν δεν 

υπάρχει νομική κατακύρωση, καμία ενέργεια διαχείρισης δεν θα προστατεύσει μια 

περιοχή ότι μέτρα και να ληφθούν και όσα χρήματα δαπανηθούν. 

 

3.4.6.2 Μόνιμο προσωπικό 
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Η απουσία εργασιακής σταθερότητας και μόνιμου προσωπικού έχει 

επισημανθεί διαχρονικά (βλέπε γνώμη ειδικών, ερωτηματολόγια προς Φορείς 

Διαχείρισης). Στις αρχές των πρακτικών της ΔΟΠ ανήκει και το ανθρώπινο δυναμικό 

σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, που είναι ο κορμός μιας επιχείρησης. Ο παράγοντας 

εργαζόμενοι δεν μπορεί να απουσιάζει από τον σχεδιασμό για τους Φορείς Διαχείρισης.  

 

3.4.6.3 Κίνητρα παραγωγικότητας για το προσωπικό 

 

Στη παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχει πρόβλεψη για πρόσθετη αμοιβή ή 

αναγνώριση της εργασίας των υπαλλήλων σε αυτούς. Σε αντιστοιχία με ερευνητικά 

ινστιτούτα και ιδρύματα θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη επιπλέον χρηματικής αμοιβής 

στη περίπτωση συμμετοχής των Φορέων Διαχείρισης σε επιστημονικά προγράμματα 

και συγχρηματοδοτούμενα έργα. Αυτό θα αποτελέσει το κίνητρο αλλά και μια ηθική 

ικανοποίηση για τους εργαζόμενους.  

 

3.4.6.4 Υπεύθυνος Ποιότητας και ομάδες ποιότητας 

 

Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος για την ποιότητα των υπηρεσιών στους Φορείς 

Διαχείρισης. Ως πελάτης στους Φορείς Διαχείρισης δεν είναι μόνον ο επισκέπτης των 

προστατευόμενων περιοχών. Είναι ο επενδυτής που θέλει να έχει μια συμβατή 

δραστηριότητα με αυτές που δεν θα την υποβαθμίζει. Είναι η τοπική κοινωνία που ζει 

μέσα στις προστατευόμενες περιοχές και από αυτές, αλλά είναι και α) το σύνολο των 

ανθρώπων της χώρας που θέλουν να έχουν καθαρό και υγιές φυσικό περιβάλλον για 

λόγους προστασίας, διατήρησης για τις επόμενες γενεές, ανάσχεση των επιπτώσεων 

της κλιματικής αλλαγής, ανάσχεση του κινδύνου πλημμυρών και β) το ίδιο το φυσικό 

περιβάλλον που πρέπει να αναδειχθεί και προστατευτεί.  

 

3.4.6.5 Σύνταξη και εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης 

 

Ύπαρξη και εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης. Πρέπει να καθορίζονται οι 

στόχοι διατήρησης, ο προϋπολογισμός και οι λοιποί πόροι που χρειάζονται. Το βασικό 

μεθοδολογικό εργαλείο για την ορθή διαχείριση και προστασία των περιοχών είναι το 

Σχέδιο Διαχείρισης. Προτείνεται να είναι υποχρεωτική η εφαρμογή τους για τις 

υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να μην αγνοείται. 



 47 

 

3.4.6.6 Ηγεσία του Υπουργείου που αγκαλιάζει τους Φορείς 

 

Το σύγχρονο ποιοτικό Δημόσιο Μάνατζμεντ απαιτεί μακροχρόνιο 

προγραμματισμό με στόχους συγκεκριμένους, μετρήσιμους, εφικτούς και 

ρεαλιστικούς, έμφαση και σεβασμό στο ανθρώπινο δυναμικό, εκχώρηση 

αρμοδιοτήτων από την πολιτική εξουσία στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και μια 

οργανωτική δομή ευέλικτη και απελευθερωμένη από κακές πρακτικές, νοοτροπίες και 

πειθαναγκασμούς. Το Υπουργείο θα πρέπει να αναλάβει το ρόλο του και να ηγηθεί της 

προσπάθειας. 

 

3.4.6.7 Παρουσία διευθυντή 

 

Δεν μπορεί να τονιστεί περισσότερο το πρόβλημα δομής διοίκησης, ούτε από 

τους ειδικούς, ούτε από τους Φορείς Διαχείρισης. Οι Φορείς Διαχείρισης ανήκουν στην 

Γενική Κυβέρνηση και πρέπει να ακολουθήσουν μια αντίστοιχη ιεραρχική δομή των 

υπηρεσιών. 

 

 

3.4.6.8 Συνεχής εκπαίδευση και αξιολόγηση 

 

Το προσωπικό θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. Ειδικά σε έναν 

οργανισμό που έχει ως στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των προστατευόμενων 

περιοχών και χρειάζεται να αντιμετωπίσει και να συνεργαστεί με το σύνολο της 

τοπικής κοινωνίας, τις δημοσιές υπηρεσίες αλλά και την πολιτική ηγεσία, για να 

καταφέρει.  

 

3.4.6.9 Χρήση εργαλείων διαχείρισης, τυποποίηση ISO και benchmarking τυποποιημένες 

διαδικασίες 

 

Στους Φορείς Διαχείρισης πρέπει να γίνει πράξη η χρήση εργαλείων διεθνούς 

πρακτικής για τις προστατευόμενες περιοχές. Ερωτηματολόγια, πρότυπα διατήρησης 

της φύσης αλλά και άλλα διαθέσιμα εργαλεία διαχείρισης των προστατευόμενων 

περιοχών, πρέπει να χρησιμοποιούνται συστηματικά και συνέχεια. Θα πρέπει να 
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υπάρχει συνέχεια σε ότι γίνεται. Άτυπα οι Φορείς αναμεταξύ τους ανταλλάσσουν 

τεχνογνωσία, έλλειψη εκπαίδευσης (π.χ. δημόσια λογιστική, διαχείριση τεχνικών 

δελτίων προγραμμάτων ΕΣΠΑ κτλ.). Μπορεί όμως με την χρήση προτύπων ISO και 

εσωτερικού benchmarking, αυτό να γίνει συστηματικά και να υπάρξει τυποποίηση 

διαδικασιών και αύξηση της απόδοσης. 

 

3.4.6.10 Στόχοι μετρήσιμοι/διοίκηση με στόχους 

 

Δεν μπορεί να γίνει πιο σαφής η σημασία του καθορισμού συγκεκριμένων 

στόχων για την διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Συμπεράσματα 
 

Από όσα προαναφέρθηκαν υπογραμμίζεται ότι οι Φορείς Διαχείρισης βιώνουν 

μια συνεχή αλλαγή (νομοθετική, αρμοδιοτήτων κ.α.) και δεν έχει αφεθεί να 

λειτουργήσουν για κάποιο επαρκές χρονικό διάστημα χωρίς αλλαγή, για να μπορέσει 

να αξιολογηθεί το σύστημα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.  

Επιπλέον παρά τις ελλείψεις τους (έλλειψη επαρκούς προσωπικού, απουσία 

εκπαίδευσης), η εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων σε αυτούς είναι σε 

ικανοποιητικό επίπεδο και αυτό αποτελεί ένα θετικό χαρακτηριστικό που δεν πρέπει 

να χαθεί στο μέλλον. Περαιτέρω έρευνα μπορεί να δείξει εάν αυτό οφείλεται στην 

ενασχόληση με το φυσικό περιβάλλον και τα είδη χλωρίδας και πανίδας. Το ότι 

μοιράζονται οι απόψεις των υπαλλήλων στους Φορεία Διαχείρισης μπορεί να οφείλεται 

στην απογοήτευση που φέρνει το αβέβαιο εργασιακό καθεστώς που εξαρτάται από το 

Υπουργείο για να το διευθετήσει. 

Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα σύστημα διαχείρισης 

προστατευόμενων περιοχών χρειάζεται να υπάρχει ένα όραμα για τις εν λόγω περιοχές 

και χρειάζεται να ξεπεραστεί το οποιαδήποτε πολιτικό κόστος που θα προκύψει. Σε μια 

προστατευόμενη περιοχή δεν υπάρχει περίπτωση όλοι οι χρήστες να μείνουν 

ικανοποιημένοι σε συνδυασμό με την ανάγκη διατήρησης τους.  

Τέλος, χρειάζεται εξωστρέφεια και συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς 

του εξωτερικού για να αξιοποιηθούν και να έρθουν εργαλεία και γνώσεις που ήδη 

υπάρχουν σε χρήση σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ιδίων πόρων για τις ανάγκες των 

προστατευόμενων περιοχών.  

Οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας είναι ότι διεξήχθη μετά από δέκα έτη 

(10) και ενώ δρομολογείται αλλαγή της διοίκησης των προστατευόμενων περιοχών. 

Επιπρόσθετα δεν απαντήσαν όλοι οι Φορείς Διαχείρισης.  

Για την διαχρονική παρακολούθηση της λειτουργίας και της εργασιακής 

ικανοποίησης, κρίνεται αναγκαία η μεθοδική παρακολούθηση της κατάστασης 

λειτουργίας ανά έτος για την ασφαλή διάγνωση των προβλημάτων και την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση τους.  
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Παράρτημα Ι – Διαχρονική εξέλιξη περιοχής ευθύνης του πρώην 

Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα 

 

Χάρτης 1. Η περιοχή ευθύνης του πρώην Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-

Αλιάκμονα σύμφωνα με τον ν.2742/1999 

 

Χάρτης 2. Η περιοχή ευθύνης του πρώην Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-

Αλιάκμονα όπως διαμορφώνεται με την ΚΥΑ 12966/2009 
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Χάρτης 3. Η περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 

Θερμαϊκού Κόλπου σύμφωνα με τον ν.4519/2018 

 

 

Χάρτης 4. Η περιοχή ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 

Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τον ν.4685/2020 
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Παράρτημα ΙI – Ερωτηματολόγιο εργασιακής ικανοποίησης 
 

Το ερωτηματολόγιο που έχετε μπροστά σας έχει συνταχθεί στο πλαίσιο έρευνας της 

εργασιακής ικανοποίησης εργαζομένων σε Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών που εργάζονται συνεχόμενα πάνω από 5 συνεχόμενα έτη. Τα αποτελέσματα 

θα χρησιμοποιηθούν στη διατριβή του φοιτητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο 

ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων κ.Χρήστου Πανταζόπουλου, υπαλλήλου στον ΦΔ 

Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου. 

 

Δημογραφικά Στοιχεία 

• Φύλλο Α/Γ: 

• Ηλικία (σε χρόνια): 

• Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος/Άγαμος/Άλλο(διαζευγμένος/χήρος κτλ.) 

• Χρόνια υπηρεσίας στον ΦΔ: 

• Σχέση εργασίας (ορισμένου χρόνου/αορίστου): 

• Διορισμός μέσω ΑΣΕΠ: ΝΑΙ/ΟΧΙ 

• Κατηγορία Θέσης (ΠΕ/ΤΕ, ΔΕ, Οικοφύλακας, άλλο): 

• Ειδικότητα: 

 

Ερωτήσεις εργασιακής ικανοποίησης 

Όπου ως προϊστάμενος είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Νιώθω ότι πληρώνομαι όσο πρέπει για τη δουλειά που κάνω. 

2. Υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα για προαγωγή στη δουλειά μου. 

3. Ο/Η Προϊστάμενός/η μου είναι αρκετά ικανός/η στη δουλειά του/της. 

4. Δεν είμαι ικανοποιημένος με τις παροχές που λαμβάνω από τη δουλειά μου. 

5. Όταν κάνω καλή δουλειά, λαμβάνω την αναγνώριση που πρέπει. 

6. Πολλοί από τους κανόνες και τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε αυτόν τον 

χώρο εργασίας, εμποδίζουν την καλή δουλειά. 

7. Συμπαθώ τους ανθρώπους με τους οποίους εργάζομαι. 

8. Μερικές φορές νιώθω ότι η δουλειά μου δεν έχει νόημα. 

9. Η επικοινωνία είναι καλή σε αυτόν τον οργανισμό. 

10. Οι αυξήσεις είναι ελάχιστες και δυσανάλογες. 

11. Όσοι κάνουν καλή δουλειά, έχουν πολλές πιθανότητες να προαχθούν. 
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12. Ο/Η προϊστάμενός/η μου είναι άδικος/η μαζί μου. 

13. Οι παροχές που λαμβάνουμε είναι τόσο καλές όσο αυτές που παίρνουν άλλοι 

υπάλληλοι σε άλλες δουλειές. 

14. Δεν νιώθω ότι η δουλειά μου εκτιμάται όπως πρέπει. 

15. Οι προσπάθειές μου να κάνω καλή δουλειά, σπάνια παρεμποδίζονται από τη 

γραφειοκρατία. 

16. Αισθάνομαι ότι πρέπει να εργάζομαι πιο σκληρά εξαιτίας της ανικανότητας 

των ανθρώπων με τους οποίους εργάζομαι. 

17. Μου αρέσουν αυτά που κάνω στη δουλειά μου. 

18. Οι στόχοι του οργανισμού δεν μου είναι ξεκάθαροι. 

19. Νιώθω ότι ο οργανισμός δεν εκτιμά αυτό που προσφέρω, όταν σκέφτομαι το 

μισθό που λαμβάνω. 

20. Η εξέλιξη των εργαζομένων σε αυτό τον οργανισμό είναι ανάλογη με αυτή σε 

αντίστοιχους χώρους. 

21. Ο/Η προϊστάμενός/η μου δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον για τα συναισθήματα 

των υφισταμένων του/της. 

22. Το πακέτο προνομίων που προσφέρονται σε αυτό τον οργανισμό είναι δίκαιο. 

23. Οι επιβραβεύσεις για όσους εργάζονται εδώ είναι λίγες. 

24. Έχω πάρα πολλά να κάνω στη δουλειά μου. 

25. Περνάω καλά με τους συναδέλφους μου. 

26. Συχνά νιώθω ότι δεν ξέρω τι συμβαίνει στον οργανισμό που εργάζομαι. 

27. Νιώθω περήφανος/η κάνοντας αυτή τη δουλειά. 

28. Νιώθω ικανοποιημένος/η από τις δυνατότητές μου για μισθολογική αύξηση. 

29. Υπάρχουν παροχές που δεν λαμβάνουμε, ενώ θα έπρεπε. 

30. Συμπαθώ τον /την προϊστάμενό/η μου. 

31. Έχω πολλή γραφειοκρατική δουλειά. 

32. Δεν νιώθω ότι οι προσπάθειές μου αμείβονται όσο θα έπρεπε. 

33. Είμαι ικανοποιημένος/η με τις πιθανότητές μου για προαγωγή. 

34. Υπάρχουν πολλές διαφωνίες και διαπληκτισμοί στη δουλειά. 

35. Η δουλειά μου είναι απολαυστική. 

36. Οι εργασίες που έχω να κάνω δεν εξηγούνται πλήρως. 

 

 



 60 

Τελικές ερωτήσεις 

1. Τελικά πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την παρούσα εργασίας σας 

2. Τον τελευταίο μήνα σκεφτήκατε να εγκαταλείψετε την θέση σας στον ΦΔ 

3. Στη περίπτωση που σας προσέφεραν μια εργασία με καλύτερες εργασιακές 

συνθήκες, εργασιακή σταθερότητα και σαφή ωράριο/καθήκοντα αλλά με 

μικρότερη αμοιβή (π.χ.50-200ευρώ) θα εγκαταλείπατε την θέση σας στον ΦΔ 
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Παράρτημα ΙII – Ερωτηματολόγιο κατάστασης λειτουργίας σε Φορείς 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΦΔ): ονομασία ΦΔ 

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα ατόμου που το συμπλήρωσε 

 

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

1. Υπάρχει θεσμικό καθεστώς οριοθέτησης στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

Αν ΝΑΙ, τι μορφής είναι;  

ΚΥΑ  ΠΔ   

Αν ΟΧΙ, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία; 

 Υπάρχει σχέδιο ΠΔ 

 Υπάρχει σχέδιο ΚΥΑ 

 Υπάρχει μόνον εγκεκριμένη ΕΠΜ 

 Η ΕΠΜ δεν έχει εγκριθεί 

Άλλο (τι;) ___________________________________________________________ 

2. Εάν στην περιοχή σας υπάρχει ΚΥΑ που θα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να 

γίνει ΠΔ, έχετε προχωρήσει στην ολοκλήρωση της έκθεση τεκμηρίωσης που 

ζητήθηκε από το ΥΠΕΚΑ;  

ΝΑΙ   ΟΧΙ           ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΕΜΑΣ   

 

Αν ΝΑΙ, συναντήσατε ιδιαίτερες δυσκολίες σχετικά με την έκθεση τεκμηρίωση 

και ποιες; ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Σχόλια για οτιδήποτε σχετικό με την ενότητα αυτή και προτάσεις για βελτίωση της 

κατάστασης: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΣ) 

1. Πόσο συχνά γίνονται συνεδριάσεις του ΔΣ 

(α) κατά τη διάρκεια της δικής σας θητείας;  

(β) στο παρελθόν; ___________________________________________________ 

2. Πόσες συνεδριάσεις του ΔΣ προβλέπει ετησίως ο κανονισμός λειτουργίας; 

________________________________________________________________  

3. Υπάρχει συνήθως απαρτία στις συνεδριάσεις του ΔΣ;  

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

4. Υπάρχουν μέλη του ΔΣ που συστηματικά απουσιάζουν;  

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

Αν ΝΑΙ, πόσα και ποιους εκπροσωπούν;  

5. Υπάρχουν κενές θέσεις στο ΔΣ; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

6. Υπάρχει νομικό πλαίσιο για την κάλυψη δαπανών οδοιπορικών που δεν 

προβλέπονταν; 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ   

7. Πόσα από τα μέλη του ΔΣ (εκτός από τον/την Πρόεδρο) συμμετέχουν ενεργά 

στις δραστηριότητες του ΦΔ, συγκεκριμένα:  

(α) συμμετέχουν στη διαμόρφωση εισηγήσεων;  

ΟΛΑ           ΠΟΛΛΑ      ΛΙΓΑ      ΚΑΝΕΝΑ    

(β) αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για νέα έργα και δράσεις του ΦΔ;  

ΟΛΑ           ΠΟΛΛΑ      ΛΙΓΑ      ΚΑΝΕΝΑ   

(γ) εκπροσωπούν το ΦΔ ή παρίστανται σε  εκδηλώσεις που σχετίζονται με την 

προστατευόμενη περιοχή;  

ΟΛΑ           ΠΟΛΛΑ      ΛΙΓΑ      ΚΑΝΕΝΑ   

(δ) αντιλαμβάνονται ότι εκπροσωπούν ένα φορέα προστασίας της φύσης και 

λειτουργούν ανάλογα;  

ΟΛΑ           ΠΟΛΛΑ      ΛΙΓΑ      ΚΑΝΕΝΑ  

8. Θεωρείτε ότι η συγκεκριμένη σύνθεση του ΔΣ (όσον αφορά την εκπροσώπηση 

των επιμέρους φορέων) εξυπηρετεί τους ιδρυτικούς σκοπούς του ΦΔ;  

  ΠΛΗΡΩΣ         ΠΟΛΥ     ΛΙΓΟ    ΚΑΘΟΛΟΥ  

 

Αν ΛΙΓΟ ή ΚΑΘΟΛΟΥ, έχετε να προτείνετε κάποια διαφορετική σύνθεση;  

___________________________________________________________________ 
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9. Πιστεύετε πως είναι απαραίτητος ένας μηχανισμός προετοιμασίας των μελών 

του ΔΣ για να αναλάβουν το έργο και τις ευθύνες τους στο ΦΔ;  

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

Αν ΝΑΙ, τι θα προτείνατε; -  

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

1. Ο ΦΔ έχει προσωπικό; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

Εάν ΝΑΙ, πόσα άτομα αποτελούν: 

(α) τακτικό προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ________________ 

(β) εποχικό προσωπικό  ___________________________________________ 

(γ) άλλο (περιγράψτε) ________________________________________________ 

2. Πόσες από τις προβλεπόμενες θέσεις στον Κανονισμό Λειτουργίας, Υπηρεσιών 

και Προσωπικού του ΦΔ έχουν καλυφθεί;  

___________________________________________________________ 

3. Ποιες είναι οι ειδικότητες (δασολόγος, βιολόγος, περιβαλλοντολόγος, λογιστής, 

κ.ο.κ.) του προσωπικού του ΦΔ και σε ποιες θέσεις εργάζονται; 

4. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σχετικά (α) με τη χρηματοδότηση του ΦΔ και 

(β) τις αμοιβές των εργαζόμενων σε αυτόν;  

(α) ΝΑΙ   ΟΧΙ   

(β) ΝΑΙ   ΟΧΙ   

Αν ΝΑΙ, περιγράψτε συνοπτικά ποια είναι αυτά και διακρίνατε χρονικά φάσεις 

(καλύτερης ή χειρότερης λειτουργίας)  

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του ΦΔ από την απουσία 

διευθυντή;  

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

Αν ΝΑΙ, ποια είναι τα πιο σημαντικά; ___________________________ 

6. Γίνεται επιμόρφωση του νέου προσωπικού σχετικά με το ΦΔ, την 

προστατευόμενη περιοχή, το έργο και τις συγκεκριμένες ευθύνες που θα 

αναλάβει;  

ΠΑΝΤΑ  ΣΥΧΝΑ    ΣΠΑΝΙΑ     ΠΟΤΕ    
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Αν ΠΑΝΤΑ ή ΣΥΧΝΑ, με ποιο μηχανισμό; ________________________ 

Αν ΠΟΤΕ ή ΣΠΑΝΙΑ, γιατί; ____________________________________ 

7. Καλύπτουν τις ανάγκες του ΦΔ:  

 (α) οι κτηριακές του υποδομές;  

ΠΛΗΡΩΣ        ΠΟΛΥ     ΛΙΓΟ    ΚΑΘΟΛΟΥ  

      (β) ο εξοπλισμός γραφείου; 

ΠΛΗΡΩΣ        ΠΟΛΥ     ΛΙΓΟ    ΚΑΘΟΛΟΥ  

(γ) ο εξοπλισμός παρακολούθησης;  

ΠΛΗΡΩΣ        ΠΟΛΥ     ΛΙΓΟ    ΚΑΘΟΛΟΥ  

(δ) ο εξοπλισμός φύλαξης;  

ΠΛΗΡΩΣ        ΠΟΛΥ     ΛΙΓΟ    ΚΑΘΟΛΟΥ  

8. Στεγάζεται σε δικό του χώρο ο ΦΔ ή τον ενοικιάζει; ___________________ 

9. Εφαρμόζονται πλήρως ο κανονισμός λειτουργίας του ΦΔ και οι άλλοι 

υφιστάμενοι κανονισμοί (οργανόγραμμα, συνεδριάσεις, διαδικασίες 

ενημέρωσης μελών ΔΣ, προκηρύξεις );  

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

Αν ΟΧΙ, σε ποιες περιπτώσεις και γιατί;  

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Σχόλια για οτιδήποτε σχετικό με την ενότητα αυτή και προτάσεις για βελτίωση της 

κατάστασης:  

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Ποιος είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός του ΦΔ; _________________  

2. Ποιες είναι οι πηγές πόρων του ΦΔ;  

2003-2009 

• ΕΠΠΕΡ/ΕΠΠΕΡΑΑ   

• ΠΕΠ__________________________________________________________ 

• Άλλοι πόροι (εξηγήστε)_________________________________________ 

2010-2015 

• ΕΠΠΕΡ/ΕΠΠΕΡΑΑ_____________________________________________

_ 
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• ΠΕΠ ____________________ 

• Άλλοι πόροι (εξηγήστε) __________________________________ 

2016-2017 

2018-2019 

3. Έχει εγκριθεί τεχνικό δελτίο του ΦΔ για την περίοδο 2019-2023; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

Αν ΝΑΙ, πότε υποβλήθηκε και πότε εγκρίθηκε;   

Αν ΟΧΙ, πότε υποβλήθηκε και γιατί δεν εγκρίθηκε;________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Τι δράσεις και ποια έργα περιλαμβάνονται στο τεχνικό δελτίο του ΦΔ;  

 

A/A 

ΤΙΤΛΟΣ 

2019 2020 2021 2022 2023 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 1       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ       

ΣΥΝΟΛΟ 2019-2023  

 

5. Υπάρχουν έργα και δράσεις που σκοπεύετε να υποβάλετε σε επόμενο τεχνικό 

δελτίο;    

ΝΑΙ   ΟΧΙ   
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Αν ΝΑΙ, πότε θα υποβάλετε το νέο τεχνικό δελτίο;  ___________ 

Ποια έργα και δράσεις θα περιλαμβάνει; _____________________ 

 

6. Ποιες δυσκολίες έχει αντιμετωπίσει ο ΦΔ στην αξιοποίηση των πόρων του 

ΕΠΠΕΡ/ΕΠΠΕΡΑΑ για την προστασία της περιοχής; ___________ 

7. Έχει προσπαθήσει ο ΦΔ να αξιοποιήσει δυνατότητες που παρέχουν άλλα 

κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα (εκτός από ΕΠΠΕΡ/ΕΠΠΕΡΑΑ), 

όπως INTERREG, Life, κ.ά. για την περιοχή αρμοδιότητάς του; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

Αν ΝΑΙ, πόσες φορές προσπάθησε;_________, πόσες είχε επιτυχία; ___________σε 

ποια προγράμματα υπέβαλε πρόταση;____________________   

Αν ΟΧΙ, γιατί δεν προσπάθησε?  

Σχόλια για οτιδήποτε σχετικό με την ενότητα αυτή και προτάσεις για βελτίωση της 

κατάστασης:  

 

Ε. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1. Εφαρμόζετε σύστημα επιστημονικής παρακολούθησης (συλλογή, ταξινόμηση 

και επεξεργασία δεδομένων): 

(α) για είδη;   ΝΑΙ              ΟΧΙ   

(β) τύπους οικοτόπων;  ΝΑΙ   ΟΧΙ   

Αν ΝΑΙ, με ποιες μεθόδους;  

(α) ______________________________________________________________ 

(β) ______________________________________________________________ 

2. Έχετε αξιολογήσει τις απειλές και τις πιέσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή σας; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

Αν ΝΑΙ,  (α) με ποια μέθοδο;___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

β) έχουν ληφθεί υπόψη οι απειλές στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

παρακολούθησης ειδών ή και τύπων οικοτόπων; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

3. Είναι τα δεδομένα σας σε μορφή τέτοια που να επιτρέπει ενδεχόμενη σύνδεσή 

τους με δεδομένα άλλων περιοχών για εξαγωγή συμπερασμάτων και σε άλλες 

κλίμακες χώρου, συγκεκριμένα  

(α) Τηρείτε ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. αρχείο Excel);  ΝΑΙ   ΟΧΙ
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(β) Τηρείτε αρχείο χωρικών δεδομένων (GIS);           ΝΑΙ   ΟΧΙ

  

(γ) Ακολουθείτε συγκεκριμένο πρωτόκολλο συστηματικής οργάνωσης των 

δεδομένων;                                                                     ΝΑΙ   ΟΧΙ

  

4. Τι μέτρα έχουν ληφθεί από το ΦΔ για τη διαχείριση της περιοχής; 

___________________________________________________________ 

5. Έχει εγκριθεί σχέδιο διαχείρισης της περιοχής; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

Αν ΟΧΙ, σε ποια φάση βρίσκεται;  

(α) Υπό έγκριση  

(β) Υπό εκπόνηση  

(γ) Υπό ανάθεση   

(δ) Άλλο (εξηγήστε)__________________________________________________ 

Αν ΝΑΙ, πότε εγκρίθηκε; ____________________ Εφαρμόζεται; ______________ 

6. Τα προβλεπόμενα στην ΕΠΜ ή στο Διαχειριστικό Σχέδιο της 

Προστατευόμενης Περιοχής έχουν ενταχθεί ήδη στα τεχνικά δελτία του ΦΔ;  

ΠΛΗΡΩΣ        ΠΟΛΥ     ΛΙΓΟ    ΚΑΘΟΛΟΥ  

Εάν ΛΙΓΟ ή ΚΑΘΟΛΟΥ, για ποιο λόγο; 

7. Όταν γνωμοδοτείτε, εισακούονται οι απόψεις σας από τις αρμόδιες για την 

αδειοδότηση υπηρεσίες; 

ΠΑΝΤΑ          ΣΥΧΝΑ   ΣΠΑΝΙΑ     ΠΟΤΕ   

8. Οι γνωμοδοτήσεις καταρτίζονται κατά κύριο λόγο από:  

(α)  το προσωπικό του ΦΔ;____________________________________________ 

(β)  μέλη του ΔΣ; _____________________________________________________ 

(γ)  αποκλειστικά από τον πρόεδρο του ΔΣ; _____________________________ 

 

Σχόλια για οτιδήποτε σχετικό με την ενότητα αυτή και προτάσεις για βελτίωση της 

κατάστασης:  

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ΣΤ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΦΥΛΑΞΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

1. Γίνεται ενημέρωση από το ΦΔ προς την τοπική κοινωνία για θέματα που 

αφορούν την προστατευόμενη περιοχή και τον ίδιο το φορέα διαχείρισης; 

ΠΑΝΤΑ  ΣΥΧΝΑ      ΣΠΑΝΙΑ        ΠΟΤΕ   

Αν ΠΑΝΤΑ ή ΣΥΧΝΑ, ποιες είναι οι σημαντικότερες δράσεις που έχουν γίνει 

μέχρι τώρα ή που έχουν προγραμματιστεί; ______________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

2. Έχει κατανοήσει η τοπική κοινωνία το ρόλο του ΦΔ; 

ΠΛΗΡΩΣ        ΠΟΛΥ     ΛΙΓΟ    ΚΑΘΟΛΟΥ  

3. Έχει αποδεχτεί η τοπική κοινωνία την προστατευόμενη περιοχή και το ΦΔ; 

ΠΛΗΡΩΣ        ΠΟΛΥ     ΛΙΓΟ    ΚΑΘΟΛΟΥ  

4. Τι μέτρα έχουν ληφθεί από το ΦΔ για τη φύλαξη της περιοχής; 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________   

5. Εφαρμόζει ο ΦΔ συγκεκριμένο σχέδιο φύλαξης στην περιοχή; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

6. Συνεργάζεται ο ΦΔ με άλλες αρχές (δασαρχείο, αστυνομία, κ.α.) για τη φύλαξη 

της περιοχής; 

ΠΛΗΡΩΣ        ΠΟΛΥ     ΛΙΓΟ    ΚΑΘΟΛΟΥ  

Αν συνεργάζεται, ποιες είναι αυτές και με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η συνεργασία; 

_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Συνεργάζεται ο ΦΔ με τις αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. πολεοδομία) για την 

εφαρμογή της νομοθεσίας στην περιοχή;   

ΠΛΗΡΩΣ        ΠΟΛΥ     ΛΙΓΟ    ΚΑΘΟΛΟΥ  

Αν συνεργάζεται, με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η συνεργασία; 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. Είναι επαρκής η φύλαξη της περιοχής; 

ΠΛΗΡΩΣ        ΠΟΛΥ     ΛΙΓΟ    ΚΑΘΟΛΟΥ  

9. Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει ο ΦΔ στη συνεργασία του με τους άλλους 

φορείς; ___________________________________________ 
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Σχόλια για οτιδήποτε σχετικό με την ενότητα αυτή και προτάσεις για βελτίωση της 

κατάστασης:_____ _______________________________________ 

 

Ζ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

1. Τηρούνται πρακτικά για τις συνεδριάσεις του ΔΣ;  

ΠΑΝΤΑ       ΣΥΧΝΑ   ΣΠΑΝΙΑ     ΠΟΤΕ    

2. Εγκρίνονται  και διανέμονται τα πρακτικά σε όλα τα μέλη του ΔΣ έγκαιρα 

(μετά από κάθε ξεχωριστή συνεδρίαση); 

ΠΑΝΤΑ          ΣΥΧΝΑ   ΣΠΑΝΙΑ     ΠΟΤΕ    

3. Εφαρμόσετε το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ/ΚΗΜΔΗΣ/ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις 

αρχές και προϋποθέσεις που διέπουν την εφαρμογή του; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

Αν ΝΑΙ, πώς;_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Εκπονούνται ετήσιοι έλεγχοι από ορκωτούς ελεγκτές στην οικονομική 

διαχείριση του ΦΔ; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ    

5. Τηρούνται με βάση τους Κανονισμούς οι απαραίτητες διαδικασίες σε σχέση με 

τις αποφάσεις του ΔΣ, την οικονομική διαχείριση των πόρων του ΦΔ, τις 

διαδικασίες ανάθεσης; 

ΠΑΝΤΑ         ΣΥΧΝΑ          ΣΠΑΝΙΑ     ΠΟΤΕ   

Αν ΠΟΤΕ ή ΣΠΑΝΙΑ, σε ποιες περιπτώσεις και γιατί;  

6. Θεωρείτε ικανοποιητική τη συνεργασία του ΦΔ με τις αρμόδιες κεντρικές 

υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ; 

ΠΛΗΡΩΣ        ΠΟΛΥ     ΛΙΓΟ    ΚΑΘΟΛΟΥ  

Αν ΛΙΓΟ ή ΚΑΘΟΛΟΥ, που συναντάτε τα μεγαλύτερα προβλήματα;  

7. Θεωρείτε ικανοποιητική τη συνεργασία του ΦΔ με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

εφαρμογής του ΕΠΠΕΡΑΑ που τον αφορούν; 

ΠΛΗΡΩΣ        ΠΟΛΥ     ΛΙΓΟ    ΚΑΘΟΛΟΥ  

Αν ΛΙΓΟ ή ΚΑΘΟΛΟΥ, που συναντάτε τα μεγαλύτερα προβλήματα; 

__________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8. Θεωρείτε ικανοποιητική τη συνεργασία του ΦΔ με τις αρμόδιες 

αποκεντρωμένες υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο; 

ΠΛΗΡΩΣ        ΠΟΛΥ     ΛΙΓΟ    ΚΑΘΟΛΟΥ  



 70 

Αν ΛΙΓΟ ή ΚΑΘΟΛΟΥ, που συναντάτε τα μεγαλύτερα προβλήματα; 

__________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Σχόλια για οτιδήποτε σχετικό με την ενότητα αυτή και προτάσεις για βελτίωση της 

κατάστασης:  

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Η. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία σας, θα θέλαμε, εφόσον το βρίσκετε εφικτό, να 

εκτιμήσετε το κόστος στοιχειώδους διαχείρισης του συνόλου των ειδών και τύπων 

φυσικών οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητάς σας.  

 

Για την κοστολόγηση αυτή, αναμένουμε να λάβετε υπόψη σας τις δράσεις:  

α) φύλαξης,  

β) παρακολούθησης,  

γ) ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, 

δ) διατήρησης ή επαναφοράς ειδών και τύπων οικοτόπων σε ικανοποιητική κατάσταση 

διατήρησης.  

 

Εάν νομίζετε ότι κάποια από αυτές τις δράσεις είναι περιττή ή αντίθετα ότι κάποια 

σπουδαία λείπει, μπορείτε να κάνετε τις αλλαγές που επιθυμείτε. Ωστόσο, θα θέλαμε 

να κάνετε ξεχωριστές εκτιμήσεις για κάθε επιμέρους δράση.  

 

Θα πρέπει να το κάνουμε σαφές και να το τονίσουμε ότι μας ενδιαφέρει να έχουμε μια 

πρώτη αδρή εκτίμηση των ελάχιστων απαιτήσεων διαχείρισης ως βάση συζήτησης και 

όχι ως βάση κατανομής πόρων. Ακόμα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ξέρουμε 

πως αυτό που σας ζητάμε δεν είναι απλό. Με διάφορες παραδοχές, όμως, θα μπορούσε 

να προσεγγιστεί. Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τις εκτιμήσεις σας.  
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     Θ. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Παρακαλούμε δώστε μας όποια άλλα σχετικά στοιχεία που θεωρείτε ότι πρέπει να 

γνωρίζουμε κατά τη διαδικασία αποτύπωσης του έργου των ΦΔΠΠ.  

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
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Παράρτημα ΙV – Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 
 

1. Πόσα χρόνια έχετε ενασχοληθεί με τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών (ΦΔΠΠ η Φορείς Διαχείρισης);  

Παρακαλώ να αναφέρετε με ποια ιδιότητα ή ιδιότητες; 

 

2. Διαχρονικά ποια προβλήματα έχετε εντοπίσει που δεν αφήνουν τους Φορείς 

Διαχείρισης να εξελιχθούν στον πραγματικό τους ρόλο; 

 

3. Θεωρείτε ότι οι υπάλληλοι στους Φορείς Διαχείρισης έχουν επαρκεί αριθμό και 

ικανότητες και εκπαίδευση για να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες τους για τη διαχείριση 

των Προστατευόμενων Περιοχών;  

Παρακαλώ εξηγήστε τι προβλήματα έχετε αναγνωρίσει σχετικά με το προσωπικό. 

 

4. Πως κρίνετε τις αλλαγές του συστήματος διακυβέρνησης προστατευόμενων 

περιοχών που έγιναν από το ΥΠΕΝ το 2018; Είναι προς την σωστή κατεύθυνση για 

την βελτίωση της κατάστασης; 

 

5. Πως κρίνετε τις αλλαγές του συστήματος διακυβέρνησης προστατευόμενων 

περιοχών που έγιναν από το ΥΠΕΝ το 2020; Είναι προς την σωστή κατεύθυνση για 

την βελτίωση της κατάστασης; 

 

6. Ποια είναι η πρόταση/προτάσεις σας ώστε οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών να βελτιωθούν σε απόδοση σε σχέση με τη δομή τους, τη χρηματοδότηση 

και το ανθρώπινο δυναμικό; 
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Παράρτημα V – Ποσοστά απαντήσεων στις 36 ερωτήσεις εργασιακής 

ικανοποίησης 
 

Κατηγορία: Μισθός 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

αρκετά 

Διαφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 
ΣΥΝΟΛΟ 

Νιώθω ότι πληρώνομαι 

όσο πρέπει για τη 

δουλειά που κάνω. 

14,6% 15,5% 20,4% 19,4% 27,2% 2,9% 100% 

Οι αυξήσεις είναι 

ελάχιστες και 

δυσανάλογες. 

2,9% 7,8% 5,8% 21,4% 35,0% 27,2% 100% 

Νιώθω ότι ο οργανισμός 

δεν εκτιμά αυτό που 

προσφέρω, όταν 

σκέφτομαι το μισθό που 

λαμβάνω. 

7,8% 17,5% 16,5% 20,4% 20,4% 17,5% 100% 

Νιώθω ικανοποιημένος/η 

από τις δυνατότητές μου 

για μισθολογική αύξηση. 

18,4% 18,4% 20,4% 18,4% 14,6% 9,7% 100% 

 

Κατηγορία: Προαγωγή 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

αρκετά 

Διαφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 
ΣΥΝΟΛΟ 

Υπάρχει πολύ μικρή 

πιθανότητα για 

προαγωγή στη δουλειά 

μου. 

4,9% 6,8% 10,7% 22,3% 27,2% 28,2% 100% 

Όσοι κάνουν καλή 

δουλειά, έχουν πολλές 

πιθανότητες να 

προαχθούν. 

32,0% 32,0% 12,6% 18,4% 3,9% 1,0% 100% 

Η εξέλιξη των 

εργαζομένων σε αυτό 

τον οργανισμό είναι 

ανάλογη με αυτή σε 

αντίστοιχους χώρους. 

21,4% 29,1% 15,5% 17,5% 12,6% 3,9% 100% 

Είμαι ικανοποιημένος/η 

με τις πιθανότητές μου 

για προαγωγή. 

26,2% 23,3% 26,2% 14,6% 6,8% 2,9% 100% 
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Κατηγορία: Εποπτεία – Επίβλεψη 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

αρκετά 

Διαφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 
ΣΥΝΟΛΟ 

Ο/Η Προϊστάμενός/η 

μου είναι αρκετά 

ικανός/η στη δουλειά 

του/της. 

8,7% 14,6% 7,8% 13,6% 38,8% 16,5% 100% 

Ο/Η προϊστάμενός/η 

μου είναι άδικος/η μαζί 

μου. 

25,2% 33,0% 11,7% 12,6% 12,6% 4,9% 100% 

Ο/Η προϊστάμενός/η 

μου δείχνει ελάχιστο 

ενδιαφέρον για τα 

συναισθήματα των 

υφισταμένων του/της. 

22,3% 30,1% 7,8% 16,5% 11,7% 11,7% 100% 

Συμπαθώ τον /την 

προϊστάμενό/η μου. 
6,8% 7,8% 6,8% 19,4% 34,0% 25,2% 100% 

 

Κατηγορία: Προνόμια - Οφέλη 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

αρκετά 

Διαφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 
ΣΥΝΟΛΟ 

Δεν είμαι 

ικανοποιημένος με τις 

παροχές που λαμβάνω 

από τη δουλειά μου. 

5,8% 18,4% 14,6% 21,4% 24,3% 15,5% 100% 

Οι παροχές που 

λαμβάνουμε είναι τόσο 

καλές όσο αυτές που 

παίρνουν άλλοι 

υπάλληλοι σε άλλες 

δουλειές. 

17,5% 27,2% 16,5% 20,4% 14,6% 3,9% 100% 

Το πακέτο προνομίων 

που προσφέρονται σε 

αυτό τον οργανισμό 

είναι δίκαιο. 

14,6% 28,2% 19,4% 18,4% 15,5% 3,9% 100% 

Υπάρχουν παροχές που 

δεν λαμβάνουμε, ενώ θα 

έπρεπε. 

6,8% 7,8% 5,8% 10,7% 28,2% 40,8% 100% 
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Κατηγορία: Ενδεχόμενες ανταμοιβές 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

αρκετά 

Διαφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 
ΣΥΝΟΛΟ 

Όταν κάνω καλή 

δουλειά, λαμβάνω την 

αναγνώριση που 

πρέπει. 

12,6% 24,3% 13,6% 29,1% 16,5% 3,9% 100% 

Δεν νιώθω ότι η 

δουλειά μου 

εκτιμάται όπως 

πρέπει. 

4,9% 8,7% 11,7% 18,4% 35,9% 20,4% 100% 

Οι επιβραβεύσεις για 

όσους εργάζονται εδώ 

είναι λίγες. 

4,9% 7,8% 9,7% 19,4% 25,2% 33,0% 100% 

Δεν νιώθω ότι οι 

προσπάθειές μου 

αμείβονται όσο θα 

έπρεπε. 

2,9% 9,7% 8,7% 27,2% 19,4% 32,0% 100% 

 

Κατηγορία: Συνθήκες λειτουργίας 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

αρκετά 

Διαφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 
ΣΥΝΟΛΟ 

Πολλοί από τους κανόνες 

και τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται σε αυτόν 

τον χώρο εργασίας, 

εμποδίζουν την καλή 

δουλειά. 

4,9% 5,8% 11,7% 19,4% 33,0% 25,2% 100% 

Οι προσπάθειές μου να 

κάνω καλή δουλειά, 

σπάνια παρεμποδίζονται 

από τη γραφειοκρατία. 

15,5% 26,2% 11,7% 15,5% 17,5% 13,6% 100% 

Έχω πάρα πολλά να 

κάνω στη δουλειά μου. 
1,9% 1,0% 4,9% 12,6% 43,7% 35,9% 100% 

Έχω πολλή 

γραφειοκρατική δουλειά. 
3,9% 5,8% 6,8% 12,6% 27,2% 43,7% 100% 
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Κατηγορία: Συνάδελφοι 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

αρκετά 

Διαφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 
ΣΥΝΟΛΟ 

Συμπαθώ τους 

ανθρώπους με τους 

οποίους εργάζομαι. 

4,9% 7,8% 6,8% 31,1% 38,8% 10,7% 100% 

Αισθάνομαι ότι πρέπει 

να εργάζομαι πιο 

σκληρά εξαιτίας της 

ανικανότητας των 

ανθρώπων με τους 

οποίους εργάζομαι. 

5,8% 15,5% 10,7% 25,2% 24,3% 18,4% 100% 

Περνάω καλά με τους 

συναδέλφους μου. 
4,9% 9,7% 11,7% 32,0% 30,1% 11,7% 100% 

Υπάρχουν πολλές 

διαφωνίες και 

διαπληκτισμοί στη 

δουλειά. 

6,8% 10,7% 9,7% 21,4% 33,0% 18,4% 100% 

 

Κατηγορία: Φύση εργασίας 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

αρκετά 

Διαφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 
ΣΥΝΟΛΟ 

Μερικές φορές 

νιώθω ότι η δουλειά 

μου δεν έχει νόημα. 

14,6% 15,5% 6,8% 24,3% 20,4% 18,4% 100% 

Μου αρέσουν αυτά 

που κάνω στη 

δουλειά μου. 

4,9% 5,8% 3,9% 19,4% 39,8% 26,2% 100% 

Νιώθω περήφανος/η 

κάνοντας αυτή τη 

δουλειά. 

4,9% 5,8% 4,9% 23,3% 32,0% 29,1% 100% 

Η δουλειά μου είναι 

απολαυστική. 
10,7% 5,8% 15,5% 27,2% 25,2% 15,5% 100% 

 



 77 

Κατηγορία: Επικοινωνία 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

αρκετά 

Διαφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 
ΣΥΝΟΛΟ 

Η επικοινωνία είναι 

καλή σε αυτόν τον 

οργανισμό. 

13,6% 13,6% 17,5% 20,4% 27,2% 7,8% 100% 

Οι στόχοι του 

οργανισμού δεν μου 

είναι ξεκάθαροι. 

8,7% 10,7% 9,7% 18,4% 33,0% 19,4% 100% 

Συχνά νιώθω ότι δεν 

ξέρω τι συμβαίνει 

στον οργανισμό που 

εργάζομαι. 

10,7% 20,4% 11,7% 16,5% 24,3% 16,5% 100% 

Οι εργασίες που έχω 

να κάνω δεν 

εξηγούνται πλήρως. 

7,8% 13,6% 14,6% 24,3% 25,2% 14,6% 100% 

 

 

Πίνακας: Περιγραφικά στατιστικά Κατηγορία θέσης ~ Συνθήκες λειτουργίας 

Descriptives 

Σκορ Συνθήκες λειτουργίας 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Min Max Lower Bound Upper Bound 

ΠΕ/ΤΕ 47 17,49 2,710 ,395 16,69 18,28 7 23 

ΔΕ 18 16,72 3,627 ,855 14,92 18,53 6 22 

Οικοφύλακας 2 12,00 8,485 6,000 -64,24 88,24 6 18 

Total 67 17,12 3,245 ,396 16,33 17,91 6 23 

 

 

Πίνακας: ANOVA Κατηγορία θέσης ~ Συνθήκες λειτουργίας 

 

 

 

ANOVA 

Σκορ  Συνθήκες λειτουργίας 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 61,689 2 30,844 3,117 ,051 

Within Groups 633,356 64 9,896   

Total 695,045 66    
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Πίνακας: Περιγραφικά στατιστικά Κατηγορία θέσης ~ Συνάδελφοι 

Descriptives 

Σκορ Συνάδελφοι 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Min Max Lower Bound Upper Bound 

ΠΕ/ΤΕ 47 15,74 2,666 ,389 14,96 16,53 5 22 

ΔΕ 18 16,78 3,370 ,794 15,10 18,45 8 22 

Οικοφύλακας 2 10,50 6,364 4,500 -46,68 67,68 6 15 

Total 67 15,87 3,099 ,379 15,11 16,62 5 22 
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Στον Πίνακα 26 παρατηρούμε ότι F(2,64)=4,181 >1 και p=0,020 <0,05 και άρα απορρίπτουμε 
την μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε την εναλλακτική. Ως εκ τούτου, το μέσο σκορ σχετικά 
με τους συναδέλφους διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία θέσης. 
 
 

Πίνακας: ANOVA Κατηγορία θέσης ~ Συνάδελφοι 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

ANOVA 

Σκορ  Συνάδελφοι 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 73,244 2 36,622 4,181 ,020 

Within Groups 560,547 64 8,759   

Total 633,791 66    
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Πίνακας: Έλεγχος συσχέτισης Spearman 

Correlation Spearman’s rho – Μισθός 

Correlation  

Coefficient  

1. Τελικά πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από 

την παρούσα εργασίας σας 

2. Τον τελευταίο μήνα 

σκεφτήκατε να 

εγκαταλείψετε την θέση 

σας στον ΦΔ 

3. Στη περίπτωση που σας 

προσέφεραν μια εργασία με 

καλύτερες εργασιακές 

συνθήκες θα εγκαταλείπατε 

την θέση σας στον ΦΔ 

Νιώθω ότι ο οργανισμός 

δεν εκτιμά αυτό που 

προσφέρω, όταν 

σκέφτομαι το μισθό που 

λαμβάνω. 

-0,488** 0.410**  

Νιώθω ικανοποιημένος/η 

από τις δυνατότητές μου 

για μισθολογική αύξηση. 

-0.406**   

Δεν είμαι ικανοποιημένος 

με τις παροχές που 

λαμβάνω από τη δουλειά 

μου. 

-0,512**   

Δεν νιώθω ότι η δουλειά 

μου εκτιμάται όπως 

πρέπει. 

-0,432** -0,455**  

Μερικές φορές νιώθω ότι 

η δουλειά μου δεν έχει 

νόημα. 

-0,414** 0,453** 0,432** 

Νιώθω περήφανος/η 

κάνοντας αυτή τη δουλειά. 
0,448**  -0,413** 

Η δουλειά μου είναι 

απολαυστική. 
0,484**  -0,418** 

Οι στόχοι του οργανισμού 

δεν μου είναι ξεκάθαροι. 
 0,428**  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 


