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Δημόσια Διαβούλευση – Τι? 

• Αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και στοχεύει στην 
καταγραφή των απόψεων και των εισηγήσεων σε 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος 

• Στη διαδικασία της θα πρέπει να λαμβάνουν μέρος οι 
υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, που θα ασχοληθούν με 
την εφαρμογή και υλοποίηση του υπό συζήτηση 
ζητήματος – προβλήματος, καθώς και οι υπηρεσίες και 
οι κοινωνικοί εταίροι, που επηρεάζονται είτε άμεσα είτε 
έμμεσα από την εφαρμογή του υπό συζήτηση ζητήματος 
– προβλήματος 

•  Απώτερος στόχος είναι η από κοινού χάραξη πολιτικής 
και τρόπου προσέγγισης δράσεων  

 

 

Συνεχής διαδικασία δημοσίου διαλόγου 



Δημόσια Διαβούλευση – Ποιοι? 

• Κάτοικοι – «ενεργοί» πολίτες 

• Επαγγελματίες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς, 
μελισσοκόμοι, επιχειρηματίες τουρισμού κ.λπ.) 

•  Τοπικοί φορείς (π.χ. σύλλογοι, επιμελητήριο) 

•  Τεχνοκράτες (συνήθως δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο) 

•  Τοπικοί παράγοντες (π.χ. δημοτική αρχή) 

•  Κάθε άτομο/φορέας με τεκμηριωμένη άποψη επί του 
θέματος  

• Κάθε άλλος που επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από κάθε 
σχεδιαζόμενη δράση ή ενέργεια 

• Κάθε ένας που επιθυμεί να συμμετέχει  

 

Η δημόσια διαβούλευση σε 

ζητήματα που σχετίζονται 

με το περιβάλλον δεν 

έχουν τοπικό κέντρο 

βάρους 



Δημόσια Διαβούλευση – Πώς? 

• Άτυπη διαβούλευση (συναντήσεις 
εργασίας) 

 Διεξάγεται στα αρχικά στάδια της ετοιμασίας ενός 
σχεδίου ή δράσης 

 Σύντομη και ευέλικτη διαδικασία, όπου αν κατά τη 
διεξαγωγή της επικρατήσει ομοφωνία τότε η όλη 
διαδικασία ολοκληρώνεται σε αυτό το στάδιο και 
δε χρειάζεται η πραγματοποίηση της τυπικής 
διαβούλευσης 

 Δε χρειάζεται να δοθεί δημοσιότητα ή εκτεταμένη 
δημοσιότητα 

 Δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα και 
απόψεις που εκφράζονται από τους εμπλεκόμενους 
φορείς 

Όλες οι απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων, αφού 
ακουστούν, περιλαμβάνονται σε ένα γραπτό 
κείμενο – πρακτικό συνάντησης – διαβούλευσης  

• Τυπική διαβούλευση (συναντήσεις 
εργασίας – Δ.Σ. – Αποφάσεις) 

 Διεξάγεται στα αρχικά στάδια της ετοιμασίας ενός 
σχεδίου ή δράσης 

 Απαιτείται να δοθεί η αναγκαία δημοσιότητα 

 Παρέχεται όλο το αναγκαίο ενημερωτικό υλικό 
στους εμπλεκόμενους φορείς 

 Καθορίζονται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για 
την αποστολή γραπτών εισηγήσεων και απόψεων 
για τα ερωτήματα που τίθενται στα ενημερωτικά 
έγγραφα 

 Ενημερώνονται όλοι οι επηρεαζόμενοι φορείς για 
την ανάλυση/επεξεργασία των απόψεών τους 

 Καταγράφονται τα πεπραγμένα 

 Λαμβάνονται αποφάσεις 



Δημόσια Διαβούλευση και Φορείς Διαχείρισης ΠΠ 

• Εξ ορισμού όργανα διαβούλευσης 

 (Άρθρο 4, Ν. 4519/2018) Στην αρμοδιότητα των 
ΦΔΠΠ ανήκει:………… 

 (ια) η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, τους 
παραγωγικούς φορείς και κάθε άλλον 
εμπλεκόμενο κατά περίπτωση φορέα, εντός των 
περιοχών ευθύνης τους, τόσο κατά τη διαδικασία 
κατάρτισης των Ειδικών Περιβαλλοντικών 
Μελετών (Ε.Π.Μ.), των σχεδίων προεδρικών 
διαταγμάτων για το χαρακτηρισμό των 
προστατευόμενων περιοχών και των σχεδίων 
διαχείρισης όσο και σε οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση απαιτείται, με στόχο την 
ολοκληρωμένη διαχείριση, την αποτελεσματική 
προστασία και την ανάδειξη των αξιών των 
προστατευόμενων περιοχών, καθώς και την 
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής παραμέτρου 
στα τοπικά αναπτυξιακά πρότυπα 

ΚΥΑ 33318/3028/11-12-1998 (ΦΕΚ 

1289/Β/28-12-98) - “Καθορισμός 

μέτρων και διαδικασιών για τη 

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 

και της άγριας χλωρίδας και πανίδας” 

• παρ. γ, άρθρο 6 – Μέτρα 

προστασίας ΕΖΔ «δυνατότητα 

σύστασης ειδικών υπηρεσιών για 

την παρακολούθηση και 

αποτελεσματικότερη προστασία 

των ΕΖΔ» 



Δημόσια Διαβούλευση και Φορείς Διαχείρισης ΠΠ 

• Εξ ορισμού όργανα διαβούλευσης 

 (Άρθρο 5, Ν. 4519/2018) Διοικητικό Συμβούλιο των ΦΔΠΠ 

αα) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ββ) έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου δήμου 

γγ) έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας 

δδ) δύο (2) εκπροσώπους της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής 
κοινότητας ή στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων, με εμπειρία σε σχετικά 
θέματα, με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

εε) έναν (1) εκπρόσωπο μη κυβερνητικών οργανώσεων, που σύμφωνα με το καταστατικό 
τους έχουν ως αντικείμενο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαθέτουν 
προηγούμενη τεκμηριωμένη εμπειρία σε σχετικά θέματα, με τον αναπληρωτή του, 

στ) έναν (1) εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή του προστατευτέου αντικειμένου, με τον αναπληρωτή του. 



Δημόσια Διαβούλευση – συμμετοχικές δράσεις και Φορέας 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης  

• Ανοικτές συνεδριάσεις του Δ.Σ.  

• Άμεση και τακτική επαφή στελεχών και μελών του Δ.Σ. με 
κατοίκους της προστατευόμενης περιοχής ΣΤΗΝ 
προστατευόμενη περιοχή για καταγραφή ενεργών ζητημάτων 
και προβληματισμών 

• Πραγματοποίηση τακτικών συναντήσεων με παραγωγικούς 
φορείς της προστατευόμενης περιοχής  

• Υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση σε συνεργασία με 
παραγωγικούς φορείς της προστατευόμενης περιοχής 

• Υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση με κεντρικό πυλώνα 
τη βελτίωση της δημόσιας διαβούλευσης και κυρίως την ενεργή 
συμμετοχή κατοίκων και φορέων στην διαχείριση της 
προστατευόμενης περιοχής 

• Δημοσίευση (στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης) 
προδιαγραφών επερχόμενων δράσεων για κατάθεση απόψεων 

• Ρόλος συντονισμού  



Δημόσια Διαβούλευση – συμμετοχικές δράσεις και Φορέας 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης  

 
Σύμφωνο ποιότητας νηΖα  

Ο Φορέας Διαχείρισης έχει απονείμει δεκατρία (13) σήματα ποιότητας 

σε επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα σε: 

 τρεις (3) επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων 

 τρεις (3) επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τουρισμού 

 τρεις (3) επιχειρήσεις εστίασης 

 δυο (2) εμπορικές επιχειρήσεις 

 δυο (2) επιχειρήσεις τροφίμων 

Διαδικασίες ένταξης και πιστοποίησης: 

 Αίτηση απονομής Σήματος Ποιότητας  

 Επιθεώρηση επιχείρησης 

 Απονομή Σήματος 

 Επιτήρηση εφαρμογής απαιτήσεων Σήματος 



Δημόσια Διαβούλευση – συμμετοχικές δράσεις και Φορέας 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης  

 
Σύμφωνο ποιότητας νηΖα  

Συμμετοχικές δράσεις Φορέα Διαχείρισης – Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων: 

Α. Δημιουργία «Δικτύου πιστοποιημένων επιχειρήσεων» 

Β. Υλοποίηση συναντήσεων (μεμονωμένα & ομαδικά) μεταξύ του Φορέα 

Διαχείρισης και των πιστοποιημένων επιχειρήσεων, με στόχο:  

 βελτίωση της συνεργασίας ΦΔ και επιχειρήσεων 

 κοινή χάραξη στη βελτίωση των διαδικασιών πιστοποίησης και στην 

επιλογή του μέσου προβολής των δράσεων και στόχων του σήματος 

ποιότητας 

 υιοθέτηση καλών πρακτικών και μεθόδων διαρκούς βελτίωσης των 

επιχειρήσεων 

Γ. Υλοποίηση εκδήλωσης με σκοπό την παρουσίαση των καλών πρακτικών 

για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της παράδοσης 

στην περιοχή των Λευκών Ορέων, τις οποίες ακολουθούν οι επιχειρήσεις 

που έχουν πιστοποιηθεί. 

 

 



Mediterranean Experience of Eco-tourism (MEET Project) 

Η Πιλοτική Δράση: “ένας αναπνευστήρας στο βουνό ή “a snorkel on the mountain” 

 

 
Βήματα υλοποίησης: 

A. Οικοτουριστικός χαρακτηρισμός της περιοχής (φυσικές, πολιτισμικές, 

τεχνικές) υποδομές σχετιζόμενες άμεσα ή έμμεσα με τον οικοτουρισμό 

B. Ανάπτυξη συμμετοχικών διαδικασιών (participatory processes) με 

στόχο την εδραίωση ενός μόνιμου forum από τοπικούς παράγοντες 

που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον οικοτουρισμό 

C. Ανάπτυξη ενός δυναμικού οικοτουριστικού πακέτου το οποίο δοκιμάστηκε 

σε πραγματικές συνθήκες από τρείς (3) ομάδες ειδικών οικοτουρισμού και 

κυρίως Tour Operators από αγορές του εξωτερικού 

D.  Βελτίωση Υποδομών που εντάχθηκαν στο προτεινόμενο προϊόν  

 

Δημόσια Διαβούλευση – συμμετοχικές δράσεις και Φορέας 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης  



Mediterranean Experience of Eco-tourism (MEET Project) 

Δημόσια Διαβούλευση – συμμετοχικές δράσεις και Φορέας 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης  



Η Πιλοτική Δράση: “Follow the landscape” 

 

 
Ο Φορέας Διαχείρισης υπέβαλλε πρόταση (π/υ: 40.000,00 €) στο 

πλαίσιο του DestiMED μέσω του WWF Med  

 

 Δοκιμασία και απόδειξη του δυναμικού της ΠΠ να φιλοξενήσει νέες 

και υψηλής ποιότητας μορφές βιώσιμου τουρισμού, 

Μεταστροφή της παγιωμένης πεποίθησης των τοπικών παραγόντων 

του τουρισμού προς μια νέα και δυναμική μορφή βιώσιμης αναψυχής 

και δράσεων αυτογνωσίας μέσω του τουρισμού,    

 Παροχή ενός μοναδικού προϊόντος που θα ενισχύσει την εικόνα της 

ΠΠ 

 Δημιουργία ενός σταθερού δικτύου ΜμΕ με προσήλωση στην 

παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με ελάχιστο 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα.   

 

DestiMED Project  

Δημόσια Διαβούλευση – συμμετοχικές δράσεις και Φορέας 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης  



Η Πιλοτική Δράση: “Follow the landscape” 

 

 
Βήματα υλοποίησης: 

A. Επιλογή παρόχων και συνεργατών που συνιστούν πλέον το δίκτυο Local Ecotourism 

Cluster και σχεδιασμός του πακέτου  

B. Ανάπτυξη επιτόπιου εργαλείου παρακολούθησης βιώσιμου τουρισμού για την ΠΠ  

C. Δημιουργία και βελτίωση μέσων και υποδομών για την επιτυχή υλοποίηση της Δράσης  

D. Δοκιμασία του πακέτου από δύο ομάδες ειδικών και εκτίμηση των χαρακτηριστικών του 

E. Επαναξιολόγηση  

F. Οριστικοποίηση του προϊόντος μέσω συμμετοχικής διαδικασίας  

G. Προώθηση και επισημοποίηση της Πιλοτικής Δράσης 

 

DestiMED Project  

Δημόσια Διαβούλευση – συμμετοχικές δράσεις και Φορέας 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης  



Η Πράξη: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Τοπίου Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς 

(Λευκών Ορέων) (ενταγμένη) 

 Διοργάνωση 4 ημερίδων με στοχευμένο περιέχομενο έκαστη (1 ημερίδα 

για τον βιώσιμο τουρισμό σε ΠΠ, 1 ημερίδα για καλές πρακτικές 

επιχειρήσεων και πράσινη επιχειρηματικότητα σε ΠΠ, 1 ημερίδα για την 

καλλιέργεια αρωματικών φυτών, 1 ημερίδα για τις ΤΠΕ σε ΠΠ) 

 Διοργάνωση μιας έκθεσης φωτογραφίας 

 Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε μια έκθεση/συνέδριο (με εισήγηση) 

ανά έτος (έκθεση φυσιολατρικού τουρισμού, έκθεση πιστοποιημένων 

προϊόντων και υπηρεσιών, έκθεση, συνέδρια οικολογίας κ.λπ.) 

 Ετήσια και Εξαμηνιαία e-newsletter ειδικής θεματολογίας (καλές πρακτικές 

στον τομέα των βιολογικών καλλιεργειών, του αγροτουρισμού, των 

σύγχρονων τάσεων στην κτηνοτροφία, μελισσοκομία, επενδυτικών 

σχεδίων και προγραμμάτων κ.λπ.) 

 

 

ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 

Δημόσια Διαβούλευση – συμμετοχικές δράσεις και Φορέας 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης  



Η Πράξη: Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιοχών Δικτύου Natura 2000 Δυτικής Κρήτης (υποβληθείσα) 

  Δημόσια Διαβούλευση για την βιώσιμη διαχείριση της ΠΠ (διακριτή δράση Υποέργου 1) 

 Πρόγραμμα εθελοντισμού με τη συμμετοχή 400 εθελοντών για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς και τις νέες 

περιοχές αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης 

 Υλοποίηση τριών ανοικτών συναντήσεων ανά έτος (συνολικά 15) με κατοίκους και παράγοντες που 

δραστηριοποιούνται εντός και πέριξ των προστατευόμενων περιοχών Natura που βρίσκονται υπό την 

αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης 

 Υλοποίηση πέντε συνολικά ετήσιων εθιμοτυπικών δράσεων συμμετοχής κατοίκων και συλλόγων 

σε μικρής κλίμακας εργασίες διαχείρισης όπως καθαρισμοί μονοπατιών, σήμανση μονοπατιών, 

κατασκευή και μικρών υποδομών, συντήρηση υπαρχόντων υποδομών 

 Συγκέντρωση, ταξινόμηση και επεξεργασία ερωτηματολογίων από τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης  

 

Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

Δημόσια Διαβούλευση – συμμετοχικές δράσεις και Φορέας 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης  



Η Πράξη: Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιοχών Δικτύου Natura 2000 Δυτικής Κρήτης (υποβληθείσα) 

 Υλοποίηση Διαδικασιών και ένταξη της ΠΠ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής 

Κρήτης στο European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas (ECST) (διακριτή δράση Υποέργου 1) 

 Συναντήσεις με Δήμους / παραγωγικούς φορείς της περιοχής (3 συναντήσεις κατ’ έτος/Δήμο) για χρονικό 

διάστημα 2 ετών 

 Καταγραφή υφιστάμενων συνθηκών τουρισμού και, από κοινού με παραγωγικούς φορείς, θέσπιση 

στόχων βιώσιμου τουρισμού 

 Σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου Διαχείρισης Βιώσιμου Τουρισμού και διαβούλευση με παραγωγικούς και μη 

φορείς 

 Έναρξη εφαρμογής Στρατηγικού Σχεδίου Διαχείρισης Βιώσιμου Τουρισμού με συνεργασία παραγωγικών 

και μη φορέων 

 

Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

Δημόσια Διαβούλευση – συμμετοχικές δράσεις και Φορέας 
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ΣΚΕΨΕΙΣ 

 Η χωροθέτηση της πλειοψηφίας των περιοχών Natura 2000 δεν ακολουθήθηκε από 

διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης  (Υποχρέωση) 

   

  Oι τοπικοί παραγωγικοί φορείς και απλοί κάτοικοι εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να είναι 

διστακτικοί απέναντι στο Δίκτυo Natura 2000  (Ανάγκη) 

 

  Χωρίς την επίτευξη ευρείας κοινωνικής συναίνεσης είναι δύσκολο να εφαρμοστούν 

στρατηγικές διαχείρισης (Μέσο) 

 

  Η διαβούλευση με κάθε πιθανό εταίρο δεν είναι αυτοσκοπός αλλά εργαλείο (Σκοπός) 

 

  Οι Φορείς Διαχείρισης οφείλουν να ξεπεράσουν τα χαρακτηριστικά εσωστρέφειας και να 

επιδείξουν προθέσεις προσέγγισης των εταίρων τους, των δυνητικών συνεργατών τους 

(Αγγαρεία)   



 

 

 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης 

Τηλ. 28210-45570 

E-mail: info@samaria.gr 

website: www.samaria.gr  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
mailto:info@samaria.gr
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