ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 Ν.Δ. 420/70 (Αλιευτικός Κώδικας), για την αλιεία που στοχεύει, μέσω της απαγόρευσης
των παράνομων αλιευτικών δραστηριοτήτων, στη διατήρηση των αλιευμάτων.
 Π.Δ. 743/77 για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 Π.Δ. 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος και Άγριας Πανίδος και
καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ` αυτών», που παρέχει
καθεστώς προστασίας σε είδη απειλούμενα με εξαφάνιση, συμπεριλαμβανομένων των
κητωδών, και απαγορεύει την αιχμαλωσία ή τη θανάτωσή τους».
 Νόμος 1335/14‐3‐1983 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και
του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» ( Σύμβαση της Βέρνης).
 Νόμος 1337/14‐3‐1983, που ορίζει ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία της εθνικής
παράλιας ζώνης [μόνο 23‐24].
 Νόμοι 855/78, 1634/18‐7‐1986, που επικυρώνουν τη Σύμβαση της Βαρκελώνης και όλα τα
Πρωτόκολλά της. Επίσης, Ν. 3022/2002 «Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης της
Βαρκελώνης του 1976 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση» και
των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1980 «για την προστασία της Μεσογείου
Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές».»
 Νόμος 1650/16‐10‐1986, το νομικό πλαίσιο που παραθέτει τη συνολική θεσμική και
νομική διάρθρωση για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
 Νόμος 2055/30‐6‐1992, που επικυρώνει τη Σύμβαση CITES, και οι υπουργικές αποφάσεις
που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή του.
 Νόμος 2204/15‐4‐1994, που επικυρώνει τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (CBD).
 Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/98, που επικυρώνει [καλύτερα: ενσωματώνει] την
Οδηγία 92/43 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Οικοτόπους.
 Νόμος 2742/1999 που ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με την εγκαθίδρυση [ίδρυση] των
Φορέων Διαχείρισης για τις Προστατευόμενες Περιοχές και/ή τα είδη που απειλούνται με
εξαφάνιση.
 Νόμος 2719/1999 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών
ειδών της άγριας πανίδας» [Σύμβασης για τα Αποδημητικά Είδη (ΣΑΕ) ή Σύμβασης της
Βόννης].
 Υπουργική Απόφαση 336107/25‐2‐2000, που ορίζει ειδικά κριτήρια, πρωτόκολλα και
διαδικασίες για την εγκαθίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων περίθαλψης και
αποκατάστασης/επανένταξης άγριων ζώων.
 Π.Δ. 519/16‐5‐1992, με το οποίο θεσμοθετείται το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων, ειδικά για την προστασία του μεγαλύτερου αναπαραγώμενου

πληθυσμού μεσογειακής φώκιας στη Μεσόγειο Θάλασσα. Του Π.Δ. έπεται η Κ.Υ.Α. 621/19‐
6‐2003, η οποία εξειδικεύει τα μέτρα και τις ζώνες προστασίας του Πάρκου.
 Π.Δ. 100/27‐2‐1995, με το οποίο οριοθετούνται και τίθενται υπό αυστηρή προστασία τα
καταφύγια μεσογειακής φώκιας στις ΒΔ ακτές της νήσου Σάμου.
 Κ.Υ.Α. 197/27‐8‐2002, η οποία ορίζει τον Φορέα Διαχείρισης του ΕΘΠΑΒΣ, τον υπεύθυνο
δηλαδή φορέα για τη διαχείριση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων.
 Κ.Υ.Α. 197/27‐8‐2002, η οποία ορίζει τον Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου‐Σαρίας, στα
Δωδεκάνησα.
 Κ.Υ.Α. 49567/22‐12‐2006, η οποία θεσμοθετεί ως προστατευόμενη περιοχή και ορίζει
ρυθμιστικά μέτρα στην ΝΔ νήσο Μήλο, μαζί με το θαλάσσιο τμήμα της στις Κυκλάδες.

