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E. Τρέχουσα εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών για τη διαχείριση του
δικτύου Natura 2000 στην επικράτεια

Για την τρέχουσα εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών για τη διαχείριση του δικτύου Natura
2000 στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του 2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ερωτηματολογίου παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες. Οι πίνακες 1 και
2, παρουσιάζουν τις εφάπαξ και τις πάγιες / επαναλαμβανόμενες  δαπάνες για τις χρηματοδοτικές
ανάγκες των υφιστάμενων καθώς και των νέων περιοχών του δικτύου Natura 2000. Ο πίνακας 3
παρουσιάζει τις συγκεντρωτικές δαπάνες για τις υφιστάμενες και νέες περιοχές (σε επίπεδο 5ετίας
για να είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη), ενώ ο πίνακας 4 παρουσιάζει τις νεότερες χρηματοδοτικές
εκτιμήσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014- 2020.

Συνεπώς, προκύπτει ότι το σύνολο των χρηματοδοτικών αναγκών σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο
του 2008 είναι 668.465 χιλ €. καθώς και το σύνολο της τρέχουσας εκτίμησης για την νέα
προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι 685.236 χιλ. €.

Πίνακας 1: Χρηματοδοτικές ανάγκες για τις υφιστάμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (χιλ. €)
ΕΦΑΠΑΞ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οριστικοποίηση περιοχών 0
Σχεδιασμός διαχείρισης 56.850
Μερικό σύνολο: Διαχείριση 56.850

Επενδυτικά κόστη 154.200
Μερικό Σύνολο: Εφάπαξ δαπάνες 211.050
ΠΑΓΙΕΣ / ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Σχεδιασμός Διαχείρισης 5.516
Προσωπικό 15.988
Παρακολούθηση και διαχείριση των οικοτόπων* 47.153
Μερ. Σύνολο Πάγιες / Επαναλ. δαπάνες 68.657

*Εδώ περιλαμβάνονται οι γεωργικοί, δασικοί, άλλοι χερσαίοι, υγρότοποι, θαλάσσιες περιοχές, παράκτιοι και θαλάσσιοι
τύποι οικοτόπων

Πίνακας 2: Χρηματοδοτικές ανάγκες για νέες περιοχές απαραίτητες για την ολοκλήρωση  του
δικτύου Natura 2000

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (χιλ. €)
ΕΦΑΠΑΞ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οριστικοποίηση των περιοχών 1.840
Σχεδιασμός διαχείρισης 14.000
Μερικό σύνολο: Διαχείριση 15.840
Επενδυτικά κόστη 20.000
Μερικό Σύνολο: Εφάπαξ δαπάνες 35.840
ΠΑΓΙΕΣ/ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Σχεδιασμός Διαχείρισης 3.258
Προσωπικό 1.200
Παρακολούθηση και διαχείριση οικοτόπων* 12.400
Μερ. Σύνολο: Πάγιες/ Επαναλ. δαπάνες 15.658

*Εδώ περιλαμβάνονται οι γεωργικοί, δασικοί, άλλοι χερσαίοι, υγρότοποι, θαλάσσιες περιοχές, παράκτιοι και θαλάσσιοι
τύποι οικοτόπων
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Πίνακας 3: Συγκεντρωτικός πίνακας συνολικών εφάπαξ/ παγίων δαπανών

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ Κόστος (χιλ. ευρώ)
ετησίως

Κόστος (χιλ. ευρώ)
πενταετίας

Υποσύνολο 1: Εφάπαξ δαπάνες για υφιστάμενες και νέες περιοχές
Σύνολο Εφάπαξ δαπάνες 246.890 246.890
Υποσύνολο 2: Πάγιες /Επαναλαμβανόμενες δαπάνες για υφιστάμενες κα  περιοχές νέες περιοχές
Σύνολο Παγίων/ Επαναλ. δαπανών 84.315 421.575
Γενικό Σύνολο Εφάπαξ + Παγίων δαπανών 331.205 668.465

Τέλος, όσον αφορά στην πιο πρόσφατη χρηματοδοτική εκτίμηση του τμήματος της Φύσης για τη
νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος παρουσιάζει
την χρηματοδοτική εκτίμηση (2014-2020) των περιοχών Natura 2000 ανά Επενδυτική
Προτεραιότητα καθώς επίσης συνδέει την κατηγορία επενδυτικής προτεραιότητας με τις κατηγορίες
δράσεων του PAF (βλ. Πίνακας Α.1, Παράρτημα Α). Για περισσότερα και αναλυτικότερα στοιχεία για
την χρηματοδοτική εκτίμηση της νέας προγραμματικής περιόδου βλ. Παράρτημα Α. (Πίνακας Α.2)

Πίνακας 4: Χρηματοδοτική εκτίμηση (2014-2020) για περιοχές του δικτύου Natura 2000

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΕΩΝ PAF

ΣΥΝΟΛΟ
(χιλ. €)

Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και
διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000

1,2,5,6,7,8 227.220

Εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασμός της διαχείρισης των περιοχών
Natura 2000

5,8,17 56.300

Οργάνωση και λειτουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος - Δράσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την βιοποικιλότητα και τις περιοχές
Natura 2000

20,25 40.350

Σχέδια διαχείρισης οικοτόπων/ ειδών  και εφαρμογή της διαχείρισης για την
μετρήσιμη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης

5,8,
12,13,15,20,

21,24

91.800

Δράσεις αναβάθμισης της λειτουργίας και οργάνωσης της διαχείρισης των
Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

5,13,14,17,20,2
5

21.600

Διαχειριστικά μέτρα για την μείωση των επιπτώσεων από τα εισβάλλοντα
είδη

13,14 13.000

Εκσυγχρονισμός προδιαγραφών - Σύνταξη Σχεδίων για την αειφόρο
ανάπτυξη δασών (δημοσίων και ιδιωτικών) με ενσωμάτωση μέτρων υπέρ
της βιοποικιλότητας στα σχέδια δασικής διαχείρισης

5 4.800

Ολοκλήρωση Θαλάσσιου Δικτύου Natura 2000 (Οριοθέτηση,
χαρακτηρισμός, οργάνωση και αρχική διαχείριση θαλάσσιων
προστατευόμενων περιοχών)

1,2,5,12,13 36.500

Οργάνωση και προώθηση του Οικοτουρισμού σε Εθνικά και Περιφερειακά
Πάρκα

5,20 (12) 24.190

Διαρκής κατάρτιση στελεχών/προσωπικού του συστήματος διαχείρισης του
φυσικού περιβάλλοντος

21 4.500

Δράσεις ενίσχυσης και ανάδειξης οικοσυστημάτων και προστατευόμενων
περιοχών.

2,5,12,15 146.930

Σύνολο 667.190
Προσωπικό /Λειτουργία διοίκησης 18.046*
Νέο Σύνολο 685.236

*Η εκτίμηση αυτή για το κόστος προσωπικού έγινε βάσει του ερωτηματολογίου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής το 2008.
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F. Στρατηγικές προτεραιότητες διατήρησης για το δίκτυο NATURA 2000 στην
επικράτεια κατά την περίοδο 2014-2020

Κεντρική προτεραιότητα για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 αποτελεί η αποτελεσματική
οργάνωση και λειτουργία του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών. Η μέχρι σήμερα
υλοποιούμενη πολιτική διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 επικεντρώθηκε στην
εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης στο 30% των περιοχών του δικτύου. Η ανεπαρκής και
περιορισμένη λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης καθώς και η ανυπαρξία
διαχειριστικών εργαλείων τόσο στις περιοχές με φορέα διαχείρισης όσο, κυρίως, στις υπόλοιπες
περιοχές είχε σαν αποτέλεσμα την ελλειμματική διαχείριση των περιοχών προστασίας αλλά και την
περιορισμένη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων, ιδιαίτερα αυτών του ΕΓΤΑΑ.

Στο πλαίσιο αυτό και με κεντρική επιδίωξη την προώθηση του βασικού στόχου της ΕΕ 2020
Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα που αφορά στην ανάσχεση της υποβάθμισης της
βιοποικιλότητας, οι στρατηγικές προτεραιότητες για την περίοδο 2014-2020 περιλαμβάνουν:

1. Ολοκλήρωση του σχεδιασμού της διαχείρισης των περιοχών προστασίας: Απαιτείται η
εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης/ προστασίας και προγραμμάτων δράσης για το σύνολο των
περιοχών στη βάση χωρικής ομαδοποίησης τους. Η υλοποίηση της προτεραιότητας είναι
άμεσα αναγκαία (2014-2016) και απαιτεί παράλληλα τη δημιουργία ενός συστήματος
υποστήριξης (προς τη διοίκηση) για τον αποδοτικό συντονισμό της διαδικασίας προκήρυξης,
εκπόνησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και θεσμοθέτησης των Σχεδίων Διαχείρισης.
Παράλληλα απαιτείται η υποστήριξη της διοίκησης στην παρακολούθηση της εφαρμογής
και την αξιολόγηση της εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης.

2. Διαχείριση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών: Προωθείται η
συγκρότηση και θεσμοθέτηση μιας ενιαίας διοικητικής/ διαχειριστικής δομής για το σύνολο
των περιοχών προστασίας στη βάση επεξεργασίας σχετικών προτάσεων, που αναμένεται να
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου (2014).  Βασικοί άξονες του διάδοχου συστήματος
διαχείρισης αποτελούν:

α. η ενεργοποίηση του θεσμού των Διευθύνσεων Συντονισμού Προστατευόμενων Περιοχών
σε επίπεδο αποκεντρωμένης διοίκησης που προβλέπει ο νόμος για τη βιοποικιλότητα
(παρ.2δ, άρθ.7 του Ν.3937/2011),

β. η λειτουργική αναδιοργάνωση και μετασχηματισμός των υφιστάμενων φορέων
διαχείρισης,

γ. η συγκρότηση μιας επιτελικής δομής σε κεντρικό επίπεδο για τον συντονισμό,
παρακολούθηση και λειτουργική υποστήριξη των διαχειριστικών σχημάτων, και

δ. η εξασφάλιση σταθερών ροών χρηματοδότησης για την κάλυψη βασικών λειτουργικών
δαπανών.

3. Οργάνωση και λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης: Προβλέπεται, σε κεντρικό
επίπεδο, ένα σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης των ειδών και
οικοτόπων της χώρας καθώς και παρακολούθησης και αξιολόγησης των Σχεδίων Διαχείρισης
και της εφαρμογής τους. Το σύστημα έχει δύο επίπεδα:

α. Επιτελικό/ ελεγκτικό, που υλοποιείται στο επίπεδο των δομών της δημόσιας ή
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ευρύτερης δημόσιας διοίκησης.

β. Τεχνικό/ υποστηρικτικό, που υλοποιείται ως έργο στο πλαίσιο της επόμενης
προγραμματικής περιόδου ή άλλου χρηματοδοτικού μέσου.

4. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού – Επιμόρφωση και ενημέρωση: Προωθείται η ενίσχυση
της ικανότητας και της τεχνογνωσίας των στελεχών και εργαζομένων σε φορείς διαχείρισης
καθώς και δημοσίων υπαλλήλων αρμόδιων υπηρεσιών μέσω:

α. της υλοποίησης εξειδικευμένων, ανά θεματική ενότητα, σχεδίων και εκπαιδευτικών
πακέτων κατάρτισης και δια-βίου εκπαίδευσης.

β. της  οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τεχνικής
υποστήριξης των στελεχών φορέων διαχείρισης και δομών διαχείρισης.

γ. της ενημέρωσης μελών ΔΣ Φορέων Διαχείρισης καθώς και αιρετών της Αυτοδιοίκησης.

δ. Ευρύτερων δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης αλλά και εκπαίδευσης χρηστών
στις προστατευόμενες περιοχές.
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F.1 Περίληψη προτεραιοτήτων για την περίοδο (και αναμενόμενα αποτελέσματα), για
τύπους οικοτόπων και είδη προτεραιότητας σχετικά με την απαίτηση μετρήσιμης
προόδου στον υπό-στόχο φυσικό περιβάλλον σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική
για τη Βιοποικιλότητα 2020 και για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του δικτύου
Natura 2000 (SACs+ SPAs)

Για την Ελλάδα τα πλέον επίσημα στοιχεία για την κατάσταση διατήρησης αλλά και τις πιέσεις και
απειλές των τύπων οικοτόπων και ειδών είναι διαθέσιμα στην 2η Εξαετή έκθεση εφαρμογής της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Με στόχο την ιεράρχηση προτεραιοτήτων, οι τύποι οικοτόπων προτεραιότητας
κατατάσσονται ανάλογα με 1) την κατάσταση διατήρησης τους, 2) την κατηγορία εξάπλωσης τους
και 3) την ευθύνη/υποχρέωση διατήρησης που έχει η Ελλάδα . Αντίστοιχα στην κατάταξη ειδών
χλωρίδας και πανίδας προτεραιότητας προστίθεται και το κριτήριο της κατάστασης διατήρησης από
το Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο και από την αξιολόγηση της IUCN. Οι πίνακες κατάταξης και η
περιγραφή της μεθοδολογίας κατάταξης είναι διαθέσιμα στο Παράρτημα (Παράρτημα Β, Πίνακες
Β1, Β2)

Τύποι Οικοτόπων Προτεραιότητας
Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 16 χερσαίοι και 2 θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων προτεραιότητας. Οι 2
από αυτούς βρίσκονται σε Κακή Κατάσταση Διατήρησης (U2), οι 5 σε Ανεπαρκή Κατάσταση
Διατήρησης (U1), οι 10 σε Ευνοϊκή/Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης (FV) και τέλος 1 σε
Άγνωστη Κατάσταση Διατήρησης (XX) (Πίνακας Β1, Παραρτήματος Β). Χρησιμοποιώντας την
μεθοδολογία κατάταξης οι προτεραιότητες για τους οικοτόπους προτεραιότητας συνοψίζονται
παρακάτω.

Οικότοποι προτεραιότητας σε Κακή Κατάσταση Διατήρησης

Μεσογειακές αλατούχες στέπες (1510): Έχουν σπάνια εξάπλωση στην Ελλάδα και απαντώνται μόνο
σε δυο περιοχές του δικτύου Natura 2000, στην GR1110007 (Δέλτα Έβρου) και στην GR1220005
(Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου). Η κατάσταση διατήρησης του οικότοπου 1510 επηρεάζεται από την
αλατότητα του επιφανειακού υδροφορέα, από την στάθμη επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και
από την υπερβόσκηση.

Προτεραιότητες για τον οικότοπο 1510 είναι: α) η διατήρηση της σημερινής έκτασης του στις
περιοχές εμφάνισης μέσω της διαχείρισης της αλατότητας των εδαφών και της στάθμης
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και β) η διαχείριση της βόσκησης.

Παράκτιες λιμνοθάλασσες (1150): Εμφανίζουν διάσπαρτη κατανομή στην Ελλάδα, βρίσκονται σε
κακή κατάσταση διατήρησης λόγω πιέσεων όπως οι εναποθέσεις και απορρίψεις υλικών, η
μεταβολή του υδρολογικού ισοζυγίου, η ρύπανση από σημειακές και διάχυτες πηγές αλλά και
πιέσεις από την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Προτεραιότητες για τον οικότοπο 1150 αποτελούν: α) η ρύθμιση χρήσεων γης περιμετρικά των
ορίων του για τον περιορισμό και τον έλεγχο πιέσεων από οικιστική ανάπτυξη και παραγωγικές
δραστηριότητες, β) η αποκατάσταση του υδρολογικού ισοζυγίου γλυκού και αλμυρού νερού, ώστε
να διασφαλιστεί η αποκατάσταση σημαντικών ενδιαιτημάτων ιχθυοπανίδας και ορνιθοπανίδας, γ) η
βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, δ) η απομάκρυνση στερεών αποβλήτων, ε) η διαχείριση
φερτών υλών και στ) η διαχείριση των επισκεπτών. Στην διαχείριση των παράκτιων λιμνοθαλασσών
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και προβλέπονται έργα αποκατάστασης στα Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Υδατικών Διαμερισμάτων.
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Οικότοποι προτεραιότητας σε Ανεπαρκή Κατάσταση Διατήρησης

Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (1120): Εμφανίζουν άφθονη εξάπλωση αλλά
αντιμετωπίζουν πιέσεις από την ρύπανση των επιφανειακών υδάτων και από την εξάσκηση της
αλιείας.

Προτεραιότητες είναι: α) χαρτογράφηση της συνολικής έκτασης του οικοτόπου, β) ο περιορισμός
χρήσης συρόμενων αλιευτικών εργαλείων και αγκυροβολίας σκαφών αναψυχής εντός των ορίων
εξάπλωσης του, γ) η μείωση ρυπαντικών φορτίων που εισέρχονται στην θαλάσσια ζώνη.

Θίνες των παραλίων με Juniperus spp. (2250): Δέχονται σημαντικές πιέσεις από την ανάπτυξη
υποδομών στις ακτές, την βόσκηση αλλά και από την διάβρωση των ακτών.

Προτεραιότητες είναι: α) Η χαρτογράφηση της παρουσίας τους σε εθνικό επίπεδο με βάση την
μέθοδο παρουσίας/απουσίας, β) Η παρακολούθηση παραμέτρων/κριτηρίων που είναι σημαντικά
για τις εξειδικευμένες δομές των αμμοθινικών τύπων οικοτόπων, γ) ο έλεγχος της βόσκησης, δ) η
παρακολούθηση και ο έλεγχος της διάβρωσης των ακτών, ε) η ενημέρωση τοπικών πληθυσμών και
τουριστών για την σημαντικότητα του οικοτόπου και στ) ο περιορισμός της πρόσβασης στο σύνολο
της έκτασης του οικοτόπου. Έργα διαχείρισης και αποκατάστασης αμμοθινών περιλαμβάνονται στα
Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικών Διαμερισμάτων.

Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (91E0): Απαντάται σε όχθες ποταμών
με μόνιμη αλλά αργή ροή υδάτων. Αντιμετωπίζει πιέσεις από αμμοληψίες αλλά και από
ανθρωπογενείς αλλαγές στην παροχή και ροή των υδάτων.

Προτεραιότητες είναι: α) η διατήρηση των απαιτούμενων βέλτιστων υδραυλικών συνθηκών στον
υδροφόρο ορίζοντα και η παρακολούθηση των αλλαγών που προκαλούνται από την διαχείριση των
αποθεμάτων  νερού, β) η χαρτογράφηση παρουσίας του τύπου οικοτόπου σε Εθνικό επίπεδο (εντός
και εκτός δικτύου Natura 2000) εφαρμόζοντας τη μέθοδο παρουσίας/απουσίας και γ) η εφαρμογή
μέτρων/δράσεων διαχείρισης και αποκατάστασης οικοτοπικών δομών και λειτουργιών.

Μεσογειακά δάση με Taxus baccata (9580): Έχει χαρτογραφηθεί στις περιοχές του δικτύου Natura
2000 με κωδικούς GR1110004 και GR2420001. Παρόλα αυτά δεν εμφανίζεται στην αναθεωρημένη
περιγραφική βάση δεδομένων του δικτύου Natura 2000. Πρόσφατη επιτόπια επίσκεψη στο όρος
Όχη (GR2420001) έδειξε ότι πρόκειται για ανοιχτές βραχώδεις εκτάσεις με αγρωστώδη και λίγα,
μεμονωμένα και πάρα πολύ αραιά άτομα Taxus baccata και Ilex aquifolium (Παραδοτέο Α1 έργου:
Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος
στην Ελλάδα).

Προτεραιότητες είναι: α) η λεπτομερής χαρτογράφηση των θέσεων εμφάνισης του τύπου με σκοπό
την τεκμηρίωση και επιβεβαίωση της παρουσίας του στην Ελλάδα ή την απόρριψη της παρουσίας
του και β) ο καθορισμός των ποιοτικών παραμέτρων δομής του εν λόγω τύπου οικοτόπου που
συντείνουν στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησής του από Ανεπαρκή σε Ικανοποιητική
Κατάσταση Διατήρησης εφόσον τεκμηριωθεί ότι υπάρχει.

Παρόχθιοι ασβεστούχοι ή βασεόφιλοι λειμώνες από Alysso-Sedion albi (6110): Είναι οικότοπος με
σπάνια εξάπλωση στην Ελλάδα (απαντάται μόνο στην περιοχή GR1420004 – Kάρλα - Mαυροβούνι -
Kεφαλόβρυσο) και δέχεται πιέσεις από την βόσκηση.

Προτεραιότητες για τον 6110 είναι: α) η χαρτογράφηση των χρήσεων γης σε επίπεδο περιοχών
Natura 2000, στις οποίες απαντάται ο τύπος οικοτόπου και β) η διαχείριση της βόσκησης εντός
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ορίων εξάπλωσης του.

Είδη Προτεραιότητας: Χλωρίδα
Από τα είδη χλωρίδας προτεραιότητας σε κακή κατάσταση διατήρησης βρίσκεται μόνο το είδος
Convolvulus argyrothamnus, 10 είδη σε ανεπαρκή και 10 είδη σε άγνωστη (Πίνακας Β2).

Το Convolvulus argyrothamnus είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο και κινδυνεύων στενοενδημικό
χασμοφυτικό είδος. Έχει αναφερθεί μόνο σε μια περιοχή στην Κρήτη (GR4320002 – Όρος Δίκτη) σε
ρωγμές ασβεστολιθικών βράχων στα 450 m υψόμετρο. Ελάχιστα άτομα του είδους απομένουν στη
φύση που κινδυνεύουν από αλόγιστη συλλογή άγριας χλωρίδας. Προτεραιότητες για το είδος είναι:
α) απογραφή των ατόμων που αναπαράγονται στη φύση, β) χαρτογράφηση πιθανών
ενδιαιτημάτων, γ) προστασία των ενδιαιτημάτων του είδους από ανθρώπινη πρόσβαση και συλλογή
και δ) διατήρηση και αναπαραγωγή του είδους σε βοτανικούς κήπους.

Για τα 10 είδη χλωρίδας προτεραιότητας που βρίσκονται σε ανεπαρκή κατάσταση διατήρησης οι
κύριες πιέσεις και απειλές είναι η βόσκηση, οι πυρκαγιές, η κατασκευή υποδομών, η ανάπτυξη
τουριστικών και οικιστικών δραστηριοτήτων, η αλόγιστη συλλογή χλωρίδας, η ανάπτυξη
εξορυκτικών δραστηριοτήτων, ο γενετικός εκφυλισμός και τυχαία γεγονότα όπως κατολισθήσεις. Για
τα είδη αυτά προτεραιότητες είναι: α) άμεση χαρτογράφηση των ενδιαιτημάτων τους και απογραφή
των εναπομεινάντων πληθυσμών στη φύση, β) ίδρυση και θεσμοθέτηση μικροαποθεμάτων
(microreserves) στις περιοχές εμφάνισης και εξάπλωσης τους, γ) εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων
μικροαποθεμάτων, δ) έρευνα για της βιολογικές και οικολογικές απαιτήσεις των ειδών, ε)
καλλιέργεια σε βοτανικούς κήπους και διατήρηση γενετικού υλικού σε τράπεζες σπερμάτων, στ)
επανένταξη ή ενίσχυση των υφιστάμενων πληθυσμών, ζ) διαχείριση της βόσκησης και πρόληψη των
πυρκαγιών και η) έλεγχος και περιορισμός οικιστικών, τουριστικών, εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

Είδη Προτεραιότητας: Ορνιθοπανίδα
Τα είδη ορνιθοπανίδας προτεραιότητας της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ, που έχουν καταγραφεί στην
Ελλάδα  κατατάχθηκαν βάσει κριτηρίων σύμφωνα με μεθοδολογία που παρουσιάζεται στο
Παράρτημα Γ (Πίνακας Γ1). Τα είδη αυτά είναι:

1. Ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), 2. Τα κύρια απειλούμενα είδη των υγροτόπων:
Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus), Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus), Κεφαλούδι (Oxyura
leucocephala), Νανόχηνα (Anas erythropus) και Βαλτόπαπια (Aythya nyroca), 3. Τα πτωματοφάγα
είδη πουλιών: Ασπροπάρης (Neophron percnopterus), Μαυρόγυπας (Aegypius monachus), Γυπαετός
(Gypaetus barbatus), Όρνιο (Gyps fulvus), συμπεριλαμβανομένου και του Βασιλαετού (Aquila
heliaca), 4. Τα θαλασσοπούλια: Μύχος (Puffinus yelkouan), Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii) και
Αρτέμης (Calonectris diomedea), 5. Άλλα αρπακτικά: Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus) και η
Αετογερακίνα (Buteo rufinus).

Οι προτεραιότητες για τα είδη αυτά είναι: α) Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής, κρίσιμων
ενδιαιτημάτων και ευαισθησίας γραμμικών υποδομών (δίκτυα μεταφοράς ρεύματος, πυλώνες
υψηλής τάσης) ως προς τα είδη χαρακτηρισμού σε εθνικό επίπεδο, β) Δημιουργία και πιλοτική
λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) σε εθνικό επίπεδο, γ)
Εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδίων για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού, δ)
Έλεγχος των πληθυσμών εισβολικών ειδών χερσαίων θηρευτών σε βραχονησίδες και υγροτόπους με
αποικίες σημαντικών ειδών χαρακτηρισμού, ε) Έλεγχος της παράνομης χρήσης δολωμάτων σε ΖΕΠ
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με ευαίσθητα είδη χαρακτηρισμού και στ) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων
χρηστών των ΖΕΠ.

Είδη Προτεραιότητας: Ιχθυοπανίδα
Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 5 είδη ιχθυοπανίδας προτεραιότητας εκ των οποίων 1 σε κακή
(Acipenser sturio) και 1 σε ανεπαρκή κατάσταση (Valencia letourneuxi) (Πίνακας Δ1, Παραρτήματος
Δ). Οι πιέσεις και απειλές για τα είδη αυτά είναι η αλιεία, η ρύπανση των υδάτων, οι αποξηράνσεις
υδατικών συστημάτων και η χρήση νερού για άρδευση. Για τα είδη αυτά προτεραιότητες είναι: α) η
επανεισαγωγή και μεταφορά πληθυσμών σε νέα ενδιαιτήματα μέσα στο εύρος εξάπλωσης τους, β)
η διαχείριση της χρήσης του νερού, γ) ο έλεγχος της ρύπανσης και δ) η ανάσχεση των επιπτώσεων
από την κατασκευή φραγμάτων και υδραυλικών έργων.

Είδη Προτεραιότητας: Αμφίβια και ερπετά
Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 2 είδη ερπετών προτεραιότητας σε κακή κατάσταση διατήρησης
(Chelonia mydas, Caretta caretta) και 1 σε ανεπαρκή (Macrovipera schweizeri) (Πίνακας Δ1,
Παράρτημα Γ). Τα θαλάσσια είδη (Chelonia mydas, Caretta caretta) αντιμετωπίζουν πιέσεις από την
ανάπτυξη της αλιείας, την ανάπτυξη τουριστικών υποδομών και δραστηριοτήτων στις ακτές
ωοτοκίας, την ρύπανση των υδάτων και την θήρευση. Το χερσαίο είδος Macrovipera schweizeri
αντιμετωπίζει πιέσεις από την βόσκηση, τις πυρκαγιές, τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, την
εξορυκτική δραστηριότητα και την ανάπτυξη υποδομών. Για αυτά τα είδη ερπετών προτεραιότητες
είναι: α) η συνέχιση των δράσεων προστασίας περιοχών ωοτοκίας και αναπαραγωγής, β) η
πρόληψη για την αποφυγή θανάτωσης ατόμων από αλιευτικά εργαλεία γ) η αγορά γης στην οποία
δραστηριοποιούνται τα είδη με σκοπό την καλύτερη προστασία τους, δ) εφαρμογή υπάρχουσας
εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των ειδών αυτών (ΚΥΑ 49567/2006, η οποία επαναφέρθηκε
σε ισχύ με τον Ν. 4030/2011 για πέντε έτη).

Είδη Προτεραιότητας: Θηλαστικά
Για τα μεγάλα θηλαστικά Canis lupus και Ursus arctos βρίσκονται σε ανεπαρκή κατάσταση
διατήρησης κύριες πιέσεις είναι η θανάτωση ατόμων από κυνήγι αλλά και σε οδικές αρτηρίες, η
εγκατάλειψη παραδοσιακών μεθόδων κτηνοτροφίας, τα δηλητηριασμένα δολώματα, η ανάπτυξη
υποδομών όπως δρόμοι και σιδηροδρομικά δίκτυα.  Για τα είδη αυτά προτεραιότητες είναι: α) η
αποφυγή των θανατώσεων από ατυχήματα, δηλητηριασμένα δολώματα, κυνήγι, β) η παροχή
αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους και γ) η εξάσκηση παραδοσιακή κτηνοτροφίας μέσω επιδοτήσεων.
Για τη μεσογειακή φώκια Monachus monachus κύριες πιέσεις και απειλές αποτελούν: ηθελημένη
θανάτωση ατόμων του είδους, εμπλοκή και πνιγμός σε αλιευτικά εργαλεία, καταστροφή και
υποβάθμιση του χερσαίου ενδιαιτήματος του είδους από ανεξέλεγκτες ανθρώπινες
δραστηριότητες, υπεραλίευση και μείωση της διαθέσιμης τροφής, ενόχληση των ατόμων του είδους
στο αναπαραγωγικό του ενδιαίτημα, ρύπανση, εμφάνιση ασθενειών και κλιματική / οικοσυστημική
αλλαγή.

Προτεραιότητες για τη μεσογειακή φώκια είναι: α) η ολοκλήρωση της καταγραφής και
χαρτογράφησης των χερσαίων ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής (οικότοπος 8330 βυθισμένα ή
ημιβυθισμένα θαλάσσια σπήλαια) του είδους σε εθνικό επίπεδο, β) ο προσδιορισμός περιοχών
τροφοληψίας, γ) η οριοθέτηση θαλάσσιων περιοχών NATURA 2000, βάσει των α) και β), δ) η
θεσμοθέτηση νέων Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών για το είδος, ε) Η επικαιροποίηση και
εφαρμογή του "Σχεδίου Δράσης για την μείωση της αλληλεπίδρασης μεσογειακής φώκιας -
παράκτιας αλιείας στην Ελλάδα", στ) Η κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης για το είδος βασισμένο στην
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"Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την προστασία της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα", ζ)
Υποστήριξη και χρηματοδότηση του δικτύου διάσωσης και πληροφοριών για τη μεσογειακή φώκια
καθώς και του συστήματος περίθαλψης.

Είδη Προτεραιότητας: Ασπόνδυλα
Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 4 είδη προτεραιότητας χερσαίων και υδρόβιων ασπονδύλων που
βρίσκονται σε άγνωστη κατάσταση διατήρησης με επίσης άγνωστες πιέσεις και απειλές. (βλ.,
Παράρτημα Δ). Για το είδος Austropotamobius torrentium προτεραιότητες είναι: α) η διαχείριση των
υδραυλικών συνθηκών ποτάμιων συστημάτων, β) η αύξηση περιόδου απαγόρευσης συλλογής και γ)
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Για το είδος Callimorpha quadripunctaria,
προτεραιότητες είναι: α) ο περιορισμός στην πρόσβαση επισκεπτών κατά την καλοκαιρινή περίοδο
στους χώρους όπου διαθερίζει το είδος και ενημέρωσή τους, β) η προστασία των πρωτογενών
ενδιαιτημάτων τα οποία χρησιμοποιεί το είδος κατά την χειμερινή περίοδο και γ) η διατήρηση των
κατάλληλων κλιματικών συνθηκών στους χώρους διαθέρισης. Για το είδος Osmoderma eremita
προτεραιότητες είναι: α) η δημιουργία κατάλληλων  συνθηκών ώστε να υπάρχει επαφή μεταξύ των
διάφορων υποπληθυσμών μέσω της ενίσχυσης των ενδιαιτημάτων που λειτουργούν ως διάδρομοι
και β) η επανεισαγωγή ατόμων σε περιοχές όπου υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες. Τέλος για το
είδος Rosalia alpine προτεραιότητα είναι η διατήρηση παλαιών ή γερασμένων δέντρων τα οποία
είναι κατάλληλα για την ανάπτυξη των προνυμφών του είδους.

F.2 Περίληψη προτεραιοτήτων για άλλους οικοτόπους και είδη που καλύπτουν οι
οδηγίες σχετικά με την απαίτηση μετρήσιμης προόδου στο υπό-στόχο φυσικό
περιβάλλον σύμφωνα με την ΕΕ 2020 Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα (Οδηγίες για
τους οικότοπους και την ορνιθοπανίδα) και για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας
του δικτύου Natura 2000 (SACs + SPAs).

Τύποι Οικοτόπων
Οι υπόλοιποι τύποι οικοτόπων του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ κατατάχθηκαν με την
ίδια μεθοδολογία με τους οικοτόπους προτεραιότητας (Πίνακας Β1, Παράρτημα Β). Σε Κακή
Κατάσταση Διατήρησης βρίσκονται οι οικότοποι Εκβολές ποταμών (1130), Λασπώδεις και αμμώδεις
επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη (1140), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές
αλόφιλες λόχμες (Sacrocornetea fruticosi) (1420), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα
μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών (1310) και τα Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia
maritimi) (1410). Όλοι οι παραπάνω οικότοποι ανήκουν στην κατηγορία παράκτιοι και αλοφυτικοί,
υπόκεινται σε πιέσεις όπως η ανάπτυξη τουριστικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, οι
εναποθέσεις και απορρίψεις υλικών, ρυπάνσεις αλλά και ανθρωπογενείς μεταβολές στις
υδρολογικές συνθήκες. Προτεραιότητες για τους οικοτόπους αυτούς είναι: α) η ρύθμιση χρήσεων
γης στον παράκτιο χώρο μέσω νομοθετικών και χωροταξικών ρυθμίσεων για τον περιορισμό και τον
έλεγχο πιέσεων από οικιστική ανάπτυξη και παραγωγικές δραστηριότητες, β) η διαχείριση των
επισκεπτών εντός της έκτασης των οικοτόπων, γ) η απομάκρυνση στερεών αποβλήτων, δ) ο
περιορισμός/εξάλειψη των ρυπάνσεων και αμμοληψιών, ε) η αποκατάσταση δομών και
λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό
Διατήρησης (FV), στ) Η λήψη μέτρων για αύξηση της έκτασης και του εύρους (κατά 10-15%) κάθε
τύπου οικοτόπου ώστε σταδιακά να επανέλθουν/ αυξηθούν στα επίπεδα της Ικανοποιητικής
Έκτασης και Εύρους Αναφοράς και ζ) η ανάσχεση της υποβάθμισης και καταστροφής του κάθε
τύπου οικοτόπου και αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών.
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Οι τύποι οικοτόπων με κωδικούς 2230, 6430, 3140, 2260, 6420, 9260, 9540, 5330, 9320, 3130, 2190,
92Α0, 1160, 3150, 2120, 1210, 1170, 2110, 8330, 6510 και 62Α0 βρίσκονται σε ανεπαρκή κατάσταση
διατήρησης και ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες οικοτόπων.

Οι δασικοί οικότοποι (92ΑΟ, 9260, 9540, 9320) αντιμετωπίζουν πιέσεις από πυρκαγιές, μη
ορθολογική δασική διαχείριση, εισαγωγή ασθενειών, αποξηράνσεις και τροποποιήσεις στις
υδραυλικές συνθήκες. Για τους λειμώνες (62A0, 6420, 6430 και 6510) αλλά και για τον 5330 οι
πιέσεις προέρχονται κυρίως από την βόσκηση, τις γεωργικές δραστηριότητες, η αλλαγή των
υδραυλικών συνθηκών, την αστικοποίηση και τις επιχωματώσεις.

Προτεραιότητες για τους παραπάνω τύπους οικοτόπων είναι: α) η προσαρμογή της δασικής
διαχείρισης στις οικολογικές απαιτήσεις του κάθε οικοτόπου, β) η αναβάθμιση/βελτίωση οικοτόπων
μέσω ενδυνάμωσης της φυσικής αναγέννησης αλλά και φυτεύσεων, γ) η αντιμετώπιση ασθενειών
αλλά και εισβολικών ξενικών ειδών στα δασικά οικοσυστήματα, δ) η πρόληψη και αντιμετώπιση
πυρκαγιών, ε) έλεγχος και περιορισμός της βόσκησης, στ) περιορισμός παράνομων υλοτομιών και ζ)
διατήρηση των απαιτούμενων υδραυλικών συνθηκών.

Οι οικότοποι παράκτιων και ενδοχωρικών θινών (2110, 2120, 2190, 2230 και 2260) δέχονται
πιέσεις από την ανάπτυξη υποδομών στις ακτές, την βόσκηση αλλά και από την διάβρωση των
ακτών.

Προτεραιότητες για τους οικότοπους παράκτιων και ενδοχωρικών θινών είναι: α) Χαρτογράφηση
παρουσίας τους σε εθνικό επίπεδο με βάση την μέθοδο παρουσίας/απουσίας, β) παρακολούθηση
παραμέτρων/κριτηρίων που είναι σημαντικά για τις εξειδικευμένες δομές των αμμοθινικών τύπων
οικοτόπων όπως φυσικότητα, μορφοδυναμικά χαρακτηριστικά (προσθήκη ή μετακίνηση της άμμου
από τον άνεμο), ανάγλυφο και θέση της αμμοθίνης εντός του αμμοθινικού συστήματος, γ) έλεγχος
της βόσκησης, δ) παρακολούθηση και ο έλεγχος της διάβρωσης των ακτών, ε) ενημέρωση τοπικών
πληθυσμών και τουριστών για την σημαντικότητα των οικοτόπων και ο περιορισμός της πρόσβασης
στο σύνολο της έκτασης τους. Έργα διαχείρισης και αποκατάστασης αμμοθινών περιλαμβάνονται
στα Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικών Διαμερισμάτων.

Οι οικότοποι γλυκών νερών (3130, 3140 και 3150) δέχονται πιέσεις από ρυπαντικά φορτία,
ανάπτυξη γεωργικών υποδομών αλλά και τροποποιήσεις στις υδραυλικές συνθήκες.

Προτεραιότητες για τους οικότοπους γλυκών νερών είναι: α) χαρτογράφηση και λεπτομερής
καταγραφή της παρουσίας τους σε εθνικό επίπεδο, β) διαχείριση της απόληψης νερού και
αποκατάσταση/βελτίωση του υδρολογικού καθεστώτος, γ) περιορισμός/εξάλειψη σημειακών και
διάχυτών πηγών υδατικής ρύπανσης, και δ) περιορισμός της διοχέτευσης ρύπων στα υπόγεια
ύδατα. Έργα διαχείρισης και αποκατάστασης υγροτόπων περιλαμβάνονται στα Εθνικά Σχέδια
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικών Διαμερισμάτων.

Οι παράκτιοι και θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων (1160, 1170, 1210, 8330) δέχονται πιέσεις από
οικιστική ανάπτυξη των ακτών, ρυπάνσεις και τουριστική δραστηριότητα. Προτεραιότητες για τους
παραπάνω τύπους οικοτόπων είναι: α) η σαφής οριοθέτηση των θαλάσσιων τύπων σε κάθε site, β)
η οριοθέτηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, γ) ο περιορισμός των ρυπάνσεων στην παράκτια
και θαλάσσια ζώνη, και δ) η ρύθμιση και χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων
ειδικότερα του τουρισμού στην παράκτια ζώνη.
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Είδη χλωρίδας
Από τα υπόλοιπα είδη χλωρίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Πίνακας Β2, Παράρτημα Β), μόνο το είδος
Fritillaria conica, βρίσκεται σε κακή κατάσταση διατήρησης ενώ τα υπόλοιπα 9 σε ανεπαρκή. Για τα
είδη αυτά οι κύριες πιέσεις και απειλές είναι η βόσκηση, οι πυρκαγιές, η κατασκευή υποδομών, η
ανάπτυξη τουριστικών και οικιστικών δραστηριοτήτων, η αλόγιστη συλλογή χλωρίδας, η ανάπτυξη
εξορυκτικών δραστηριοτήτων, ο γενετικός εκφυλισμός και τυχαία γεγονότα όπως κατολισθήσεις. Για
τα είδη αυτά προτεραιότητες είναι: α) άμεση χαρτογράφηση των ενδιαιτημάτων τους και απογραφή
των εναπομεινάντων πληθυσμών στη φύση, β) ίδρυση και θεσμοθέτηση μικροαποθεμάτων
(microreserves) στις περιοχές εμφάνισης και εξάπλωσης τους, γ) εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων
μικροαποθεμάτων, δ) έρευνα για της βιολογικές και οικολογικές απαιτήσεις των ειδών, δ)
καλλιέργεια σε βοτανικούς κήπους και διατήρηση γενετικού υλικού σε τράπεζες σπερμάτων, ε)
επανένταξη ή ενίσχυση των υφιστάμενων πληθυσμών, στ) διαχείριση της βόσκησης και πρόληψη
των πυρκαγιών και ζ) έλεγχος και περιορισμός οικιστικών, τουριστικών, εξορυκτικών
δραστηριοτήτων.

Ορνιθοπανίδα
Με βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ η χώρα οφείλει να υιοθετεί κατάλληλα μέτρα για
τα τακτικά εμφανιζόμενα μεταναστευτικά είδη που δεν αναγράφονται στο Παράρτημα Ι,
λαμβάνοντας υπόψιν τους την ανάγκη προστασίας τους στη γεωγραφική, θαλάσσια και χερσαία
περιοχή, όπου εφαρμόζεται η οδηγία, όσον αφορά στις περιοχές αναπαραγωγής, αλλαγής
φτερώματος, ξεχειμωνιάσματος καθώς και στους σταθμούς κατά μήκος των μεταναστευτικών τους
οδών. Στον Πίνακα Γ3 στο Παράρτημα Γ, παρουσιάζονται τα μεταναστευτικά είδη (94 σε σύνολο) με
τακτικό καθεστώς παρουσίας στη χώρα, καθώς επίσης και τα είδη χαρακτηρισμού των Σημαντικών
Περιοχών για τα Πουλιά που δεν έχουν συμπεριληφθεί στα είδη χαρακτηρισμού των ελληνικών ΖΕΠ.
Οι προτεραιότητες για τα παραπάνω είδη ορνιθοπανίδας ταυτίζονται με τις προτεραιότητες του
κεφαλαίου F1 για την ορνιθοπανίδα προτεραιότητας.

Ιχθυοπανίδα
Σε Ανεπαρκή κατάσταση διατήρησης βρίσκονται 3 είδη ιχθυοπανίδας (Alosa vistonica,
Eudontomyzon hellenicus, Acipenser stellatus) που αντιμετωπίζουν πιέσεις από υδατική ρύπανση,
ευτροφισμό, χρήση νερών για άρδευση, κατασκευή φραγμάτων, υδραυλικών έργων και
αποξηράνσεις. Για αυτά τα είδη ιχθυοπανίδας προτεραιότητες είναι: α) η επανεισαγωγή και
μεταφορά πληθυσμών σε νέα ενδιαιτήματα μέσα στο εύρος εξάπλωσης τους, β) η διαχείριση της
χρήσης του νερού, γ) ο έλεγχος των ρυπάνσεων και ευτροφισμού δ)η ανάσχεση των επιπτώσεων
από την κατασκευή φραγμάτων και υδραυλικών έργων.

Αμφίβια και Ερπετά
Σε κακή κατάσταση διατήρησης βρίσκονται 2 είδη αμφιβίων (Triturus carnifex, Triturus karelinii) ενώ
2 είδη (Mertensiella luschani, Pelobates syriacus) σε ανεπαρκή κατάσταση διατήρησης. Τα είδη αυτά
δέχονται πιέσεις από υδατική ρύπανση, συλλογή άγριας πανίδας, αποξηράνσεις και επιχωματώσεις
των ενδιαιτημάτων τους. Για τα είδη αυτά προτεραιότητα είναι: η διατήρηση των υδρολογικών
συνθηκών στα ενδιαιτήματα τους, ο περιορισμός των ρυπάνσεων αλλά και η απαγόρευση και ο
έλεγχος της συλλογής τους.

Επίσης σε κακή κατάσταση διατήρησης βρίσκεται το θαλάσσιο ερπετό Dermochelys coriacea, που
είναι περιστασιακός επισκέπτης στην Μεσόγειο,  και αντιμετωπίζει πιέσεις από την επαγγελματική
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αλιεία και την θαλάσσια ρύπανση. Για το είδος προτεραιότητα είναι να διερευνηθεί η παρουσία του
στις ελληνικές θάλασσες και η αποφυγή τραυματισμού του από αλιευτικά εργαλεία.

Τα υπόλοιπα 10 είδη ερπετών που βρίσκονται σε ανεπαρκή κατάσταση διατήρησης (Eirenis
modesta, Chamaeleo chamaeleon, Emys orbicularis, Eryx jaculus, Lacerta agili, Lacerta anatolica,
Natrix tessellat, Ophiomorus punctatissimus, Testudo graeca, Vipera ursinii) αντιμετωπίζουν πιέσεις
όπως πυρκαγιές, συλλογή άγριας πανίδας, κατασκευή υποδομών εντός των ενδιαιτημάτων τους
(δρόμοι, οικιστική ανάπτυξη), θανάτωση από πρόθεση και θανάτωση σε οδικά δίκτυα.
Προτεραιότητες για τα είδη αυτά είναι: η απαγόρευση και ο έλεγχος της συλλογής, αποφυγή
θανάτωσης ατόμων, νομοθετικές ρυθμίσεις προστασίας των ενδιαιτημάτων τους.

Χερσαία και θαλάσσια θηλαστικά
Επίσης, 2 μεγάλα χερσαία θηλαστικά (Lynx lynx, Rupicapra rupicapra balcanica) που βρίσκονται σε
κακή κατάσταση διατήρησης και 2 (Canis aureus, Capra aegagrus) σε ανεπαρκή. Τα είδη αυτά
δέχονται πιέσεις από λαθροθηρία, η θανάτωση ατόμων σε οδικές αρτηρίες, η εγκατάληψη
παραδοσιακών μεθόδων κτηνοτροφίας, τα δηλητηριασμένα δολώματα, η ανάπτυξη υποδομών
όπως δρόμοι και σιδηροδρομικά δίκτυα αλλά και η γενετική ρύπανση μέσω της διασταύρωσης με
εξημερωμένους πληθυσμούς. Προτεραιότητες για τα είδη αυτά είναι: α) άμεση καταγραφή των της
εξάπλωσης των πληθυσμών, β) αποφυγή των θανατώσεων από ατυχήματα, δηλητηριασμένα
δολώματα, κυνήγι, γ) η εξάσκηση παραδοσιακή κτηνοτροφίας μέσω επιδοτήσεων.

Τα κητώδη σε κακή κατάσταση διατήρησης (Delphinus delphis, Physeter macrocephalus, Tursiops
truncatus) και σε ανεπαρκή κατάσταση διατήρησης (Grampus griseus, Phocoena phocoena, Ziphius
cavirostris) δέχονται πιέσεις από την εξάσκηση επαγγελματικών αλιείας, την θαλάσσια ρύπανση,
αλλά και από την χρήση ηχοβολιστικών εργαλείων στον θαλάσσιο χώρο (στρατιωτικές ασκήσεις,
έρευνα για υδρογονάνθρακες). Απειλές για τα κητώδη αποτελούν: Μείωση της λείας και διαθέσιμης
τροφής, παρεμπίπτουσα αλιείς και παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία, σκόπιμη και άμεση σύλληψη /
θανάτωση, συγκρούσεις και ατυχήματα με σκάφη, όχληση, ηχορύπανση, κατάποση στερεών
αποβλήτων, μόλυνση από ξενοβιοτικές ενώσεις, πετρελαϊκή ρύπανση, αλλαγή του οικοσυστήματος,
κλιματική αλλαγή.

Πέρα από τα προαναφερθέντα κητώδη στις ελληνικές θάλασσες υπάρχουν επίσης μόνιμοι
πληθυσμοί Πτεροφάλαινας (Balaenoptera physalus) και Ζωνοδέλφινου (Stenella coeruleoalba).

Προτεραιότητες για τα κητώδη είναι: α) η καταγραφή των πληθυσμών τους, β) η αναγνώριση και
χαρτογράφηση των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας και αναπαραγωγής, γ) η πρόληψη αποφυγής
τραυματισμών από αλιευτικά εργαλεία και δ) η διερεύνηση των επιπτώσεων από τις έρευνες και
εξόρυξη υδρογονανθράκων στον θαλάσσιο χώρο. Προτεραιότητα για τα κητώδη αποτελεί η
θεσμοθέτηση της "Εθνικής Στρατηγικής και σχεδίου δράσης για την προστασία των κητωδών στις
ελληνικές θάλασσας" με τη μορφή σχεδίων διαχείρισης για όλα τα είδη.

Ασπόνδυλα
Σε ανεπαρκή κατάσταση διατήρησης βρίσκεται 1 είδος ασπονδύλου (Pinna nobilis) που
αντιμετωπίζει πιέσεις από την θαλάσσια ρύπανση, την ανάπτυξη οστρακοκαλλιέργειας και τη
συλλογή με σκοπό την κατανάλωση. Για το είδος αυτό προτεραιότητες είναι: α) η απαγόρευση
συλλογής, β) ο έλεγχος των επιπτώσεων οστρακοκαλλιεργειών στις περιοχές εξάπλωσης και γ) ο
περιορισμός της θαλάσσιας ρύπανσης. Επίσης σε άγνωστη κατάσταση διατήρησης βρίσκονται 41
είδη ασπονδύλων με άγνωστες πιέσεις και απειλές. Για τα είδη αυτά προτεραιότητες είναι: α)
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χαρτογράφηση κρίσιμων ενδιαιτημάτων τροφοληψίας και αναπαραγωγής, β) διερεύνηση των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα είδη αυτά και γ) ένταξη των ειδών αυτών στην
ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Γενικές προτεραιότητες για είδη πανίδας
Για την αποκατάσταση ειδών πανίδας σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης οι γενικές
προτεραιότητες είναι:
 Αναθεώρηση - επικαιροποίηση ΠΔ 67/81 με συμπερίληψη της πληροφορίας (είδη και

κατηγορίες) του Κόκκινου Βιβλίου. Διαμόρφωση αντίστοιχης εθνικής πρότασης για
αναθεώρηση Annex II, IV.

 Οργάνωση και εφαρμογή διαδικασιών διαρκούς παρακολούθησης (όλα τα είδη) αξιοποιώντας
τα αποτελέσματα των Οριζόντιων

 Διαμόρφωση πρωτοκόλλου (πως γίνεται η καταγγελία, ποιος και πώς ελέγχει, πώς γίνεται η
αποζημίωση, «τιμοκατάλογος ζημιών») για παροχή αποζημιώσεων σε πληγέντες από είδη
Annex II, IV και κατηγορίας κινδύνου κόκκινου βιβλίου. Εφαρμογή του πρωτοκόλλου από ΦΔ.

 Διαμόρφωση εθνικών σχεδίων δράσης ανά είδος (προτεραιότητα Annex II > CR, EN > Annex IV >
VU, NT - οι χαρακτηρισμοί αφορούν στο ελληνικό κόκκινο βιβλίο). Αξιοποίηση Οριζοντίων για
εξειδίκευση ανά ΠΠ (όπου εφαρμόζεται).

 Θεσμοθέτηση κοινού οργάνου διαρκούς διαβούλευσης
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F.3  Στρατηγικές προτεραιότητες σε σχέση με επενδύσεις στη Natura 2000 σχετιζόμενες με
πράσινο τουρισμό και θέσεις εργασίας, προς ενίσχυση του μετριασμού της κλιματικής
αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτή ή άλλων ωφελειών για τα οικοσυστήματα, όπως
έρευνα, εκπαίδευση, επιμόρφωση ευαισθητοποίηση και προώθηση των συνεργασιών
(και διασυνοριακών) συνδεδεμένων με την διαχείριση του δικτύου Natura 2000.

Η ενότητα αυτή αναδεικνύεται και αποτελεί τη βάση της προσέγγισης του PAF της Ελλάδας.
Στηρίζεται στη διαπίστωση ότι στις τρέχουσες συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης οι
περιοχές του δικτύου Natura 2000 θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος της λύσης ή αλλιώς θα
προκύψουν εξαιρετικά μεγάλες πιέσεις υποβάθμισής τους.

Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα ενότητα προσεγγίζεται ως ο αναπτυξιακός άξονας του PAF με στόχο να
αποτελέσει έναν από τους πυλώνες του αναπτυξιακού σχεδιασμού ιδιαίτερα στους τομείς του
τουρισμού και του πρωτογενούς τομέα.

Στο παραπάνω πλαίσιο οι βασικές θεματικές ενότητες είναι:

1. Οικοσυστημικές υπηρεσίες, πράσινες υποδομές και φυσικό τοπίο

Η καταγραφή, διαχείριση και βελτιστοποίηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών αποτελεί για τις
περιοχές Natura βασική κατεύθυνση και βάση αξιοποίησης του δυναμικού υποστήριξης
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα οι πράσινες υποδομές ως βάση και των οικοσυστημικών υπηρεσιών αλλά και της
δικτύωσης των περιοχών Natura 2000 αποτελούν πλαίσιο για τον σχεδιασμό της διαχείρισης και της
ανάπτυξης σε ευρύτερες χωρικές ενότητες.

Σημαντική συμβολή στον σχεδιασμό της διαχείρισης της φύσης και της ανάπτυξης καθώς και της
δικτύωσης των περιοχών Ν2000 έχει το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο. Αποτελεί το χώρο
συγκέντρωσης φυσικού κεφαλαίου στον οποίο εγγράφονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως
αυτές εξελίσσονται στον χρόνο. αποτελεί επίσης χωρική ενότητα σχεδιασμού και διαχείρισης των
οικοσυστημικών υπηρεσιών, των πράσινων υποδομών και της βιοποικιλότητας.

Ο σχεδιασμός των οικοσυστημικών υπηρεσιών, των πράσινων υποδομών και του φυσικού/
πολιτιστικού τοπίου αναδεικνύεται κυρίως στο περιφερειακό επίπεδο, στο οποίο σχεδιάζονται και
υλοποιούνται αποτελεσματικότερα οι σχετικές πολιτικές καθώς και πολιτικές και δράσεις
ολοκληρωμένης, πράσινης ανάπτυξης και η δικτύωση των περιοχών Natura 2000.

Στο πλαίσιο της περιφερειακής αυτής θεώρησης δύναται να προωθηθεί ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση προγραμμάτων ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων με πολυτομεακό και
πολυταμειακό χαρακτήρα.

2. Οικοτουριστική ανάπτυξη - Πράσινος τουρισμός

Βασικό πυλώνα της προσέγγισης για τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 αποτελεί η
υποστήριξη της τουριστική τους ανάπτυξης στη βάση ότι  η διατήρηση του σημαντικού φυσικού και
πολιτιστικού τους κεφαλαίου, που αποτελεί και το σημαντικό συγκριτικό τους πλεονέκτημα,
συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση και ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του
προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.  Στο πλαίσιο αυτό η προτεινόμενη προσέγγιση
εδραιώνεται σε δύο βασικούς άξονες:
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α) την εδραίωση του δικτύου των περιοχών Natura 2000 ως χώρου ανάπτυξης οικοτουρισμού που
σε συνδυασμό με άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού θα μπορέσει να λειτουργήσει
συμπληρωματικά σε σχέση με το κυρίαρχο τουριστικό προϊόν της χώρας συνεισφέροντας στον
εμπλουτισμό και διαφοροποίηση του,

β) στην προώθηση του πράσινου τουρισμού με στόχο τόσο τον περιορισμό των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων όλων των μορφών τουρισμού που δυνητικά μπορούν να αναπτυχθούν στις περιοχές
Natura 2000 όσο και, κυρίως, στη  διατήρηση της καλής κατάστασης του προστατευτέου τους
αντικειμένου. Στη βάση αυτή, οι προτεινόμενες επενδύσεις προσανατολίζονται σε δράσεις που
εστιάζουν σε:

- Εκπόνηση Ειδικών Σχεδίων Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οικοτουρισμού
- Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα του οικοτουρισμού
- Ανάπτυξη υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος καθώς και εξυπηρέτησης – διακίνησης

επισκεπτών
- Υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης επισκεπτών
- Διαμόρφωση προγραμμάτων ενημέρωσης – προβολής
- Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής/ οικολογικής πιστοποίησης

προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών
3. Κλιματική αλλαγή

Προωθείται η αξιοποίηση της δυνατότητας των περιοχών προστασίας του δικτύου Natura 2000 να
συνεισφέρουν στον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή  και, κυρίως, στην
πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων από αυτή με βασικό προσανατολισμό
σε ενέργειες που αφορούν: α) στην έρευνα των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή (π.χ.
προβλεπόμενη άνοδος της στάθμης της θάλασσας) σε είδη και οικότοπους με ιδιαίτερη έμφαση στις
παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, β) στην προστασία των αμμοθινικών οικοσυστημάτων, γ) στην
αποτελεσματική πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών που συνιστούν μια συνεχώς
εντεινόμενη απειλή για την Ελλάδα, και τη Νότια Ευρώπη γενικότερα, καθώς και στη συστηματική
αποκατάσταση καμένων/ υποβαθμισμένων δασικών περιοχών του δικτύου Natura 2000 με εγχώρια
είδη που δεν ευνοούν την εξάπλωση της  πυρκαγιάς.



G. Περιγραφή των κυρίων μέτρων για την επίτευξη των προτεραιοτήτων

G.1.a Γενικά Μέτρα Προτεραιότητας για την Natura 2000

ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ / ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ /
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

(5) Προετοιμασία Σχεδίων
Διαχείρισης & Στρατηγικών :
ολοκλήρωση του σχεδιασμού
προστασίας και διαχείρισης των
περιοχών Natura 2000

Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης / προστασίας Όλες οι Ν2000 YΜΕΠΕΡΑΑ 1a-1
Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης/ Διαχείρισης Είδη χαρακτηρισμού ΖΕΠ & Περιοχές

ΖΕΠ
YΜΕΠΕΡΑΑ 1a-2

Σχέδια Διαχείρισης των κρίσιμων ενδιαιτημάτων για τα
είδη χαρακτηρισμού

Περιοχές ΖΕΠ YΜΕΠΕΡΑΑ 1a-3

Προσδιορισμός προτύπων και καλών πρακτικών για
κατηγορίες μέτρων αντιστάθμισης σε μεγάλα έργα
υποδομής

Ερωδιοί και πελεκανόμορφα, μεγάλα
αρπακτικά, θαλασσοπούλια,
γλαρόμορφα &  Περιοχές ΖΕΠ

YΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE,
Εθνικοί πόροι

1a-4

Χαρτογράφηση Ζωνών Ευαισθησίας σε ότι αφορά σε έργα
και δραστηριότητες που δύνανται να προκαλέσουν
όχληση με σημαντικές επιπτώσεις στα είδη
χαρακτηρισμού

Σπάνια και απειλούμενα υγροτοπικά
είδη, περιοχές ΖΕΠ

YΜΕΠΕΡΑΑ 1a-5

Χαρτογράφηση ευαισθησίας  γραμμικών υποδομών
(δίκτυα μεταφοράς ρεύματος, πυλώνες υψηλής τάσης) ως
προς τα είδη χαρακτηρισμού σε εθνικό επίπεδο

Μεγάλα αρπακτικά, ερωδιοί &
πελεκανόμορφα, υδρόβια και
γερακοειδή

YΜΕΠΕΡΑΑ 1a-6

Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών οικολογίας-βιολογίας
ειδών

Canis aureus, Lutra lutra, Χειρόπτερα,
Μικροθηλαστικά, Ασπόνδυλα

YΜΕΠΕΡΑΑ 1a-7

Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων
ενδιαιτημάτων επικρατειακών ειδών χαρακτηρισμού

Είδη ορνιθοπανίδας στις ΖΕΠ 1a-8

(6) Σύσταση Φορέων Χρηματοδότηση έναρξης για την οργάνωση, λειτουργία
και διοίκηση των ΠΠ

Περιοχές Ν2000 χωρίς Φορέα
Διαχείρισης

ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΠΕΠ 1a-9

(7) Διαβούλευση – διασύνδεση με
εμπλεκόμενα μέρη

Προώθηση συνεργασιών / δικτυώσεων (π.χ. εφαρμογή
πρωτοκόλλων συνεργασίας)  με εμπλεκόμενους θεσμικούς
& παραγωγικούς φορείς

Όλες οι Ν2000 ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΠΑΝ,
ΕΓΤΑΑ

1a-10

(8) Αναθεώρηση σχεδίων/
στρατηγικών

Αξιολόγηση εφαρμογής / Αναθεώρηση και σύνταξη νέων
ΣΔ (2ο σχέδιο διαχείρισης)

Όλες οι Ν2000 ΥΜΕΠΕΡΡΑ 1a-11
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ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ / ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ /
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Αξιολόγηση υφιστάμενων υποδομών ερμηνείας
περιβάλλοντος και σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου
συστήματος. Σύνταξη κατευθύνσεων και οδηγών

Όλες οι Ν2000 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1a-12

(9) Λειτουργικές δαπάνες των
Φορέων Διαχείρισης

Λειτουργικές δαπάνες για τις νέες δομές διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών

Περιοχές Ν2000 χωρίς Φορέα
Διαχείρισης

Εθνικοί πόροι 1a-13

Λειτουργικές δαπάνες Φορέων Διαχείρισης Περιοχές με Φορέα Διαχείρισης Εθνικοί πόροι 1a-14
(10) Συντήρηση υποδομών για τη
δημόσια πρόσβαση και χρήση των
περιοχών, υποδομές και εξοπλισμός
ερμηνείας περιβάλλοντος,
παρατηρητήρια κ.ά.

Ανανέωση, συντήρηση και αποκατάσταση εκθέσεων
ερμηνείας περιβάλλοντος σε υφιστάμενα Κέντρα
Πληροφόρησης Προστατευόμενων Περιοχών &
διαδρομών ερμηνείας περιβάλλοντος

Περιοχές Ν2000 με κέντρα
πληροφόρησης

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΠΑΝ,
ΕΓΤΑΑ, ΠΕΠ

1a-15

(11) Προσωπικό Δαπάνες προσωπικού ΦΔ για την υλοποίηση/εφαρμογή
διαχειριστικών μέτρων

Περιοχές Ν2000 με Φορέα Διαχείρισης Εθνικοί πόροι 1a-16

(13) Διαχειριστικά μέτρα
διατήρησης: συντήρηση & βελτίωση
της καλής κατάστασης διατήρησης
των ειδών

Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων
δολωμάτων

Canis lupus, Canis aureus, Ursus arctos,
Ciconia nigra & περιοχές ΖΕΠ με
ευαίσθητα είδη χαρακτηρισμού

1a-17

(17)  Παρακολούθηση και εποπτεία Ανάπτυξη και εγκατάσταση εθνικού συστήματος
παρακολούθησης της βιοποικιλότητας

Όλες οι Ν2000 ΥΜΕΠΕΡΡΑ 1a-18

Ανάπτυξη και αρχική λειτουργία συστήματος ένταξης των
δεδομένων πεδίου από τις Ειδικές Οικολογικές
Αξιολογήσεις στο Εθνικό Σύστημα Παρακολούθησης των
περιοχών Natura 2000

Όλες οι Ν2000 ΥΜΕΠΕΡΡΑ 1a-19

Εποπτεία της κατάστασης διατήρησης οικοτόπων και
ειδών και σύνταξη της τέταρτης 6ετούς εθνικής έκθεσης

Όλες οι Ν2000 ΥΜΕΠΕΡΡΑ 1a-20

(19) Επιτήρηση και φύλαξη των
περιοχών

Επόπτευση και φύλαξη προστατευόμενων περιοχών Όλες οι Ν2000 ΥΜΕΠΕΡΡΑ, ΕΓΤΑΑ,
Εθνικοί πόροι

1a-21

(20) Παροχή ενημερωτικού υλικού Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών
των περιοχών του δικτύου Natura 2000

Όλες οι Ν2000 ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΤΓΑΑ,
ΕΠΑΝ

1a-22

Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος παρουσίασης και
προώθησης των κέντρων πληροφόρησης
προστατευόμενων περιοχών

Όλες οι Ν2000 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1a-23
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ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ / ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ /
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

(21) Επιμόρφωση και εκπαίδευση Διαρκής κατάρτιση στελεχών/ προσωπικού του
συστήματος διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος

Όλες οι Ν2000 ΕΚΤ 1a-24

(24) Υποδομή που απαιτείται για
την αποκατάσταση ειδών &
οικοτόπων

Ενίσχυση υποδομών περίθαλψης άγριων ειδών πανίδας Όλα τα είδη πανίδας ΕΓΤΑΑ 1a-25

G.1.b  Μέτρα Προτεραιότητας για τους αγροτικούς και δασικούς οικότοπους και είδη της Natura 2000

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ / ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ /
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ

ΠΗΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

(5) Προετοιμασία Σχεδίων
Διαχείρισης & Στρατηγικών

Σύνταξη προδιαγραφών και προτύπου διαχειριστικών
σχεδίων δασών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Δασικοί οικότοποι ΕΓΤΑΑ 1b-1

Σχέδια Διαχείρισης δασών (με ενσωμάτωση μέτρων υπέρ
της βιοποικιλότητας)

Δασικοί οικότοποι ΕΓΤΑΑ 1b-2

Εκπόνηση ειδικών σχεδίων διαχείρισης βόσκησης Όλα τα δασικά και αγροτικά είδη
χλωρίδας,  δασικοί & αγροτικοί
οικότοποι, λειμώνες & λόχμες

ΕΓΤΑΑ 1b-3

Εκπόνηση ειδικών σχεδίων διαχείρισης: Χρήσης φυσικών
πόρων, μικρο-αποθεμάτων σπάνιας ενδημικής χλωρίδας

Σπάνια ενδημική χλωρίδα, δασικοί
οικότοποι

ΕΓΤΑΑ 1b-4

Εκπόνηση ειδικών σχεδίων διαχείρισης γεωργικών
οικοσυστημάτων

Περιοχές Ν2000 με αγροτική
δραστηριότητα

Σχέδια Διαχείρισης και υλοποίηση της διαχείρισης
Φυσικών και Πολιτιστικών/ αγροτικών τοπίων

Όλες  οι N2000 ΠΕΠ, ΕΓΤΑΑ 1b-5

(12) Διαχειριστικά μέτρα
διατήρησης: συντήρηση & βελτίωση
της καλής κατάστασης διατήρησης
οικοτόπων

Υλοποίηση μέτρων & έργων αποκατάστασης της
βιοποικιλότητας, π.χ. ενδυνάμωση φυσικής αναγέννησης
και φυτεύσεις

Δασικοί & αγροτικοί οικότοποι ΕΓΤΑΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1b-6

Εκπόνηση ειδικών σχεδίων διαχείρισης οικοτόπων Δασικοί & αγροτικοί οικότοποι σε Κακή
ή Μη Ικανοποιητική Κατάσταση
Διατήρησης

ΕΓΤΑΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1b-7

Διατήρηση βέλτιστων υδραυλικών συνθηκών στον
υδροφόρο ορίζοντα

Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa,
δάση στοές με Salix alba, υγρά λιβάδια

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1b-8
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ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ / ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ /
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ

ΠΗΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

Προσδιορισμός των οικολογικών απαιτήσεων των ειδών
ορνιθοπανίδας και των σχετικών αγροτικών πρακτικών
για τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων στις
καλλιέργειες

Ορνιθοπανίδα αγροτικών περιοχών ΕΓΤΑΑ 1b-9

Οριοθέτηση και διαχείριση βοσκήσιμων γαιών σε
προστατευόμενες περιοχές

Δασικοί και αγροτικοί οικότοποι ΕΓΤΑΑ 1b-10

Διαχείριση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων Δασικοί και αγροτικοί οικότοποι ΕΓΤΑΑ 1b-11
Υλοποίηση μέτρων αποκατάστασης οικοτόπων π.χ.
αναδασώσεις, λειτουργία φυτωρίων

Δασικοί τύποι οικοτόπων ΕΓΤΑΑ 1b-12

(13) Διαχειριστικά μέτρα
διατήρησης: συντήρηση & βελτίωση
της καλής κατάστασης διατήρησης
των ειδών

Δημιουργία και πιλοτική λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας
Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) σε εθνικό
επίπεδο

Πτωματοφάγα Αρπακτικά ΕΓΤΑΑ 1b-13

Υλοποίηση δράσεων για δημιουργία: 1) μικρο–
αποθεμάτων φυτών, 2) τράπεζας γενετικού υλικού -
σπόρων

Όλα τα είδη χλωρίδας ΕΓΤΑΑ, LIFE+ 1b-14

Μέτρα και έργα διαχείρισης ειδών ασπονδύλων για τη
διατήρηση κατάλληλων κλιματικών και υδρολογικών
συνθηκών στους χώρους διαθέρισης

Ασπόνδυλα ΕΓΤΑΑ 1b-15

Επανένταξη/ ενίσχυση υφιστάμενων πληθυσμών φυτών Σπάνια ενδημική χλωρίδα LIFE+ 1b-16
(14) Διαχειριστικά μέτρα
διατήρησης σε σχέση με
εισβάλλοντα ξενικά είδη

Σχέδια διαχείρισης και εργασίες αποκατάστασης για τον
έλεγχο και εξάλειψη εισβαλλόντων ξενικών ειδών

Όλοι οι δασικοί τύποι οικοτόπων και τα
είδη που απαντώνται σε αυτούς
(Προτεραιότητα σε δάση με Castanea
sativa)

ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΓΤΑΑ &
LIFE+

1b-17

(15) Υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης
& συμφωνιών με ιδιοκτήτες &
διαχειριστές γαιών ή υδάτων για
την τήρηση συγκεκριμένων
διαδικασιών

Σχεδιασμός, υποστήριξη της εφαρμογής και εφαρμογή
των Κανόνων Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε περιοχές
N2000

Αγροτικοί οικότοποι και είδη ΕΓΤΑΑ 1b-18

Διατήρηση φυτοφραχτών σε αγροτικές περιοχές Αγροτικοί οικότοποι και είδη ΕΓΤΑΑ, ΠΕΠ 1b-19
Μέτρα αποκατάστασης  της υποβαθμισμένης ζώνης
αειφύλλων-πλατυφύλλων

Δασικοί οικότοποι και είδη ΕΓΤΑΑ, ΠΕΠ 1b-20

Υλοποίηση δασο-περιβαλλοντικών μέτρων: Δημιουργία
ζωνών μη εκμετάλλευσης, διατήρηση νεκρού ξύλου,
διαδικασίες δεντροφύτευσης ή αναδάσωσης, διαχείριση
ειδικής βλάστησης

Δασικοί οικότοποι ΕΓΤΑΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1b-21
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ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ / ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ /
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ

ΠΗΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

Δημιουργία πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής πιστοποίησης
προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών - Ενίσχυση
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας
επιχειρήσεων και παραγωγών σε προστατευόμενες
περιοχές

Αγροτικοί οικότοποι και είδη ΕΓΤΑΑ 1b-22

(16) Παροχή υπηρεσιών:
ανταποδοτικά/ αποζημίωση για
δικαιώματα και απώλεια
εισοδημάτων

Αποζημιώσεις κτηνοτρόφων για απώλεια ζωικού
κεφαλαίου/ μελισσοκόμων

Canis lupus, Canis aureus, Ursus arctos ΕΓΤΑΑ 1b-23

(17) Παρακολούθηση και εποπτεία Προετοιμασία σχεδίων επίβλεψης και πυροπροστασίας Δασικοί και αγροτικοί οικότοποι
(Προτεραιότητα σε μεσογειακά
πευκοδάση), λειμώνες και λόχμες

ΕΓΤΑΑ 1b-24

(17) Παρακολούθηση και εποπτεία Ανάπτυξη υποδομών πυροπροστασίας (πυροφυλάκια,
δεξαμενές πυρόσβεσης)

Δασικοί και αγροτικοί οικότοποι
(Προτεραιότητα σε μεσογειακά
πευκοδάση), λειμώνες και λόχμες

ΕΓΤΑΑ 1b-25

(23) Αγορά γης Απαλλοτριώσεις για απομάκρυνση νόμιμων καλλιεργειών Δασικοί οικότοποι ΕΓΤΑΑ 1b-26
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G.1.c   Μέτρα Προτεραιότητας για τους θαλάσσιους και παράκτιους οικότοπους και είδη της Natura 2000.

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ / ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
/ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ

ΠΗΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

(1,2) Οριστικοποίηση περιοχών Μελέτη (ες) αξιολόγησης, οριοθέτησης και διαχείρισης
νέων περιοχών για την συμπλήρωση του θαλάσσιου
Δικτύου Natura 2000 (ΖΕΔ και ΖΕΠ)

Monachus monachus, θαλάσσιοι
οικότοποι (Ύφαλοι, Λιβάδια Posidonia
oceanica, Θαλάσσια σπήλαια, Αβαθείς
κολπίσκοι και κόλποι, Αμμοσύρσεις που
καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο
νερό μικρού βάθους)

ΕΤΘΑ 1c-1

(2) Επιστημονικές
μελέτες/κατάλογοι απογραφής για
τον προσδιορισμό των περιοχών

Χαρτογράφηση περιοχών με λιβάδια Posidonia oceanica
και άλλων οικοτόπων θαλάσσιων αγγειοσπέρμων

Posidonia oceanica, Cymodosea nodosa,
Zostera marina, Zostera noltii, Halophila
stipulacea

ΕΤΘΑ 1c-2

Εκπόνηση μελετών για την οριοθέτηση/ χαρακτηρισμό
νέων θαλάσσιων περιοχών

Monachus monachus, θαλάσσιοι
οικότοποι

ΕΤΘΑ 1c-3

Αξιολόγηση δικτύου θαλάσσιων περιοχών ως προς την
ένταξη τους ως ΖΕΠ στο δίκτυο Natura 2000

Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά
(ΙΒΑ)

ΕΤΘΑ 1c-4

(5) Προετοιμασία Σχεδίων
Διαχείρισης & Στρατηγικών

Εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης / Προστασίας Caretta caretta, Monachus monachus,
θαλάσσιες περιοχές Ν2000, παράκτιοι
και αλλοφυτικοί οικότοποι

ΕΤΘΑ, ΥΜΕΠΕΡΡΑ 1c-5

(6) Σύσταση Φορέων Οργάνωση και αρχική λειτουργία μεγάλων θαλάσσιων
περιοχών ειδικής διαχείρισης και προστασίας (Θαλάσσια
Πάρκα)

Monachus monachus, Caretta caretta,
Θαλασσοπούλια, θαλάσσιοι οικότοποι

ΕΤΘΑ 1c-6

(12) Διαχειριστικά μέτρα δια-
τήρησης: συντήρηση & βελτίωση
της καλής κατάστασης διατήρησης
των οικοτόπων

Κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων σε παράκτιες ζώνες ,
στήριξη αμμοθινών

Aμμοθίνες ΕΤΘΑ 1c-7

Αποκατάσταση υδρολογικού ισοζυγίου γλυκού/ αλμυρού
νερού

Παράκτιες λιμνοθάλασσες,
Μεσογειακές αλατούχες στέπες (Δέλτα
Έβρου και Λιμνοθάλασσα
Αγγελοχωρίου)

ΕΓΤΑΑ, ΠΕΠ 1c-8

Διαχείριση φερτών υλών Παράκτιες λιμνοθάλασσες ΕΓΤΑΑ, ΠΕΠ 1c-9
Χαρτογράφηση φυσικών σχηματισμών και οικοτόπων κατ'
εφαρμογή του Μεσογειακού Κανονισμού Αλιείας

Θαλάσσιες Περιοχές Ν2000 ΕΤΘΑ 1c-10

Μελέτη τοποθέτησης τεχνητών υφάλων για την προστασία
των λιβαδιών Ποσειδωνίας

Λειβάδια Ποσειδωνίας ΕΤΘΑ 1c-11

Περιορισμός χρήσης συρόμενων αλιευτικών εργαλείων και
αγκυροβολίας σκαφών αναψυχής

Λιβάδια Ποσειδωνίας ΕΤΘΑ 1c-12
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ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ / ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
/ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ

ΠΗΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

Εκπόνηση ειδικών σχεδίων διαχείρισης λιμνοθαλασσών Περιοχές Ν2000 με λιμνοθάλασσες ΕΤΘΑ 1c-13

Διαχείριση επισκεπτών Monachus monachus, αμμοθίνες,
λιμνοθάλασσες, παράκτιοι και
αλλοφυτικοί οικότοποι, θαλάσσιοι
οικότοποι (θαλάσσια σπήλαια)

ΕΓΤΑΑ 1c-14

Περιορισμός/ εξάλειψη αμμοληψιών Aμμοθίνες ΠΕΠ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1c-15
(13) Διαχειριστικά μέτρα δια-
τήρησης: συντήρηση & βελτίωση
της καλής κατάστασης διατήρησης
των ειδών

Δημιουργία προστατευόμενων περιοχών αλιείας Θαλάσσιες Περιοχές Ν2000 ΕΤΘΑ 1c-16
Δράσεις για τον περιορισμό της θανάτωσης
θαλασσοπουλιών από αλιευτικά εργαλεία

Θαλασσοπούλια ΕΤΘΑ 1c-17

Δράσεις για την εφαρμογή των κατευθύνσεων και
περιορισμών του General Fisheries Commission for the
Mediterranean (GFCM).

Θαλάσσιες Περιοχές Ν2000 ΕΤΘΑ 1c-18

Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και
σχεδίων για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού

Θαλασσοπούλια & Μαυροπετρίτης ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1c-19

Κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων Caretta caretta, Παράκτιοι οικότοποι ΕΤΘΑ 1c-20
Έλεγχος αριθμού τουριστικών σκαφών στις θαλάσσιες
σπηλιές

Monachus monachus, Θαλάσσια
σπήλαια

LIFE, ΕΤΘΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1c-21

Επανασειγωγή και μεταφορά πληθυσμών σε νέα
ενδιαιτήματα μέσα στο εύρος εξάπλωσης τους

Acipenser sturio ΕΤΘΑ 1c-22

Πρόληψη για αποφυγή θανάτων ατόμων από αλιευτικά
εργαλεία

Caretta caretta, Monachus monachus,
Κήτη

ΕΤΘΑ 1c-23

Προσδιορισμός περιοχών αναπαραγωγής και
συγκέντρωσης γόνου

Λιμνοθάλασσες, είδη προτεραιότητας
ιχθυοπανίδας

ΕΤΘΑ 1c-24

(14) Διαχειριστικά μέτρα
διατήρησης σε σχέση με
εισβάλλοντα ξενικά είδη

Έλεγχος των πληθυσμών αρουραίων σε βραχονησίδες με
αποικίες σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας

Θαλασσοπούλια & Μαυροπετρίτης ΕΓΤΑΑ 1c-25

Ξενικά είδη σε θαλάσσια οικοσυστήματα: ανίχνευση,
πρόληψη εισόδου, έλεγχος, εξάλειψη ειδών εισβολέων,
αποκατάσταση οικοσυστημάτων.

Θαλάσσιες Περιοχές Ν2000 ΕΤΘΑ 1c-26

(17) Παρακολούθηση και εποπτεία Παρακολούθηση και έλεγχος διάβρωσης και
εξειδικευμένων δομών παράκτιων τύπων οικοτόπων

Aμμοθίνες ΕΤΘΑ 1c-27

(19) Επιτήρηση και φύλαξη των
περιοχών

Περιορισμός ρύπανσης, έλεγχος βόσκησης Παράκτιοι, θαλάσσιοι οικότοποι ΕΤΘΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1c-28
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G.1.d Μέτρα Προτεραιότητας για τους οικότοπους και τα είδη της Natura 2000 των υγροτόπων (συμπεριλαμβανομένων των τυρφώνων)

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ

ΠΗΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

(5) Προετοιμασία Σχεδίων
Διαχείρισης & Στρατηγικών

Εκπόνηση ειδικών σχεδίων διαχείρισης για υγροτοπικά
οικοσυστήματα

Υγρότοποι LIFE , ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΓΤΑΑ 1d-1

Στρατηγικός σχεδιασμός σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο για την αντιμετώπιση ξενικών και εισβολικών
ειδών  (αμερικανικό μινκ, χορτοφάγος κυπρίνος)

Όλοι οι οικότοποι & είδη υγροτόπων με
προτεραιότητα στην αναπαραγόμενη
ορνιθοπανίδα (βαλτόπαπια,
αργυροπελεκάνος, ερωδιοί,
γλαρόμορφα)

ΕΓΤΑΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE 1d-2

Προσδιορισμός περιοχών αναπαραγωγής και
συγκέντρωσης γόνου ειδών προτεραιότητας
ιχθυοπανίδας

Είδη ιχθυοπανίδας λιμνών ΕΤΘΑ 1d-3

Στρατηγική μελέτη παρεμβάσεων εξορθολογισμού
γεωργικών πρακτικών σε γαίες που γειτνιάζουν με
σημαντικές υγροτοπικές περιοχές

Όλοι οι οικότοποι και είδη υγροτόπων,
με προτεραιότητα σε παρυδάτια,
υδρόβια, ερωδιόμορφα και
πελεκανόμορφα πτηνά

ΕΓΤΑΑ 1d-4

Στρατηγική μελέτη προσδιορισμού αναγκών
αποκατάστασης θέσεων φωλιάσματος αποικιακών ειδών
πτηνών σε υγροτόπους, σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο.

Παρυδάτια,  ερωδιοί, γλαρόνια,
πελεκανόμορφα

ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE 1d-5

Προδιαγραφές χωροθέτησης μικρών υδροηλεκτρικών
έργων (ΜΥΕ)<10MW με κριτήρια διατήρησης της
βιοποικιλότητας

Όλοι οικότοποι & είδη υγροτόπων ΥΜΕΠΕΡΡΑ, LIFE ,
ΕΓΤΑΑ, Δημόσιοι πόροι,
Ιδιωτική
χρηματοδότηση

1d-6

(12) Διαχειριστικά μέτρα
διατήρησης: συντήρηση & βελτίωση
της καλής κατάστασης διατήρησης
οικοτόπων

Υλοποίηση Ειδικών Διαχειριστικών Σχεδίων (για υγρά
λιβάδια, καλαμώνες, βόσκηση πολλαπλών σκοπών,
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αλιευτική
διαχείριση, επισκεψιμότητα)

Όλοι οικότοποι & είδη υγροτόπων ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΓΤΑΑ 1d-7

Αποκατάσταση περιοχών διάθεσης στερεών αποβλήτων Όλοι οι υγρότοποι ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΠΕΠ 1d-8
Χωροθέτηση και βιώσιμη διαχείριση των αμμοληψιών Ποταμοί & εκβολές ποταμών ΕΠΑΝ, ΠΕΠ 1d-9
Αποκατάσταση της τροφικής κατάστασης
προστατευόμενων υγροτόπων. Διαχείριση απόληψης
νερού & βελτίωση/ αποκατάσταση υδρολογικού
ισοζυγίου

Όλοι οι υγρότοποι, Valencia letourneuxi,
είδη ιχθυοπανίδας

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1d-10
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ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ

ΠΗΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

(13) Διαχειριστικά μέτρα
διατήρησης: συντήρηση & βελτίωση
της καλής κατάστασης διατήρησης
των ειδών

Πιλοτική υλοποίηση παρεμβάσεων περιορισμού της
θνησιμότητας της ορνιθοπανίδας υγροτόπων σε
γραμμικές υποδομές

Μεγάλα υδρόβια πουλιά (Ερωδιοί,
πελεκανόμορφα)

Εθνικοί πόροι, Ιδιωτική
χρηματοδότηση

1d-11

Κατασκευή τεχνητών νησίδων και φωλιών Πελεκάνοι, γλαρόνια, πελαργοί / είδη
ορνιθοπανίδας, Περιοχές ΖΕΠ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΓΤΑΑ 1d-12

Μέτρα αντιρρύπανσης και  αποκατάστασης ρυπασμένων
– υποβαθμισμένων περιοχών υγροτόπων

Όλοι οι υγρότοποι ΕΓΤΑΑ, ΠΕΠ 1d-13

Διαχείριση καλαμιώνων Είδη ορνιθοπανίδας, ιχθυοπανίδας ΕΓΤΑΑ, ΠΕΠ 1d-14
1) Δημιουργία εθνικού αρχείου εμπλουτισμών με ιχθύες,
2) Επανασειγωγή και μεταφορά πληθυσμών σε νέα
ενδιαιτήματα μέσα στο εύρος εξάπλωσης τους

Valencia letourneuxi, είδη ιχθυοπανίδας ΕΓΤΑΑ 1d-15

(14) Διαχειριστικά μέτρα
διατήρησης σε σχέση με
εισβάλλοντα ξενικά είδη

Πιλοτική υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού για τα
εισβολικά και ξενικά είδη. Παρεμβάσεις ελέγχου
εισβολικών ειδών σε επιλεγμένους υγροτόπους

Όλοι οι οικότοποι και είδη υγροτόπων,
με προτεραιότητα σε αναπαραγόμενα
πτηνά, όπως η βαλτόπαπια και ο
αργυροπελεκάνος, καθώς και ερωδιούς
και γλαρόμορφα

ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΓΤΑΑ 1d-16

(15) Υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης
& συμφωνιών με ιδιοκτήτες &
διαχειριστές γαιών ή υδάτων για
την τήρηση συγκεκριμένων
διαδικασιών

Υλοποίηση πιλοτικών παρεμβάσεων εξορθολογισμού
γεωργικών πρακτικών σε παρακείμενες περιοχές
σημαντικών υγροτόπων

Όλοι οι οικότοποι και είδη υγροτόπων,
με προτεραιότητα σε παρυδάτια,
υδρόβια, ερωδιόμορφα και
πελεκανόμορφα πτηνά

LIFE, ΕΓΤΑΑ 1d-17

(20) Παροχή ενημερωτικού υλικού Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών
των υγροτόπων

ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΝ 1d-18
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G.2.a     Μέτρα Προτεραιότητας για τη διασφάλιση των ωφελειών από τα οικοσυστήματα της Natura 2000, ειδικά σε σχέση με τη μετρίαση και
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ / ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
/ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ

ΠΗΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

(5) Προετοιμασία Σχεδίων &
Στρατηγικών Διαχείρισης

Καθορισμός προτεραιοτήτων δράσης για τη διατήρηση και
αποκατάσταση υγροτόπων που κινδυνεύουν από την
κλιματική αλλαγή

Όλοι οι υγρότοποι ΠΕΠ, ΥΜΕΠΕΡΡΑ 2a-1

Εκπόνηση ειδικών επιστημονικών μελετών για την
εκτίμηση επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή για τύπους οικοτόπων και είδη

Δασικοί οικότοποι, υγρότοποι,
παράκτιοι οικότοποι

ΠΕΠ, ΥΜΕΠΕΡΡΑ 2a-2

Αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών σε
περιφερειακό επίπεδο

ΠΕΠ, ΥΜΕΠΕΡΡΑ 2a-3

(12) Διαχειριστικά μέτρα δια-
τήρησης: συντήρηση & βελτίωση
της καλής κατάστασης διατήρησης
των οικοτόπων

Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των οικοσυστημάτων
και της βιοποικιλότητας στις κλιματικές αλλαγές

2a-4

Πιλοτικές δράσεις αποκατάστασης και διαχείρισης
πράσινων υποδομών για την βελτίωση της διασύνδεσης
των περιοχών Ν2000 σε περιφερειακό επίπεδο

Όλες  οι Ν2000 ΕΓΤΑΑ, LIFE, ΠΕΠ 2a-5

Αποκατάσταση  καμένων/ υποβαθμισμένων δασικών
περιοχών του δικτύου Natura 2000 με εγχώρια είδη που
δεν ευνοούν την εξάπλωση της  πυρκαγιάς.

Δασικοί τύποι οικοτόπων ΕΓΤΑΑ 2a-6
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G.2.b     Μέτρα Προτεραιότητας για την προώθηση αειφόρου τουρισμού και απασχόλησης σε σχέση με την Natura 2000

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ / ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ /
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ

ΠΗΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

(5) Προετοιμασία σχεδίων και
στρατηγικών διαχείρισης

Εκπόνηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης
οικοτουρισμού σε Εθνικά & Περιφερειακά Πάρκα και σε
άλλες ενότητες περιοχών (ευρύτερες χωρικές ενότητες,
περιφέρειες).

Όλες  οι Ν2000 ΕΠΑΝ, ΠΕΠ 2b-1

(8) Αναθεώρηση σχεδίων
διαχείρισης, στρατηγικών και
πλάνων

Επικαιροποίηση εθνικής στρατηγικής για τον
οικοτουρισμό

Όλες  οι Ν2000 ΕΠΑΝ 2b-2

(12) Διαχειριστικά μέτρα
διατήρησης: συντήρηση &
βελτίωση της καλής κατάστασης
διατήρησης των οικοτόπων

Ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης οικοτουριστικών
περιοχών, δράσεων, υπηρεσιών & υποδομών

Όλες  οι Ν2000 ΕΠΑΝ, ΠΕΠ 2b-3

(20) Παροχή ενημερωτικού υλικού Σύνταξη υλικού επικοινωνίας για προβολή του δικτύου
Natura ως μοχλού περιφερειακής ανάπτυξης

Όλες  οι Ν2000 ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΝ 2b-4

(24) Ειδικές υποδομές για τη
διαχείριση του περιβάλλοντος

Δράσεις / έργα υποστήριξης του πράσινου τουρισμού Όλες  οι Ν2000 ΕΠΑΝ, ΠΕΠ 2b-5

(25) Υποδομές για δημόσια
πρόσβαση, ερμηνεία, παρατήρηση
κλπ

Κατασκευή, ανάδειξη και συντήρηση ανοιχτών χώρων
ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομές ερμηνείας
περιβάλλοντος

Όλες  οι Ν2000 ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΠΕΠ, ΕΓΤΑΑ 2b-6
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G.2.c      Μέτρα Προτεραιότητας για την προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων σε σχέση με την Natura 2000

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ / ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ /
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ

ΠΗΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

(5) Προετοιμασία Σχεδίων &
Στρατηγικών Διαχείρισης

Σχεδιασμός πράσινων υποδομών και οριοθέτηση
οικολογικών διαδρόμων σε επίπεδο Περιφέρειας

Όλες Ν2000 ΠΕΠ 2c-1

Οικονομική και κοινωνική αποτίμηση των λειτουργιών
που προσφέρουν τα οικοσυστήματα σε προστατευόμενες
περιοχές και διερεύνηση δυνατοτήτων υποστήριξης
επενδυτικών δραστηριοτήτων

Όλες Ν2000 ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΝ 2c-2

Αξιολόγηση δυνατοτήτων εναλλακτικής χρηματοδότησης
προστατευόμενων περιοχών. Πρόταση απαραίτητων
θεσμικών και διοικητικών μέτρων.

Όλες Ν2000 ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΝ 2c-3

(15) Υλοποίηση πλάνων δ/σης και
συμφωνιών με ιδιοκτήτες &
διαχειριστές γαιών ή υδάτων για
την εφαρμογή συγκεκριμένων
προτάσεων

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας
επιχειρήσεων  και παραγωγών σε προστατευόμενες
περιοχής - Δημιουργία πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής
πιστοποίησης  προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών

Όλες Ν2000 ΕΓΤΑΑ 2c-4

Προστασία, βιολογική παραγωγή, διαχείριση και
αειφόρος εκμετάλλευση των αρτύσιμων βοτάνων

Δασικοί και αγροτικοί οικότοποι ΕΓΤΑΑ 2c-5
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G.3 Συνοπτικός πίνακας μέτρων προτεραιότητας ανά τύπο οικοτόπου και είδους

Κωδικός Όνομα (με * οι οικότοποι και τα
είδη προτεραιότητας)

Κατάσταση
διατήρησης Πιέσεις Απειλές Μέτρα Προτεραιότητας (από το

κεφάλαιο G του PAF)

ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΚΑΙ ΑΛΟΦΥΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ
1120 *Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με

Posidonia (Posidonion oceanicae)
U1 - Ανεπαρκής F02.02 H01 J02.01 J02.01 K04 1c-1, 1c-2, 1c-3, 1c-5, 1c-6, 1c-11, 1c-12, 1c-

16,  1c-26, 1c-28
1130 Εκβολές ποταμών U2 - Κακή A07 A08 A09 H01 J02

J02.03
A09 J02 J02.03 1c-20, 1c-28, 1d-8, 1d-9, 1d-13

1140 Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες
εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά
την άμπωτη

U2 - Κακή H01 H01 1c-10, 1c-16, 1c-20, 1c-26, 1c-28

1150 *Παράκτιες λιμνοθάλασσες U2 - Κακή A01 C01.05 E03 D04.01
G02.01 H J02.06 K01.01

E03 D04.01 G02.01 H K01.01 1c-8, 1c-9, 1c-13, 1c-20, 1c-24, 1c-28, 1d-8,
1d-13, 1d-17, 2a-1

1160 Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι U1 - Ανεπαρκής E01 E02 E03 H 1c-10, 1c-16, 1c-28

1170 Ύφαλοι U1 - Ανεπαρκής H C02 H 1c-10, 1c-16, 1c-28

1210 Μονοετής βλάστηση μεταξύ των
ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης

U1 - Ανεπαρκής G02 G02.08 G01.03 J02.10 G02 G02.08 G01.03 J02.10 1c-20, 1c-28

1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia
και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών
και αμμωδών ζωνών

U2 - Κακή E03 J02.01 J02.01 1c-20, 1c-28

1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia
maritimi)

U2 - Κακή E03 J02.01 J02.01 1c-28

1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές
αλόφιλες λόχμες (Sacrocornetea
fruticosi)

U2 - Κακή E03 J02.01 J02.01 1c-28

1510 *Μεσογειακές αλατούχες στέπες
(Limonetalia)

U2 - Κακή E03 J02.01 J02.01 1b-3, 1c-8, 1c-28

ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΩΡΙΚΕΣ ΘΙΝΕΣ
2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες U1 - Ανεπαρκής A04 C01.01 E01.01 D01.02

G02 G02.08 G01.03
C01.01 E01.01 D01.02 G02
G02.08 G01.03

1a-22, 1c-7, 1c-14, 1c-15, 1c-27, 1c-28

2120 Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με
Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)

U1 - Ανεπαρκής A04 C01.01  E01.01
D01.02 G02 G02.08
G01.03

A04 C01.01 E01.01 D01.02
G02 G02.08 G01.03

1a-22, 1c-7, 1c-14, 1c-15, 1c-27, 1c-28
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Κωδικός Όνομα (με * οι οικότοποι και τα
είδη προτεραιότητας)

Κατάσταση
διατήρησης Πιέσεις Απειλές Μέτρα Προτεραιότητας (από το

κεφάλαιο G του PAF)
2190 Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών U1 - Ανεπαρκής A01 A04 E01.01 D01.02

G02 G02.08 G01.03 J02.10
J02.05

A04 E01.01 D01.02 G02
G02.08 G01.03 J02.10 J02.05

1c-14, 1c-15, 1c-27

2230 Θίνες με λειμώνες με Malcolmietalia U1 - Ανεπαρκής C01.01 D01.02 G02 G02.08
G01.03

C01.01 E01.01 D01.02 G02
G02.08 G01.03

1a-22, 1c-7, 1c-14, 1c-15, 1c-27, 1c-28

2250 *Θίνες των παραλίων με Juniperus
spp.

U1 - Ανεπαρκής A04 C01.01 D01.02 G02
G02.08 G01.03

A04 C01.01 E01.01 D01.02
G02 G02.08 G01.03

1a-22, 1c-7, 1c-14, 1c-15, 1c-27, 1c-28

2260 Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων
θάμνων Cisto-Lavenduletalia

U1 - Ανεπαρκής A04 D01.02 G02 G02.08
G01.03

A04 D01.02 G02 G02.08
G01.03

1a-22, 1c-7, 1c-14, 1c-15, 1c-27, 1c-28

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
3130 Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως

μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση
Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-
Nanojuncetea

U1 - Ανεπαρκής A08 H01 A08 H01 1d-1, 1d-6, 1d-8, 1d-10, 1d-13, 1d-17, 2a-1

3140 Σκληρά, ολιγο-μεσοτροφικά ύδατα με
βενθική βλάστηση χαροειδών
σχηματισμών με Chara spp.

U1 - Ανεπαρκής A08 H01 A08 H01 1d-1, 1d-6, 1d-7, 1d-8, 1d-10, 1d-13, 1d-17,
2a-1

3150 Ευτροφικές φυσικές λίμνες με
βλάστηση τύπου Magnopotamion ή
Hydrochaition

U1 - Ανεπαρκής A08 E04.01 G02 H01 J02 A08 E04.01 G02 H01 J02 1d-1, 1d-6, 1d-7, 1d-8, 1d-10, 1d-13, 1d-17,
2a-1

ΛΟΧΜΕΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΦΥΛΛΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ
5330 Θερμομεσογειακές και προερημικές

λόχμες
U1 - Ανεπαρκής J01 C01 C01.07 G02

G01.03
C01 G02 1b-3, 1b-6, 1b-10, 1b-11, 1b-18, 1b-22, 1b-

24, 2c-5
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΦΥΣΙΚΕΣ ΧΛΟΩΔΕΙΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ

6110 *Παρόχθιοι ασβεστούχοι ή
βασεόφιλοι λειμώνες από Alysso-
Sedion albi

U1 - Ανεπαρκής A04 A04 1b-3, 1b-4, 1b-6, 1b-10, 1b-11, 1b-24, 1d-7

62Α0 Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της
ανατολικής Μεσογείου
(Scorzoneratalia villosae)

U1 - Ανεπαρκής A08 A04 A04.03 A08 A04 A04.03 1b-3, 1b-4, 1b-6, 1b-10, 1b-24

6420 Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με
υψηλές πόες από Molinio
Holoschoenion

U1 - Ανεπαρκής A01 A04 E01.01 D01.02
J02.10 J02.05

A01 A04 E01.01 D01.02 J02.10
J02.05

1b-3, 1b-4, 1b-6, 1b-10, 1b-11, 1b-24, 1d-7
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Κωδικός Όνομα (με * οι οικότοποι και τα
είδη προτεραιότητας)

Κατάσταση
διατήρησης Πιέσεις Απειλές Μέτρα Προτεραιότητας (από το

κεφάλαιο G του PAF)
6430 Υγρόφιλες περιφερειακές

φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε
πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως
αλπικά

U1 - Ανεπαρκής A07 D01.02 H J02 J02.10
J02.03 J02.05 J02.11
J02.12 J02

J02 J02.10 J02.03 J02.05 1b-3, 1b-4, 1b-6, 1b-10, 1b-11, 1b-24, 1d-7

6510 Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού
υψομέτρου (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

U1 - Ανεπαρκής A01 A04 E01.01 D01.02 A01 A04 E01.01 D01.02 1b-3, 1b-4, 1b-6, 1b-10, 1b-19, 1b-24

ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΑ
8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή

κατά το ήμισυ κάτω από την
επιφάνεια της θάλασσας

U1 - Ανεπαρκής G01.01 H01 G01.01 1c-1, 1c-6, 1c-10, 1c-16, 1c-21

ΔΑΣΗ
9260 Δάση με Castanea sativa U1 - Ανεπαρκής B K04.03 B K04.03 1b-2, 1b-3, 1b-6, 1b-12, 1b-17, 1b-20, 1b-

21, 1b-24, 1b-25, 1b-26, 2a-2
9320 Δάση με Olea και Ceratonia U1 - Ανεπαρκής A04 A05.01 J01 E01 E01.03

D01.02 D04.01 G05
A04 J01 L09 1b-2, 1b-3, 1b-10, 1b-11, 1b-12, 1b-20, 1b-

21, 1b-24, 1b-25, 2a-2, 2a-6
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά

είδη πεύκων της Μεσογείου
U1 - Ανεπαρκής E01 G05 A04 L09 1b-2, 1b-3, 1b-6, 1b-10, 1b-12, 1b-21, 1b-

24, 1b-25, 1b-26, 2a-2, 2a-6
9580 *Μεσογειακά δάση με Taxus baccata U1 - Ανεπαρκής E03.01 G05.01 J01 E03.01 G05.01 G05.04 1b-7

91Ε0 *Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa
και Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salinion albae)

U1 - Ανεπαρκής A04 B01.02 C01.01 E03.01
J02 J02.05

J02 1b-2, 1b-4, 1b-6, 1b-8, 1b-10, 1b-11, 1b-12,
1b-21, 1b-24, 2a-2

92A0 Δάση-στοές με Salix alba και Populus
alba

U1 - Ανεπαρκής B01.02 J02.10 J02.03
J02.05 K02.03 I01

J02.03 J02.05 1b-2, 1b-4, 1b-6, 1b-8, 1b-10, 1b-11, 1b-12,
1b-21, 1b-24, 2a-2

ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ
1842 *Androcymbium rechingeri U1 - Ανεπαρκής E01 E04.01 G02.08 G01.03

G05.04
E01 E04.01 G02.08 G01.03 1b-3, 1b-4, 1b-14, 1b-16

1605 *Bupleurum capillare U1 - Ανεπαρκής N/A E01 D01.02 1b-3, 1b-4, 1b-14, 1b-16
1606 *Bupleurum kakiskalae U1 - Ανεπαρκής A04 G01.04 A04  K01.01 L  K04.01 1b-3, 1b-4, 1b-14, 1b-16
1830 *Centaurea alba ssp. princeps U1 - Ανεπαρκής A04 D01.02 A04 D01.02 1b-3, 1b-4, 1b-14, 1b-16

1901 *Cephalanthera cucullata U1 - Ανεπαρκής A04 G02.06 A04 J01 J02 1b-3, 1b-4, 1b-14, 1b-16



ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ

34

Κωδικός Όνομα (με * οι οικότοποι και τα
είδη προτεραιότητας)

Κατάσταση
διατήρησης Πιέσεις Απειλές Μέτρα Προτεραιότητας (από το

κεφάλαιο G του PAF)
1478 *Consolida samia U1 - Ανεπαρκής N/A K01 1b-3, 1b-4, 1b-14, 1b-16
1663 *Convolvulus argyrothamnus U2 - Κακή F04 F04 1b-4, 1b-14, 1b-16
1786 *Crepis crocifolia U1 - Ανεπαρκής A04 A04 1b-3, 1b-4, 1b-14, 1b-16
1495 *Iberis arbuscula U1 - Ανεπαρκής N/A N/A 1b-3, 1b-4, 1b-14, 1b-16
1463 *Silene orphanidis U1 - Ανεπαρκής N/A N/A 1b-3, 1b-4, 1b-14, 1b-16
1732 *Veronica oetaea U1 - Ανεπαρκής D01.02 C01.04 D01.02 1b-3, 1b-4, 1b-14, 1b-16
1835 Colchicum cousturieri U1 - Ανεπαρκής F04 G05 F04 G05 1b-3, 1b-4, 1b-14, 1b-16
1834 Fritillaria conica U2 - Κακή A04 D01.02 G05 A04 J01 D01.02 G05 1b-3, 1b-4, 1b-14, 1b-16, 1b-24
1852 Fritillaria obliqua U1 - Ανεπαρκής A04 J01 F04 E01.01 E06

D01.02 G05
A04 J01 F04 E01.01 E06
D01.02 G05

1b-3, 1b-4, 1b-14, 1b-16

1843 Fritillaria rhodocanakis U1 - Ανεπαρκής A04 G05 A04 J01 G05 1b-3, 1b-4, 1b-14, 1b-16
1657 Gentiana lutea U1 - Ανεπαρκής F04 F04 1b-3, 1b-4, 1b-14, 1b-16
1771 Helichrysum sibthorpii U1 - Ανεπαρκής F04 K01 F04 K01 1b-3, 1b-4, 1b-14, 1b-16
1481 Paeonia clusii ssp. rhodia U1 - Ανεπαρκής F04 J01 F04 L09 1b-3, 1b-4, 1b-14, 1b-16
1482 Paeonia parnassica U1 - Ανεπαρκής F04 N/A 1b-3, 1b-4, 1b-14, 1b-16
1896 Phoenix theophrasti U1 - Ανεπαρκής G02.08 G05 H01 J02

K04.03
G02.08 G05 H01 J02 1b-3, 1b-4, 1b-14, 1b-16

1436 Zelkova abelicea U1 - Ανεπαρκής A04 A04 1b-3, 1b-4, 1b-14, 1b-16

ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ 1a-25

ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ - ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ
1101 *Acipenser sturio U2 - Κακή A09 F02.01 H01 J02

K01.03
A09 F02.01 H01 J02 K01.03 1c-22, 1c-24, 1d-10, 1d-14, 1d-15

1992 *Valencia letourneuxi U1 - Ανεπαρκής A09 H01 J02.06 K01.03
K03.01

A09 H01 J02.06 K01.03 1c-22, 1c-24, 1d-3, 1d-10, 1d-14, 1d-15

2488 Acipenser stellatus U1 - Ανεπαρκής A09 F02.01 H01 J02
K01.03

A09 F02.01 H01 J02 K01.03 1c-22, 1d-10, 1d-15

5048 Alosa vistonica U1 - Ανεπαρκής A07 A08 A09 E03.01 H01
J02.10 K02.03

A09 H01 J02.10 1c-22, 1d-3, 1d-10, 1d-14, 1d-15

2483 Eudontomyzon hellenicus U1 - Ανεπαρκής E01.01 E02.03 E03.01 H01
J02

E02.03 E03.01 H01 J02 1c-22, 1d-10, 1d-15
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Κωδικός Όνομα (με * οι οικότοποι και τα
είδη προτεραιότητας)

Κατάσταση
διατήρησης Πιέσεις Απειλές Μέτρα Προτεραιότητας (από το

κεφάλαιο G του PAF)

ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ - ΑΜΦΙΒΙΑ
1176 Mertensiella luschani U1 - Ανεπαρκής F03.02 Ε01 F03.02 Ε01 1d-6, 1d-17, 1d-18, 2a-2
1200 Pelobates syriacus U1 - Ανεπαρκής E02 D H05 E02 D H05 1d-6, 1d-17, 1d-18, 2a-2
1167 Triturus carnifex U2 - Κακή A09 F03.02 C01.01 H J02 A09 F03.02 C01.01 H J02 1d-6, 1d-17, 1d-18, 2a-2
1171 Triturus karelinii U2 - Κακή A09 F03.02 C01.01 H J02 A09 F03.02 C01.01 H J02 1d-6, 1d-17, 1d-18, 2a-2

ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ - ΕΡΠΕΤΑ
1224 *Caretta caretta U2 - Κακή F02.02 F02.01.01

F02.02.02 F02.01.02
F03.02 F03.02.03 E01
E01.01 E01.02 G02 G01.01
G05 H H01 K01.01 K03
K03.04 K05.01

F02.02 F02.01.01 F02.02.02
F02.01.02 F03.02 F03.02.03
E01 E01.01 E01.02 G02
G01.01 G05 H H01 K01.01 K03
K03.04 K05.01

1c-5, 1c-6, 1c-20, 1c-23

1235 Chamaeleo chamaeleon U1 - Ανεπαρκής J01 E01 E01.01 J01 F03.02.01 E01.01 1a-1, 1b-18, 1b-19,
1227 *Chelonia mydas U2 - Κακή F02.02 F02.01.01

F02.02.02 F02.01.02
F03.02 F03.02.03 E01
E01.01 E01.02 G02 G01.01
G05 H H01 K01.01 K03
K03.04 K05.01

F02.02 F02.01.01 F02.02.02
F02.01.02 F03.02 F03.02.03
E01 E01.01 E01.02 G02
G01.01 G05 H H01 K01.01 K03
K03.04 K05.01

1c-5, 1c-6, 1c-20, 1c-23

1223 Dermochelys coriacea U2 - Κακή F02.02 F02.01.01
F02.02.02 F02.01.02
F03.02 F03.02.03 E01
E01.01 E01.02 G02
G01.01 G05 H H01 K01.01
K03 K03.04 K05.01

F02.02 F02.01.01 F02.02.02
F02.01.02 F03.02 F03.02.03
E01 E01.01 E01.02 G02
G01.01 G05 H H01 K01.01 K03
K03.04 K05.01

1c-23

1282 Eirenis modesta U1 - Ανεπαρκής N/A N/A 1b-18, 1b-19
1220 Emys orbicularis U1 - Ανεπαρκής N/A N/A 1d-13
1277 Eryx jaculus U1 - Ανεπαρκής N/A N/A 1b-18, 1b-19,
1261 Lacerta agilis U1 - Ανεπαρκής A04.03 J01 F03.02.01

D01.02 L09
A04.03 J01 D01.02 L09 1b-18, 1b-19
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Κωδικός Όνομα (με * οι οικότοποι και τα
είδη προτεραιότητας)

Κατάσταση
διατήρησης Πιέσεις Απειλές Μέτρα Προτεραιότητας (από το

κεφάλαιο G του PAF)
2395 Lacerta anatolica (previously part of L.

danfordi)
U1 - Ανεπαρκής A01 A03 A04 J01 F03.02

F03.02.01 C01.01
C01.04.01 E02 D01.02 L09
K03.04

A04.03 J01 F03.02 F03.02.01
C01.01 C01.04.01 E01 E02
D01.02 L09 K03.04

1b-18, 1b-19

1296 *Macrovipera schweizeri U1 - Ανεπαρκής A01 A03 A04 J01 F03.02
F03.02.01 C01.01
C01.04.01 E02 D01.02 L09
K03.04

A04.03 J01 F03.02 F03.02.01
C01.01 C01.04.01 E01
E02D01.02 L09 K03.04

1b-18, 1b-19

1292 Natrix tessellata U1 - Ανεπαρκής N/A N/A 1b-18, 1b-19
1271 Ophiomorus punctatissimus U1 - Ανεπαρκής N/A N/A 1b-18, 1b-19
1219 Testudo graeca U1 - Ανεπαρκής A01 A03 A04 J01 F03.02

F03.02.01 C01.01
C01.04.01 E02 D01.02 L09
K03.04

A04.03 J01 F03.02 F03.02.01
C01.01 C01.04.01 E01 E02
D01.02 L09 K03.04

1b-18, 1b-19

1298 Vipera ursinii (except Vipera ursinii
rakosiensis)

U1 - Ανεπαρκής A01 A03 A04 J01 F03.02
F03.02.01 C01.01
C01.04.01 E02 D01.02 L09
K03.04

A04.03 J01 F03.02 F03.02.01
C01.01 C01.04.01 E01 E02
D01.02 L09 K03.04

1b-18, 1b-19

ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ - ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ 1a-7

ΜΕΓΑΛΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1353 Canis aureus U1 - Ανεπαρκής A01 A04.03 E01.01 L09 A04.03 E01.01 L09 1a-7, 1a-17, 1a-25, 2a-5
1352 *Canis lupus U1 - Ανεπαρκής A04.03 F03.02.03 F06

D01.02 I03.01
A04.03 F03.02.03 F06 D01.02
D01.04 J02.04 I03.01

1a-17, 1b-23, 2a-5

1372 Capra aegagrus U1 - Ανεπαρκής F03.01 F03.02.03 K03.02
K03.03 I03.01 K03.06

F03.02.03 K03.03 I03.01
K03.06

1a-25

1361 Lynx lynx U2 - Κακή A04.03 B B02.04 F03.01
F03.02.03 D01.02

E01.03 D05 G02.02 G01 1a-7, 1a-17, 1a-25

1371 Rupicapra rupicapra balcanica U2 - Κακή A04 F03.01 C01.04.01
D01.02

F03.01 D01.02 1a-25
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Κωδικός Όνομα (με * οι οικότοποι και τα
είδη προτεραιότητας)

Κατάσταση
διατήρησης Πιέσεις Απειλές Μέτρα Προτεραιότητας (από το

κεφάλαιο G του PAF)
1354 *Ursus arctos U1 - Ανεπαρκής B B02.02 F03.01 F03.02.03

D D01.02 D01.04 G02
G02.02 G01.03 G05
H06.01 G05.04 G05 K05.01

B B02.02 F03.01 F03.02.03
E01.03 E01.04 D D01.02
D01.04 G02 G02.02 G01.03
G05 H06.01 G05.04 G05
K05.01

1a-17, 1b-23, 1a-25, 2a-5

ΘΑΛΑΣΣΙΑ
1350 Delphinus delphis U2 - Κακή F02.02 F03.02 F03.02.09

F06 G05
F02.02 F03.02 F03.02.09 F06
H H01 G05

1c-23

2030 Grampus griseus U1 - Ανεπαρκής F02.02 F02.01.02 H06.01
G04.01

F02.02 F02.01.02 H H01
H06.01 G04.01

1c-23

1366 *Monachus monachus U2 - Κακή F02.02 F02.01 F02.02.02
F02.03 F03.02.03 F06 E01
E02 E03 E06 D03.02 D05
G01.01
G05 H01 H07 H06.01 G05
J02.02 J02.11 K01.01 L05
K03.02 K05.01

F02.02 F02.01 F02.02.02
F02.03 F03.02.03 F06 C01.04
E01 E02 E03 E06 D03.02 D05
G01.01 G05 H01 H07 H06.01
G05 J02.02 J02.11 J02.12.01
K01.01 L05 L01 L03 K03.02
K03.03 K05.01

1c-1, 1c-3, 1c-6, 1c-14, 1c-21, 1c-23

1351 Phocoena phocoena U1 - Ανεπαρκής F02.02 F06 F02.02 F03.02 F03.02.09 F06
H H01 G05

1c-23

5031 Physeter catodon U2 - Κακή F02.02 F02.01.02 D03.02 H
H01 H06.01 G04.01

F02.02 F02.01.02 D03.02 H
H01 H06.01 G04.01

1c-23

1349 Tursiops truncatus U2 - Κακή F02.02 F02.02.02 F03.02
F03.02.09 F06 G05

F02.02 F02.02.02 F03.02
F03.02.09 F06 H H01 G05

1c-23

2035 Ziphius cavirostris U1 - Ανεπαρκής D03.02 H H01 H06.01
G04.01

D03.02 H H01 H06.01 G04.01 1c-23

ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ - ΜΙΚΡΟΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1335 Spermophilus citellus U1 - Ανεπαρκής A01 A02 A03 A04 A04.03 B

B01.02 E01 E01.01 E01.03
D D01.02 G05.04 K03
K03.04

A02 A04.03 E01 E01.01 E01.03
D D01.02

1a-7

ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ - ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 1a-7, 1b-15
1028 Pinna nobilis U1 - Ανεπαρκής F01 F03.02 F06 H01 G05

L07
F01 F03.02 F06 H01 G05 L07 1c-2, 1c-10, 1c-11, 1c-12, 1c-26, 1c-28
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Κωδικός Όνομα (με * οι οικότοποι και τα
είδη προτεραιότητας)

Κατάσταση
διατήρησης Πιέσεις Απειλές Μέτρα Προτεραιότητας (από το

κεφάλαιο G του PAF)
ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ - ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ

Ερωδιοί 1a-4, 1a-5, 1a-6, 1d-2, 1d-4, 1d-5,  1d-11,
1d-12, 1d-14, 1d-16

Πελεκανόμορφα 1a-4, 1a-5, 1a-6, 1d-2, 1d-4, 1d-5, 1d-11, 1d-
12, 1d-14, 1d-16

Ορνιθοπανίδα αγροτικών περιοχών 1a-5, 1b-9
Πτωματοφάγα / Αρπακτικά 1a-4, 1a-5, 1a-6, 1b-13
Θαλασσοπουλια 1a-4, 1a-5, 1c-6, 1c-17, 1c-19, 1c-25, 1d-2,

1d-5, 1d-11, 1d-16
Είδη Υγροτόπων / Παρυδάτια 1d-4, 1d-5

Aegypius monachus EN N/A
F03.02.03,E01,M02.01,J02.04,
J01,F03.02.04,D01,C03.03,B02
,B01,A06.04,A05,D02,F06

1a-4, 1a-5, 1a-6, 1b-13

Aquila chrysaetos EN N/A
C03.03,M02.01,J02.04,J01,G0
2,G01,F06,F03.02.04,D02,C01,
B02.01,A06.04,A05,F03.02.03

1a-4, 1a-5, 1a-6, 1b-13

Aquila heliaca CR N/A
F03,M02.01,J02.04,J01,G01,F
06,F03.02.03,D02,D01,C03.03,
B02.02,B02,A06.01,F03.02.04

1a-4, 1a-5, 1a-6, 1b-13

Aythya nyroca VU N/A C03.03,F02,F03,F03.02.03,F06
,H01.05,J02.05,J02.12,M02.01

1d-2

Calonectris diomedea LC N/A
E03.02,F02,G02,I01,I02,M02.0
1,C03.03

1a-4, 1a-5, 1c-6, 1c-17, 1c-19, 1c-25, 1d-2,
1d-5, 1d-11, 1d-16

Ciconia ciconia VU N/A
F03.02.03,J02.05,H01.05,D02,
A10,A04,A01,J02.04

1d-12

Ciconia nigra EN N/A
F06,A01,A04,B02,C01,D01,D0
2,H01.05,J02.04,J02.05,F03.02
.03

1a-17, 1d-12

Falco eleonorae LC N/A
A06.02,C03.03,F03,F06,G02,H
01.05,I01,M02.01

1c-19, 1c-25

Falco naumanni VU N/A H01.05,A06.01,A06.04,E01 1c-19, 1c-25
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Κωδικός Όνομα (με * οι οικότοποι και τα
είδη προτεραιότητας)

Κατάσταση
διατήρησης Πιέσεις Απειλές Μέτρα Προτεραιότητας (από το

κεφάλαιο G του PAF)

Gypaetus barbatus CR N/A
E01,M02.01,G02,F03.02.03,D
02,D01,C03.03,A06.04,A05,F0
3.02.04

1a-4, 1a-5, 1a-6, 1b-13

Gyps fulvus VU/CR N/A

C03.03,F03.02.03,M02.01,J02.
04,J01,H01.05,G01,F03.02.04,
A05,E01,D01,C01,A06.04,E02,
D02

1a-4, 1a-5, 1a-6, 1b-13

Hieraaetus fasciatus VU N/A
C03.03,F06,M02.01,J02.04,J01
,G02,F03.02.04,E01,D01,C01,
A06.04,D02

1a-4, 1a-6, 1b-13

Larus audouinii VU N/A
C03.03,F02,F06,I01,I02,M02.0
1

1a-4, 1a-5, 1c-6, 1c-17, 1c-19, 1c-25, 1d-2,
1d-5, 1d-11, 1d-16

Neophron percnopterus CR N/A
A06.04,J02.04,J01,G01,F03.02
.04,F03.02.03,E01,D02,D01,C0
1,A05,M02.01,C03.03

1a-4, 1a-5, 1a-6, 1b-13

Oxyura leucocephala EN N/A
F02,F03,H01.05,H05.01,J02.05
,J02.12,E03.01

1d-4, 1d-5

Pelecanus crispus VU N/A
F06,C03.03,J02.05,I02,H01.05,
F03.02.04,F02.01,E03.01,J02.1
2,F01.01

1a-4, 1a-5, 1a-6, 1d-2, 1d-4, 1d-5, 1d-11, 1d-
12, 1d-14, 1d-16

Pelecanus onocrotalus VU N/A
F06,J02.05,J02.12,I02,H01.05,
F02.01,F01.01,C03.03,E03.01,
F03.02.04

1a-4, 1a-5, 1a-6, 1d-2, 1d-4, 1d-5, 1d-11, 1d-
12, 1d-14, 1d-16

Phalacrocorax aristotelis NT N/A F03,F02,F03.02.04,F06,G02,I0
1,I02,M02.01,C03.03

1a-4, 1a-5, 1c-6, 1c-17, 1c-19, 1c-25, 1d-2,
1d-5, 1d-11, 1d-16

Puffinus yelkouan NT N/A
M02.01,C03.03,E03.02,F02,G0
2,I01,I02

1a-4, 1a-5, 1c-6, 1c-17, 1c-19, 1c-25, 1d-2,
1d-5, 1d-11, 1d-16

Σημειώνεται ότι o παραπάνω Πίνακας περιλαμβάνει μέτρα προτεραιότητας μόνο για τύπους οικοτόπων και ειδών που βρίσκονται σε κακή και ανεπαρκή κατάσταση
διατήρησης. Για τύπους οικοτόπων που βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης δεν απαιτούνται εξειδικευμένα μέτρα διαχείρισης ενώ για τους τύπους
οικοτόπων και είδη που βρίσκονται σε άγνωστη κατάσταση  διατήρησης τα αποτελέσματα του προγράμματος της Εποπτείας θα δώσουν στοιχεία για την κατάσταση
διατήρησης  τους.
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Η. Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση του Πλαισίου Δράσεων
Προτεραιότητας

Η παρακολούθηση του ΠΔΠ θα υλοποιηθεί με την δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης
και την υποχρέωση κατάρτισης περιοδικών εκθέσεων παρακολούθησης στις οποίες θα
αποτυπώνεται με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία η πρόοδος που επιτυγχάνεται κατά το
προηγούμενο διάστημα υλοποίησης.

Το σύστημα παρακολούθησης καλείται να παρέχει άμεση και συνεχή πληροφορία σε σχέση με την
πρόοδο της υλοποίησης των στόχων του σχεδιασμού τα αποτελέσματα και την απόδοση του και
στηρίζεται κύρια στην κατάρτιση και εγκατάσταση δεικτών παρακολούθησης. Οι δείκτες αποτελούν
μεταβλητές οι οποίες σχετίζονται άμεσα με αλλαγές που προκαλούνται συνολικά ή εν μέρη από
δράσεις που σχετίζονται με το πρόγραμμα.  Οι δείκτες σχετίζονται με όλες τις διαδικασίες του ΠΔΠ
και διαχωρίζονται σε σχέση με αυτές σε δείκτες που παρακολουθούν εκροές, αποτελέσματα,
εισροές και επιπτώσεις.

Οι δείκτες που εν τέλει επιλέγονται στο σύνολο τους θα συνθέσουν το σύστημα παρακολούθησης το
οποίο υποχρεούται να τηρεί η αρχή σχεδιασμού του ΠΔΠ που στην προκειμένη περίπτωση είναι το
τμήμα της Φύσης του ΥΠΕΚΑ ή κάποιος συγκεκριμένος φορέας ή συνεργασία φορέων στο οποίο θα
ανατεθεί το έργο αυτό. Για την αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΠΔΠ θα
απαιτηθεί ένα επίπεδο Επιτελικό/ ελεγκτικό και ένα Τεχνικό/ υποστηρικτικό. Το πρώτο εντάσσεται
στο Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και το δεύτερο προτείνεται ως δράση
χρηματοδοτούμενη από Κοινοτικούς πόρους.

Καθώς η υλοποίηση των δράσεων του ΠΔΠ θα υλοποιηθεί κύρια μέσω των ΕΔΕΤ (Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία) της περιόδου 2014-2020, κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμο το
σύστημα παρακολούθησης να στηριχθεί σε δείκτες των Προγραμμάτων της Περιόδου 2014-2020,
υπό την αίρεση ότι αυτοί τηρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Για την παρακολούθηση των
αποτελεσμάτων ωστόσο κύρια πηγή δεδομένων θα αποτελέσουν οι ίδιες οι δράσεις.

Το σύστημα Παρακολούθησης υλοποιείται σε δύο επίπεδα:

Το 1ο επίπεδο αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΠΔΠ και κατά κύριο λόγο
προσανατολίζεται στην αποτίμηση των συνολικών αποτελεσμάτων και την αποτίμηση της προόδου
υλοποίησης.

Το 2ο επίπεδο έχει ειδικό χαρακτήρα και προσπαθεί να υποστηρίξει την αξιοπιστία και
αποδοτικότητα του ΠΔΠ και σχετίζεται με τον συντονισμό της παρακολούθησης σε επίπεδο έργου –
μονάδας. Η βάση εδώ είναι το Σχέδιο Διαχείρισης.  Στόχος είναι το 2ο επίπεδο να μπορεί να
τροφοδοτήσει με μετρήσιμα και αθροιστικά δεδομένα εκροών και αποτελεσμάτων που θα
συλλέγονται από τους φορείς υλοποίησης των δράσεων.  Για τον λόγο αυτό προτείνεται η
κατάρτιση "κοινού συστήματος δεικτών" του ΠΔΠ και των Σχεδίων Διαχείρισης. Κατά συνέπεια το
σύστημα των δεικτών που περιλαμβάνονται στο ΠΔΠ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στους δείκτες
παρακολούθησης και αξιολόγησης των Σχεδίων Διαχείρισης.

Σύστημα Παρακολούθησης ΠΔΠ

Το προτεινόμενο σύστημα περιλαμβάνει την παρακολούθηση μέσω δεικτών:

 της ενεργοποίησης του σχεδιασμού
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 των εκροών

 των αποτελεσμάτων

1. Ενεργοποίηση του σχεδιασμού

Καθώς η υλοποίηση του ΠΔΠ προϋποθέτει την συντονισμένη δράση διαφορετικών προγραμμάτων
και ταμείων είναι απαραίτητο κατ' αρχάς να παρακολουθείται το αν το ΠΔΠ ενσωματώνεται
επαρκώς στα Επιχειρησιακά Προγράμματα.  Προτείνονται δύο δείκτες:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
ΤΥΠΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ
Πηγή συλλογής στοιχείων -

υπολογισμός
Παρατηρήσεις2014 2020

Προγράμματα που
υποστηρίζονται από τα
ΕΔΕΤ 2014-2020 στα
οποία εντάσσονται έργα
του ΠΔΠ

Πλαισίου
Αριθμός
προγραμμάτ
ων

0 21

Υπολογίζεται βάση της ένταξης έργων
στα προγράμματα, πηγή ΕΥΣΠΕΔ
Εκφράζει το βασικό βήμα ενσωμάτωσης
του ΠΔΠ.  Υπολογίζονται 11 ΠΕΠ, το
ΥΜΠΕΡΑΑ, το ΠΑΑ και ΠΑ, το Life καθώς
και τα διασυνοριακά προγράμματα

Χρηματοδοτικοί πόροι
που επενδύονται σε
δράσεις του ΠΔΠ κατ'
έτος

Εισροών € * 1.000 0 130.000

Αρχή Πληρωμής - ΕΥΣΠΕΔ
Υπολογίζεται ως το σύνολο του π/υ
εγκεκριμένων έργων των παραπάνω
προγραμμάτων στα Πεδία Παρέμβασης
85,86 καθώς και μέρους των 91, 87 που
υλοποιούνται εντός περιοχών NATURA. Η
τιμή στόχος αντιστοιχεί στο ποσόν που
εκτιμήθηκε ως απαραίτητο για την
κάλυψη των αναγκών διαχείρισης των
περιοχών Natura 2000 στο κεφάλαιο E
του PAF. Το συνολικό ποσόν έχει αναχθεί
σε ποσά ανά έτος.

2. Εκροές

Αφορούν την παρακολούθηση των εκροών και του φυσικού αντικειμένου των Προγραμμάτων.  Οι
εκροές είναι άμεσα προϊόντα των δράσεων που περιλαμβάνονται στο ΠΔΠ και υλοποιούνται μέσω
των Προγραμμάτων των ΕΔΕΤ. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται είναι αυτοί που αποτιμούν το
προϊόν (τελικό ή ενδιάμεσο) που παράγεται από πράξεις που χρηματοδοτούνται. Στο επίπεδο αυτό
τα Σχέδια Διαχείρισης μπορούν να συμβάλλον σε σημαντικό βαθμό. Κατά συνέπεια τα ίδια τα
Σχέδια Διαχείρισης και η επικαιροποίηση τους αποτελεί βασική εκροή όσο και τα έργα και οι
δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτά.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
ΤΥΠΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ
ΠΗΓΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(υπολογισμός/
Παρατηρήσεις)2014 2016/2020

ΕΖΔ για τις οποίες έχουν
εκπονηθεί, εγκριθεί και
εφαρμοστεί Σχέδια
Διαχείρισης (1η

Διαχειριστική περίοδος)

Εκροών Αριθμός 0 241 Στόχος είναι η κάλυψη ως το
2016 του 100% των Περιοχών

ΖΕΠ για τις οποίες έχουν
εκπονηθεί, εγκριθεί και
εφαρμοστεί Σχέδια
Διαχείρισης (1η

Διαχειριστική περίοδος)

Εκροών Αριθμός 0 202 Στόχος είναι η κάλυψη ως το 2016
του 100% των Περιοχών

Σχέδια Διαχείρισης ΕΖΔ
που έχουν Εκροών Αριθμός 0 241 Στόχος είναι η κάλυψη του 100%

των περιοχών το 2020
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
ΤΥΠΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ
ΠΗΓΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(υπολογισμός/
Παρατηρήσεις)επικαιροποιηθεί και

εγκριθεί (2η Διαχειριστική
περίοδος)
Σχέδια Διαχείρισης ΖΕΠ
που έχουν
επικαιροποιηθεί και
εγκριθεί (2η Διαχειριστική
περίοδος)

Εκροών Αριθμός 0 202 Στόχος είναι η κάλυψη του 100%
των περιοχών το 2020

3. Αποτελέσματα

Οι δείκτες αποτελέσματος είναι μεταβλητές που εκφράζουν την αλλαγή που προκαλείται ως
αποτέλεσμα της επιλεχθείσας πολιτικής, άλλα και άλλων παραγόντων που συνεπιδρούν.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
ΤΥΠΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ
ΠΗΓΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(υπολογισμός/
Παρατηρήσεις)2014 2020

Τύποι οικοτόπων σε
Ικανοποιητική Κατάσταση
Διατήρησης

Αποτελέσ
ματος

Αριθμός τύπων
οικοτόπων 51 85

Οι τιμές προέκυψαν από τους
στόχους που διατυπώνονται στην
Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της
ΕΕ.
Η τιμή βάσης προέρχεται από τη 2η

εξαετή έκθεση (2006). Τα δεδομένα
αυτά θα επικαιροποιηθούν με την 3η

εξαετή έκθεση, ιδιαίτερα όσον
αφορά την ορνιθοπανίδα και τα
ασπόνδυλα. Οι τιμές του στόχου 2020
θα αξιολογηθούν με βάση τα
αποτελέσματα της 4ης εξαετούς
έκθεσης (2020).

Αριθμός ειδών για τα
οποία καταγράφεται
βελτίωση της κατάστασης
διατήρησης

Αποτελέσ
ματος

Αριθμός ειδών
Χλωρίδα 0 11
Θηλαστικά 0 7
Αμφίβια/ερπετ
ά 0 9

Ψάρια 0 3
Ασπόνδυλα 0 1

Ορνιθοπανίδα 0 -

Η.1 Αξιολόγηση και Επικαιροποίηση του ΠΔΠ

Η αξιολόγηση και επικαιροποίηση του ΠΔΠ στηρίζεται στο σύστημα παρακολούθησης όπως
παρουσιάζεται παραπάνω. Επίσης προβλέπεται στο άρθρο 8 της Οδηγίας 92/ 43/ ΕΕ η ανά 2ετία
αξιολόγηση και επικαιροποίηση.

Η πρώτη αξιολόγηση και επικαιροποίηση προβλέπεται να γίνει το 1ο εξάμηνο του 2015.
Συγκεκριμένα με την ολοκλήρωση του προγράμματος της Εποπτείας εντός του 2015 θα υπάρξουν
αποτελέσματα για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του
Παραρτήματος Ι και των ειδών του Παραρτήματος ΙΙ,IV,V όπως προβλέπεται από το άρθρο 17 της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Τα αποτελέσματα αυτά θα τροφοδοτήσουν την σχετική έκθεση όπως
προβλέπεται από το άρθρο 17. Αντίστοιχο πλαίσιο αξιολόγησης προβλέπεται και για τα είδη της
ορνιθοπανίδας, με βάση το οποίο θα συμπληρωθεί ο σχετικός Στόχος για το 2020.

Με δεδομένο επίσης ότι τα Σχέδια Διαχείρισης αποτελούν ίσως το σημαντικότερο εργαλείο
συλλογής δεδομένων για την αξιολόγηση του ΠΔΠ τίθεται ως 2η φάση αξιολόγησης το τέλος του
2016, στο οποίο θα πρέπει με βάση τον σχεδιασμό να έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί τα Σχέδια
Διαχείρισης.

Η 3η φάση αξιολόγησης προτείνεται να πραγματοποιηθεί παράλληλα με την διαδικασία
αξιολόγησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αναμένεται να υλοποιηθεί περί το μέσο της
εφαρμογής των προγραμμάτων (2018).  Στόχος είναι τόσο οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις των
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προγραμμάτων να τροφοδοτήσουν με δεδομένα την διαδικασία αξιολόγησης του ΠΔΠ, όσο και τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης του ΠΔΠ και οι δράσεις επικαιροποίησης που ενδεχομένως θα
προκύψουν να τροφοδοτήσουν τις διαδικασίες αναθεώρησης των Προγραμμάτων.

Η 4η φάση αξιολόγησης προτείνεται να γίνει το 2020. Σημαντικό ορόσημο είναι η ολοκλήρωση της
εφαρμογής των πρώτων Σχεδίων Διαχείρισης, η αξιολόγησή τους και η σύνταξη των Δεύτερων
Σχεδίων Διαχείρισης των περιοχών N2000.

H.2 Ανάπτυξη κοινού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης των Σχεδίων
διαχείρισης των Περιοχών Natura 2000.

Η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου παρακολούθησης της εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης
αποσκοπεί στην δημιουργία σωρευτικών δεδομένων σε επίπεδο γεωγραφικής ή διοικητικής
ενότητας (Περιφέρειας, Κράτους), προκειμένου να αποτυπωθεί το συνολικό αποτέλεσμα και
απόδοση των δράσεων. Η δημιουργία των σωρευτικών δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι
μόνο για την προφανή δημιουργία μιας συνολικής εικόνας, άλλα και για την δυνατότητα
συγκριτικής ανάλυσης (benchmarking) που θα επιτρέψει κατά την αξιολόγηση την αναγνώριση
εμποδίων, την αναγνώριση και διάδοση καλών πρακτικών, την μεταφορά τεχνογνωσίας κ.α..

Από την πλευρά αυτή το πλαίσιο αυτό αποτελεί και σημαντική παράμετρος της παρακολούθησης
και αξιολόγησης του ΠΔΠ.


