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Θεωρούµε θετικό το γεγονός ότι η χώρα προχωρά στην εκπόνηση του Εθνικού Πλαισίου 

∆ράσεων προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000. Τα σχόλια που ακολουθούν 

αποτελούν τη συµβολή µας στην οριστικοποίηση του κειµένου διαβούλευσης. 

 

Στον πίνακα 4 που συνοψίζει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες, γεννώνται ερωτηµατικά ως προς 

την κατανοµή των κονδυλίων µεταξύ µελετών και εφαρµογής της διαχείρισης. 

Αναφερόµαστε ιδιαίτερα στα κονδύλια για την ολοκλήρωση Εθνικού Συστήµατος 

Προστατευόµενων Περιοχών και διαχειριστικών δοµών περιοχών Natura 2000 (κατηγορίες 

δράσεων 1,2,5,6,7,8). Επίσης, χρειάζεται να αποσαφηνιστεί αν το ποσό των 56.000.000 

ευρώ αφορά και στην εφαρµογή της παρακολούθησης, δεδοµένου ότι οι κωδικοί 

κατηγοριών δράσεων που επιλέχθηκαν περιλαµβάνουν µόνο τον σχεδιασµό, ενώ λείπει ο 

κωδικός 19 της εφαρµογής της εποπτείας. Γενικότερα, στον πίνακα 4, να γίνει έλεγχος µε 

τους κωδικούς κατηγοριών δράσεων. Για παράδειγµα, στις δράσεις ανάδειξης 

προστατευόµενων περιοχών δεν περιλαµβάνονται οι συναφείς κωδικοί 22 και 25.  

 

Το ΥΠΕΚΑ έχει ενεργοποιήσει διαδικασία αναθεώρησης του Εθνικού Συστήµατος 

Προστατευόµενων Περιοχών, η οποία εξ όσων γνωρίζουµε, δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι 

σκόπιµο η παρούσα µελέτη στο κεφ. F.1. να µην προτρέξει ως προς το αποτέλεσµα αυτής.  

 

∆εν είναι κατανοητή η διάκριση απειλών και πιέσεων στον Πίνακα Β.1 του παραρτήµατος. 

Αν αφορά στην τρέχουσα και µελλοντική κατάσταση αντιστοίχως, προβληµατίζει η 

εκτίµηση για άρση πιέσεων σε περιπτώσεις όπως π.χ. η απάλειψη του κωδικού Ε.03 για τον 

τύπο οικοτόπου 1510 και των κωδικών F02.02 και Η.0.1. για τον τύπο οικοτόπου 1120. 

Ταυτοχρόνως υπάρχει αναντιστοιχία κειµένου µε τις προτεραιότητες (κεφ. F.1.) και του 

πίνακα B.1. ως προς την αναγνώριση των πιέσεων. Είναι σκόπιµο να προτεραιότητες 

διατήρησης να εξυπηρετούν την άρση των πιέσεων που έχουν αναγνωρισθεί και συνεπώς 

να υπάρχει συνέπεια µεταξύ του κειµένου και του πίνακα. Για παράδειγµα, στον τύπο 

οικοτόπου προτεραιότητας σε κακή κατάσταση διατήρησης 1510 προτείνεται η διαχείριση 

της βόσκησης ως µέτρο προτεραιότητας, ενώ η βόσκηση απουσιάζει από τις πιέσεις / 

απειλές του πίνακα. Ταυτοχρόνως, δεν αντιµετωπίζονται προβλήµατα εναποθέσεων / 

απορρίψεων που έχουν αναγνωρισθεί ως τρέχουσες πιέσεις στον πίνακα αλλά όχι στον 

κείµενο.  

 

∆εν κρίνεται σκόπιµο στο παρόν γενικό κείµενο να υποδεικνύονται µεθοδολογίες, που 

µπορεί και να προδιαγράφουν περιοριστικά τη δράση (π.χ. παρακολούθηση οικοτόπων µε 

τη µέθοδο απουσίας/παρουσίας). 

 

 



 
 

 

Στο κεφ. F.3., σε ό,τι αφορά σε οικοτουριστική ανάπτυξη – πράσινο τουρισµό, είναι 

σκόπιµο να υπάρχει συσχέτιση µε το ΕΜΕΠΕΡΑΑ για τον τουρισµό (και ακόµη 

καλύτερα εξειδίκευση), έτσι ώστε να µην προβλέπονται διαφορετικού τύπου δράσεις 

για το ίδιο αντικείµενο. Σε κάθε περίπτωση, η έµφασή θα πρέπει να είναι στον 

αειφόρο τουρισµό σύµφωνα µε τις σύγχρονες τάσεις.  

 

Στο ίδιο κεφάλαιο, στην ενότητα για την κλιµατική αλλαγή να περιληφθούν στις 

ενέργειες που αποτελούν βασικό προσανατολισµό, α) η εκτίµηση των επιπτώσεων 

στους υγροτόπους (που µνηµονεύεται στον αναλυτικό πίνακα G.2.a) και β) δράσεις 

προσαρµογής των οικοσυστηµάτων στην κλιµατική αλλαγή, περιλαµβανοµένων των 

υγροτοπικών και δασικών. 

 

Στους πίνακες του κεφ. G µε τα µέτρα προτεραιότητας, στις πηγές χρηµατοδότησης 

αναφέρονται ταυτοχρόνως Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) (π.χ. ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

και Ευρωπαϊκά Ταµεία (π.χ. Ταµείο Συνοχής, ΕΚΤ) τα οποία όµως τροφοδοτούν τα 

ΕΠ και άρα οι πόροι τους δεν αθροίζονται. Επίσης δεν είναι σαφής η προγραµµατική 

περίοδος διότι µνηµονεύονται ΕΠ της προηγούµενης περιόδου (π.χ. ΕΠΑΝ, 

ΕΠΕΑΕΚ). Επίσης, δεν είναι κατανοητές οι αναφορές του ΕΠΑΝ στις δράσεις του 

πίνακα G.1.d. 

 

Στους ίδιους πίνακες, η συσχέτιση των δράσεων µε το χρηµατοδοτικό µέσο LIFE 

είναι αυθαίρετη, και ενδεχοµένως αποδειχθεί απαγορευτική για πολλές κατηγορίες 

δράσεων. ∆ράσεις διατήρησης, διαχείρισης, αποκατάστασης, ενηµέρωσης – 

επικοινωνίας, προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, αξιολόγησης των υπηρεσιών των 

οικοσυστηµάτων κ.λπ. που το χρηµατοδοτικό µέσο LIFE εντάσσει στις 

προτεραιότητές του και µπορούν να συγχρηµατοδοτηθούν δεν θεωρούνται 

αντικείµενο χρηµατοδότησής του στην παρούσα µελέτη. Η διόρθωση των πινάκων 

είναι αναγκαία, ενόψει της υποβολής προτάσεων LIFE για την περίοδο 2014 – 2020. 

 

Στους ίδιους πίνακες, και κατά περίπτωση στο κεφ. F, να ενταχθούν οι 

προτεραιότητες δράσεων που καταγράφηκαν στο Μεσογειακό Βιογεωγραφικό 

Σεµινάριο που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο 2014. Αποτελεί 

προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σηµειώνεται ότι η προσέγγιση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν εστιάζει τόσο στην εκπόνηση µελετών, όσο στη διάδοση 

και εφαρµογή καλών πρακτικών. 

 

Να επανεξεταστεί η σκοπιµότητα εκπόνησης στρατηγικών µελετών. Ως παράδειγµα, 

προβληµατίζει η απαίτηση για στρατηγική µελέτη παρεµβάσεων εξορθολογισµού 

γεωργικών πρακτικών σε γαίες που γειτνιάζουν µε σηµαντικές υγροτοπικές περιοχές 

δεδοµένου ότι στο ΕΠΑΑ 2014 – 2020 προβλέπονται συγκεκριµένες δράσεις σε 

συγκεκριµένες υγροτοπικές περιοχές, ενώ αντίστοιχες προβλέψεις υπάρχουν στα 

Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής.  

 

Ευρύτερα, η έµφαση πρέπει να είναι στην εφαρµογή.  

 


