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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου περιλαμβάνει την παρακολούθηση
της διαχείρισης του έργου και των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων μέσω των δράσεων F, και
την παρακολούθηση της υλοποίησης και της αποτελεσματικότητας των προπαρασκευαστικών
δράσεων (Δράσεις Α) και των δράσεων με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο του έργου
(Δράσεις C,E), μέσω των δράσεων D και F.
Η παρακολούθηση της διαχείρισης του έργου βασίζεται στο πλάνο εργασίας της πρότασης του
έργου και συνίσταται στην περιοδική μέτρηση και καταγραφή των στοιχείων προόδου της
υλοποίησης του έργου. Παράλληλα, η πρόοδος του έργου παρακολουθείται από τον Εκτελεστικό
Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Executive Agency for Small and Medium-sized
Enterprises) μέσω των ενδιάμεσων αναφορών προόδου (Interim Reports), οι οποίες συντάσσονται
και υποβάλλονται στο τέλος κάθε Φάσης και της τελικής αναφοράς έργου (Final Report).
Στο παρόν παραδοτέο παρουσιάζονται οι διαθέσιμοι δείκτες παρακολούθησης των δράσεων Α
(προπαρασκευαστικές δράσεις) και οι δείκτες προόδου και απήχησης της δράσης Ε (δράσεις
επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων) οι οποίοι καταγράφονται και αξιολογούνται στο
πλαίσιο της δράσης F. Επίσης, συνοπτική αναφορά γίνεται στους δείκτες παρακολούθησης των
δράσεων C (συγκεκριμένες δράσεις διατήρησης, κατάρτισης και ενίσχυσης ικανοτήτων). Ο
αντίκτυπος στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία αυτών των δράσεων αξιολογείται
κυρίως μέσω των δράσεων D του έργου και των δεικτών που έχουν αναπτυχθεί ειδικά γι΄αυτό το
σκοπό.
Τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος του έργου αξιολογούνται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) μέσω
των βασικών δεικτών επιδόσεων (Key Project Indicators) οι οποίοι εισάγονται στο διαδικτυακό
εργαλείο KPI στην αρχή υλοποίησης του έργου, σε μια ενδιάμεση φάση και στο τέλος του έργου.
Σε ξεχωριστή ενότητα γίνεται αναφορά στην παρακολούθηση της υλοποίησης του Πλαισίου
Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η
οποία αποτελεί αντικείμενο της δράσης D.1 του έργου.

www.edozoume.gr
iii

SUMMARY
The project monitoring and evaluation system includes the monitoring of the project management
and the complementary funds through actions F and the monitoring of the implementation and
effectiveness of preparatory actions (Actions A) and actions with environmental and social economic
impact (Actions C, E), through actions D and F.
Monitoring project management is based on the plan of the project proposal and consists of
measuring and recording periodically the progress data of the project implementation. The progress of
the project is assessed by the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises through the
interim progress reports, which are submitted at the end of each phase and the final project report.
Available progress indicators of actions A (preparatory actions) and progress and reach indicators
of action E (communication and dissemination actions) monitored through action F, are included in the
present deliverable. Also, a brief reference is made to the indicators developed for the monitoring of
actions C (concrete conservation actions and capacity building activities). The environmental and
socio-economic impact of these actions is assessed mainly through actions D of the project.
Τhe expected results of their project in terms of environmental and socio-economic benefits (Key
Project Indicators) are recorded as well through the KPI webtool (accessible to LIFE funded projects) –
both with the first report (progress or mid-term) and the final report. The indicators are complemented
by context parameters and economic indicators. The Executive Agency for Small and Medium-sized
Enterprises verifies the data and evaluates the projects progress and success.
In a separate section, reference is made to the monitoring of the project's contribution to the
implementation of the Greek Prioritised Action Framework (PAF), for the programming period 20142020, which is implemented through action D.1.
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1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE-IP 4 NATURA
1.1

Το έργο LIFE-IP 4 NATURA

Το έργο LIFE-IP 4 NATURA έχει διάρκεια 8 έτη (2018-2025) και προϋπολογισμό €17 εκατ. (με
συγχρηματοδότηση €10,2 εκατ. από την ΕΕ, και €6,8 εκατ. εθνική συμμετοχή, από τα οποία €4 εκατ.
από το Πράσινο Ταμείο).
Το έργο συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), και σε αυτό
συμμετέχουν εννέα ακόμα εταίροι: το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
το WWF Ελλάς, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφέρεια Αν.
Μακεδονίας & Θράκης, η Περιφέρεια Αττικής, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας και το Πράσινο Ταμείο. Σύμφωνα με την τροποποίηση της πρότασης του έργου, στη
Φάση ΙΙ προστίθεται ένας ακόμα εταίρος, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση συνολικά των δράσεων διατήρησης και προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος και την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τη φύση στην Ελλάδα.
Αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη και συντονισμένη πρωτοβουλία για την υλοποίηση του
Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας της χώρας για το δίκτυο Natura 2000 σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα το έργο αποσκοπεί:
 στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού
ενδιαφέροντος που αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις και απειλούνται τόσο σε εθνική όσο
και σε περιφερειακή κλίμακα μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης και
εφαρμογή θεσμικών εργαλείων,
 στην ολοκληρωμένη διαχείριση του δικτύου Natura 2000,
 στην αξιολόγηση της κατάστασης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους,
 στην ενδυνάμωση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών και υπηρεσιών που είναι
αρμόδιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη φύση,
 στην ενεργό συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στη διατήρηση και διαχείριση των
περιοχών Natura 2000,
 στην ευρεία ενημέρωση του ελληνικού κοινού αναφορικά με το δίκτυο Natura 2000 και τη
σημασία του στη συμμετοχή των πολιτών και την υιοθέτηση νοοτροπιών και συμπεριφορών
θετικών απέναντι στις περιοχές Natura,
 στο συντονισμό και παρακολούθηση των έργων που αφορούν τις περιοχές του δικτύου Natura
2000 και χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές.
Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις, τόσο σε εθνική όσο και σε
περιφερειακή κλίμακα:
 Εκπόνηση, θεσμοθέτηση και υλοποίηση σχεδίων δράσης ειδών και οικοτόπων κοινοτικού
ενδιαφέροντος (Δράσεις Α.1, C.1).
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 Πιλοτική εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 σε 4
γεωγραφικές περιοχές της χώρας (Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης και τα χωρικά όρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας)
(Δράση C.2).
 Ανάπτυξη της κατάλληλης μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό, τη χαρτογράφηση και την
αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ελλάδα (κυρίως εντός αλλά και εκτός του
δικτύου Natura 2000) και εφαρμογή χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημικών
υπηρεσιών (MAES) σε πιλοτικές περιοχές (Δράσεις Α.3, C.6).
 Δημιουργία ενός διαδραστικού και διαλειτουργικού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών
(ppGIS / webGIS) για την οπτικοποίηση και την παρακολούθηση των οικοσυστημικών
υπηρεσιών (Δράση C.4).
 Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των
προστατευόμενων περιοχών και δημιουργία νέων σύγχρονων εργαλείων άσκησης πολιτικής,
τα οποία θα διευκολύνουν τη λήψη ορθών αποφάσεων από στελέχη όλων των επιπέδων της
δημόσιας διοίκησης για την καλύτερη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 (Δράσεις Α.2,
Α.4, C.3, C.5).
 Καθορισμός στόχων διατήρησης για περιοχές ΕΖΔ της χώρας και θεσμοθέτησή τους (Δράση
C.7).
 Πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης με στόχο της καλύτερη ενημέρωση του κοινού για τις
περιοχές Νatura 2000, και την ενεργοποίηση και συμμετοχή του σε δράσεις που αφορούν στην
προστασία και διαχείρισή τους. Επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου
(Δράση Ε.1) και μεταφορά τεχνογνωσίας σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο (Δράση Ε.2).
 Διαχείριση και παρακολούθηση της πορείας του έργου (Δράση F.1).
 Συντονισμός και κινητοποίηση για την απορρόφηση πόρων από άλλες σχετικές πηγές
χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικές ή ιδιωτικές) για την εφαρμογή
συμπληρωματικών μέτρων ή δράσεων (Δράση F.2).
 Επικαιροποίηση του πλαισίου δράσεων προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000 για την
περίοδο 2021-2027 ώστε να υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για τις
περιοχές Natura 2000 (Δράση D.1).
 Παρακολούθηση του αντίκτυπου του έργου (Δράσεις D.1, D.2, D.3, D.4., D.5).
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Εικόνα 1-1. Οι δράσεις του έργου LIFE IP 4 NATURA
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1.2

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου περιλαμβάνει:


την παρακολούθηση της διαχείρισης του έργου και των συμπληρωματικών
χρηματοδοτήσεων, η οποία βασίζεται στο πλάνο εργασίας της πρότασης του έργου και
συνίσταται στη μέτρηση και καταγραφή περιοδικά των στοιχείων προόδου της υλοποίησης
του έργου,



την παρακολούθηση της υλοποίησης και αποτελεσματικότητας των δράσεων του έργου
καθώς και τα οφέλη, ή την όποια επίδραση τους στο περιβάλλον, την οικονομία και
κοινωνία, μέσω των δεικτών που έχουν αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό (δείκτες προόδου
και αποτελεσμάτων και βασικοί δείκτες επιδόσεων - Key Project Indicators).

Σε ξεχωριστή ενότητα γίνεται αναφορά στην παρακολούθηση της υλοποίησης του Πλαισίου
Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 20142020. Στο πλαίσιο της δράσης D.1 (υπο-δράση D.1.1) αξιολογείται η συνολική αποτελεσματικότητα
του έργου που σχετίζεται με τη συνεισφορά των δραστηριοτήτων του έργου στην υλοποίηση των
μέτρων και δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο ελληνικό ΠΔΠ 2014-2020. Στις
δραστηριότητες του έργου συμπεριλαμβάνονται οι δράσεις του έργου και οι συμπληρωματικές
χρηματοδοτήσεις.
O Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Executive Agency for Small and
Medium-sized Enterprises) παρακολουθεί τα αποτελέσματα και αξιολογεί τον αντίκτυπο των
προγραμμάτων LIFE μέσω των βασικών δεικτών επιδόσεων (Key Project Indicators). Οι τιμές
αναφοράς καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και
κοινωνικοοικονομικά οφέλη εισάγονται στη βάση δεδομένων του διαδικτυακού εργαλείου KPI. Τα
ολοκληρωμένα έργα LIFE πρέπει να αναφέρουν τον πλήρη αντίκτυπο του έργου, δηλαδή να
συλλέξουν τα απαραίτητα δεδομένα για την εκτίμηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τόσο των
δράσεων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα LIFE όσο και των δράσεων που
χρηματοδοτούνται από συμπληρωματικούς πόρους. Λόγω της σχετικά μεγάλης διάρκειας των
Ολοκληρωμένων Έργων, οι βασικοί δείκτες επιδόσεων (τιμές αναφοράς και αναμενόμενα
αποτελέσματα) συμπληρώνονται στην αρχή του έργου και αναθεωρούνται σε μια ενδιάμεση φάση.
Στο τέλος του έργου συμπληρώνονται τα αποτελέσματα του έργου.
Οι βασικοί δείκτες επιδόσεων του έργου (Key project indicators) παρατίθενται στο Παράρτημα
I του παρόντος.
Στο παρόν παραδοτέο παρουσιάζονται οι διαθέσιμοι δείκτες παρακολούθησης των δράσεων Α
(προπαρασκευαστικές δράσεις) και οι δείκτες προόδου και απήχησης της δράσης Ε (δράσεις
επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων) οι οποίοι συλλέγονται και αξιολογούνται στο
πλαίσιο της δράσης F. Συνοπτική αναφορά γίνεται στους δείκτες παρακολούθησης των δράσεων C
(συγκεκριμένες δράσεις διατήρησης, κατάρτισης και ενίσχυσης ικανοτήτων). Ο αντίκτυπος στο
περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία αυτών των δράσεων αξιολογείται κυρίως μέσω των
δράσεων D του έργου και των δεικτών που έχουν αναπτυχθεί ειδικά γι΄αυτό το σκοπό. Τέλος,
παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των δράσεων για τη Φάση Ι του έργου.
Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της
προόδου και των αποτελεσμάτων του έργου.
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Εικόνα 1-2. Το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της πρόοδου και των αποτελεσμάτων του έργου
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2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.1

Διαχείριση του έργου και δείκτες παρακολούθησης

Η Δράση F.1 Δομή και διαχείριση του έργου στοχεύει στην παρακολούθηση της διαχείρισης του
έργου η οποία βασίζεται στο πλάνο εργασίας της πρότασης, και συνίσταται στην περιοδική
καταγραφή των στοιχείων προόδου της υλοποίησης του έργου. Τα κυριότερα στοιχεία που
καταγράφονται ανά Φάση είναι: ο αριθμός των παραδοτέων (deliverables), η έγκαιρη ολοκλήρωση
των παραδοτέων (deliverables) και των ορόσημων (milestones), και ο αριθμός συναντήσεων και
συνεδριάσεων που αφορούν τη διαχείριση του έργου.
H Oμάδα Διαχείρισης Έργου (Project Administration Group) του ΥΠΕΝ είναι υπεύθυνη για τη
διαχείριση σύμφωνα με το πλάνο εργασίας της πρότασης και τις τροποποιήσεις που ενδέχεται να
προκύψουν, ενώ η Επιτροπή Διαχείρισης Έργου (Project Steering Committee) αποτελούμενη από
τους αντιπροσώπους των εταίρων του έργου, συμβάλλει ουσιαστικά ως προς αυτό το σκοπό.
Από το σύνολο των δράσεων του έργου (4 προπαρασκευαστικές δράσεις, 6 συγκεκριμένες
δράσεις διατήρησης, 5 δράσεις παρακολούθησης του αντίκτυπου του έργου, 2 δράσεις
επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων, 2 δράσεις διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου),
8 δράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ 2 δράσεις έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία στην Φάση Ι,
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
Όσον αφορά στην ποιοτική αξιολόγηση υλοποίησης του έργου, παρατηρείται ότι, σε γενική
βάση, η ανάπτυξη των παραδοτέων και των ορόσημων ακολούθησε το προβλεπόμενο
χρονοδιάγραμμα, με πολύ μικρές αποκλίσεις. Από το σύνολο των παραδοτέων του έργου (84
σύμφωνα με την αρχική πρόταση, 99 σύμφωνα με την τροποποίηση της πρότασης για τη Φάση II του
έργου), ολοκληρώθηκαν όλα τα παραδοτέα που προβλέπονταν για την Φάση Ι (25 παραδοτέα). Μικρή
καθυστέρηση σημειώθηκε σε 4 από τα 25 παραδοτέα. Στο πλαίσιο της Φάσης Ι έλαβαν χώρα όλες οι
αναγκαίες συναντήσεις που αφορούν τη διαχείριση του έργου και οι σχετικές συναντήσεις για την
παρακολούθηση και κινητοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων. Περισσότερα στοιχεία για
τον συντονισμό των συμπληρωματικών πηγών χρηματοδότησης παρουσιάζονται σε επόμενο
κεφάλαιο. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες προόδου που αφορούν στη
διαχείριση του έργου.
Πίνακας 2-1. Δείκτες παρακολούθησης της διαχείρισης του έργου
Δείκτες προόδου

Αριθμός παραδοτέων που ολοκληρώθηκαν
Αριθμός παραδοτέων που ολοκληρώθηκαν με καθυστέρηση
Ορόσημα που επιτεύχθηκαν
Ορόσημα που επιτεύχθηκαν με καθυστέρηση
Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαχείρισης Έργου
Συναντήσεις με την Εξωτερική Ομάδα Παρακολούθησης
έργου (Project visits)

Φάση Ι
Τιμή
δείκτη
25
4
20
7
4
3

Φάση ΙΙ
Τιμή
δείκτη

Φάση ΙΙΙ
Τιμή
δείκτη

Φάση IV
Τιμή
δείκτη
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Δείκτες προόδου

Φάση Ι
Τιμή
δείκτη

Συναντήσεις Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής
Αναφορές προόδου
Έλεγχοι/αναφορές οικονομικού αντικειμένου

Φάση ΙΙ
Τιμή
δείκτη

Φάση ΙΙΙ
Τιμή
δείκτη

Φάση IV
Τιμή
δείκτη

1
13
4

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των παραδοτέων που ολοκληρώθηκαν
κατά την Φάση I του έργου και ο αριθμός των παραδοτέων των επόμενων φάσεων του έργου.
F.2

1

F.1

1

E.2

3
4
2

E.1

7

D.5

8

2

D.4

3

D.3

4

D.2

2

D.1

3

C.7

9

2

C.6

7

C.5

2

2

C.4

3

C.3

3

C.2

5

C.1

2

A.4

4

A.3

2

A.2

2

A.1

0
10

0
3

0

3
2

4

6

Παραδοτέα Φάση Ι

8

10

12

14

16

Παραδοτέα επόμενων φάσεων

Εικόνα 2-1. Αριθμός παραδοτέων που ολοκληρώθηκαν στη Φάση I και αριθμός
παραδοτέων επόμενων φάσεων για κάθε δράση του έργου LIFE IP 4 NATURA
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Από το συνολικό προϋπολογισμό του έργου 17.000.000 ευρώ, στη Φάση I του έργου (από
12/2017 έως 11/2019) έχει δαπανηθεί το ποσό των 1.557.546,70 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο
9.16% του συνολικού προϋπολογισμού (Εικόνα 2-2).
9%

91%

Budget according to the Grant Agreement in €*

Incurred costs overall till reporting date in €

Εικόνα 2-2. Ποσοστό δαπανών για τη Φάση I του έργου στο σύνολο του προϋπολογισμού

Ειδικότερα, όσον αφορά τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ανά κατηγορία (Εικόνα 2-3), το
μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών για τη Φάση Ι αποτελούν οι δαπάνες προσωπικού (73.88% του
συνόλου δαπανών). Η εν λόγω δαπάνη αιτιολογείται επαρκώς, δεδομένου ότι η πλειονότητα των
δράσεων που υλοποιήθηκαν στη Φάση Ι αφορούν προπαρασκευαστικές δράσεις και μελέτες και δεν
περιλαμβάνουν τις κύριες δράσεις διατήρησης του έργου. Όσον αφορά τις λοιπές δαπάνες του
έργου, για τη Φάση Ι, ο εξοπλισμός αποτελεί το 7.61%, η εξωτερική βοήθεια αποτελεί το 7.41%, οι
μετακινήσεις αποτελούν το 3.55%, τα αναλώσιμα αποτελούν το 0.86%, οι λοιπές δαπάνες το 0.34%
και οι έμμεσες δαπάνες αποτελούν το 6.54%. Δεν πραγματοποιήθηκε καμία δαπάνη στην κατηγορία
των υποδομών.

www.edozoume.gr
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Personnel, 73.88%

Overheads,
6.54%

Equipment,
7.61%

External
assistance,
7.41%

Travel, 3.35%

Other costs, 0.34%

Infrastructure, 0.00%
Consumables, 0.86%

Εικόνα 2-3. Ποσοστό δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης

Ειδικότερα, στην κατηγορία δαπανών προσωπικού (1η στήλη), έχει δαπανηθεί το 14.69% του
προϋπολογισμού της κατηγορίας ενώ στον εξοπλισμό (5η στήλη) έχει δαπανηθεί το 22.93% του
προϋπολογισμού της κατηγορίας αυτής. Οι δύο αυτές κατηγορίες έχουν τη μεγαλύτερη
απορρόφηση στο έργο και αυτό αιτιολογείται και στις δύο κατηγορίες δαπανών, αφενός λόγω του
ότι στη Φάση Ι υλοποιήθηκαν προπαρασκευαστικές δράσεις με υψηλής έντασης εργασία
προσωπικού, και αφετέρου λόγω των αναγκών για προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση των
λοιπών δράσεων του έργου και των επομένων φάσεων. Όσον αφορά στις μετακινήσεις, έχει
δαπανηθεί το 7.23% του προϋπολογισμού της κατηγορίας ενώ τα αναλώσιμα έχουν ανέλθει στο
5.05% του προϋπολογισμού της κατηγορίας. Η εξωτερική βοήθεια ανήλθε στο 2.19% του
προϋπολογισμού της κατηγορίας και οι λοιπές δαπάνες στο 2.47% (Εικόνα 2-4).
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Εικόνα 2-4. Ποσοστό δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης για τη Φάση Ι σε σχέση με το σύνολο της δαπάνης

Όσον αφορά στη συνεισφορά του κάθε εταίρου στον προϋπολογισμό της Φάσης Ι, το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΜΕΕΝ) έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά, ενώ ακολουθούν το WWF
Ελλάς (WWF GR), το Πανεπιστήμιο Πατρών (UPAT), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (DUTH),
η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (HOS) και το Πράσινο Ταμείο (GRFU). Σημειώνεται ότι η χαμηλή
συνεισφορά των Περιφερειών Κρήτης (CRETE), Αττικής (ROA), Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
(REMTH) και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (APDHP-DM) θα
αντισταθμιστεί στις επόμενες φάσεις με την έναρξη της υλοποίησης των σχεδίων διαχείρισης.
GRFU
APDHP-DM
ROA
REMTH
CRETE
HOS
WWF GR
DUTH
UPAT
MEEN

0.00 €

100,000.00 € 200,000.00 € 300,000.00 € 400,000.00 € 500,000.00 €

Εικόνα 2-5. Συνεισφορά κάθε εταίρου στις τρέχουσες δαπάνες του έργου

Όσον αφορά στις τρεις παραμέτρους – στόχους του σχεδιασμού υλοποίησης του έργου, την
ποιότητα εκτέλεσης (απόδοση), το χρόνο και το κόστος για την Φάση Ι του έργου, συνοπτικά
αναφέρονται τα παρακάτω:
Ποιότητα εκτέλεσης (απόδοση):


Δεν εμφανίστηκαν απροσδόκητα τεχνικά προβλήματα
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Δεν σημειώθηκε ανεπάρκεια πόρων



Δεν εμφανίστηκαν προβλήματα ποιότητας και αξιοπιστίας. Οι αναθεωρήσεις σε
παραδοτέα αφορούν σε συμπλήρωση δεδομένων ή σχόλια της ομάδας
παρακολούθησης του έργου



Δεν προέκυψαν αλλαγές στις προδιαγραφές ή στο αντικείμενο του έργου



Δεν υπήρξαν προβλήματα συντονισμού ομάδων εργασίας



Έγινε ορθή χρήση του εξοπλισμού για τους σκοπούς του έργου

Χρόνος:


Δεν υπήρξε καθυστέρηση εργασιών λόγω τεχνικών δυσκολιών



Σημειώθηκαν καθυστερήσεις στους χρόνους ολοκλήρωσης των παραδοτέων και
οροσήμων τα οποία δεν επηρέασαν σημαντικά την υλοποίηση των δράσεων και ούτε
συνολικά την πορεία του έργου



Δεν υπήρξε λανθασμένη διαδοχή εργασιών



Δεν σημειώθηκε ανεπάρκεια πόρων



Δεν πραγματοποιήθηκε επανάληψη εργασιών λόγω επανασχεδιασμού



Οι όποιες καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών αντιμετωπίστηκαν με
τις κατάλληλες προσαρμογές στο χρόνο και φόρτο εργασίας



Δεν υπήρξε καθυστέρηση εργασιών λόγω μη ολοκλήρωσης προηγούμενων εργασιών

Κόστος:


Οι δαπάνες για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στη Φάση Ι αιτιολογούνται επαρκώς
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος LIFE



Δεν προκλήθηκε επιπλέον κόστος για υποβολή τροποποιήσεων του προϋπολογισμού



Δεν προέκυψε ανάγκη χρήσης περισσότερων πόρων λόγω τεχνικών δυσκολιών

Η αντικειμενική καταγραφή των παραμέτρων της εκτέλεσης κατά τη Φάση Ι του έργου έδειξε
ότι δεν υπήρξαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ του αρχικού βασικού προγράμματος και του
προγράμματος υλοποίησης.
Η πρόοδος του έργου παρακολουθείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσειςτον (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) μέσω των αναφορών
προόδου οι οποίες συντάσσονται και υποβάλλονται στο τέλος κάθε Φάσης και της τελικής
αναφοράς έργου. Συνολικά θα υποβληθούν τρείς ενδιάμεσες αναφορές (Interim Report) και μια
τελική αναφορά (Final Report).
Τα παραδοτέα και οι αναθεωρημένες εκδόσεις τους αναρτώνται στην ιστοσελίδα του έργου
(www.edozoume.gr). Αναθεώρηση των παραδοτέων μπορεί να προκύψει μετά από αξιολογήσεις της
εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης του έργου ή την επικαιροποίηση δεδομένων (π.χ.
διαθεσιμότητα δεδομένων μετά την ολοκλήρωση του παραδοτέου).
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2.2

Συντονισμός των συμπληρωματικών πηγών χρηματοδότησης

Η Δράση F.2 Συντονισμός των συμπληρωματικών πηγών χρηματοδότησης, σχετίζεται με τη
παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης όλων των έργων για τη φύση και τη
βιοποικιλότητα που πραγματοποιούνται από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία (Ταμείο Συνοχής, ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΠΑΑ, ΠΕΠ).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της υλοποίησης της δράσης κατά το διάστημα της Φάσης Ι του έργου
και με όσα αναφέρονται στο παραδοτέο ‘1η Αναφορά για την υλοποίηση των Συμπληρωματικών
Δράσεων και την κινητοποίηση Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων’1:


Στο έργο LIFE IP 4 NATURA έχουν συνδεθεί συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις συνολικού
ύψους 360 Μ€ που αντιστοιχούν σε 43 Μ€ από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), 78 Μ€ από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 237 Μ€ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 1 Μ€ από το Πράσινο Ταμείο, μετά από κάποιες
τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική πρόταση. Οι συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις
από το ΤΣ και το ΕΤΠΑ αφορούν το σύνολο των προϋπολογισμών του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) που αντιστοιχεί στις
κατηγορίες παρέμβασης 085 ‘Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της
φύσης και πράσινη υποδομή’ και 086 ‘Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των
περιοχών Natura 2000’. Από το ΕΓΤΑΑ επιλέχθηκαν και συνδέθηκαν με το LIFE IP 4 NATURA
τα Μέτρα/Υπομέτρα του ΠΑΑ που σχετίζονται άμεσα με τις περιοχές του Δικτύου Natura
2000 και πιο συγκεκριμένα το Υπομέτρο 7.1 ‘Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για
το τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές’, η Δράση 10.1.1 ‘Προστασία της
Άγριας Ορνιθοπανίδας’, το Μέτρο 11 ‘Βιολογική γεωργία’ και το Υπομέτρο 12.2 ‘Αποζημίωση
για δασικές περιοχές του Natura 2000’. Τέλος από εθνικούς πόρους έχει συνδεθεί ένα έργο
προϋπολογισμού 1 Μ€ που έχει ενταχθεί στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου
Ταμείου και έχει τον τίτλο Εφαρμογή των 3 Σχεδίων Δράσης Ειδών (Νανόχηνα - Κιρκινέζι Ασπροπάρης).



Ως προς την πορεία υλοποίησης των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων, οι εντάξεις
(χορηγήσεις) ανέρχονται σε συνολικό προϋπολογισμό 188.302.724 € (53%). Ποσό ίσο με
61.266.252 € (17%) είναι προς χορήγηση (υπόλοιπο εξειδικεύσεων / ανοιχτών
προσκλήσεων), ενώ για το ποσό των 108.792.547 € (30%) δεν έχει ζητηθεί ακόμα
εξειδίκευση (ΕΤΠΑ, ΤΣ) ή δεν έχει ενεργοποιηθεί το μέτρο (ΕΓΤΑΑ). Για το 91% των
ενταγμένων ποσών έχουν γίνει νομικές δεσμεύσεις (συμβασιοποιημένα έργα). Συνολικά, το
ποσό που έχει δαπανηθεί είναι 32.734.735 € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 9% επί των 358 Μ€
που είχαν συνδεθεί με το LIFE IP 4 NATURA στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

1
Κουτσοβούλου Κ., Δαλάκα Α., Μητσόπουλος Ι., Παράβας Β. (2019). 1η Αναφορά για την υλοποίηση των
Συμπληρωματικών Δράσεων και την κινητοποίηση Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων. Έργο LIFE-IP 4 NATURA:
Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των
οικοτόπων, και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (LIFE16 IPE/GR/000002). Παραδοτέο Δράσης F.2. Πράσινο Ταμείο, Αθήνα,
18 σελ. & Παραρτήματα.
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Κατά την περίοδο από 12/2017 έως 11/2019 που αντιστοιχεί και στην Φάση Ι του έργου LIFE
IP 4 NATURA , παρατηρείται μια εμφανώς αυξητική τάση στην ένταξη έργων (κατηγορίες
παρέμβασης 085 και 086) από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τα ΠΕΠ, γεγονός που αντικατοπτρίζεται
και στους συνολικούς προϋπολογισμούς των ενταγμένων έργων. Στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ
υλοποιούνται 14 εγκεκριμένα έργα, από τα οποία 2 είχαν ενταχθεί πριν τον 11/2017, 1
εντάχθηκε την περίοδο 12/2017-11/2018 και 11 εντάχθηκαν την περίοδο 12/2018-11/2019.
Στα ΠΕΠ αντιστοιχούν 38 ενταγμένα έργα, από τα οποία 10 είχαν ενταχθεί πριν τον 11/2017,
14 εντάχθηκαν την περίοδο 12/2017-11/2018 και 14 εντάχθηκαν την περίοδο 12/201811/2019. Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) έχουν συνδεθεί με το έργο 4
Μέτρα/Υπομέτρα/Δράσεις. Το Μέτρο 11 για τη βιολογική γεωργία είχε ενεργοποιηθεί πριν
τον 11/2017, με την πρώτη πρόσκληση για βιολογική γεωργία να έχει δημοσιευτεί τον
01/2017 και τη δεύτερη τον 12/2018. Το Υπομέτρο 7.1 για εκπόνηση θεματικών σχεδίων
διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές και η Δράση 10.1.1
για την προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας ενεργοποιήθηκαν το 2019 και οι προσκλήσεις
δημοσιεύτηκαν 01/2019 και 07/2019 αντίστοιχα. Το Υπομέτρο 12.2, το οποίο διαχειρίζεται
η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος - Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών δεν
έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Στο Πράσινο Ταμείο έχει ενταχθεί έργο για την υλοποίηση τριών
σχεδίων δράσης για τα πτηνά, πριν την έναρξη του LIFE IP 4 NATURA . Ωστόσο εκκρεμεί η
σύμβαση με τον ανάδοχο που θα υλοποιήσει το έργο.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες παρακολούθησης της προόδου της δράσης
που αφορά στο συντονισμό των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων.
Πίνακας 2-2. Δείκτες προόδου της δράσης για τον συντονισμό των συμπληρωματικών
χρηματοδοτήσεων
Δείκτες προόδου
Αριθμός ενταγμένων έργων (ΕΤΠΑ, ΤΣ)
Αριθμός μέτρων που έχουν ενεργοποιηθεί (ΕΓΤΑΑ)
Αριθμός ενταγμένων έργων (Εθνικοί πόροι)
Συναντήσεις με τις Διαχειριστικές Αρχές
συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων
Εντάξεις (χορηγήσεις)
Προς χορήγηση (υπόλοιπο εξειδικεύσεων /
ανοιχτών προσκλήσεων)
Ποσό για το οποίο δεν έχει ζητηθεί ακόμα
εξειδίκευση (ΕΤΠΑ, ΤΣ) ή δεν έχει ενεργοποιηθεί το
μέτρο (ΕΓΤΑΑ)
Ποσό που έχει δαπανηθεί
Συνολικό
ποσό
συμπληρωματικών
χρηματοδοτήσεων

Φάση Ι
Τιμή δείκτη

Φάση ΙΙ
Τιμή δείκτη

Φάση ΙΙΙ
Τιμή δείκτη

Φάση IV
Τιμή δείκτη

52
2
1
8
188.302.724 €
61.266.252 €
108.792.547 €
32.734.735 €
360,5 Μ€
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3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
3.1

Εκπόνηση, θεσμοθέτηση και υλοποίηση σχεδίων δράσης ειδών και οικοτόπων
κοινοτικού ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο της Δράσης C.1 Πιλοτική εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης για τα είδη και τους
οικοτόπους, θα υλοποιηθούν τα σχέδια δράσης που εκπονούνται και θεσμοθετούνται στη Δράση Α.1
Εκπόνηση και θεσμοθέτηση σχεδίων δράσης για είδη και οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος. Η
δράση θα διεξαχθεί σε εθνική κλίμακα σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στα Σχέδια Δράσης.
Επιπλέον, μια προσαρμοστική προσέγγιση μεταξύ της εφαρμογής και της παρακολούθησής τους στη
Δράση D.3 Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των σχεδίων
δράσης σε εθνική κλίμακα, θα επιτρέψει την τακτική αναθεώρηση της διαδικασίας διατήρησης και
θα προβλέπει ευελιξία στην υλοποίηση.
Η Δράση Α.1 περιλαμβάνει την εκπόνηση και θεσμοθέτηση Σχεδίων Δράσης ειδών και
οικοτόπων με σκοπό τη διατήρηση και προστασία τους. Κατά την πρώτη Φάση του έργου έγιναν οι
απαραίτητες διαδικασίες για την επιλογή των ειδών και οικοτόπων2 και αναπτύχθηκε ένα εθνικό
δεσμευτικό έγγραφο με προδιαγραφές για τη σύνταξη των Σχεδίων Δράσης ειδών και οικοτόπων
κοινοτικού ενδιαφέροντος (Παραρτήματα III, IV και V της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και παράρτημα I της
οδηγίας 2009/147/ΕΚ)3. Συνολικά στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP 4 NATURA, θα εκπονηθούν,
θεσμοθετηθούν και υλοποιηθούν 12 Σχέδια Δράσης που αφορούν συνολικά έναν (1) οικότοπο (2250*
Θίνες των παραλίων με Juniperus spp.), τρία (3) είδη ορνιθοπανίδας (Gyps fulvus, Gypaetus barbatus,
Aegypius monachus), έξι (6) είδη ιχθυοπανίδας (*Ladigesocypris ghigii, Salmo lourosensis, Salmo
macedonicus, Salmo farioides, Salmo pelagonicus, Salmo peristericus ), δύο (2) είδη κητωδών
(Phocoena phocoena, Tursiops truncatus), δύο (2) είδη χερσαίων θηλαστικών (Ursus arctos,
Rupicapra rupicapra balcanica), ένα (1) είδος θαλάσσιου θηλαστικού (Monachus monachus), ένα (1)
είδος ασπονδύλων (Parnassius apollo), ένα (1) είδος αμφιβίων (Pelophylax cerigensis), ένα (1) είδος
ερπετών (Caretta caretta) και ένα (1) είδος χλωρίδας (Silene holzmannii). Σημειώνεται ότι το Σχέδιο
Δράσης για τη θαλάσσια χελώνα (Caretta caretta) εκπονείται στο πλαίσιο του έργου LIFE
EUROTURLES (LIFE15 NAT/HR/000997) και θα θεσμοθετηθεί και υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου
LIFE-IP 4 NATURA. Οχτώ (8) Σχέδια Δράσης ολοκληρώθηκαν κατά τη Φάση I του έργου και άλλα
τέσσερα (4) Σχέδια Δράσεις θα ολοκληρωθούν κατά τη Φάση II του έργου.
Οι τιμές αναφοράς για τον οικότοπο και τα είδη (πληθυσμιακά δεδομένα, έκταση εξάπλωσης,
κατάσταση διατήρησης και τάσης) έχουν περιγραφεί στα Σχέδια Δράσης βάσει της υφιστάμενης
2
Κουτσογιάννη Μ., Δαλάκα Α., Μητσέλου Μ., Νικοκάβουρας Χ., Βερβέρης Χ., Βασιλάκη Ε., Κουτσοβούλου K.,
Μητσόπουλος Ι. (2018). Έκθεση των ημερίδων εργασίας σχετικά με την επιλογή των ειδών και οικοτόπων για την εκπόνηση,
θεσμοθέτηση και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης. LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση
των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα. Παραδοτέο
Δράσης Α.1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Αθήνα, σελ. 23 & Παράρτημα.
3
Παράβας Β., Κοράκης Γ., Πανίτσα Μ., Ντεμίρη Κ., Μαραγκού Π., Παπαϊωάννου Χ., Τζωρτζακάκη Ο., Σπάλα Κ.,
Μητσόπουλος Ι. (2018). Σχέδιο Περιεχομένων και Προδιαγραφών Σχεδίων Δράσης Ειδών και Οικοτόπων Κοινοτικού
Ενδιαφέροντος. LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου
Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα. Παραδοτέο Δράσης Α.1. Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Αθήνα, σελ. 6 & Παραρτήματα.
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πληροφορίας. Μετά την μετατροπή των Σχεδίων Δράσης σε Υπουργικές Αποφάσεις και τον ακριβή
προσδιορισμό των μέτρων που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο της Δράσης C.1 (επιλογή των μέτρων
που θα εφαρμοστούν, προσδιορισμός της χωρικής/χρονικής κλίμακας) θα είναι δυνατή η πρόβλεψη
των αναμενόμενων τιμών (πληθυσμός, έκταση εξάπλωσης, κατάσταση διατήρησης και τάση) τόσο
στο τέλος του έργου, όσο και 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του.
Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι τιμές αναφοράς για τον οικότοπο και τα είδη για τα
οποία εκπονούνται Σχέδια Δράσης στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE-IP 4 NATURA.
Πίνακας 3-1. Τιμές αναφοράς (2019) για τον οικότοπο και τα είδη Κοινοτικού ενδιαφέροντος για τα οποία
εκπονήθηκαν Σχέδια Δράσης
Είδος

Ladigesocypris ghigii

Salmo farioides

Salmo lourosensis

Salmo macedonicus

Salmo peristericus

Salmo pelagonicus

Parnassius apollo

Τιμή αναφοράς 2019 (baseline)
Έκταση (ha)

92500

Μέγεθος πληθυσμού (αριθμός
κελιών 5x5χλμ)
Κατάσταση Διατήρησης
Συνολική τάση κατάστασης
διατήρησης
Έκταση (ha)

37 κελιά

Μέγεθος πληθυσμού (αριθμός
κελιών 10x10χλμ)
Κατάσταση Διατήρησης

173 κελιά

Συνολική τάση κατάστασης
διατήρησης
Έκταση (ha)

Eπιδεινούμενη (-)

Μέγεθος πληθυσμού (αριθμός
ατόμων)
Κατάσταση Διατήρησης

1752 άτομα

Συνολική τάση κατάστασης
διατήρησης
Έκταση (ha)

Eπιδεινούμενη (-)

Μέγεθος πληθυσμού (αριθμός
κελιών 5x5χλμ)
Κατάσταση Διατήρησης

16 κελιά

Συνολική τάση κατάστασης
διατήρησης
Έκταση (ha)

Eπιδεινούμενη (-)

Μέγεθος πληθυσμού

3000-6500

Κατάσταση Διατήρησης

Μη Ικανοποιητική/ Κακή (U2)

Συνολική τάση κατάστασης
διατήρησης
Έκταση (ha)

Σταθερή (=)

Μέγεθος πληθυσμού (αριθμός
κελιών 5x5χλμ)
Κατάσταση Διατήρησης

49 κελιά

Συνολική τάση κατάστασης
διατήρησης
Έκταση (ha)

Eπιδεινούμενη (-)

Μέγεθος πληθυσμού

1000-5000 άτομα

Μη Ικανοποιητική/ Ανεπαρκής (U1)
Σταθερή (=)
1730000 ha

Μη Ικανοποιητική/ Ανεπαρκής (U1)

4200 ha

Μη Ικανοποιητική/ Κακή (U2)

40000 ha

Μη Ικανοποιητική/ Κακή (U2)

50 ha

122500 ha

Μη Ικανοποιητική/ Κακή (U2)

860000 ha
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Είδος

Pelophylax cerigensis

Rupicapra rupicapra
balcanica

Silene holzmannii

Οικότοπος *2250

Aegypius monachus

Gypaetus barbatus

Gyps fulvus

Ursus arctos

Τιμή αναφοράς 2019 (baseline)
Κατάσταση Διατήρησης

Μη Ικανοποιητική/ Ανεπαρκής (U1)

Συνολική τάση κατάστασης
διατήρησης
Έκταση (ha)

Eπιδεινούμενη (-)

Μέγεθος πληθυσμού
(ελάχιστος/μέγιστος αριθμός
ατόμων)
Κατάσταση Διατήρησης

430 - 530 άτομα

Συνολική τάση κατάστασης
διατήρησης
Έκταση (ha)

Άγνωστη (ΧΧ)

Μέγεθος πληθυσμού
(ελάχιστος/μέγιστος αριθμός
ατόμων)
Κατάσταση Διατήρησης

1330- 1765 άτομα

Συνολική τάση κατάστασης
διατήρησης
Έκταση (ha)

Βελτιούμενη (+)

Μέγεθος πληθυσμού
(ελάχιστος/μέγιστος αριθμός
ατόμων)
Κατάσταση Διατήρησης

15330 - 34500 άτομα

Συνολική τάση κατάστασης
διατήρησης
Έκταση (ha)

Επιδεινούμενη (-)

Κατάσταση Διατήρησης

Μη Ικανοποιητική/ Ανεπαρκής (U1)

Συνολική τάση κατάστασης
διατήρησης
Έκταση (ha)

Σταθερή (=)

Μέγεθος πληθυσμού (ελάχιστος/
μέγιστος αριθμός ζευγαριών)
Κατάσταση Διατήρησης

30-35 ζευγάρια

Συνολική τάση κατάστασης
διατήρησης
Έκταση (ha)

Βελτιούμενη (+)

Μέγεθος πληθυσμού (ελάχιστος/
μέγιστος αριθμός ζευγαριών)
Κατάσταση Διατήρησης

6-8 ζευγάρια

300 ha

Μη Ικανοποιητική/ Ανεπαρκής (U1)

247500 ha

Μη Ικανοποιητική/ Κακή (U2)

40000 ha

Μη Ικανοποιητική/ Ανεπαρκής (U1)

2000 ha

1033000 ha

Απειλούμενο

826500 ha

Απειλούμενο

Συνολική τάση κατάστασης
διατήρησης

Φθίνουσα (-)

Έκταση (ha)

3557000 ha

Μέγεθος πληθυσμού (ελάχιστος/
μέγιστος αριθμός ζευγαριών)
Κατάσταση Διατήρησης

280-380 ζευγάρια

Συνολική τάση κατάστασης
διατήρησης
Έκταση (ha)

Σταθερή (0)

Μέγεθος πληθυσμού (ελάχιστοςμέγιστος αριθμός ατόμων)

400-500 άτομα

Απειλούμενο

2490000 ha
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Είδος

Monachus monachus

Tursiops truncatus

Phocoena phocoena

Careta careta

Τιμή αναφοράς 2019 (baseline)
Κατάσταση Διατήρησης

Μη Ικανοποιητική/ Ανεπαρκής (U1)

Συνολική τάση κατάστασης
διατήρησης
Έκταση (ha)

Βελτιούμενη (+)

Μέγεθος πληθυσμού (Ελάχιστος
αριθμός ενήλικων ατόμων)
Κατάσταση Διατήρησης

240 άτομα

Συνολική τάση κατάστασης
διατήρησης
Έκταση (ha)

Βελτιούμενη (+)

Μέγεθος πληθυσμού

-

Κατάσταση Διατήρησης

Μη Ικανοποιητική/ Ανεπαρκής (U1)

Συνολική τάση κατάστασης
διατήρησης
Έκταση (ha)

Άγνωστο (ΧΧ)

Μέγεθος πληθυσμού (ελάχιστος
αριθμός ατόμων)
Κατάσταση Διατήρησης

30 - 300 άτομα

Συνολική τάση κατάστασης
διατήρησης
Έκταση (ha)

Επιδεινούμενη (-)

Μέγεθος πληθυσμού (μέσος όρος
αριθμού φωλεών ανά έτος/
αριθμός θηλυκών αναπαραγωγής)
Κατάσταση Διατήρησης

Αριθμός φωλιών: 3420

Συνολική τάση κατάστασης
διατήρησης

Επιδεινούμενη (-)

36180100 ha

Μη Ικανοποιητική/ Ανεπαρκής (U1)

11774100 ha

621100 ha

Μη Ικανοποιητική/ Κακή (U2)

-

Μη Ικανοποιητική/ Κακή (U2)

Η παρακολούθηση τόσο της υλοποίησης, όσο και της αποτελεσματικότητας των μέτρων που
θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο της Δράσης C.1, αποτελεί κύριο στόχο της Δράσης D.3. Η αξιολόγηση
θα βασιστεί στο πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων και τους σχετικούς
δείκτες που περιλαμβάνονται στο Κεφ. 7 των Σχεδίων Δράσης. Μέσω της υλοποίησης της Δράσης
D.3 θα εκτιμηθεί η επιτυχία των μέτρων και δράσεων διατήρησης και θα αξιολογηθεί η επίτευξη
της βελτίωσης της κατάστασης διατήρησης των ειδών και του οικότοπου.
Τα αποτελέσματα της δράσης C.1 θα αξιολογηθούν επίσης και στο πλαίσιο των εξής δράσεων
του έργου:


Στη Δράση D.4 θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία παρακολούθησης των Οικοσυστημικών
Υπηρεσιών (Ecosystem Services) σε σχέση με τις Λειτουργίες των Οικοσυστημάτων
(Ecosystem Functioning) και θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της εφαρμογής των
Σχεδίων Δράσης και Σχεδίων Διαχείρισης στις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες και
Λειτουργίες.



Η Δράση D.5 στοχεύει στην παρακολούθηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων
του έργου στην τοπική κοινωνία, μέσω των σχετικών δεικτών που θα αναπτυχθούν. Η
παρακολούθηση θα εστιάσει στις περιοχές υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης και
Σχεδίων Διαχείρισης.
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3.2

Σχέδια Διαχείρισης περιοχών NATURA 2000 σε τέσσερις Περιφέρειες της
Ελλάδας

Η Δράση C.2 Πιλοτική εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης περιοχών NATURA 2000 σε τέσσερις
Περιφέρειες της Ελλάδας περιλαμβάνει την υλοποίηση επιλεγμένων σχεδίων διαχείρισης των
περιοχών Natura 2000 όπως αυτά θα προκύψουν από τη κύρια συμπληρωματική δράση του έργου
«Έργο εκπόνησης ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura
2000». Η πιλοτική εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης στις επιλεγμένες περιοχές Natura 2000 των
τεσσάρων διοικητικών Περιφερειών που συμμετέχουν ως εταίροι, θα ολοκληρωθεί πριν από το
τέλος του έργου.
Βασική προϋπόθεση για τον προσδιορισμό της κατάστασης αναφοράς (τιμές βάσης - έκταση,
είδη και οικότοποι των περιοχών Natura 2000, εμπλεκόμενοι φορείς και χρήστες) και για την
πρόβλεψη του περιβαλλοντικού αντίκτυπου (αναμενόμενες τιμές) της Δράσης C.2, αποτελεί η
επιλογή των περιοχών Natura 2000 και των αντίστοιχων Σχεδίων Διαχείρισης που θα υλοποιηθούν.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου η επιλογή των περιοχών Natura 2000 και των
αντίστοιχων Σχεδίων Διαχείρισης θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Ιανουάριος 2021-Μάιος 2021,
ενώ η υλοποίηση τους αναμένεται να ξεκινήσει το Δεκέμβριο του 2021, στο τέλος της Φάσης ΙΙ του
έργου.
Με βάση την επιλογή των πιλοτικών περιοχών του Δικτύου Natura 2000, θα συμμετάσχουν
ενεργά όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και τελικοί χρήστες που προσδιορίζονται στη Δράση Α.4. Η
Δράση C.2 αποσκοπεί επίσης στην επίτευξη στενής συνεργασίας με τους ιδιοκτήτες γης και τις
ομάδες ενδιαφερομένων στις πιλοτικές περιοχές υλοποίησης, ώστε να καθοριστούν τα κατάλληλα
μέτρα διατήρησης για τα είδη και τους οικοτόπους, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα το τοπικό
κοινωνικο-οικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιο.
Συνολικά η υλοποίηση και η αποτελεσματικότητα της Δράσης C.2 παρακολουθείται μέσω των
εξής δράσεων του έργου:


Η Δράση D.2 περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταγραφή και
αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης
σε επιλεγμένες περιοχές Natura 2000.



Στο πλαίσιο της Δράσης D.4 θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία παρακολούθησης των
Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (Ecosystem Services) σε σχέση με τις Λειτουργίες των
Οικοσυστημάτων (Ecosystem Functioning) και θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της
εφαρμογής των Σχεδίων Δράσης και Σχεδίων Διαχείρισης στις Οικοσυστημικές
Υπηρεσίες και Λειτουργίες.



Η Δράση D.5 στοχεύει στην παρακολούθηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων
του έργου μέσω των σχετικών δεικτών που θα αναπτυχθούν. Η παρακολούθηση θα
εστιάσει στις περιοχές υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης και Σχεδίων Διαχείρισης.
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3.3

Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών (MAES) και
εφαρμογή σε πιλοτικές περιοχές

Στο πλαίσιο της Δράσης C.6 Εφαρμογή χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημικών
υπηρεσιών (MAES) σε πιλοτικές περιοχές, θα αξιολογηθούν και θα εφαρμοστούν τα αποτελέσματα
που θα παραχθούν στη Δράση Α.3 Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών
(MAES). Η Δράση θα υλοποιηθεί στη χωρική αρμοδιότητα των τεσσάρων συμμετεχουσών
Διοικητικών Περιφερειών και σε επιλεγμένες πιλοτικές περιοχές Natura 2000 όπου θα
υλοποιηθούν τα σχέδια διαχείρισης (Δράση C.2). Συνεπώς, θα παρέχει ένα ισχυρό πλαίσιο για την
εκτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών σε πολλαπλά επίπεδα χρησιμοποιώντας διαφορετικά
σύνολα δεδομένων σε εξαιρετικά σημαντικές περιοχές. Οι εκτιμήσεις αυτές θα θέσουν
προτεραιότητες και μέτρα στο επίπεδο των επιλεγμένων περιοχών Natura 2000, μέσω ειδικών
κατευθυντήριων γραμμών. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για την καθοδήγηση
περιφερειακών και τοπικών σχεδίων για παρεμβάσεις διαχείρισης και υπηρεσίες καταγραφής που
σχετίζονται άμεσα με διαδικασίες οικοσυστήματος μικρότερης κλίμακας, πολιτιστικές
οικοσυστημικές υπηρεσίες και αξίες.
Στη Δράση D.4 θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία παρακολούθησης των Οικοσυστημικών
Υπηρεσιών (Ecosystem Services) σε σχέση με τις Λειτουργίες των Οικοσυστημάτων (Ecosystem
Functioning) και θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της εφαρμογής των Σχεδίων Δράσης και Σχεδίων
Διαχείρισης στις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες και Λειτουργίες.
Ο κύριος στόχος Δράσης Α.3 είναι η ανάπτυξη της κατάλληλης μεθοδολογίας για τον
προσδιορισμό, τη χαρτογράφηση και την αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ελλάδα,
δημιουργώντας έτσι την κατάλληλη βάση δεδομένων για την εφαρμογή μέτρων διατήρησης που
στοχεύουν στη διαχείριση της περιοχών αυτών. Ειδικότερα, η δράση περιλαμβάνει τη
χαρτογράφηση και αξιολόγηση των τύπων οικοσυστημάτων σε δυο επίπεδα (εντός των περιοχών
του δικτύου Natura 2000 και στο υπόλοιπο της χώρας), τη χαρτογράφηση και αξιολόγηση των
Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (Ο.Υ.) σε εθνικό επίπεδο, και δύο υπο-δράσεις που προστέθηκαν μετά
την τροποποίηση της πρότασης έργου και αφορούν στην ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας
καταχώρησης δεδομένων πεδίου και στην αποτίμηση του εθνικού φυσικού κεφαλαίου.
Όλα τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη βιοποικιλότητα, τα σύνολα δεδομένων του Corine
Land Cover και τα διάφορα τοπικά και περιφερειακά δεδομένα παραγωγής και οικονομικής
ανάλυσης θα αναλυθούν μέσω περιβάλλοντος GIS, με αποτέλεσμα τη χωρική ανάλυση και τη
χαρτογράφηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα αυτά συνιστούν βασική
προϋπόθεση για την εφαρμογή της έννοιας των οικοσυστημικών υπηρεσιών στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων, κυρίως για τη διατήρηση και τη διαχείριση της φύσης.
Στο πλαίσιο του παραδοτέου Τεχνικός –Μεθοδολογικός Οδηγός για τον προσδιορισμό και την
αξιολόγηση των τύπων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών τους στην Ελλάδα, σε
εθνική περιφερειακή και τοπική κλίμακα4, το οποίο ολοκληρώθηκε στην Φάση I του έργου, γίνεται

4
Δημόπουλος Π., Μαλλίνης Γ., Κόκκορης Ι., Μπεκρή Ε., Χρυσάφη Ε., Βέρδε Ν., Σταμπουλίδης Θ. (2018). Τεχνικός –
Μεθοδολογικός Οδηγός για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των τύπων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών
υπηρεσιών τους στην Ελλάδα, σε εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα. LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για
την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων
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αναλυτική περιγραφή της δράσης και της εφαρμογής της στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος
LIFE-IP 4 NATURA και πραγματοποιείται συνοπτική ανασκόπηση της υφιστάμενης γνώσης ως προς
τις οικοσυστημικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Επίσης παρουσιάζεται και αναλύεται η μεθοδολογική
προσέγγιση των επιμέρους βαθμίδων που συνθέτουν το συνεκτικό τρίπτυχο: α) χαρτογράφηση των
οικοσυστημάτων, β) αξιολόγηση και χαρτογράφηση της κατάστασης τους, γ) χαρτογράφηση των
οικοσυστημικών υπηρεσιών.
Το παραδοτέο Εθνικός Κατάλογος Δεικτών Οικοσυστημικών Υπηρεσιών5, το οποίο
ολοκληρώθηκε στην Φάση I του έργου, περιλαμβάνει: α) αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας
ανάπτυξης δεικτών αξιολόγησης της κατάστασης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους, β)
τεκμηριωμένη πρόταση ενός συνόλου δεικτών για την κατάσταση των οικοσυστημάτων και των
παρεχόμενων οικοσυστημικών υπηρεσιών, γ) τεκμηριωμένη πρόταση για εφαρμογή δεικτών πίεσης
(δείκτες μέτρησης των ασκούμενων στα οικοσυστήματα πιέσεων) προκειμένου να αξιολογείται η
κατάσταση των οικοσυστημάτων, δ) ανάλυση/περιγραφή με βάση ένα τυποποιημένο πρότυπο
ανάπτυξης 32 δεικτών κατανεμημένων ως ακολούθως σε κάθε μια από τις παρακάτω βασικές
κατηγορίες δεικτών: Δείκτες βιοποικιλότητας (5), Δείκτες ποιότητας περιβάλλοντος (9), Δείκτες
για τους υδατικούς πόρους (7), Δείκτες παραγωγής προϊόντων και ενέργειας (3), Δείκτες
δασοκομίας (3), Δείκτες αναψυχής (5).

στην Ελλάδα. Παραδοτέο Δράσης Α.3. Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πάτρα, σελ.149 &
Παραρτήματα.
5
Δημόπουλος Π., Κόκκορης Ι., Μπεκρή Ε., Μαλλίνης Γ., Σταμπουλίδης Θ. (2018). Εθνικός Κατάλογος Δεικτών
Οικοσυστημικών Υπηρεσιών. LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών
του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα. Παραδοτέο Δράσης Α.3.
Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πάτρα, σελ. 101 & Παραρτήματα.
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3.4

Δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου

Η Δράση (Ε.1) Επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου περιλαμβάνει τη
δημιουργία και διανομή έντυπου υλικού, την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, τη δημιουργία και
συντήρηση της ιστοσελίδας του έργου, την προώθηση του έργου σε Μέσα Ενημέρωσης, εμπορικές
εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και τη δικτύωση με συναφή έργα. Στο πλαίσιο αυτής
της δράσης θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης με στόχο την καλύτερη
ενημέρωση του κοινού για τις περιοχές Νatura 2000 και την ενεργοποίηση και συμμετοχή του σε
δράσεις που αφορούν στην προστασία και διαχείρισή τους.
Στη Φάση Ι του έργου καταρτίστηκε το Στρατηγικό Πλάνο Επικοινωνίας και Διάχυσης
Αποτελεσμάτων του έργου6. Το πλάνο επικοινωνίας περιλαμβάνει μια αναλυτική περιγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης, σχετικά με τις αντιλήψεις του κοινού για το δίκτυο Natura 2000 και την
εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Παραθέτει τους αμιγώς επικοινωνιακούς αλλά και
τους στρατηγικούς στόχους της Δράσης Ε.1, ενώ περιγράφει και τα βασικά κοινά στα οποία
απευθύνεται η σχεδιαζόμενη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Για την κατάρτιση
του πλάνου επικοινωνίας λήφθηκαν υπόψη, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της έρευνας κοινής
γνώμης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου, σχετικά με τον βαθμό γνώσης και τις
αντιλήψεις του κοινού για το δίκτυο Natura 20007, καθώς και έρευνες με συναφές αντικείμενο, οι
οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν από το Ευρωβαρόμετρο.
Η παρακολούθηση των δράσεων επικοινωνίας περιλαμβάνει τόσο την παρακολούθηση της
υλοποίησης της δράσης μέσω των δεικτών προόδου όσο και της αποτελεσματικότητάς της μέσω
των δεικτών απήχησης, όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν. Οι δείκτες
παρακολούθησης διαμορφώθηκαν με βάση τους δείκτες που προβλέπονται στην πρόταση έργου
(Παράρτημα VIII). Ειδικά στην περίπτωση των δεικτών απήχησης, έγιναν κατάλληλες
τροποποιήσεις στο σύνολο των δεικτών του Παραρτήματος VIII, με στόχο τόσο την προσαρμογή των
δεικτών στα τεχνικά δεδομένα των εργαλείων παρακολούθησης των διαδικτυακών μέσων (Google
Analytics, Facebook Insights, Youtube Analytics, Tweet Activity Analytics) όσο και τη συνολική
βελτιστοποίηση της παρακολούθησης της απήχησης 8.
Η συνεχής παρακολούθηση των δεικτών απήχησης (επισκεψιμότητα ιστότοπου, αριθμός
επισκεπτών σε συνέδρια και εκδηλώσεις, απήχηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α.) δίνει μια
σαφή εικόνα για την ανταπόκριση του κοινού και επιτρέπει αναπροσαρμογές στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση της δράσης. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι καθ’ όλη τη
διαδικασία εφαρμογής της δράσης.

6
WWF Ελλάς. (2019). Στρατηγικό Πλάνο Επικοινωνίας και Διάχυσης Αποτελεσμάτων. Πρόγραμμα LIFE-IP 4 NATURA:
Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων
και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (LIFE16 IPE/GR/000002), Παραδοτέο ΔράσηςΕ.1. WWF Ελλάς με τη συνδρομή των
Pitch Advertising και Concept Maniax Advertising, Αθήνα, σελ. 19 & Παράρτημα.
7
WWF Ελλάς. (2018). Έρευνα κοινής γνώμης. Πρόγραμμα LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση
και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα
(LIFE16 IPE/GR/000002), Παραδοτέο Δράσης Ε1. WWF Ελλάς με τη συνδρομή από τη MARC, Αθήνα, σελ. 119
8
Συνολικά, στο σετ των δεικτών απήχησης τροποποιήθηκαν 3 δείκτες και προστέθηκαν 5 νέοι, με αποτέλεσμα το νέο
σετ να περιλαμβάνει 26 δείκτες.
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Πίνακας 3-2. Δείκτες προόδου της δράσης επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου
Δείκτες προόδου επικοινωνίας (progress indicators)

Φάση Ι

Φάση ΙΙ

Φάση ΙΙΙ

Φάση IV

Τιμή
δείκτη

Τιμή
δείκτη

Τιμή
δείκτη

Τιμή
δείκτη

Δελτία Τύπου (αρ. ΔΤ)

4

Ιστοσελίδα έργου

Ναι

Αναρτήσεις στο Facebook (αρ. αναρτήσεων)

118

Αναρτήσεις στο Twitter (αρ. αναρτήσεων)

59

Αναρτήσεις στο Instagram (αρ. αναρτήσεων)

38

Βίντεο στο YouTube (αρ. βίντεο)

4

Συναντήσεις με Μέσα Ενημέρωσης (αρ. συναντήσεων)

12

Εκδηλώσεις (αρ. εκδηλώσεων)

1

Εκδόσεις (brochures, factsheets / infographics) (αρ.
αντιτύπων)
Αφίσες/banners (αρ. παραγόμενων τεμαχίων)

3

Οπτικοακουστικό υλικό (αριθμός βίντεο / αριθμός
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ)

4

3

Πίνακας 3-3. Δείκτες απήχησης της δράσης επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου

Δείκτες απήχησης επικοινωνίας (reach indicators)
Δελτία Τύπου (αριθμός δημοσιογράφων στη λίστα
παραληπτών)
Αριθμός άρθρων
Έντυπα άρθρα
Τηλεοπτικές
αναφορές
Ραδιοφωνικές
αναφορές
Διαδικτυακά
άρθρα

Ιστοσελίδα έργου

Αναρτήσεις στο
Facebook

Φάση I

Φάση II

Φάση III

Φάση IV

Τιμή
δείκτη
900

Τιμή
δείκτη

Τιμή
δείκτη

Τιμή
δείκτη

2

Κυκλοφορία (τυπωμένα αντίγραφα x
2.5)
Αριθμός αναφορών

N/A
3

Αριθμός αναφορών

3

Αριθμός άρθρων

15

Αριθμός αναγνωστών

N/A

Αριθμός μοναδικών χρηστών

4107

Αριθμός επισκέψεων

6630

Μέση διάρκεια περιόδου χρήσης
(λεπτά)
Σελιδοπροβολές ανά μήνα/30
Απήχηση (αριθμός χρηστών - σύμφωνα
με στατιστικά FB)

2,5
41,72
186140
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Δείκτες απήχησης επικοινωνίας (reach indicators)
Αναρτήσεις στο
Twitter
Αναρτήσεις στο
Instagram
Βίντεο στο
YouTube
Εκδηλώσεις
Συναντήσεις με
Μέσα
Ενημέρωσης
Εκδόσεις
(brochures,
factsheets /
infographics)
Οπτικοακουστικ
ό υλικό

Αριθμός εμφανίσεων (σύμφωνα με
στατιστικά Twitter)
Αριθμός ακολούθων

Φάση I

Φάση II

Φάση III

Φάση IV

Τιμή
δείκτη
76500

Τιμή
δείκτη

Τιμή
δείκτη

Τιμή
δείκτη

Αριθμός προβολών

765

Αριθμός θεατών

437

Αριθμός συμμετεχόντων

500

Αριθμός συμμετεχόντων

14

Αριθμός τυπωμένων αντιτύπων
Αριθμός διανεμημένων αντιτύπων

Επιστημονικά
άρθρα

2600
804

Αριθμός προβολών

2434

Λεπτά παρακολούθησης

4856

Αριθμός συνεδρίων
Συνέδρια

221

10

Αριθμός συμμετεχόντων σε συνεδρίες

841

Αριθμός συμμετεχόντων σε συνέδρια

2273

Αριθμός άρθρων

0

Όπως προαναφέρθηκε, τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του έργου, πραγματοποιήθηκε έρευνα
κοινής γνώμης (Υποδράση Ε.1.1), τα αποτελέσματα της οποίας συνέβαλαν στον βέλτιστο
επικοινωνιακό σχεδιασμό του προγράμματος, στο σχεδιασμό του προγράμματος κατάρτισης και
ενίσχυσης των ικανοτήτων των εμπλεκόμενων μερών και τελικών χρηστών (Δράση C.5) και στη
διαμόρφωση ενός σημείου αναφοράς που θα διευκολύνει την παρακολούθηση του
κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου του προγράμματος (Δράση D.5).
Η έρευνα κοινής γνώμης θα επαναληφθεί στο πλαίσιο μιας ενδιάμεσης αξιολόγησης, κατά το
5ο έτος υλοποίησης του έργου και στο πλαίσιο μιας τελικής αξιολόγησης, με σκοπό τη σύγκριση των
αποτελεσμάτων με την κατάσταση αναφοράς. Συνολικά τα αποτελέσματα της δράσης θα
αξιολογηθούν στο πλαίσιο της Δράσης D.5 Παρακολούθηση του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου
του έργου.
Μέσω της Δράσης Ε.2 Αναπαραγωγή και μεταφορά των αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων του
έργου σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, θα αναπτυχθεί ειδική στρατηγική προκειμένου να
διασφαλιστεί η μεταφορά τεχνογνωσίας που θα προκύψει από την υλοποίηση του έργου. Σε εθνικό
επίπεδο, ιδιαίτερες προσπάθειες μεταφοράς και αναπαραγωγής θα τεθούν σε βασικές
δραστηριότητες που θα παράγουν σημαντικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα διατήρησης και θα
επιτύχουν τους κύριους στόχους του έργου (π.χ. εφαρμογή σχεδίων δράσης και σχεδίων
διαχείρισης ειδών/οικοτόπων και περιοχών Natura 2000). Σε επίπεδο ΕΕ, το έργο θα στοχεύει στη
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μεταφορά των αποτελεσμάτων και στην προώθηση της εφαρμογής τους σε γειτονικά κράτη μέλη
που αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα διατήρησης και προστασίας της φύσης.
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3.5

Δράσεις κατάρτισης και ενίσχυσης ικανοτήτων
Ενίσχυση των ικανοτήτων των εμπλεκόμενων μερών και τελικών χρηστών

Η Δράση C5. Ενίσχυση των ικανοτήτων των εμπλεκόμενων μερών και τελικών χρηστών
αποσκοπεί στη βελτίωση της κατανόησης και την επαύξηση των γνώσεων των κύρια εμπλεκομένων
μερών σχετικά με την εφαρμογή των Οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους και του δικτύου
Natura 2000. Ειδικότερα, η δράση θα ενεργοποιήσει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές
ώστε να βελτιωθούν οι γνώσεις, οι ικανότητες και η ευαισθητοποίηση των στελεχών,
συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους σε σχέση με την
εφαρμογή των Οδηγιών για τη Φύση. Επιπλέον, για τις ομάδες χρηστών και κοινωνίας των πολιτών,
το πρόγραμμα κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων θα συμβάλει στην αποσαφήνιση των
παρανοήσεων και στην αντιμετώπιση των φόβων που περιβάλλουν τις Οδηγίες για τη Φύση, και το
δίκτυο Natura 2000, μέσα από την ενίσχυση ικανοτήτων, γνώσεων και ευαισθητοποίησης,
αποσκοπώντας στη διευκόλυνση της αποτελεσματικής συνύπαρξης στις περιοχές του δικτύου
Natura 2000.
Η Δράση C.5 πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα στα γεωγραφικά όρια των περιφερειών
Κρήτης, Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου
– Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο, και στις περιοχές του δικτύου
Natura 2000 που αυτές περιλαμβάνουν.
Στο αρχικό στάδιο του σχεδιασμού του προγράμματος κατάρτισης9 το οποίο ολοκληρώθηκε
στη Φάση I του έργου, παρουσιάζεται το εμπειρικό και θεωρητικό πλαίσιο, εντός του οποίου
αναπτύσσεται ο σχεδιασμός των δράσεων κατάρτισης και ενίσχυσης ικανοτήτων (capacity building)
και αναλύονται τα εξής θέματα: α) επιλογή κοινών-στόχων της κατάρτισης, β) επιλογή θεματικών
κύκλων, γ) βασικές αρχές και γενικό πλάνο των δράσεων κατάρτισης, και δ) δείκτες αξιολόγησης,
τα οποία αποτελούν τον βασικό κορμό της Δράσης C.5.
Η Υπο-δράση D.1.2 στοχεύει στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δράσεων
κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της
συνολικής συμβολής των δράσεων αυτών στους στόχους του έργου LIFE-IP 4 NATURA. Η εφαρμογή
της Υπο-δράσης D.1.2 θα ξεκινήσει με την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. Oι
δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι περιγράφονται στο παραδοτέο Α’ ‘Εκθεση για την
κατάρτιση και ενδυνάμωση ικανοτήτων εμπλεκόμενων μερών, παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί.

9
Ορφανού Β., Καλλιβωκά Ε., Μελισσουργός Γ., Συμβουλίδου, Μ. (2019). Α’ έκθεση για την κατάρτιση και ενδυνάμωση
ικανοτήτων εμπλεκομένων μερών. Έργο LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των
περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων, και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (LIFE16
IPE/GR/000002). Παραδοτέο Δράσης C.5. WWF Ελλάς, Αθήνα, σελ. 59.
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Πίνακας 3-4. Δείκτες παρακολούθησης των δράσεων κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων

Δείκτες εκροών
(activities & outputs)





Αριθμός σεμιναρίων
Αριθμός ημερίδων
Αριθμός εγχειριδίων, οδηγών κ.λπ.
Αριθμός συμμετεχόντων στις
δράσεις

Ειδικά για e-learning platform:
 Αριθμός ενοτήτων κατάρτισης
 Αριθμός διαδικτυακών σεμιναρίων
(webinars)
 Αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών
 Αριθμός επισκέψεων
 Αριθμός downloads υλικού
 Αριθμός συμμετεχόντων στα
webinars

Δείκτες αποτελεσμάτων (outcomes)
 Ποσοστό συμμετεχόντων με βαθμό ικανοποίησης >5/10
 Ποσοστό συμμετεχόντων που δηλώνουν βαθμό κάλυψης
αναγκών κατάρτισης >5/10
 Ποσοστό συμμετεχόντων που βελτίωσαν τις γνώσεις τους
 Αριθμός επισκέψεων στο λογισμικό ppGIS/ webGIS
 Ποσοστό συμμετεχόντων που διατηρούν νέες αντιλήψεις και
χρησιμοποιούν νέες γνώσεις στη δουλειά τους μετά από 6-12
μήνες

Ειδικά για υπηρεσίες:
 Αριθμός χρηστών DSS
 Αριθμός ενεργών χρηστών DSS μετά από 6-12 μήνες
 Αριθμός γνωμοδοτήσεων/ αποφάσεων κ.λπ. που ενσωματώνουν
τη χρήση των λογισμικών

Τα αποτελέσματα της Δράσης D.1 θα τροφοδοτήσουν επίσης τη Δράση D.5, αντικείμενο της
οποίας είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του έργου.
Ο σχεδιασμός του προγράμματος κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων της Δράσης C.5
βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στα αποτελέσματα της Δράσης Α.4 που αφορούν: α) τη
χαρτογράφηση και ανάλυση εμπλεκομένων μερών, και β) την καταγραφή των αναγκών κατάρτισης,
όπως τις εξέφρασαν οι διαφορετικές ομάδες εμπλεκομένων που συμμετείχαν στις ομάδες
εστίασης.
Στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής Δράσης Α.4 Χαρτογράφηση και ανάλυση των
εμπλεκόμενων μερών του έργου, η οποία ολοκληρώθηκε στη Φάση I του έργου, πραγματοποιήθηκε
χαρτογράφηση και ανάλυση των εμπλεκόμενων αρμόδιων υπηρεσιών, παραγωγικών φορέων, και
λοιπών κοινωνικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές Natura 2000, οι οποίες μπορούν
να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από την εφαρμογή των Οδηγιών για τη φύση, και ειδικότερα από
την εφαρμογή της διαχείρισης στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000.
Η χαρτογράφηση και ανάλυση των εμπλεκομένων μερών πραγματοποιήθηκε κατά
προτεραιότητα στα γεωγραφικά όρια των περιφερειών Κρήτης, Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας -οι οποίες
συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο- και στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 που αυτές
περιλαμβάνουν.
Οι δείκτες παρακολούθησης της υλοποίησης της Δράσης Α.4 παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί.
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Πίνακας 3-5. Δείκτες παρακολούθησης της δράσης χαρτογράφησης και ανάλυσης των εμπλεκόμενων μερών
Δείκτες εκροών (activities & outputs)

Τιμή
δείκτη

Αριθμός συμμετεχόντων στις ημι-δομημένες συνεντεύξεις

55

Έγκυρα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (Προσωπικό Δημόσιων Υπηρεσιών )

156

Αριθμός συμμετεχόντων στις ομάδες εστίασης

363

Περιοχές ενδιαφέροντος για την έρευνα (Διοικητικές ενότητες)

5

Περιοχές ενδιαφέροντος για την έρευνα (περιοχές Natura 2000)

34

Η μεθοδολογία, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα αποτελέσματα της
χαρτογράφησης και ανάλυσης των εμπλεκόμενων μερών παρουσιάζονται αναλυτικά στα παραδοτέα
που εκπονήθηκαν στη Φάση I του έργου:
-

Προκαταρκτική Λίστα Εμπλεκόμενων Μερών με τις περιοχές του δικτύου NATURA 200010

-

Χαρτογράφηση και ανάλυση εμπλεκομένων μερών με τις περιοχές Natura 2000:
Οριστικοποιημένα πλέγματα επιρροής/ενδιαφέροντος11

-

Έκθεση για τη χαρτογράφηση και ανάλυση των εμπλεκομένων μερών12

-

Οδηγός χαρτογράφησης και ανάλυσης εμπλεκομένων μερών 13

Ο Οδηγός χαρτογράφησης και ανάλυσης εμπλεκόμενων μερών αποτελεί ένα πλαίσιο αναφοράς,
το οποίο προσφέρει τις γενικές κατευθύνσεις προκειμένου να διεξαχθεί η ανάλυση εμπλεκομένων
μιας ή και περισσότερων περιοχών Natura 2000, και είναι απαραίτητο να προσαρμόζεται στα
χαρακτηριστικά των εκάστοτε περιοχών Natura 2000 καθώς και στους διαφορετικούς σκοπούς,
απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε έργου για το οποίο πραγματοποιείται η ανάλυση εμπλεκομένων.
Επιπλέον, προσφέρει εναλλακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες προκειμένου να μπορεί να

10
WWF Ελλάς. (2018). Προκαταρκτική Λίστα Εμπλεκόμενων Μερών με τις περιοχές του δικτύου Natura 2000. LIFE-IP
4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών,
των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα. Παραδοτέο Δράσης Α.4.2. WWF Ελλάς, Ιούνιος 2018, Αθήνα, σελ. 110
& Παράρτημα. Αναθεώρηση της λίστας εμπλεκομένων (Ιούλιος 2019) περιλαμβάνεται ως παράρτημα στο παραδοτέο
«Έκθεση για τη χαρτογράφηση και ανάλυση των εμπλεκομένων μερών» (βλ. παρακάτω).
11 Καλλιβωκά Ε., Ορφανού Β. (2019). Χαρτογράφηση και ανάλυση εμπλεκομένων μερών με τις περιοχές Natura 2000:
Οριστικοποιημένα πλέγματα επιρροής/ενδιαφέροντος. LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και
διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων, και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα
(LIFE16 IPE/GR/000002). Παραδοτέο Δράσης Α.4.. WWF Ελλάς, Αθήνα, σελ.44.
12
Καλλιβωκά Ε., Ορφανού Β. (2019). Έκθεση για τη χαρτογράφηση και ανάλυση των εμπλεκομένων μερών. LIFE-IP 4
NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των
οικοτόπων, και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (LIFE16 IPE/GR/000002). Παραδοτέο Δράσης Α.4. WWF Ελλάς, Αθήνα, σελ.
100 & Παραρτήματα.
13
Καλλιβωκά Ε., Ορφανού Β. (2019). Οδηγός χαρτογράφησης και ανάλυσης εμπλεκομένων μερών. LIFE-IP 4 NATURA:
Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των
οικοτόπων, και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (LIFE16 IPE/GR/000002). Παραδοτέο Δράσης Α.4. WWF Ελλάς, Αθήνα, σελ.
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προσαρμοστεί η χαρτογράφηση και ανάλυση εμπλεκομένων στο διαθέσιμο χρόνο, πόρους και
στόχους του κάθε έργου.

Περιβαλλοντικά εργαλεία κατάρτισης και ενίσχυσης ικανοτήτων
Στο πλαίσιο των Δράσεων C3. Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων
(DSS) για τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 και C4. Δημιουργία ενός διαδραστικού και
διαλειτουργικού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (ppGIS) / webGIS για την οπτικοποίηση και
την παρακολούθηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών, προβλέπεται να αναπτυχθούν καινοτόμα
περιβαλλοντικά εργαλεία με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που
είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, και τη βελτίωση των γνώσεων
του ευρύτερου κοινού σχετικά με τα οικοσυστήματα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.
Ειδικότερα, η Δράση C.3 Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS)
για τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000, προβλέπει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός
εργαλείου το οποίο:


θα διευκολύνει τους υπεύθυνους διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000
και το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο για την καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης και διαχείρισης των
περιοχών αυτών στην Ελλάδα,



θα παρέχει οδηγίες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το ειδικό
καθεστώς προστασίας και επιστημονικά δεδομένα των περιοχών Natura 2000,



θα συμβάλλει στη διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας της δέουσας εκτίμησης
των επιπτώσεων (άρθρο 6.3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) για έργα και δραστηριότητες
εντός του δικτύου Natura 2000.

H Δράση C.4 προβλέπει τη δημιουργία ενός διαδραστικού και διαλειτουργικού συστήματος
γεωγραφικών πληροφοριών (ppGIS / webGIS) για την οπτικοποίηση και την παρακολούθηση των
οικοσυστημικών υπηρεσιών. Η πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί προβλέπει τη συμμετοχή του
κοινού και επιτρέπει τη διαδραστική χρήση χωρικών και γεωγραφικής χαρτογράφησης δεδομένων,
εύκολα προσβάσιμα ακόμη και από smartphones ή tablets. Επίσης, θα δίνει τη δυνατότητα στους
τελικούς χρήστες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες
γεωχωρικών πληροφοριών και θεματικούς χάρτες για να επικοινωνούν μεταξύ τους με
αποτελεσματικό τρόπο. Η ανάπτυξη και χρήση αυτού του εργαλείου αναμένεται να:


συμβάλλει στην ανάδειξη της αξίας της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών που
προσφέρουν η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα



διευκολύνει την ενσωμάτωση των δεδομένων και των πληροφοριών που θα
αποκτηθούν στη Δράση Α.3 στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων,



αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού για να ενσωματώσει τις πληροφορίες για τις
οικοσυστημικές υπηρεσίες στην πολιτική και τη διακυβέρνηση



συμβάλλει στην προστασία, τη διατήρηση και τη διαχείριση των οικοσυστημάτων.

Η προπαρασκευαστική Δράση A2. Διασφάλιση της συμβατότητας και βελτιστοποίηση των
προδιαγραφών όλων των υπαρχόντων δεδομένων για την παρακολούθηση του δικτύου Natura 2000
σε εθνικό επίπεδο, που υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε στη Φάση I του έργου, προετοίμασε τις
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συνθήκες και παρείχε τα κατάλληλα δεδομένα για την υλοποίηση της Δράσης C.3. Στο πλαίσιο της
Δράσης Α.2 αναπτύχθηκε η κατάλληλη μεθοδολογία και δημιουργήθηκε μια γεωβάση που
συγκεντρώνει σε μια δομή όλα τα περιβαλλοντικά διαθέσιμα γεωχωρικά δεδομένα που προέρχονται
από φορείς διαχείρισης, περιβαλλοντικές μελέτες, σχέδια διατήρησης κ.α. Η μεθοδολογία
ανάπτυξης της γεωβάσης παρουσιάζεται αναλυτικά στο παραδοτέο της Δράσης Α.2 Ανάπτυξη
Βάσης Δεδομένων σε περιβάλλον GIS- Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών, για την διαχείριση
δεδομένων που αφορούν στη βιοποικιλότητα του Δικτύου Natura 2000.14
Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε διασφαλίζει την προσβασιμότητα και διαθεσιμότητα
όλων των απαραίτητων δεδομένων διευκολύνοντας έτσι τις αρμόδιες δημόσιες αρχές στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με τις περιοχές Natura 2000. Τα αποτελέσματα της
Δράσης Α.2 ενσωματώνονται στο Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) που θα αναπτυχθεί στη
Δράση C.3.
Κατά τη Φάση Ι του έργου πραγματοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για την
υλοποίηση της δράσης C.3. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν: ανάλυση απαιτήσεων των χρηστών,
επιλογή λογισμικού πλατφόρμας και καθορισμός των απαιτήσεων της γεωβάσης και ανάπτυξη της
1ης έκδοσης του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων. Η διαδικασία ανάπτυξης του Συστήματος
Υποστήριξης Αποφάσεων περιέλαβε επίσης τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών για τον
προσδιορισμό των απαιτήσεων των χρηστών.
Η υλοποίηση και επιτυχία των δράσεων αυτών παρακολουθούνται στο πλαίσιο της Δράσης D.1
και θα αξιολογηθούν βάσει των δεικτών που αναπτύχθηκαν και αναφέρονται στο παραδοτέο Α’
Έκθεση για την κατάρτιση και ενδυνάμωση ικανοτήτων εμπλεκόμενων μερών 15 (Πίνακας 3-3).
Τα αποτελέσματα της Δράσης D.1 θα τροφοδοτήσουν επίσης τη Δράση D.5 η οποία στοχεύει
στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων του έργου.

14

Νικολοπούλου Σ., Καπανίδης Ι., Κόκκορης Ι., Μαλλίνης Γ., Δημόπουλος Π., Μητσόπουλος Ι., Καββαδία Α. (2019).
Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων σε περιβάλλον GIS- Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών, για την διαχείριση δεδομένων
που αφορούν στη βιοποικιλότητα του δικτύου Natura 2000. Έργο LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη
διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων, και των οικοσυστημάτων στην
Ελλάδα (LIFE16 IPE/GR/000002). Παραδοτέο Δράσης A.2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Αθήνα, σελ. 49.
15
Ορφανού Β., Καλλιβωκά Ε., Μελισσουργός Γ., Συμβουλίδου, Μ. (2019). Α’ έκθεση για την κατάρτιση και ενδυνάμωση
ικανοτήτων εμπλεκομένων μερών. Έργο LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των
περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων, και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (LIFE16
IPE/GR/000002). Παραδοτέο Δράσης C.5. WWF Ελλάς, Αθήνα, σελ. 59.
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4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΠ 2014-2020
Στόχος των ολοκληρωμένων έργων LIFE είναι η υλοποίηση, σε ευρεία εδαφική κλίμακα,
περιβαλλοντικών ή κλιματικών σχεδίων ή στρατηγικών που απαιτούνται βάσει ειδικής νομοθεσίας
της Ένωσης για το περιβάλλον ή το κλίμα. Τα Ολοκληρωμένα Έργα LIFE Φύση οφείλουν να
υλοποιήσουν το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για το Δίκτυο Natura 2000, όπως
προκύπτει από το Άρθρο 8 της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ.
Στην Ελλάδα, το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020 ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2014. Περιλαμβάνει ένα
σύνολο 103 μέτρων, τα οποία στοχεύουν στην ολοκλήρωση της οργάνωσης και λειτουργίας του
εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης
ειδών και τύπων οικοτόπων Κοινοτικού ενδιαφέροντος με μη ικανοποιητική κατάσταση
διατήρησης συμπεριλαμβανομένων των πτηνών.
Το Έργο LIFE IP 4 NATURA συμβάλει στην υλοποίηση του ΠΔΠ 2014-2020 τόσο μέσα από τις
δράσεις που περιλαμβάνει, όσο και μέσω των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων που έχουν
συνδεθεί με το έργο μέσω του Συμφωνητικού Επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μία από τις βασικές δράσεις παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του έργου είναι η Δράση
D.1 Παρακολούθηση της συμβολής του έργου στην υλοποίηση του Ελληνικού Πλαισίου Δράσης
Προτεραιότητας (ΠΔΠ) 2014-2020, η συνολική πρόοδος του ελληνικού ΠΔΠ 2014-2020, η σύνταξη /
αναθεώρηση του ελληνικού ΠΔΠ 2021-2027 και η επιτυχία των δράσεων ενίσχυσης ικανοτήτων. Στο
πλαίσιο αυτής της δράσης συμπεριλαμβάνεται και η αξιολόγηση της συνολικής
αποτελεσματικότητας του έργου που σχετίζεται με τη συνεισφορά των δραστηριοτήτων του έργου
στην υλοποίηση των μέτρων και δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο ελληνικό ΠΔΠ 2014-2020.
Στις δραστηριότητες του έργου συμπεριλαμβάνονται οι δράσεις του έργου και οι συμπληρωματικές
χρηματοδοτήσεις.
Η διαδικασία παρακολούθησης της συμβολής του έργου στην υλοποίηση του Ελληνικού ΠΔΠ
περιόδου 2014-2020 και τα αποτελέσματα της δράσης για τη Φάση I του έργου παρουσιάζονται
αναλυτικά στα παραδοτέα:
-

Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Ελληνικού Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ),
περιόδου 2014-202016

-

Πρωτόκολλο Παρακολούθησης της Συμβολής του Έργου στην Υλοποίηση του Πλαισίου
Δράσεων Προτεραιότητας της Ελλάδας, 2014-202017

16
Κουτσοβούλου Κ., Παράβας Β., Καββαδία Α., Δαλάκα Α., Μητσόπουλος Ι. (2018). Πρωτόκολλο παρακολούθησης του
Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας της Ελλάδας, 2014-2020. Πρόγραμμα LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη
διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην
Ελλάδα (LIFE16 IPE/GR/000002), Παραδοτέο Δράσης D1. Πράσινο Ταμείο, Αθήνα, σελ. 2 & Παράρτημα.
17
Κουτσοβούλου Κ., Παράβας Β. (2019). Πρωτόκολλο Παρακολούθησης της Συμβολής του Έργου στην Υλοποίηση του
Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας της Ελλάδας, 2014-2020. Πρόγραμμα LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη
διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην
Ελλάδα (LIFE16 IPE/GR/000002), Παραδοτέο Δράσης D1. Πράσινο Ταμείο, Αθήνα, σελ. 3.
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-

1η Αναφορά για την Παρακολούθηση της Συμβολής του Έργου στην Υλοποίηση του ΠΔΠ
2014-202018.

Σύμφωνα με την ‘1η Αναφορά για την Παρακολούθηση της Συμβολής του έργου στην Υλοποίηση του
ΠΔΠ 2014-2020’, το Έργο LIFE IP 4 NATURA συμβάλει στην υλοποίηση του ΠΔΠ 2014-2020 τόσο
μέσα από τις δράσεις που περιλαμβάνει όσο και μέσω των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων
που έχουν συνδεθεί με το έργο μέσω του Συμφωνητικού Επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις του LIFE IP 4 NATURA περιλαμβάνουν έργα που
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Πράσινο Ταμείο
(ΠΤ). Συνεπώς, για συνολικά 68 δράσεις/έργα έχει γίνει αντιστοίχιση με τα μέτρα του ΠΔΠ 20142020: 11 δράσεις του LIFE IP 4 Natura, 10 έργα από το ΤΣ, 42 έργα από το ΕΤΠΑ, 4
Μέτρα/Υπομέτρα/Δράσεις του ΕΓΤΑΑ και 1 έργο του ΠΤ. Έγιναν 243 αντιστοιχίσεις, με τις δράσεις
του LIFE IP 4 NATURA και τα έργα από τις συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις συνδέονται με 63
από τα 103 μέτρα, καλύπτοντας το 61% των μέτρων του ΠΔΠ 2014-2020. Για κάθε μέτρο του ΠΔΠ
2014-2020 συμπληρώθηκαν και οι δείκτες παρακολούθησης όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί με το
Παραδοτέο της Δράσης D.1 Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Ελληνικού Πλαισίου Δράσεων
Προτεραιότητας (ΠΔΠ), περιόδου 2014-2020.
Τα 63 μέτρα του ΠΔΠ 2014-2020 στα οποία στοχεύουν οι δράσεις του LIFE IP 4 Natura καθώς
και οι συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις εμπίπτουν και στις 7 γενικές κατηγορίες μέτρων ως
προς την περιοχή εφαρμογής τους, με κάλυψη πάνω από το 50% των μέτρων. Επιπρόσθετα, οι
δράσεις του LIFE IP 4 NATURA και οι συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις αντιστοιχούν σε 15 από
τις 21 επιμέρους κατηγορίες μέτρων. Οι κατηγορίες μέτρων που δεν περιλαμβάνονται αφορούν τη
λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) την αναθεώρηση
στρατηγικών
και
αποζημιώσεις
για
απώλεια
εισοδήματος.
Δραστηριότητες
επιμόρφωσης/εκπαίδευσης έχει η πλειονότητα των έργων (33) και ακολουθούν τα διαχειριστικά
μέτρα για οικοτόπους (27), η προετοιμασιών στρατηγικών σχεδίων (19), τα διαχειριστικά μέτρα για
είδη (18) και η συντήρηση υποδομών πρόσβασης/ερμηνείας περιβάλλοντος (16).
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες προόδου της δράσης για την παρακολούθηση
της συμβολής του έργου στην υλοποίηση του Ελληνικού Πλαισίου Δράσης Προτεραιότητας (ΠΔΠ)
2014-2020.
Πίνακας 4-1. Δείκτες προόδου της δράσης για την παρακολούθηση της συμβολής του έργου στην
υλοποίηση του ΠΔΠ 2014-2020

Δείκτες προόδου
Αριθμός μέτρων του ΠΔΠ 2014-2020 στα οποία στοχεύουν
οι δράσεις του LIFE IP 4 NATURA
Αριθμός μέτρων του ΠΔΠ 2014-2020 στα οποία στοχεύουν
οι συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις

Φάση I

Φάση II

Φάση III

Φάση IV

Τιμή δείκτη

Τιμή
δείκτη

Τιμή
δείκτη

Τιμή
δείκτη

6
62

18
Κουτσοβούλου Κ., Παράβας Β. (2019). 1η Αναφορά για την Παρακολούθηση της Συμβολής του Έργου στην Υλοποίηση
του ΠΔΠ 2014-2020. Έργο LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του
δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων, και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (LIFE16 IPE/GR/000002). Παραδοτέο
Δράσης D.1. Πράσινο Ταμείο, Αθήνα, 52 σελ. & Παράρτημα.
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Δείκτες προόδου
Συνολικός αριθμός μέτρων του ΠΔΠ 2014-2020 στα οποία
στοχεύει το έργο
Αριθμός φορέων που υλοποιούν έργα (ΕΤΠΑ, ΤΣ)
Συνολικός αριθμός μέτρων του ΠΔΠ 2014-2020 της
κατηγορίας ‘Γενικά’ στα οποία στοχεύει το έργο
Συνολικός αριθμός μέτρων του ΠΔΠ 2014-2020 της
κατηγορίας ‘Αγροτικά & δασικά’ στα οποία στοχεύει το έργο
Συνολικός αριθμός μέτρων του ΠΔΠ 2014-2020 της
κατηγορίας ‘Θαλάσσια & παράκτια’ στα οποία στοχεύει το
έργο
Συνολικός αριθμός μέτρων του ΠΔΠ 2014-2020 της
κατηγορίας ‘Υγρότοποι’ στα οποία στοχεύει το έργο
Συνολικός αριθμός μέτρων του ΠΔΠ 2014-2020 της
κατηγορίας ‘Ωφέλη από οικοσυστήματα’ στα οποία
στοχεύει το έργο
Συνολικός αριθμός μέτρων του ΠΔΠ 2014-2020 της
κατηγορίας ‘Αειφόρoς τουρισμός & απασχόληση’ στα οποία
στοχεύει το έργο
Συνολικός αριθμός μέτρων του ΠΔΠ 2014-2020 της
κατηγορίας ‘Καινοτόμες προσεγγίσεις’ στα οποία στοχεύει
το έργο

Φάση I

Φάση II

Φάση III

Φάση IV

Τιμή δείκτη

Τιμή
δείκτη

Τιμή
δείκτη

Τιμή
δείκτη

63
35
14
14
13
10
4
4
4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (KEY PROJECT INDICATORS)
Βασικοί δείκτες επιδόσεων (Key Project Indicators), όπως συμπληρώθηκαν στο διαδικτυακό εργαλείο KPI του έργου.
Πίνακας I.-1. Βασικοί δείκτες επιδόσεων (Key Project Indicators)
COMPOUND
CONTEXT

LIFE-IP 4 NATURA

INDICATOR
CODE

1.5

FIRST LEVEL DESCRIPTOR

Partial reduction of specific
pressures/threats affecting the spatial
extent of the project in comparison to
the present level

SECOND LEVEL
DESCRIPTOR

START
VALUE

0

END VALUE

5.885.983

BEYOND
END VALUE

5.885.983

UNIT

ha

NO
VALUES
PROVIDED

1

Comments
The core actions
proposed in the project
will be implemented both
on a national and
multiregional territorial
scale. The provided value
represents the total area
of Natura 2000 sites in
Greece.
The project area_length
of concrete conservation
actions will be defined
and provided at a later
stage due to the
following reasons:
1. Action Plan (AP) drafts
have been completed
and delivered to MEEN.
The APs measures to be
implemented in the
frame of the project, will
be selected in the
context of the deliverable
Legal approval of the
APs - Ministerial
Decisions in the
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COMPOUND
CONTEXT

INDICATOR
CODE

FIRST LEVEL DESCRIPTOR

SECOND LEVEL
DESCRIPTOR

START
VALUE

END VALUE

BEYOND
END VALUE

UNIT

NO
VALUES
PROVIDED

Comments
Government Gazette,
foreseen for 30.11.2020.
After the completion of
this deliverable the
spatial extent of the
measures to be
implemented will be
defined.
2. Selected Natura 2000
sites Management Plans
(MPs) for pilot
implementation are not
defined at this stage of
project implementation.
Following the completion
of the deliverable
Selected Natura 2000
sites and their respective
MPs implementation,
foreseen for 30.09.2021,
the area of sites will be
available and will be
provided.

LIFE-IP 4 NATURA

1.6

Persons whose lives were directly,
positively impacted by MAIN envir.
actions of project

0

5.680.226

5.680.226

Number of
residents
within or near
the project
area.

0

End value corresponds to
the population of the
regions (Regions of
Crete, East Macedonia
and Thrace, Attica, and
Decentralized
Administration of Epirus
and Western Macedonia),
where the MP will be
implemented. The values
will be updated following
the selection of Natura
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COMPOUND
CONTEXT

INDICATOR
CODE

FIRST LEVEL DESCRIPTOR

SECOND LEVEL
DESCRIPTOR

START
VALUE

END VALUE

BEYOND
END VALUE

UNIT

NO
VALUES
PROVIDED

Comments
2000 and their respective
MPs that will be
implemented.

Capacity
building_Awereness
raising

1.6

Persons who may have been influenced
via dissemination or awareness raising
project-actions

3985600

5300000

5565000

Number of
other persons
influenced
/impacted
independently
of the project
area

0

Start value corresponds
to 37,6% of the total
population aware of the
N2k. End value
corresponds to 50% of
the total population
aware of the N2k.
Beyond 5 years value
represents a 5% increase
in end value.

1500

Number of
other persons
influenced
/impacted
independently
of the project
area

0

The total number of
target audiences for
capacity building actions.

Capacity
building_Awereness
raising

1.6

Persons with improved capacity or
knowledge due to project actions

LIFE-IP 4 NATURA

7.2

Ecosystem Service Trend

1

LIFE-IP 4 NATURA

7.2

Ecosystem Service Condition

1

0

1000

AP species and habitat
have been linked to
ecosystems. The
ecosystem service trend
and condition will be
provided at a later stage
after the selection of
Natura 2000 MP for pilot
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COMPOUND
CONTEXT

INDICATOR
CODE

FIRST LEVEL DESCRIPTOR

SECOND LEVEL
DESCRIPTOR

START
VALUE

END VALUE

BEYOND
END VALUE

UNIT

NO
VALUES
PROVIDED

Comments
implementation and the
selection of the APs
measures to be
implemented in the
frame of the project.

2250-Coastal dunes
with Juniperus spp.

Action Plan_2250

7.3

Annex I Habitats Directive

1

Action Plan_2250

7.3

Habitat Trend

1

Action Plan_2250
Action Plan_Gyps
fulvus
Action Plan_Gyps
fulvus
Action Plan_Gyps
fulvus
Action Plan_Gyps
fulvus
Action
Plan_Aegypius
monachus
Action
Plan_Aegypius
monachus
Action
Plan_Aegypius
monachus
Action
Plan_Aegypius
monachus
Action
Plan_Gypaetus
barbatus
Action
Plan_Gypaetus
barbatus

7.3

Habitat Condition

1

7.4

Annex I Birds Directive

Gyps fulvus/Birds

1

7.4

Annex I Birds Directive

Gyps fulvus/Birds

1

7.4

Species Status

1

7.4

Species Trend

1

7.4

Annex I Birds Directive

Aegypius
monachus/Birds

1

7.4

Annex I Birds Directive

Aegypius
monachus/Birds

1

7.4

Species Status

1

7.4

Species Trend

1

7.4

Annex I Birds Directive

Gypaetus
barbatus/Birds

1

7.4

Annex I Birds Directive

Gypaetus
barbatus/Birds

1
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COMPOUND
CONTEXT
Action
Plan_Gypaetus
barbatus
Action
Plan_Gypaetus
barbatus

INDICATOR
CODE

FIRST LEVEL DESCRIPTOR

SECOND LEVEL
DESCRIPTOR

START
VALUE

END VALUE

BEYOND
END VALUE

UNIT

NO
VALUES
PROVIDED

7.4

Species Status

1

7.4

Species Trend

1

Action Plan_Silene
holzmannii

7.4

Annex IV Habitats Directive species

Action Plan_Silene
holzmannii

7.4

Action Plan_Silene
holzmannii
Action Plan_Silene
holzmannii
Action
Plan_Pelophylax
cerigensis
Action
Plan_Pelophylax
cerigensis
Action
Plan_Pelophylax
cerigensis
Action
Plan_Pelophylax
cerigensis
Action Plan_Caretta
caretta
Action Plan_Caretta
caretta
Action Plan_Caretta
caretta
Action Plan_Caretta
caretta

Silene
holzmannii/Vascular

Comments

1

plants
Annex IV Habitats Directive species

Silene
holzmannii/Vascular

1

plants
7.4

Species Trend

1

7.4

Species Status

1

7.4

Annex V Habitats Directive species

Rana
ridibunda/Amphibians

1

7.4

Annex V Habitats Directive species

Rana
ridibunda/Amphibians

1

7.4

Species Status

1

7.4

Species Trend

1

7.4

Annex IV Habitats Directive species

7.4

Annex IV Habitats Directive species

7.4

Species Status

1

7.4

Species Trend

1

Caretta
caretta/Reptiles
Caretta
caretta/Reptiles

Annex II Habitats
Directive, priority species

The species name for
Article 17 reporting is

Pelophylax cerigensis
The name as listed in the
HD is Rana ridibunda

1
1

Annex II Habitats
Directive species, annex
II priority
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COMPOUND
CONTEXT
Action
Plan_Phocoena
phocoena
Action
Plan_Phocoena
phocoena
Action
Plan_Phocoena
phocoena
Action
Plan_Phocoena
phocoena
Action
Plan_Monachus
monachus
Action
Plan_Monachus
monachus
Action
Plan_Monachus
monachus
Action
Plan_Monachus
monachus
Action
Plan_Tursiops
truncatus
Action
Plan_Tursiops
truncatus
Action
Plan_Tursiops
truncatus
Action
Plan_Tursiops
truncatus

INDICATOR
CODE

FIRST LEVEL DESCRIPTOR

SECOND LEVEL
DESCRIPTOR

START
VALUE

END VALUE

BEYOND
END VALUE

UNIT

NO
VALUES
PROVIDED

7.4

Annex IV Habitats Directive species

Phocoena
phocoena/Mammals

1

7.4

Annex IV Habitats Directive species

Phocoena
phocoena/Mammals

1

Comments

Annex II Habitats
Directive

7.4

Species Status

1

7.4

Species Trend

1

7.4

Annex IV Habitats Directive species

Monachus
monachus/Mammals

1

7.4

Annex IV Habitats Directive species

Monachus
monachus/Mammals

1
Annex II Habitats
Directive, priority species

7.4

Species Status

1

7.4

Species Trend

1

7.4

Annex IV Habitats Directive species

Tursiops
truncatus/Mammals

1

7.4

Annex IV Habitats Directive species

Tursiops
truncatus/Mammals

1
Annex II Habitats
Directive

7.4

Species Status

1

7.4

Species Trend

1
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COMPOUND
CONTEXT
Action
Plan_Rupicapra
rupicapra balcanica
Action
Plan_Rupicapra
rupicapra balcanica
Action
Plan_Rupicapra
rupicapra balcanica
Action
Plan_Rupicapra
rupicapra balcanica
Action
Plan_Parnassius
apollo
Action
Plan_Parnassius
apollo
Action
Plan_Parnassius
apollo
Action
Plan_Parnassius
apollo
Action Plan_Ursus
arctos
Action Plan_Ursus
arctos
Action Plan_Ursus
arctos
Action Plan_Ursus
arctos

INDICATOR
CODE

FIRST LEVEL DESCRIPTOR

SECOND LEVEL
DESCRIPTOR

START
VALUE

END VALUE

BEYOND
END VALUE

UNIT

NO
VALUES
PROVIDED

7.4

Annex IV Habitats Directive species

Rupicapra rupicapra
balcanica/Mammals

1

7.4

Annex IV Habitats Directive species

Rupicapra rupicapra
balcanica/Mammals

1
Annex II Habitats
Directive species

7.4

Species Status

1

7.4

Species Trend

1

7.4

Annex IV Habitats Directive species

Parnassius
apollo/Arthropods

1

7.4

Annex IV Habitats Directive species

Parnassius
apollo/Arthropods

1

7.4

Species Status

1

7.4

Species Trend

1

7.4

Annex IV Habitats Directive species

7.4

Annex IV Habitats Directive species

7.4

Species Status

7.4

Species Trend

Action Plan_Fishes

7.4

Annex II Habitats Directive species

Action Plan_Fishes

7.4

Annex II Habitats Directive species

Ursus
arctos/Mammals
Ursus
arctos/Mammals

Comments

1
1
1

Annex II Habitats
Directive, priority species

1

Ladigesocypris
ghigii/Fish
Ladigesocypris
ghigii/Fish

1
1
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COMPOUND
CONTEXT

INDICATOR
CODE

FIRST LEVEL DESCRIPTOR

Action Plan_Fishes

7.4

Species Status

Action Plan_Fishes

7.4

Species Trend

SECOND LEVEL
DESCRIPTOR

START
VALUE

END VALUE

BEYOND
END VALUE

UNIT

NO
VALUES
PROVIDED
1

Comments

1

Salmo
macrostigma/Fish
Salmo
macrostigma/Fish

Action Plan_Fishes

7.4

Annex II Habitats Directive species

Action Plan_Fishes

7.4

Annex II Habitats Directive species

Action Plan_Fishes

7.4

Species Status

1

Action Plan_Fishes

7.4

Species Trend

1

Action Plan_Fishes

7.4

Annex II Habitats Directive species

Action Plan_Fishes

7.4

Annex II Habitats Directive species

Action Plan_Fishes

7.4

Species Status

1

Action Plan_Fishes

7.4

Species Trend

1

Action Plan_Fishes

7.4

Annex II Habitats Directive species

Action Plan_Fishes

7.4

Annex II Habitats Directive species

Action Plan_Fishes

7.4

Species Status

1

Action Plan_Fishes

7.4

Species Trend

1

Action Plan_Fishes

7.4

Annex II Habitats Directive species

Action Plan_Fishes

7.4

Annex II Habitats Directive species

Action Plan_Fishes

7.4

Species Status

1

Action Plan_Fishes

7.4

Species Trend

1

Action Plan_Fishes

7.4

Annex II Habitats Directive species

Action Plan_Fishes

7.4

Annex II Habitats Directive species

Action Plan_Fishes

7.4

Species Status

Salmo
macrostigma/Fish
Salmo
macrostigma/Fish

Salmo
macrostigma/Fish
Salmo
macrostigma/Fish

Salmo
macrostigma/Fish
Salmo
macrostigma/Fish

Salmo
macrostigma/Fish
Salmo
macrostigma/Fish

1
1

1
1

1
1

1
1

1

The species name for
Article 17 reporting -

Salmo farioides

name as listed in the HD -

Salmo macrostigma

The species name for
Article 17 reporting -

Salmo louroensis

name as listed in the HD -

Salmo macrostigma

The species name for
Article 17 reporting -

Salmo macedonicus

name as listed in the HD -

Salmo macrostigma

The species name for
Article 17 reporting -

Salmo pelagonicus

name as listed in the HD -

Salmo macrostigma

The species name for
Article 17 reporting -

1

Salmo peristericus

1

Salmo macrostigma

name as listed in the HD -
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COMPOUND
CONTEXT
Action Plan_Fishes

INDICATOR
CODE
7.4

FIRST LEVEL DESCRIPTOR

SECOND LEVEL
DESCRIPTOR

START
VALUE

END VALUE

BEYOND
END VALUE

UNIT

Species Trend

NO
VALUES
PROVIDED
1

LIFE-IP 4 NATURA

10.2

NGO

0

9

9

LIFE-IP 4 NATURA

10.2

Public body/bodies

0

75

75

LIFE-IP 4 NATURA

10.2

Individuals

0

14

14

Awareness raising

11.1

No. of unique visits

0

9100

9100

number of
stakeholders
involved due
to the project
number of
stakeholders
involved due
to the project
number of
stakeholders
involved due
to the project
number

Awareness raising

11.1

No. Downloads

0

0

0

number

0

Awareness raising

11.1

Average visit duration (minutes)

0

2,5

2,5

number

0

Awareness raising

11.1

No. of individuals

0

6500

6500

number

Comments

0

Number of NGO involved
due to the project.

0

The values represent the
number of Public bodies
involved.

1
0

0

The values represent
number of sectors
represented by
stakeholders
Value: average minutes
per visit per year
throughout the reporting
period (visit = session in
google analyticsThee
average duration has
been 2,5 min., an
industry-standard
performance.
No. Downloads: This
indicator is not relevant
to the project: the
comms activities do not
rely on downloading
material.
Value: average number of
individuals per year
throughout the reporting
period (individuals =
unique users in google
analytics). The end value
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INDICATOR
CODE

FIRST LEVEL DESCRIPTOR

SECOND LEVEL
DESCRIPTOR

START
VALUE

END VALUE

BEYOND
END VALUE

UNIT

NO
VALUES
PROVIDED

Comments
of 6500 is a solid
estimate on the basis of
the full deployment of the
campaign.
Value: average number of
unique visits per year
throughout the reporting
period (visit = session in
google analytics). The
estimated value of
sessions per user is 1,4
(the industry-standard
performance is 1,2 to
1,6); therefore
1,4x6500=9100 is a
realistic estimate for the
end-of-project period.

Project networking

12.1

other

0

30

30

No. of
individuals

0

GENERAL COMMENT:
more indicators are set in
F.1 deliverable, providing
the aggregate reach for
all comms actions.
Estimation for end value
is based on realistic
account of networking
with LIFE projects. In
total, the estimation
includes administrators
from 15 projects, i.e. 10
traditional GR projects, 2
GR IP projects and 3 nonGR IP projects (we
consider 2 individuals
from each project).
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INDICATOR
CODE

FIRST LEVEL DESCRIPTOR

SECOND LEVEL
DESCRIPTOR

START
VALUE

END VALUE

BEYOND
END VALUE

UNIT

NO
VALUES
PROVIDED

Capacity building

12.2

other

0

300

450

No. of
individuals

0

Capacity building

12.2

Members of interest groups

0

700

1050

No. of
individuals

0

LIFE-IP 4 NATURA

13

Jobs

0

127,55

12

No. of FTE

0

Comments
Values may be
readjusted if the number
of projects will change in
the forthcoming phases.
The number of
individuals from groups
of pertinent public
authorities with
responsibilities
stemming from the
implementation of the
nature directives. This
realistic estimation
reflects targets set in the
Action C.5 design; and it
is based on the total
number of individuals
targeted by capacity
building actions as per
project proposal (1000
stakeholders) plus a
focus on groups of users
with a 7-to-3 analogy.
Beyond end values are
set on the basis of a 50%
increase of members
from targeted audiences
in the After-LIFE period.
Number of individuals
from groups of users of
N2k areas (economic
actors, civil society
actors).
At the end: Percentage of
external staff of public
bodies during phases 1
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INDICATOR
CODE

FIRST LEVEL DESCRIPTOR

SECOND LEVEL
DESCRIPTOR

START
VALUE

END VALUE

BEYOND
END VALUE

UNIT

NO
VALUES
PROVIDED

Comments
and 2 (derived for the
whole project duration)
plus the percentage of
the FTEs of the NGOs
created during phases 1
and 2 (derived for the
whole project duration)
Beyond 5 years:
Approximate number of
FTEs remaining as
permanent staff in the
NGOs and/or FTEs
created in case of the
creation of a permanent
body on LIFE IP 4
NATURA.

LIFE-IP 4 NATURA

14.1

LIFE-IP 4 NATURA

14.2.2

Running cost/operating costs during the project and expected in
case of continuation/replication/transfer after the project period
Operating expenses expected in case of
continuation/replication/transfer after the project period

0

17.000.000

13.219.197

€

0

13.219.197

€

0

LIFE-IP 4 NATURA

14.3

EU Structural Funds (ESIF)

2.032.002

€

0

LIFE-IP 4 NATURA

14.3

Beneficiaries’ own contribution

4.474.878

€

0

LIFE-IP 4 NATURA

14.4.3

ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)

0

The future funding of
several actions that will
enable their continuity is
planned within the
drafting of PAF 20212027 (Action D.1).
The good practices and
accomplishments of the
project will be actively
provided, transferred and
replicated in the
remaining non
participating Regions of
Greece.
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