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ΠΕΡΙΛ
ΛΗΨΗ
Στοο πλαίσιο της υλοποίησης
υ
της υπο-δράσηης D.1.1, για τη
τ δημιουργία
α ενός αποτελε
λεσματικού συ
υστήματος
παρακολούθησης, το οποίο
ο
θα παρέέχει άμεση κααι συνεχή πληρ
ροφόρηση σχεετικά με την ππρόοδο της υλ
λοποίησης
ηνικού Πλαισίίου Δράσεων Προτεραιότηττας (ΠΔΠ) 20
014 – 2020, συντάχθηκαν: α) πίνακας δεεικτών για
του Ελλη
τις Δράσ
σεις που προβλλέπονται στο ΠΔΠ, και γιαα την αξιολόγη
ηση της προόδου και των εεπιτευγμάτωνν κατά την
αι β) το πρωτό
όκολλο παρακκολούθησης του
τ ΠΔΠ που περιλαμβάνειι και περιγράφ
φει όλα τα
περίοδο 22014-2020, κα
απαραίτη
ητα βήματα για τη διαρκ
κή παρακολοούθηση όλωνν των δραστηριοτήτων κκαι των δράσ
σεων που
πραγματοοποιούνται σεε εθνικό επίπεδο προκειμένοου να υλοποιη
ηθεί το Ελληννικό ΠΔΠ.
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SUMM
MARY
In tthe context off the implemeentation of Suub-Action D.1
1.1, the establlishment of ann effective sy
ystem that
will monnitor and will provide
p
accurrate and continnuous informaation on the progress of thee implementattion of the
Greek Prrioritised Actiion Frameworrk (PAF) 20144-2020, GRFU
U has prepareed: (a) a tablee of progress indicators
for all m
measures foreseeen in the PA
AF in order to properly asseess their achieevements and implementatiion during
2014-20220, and (b) the PAF monito
oring protocoll, a custom taailored tool thaat foresees annd thoroughly describes
all the neecessary stepss for the contin
nuous monitooring of all meeasures that arre and will bee carried out at
a national
level to im
mplement thee Greek PAF 2014-2020.
2
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ΠΡ
ΡΩΤΟΚΟΛ
ΛΛΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟ
ΟΥΘΗΣΗΣ
Σ: ΒΗΜΑ
ΑΤΑ

Κύρριος στόχος αυτής της υπ
πο-δράσης D
D.1.1 είναι η δημιουργία ενός αποτελεεσματικού συ
υστήματος
παρακολούθησης, το οποίο
ο
θα παρέέχει άμεση κααι συνεχή πληρ
ροφόρηση σχεετικά με την ππρόοδο της υλ
λοποίησης
ηνικού Πλαισ
σίου Δράσεω
ων Προτεραιόότητας (ΠΔΠ)) 2014 – 202
20. Μέχρι τοο τέλος του έργου, οι
του Ελλη
ελληνικέές αρμόδιες αρχές,
α
συμπερ
ριλαμβανομέννου του ΥΠΕ
ΕΝ, θα είναι σε θέση να ποσοτικοποιήσουν με
ά το συνολικόό ΠΔΠ για τη
ην επιτυχή
ακρίβεια και να αξιολλογήσουν την πρόοδο που έέχει επιτευχθεεί όσον αφορά
ή του σε εθνικ
κό επίπεδο.
εφαρμογή
Προοκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω σστόχος, το Πρ
ράσινο Ταμείο, σε συνεργγασία με το Υπουργείο
Υ
Περιβάλλλοντος και Εννέργειας (ΥΠΕ
ΕΝ) και με τηην υποστήριξη
η εξωτερικών συνεργατών, ανέλαβε την ανάπτυξη
πρωτοκόλλου για τηνν παρακολούθ
θηση της εφααρμογής του Ελληνικού Πλαισίου
Π
Δράάσεων Προτεραιότητας
(ΠΔΠ) γγια την περίοδδο 2014-2020. Επιπρόσθετ α, το Πράσιννο Ταμείο έχει συντάξει ένναν πίνακα δεεικτών για
Δράσεις που προβλέπονται
π
όδου και των εεπιτευγμάτωνν κατά την
στο ΠΔΠ, γιαα την αξιολόγγηση της προό
όλες τις Δ
περίοδο 22014-2020.
Το Πρωτόκολλο Παρακολούθ
θησης έχει συυνταχθεί και παραδοθεί
π
όπω
ως προβλεπότταν στις 30 Νοεμβρίου
Ν
ποιείται ήδη από το Πρράσινο Ταμείίο για τη διαρκή παρακκολούθηση όλων
ό
των
2018, εννώ χρησιμοπ
δραστηριιοτήτων και των
τ δράσεων που πραγματτοποιούνται σε
σ εθνικό επίπ
πεδο προκειμέ
μένου να υλοπ
ποιηθεί το
Ελληνικόό ΠΔΠ.
Στη
η συνέχεια παρρουσιάζονται τα βήματα ποου ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη του πρωτόκολλου
υ:
1. Σ
Σύνταξη συνολλικού πίνακα που περιλαμββάνει τους απ
παραίτητους δείκτες
δ
προόδοου για όλες τιις δράσεις
του ΠΔΠ
Π. Ο πίνακας περιλαμβάνει
π
μέχρι και τρεεις δείκτες για
α κάθε δράση. Το περιεχόμεενο του πίνακ
κα δεικτών
συζητήθη
ηκε διεξοδικά
ά με τους συνεεργάτες του κααι τα αρμόδια
α τμήματα/διευ
υθύνσεις του Υ
ΥΠΕΝ προκεειμένου να
ολοκληρω
ωθεί. Προβλλέπεται επίση
ης, ότι κατάά την υλοπο
οίηση του ΠΔΠ,
Π
ο πίναακας των δειικτών θα
επανεξετταστεί, και εφόσον
ε
κατα
αστεί αναγκααίο θα επικα
αιροποιηθεί, ώστε να είνναι εφικτή η σωστή
παρακολούθηση και η διαδικασία αξιολόγησης.. Η διαδικασίία επιλογής τω
ων δεικτών τοου ΠΔΠ ακολουθεί τη
MART, δηλαδ
δή Ειδική ((Specific), Μετρήσιμη
Μ
λογική αξιολόγησης προόδου μέέσω των κρριτηρίων SM
nt) και Χρονικά Δεσμευυμένη (Time Bound),
(Measuraable), Επιτεύύξιμη (Achievable), Σχετιική (Relevan
αξιολόγη
ηση.
2. Κ
Καθιέρωση ενός δικτύου συ
υνεργασίας κααι επικοινωνία
ας με όλες τις εμπλεκόμενεες Διαχειριστικ
κές Αρχές
ή/και τουυς Ενδιάμεσοους Φορείς πο
ου είναι αρμό διοι για τα ανντίστοιχα διαρθρωτικά ταμμεία που προβ
βλέπονται
στο ΠΔΠ
Π (ΥΜΕΠΕΡΑ
ΑΑ, ΕΤΘΑ, ΠΕΠ,
Π
ΕΓΤΑΑ
Α, ΕΠαΔ, κλπ.), καθώς και όλες οι άλλεςς σχετικές καιι αρμόδιες
αρχές κα
αι φορείς που διαχειρίζονται
δ
ι ή συμβάλλουυν στην παρα
ακολούθηση, τη
τ διαχείριση και τον εξορθ
θολογισμό
ενωσιακώ
ών, εθνικών ή ιδιωτικών χρηματοδοτικ
χ
κών εργαλείωνν, που έχουν συμβάλλει ή θα συμβάλλ
λουν στην
υλοποίησ
ση του ΠΔΠ (LIFE, HORIIZON 2020, εεθνικά κεφάλα
αια, ιδιωτικά κεφάλαια κ.λλπ.). Για τη διαδικασία
δ
αυτή, το Πράσινο Ταμ
μείο έχει αναπ
πτύξει στενή σσυνεργασία με
μ το ΥΠΕΝ, καθώς και μεε την ΕΥΣΠΕ
ΕΔ (Ειδική
α "Επιτελικήςς Δομής ΕΣΠ
ΠΑ, Υ.Π.ΕΝ.,, Τομέας Περ
ριβάλλοντος"), την αρμόδιαα εθνική αρχχή για τον
Υπηρεσία
εξορθολοογισμό και τη
η διαχείριση των διαρθρω
ωτικών ταμείων της ΕΕ που
π στοχεύουυν σε περιβα
αλλοντικές
δράσεις/έέργα.
3. Π
Παροχή καθοδδήγησης και κατάρτισης
κ
τοου εμπλεκόμεενου προσωπιικού των Διαχχειριστικών Αρχών
Α
και
των Ενδιάμεσων Φορρέων καθώς και άλλων ααρμόδιων φορ
ρέων, για τηνν συγκέντρωσση συγκεκριμ
μένων και
ών σχετικά με την
τ πρόοδο τω
ων εργασιών που
π σχετίζοντται με την υλοοποίηση του ΠΔΠ.
Π
κρίσιμωνν πληροφοριώ
4. Δ
Δημιουργία μη
ητρώου τελικ
κών δικαιούχω
ων, ειδικά για
α δράσεις ή/και έργα που σστοχεύουν σεε είδη και
οικοτόποους κοινοτικούύ ενδιαφέρονντος και περιοοχές Natura 2000,
2
προκειμ
μένου να αποοκτηθούν περισσότερες
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πληροφοορίες σχετικά με την πρόοδο της υλοποίηησης του Ελλληνικού ΠΔΠ,, κατά την περρίοδο 2014-20
020. Στην
φερθείσα απογγραφή θα συμ
μβάλλουν και
αι οι Διαχειρισ
στικές Αρχές, οι Ενδιάμεσσοι Φορείς, καθώς
κ
και
προαναφ
σ
ότι το Πράσινο Ταμείο,
Τ
στο πλαίσιο
π
του έρργου LIFE Greek Task
άλλοι σχχετικοί φορείς. Πρέπει να σημειωθεί
Force (L
LIFE14 CAP/G
GR/000003), έχει ήδη δημμιουργήσει βά
άση δεδομένω
ων προγραμμάάτων LIFE, γιια όλα τα
προγράμματα που έχουυν εγκριθεί κα
αι υλοποιούντται στην Ελλά
άδα.
α συλλογής δεδομένων,
δ
ποου βασίζεταιι στα παραπά
άνω βήματα του πρωτοκό
όλλου, θα
5. Η διαδικασία
πραγματοοποιηθεί δύο φορές, η πρώ
ώτη κατά τη διάρκεια του
υ 2019 και η δεύτερη μετάά την ολοκλήρωση της
περιόδουυ του ΠΔΠ (20014-2020), το
ο 2021.
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ΠΑΡΑΡΤΗ
ΗΜΑ Ι - ΔΕΙΙΚΤΕΣ ΠΡΟΟ
ΟΔΟΥ ΓΙΑ Τ
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ
Π
ΠΕΡΙΛΑ
ΑΜΒΑΝΟΝΤΑ
ΑΙ ΣΤΟ ΕΛΛ
ΛΗΝΙΚΟ ΠΔΠ
Π
2014-20200
Πίνακας 1-1. Δεείκτες Προόδου για τα
α μέτρα που περιλαμβά
άνονται στο ελληνικό ΠΔΠ,
Π
2014-2020
Κ
ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑ
ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΗ
Η ΣΤΟΧΟΙ/
ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ
Χ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩ
ΩΔΙΚΟΣ

Δ
ΔΕΙΚΤΗΣ
1

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ
Σ3

G. Περιγρ
ραφή των κυρίων μέτρων για την επ
πίτευξη των προτερ
ραιοτήτων
G.11 Γενικά μέτρα προοτεραιότητας για το
τ δίκτυο Natura 2000
2
G
G.l.a Γενικά Μέτρα
α Προτεραιότητας για την Natura 20
000
(5) Προετοιμασία Σχεδίων
Διαχεείρισης &
Στραττηγικών:
ολοκλλήρωση του
σχεδιιασμού προστασίας
και διιαχείρισης των
περιοοχών Natura 2000

Εκπόνηση
μελετών
π
χαρακτηρισμού και προστασίας
περιοχών και εκπόνησ
ση Σχεδίων
Διαχείρισης για το σύνολο
σ
των
περιοχών Natura 2000
0
Προσδιορισμός προττύπων και
καλών πρακτικών για κατηγορίες
μισης
σε
μέτρων
αντιστάθμ
μεγάλα έργα υποδομής
Χαρτογράφηση
Ζωνών
Ευαισθησίας σε ότι αφορά σε
ότητες που
έργα και δραστηριό
δύνανται
να
πρροκαλέσουν
όχληση
με
σημαντικές
επιπτώσεις
στα
είδη
χαρακτηρισμού
Χαρτογράφηση ευαισθθησίας
γραμμικών υποδομών (δίκτυα
μεταφοράς ρεύματος, πυλώνες
υψηλής τάσης, αιολικά
ά πάρκα)
ως προς τα είδη χαρακ
κτηρισμού
σε εθνικό επίπεδο

Ν2000
Όλες οι Ν

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
LIIFE IP

1a-1
1

Ειδικές
Περιβαλλοντικές
Μελέτες
για περιοχχές Ν2Κ (No)

Περιοχέςς ΖΕΠ και ΕΖΔ
(Είδη χαρρακτηρισμού)

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
LIIFE,
Εθνικοί
πόόροι

1a-4
4

Σπάνια και απειλούμενα
υγροτοπιικά είδη, περιοχές
ΖΕΠ, μεεγάλα αρπακτικά,
μεγάλα
θηλαστικά,
χειρόπτερρα, Macrovipera
schweizeri

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1a-5
5

Πρότυπα και καλές πρακτικές
για
κα
ατηγορίες
μέτρων
αντιστάθμ
μισης σε μεγάλα
έργα υποδδομής (Ναι/Όχι)
Μελέτες
Χαρτογράφησης
Ε
για τα
Ζωνών Ευαισθησίας
είδη-στόχχους (No)

Ερωδιοί &
πελεκανόόμορφα, υδρόβια
και γερακκοειδή, μεγάλα
αρπακτικκά (με έμφαση σε
Θράκη και Κρήτη)

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1a-6
6

Μελέτες χαρτογράφησης
χ
ευαισθησ
σίας γραμμικών
υποδομώνν για τα είδηστόχους (No)
(

Σχέδια Διαχείρισης
για περιοχές Ν2Κ (No))

Προεδρικά
Διατάγματα
για περιοχές Ν2Κ
Κ (No)

Περιοχές Ν2K όπου έχχουν
υλοποιηθεί
μελέέτες
Χαρτογράφησης Ζωννών
Ευαισθησίας για τα είίδηστόχους (No)

Είδη για τα οποία
ποιηθεί
έχουν
υλοπ
μελέτες
Χαρτογράφησηςς
Ζωνών Ευαισθησίας
για τα είδη-στόχους
(No)
Είδη για τα οποία
έχουν εκπονηθείί
μελέτες
χαρτογράφησης
ευαισθησίας
γραμμικών υποδδομών
(No)

Περιοχές Ν2K όπου έχχουν
εκπονηθεί μελέτες
χαρτογράφησης
ευαισθησίας γραμμικών
υποδομών για τα είδηστόχους (No)
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Κ
ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑ
ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

(8) Ανναθεώρηση σχεδίων/
στραττηγικών

(9) Λ
Λειτουργικές δαπάνες
Φορέων Διαχείρισης
των Φ

ΚΩ
ΩΔΙΚΟΣ

Δ
ΔΕΙΚΤΗΣ
1

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
LIIFE, HORIZON
20020

1a-7
7

Μελέτες οικολογίαςο
βιολογίαςς για τα είδη-στόχους
(No)

Είδη για τα οποία έχουν
εκπονηθεί μελέτες
οικολογίας-βιολογίας
(No)

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1a-8
8

Περιοχές Ν2K όπου έχει γίνει
άφηση πυρήνων
χαρτογρά
κατανομή
ής και κρίσιμων
ενδιαιτημ
μάτων για τα είδηστόχους (No)
(

Είδη για τα οποία έχει
γίνει χαρτογράφηση
αι
πυρήνων κατανομής κα
κρίσιμων ενδιαιτημάτω
ων
(No)

Χρηματοδότηση έναρξξης για την
οργάνωση, λειτουργία
α και
διοίκηση των ΠΠ
Προώθηση συνεργασιιών/
δικτυώσεων με εμπλεκ
κόμενους
θεσμικούς & παραγωγγικούς
φορείς

Περιοχέςς Ν2000 χωρίς
Φορέα Διαχείρισης

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
Π
ΠΕΠ, Εθνικοί
πόόροι
Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ΕΠ
ΠΑνΕΚ,
ΕΓ
ΓΤΑΑ

1a-9
9

Περιοχές Ν2K που έχουν
Φορέα Διιαχείρισης για πρώτη
φορά (No
o)
Έργα για την προώθηση
σιών/ δικτυώσεων με
συνεργασ
εμπλεκόμ
μενους θεσμικούς &
παραγωγιικούς φορείς (No)

Αξιολόγηση εφαρμογή
ής/
Αναθεώρηση και σύντταξη νέων
ΣΔ (2ο σχέδιο διαχείρισης)
Αξιολόγηση υφιστάμεενων
υποδομών ερμηνείας
περιβάλλοντος και σχεεδιασμός
ενός ολοκληρωμένου
συστήματος. Σύνταξη
ηγών
κατευθύνσεων και οδη
Λειτουργικές δαπάνεςς για τις
νέες δομές διαχείρισηςς
προστατευόμενων περριοχών

Όλες οιΝ
Ν2000

Υ
ΥΜΕΠΕΡΡΑ,
LIIFE, LIFE IP

1a-1
11

Ν2000
Όλες οι Ν

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1a-1
12

Περιοχέςς Ν2000 χωρίς
Φορέα Διαχείρισης

Εθνικοί πόροι.
Γιια αρχική
(sstartup)
λεειτουργία
Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ΕΤ
ΤΘΑ, ΕΓΤΑΑ,
Liife IP

1a-1
13

Χαρτογράφηση πυρήννων
κατανομής και κρίσιμω
ων
ενδιαιτημάτων επικρα
ατειακών
ειδών χαρακτηρισμού

(7) Διιαβούλευση διασύύνδεση με
εμπλεεκόμενα μέρη

ΠΙΘΑΝΕΣ
Χ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

Canis auureus, Lutra lutra,
Χειρόπτεερα,
Μικροθη
ηλαστικά,
Ασπόνδυυλα, Alosa
vistonicaa, Acipenser
stellatus, Lynx lynx
Είδη ορννιθοπανίδας στις
ΖΕΠ

Εκπόνηση εξειδικευμέένων
μελετών οικολογίας-βιολογίας
ειδών

(6) Σύύσταση Φορέων

ΕΙΔΗ
Η ΣΤΟΧΟΙ/
ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΕΣ

Όλες οι Ν
Ν2000

1a-1
10

ΔΕΙΚΤΗΣ
Σ3

Περιοχές Ν2K όπου έχχουν
λάβει χώρα έργα για τη
ην
προώθηση συνεργασιώ
ών/
δικτυώσεων με
κούς
εμπλεκόμενους θεσμικ
& παραγωγικούς φορείίς
(No)

Περιοχές Ν2K με
ποιημένα Σχέδια
επικαιροπ
Διαχείρισ
σης (No)
Ολοκληρω
ωμένο σύστημα
υποδομώνν ερμηνείας
περιβάλλο
οντος (Ναι/Όχι)

Λειτουργιικές δαπάνες νέων
φορέων διαχείρισης
δ
των
περιοχών N2K (ευρώ)
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Κ
ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑ
ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ
Η ΣΤΟΧΟΙ/
ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
Χ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩ
ΩΔΙΚΟΣ

Δ
ΔΕΙΚΤΗΣ
1

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ
Σ3

Λειτουργιικές δαπάνες για
τους υφισ
στάμενους Φορείς
Διαχείρισ
σης των περιοχών
N2K (ευρρώ)
Κέντρα Πληροφόρησης
Π
με
εκθέσεις ερμηνείας
ε
περιβάλλο
οντος που έχουν
κατασκευυαστεί, ανανεωθεί,
συντηρηθθεί ή αποκατασταθεί
(No)

Διαδρομές ερμηνείας
ουν
περιβάλλοντος που έχο
κατασκευαστεί,
ανανεωθεί, συντηρηθείί ή
αποκατασταθεί σε
περιοχές N2K (No)

Περιοχές Ν2K όπου
που έχουν
κατασκευαστεί,
ηρηθεί
ανανεωθεί, συντη
ή αποκατασταθεεί
εκθέσεις/διαδρομ
μές
ερμηνείας
περιβάλλοντος ( (No)

Βασικές Λειτουργικέςς δαπάνες
Φορέων Διαχείρισης

Περιοχέςς με Φορέα
Διαχείρισ
σης

Εθνικοί πόροι

1a-1
14

Ανανέωση, συντήρηση
η και
αποκατάσταση εκθέσεεων
ερμηνείας περιβάλλονντος σε
υφιστάμενα Κέντρα
Πληροφόρησης
Προστατευόμενων Πεεριοχών &
διαδρομών ερμηνείας
περιβάλλοντος
Δαπάνες προσωπικού ΦΔ για την
υλοποίηση/εφαρμογή
διαχειριστικών μέτρωνν

Περιοχέςς Ν2000 με κέντρα
πληροφόρησης

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΕΠ
ΠΑνΕΚ,
ΕΓ
ΓΤΑΑ, ΠΕΠ

1a-1
15

Περιοχέςς Ν2000 με Φορέα
Διαχείρισ
σης

Εθνικοί πόροι,
LIIFE

1a-1
16

Δαπάνες προσωπικού
π
των
υφιστάμεννων Φορέων
Διαχείρισ
σης των περιοχών
N2K (ευρρώ)

(13) Δ
Διαχειριστικά μέτρα
διατή
ήρησης: συντήρηση &
βελτίω
ωση της καλής
κατάσ
στασης διατήρησης
των εειδών

Έλεγχος της παράνομη
ης χρήσης
δηλητηριασμένων δολλωμάτων

Υ
ΥΜΕΠΕΡΡΑ

1a-1
17

Περιοχές Ν2K όπου
οποιείται έλεγχος της
πραγματο
παράνομη
ης χρήσης
δηλητηρια
ασμένων δολωμάτων
(No)

(17) Π
Παρακολούθηση και
εποπττεία

Ανάπτυξη και εγκατάσ
σταση
εθνικού συστήματος
παρακολούθησης της
βιοποικιλότητας

Όλες οι N
N2000.
Προτερα
αιότητα στα είδη
Canis luppus, Canis aureus,
Ursus arctos,, μεγάλα
αρπακτικκά &
πτωματοφάγα είδη
Όλες οι Ν
Ν2000
(συμπεριιλαμβανομένων
και των ππεριοχών
εξάπλωσ
σης τύπων
ων & ειδών
οικοτόπω
προτεραιιότητας)
Όλες οι Ν
Ν2000

Υ
ΥΜΕΠΕΡΡΑ

1a-1
18

Ύπαρξη εθνικού
ε
συστήματος
παρακολο
ούθησης της
βιοποικιλλότητας (Ναι/Όχι)

Υ
ΥΜΕΠΕΡΡΑ

1a-1
19

Σύστημα ένταξης των
ων πεδίου από τις
δεδομένω
Ειδικές Οικολογικές
Ο
Αξιολογή
ήσεις στο Εθνικό
Σύστημα Παρακολούθησης
οχών (Ναι/Όχι)
των περιο

(10) Σ
Συντήρηση υποδομών
για τη
η δημόσια πρόσβαση
και χρρήση των περιοχών,
υποδοομές και εξοπλισμός
ερμηννείας περιβάλλοντος,
παραττηρητήρια κ.ά.
(11) Π
Προσωπικό

Ανάπτυξη και αρχική λειτουργία
τ
συστήματος ένταξης των
δεδομένων πεδίου από
ό τις
Ειδικές Οικολογικές
Αξιολογήσεις στο Εθννικό
Σύστημα Παρακολούθθησης των
περιοχών Natura 2000
0

Περιοχές Ν2Κ στις οπο
οίες
έχει εγκατασταθεί και
αναπτυχθεί σύστημα
παρακολούθησης της
βιοποικιλότητας (Νο)
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(19) Ε
Επιτήρηση και
φύλαξξη των περιοχών
(20) Π
Παροχή
ενημεερωτικού υλικού

(21) Ε
Επιμόρφωση και
εκπαίίδευση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ
Η ΣΤΟΧΟΙ/
ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
Χ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩ
ΩΔΙΚΟΣ

Εποπτεία της κατάστα
ασης
διατήρησης οικοτόπωνν και ειδών
και σύνταξη της τέταρρτης 6ετούς
εθνικής έκθεσης
Επόπτευση και φύλαξη
η
προστατευόμενων περριοχών

Όλες οιΝ
Ν2000

Υ
ΥΜΕΠΕΡΡΑ

1a-2
20

Όλες οιΝ
Ν2000

1a-2
21

Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση
ειδικών ομάδων χρησττών των
περιοχών του δικτύου Natura
2000

Όλες οιΝ
Ν2000

Υ
ΥΜΕΠΕΡΡΑ,
ΕΓ
ΓΤΑΑ, Εθνικοί
πόόροι
ΕΠ
ΠΑνΕΚ,
ΕΤ
ΤΓΑΑ, LIFE,
Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ανάπτυξη κεντρικού
ασης και
συστήματος παρουσία
προώθησης των κέντρρων
πληροφόρησης
προστατευόμενων περριοχών
Διαρκής κατάρτιση σττελεχών/
προσωπικού του συστήματος
κού
διαχείρισης του φυσικ
περιβάλλοντος

Ν2000
Όλες οι Ν

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
LIIFE

1a-2
23

Όλες οιΝ
Ν2000

Υ
ΥΜΕΠΕΡΡΑ,
ΕΠ
ΠΑΑΔ, LIFE
IP
P, ΕΠΜΔΤ

1a-2
24

Όλα τα εείδη πανίδας

ΕΓ
ΓΤΑΑ

1a-2
25

(24) Υ
Υποδομή που
απαιττείται για την
αποκα
ατάσταση ειδών &
οικοττόπων

Ενίσχυση υποδομών περίθαλψης
π
άγριων ειδών πανίδας

(5) Προετοιμασία Σχεδίων
Διαχεείρισης &
Στραττηγικών

Σύνταξη προδιαγραφώ
ών και
προτύπου διαχειριστικ
κών
σχεδίων δασών για τη διατήρηση
της βιοποικιλότητας

1a-2
22

Δ
ΔΕΙΚΤΗΣ
1
Εποπτεία της κατάστασης
ης οικοτόπων και
διατήρηση
ειδών κοιινοτικού
ενδιαφέρο
οντος (Ναι/Όχι)
Περιοχές Ν2K όπου
οποιείται επόπτευση
πραγματο
και φύλαξξη (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις
σης ενημέρωσ
ευαισθητο
οποίησης ειδικών
ομάδων χρηστών
χ
(No)
Κεντρικό σύστημα
ασης και προώθησης
παρουσία
των κέντρρων πληροφόρησης
προστατευόμενων περιοχών
(Ναι/Όχι))
Σεμινάρια
α κατάρτισης
στελεχώνν/ προσωπικού του
συστήματτος διαχείρισης του
φυσικού περιβάλλοντος
π
(No)

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ
Σ3

Περιστατικά που έχουνν
αναφερθεί στις αρχές (N
No)

Στελέχη/προσωπικό του
ης
συστήματος διαχείριση
του φυσικού
περιβάλλοντος που έχεει
καταρτιστεί (No)

Έργα υπο
οδομών περίθαλψης
άγριων ειιδών πανίδας (No)

G.1.b Μέτρα Προτεραιόότητας για τους αγγροτικούς και δασιικούς οικότοπους και
κ είδη της Naturra 2000
Δασικοί οοικότοποι

ΕΓ
ΓΤΑΑ

1b-1

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
συνταχθεί προδιαγραφές και
δ
σχέδια
πρότυπα διαχειριστικά
δασών για
α τη διατήρηση της
βιοποικιλλότητας για τους
οικοτόπουυς-στόχους (No)
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(12) Δ
Διαχειριστικά μέτρα
διατή
ήρησης: συντήρηση &
βελτίω
ωση της καλής
κατάσ
στασης διατήρησης
οικοττόπων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ
Η ΣΤΟΧΟΙ/
ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
Χ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩ
ΩΔΙΚΟΣ

Δ
ΔΕΙΚΤΗΣ
1

Σχέδια Διαχείρισης δα
ασών και
της βιοποικιλότητας

Δασικοί οοικότοποι και
σχετιζόμεενα είδη χλωρίδας
και πανίδδας

ΕΓ
ΓΤΑΑ

1b-2
2

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
εκπονηθεεί Σχέδια Διαχείρισης
δασών κα
αι βιοποικιλότητας
(No)

Σχέδια Διαχείρισης κα
αι
υλοποίηση της διαχείρρισης
Φυσικών και Πολιτισττικών/
αγροτικών τοπίων, γεω
ωργικών
οικοσυστημάτων
Υλοποίηση μέτρων & έργων
αποκατάστασης της
βιοποικιλότητας, π.χ.
ενδυνάμωση φυσικής
αναγέννησης και φυτεεύσεις
Διατήρηση βέλτιστων
υδραυλικών συνθηκώνν στον
υδροφόρο ορίζοντα

Σε ενότηττες περιοχών
N2000

Π
ΠΕΠ, ΕΓΤΑΑ,
LIIFE IP

1b-6
6

Δασικοί & αγροτικοί
οικότοποοι

ΕΓ
ΓΤΑΑ,
Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
LIIFE

1b-7
7

Αλλουβια
ακά δάση με
Alnus gluutinosa, δάση
στοές με Salix alba, υγρά
λιβάδια

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
LIIFE

1b-9
9

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
εκπονηθεεί Σχέδια Διαχείρισης
Φυσικών και Πολιτιστικών/
αγροτικών τοπίων, γεωργικών
ημάτων (No)
οικοσυστη
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί μέτρα και δράσεις
για την απ
ποκατάσταση της
βιοποικιλλότητας για τους
οικοτόπουυς-στόχους (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις
ης βέλτιστων
διατήρηση
υδραυλικών συνθηκών στον
υδροφόρο
ο ορίζοντα (No)

Προσδιορισμός των οιικολογικών
απαιτήσεων των ειδώνν
ορνιθοπανίδας και τωνν σχετικών
αγροτικών πρακτικών για τον
ων
σχεδιασμό στοχευμένω
παρεμβάσεων στις καλλλιέργειες

ανίδα αγροτικών
Ορνιθοπα
περιοχώνν

ΕΓ
ΓΤΑΑ

1b-10

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί στοχευμένες
σεις στις
παρεμβάσ
καλλιέργεειες για είδη
ορνιθοπαννίδας (No)

Οριοθέτηση και διαχείίριση
βοσκήσιμων γαιών σε
προστατευόμενες περιιοχές,
Μελέτες βοσκοϊκανόττητας
Διαχείριση
γεωργοκτηνοτροφικώνν
αποβλήτων

Δασικοί κκαι αγροτικοί
οικότοποοι

ΕΓ
ΓΤΑΑ, LIFE

1b-11

Περιοχές Ν2K με μελέτες
ανότητας (No)
βοσκοϊκα

Δασικοί κκαι αγροτικοί
οικότοποοι

ΕΓ
ΓΤΑΑ, LIFE

1b-12

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις για τη
η
διαχείριση
γεωργοκττηνοτροφικών
αποβλήτω
ων (No)

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

Οικότοποι για τους
ηθεί
οποίους έχουν υλοποιη
δράσεις διατήρησης
βέλτιστων υδραυλικώνν
συνθηκών στον υδροφό
όρο
ορίζοντα (No)
Έκταση αγροτεμαχίων
που
εντός περιοχών N2K όπ
έχουν υλοποιηθεί
σεις
στοχευμένες παρεμβάσ
στις καλλιέργειες για είδη
ορνιθοπανίδας (ha)

ΔΕΙΚΤΗΣ
Σ3

μαχίων
Έκταση αγροτεμ
εκτός περιοχώνν N2K
όπου έχουν υλοπ
ποιηθεί
στοχευμένες
παρεμβάσεις
στις
α είδη
καλλιέργειες για
ορνιθοπανίδας (h
ha)

Μελέτες
βοσκοϊκανότητας (No)
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(13) Δ
Διαχειριστικά μέτρα
διατή
ήρησης: συντήρηση &
βελτίω
ωση της καλής
κατάσ
στασης διατήρησης
των εειδών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ
Η ΣΤΟΧΟΙ/
ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
Χ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩ
ΩΔΙΚΟΣ

Υλοποίηση μέτρων
αποκατάστασης οικοτόπων π.χ.
αναδασώσεις, λειτουρργία
φυτωρίων
Καταγραφή και βελτίω
ωση/
διατήρηση αγροδασικώ
ών
συστημάτων

Δασικοί ττύποι οικοτόπων

ΕΓ
ΓΤΑΑ, LIFE

1b-13

Δασικοί κκαι αγροτικοί
οικότοποοι

ΕΓ
ΓΤΑΑ

1b-2
28

Δράσεις παρακολούθη
ησης της
υποβάθμισης των εδαφ
φών και
μέτρα προστασίας τουυς

Δασικοί κκαι αγροτικοί
οικότοποοι

ΕΓ
ΓΤΑΑ

1b-2
29

Διαχείριση αγροτικώνν εκτάσεων
που έχουν εγκαταλειφ
φθεί ή
απειλούνται με εγκατά
άλειψη

Αγροτικοοί οικότοποι

ΕΓ
ΓΤΑΑ

1b-3
30

Δημιουργία και λειτουυργία
Χώρων Τροφοδοσίας
ακτικών
Πτωματοφάγων Αρπα
Πτηνών (ΧΤΑΠ) σε εθθνικό
επίπεδο

Πτωματοοφάγα Αρπακτικά

ΕΓ
ΓΤΑΑ

1b-14

Υλοποίηση δράσεων για
γ
δημιουργία: 1) μικροαποθεμάτων φυτών, 2) τράπεζας
όρων
γενετικού υλικού –σπό

Όλα τα εείδη χλωρίδας

ΕΓ
ΓΤΑΑ, LIFE

1b-15

Δ
ΔΕΙΚΤΗΣ
1
Περιοχές Ν2K όπου έχει
οποιηθεί
πραγματο
αποκατάσ
σταση των
οικοτόπω
ων-στόχων (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις
φής και βελτίωσης/
καταγραφ
διατήρηση
ης αγροδασικών
συστημάττων (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις
ούθησης της
παρακολο
υποβάθμιισης των εδαφών και
μέτρα προ
οστασίας για τους
οικοτόπουυς-στόχους (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχει
οποιηθεί διαχείριση
πραγματο
αγροτικών εκτάσεων που
καταλειφθεί ή
έχουν εγκ
απειλούντται με εγκατάλειψη
(No)
Χώροι Τρροφοδοσίας
Πτωματοφάγων Αρπακτικών
(
που έχουν
Πτηνών (ΧΤΑΠ)
δημιουρηγηθεί για τα είδη(
στόχους (No)
Είδη για τα
τ οποία έχουν
δημιουργη
ηθεί μικροαποθέματτα φυτών (No)

ΔΕΙΚΤΗΣ 2
Έργα αποκατάστασης
οικοτόπων (No)

ΔΕΙΚΤΗΣ
Σ3
Έκταση
οικο
οτόπων
που
έχουν
(
αποκατασταθεί (ha)

Οικότοποι για τους
ηθεί
οποίους έχουν υλοποιη
δράσεις παρακολούθησ
σης
της υποβάθμισης των
εδαφών και μέτρα
προστασίας (No)

Είδη για τα οποία έχουν
δημιουργηθεί Χώροι
Τροφοδοσίας
Πτωματοφάγων
Αρπακτικών Πτηνών
(ΧΤΑΠ) (No)
Είδη που έχουν
αποθηκευτεί σε τράπεζζα
γενετικού υλικού (No)

www.edozoume.gr
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(14) Δ
Διαχειριστικά μέτρα
διατή
ήρησης σε σχέση με
εισβά
άλλοντα ξενικά είδη

(15) Υ
Υλοποίηση σχεδίων
διαχείρισης & συμφωνιών
με ιδιιοκτήτες &
διαχειριστές γαιών ή
υδάτω
ων για την τήρηση
συγκεεκριμένων
διαδικκασιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ
Η ΣΤΟΧΟΙ/
ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
Χ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩ
ΩΔΙΚΟΣ

Μέτρα και έργα διαχείίρισης
ειδών ασπονδύλων για
α τη
διατήρηση κατάλληλω
ων μικροκλιματικών και υδρολλογικών
συνθηκών στους χώρο
ους
διαθέρισης

Ασπόνδυυλα, Euplagia
quadripuunctaria
rhodosennsis

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
LIIFE, ΠΕΠ

1b-16

Επανένταξη/ ενίσχυση
η
υφιστάμενων πληθυσμ
μών φυτών,
αυτόχθονων ζώων καιι ντόπιων
ποικιλιών φυτών
Σχέδια διαχείρισης κα
αι έργα
αποκατάστασης για το
ον έλεγχο
και εξάλειψη εισβαλλό
όντων
ξενικών ειδών

Σπάνια εννδημική πανίδα
και χλωρρίδα

LIIFE

1b-17

Όλοι οι δδασικοί τύποι
οικοτόπω
ων και τα είδη που
απαντώντται σε αυτούς
(Προτερα
αιότητα σε δάση
με Castanea sativa)

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ΕΓ
ΓΤΑΑ & LIFE

1b-18

Σχεδιασμός, υποστήριιξη της
εφαρμογής και εφαρμο
ογή των
Κανόνων Πολλαπλής
Συμμόρφωσης σε περιιοχές
N2000
Διατήρηση τοπίου καιι
φυτοφραχυών σε αγρο
οτικές
περιοχές

Αγροτικοοί οικότοποι και
είδη

ΕΓ
ΓΤΑΑ

1b-19

Αγροτικοοί οικότοποι και
είδη

ΕΓ
ΓΤΑΑ, ΠΕΠ

1b-2
20

Μέτρα αποκατάσταση
ης της
υποβαθμισμένης ζώνη
ης
αειφύλλων-πλατυφύλλλων

Δασικοί οοικότοποι και είδη

ΕΓ
ΓΤΑΑ, ΠΕΠ,
LIIFE

1b-2
21

Δ
ΔΕΙΚΤΗΣ
1

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί μέτρα και έργα
ης για τη διατήρηση
διαχείριση
κατάλληλλων μικροκλιματικώ
ών και υδρολογικών
συνθηκώνν στους χώρους
διαθέριση
ης για τα είδηστόχους(N
No)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις
επανένταξξης/ ενίσχυσης (No)

Είδη για τα οποία έχου
υν
υλοποιηθεί μέτρα και
η
έργα διαχείρισης για τη
διατήρηση κατάλληλωνν
μικρο-κλιματικών και
υδρολογικών συνθηκών
σης
στους χώρους διαθέρισ
(No)
Είδη για τα οποία έχουν
υλοποιηθεί δράσεις
ης
επανένταξης/ ενίσχυση
(No)
Ξενικά είδη για τα οποία
εκπονηθεί μελέτες
εκτίμησης κινδύνου ή
διαχειριστικές δράσεις
(No)

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί έργα
στασης για τον
αποκατάσ
έλεγχο κα
αι την εξάλειψη
εισβαλλόνντων ξενικών ειδών
(No)
Εφαρμογή
ή των Κανόνων
Πολλαπλή
ής Συμμόρφωσης σε
περιοχές N2K
N (Ναι/Όχι)

ΔΕΙΚΤΗΣ
Σ3

Κατάλογος των
εισβαλλόντων ξεενικών
ειδών (Ναι/Όχι)

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις για τη
η του τοπίου και των
διατήρηση
φυτοφραχχτών σε αγροτικές
περιοχές (No)
(
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί μέτρα
στασης της
αποκατάσ
υποβαθμιισμένης ζώνης
αειφύλλω
ων-πλατυφύλλων
(No)

www.edozoume.gr
9

Κ
ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑ
ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

(16) Π
Παροχή υπηρεσιών:
ανταπποδοτικά/
αποζη
ημίωση για
δικαιώ
ώματα και απώλεια
εισοδδημάτων
(17) Π
Παρακολούθηση και
εποπττεία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ
Υλοποίηση δασοπεριβαλλοντικών μέτρρων:
Δημιουργία ζωνών μη
εκμετάλλευσης, διατήρηση
ασίες
νεκρού ξύλου, διαδικα
δεντροφύτευσης ή ανα
αδάσωσης,
διαχείριση ειδικής βλά
άστησης
Δημιουργία πρωτοκόλλλου
περιβαλλοντικής πιστο
οποίησης
προϊόντων και καλλιερργητικών
πρακτικών - Ενίσχυση
η
επιχειρηματικότητας και
κ
ανταγωνιστικότητας
αγωγών σε
επιχειρήσεων και παρα
προστατευόμενες περιιοχές
Αποζημιώσεις κτηνοτρρόφων για
απώλεια ζωικού κεφαλλαίου/
μελισσοκόμων
Προετοιμασία σχεδίωνν
επίβλεψης και πυροπρροστασίας

(17) Π
Παρακολούθηση και
εποπττεία

Ανάπτυξη υποδομών
οφυλάκια,
πυροπροστασίας (πυρο
δεξαμενές πυρόσβεσης)

(23) Α
Αγορά γης

Απαλλοτριώσεις για
απομάκρυνση νόμιμωνν
καλλιεργειών

ΕΙΔΗ
Η ΣΤΟΧΟΙ/
ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
Χ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩ
ΩΔΙΚΟΣ

Δ
ΔΕΙΚΤΗΣ
1

Δασικοί οοικότοποι

ΕΓ
ΓΤΑΑ,
Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
LIIFE

1b-2
22

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δασοοντικά μέτρα για
περιβαλλο
τους δασιικούς οικοτόπους
(No)

Αγροτικοοί οικότοποι και
είδη

ΕΓ
ΓΤΑΑ

1b-2
23

Πρωτόκολλα πιστοποίησης
(No)

Canis luppus, Canis aureus,
Ursus arctos

ΕΓ
ΓΤΑΑ, Πράσινο
Ταμείο

1b-2
24

Δασικοί κκαι αγροτικοί
οικότοποοι (Προτεραιότητα
σε μεσογγειακά
πευκοδάσ
ση), λειμώνες και
λόχμες
Δασικοί κκαι αγροτικοί
οικότοποοι (Προτεραιότητα
σε μεσογγειακά
πευκοδάσ
ση), λειμώνες και
λόχμες
Δασικοί & αγροτικοί
οικότοποοι

ΓΤΑΑ, Πράσινο
ΕΓ
Ταμείο

1b-2
25

Δαπάνες για
γ αποζημιώσεις
κτηνοτρόφων για απώλεια
ζωικού κεεφαλαίου/
μελισσοκ
κόμων από τα είδηστόχους (ευρώ)
(
Περιοχές Ν2K όπου
ονται σχέδια
εφαρμόζο
επίβλεψης και
στασίας (No)
πυροπροσ

ΓΤΑΑ,
ΕΓ
Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1b-2
26

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
εγκατασταθεί υποδομές
στασίας (No)
πυροπροσ

ΕΓ
ΓΤΑΑ, Πράσινο
Ταμείο

1b-2
27

Απαλλοτρριώσεις για
απομάκρυυνση νόμιμων
καλλιεργεειών μέσα στο
Δίκτυο Ν2Κ
Ν (Ναι/Όχι)

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ
Σ3
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ΕΙΔΗ
Η ΣΤΟΧΟΙ/
ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
Χ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩ
ΩΔΙΚΟΣ

Δ
ΔΕΙΚΤΗΣ
1

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ
Σ3

G.1.c Μέτρα
Μ
Προτεραιότη
ητας για τους θαλά
άσσιους και παράκ
κτιους οικότοπουςς και είδη της Natu
ura 2000.
(1,2) Οριστικοποίηση
περιοοχών

Μελέτη (ες) αξιολόγησης,
ηρισμού
οριοθέτησης / χαρακτη
νέων περιοχών για τηνν
συμπλήρωση του θαλά
άσσιου
Δικτύου Natura 2000 (ΕΖΔ
(
και
ΖΕΠ)

(2) Εππιστημονικές
μελέττες/κατάλογοι
απογρραφής για τον
προσδδιορισμό των
περιοοχών

Χαρτογράφηση φυσικ
κών
σχηματισμών και οικο
οτόπων κατ'
εφαρμογή του Μεσογεειακού
Κανονισμού Αλιείας

(5) Προετοιμασία Σχεδίων
Διαχεείρισης &
Στραττηγικών

Σύνταξη Σχεδίων Διαχχείρισης /
Προστασίας

(6) Σύύσταση Φορέων

Οργάνωση και αρχική
ή
λειτουργία μεγάλων θα
αλάσσιων
περιοχών ειδικής διαχεείρισης και
προστασίας (Θαλάσσιια Πάρκα)
Κατασκευή αντιδιαβρωτικών
ώνες ,
έργων σε παράκτιες ζώ
στήριξη αμμοθινών

(12) Δ
Διαχειριστικά μέτρα
διατή
ήρησης: συντήρηση &
βελτίω
ωση της καλής
κατάσ
στασης διατήρησης
των οοικοτόπων

Monachuus monachus,
θαλάσσιοοι οικό-τοποι
(Υφαλοι,, Λιβάδια
Posidoniia oceanica,
Θαλάσσιια σπήλαια,
Αβαθείς κολπίσκοι και
Αμμοσύρσεις που
κόλποι, Α
καλύπτοννται διαρκώς από
θαλάσσιοο νερό μικρού
βάθους), Κητώδη &
θαλασσοοπούλια.
Σημαντικκές Περιοχές για
τα Πουλιιά.
Posidoniia oceanica,
Cymodossea nodosa,
Zostera m
marina, Zostera
noltii, Haalophila
stipulaceea. Κοραλλιογενείς
σχηματισ
σμοί, Σχηματισμοί
ασβεστολλιθικών
ροδοφυκκών (Τραγάνες)

ΕΤ
ΤΘΑ,
H
HORIZON 2020,
LIIFE

1c-1
1

Νέες περιιοχές Ν2K (No)

Έκταση νέων περιοχώνν
N2K (ha)

ΕΤ
ΤΘΑ

1c-2
2

Μελέτες χαρτογράφησης
χ
φυσικών σχηματισμών και
ων κατ' εφαρμογή του
οικοτόπω
Μεσογεια
ακού Κανονισμού
Αλιείας για τα
είδη/οικοττόπους στόχους (Νο)

Έκταση χαρτογράφησης
φυσικών σχηματισμών και
ογή
οικοτόπων κατ' εφαρμο
του Μεσογειακού
Κανονισμού Αλιείας σεε
εθνικό επίπεδο (ha)

Νέες θαλλάσσιες περιοχές
Ν2000, C
Caretta caretta,
Monachuus monachus,
παράκτιοοι και αλλοφυτικοί
οικότοποοι
Monachuus monachus,
Caretta ccaretta,
Θαλασσοοπούλια,
θαλάσσιοοι οικότοποι
Aμμοθίνεες

ΤΘΑ,
ΕΤ
Υ
ΥΜΕΠΕΡΡΑ,
EE
EA GRANTS

1c-5
5

Σχέδια Διιαχείρισης για
θαλάσσιες περιοχές Ν2K
(Νο)

Σχέδια δράσης για είδη
η
και οικοτόπους στόχου
υς
(Νο)

Έκταση νέων
θαλάσσιων περιο
οχών
N2K (ha)

ΤΘΑ, LIFE IP
ΕΤ

1c-6
6

Φορείς Διιαχείρισης που
συστάθηκ
καν για θαλάσσιες
περιοχές Ν2K
Ν
(Νο)

Νέες θαλάσσιες περιοχχές
N2K (No)

Έκταση νέων
Θαλάσσιων
ων
Προστατευόμενω
Περιοχών (ha)

ΕΤ
ΤΘΑ,
Υ
ΥΜΕΠΕΡΡΑ

1c-7
7

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί αντιδιαβρωτικά
έργα και έργα στήριξης
ών για τους
αμμοθινώ
οικοτόπουυς-στόχους (No)

Οικότοποι για τους
ηθεί
οποίους έχουν υλοποιη
αντιδιαβρωτικά έργα και
κ
έργα στήριξης αμμοθιννών
(No)
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ΠΙΘΑΝΕΣ
Χ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩ
ΩΔΙΚΟΣ

Δ
ΔΕΙΚΤΗΣ
1

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί έργα
στασης υδρολογικού
αποκατάσ
ισοζυγίουυ γλυκού/ αλμυρού
νερού για
α τους οικοτόπουςστόχους (No)
(
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί έργα διαχείρισης
φερτών υλλών για τους
οικοτόπουυς-στόχους (No)
Μελέτες τοποθέτησης
τ
τεχνητών υφάλων για την
προστασίία των λιβαδιών
Ποσειδωννίας (No)

Οικότοποι για τους
ηθεί
οποίους έχουν υλοποιη
έργα αποκατάστασης
υδρολογικού ισοζυγίου
υ
γλυκού/ αλμυρού νερού
ύ
(No)

Αποκατάσταση υδρολλογικού
ισοζυγίου γλυκού/ αλμ
μυρού
νερού

Παράκτιεες λιμνοθάλασσες,
Μεσογεια
ακές αλατούχες
στέπες (Δ
Δέλτα Έβρου και
Λιμνοθάλλασσα
Αγγελοχω
ωρίου)

ΓΤΑΑ, ΠΕΠ,
ΕΓ
LIIFE

1c-8
8

Διαχείριση φερτών υλλών

Παράκτιεες λιμνοθάλασσες

ΕΓ
ΓΤΑΑ, ΠΕΠ

1c-9
9

Μελέτη τοποθέτησης τεχνητών
τ
υφάλων για την προσττασία των
λιβαδιών Ποσειδωνίαςς

Λειβάδια
α Ποσειδωνίας

ΕΤ
ΤΘΑ, EEA
G
GRANTS

1c-1
11

Περιορισμός χρήσης συρόμενων
σ
αλιευτικών εργαλείωνν και
αγκυροβολίας σκαφώνν αναψυχής

Λιβάδια Ποσειδωνίας

ΕΤ
ΤΘΑ

1c-1
12

Ειδική νο
ομοθεσία για τον
περιορισμ
μό χρήσης
συρόμενω
ων αλιευτικών
εργαλείωνν και αγκυροβολίας
σκαφών αναψυχής
α
(Ναι/Όχι)

Διαχείριση επισκεπτών

Αμμοθίνεες,
λιμνοθάλλασσες, παράκτιοι
και αλλοφυτικοί οικότοποι,
θαλάσσιοοι οικότοποι
(θαλάσσιια σπήλαια).
Aμμοθίνεες

ΓΤΑΑ, ΠΕΠ,
ΕΓ
Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1c-1
14

Περιοχές N2K όπου
οποιείται διαχείριση
πραγματο
επισκεπτώ
ών (No)

Π
ΠΕΠ,
Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1c-1
15

Θαλάσσιιες Περιοχές
Ν2000

ΕΤ
ΤΘΑ

1c-1
16

Περιοχές Ν2K όπου
οποιείται έλεγχος για
πραγματο
παράνομεες αμμοληψίες (No)
Προστατεευόμενες περιοχές
αλιείας πο
ου οριοθετήθηκαν
(No)

Περιορισμός/ εξάλειψ
ψη
αμμοληψιών
(13) Δ
Διαχειριστικά μέτρα
διατή
ήρησης: συντήρηση &
βελτίω
ωση της καλής
κατάσ
στασης διατήρησης

ΕΙΔΗ
Η ΣΤΟΧΟΙ/
ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΕΣ

Δημιουργία προστατευυόμενων
περιοχών αλιείας

ΔΕΙΚΤΗΣ
Σ3

Περιοχές N2K όπου έχχουν
πραγματοποιηθεί μελέττες
τοποθέτησης τεχνητώνν
υφάλων για την
ών
προστασία των λιβαδιώ
Ποσειδωνίας (No)
Θαλάσσιες περιοχές N2
2K
όπου έχουν υλοποιηθείί
μέτρα περιορισμού τωνν
συρόμενων αλιευτικώνν
εργαλείων και
αγκυροβολίας σκαφών
αναψυχής (No)

Έκταση
προστατευόμενων
περιοχών αλιείας που
θεσμοθετήθηκαν (ha)

Περιοχές N2K όπου
θεσμοθετήθηκανν
προστατευόμενες
περιοχές αλιείας (No)

www.edozoume.gr
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Κ
ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑ
ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
των εειδών

(14) Δ
Διαχειριστικά μέτρα
διατή
ήρησης σε σχέση με
εισβά
άλλοντα ξενικά είδη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ
Η ΣΤΟΧΟΙ/
ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
Χ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩ
ΩΔΙΚΟΣ

Δ
ΔΕΙΚΤΗΣ
1

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

Θαλάσσιεες περιοχές Ν2K
όπου έχουυν μέτρα με στόχο
τον περιορισμό θανάτων
α αλιευτικά
ατόμων από
εργαλεία για τα είδη-στόχους
(Νο)
Τεχνητές φωλιές, νησίδες και
ου έχουν
σχεδίες πο
εγκατασταθεί για τα είδη(
στόχους (No)

Έργα για τον περιορισμ
μό
θανάτων ατόμων από
α τα
αλιευτικά εργαλεία για
είδη-στόχους (Νο)

Δράσεις για πρόληψη και
α
από
περιορισμό θανάτων ατόμων
αλιευτικά εργαλεία

Θαλασσοοπούλια, Caretta
caretta, M
Monachus
monachuus, Κήτη

ΕΤ
ΤΘΑ

1c-1
17

Πρόγραμμα εγκατάστα
ασης
τεχνητών φωλιών, νησ
σίδων και
σχεδίων για συγκεκριμ
μένα είδη
χαρακτηρισμού

Θαλασσοοπούλια &
Μαυροπεετρίτης

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1c-1
19

Κατασκευή αντιδιαβρωτικών
έργων

Caretta ccaretta

ΕΤ
ΤΘΑ

1c-2
20

Αντιδιαβρρωτικά έργα που
έχουν υλο
οποιηθεί για το
είδος-στό
όχος (Νο)

Έλεγχος αριθμού τουρριστικών
σκαφών στις θαλάσσιεες σπηλιές

Monachuus monachus

LIIFE, ΕΤΘΑ,
Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1c-2
21

Επανεισαγωγή και μετταφορά
πληθυσμών σε νέα ενδδιαιτήματα
μέσα στο εύρος εξάπλλωσης τους

Acipenseer sturio

ΕΤ
ΤΘΑ

1c-2
22

Προσδιορισμός περιοχχών
αναπαραγωγής και
συγκέντρωσης γόνου

Λιμνοθάλλασσες, είδη
προτεραιιότητας
ιχθυοπαννίδας

ΕΤ
ΤΘΑ

1c-2
24

Έλεγχος των πληθυσμ
μών
αρουραίων σε βραχονη
ησίδες με
αποικίες σημαντικών ειδών
ε
ορνιθοπανίδας

Θαλασσοοπούλια &
Μαυροπεετρίτης

ΕΓ
ΓΤΑΑ

1c-2
25

Περιοχές Ν2K όπου
οποιείται έλεγχος των
πραγματο
τουριστικ
κών σκαφών (No)
Έργα πουυ έχουν υλοποιηθεί
για την επ
πανεισαγωγή και
μεταφορά
ά πληθυσμών σε νέα
ενδιαιτήμ
ματα για τα είδηστόχους (Ναι/Όχι)
(
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί έργα/μελέτες
προσδιορισμού περιοχών
αναπαραγγωγής και
συγκέντρωσης γόνου (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί έργα/δράσεις με
στόχο τονν έλεγχο των
πληθυσμώ
ών αρουραίων σε
βραχονησ
σίδες με αποικίες
σημαντικών ειδών
ορνιθοπαννίδας (No)

Περιοχές N2K όπου έχχουν
εγκατασταθεί τεχνητές
φωλιές, νησίδες και
σχεδίες για τα είδηστόχους (No)
Περιοχές N2K όπου έχχουν
υλοποιηθεί
γ
αντιδιαβρωτικά έργα για
το είδος-στόχο (No)

ΔΕΙΚΤΗΣ
Σ3

Είδη για τα οποία
αθεί
έχουν εγκαταστα
τεχνητές φωλιές,,
νησίδες και σχεδδίες
(No)

Είδη για τα οποία έχου
υν
υλοποιηθεί έργα/μελέτεες
προσδιορισμού περιοχώ
ών
αναπαραγωγής και
No)
συγκέντρωσης γόνου (N
Είδη που έχουν ωφεληθθεί
από έργα/δράσεις ελέγχχου
των πληθυσμών
αρουραίων σε
κίες
βραχονησίδες με αποικ
σημαντικών ειδών
ορνιθοπανίδας (No)
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Κ
ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑ
ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ
Η ΣΤΟΧΟΙ/
ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
Χ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩ
ΩΔΙΚΟΣ

Δ
ΔΕΙΚΤΗΣ
1

Ξενικά είδη σε θαλάσσ
σια
οικοσυστήματα: ανίχννευση,
πρόληψη εισόδου, έλεεγχος,
εξάλειψη ειδών εισβολλέων,
αποκατάσταση οικοσυυστημάτων.

Θαλάσσιιες Περιοχές
Ν2000

ΕΤ
ΤΘΑ

1c-2
26

Θαλλάσια
α ξενικά είδη για τα
οποία έχο
ουν υλοποιηθεί
διαχειρισττικές δράσεις (Νο)

(17) Π
Παρακολούθηση και
εποπττεία

Παρακολούθηση και έλεγχος
έ
διάβρωσης καθώς και
εξειδικευμένων δομώνν
παράκτιων τύπων οικο
οτόπων

Aμμοθίνεες

ΕΤ
ΤΘΑ, ΕΓΤΑΑ,
Π
ΠΕΠ

1c-2
27

Περιοχές Ν2K όπου
οποιούνται δράσεις
πραγματο
παρακολο
ούθησης και ελέγχου
διάβρωση
ης καθώς και
εξειδικευμένων δομών για
οτόπους-στόχους
τους οικο
(No)

(19) Ε
Επιτήρηση και
φύλαξξη των περιοχών

Περιορισμός ρύπανση
ης, έλεγχος
βόσκησης

Παράκτιοοι, θαλάσσιοι
οικότοποοι

ΕΤ
ΤΘΑ,
Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
Π
ΠΕΠ

1c-2
28

Περιοχές Ν2K στις οποίες
οποιείται έλεγχος
πραγματο
περιορισμ
μού της ρύπανσης
και της βό
όσκησης (No)

ΔΕΙΚΤΗΣ 2
Περιοχές N2K όπου έχχουν
υλοποιηθεί έργα/δράσεεις
με στόχο την ανίχνευση
η,
τη πρόληψη εισόδου κα
αι
τον έλεγχος θαλάσσιωνν
ξενικών ειδών (No)
Οικότοποι για τους
οποίους
πραγματοποιούνται
σης
δράσεις παρακολούθησ
και ελέγχου της
διάβρωσης καθώς και
εξειδικευμένων δομών
(No)

ΔΕΙΚΤΗΣ
Σ3
Εθνικός κατάλογγος
θαλάσσιων ξενικ
κών
ειδών (Ναι/Όχι)

G.1.d
d Μέτρα Προτεραιιότητας για τους οικότοπους και τα εείδη της Natura 20
000 των υγροτόπω
ων (συμπεριλαμβαννομένων των τυρφώ
ώνων)
(5) Προετοιμασία Σχεδίων
Διαχεείρισης &
Στραττηγικών

Στρατηγικός σχεδιασμ
μός σε
εθνικό και περιφερειακ
κό επίπεδο
για την αντιμετώπιση ξενικών
και εισβολικών ειδών
(αμερικανικό μινκ, χορρτοφάγος
κυπρίνος)
Προσδιορισμός περιοχχών
αναπαραγωγής και
ε
συγκέντρωσης γόνου ειδών
προτεραιότητας ιχθυοπ
πανίδας

Όλοι οι οοικότοποι & είδη
υγροτόπω
ων με
προτεραιιότητα στην
αναπαραγγόμενη
ορνιθοπα
ανίδα (βαλτόπαπια,
αργυροπεελεκάνος, ερωδιοί,
γλαρόμορρφα), ιχθυοπανίδα
υγροτόπω
ων
Είδη ιχθυυοπανίδας λιμνών

ΕΓ
ΓΤΑΑ,
Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
LIIFE

1d-2
2

Στρατηγικ
κός σχεδιασμός σε
εθνικό κα
αι περιφερειακό
επίπεδο για
γ την αντιμετώπιση
του αμεριικανικού μινκ και
του χορτο
οφάγου κυπρίνου
(Ναι/Όχι))

ΕΤ
ΤΘΑ

1d-3
3

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
προσδιοριστεί περιοχές
αναπαραγγωγής και
συγκέντρωσης γόνου των
όχων (No)
ειδών-στό

Είδη για τα οποία έχουν
προσδιοριστεί περιοχέςς
αναπαραγωγής και
No)
συγκέντρωσης γόνου (N
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Κ
ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑ
ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

(12) Δ
Διαχειριστικά μέτρα
διατή
ήρησης: συντήρηση &
βελτίω
ωση της καλής
κατάσ
στασης διατήρησης
οικοττόπων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ
Η ΣΤΟΧΟΙ/
ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
Χ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩ
ΩΔΙΚΟΣ

Δ
ΔΕΙΚΤΗΣ
1

Στρατηγική μελέτη
παρεμβάσεων εξορθολλογισμού
γεωργικών πρακτικώνν σε γαίες
που γειτνιάζουν με ση
ημαντικές
υγροτοπικές περιοχές

Όλοι οι οοικότοποι και είδη
υγροτόπω
ων, με
προτεραιιότητα σε
παρυδάτιια, υδρόβια,
ερωδιόμοορφα και
πελεκανόόμορφα πτηνά

ΓΤΑΑ
ΕΓ

1d-4
4

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
γίνει στρα
ατηγικές μελέτες
παρεμβάσ
σεων
εξορθολο
ογισμού γεωργικών
πρακτικώ
ών σε γαίες που
γειτνιάζουυν με σημαντικές
υγροτοπικ
κές περιοχές (No)

Προδιαγραφές χωροθέέτησης
μικρών υδροηλεκτρικώ
ών έργων
(ΜΥΕ)<10MW με κριιτήρια
διατήρησης της βιοποιικιλότητας

Όλοι οι οοικότοποι & είδη
υγροτόπω
ων

Υ
ΥΜΕΠΕΡΡΑ,
LIIFE , ΕΓΤΑΑ,
Ιδδιωτική
χρρηματοδότηση

6
1d-6

Υλοποίηση Ειδικών
ων, π.χ για
Διαχειριστικών Σχεδίω
καλαμώνες, βόσκηση
πολλαπλών σκοπών,
ματική
προσαρμογή στην κλιμ
αλλαγή, αλιευτική δια
αχείριση,
επισκεψιμότητα
Αποκατάσταση περιοχχών
διάθεσης στερεών απο
οβλήτων

Όλοι οι οοικότοποι & είδη
υγροτόπω
ων

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ΕΓ
ΓΤΑΑ

1d-7
7

Προδιαγρραφές χωροθέτησης
μικρών υδδροηλεκτρικών
έργων (Μ
ΜΥΕ)<10MW με
κριτήρια διατήρησης
δ
της
βιοποικιλλότητας (Ναι/Όχι)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί Ειδικά
στικά Σχέδια για τα
Διαχειρισ
είδη/οικοττόπους στόχους (No)

Όλοι οι υυγρότοποι

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
Π
ΠΕΠ

1d-8
8

Περιοχές Ν2K όπου έχει γίνει
σταση περιοχών
αποκατάσ
διάθεσης στερεών αποβλήτων
(No)

Χωροθέτηση και βιώσ
σιμη
διαχείριση των αμμολη
ηψιών

Ποταμοί & εκβολές
ποταμώνν

ΕΠ
ΠΑνΕΚ, ΠΕΠ

1d-9
9

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις
ησης και βιώσιμης
χωροθέτη
διαχείριση
ης των αμμοληψιών
(No)

Αποκατάσταση της τρροφικής
κατάστασης προστατεευόμενων
υγροτόπων. Διαχείριση
η
απόληψης νερού & βεελτίωση/
αποκατάσταση υδρολο
ογικού
ισοζυγίου

Όλοι οι υυγρότοποι,
Valencia letourneuxi, είδη
ιχθυοπαννίδας

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
EE
EA GRANTS,
LIIFE

1d-10

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
γίνει δράσ
σεις αποκατάστασης
της τροφιικής κατάστασης των
υγροτόπω
ων, διαχείριση
απόληψηςς νερού ή
βελτίωση/αποκατάσταση
υδρολογικ
κού ισοζυγίου (No)

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ
Σ3

Στρατηγικές μελέτες
παρεμβάσεων
εξορθολογισμού
γεωργικών πρακτικών σε
γαίες που γειτνιάζουν με
μ
σημαντικές υγροτοπικέές
περιοχές που έχουν
εκπονηθεί (No)
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Κ
ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑ
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(13) Δ
Διαχειριστικά μέτρα
διατή
ήρησης: συντήρηση &
βελτίω
ωση της καλής
κατάσ
στασης διατήρησης
των εειδών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ
Η ΣΤΟΧΟΙ/
ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
Χ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩ
ΩΔΙΚΟΣ

Δ
ΔΕΙΚΤΗΣ
1

Παρεμβάσεις περιορισ
σμού της
θνησιμότητας της ορνιιθοπανίδας
υγροτόπων σε γραμμικ
κές
υποδομές

Μεγάλα υυδρόβια πουλιά
(Ερωδιοίί, πελεκανόμορφα)

Εθνικοί πόροι,
Ιδδιωτική
χρρηματοδότηση,
LIIFE

1d-11

Κατασκευή τεχνητών νησίδων
και φωλιών

Πελεκάνοοι, γλαρόνια,
πελαργοίί / είδη
ορνιθοπα
ανίδας, Περιοχές
ΖΕΠ
Όλοι οι υυγρότοποι,
ιχθυοπαννίδα υγροτόπων

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ΕΓ
ΓΤΑΑ

1d-12

ΕΓ
ΓΤΑΑ, ΠΕΠ

1d-13

Valencia letourneuxi, άλλα
είδη ιχθυυοπανίδας

ΕΓ
ΓΤΑΑ

1d-15

Όλοι οι οοικότοποι και είδη
υγροτόπω
ων, με
προτεραιιότητα σε
αναπαραγγόμενα πτηνά,
όπως η β
βαλτόπαπια και ο
αργυροπεελεκάνος, καθώς
και ερωδδιούς και
γλαρόμορρφα
Όλοι οι οοικότοποι και είδη
υγροτόπω
ων, με
προτεραιιότητα σε
παρυδάτιια, υδρόβια,
ερωδιόμοορφα και
πελεκανόόμορφα πτηνά

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ΕΓ
ΓΤΑΑ

1d-16

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις ελέγχου
κών ειδών σε
εισβλητικ
υγρότοπο
ους (No)

ΕΓ
ΓΤΑΑ, LIFE

1d-17

Περιοχέςς Ν2K όπου
υλοποιούννται παρεμβάσεις
εξορθολο
ογισμού γεωργικών
πρακτικώ
ών σε παρακείμενες
περιοχές σημαντικών
σ
υγροτόπω
ων (No)

Μέτρα αντιρρύπανσηςς και
αποκατάστασης ρυπασ
σμένων υποβαθμισμένων περιοχών
υγροτόπων
(13) Δ
Διαχειριστικά μέτρα
διατή
ήρησης: συντήρηση &
βελτίω
ωση της καλής
κατάσ
στασης διατήρησης
των εειδών
(14) Δ
Διαχειριστικά μέτρα
διατή
ήρησης σε σχέση με
εισβά
άλλοντα ξενικά είδη

Δημιουργία εθνικού αρχείου
εμπλουτισμών με ιχθύύες /
Επανεισαγωγή και μετταφορά
πληθυσμών σε νέα ενδδιαιτήματα
μέσα στο εύρος εξάπλλωσης τους
Παρεμβάσεις ελέγχου
εισβολικών ειδών σε
πους
επιλεγμένους υγροτόπ

(15) Υ
Υλοποίηση σχεδίων
διαχείρισης & συμφωνιών
με ιδιιοκτήτες &
διαχειριστές γαιών ή
υδάτω
ων για την τήρηση
συγκεεκριμένων
διαδικκασιών

Υλοποίηση παρεμβάσ
σεων
εξορθολογισμού γεωρργικών
πρακτικών σε παρακείίμενες
περιοχές σημαντικών υγροτόπων
υ

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
γίνει παρεεμβάσεις
περιορισμ
μού της
θνησιμότη
ητας της
ορνιθοπαννίδας υγροτόπων σε
γραμμικέςς υποδομές (No)
Τεχνητές νησίδες και φωλιές
σκευάστηκαν (No)
που κατασ

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις
ανσης και
αντιρρύπα
αποκατάσ
στασης ρυπασμένων
- υποβαθμ
μισμένων περιοχών
υγροτόπω
ων (No)
Εθνικό αρρχείο εμπλουτισμών
με ιχθύες (Ναι/Όχι)

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ
Σ3

Περιοχές Ν2K όπου έχχουν
κατασκευαστεί τεχνητέές
νησίδες και φωλιές (No
o)

Είδη για τα οποία έχουν
υλοποιηθεί έργα
επανεισαγωγής και
μεταφοράς πληθυσμώνν
(No)

Εκτάσεις σε περιοχές
αι
N2K όπου υλοποιούντα
παρεμβάσεις
εξορθολογισμού
γεωργικών πρακτικών σε
παρακείμενες περιοχές
σημαντικών υγροτόπωνν
(ha)
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ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑ
ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(20) Π
Παροχή
ενημεερωτικού υλικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ
Ενημέρωση-ευαισθητο
οποίηση
ειδικών ομάδων χρησττών των
υγροτόπων

ΕΙΔΗ
Η ΣΤΟΧΟΙ/
ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΕΣ
Όλοι οι οοικότοποι και είδη
υγροτόπω
ων

ΠΙΘΑΝΕΣ
Χ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ
ΕΠ
ΠΑνΕΚ, LIFE ,
ΕΠ
ΠΑΑΔ,
Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,

ΚΩ
ΩΔΙΚΟΣ
1d-18

Δ
ΔΕΙΚΤΗΣ
1

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ
Σ3

Περιοχές Ν2K με υγροτόπους
όπου έχουυν υλοποιηθεί
δράσεις ενημέρωσηςε
ευαισθητο
οποίησης σε ειδικές
ομάδες χρρηστών (No)

G.2 Άλλλα μέτρα προτερα
αιότητας
G.2.a Μέτρα Προοτεραιότητας για τη
τ διασφάλιση τω
ων ωφελειών από τα
α οικοσυστήματα της
τ Natura 2000, ειδικά
ε
σε σχέση μεε τη μετρίαση και προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή
ή
(5) Προετοιμασία Σχεδίων
& Στρρατηγικών
Διαχεείρισης

(12) Δ
Διαχειριστικά μέτρα
διατή
ήρησης: συντήρηση &
βελτίω
ωση της καλής
κατάσ
στασης διατήρησης
των οοικοτόπων

Καθορισμός προτεραιοτήτων
ηση και
δράσης για τη διατήρη
αποκατάσταση υγροτό
όπων που
κινδυνεύουν από την κλιματική
κ
αλλαγή

Όλοι οι υυγρότοποι

Π
ΠΕΠ,
Υ
ΥΜΕΠΕΡΡΑ,
LIIFE

1
2a-1

Εκπόνηση ειδικών
ών για την
επιστημονικών μελετώ
εκτίμηση επιπτώσεων και τον
μετριασμό/ προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή για τύπους
οικοτόπων και είδη

Δασικοί οοικότοποι,
υγρότοποοι, παράκτιοι
οικότοποοι, αμφίβια&
επιλεγμέννα είδη
ορνιθοπα
ανίδας

Π
ΠΕΠ,
Υ
ΥΜΕΠΕΡΡΑ,
H
HORIZON 2020

2a-2
2

Ενίσχυση της
τ
προσαρμοστικότητας των
οικοσυστημάτων και της
τ
βιοποικιλότητας στις κλιματικές
κ
αλλαγές

Ν2000
Όλες οι Ν

H
HORIZON 2020,
EE
EA GRANTS,
Υ
ΥΜΕΠΕΡΡΑ,

2a-4
4

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
προτεραιότητες
καθοριστεεί
δράσης για
γ τη διατήρηση και
αποκατάσ
σταση
υγροτόπων
που κινδδυνεύουν από την
κλιματική
ή αλλαγή (No)
Ειδικές επ
πιστημονικές μελέτες
που έχουνν εκπονηθεί για την
εκτίμηση των επιπτώσεων και
ασμό/ προσαρμογή
τον μετρια
στην κλιμ
ματική αλλαγή για
τύπους οιικοτόπων και είδη
στόχους (No)
(

Έργα πουυ έχουν υλοποιηθεί
για την εννίσχυση της
προσαρμο
οστικότητας των
οικοσυστη
ημάτων και της
βιοποικιλλότητας στις
κλιματικέές αλλαγές στο
Δίκτυο N2K
N (No)

Οικότοποι για τους
οποίους έχουν εκπονηθθεί
ειδικές επιστημονικές
ση
μελέτες για την εκτίμησ
των επιπτώσεων και το
ον
μετριασμό/ προσαρμογγή
στην κλιματική αλλαγή
ή
(No)

Είδη για τα οποία
έχουν εκπονηθείί
ειδικές επιστημο
ονικές
μελέτες για την
εκτίμηση των
επιπτώσεων και τον
μετριασμό/
ην
προσαρμογή στη
κλιματική αλλαγγή
(No)

Περιοχές N2K όπου έχχουν
υλοποιηθεί έργα για τη
ην
ενίσχυση της
τ
προσαρμοστικότητας των
οικοσυστημάτων και τη
ης
βιοποικιλότητας στις
κλιματικές αλλαγές (No)
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Κ
ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑ
ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ
Η ΣΤΟΧΟΙ/
ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
Χ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩ
ΩΔΙΚΟΣ

Δράσεις διαμόρφωσηςς,
αποκατάστασης και διιαχείρισης
πράσινων υποδομών για
γ την
βελτίωση της διασύνδεσης των
περιοχών Ν2000 σε
περιφερειακό επίπεδο

Ν2000
Όλες οιΝ

ΕΓ
ΓΤΑΑ, LIFE,
Π
ΠΕΠ
Υ
ΥΜΕΠΕΡΡΑ

2a-5
5

Αποκατάσταση καμέννων/
υποβαθμισμένων δασιικών
περιοχών του δικτύου Natura
2000 με εγχώρια είδη που δεν
η της
ευνοούν την εξάπλωση
πυρκαγιάς.

Δασικοί ττύποι οικοτόπων

ΕΓ
ΓΤΑΑ, LIFE

2a-6
6

Ανάσχεση διάβρωσης και
ερημοποίησης εδαφώνν

Όλοι οι χχερσαίοι τύποι
οικοτόπω
ων

ΕΓ
ΓΤΑΑ,
Υ
ΥΜΠΕΠΕΡΑΑ,
Π
ΠΕΠ, LIFE

2a-7
7

Δ
ΔΕΙΚΤΗΣ
1
Έργα πουυ έχουν υλοποιηθεί
για διαμό
όρφωση,
αποκατάσ
σταση και διαχείριση
πράσινωνν υποδομών για την
βελτίωση της διασύνδεσης
οχών Ν2Κ σε
των περιο
περιφερειιακό επίπεδο (No)
Έργα πουυ έχουν
πραγματο
οποιηθεί για την
αποκατάσ
σταση καμένων/
υποβαθμιισμένων δασικών
περιοχών του Δικτύου N2Κ
με εγχώριια είδη που δεν
ευνοούν την
τ εξάπλωση της
πυρκαγιάς (No)
Έργα πουυ έχουν
πραγματο
οποιηθεί για την
ανάσχεση
η της διάβρωσης και
της ερημο
οποίησης των
εδαφών μέσα
μ
στο Δίκτυο
N2K (No))

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ
Σ3

Περιοχές N2K όπου έχχουν
υλοποιηθεί έργα για τη
ην
αποκατάσταση καμένω
ων/
υποβαθμισμένων δασικ
κών
περιοχών με εγχώρια είίδη
που δεν ευνοούν την
εξάπλωση της πυρκαγιιάς
(No)
Περιοχές N2K όπου έχχουν
υλοποιηθεί έργα για τη
ην
ανάσχεση της διάβρωσ
σης
και της ερημοποίησης των
τ
εδαφών (No)

G.2.b Μέτρα Προτεραιότητας γγια την προώθηση αειφόρου τουρισμ
μού και απασχόλησ
σης σε σχέση με τη
ην Natura 2000
(5) Προετοιμασία σχεδίων
και σττρατηγικών
διαχείρισης

(8) Ανναθεώρηση σχεδίων
διαχείρισης, στρατηγικών
και πλλάνων

Εκπόνηση ολοκληρωμ
μένων
προγραμμάτων ανάπτυυξης
οικοτουρισμού σε Εθννικά &
Περιφερειακά Πάρκα και σε
άλλες ενότητες περιοχχών
(ευρύτερες χωρικές εννότητες,
περιφέρειες).
Επικαιροποίηση εθνικ
κής
στρατηγικής για τον
οικοτουρισμό

Όλες οι Ν
Ν2000

ΕΠ
ΠΑνΕΚ, ΠΕΠ,
LIIFE IP
Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

2b-1

Έργα ανά
άπτυξης
οικοτουριισμού στο Δίκτυο
N2K (No))

Όλες οιΝ
Ν2000

ΕΠ
ΠΑνΕΚ

2b-2
2

Εθνική σττρατηγική για τον
οικοτουριισμό
επικαιροπ
ποιημένη (Ναι/Όχι)
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Κ
ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑ
ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(12) Δ
Διαχειριστικά μέτρα
διατή
ήρησης: συντήρηση &
βελτίω
ωση της καλής
κατάσ
στασης διατήρησης
των οοικοτόπων
(20) Π
Παροχή
ενημεερωτικού υλικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ
Ανάπτυξη συστήματοςς
πιστοποίησης τοπικώνν
προϊόντων καθώς και
οχών,
οικοτουριστικών περιο
δράσεων, υπηρεσιών &
υποδομών
Σύνταξη υλικού επικοινωνίας για
N
ως
προβολή του δικτύου Natura
μοχλού περιφερειακήςς
ανάπτυξης

ΕΙΔΗ
Η ΣΤΟΧΟΙ/
ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
Χ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩ
ΩΔΙΚΟΣ

Ν2000
Όλες οιΝ

ΕΠ
ΠΑνΕΚ, ΠΕΠ,
ΕΓ
ΓΤΑΑ

2b-3
3

Όλες οιΝ
Ν2000

ΕΠ
ΠΑνΕΚ, LIFE
IN
NFO,
Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,

2b-4
4

(24) Ε
Ειδικές υποδομές για
τη δια
αχείριση του
περιβ
βάλλοντος

Δράσεις/ έργα υποστή
ήριξης του
πράσινου τουρισμού και
κ του
οικοτουρισμού

Όλες οιΝ
Ν2000

ΕΠ
ΠΑνΕΚ, ΠΕΠ

2b-5
5

(25) Υ
Υποδομές για
δημόσ
σια πρόσβαση,
ερμηννεία, παρατήρηση
κλπ

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

Όλες οι Ν
Ν2000

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
Π
ΠΕΠ, ΕΓΤΑΑ,
LIIFE

2b-6
6

Δ
ΔΕΙΚΤΗΣ
1
Συστήματτα πιστοποίησης
τοπικών προϊόντων
π
καθώς και
οικοτουριιστικών περιοχών,
δράσεων, υπηρεσιών &
υποδομώνν στο Δίκτυο N2K
(No)
Περιοχές N2K όπου
ήθηκε υλικό
δημιουργή
επικοινωννίας για προβολή του
δικτύου Natura
N
ως μοχλού
περιφερειιακής ανάπτυξης
(No)
Έργα υπο
οστήριξης του
πράσινου τουρισμού και του
οικοτουριισμού σε περιοχές
N2K (No))
Περιοχές Ν2K όπου
κατασκευυάστηκαν,
αναδείχτη
ηκαν και
συντηρήθθηκαν
διαδρομέςς/χώροι ερμηνείας
περιβάλλο
οντος (No)

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ
Σ3

Πειοχές N2K όπου
υλοποιήθηκαν δράσεις//
έργα υποστήριξης του
αι
πράσινου τουρισμού κα
του οικοτουρισμού σε
περιοχές (No)
Διαδρομές/χώροι
ερμηνείας περιβάλλονττος
που κατασκευάστηκαν,
αναδείχτηκαν και
συντηρήθηκαν (No)

G.2.c Μέτρα
Μ
Προτεραιότη
ητας για την προώ
ώθηση καινοτόμωνν προσεγγίσεων σε σχέση με την Natu
ura 2000
(5) Προετοιμασία Σχεδίων
& Στρρατηγικών
Διαχεείρισης

Σχεδιασμός πράσινων υποδομών
ογικών
και οριοθέτηση οικολο
διαδρόμων σε επίπεδο
ο
Περιφέρειας

Όλες Ν20000

Π
ΠΕΠ, Πράσινο
Ταμείο

2c-1
1

Περιοχές N2K όπου έχουν
ηθεί πράσινες
δημιουργη
υποδομέςς και έχει γίνει
οριοθέτησ
ση οικολογικών
διαδρόμω
ων σε επίπεδο
Περιφέρεειας (No)

Έργα δημιουργίας
αι
πράσινων υποδομών κα
οριοθέτησης οικολογικ
κών
διαδρόμων σε επίπεδο
Περιφέρειας (No)
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Κ
ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑ
ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

(15) Υ
Υλοποίηση πλάνων
διαχείρισης και
συμφωνιών με ιδιοκτήτες
αχειριστές γαιών ή
& δια
υδάτω
ων για την εφαρμογή
συγκεεκριμένων προτάσεων

(12) Δ
Διαχειριστικά μέτρα
προσττασίας- συντήρηση
και βεελτίωση της καλής
κατάσ
στασης διατήρησης
των οοικοτόπων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ
Οικονομική και κοινω
ωνική
αποτίμηση των λειτουυργιών που
προσφέρουν τα οικοσυυστήματα
σε προστατευόμενες περιοχές
π
και διερεύνηση δυνατο
οτήτων
υποστήριξης επενδυτικ
κών
δραστηριοτήτων
Ενίσχυση επιχειρηματτικότητας
και ανταγωνιστικότητας
αγωγών σε
επιχειρήσεων και παρα
προστατευόμενες περιιοχής Δημιουργία πρωτοκόλλλου
περιβαλλοντικής πιστο
οποίησης
προϊόντων και καλλιερργητικών
πρακτικών
Προστασία, βιολογική
ή
παραγωγή, διαχείριση και
ση των
αειφόρος εκμετάλλευσ
αρτύσιμων βοτάνων
Προώθηση καινοτόμω
ων
μεθόδων- τεχνολογιώνν και
ολοκληρωμένων προσ
σεγγίσεων
για την αντιμετώπιση πιθανών
προβλημάτων εντός πεεριοχών
Natura 2000 (π.χ. αποκ
κατάσταση
εδαφών, επιφανειακώνν υδάτων
ποταμών, λιμνών κτλ από
ρύπανση)

ΕΙΔΗ
Η ΣΤΟΧΟΙ/
ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
Χ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩ
ΩΔΙΚΟΣ

Δ
ΔΕΙΚΤΗΣ
1

Όλες Ν20000

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ΕΠ
ΠΑνΕΚ,
H
HORIZON 2020

2c-2
2

Περιοχές N2K όπου έχει
οποιηθεί οικονομική
πραγματο
και κοινω
ωνική αποτίμηση των
οικοσυστη
ημικών υπηρεσιών
(No)

Όλες Ν20000

ΕΓ
ΓΤΑΑ, LIFE,
ΕΠ
ΠΑνΕΚ,
Π
Πράσινο Ταμείο

2c-4
4

Περιοχές N2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις ενίσχυσης
της επιχειιρηματικότητας και
ανταγωνισ
στικότητας
επιχειρήσ
σεων και παραγωγών
(Νο)

Δασικοί κκαι αγροτικοί
οικότοποοι

ΕΓ
ΓΤΑΑ

2c-5
5

Εκτάσεις σε περιοχές N2K
όπου έχειι χρηματοδοτηθεί η
βιολογική
ή παραγωγή
αρτύσιμω
ων βοτάνων (ha)

Όλες Ν20000

Υ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

2c-6
6

Έργα πουυ προωθούν
καινοτόμεες μεθόδους,
τεχνολογίίες και
ολοκληρω
ωμένες προσεγγίσεις
για την ανντιμετώπιση πιθανών
προβλημά
άτων σε περιοχές
N2K (No))

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ
Σ3

Εκτάσεις σε περιοχές
N2K όπου έχει
χρηματοδοτηθεί η
βιολογική παραγωγή
καλλιεργειών (ha)
Περιοχές N2K όπου έχχουν
υλοποιηθεί δράσεις που
υ
προωθούν καινοτόμες
μεθόδους, τεχνολογίες και
ολοκληρωμένες
προσεγγίσεις για την
αντιμετώπιση πιθανών
προβλημάτων (Νο)
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