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Ανάλυση βαθμού επιρροής και ενδιαφέροντος εμπλεκομένων
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η ανάλυση του βαθμού επιρροής και του βαθμού ενδιαφέροντος για
τις ομάδες εμπλεκομένων που παρουσιάζονται στην ενότητα 5.1. της παρούσας έκθεσης. Για κάθε
ομάδα εμπλεκομένων παρουσιάζεται ο βαθμός επιρροής και ενδιαφέροντος σε εθνικό επίπεδο,
περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο και στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικοί
βαθμοί (περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) τότε αναφέρεται το εύρος.
Στον Πίνακα 2, παρουσιάζεται ο χαρακτηρισμός του βαθμού επιρροής και ενδιαφέροντος σε εθνικό
επίπεδο. Σε αυτόν, οι εμπλεκόμενοι που έχουν τον ίδιο βαθμό επιρροής και ενδιαφέροντος, και
ανήκουν στην ίδια ομάδα (και κυρίως στην περίπτωση των κεντρικών αρχών, υπουργείων κτλ)
παρουσιάζονται ομαδοποιημένοι και αναφέρεται ξεχωριστά μόνο ο εμπλεκόμενος που έχει
διαφορετικό βαθμό επιρροής και ενδιαφέροντος από τους υπόλοιπους. Στον ίδιο πίνακα
αναφέρεται και η κατηγορία στην οποία τοποθετείται ο εμπλεκόμενος σε συνέχεια της ανάλυσης
του ενδιαφέροντος και της επιρροής. Οι κατηγορίες αυτές είναι:

Κύρια εμπλεκόμενοι (key players): Εκείνοι που έχουν ή μπορεί να έχουν σημαντική
επιρροή (>μέτρια) στην εφαρμογή των οδηγιών για την φύση, δηλαδή στη διατήρηση, προστασία
και διαχείριση των περιοχών Natura 2000 και σημαντικό (>μέτριο) ενδιαφέρον. Είναι οι
εμπλεκόμενοι οι οποίοι θα πρέπει να έχουν καλή κατανόηση των οδηγιών και της διαχείρισης των
περιοχών Natura 2000, να εμπλακούν ενεργά και να συμμετέχουν στη διαχείριση (διάλογοςσυμμετοχή),

Δευτερευόντως εμπλεκόμενοι με υψηλό ενδιαφέρον (subjects): Όσοι έχουν σημαντικό
(>μέτριο) ενδιαφέρον και χαμηλή (<μέτρια) επιρροή. Πρόκειται για ομάδες που μπορεί να
επηρεαστούν από τη διαχείριση των περιοχών,

Δευτερευόντως εμπλεκόμενοι με υψηλή επιρροή (context setters): Εκείνοι που έχουν ή
δύναται να έχουν μεγάλη (> μέτρια) επιρροή στην εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση αλλά χαμηλό
(<μέτριο) ενδιαφέρον, και

Λοιποί εμπλεκόμενοι (crowd): Όσοι χαρακτηρίζονται από χαμηλή επιρροή και χαμηλό
ενδιαφέρον.
Οι βαθμοί ανά περιφέρεια που συμμετέχει στο πρόγραμμα παρουσιάζεται στον Πίνακα 3, οι βαθμοί
για τις περιπτώσεις τοπικών περιοχών ενδιαφέροντος παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.
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Πίνακας 1 Ανάλυση βαθμού επιρροής και ενδιαφέροντος εμπλεκομένων ομάδων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

Εμπλεκόμενοι

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Βαθμός
Ενδ.

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)

Αρχές/δημόσιοι φορείς με αρμοδιότητα στις περιοχές Natura 2000
Αρχές/ φορείς με αρμοδιότητες διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος

Φορείς Διαχείρισης
ΠΠ

Η εφαρμογή, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η

επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης, κατάρτιση ετήσιας έκθεσης
για την προστατευόμενη περιοχή με προτεραιότητα στην κατάσταση
διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων, η σύνταξη ανά τριετία
της έκθεσης αξιολόγησης των ρυθμίσεων της προστατευόμενης
περιοχής Ξ κατάρτιση μελετών και η διεξαγωγή ερευνών, καθώς και η
εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων, που περιλαμβάνονται στα οικεία
σχέδια διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση,
αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευτέων αντικειμένων που
εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους αλλά και συλλογή, ταξινόμηση και
επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων για τις
περιοχές ευθύνης τους. Τα ανωτέρω στοιχεία διαβιβάζονται
υποχρεωτικά στο ΥΠΕΝ και αποτελούν πηγή ανατροφοδότησης για την
επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης της

παροχή γνωμοδότησης κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής
αξιολόγησης αλλά και γνωμοδότηση για έργα που δεν υπόκεινται στη
περιβαλλοντική αδειοδότηση αν του ζητηθεί

Διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους παραγωγικούς
φορείς των περιοχών ευθύνης τους, με στόχο την ενσωμάτωση της
περιβαλλοντικής παραμέτρου και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
στα τοπικά αναπτυξιακά πρότυπα, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
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Επιρροή μέσω των
θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων
τους στη προστασία, διαχείριση
και διατήρηση των περιοχών
Εθν.:
Πολύ υψηλός
Περ.:
Πολύ υψηλός
Τοπ.:
Πολύ υψηλός


Καθώς έχουν
γνωμοδοτική αρμοδιότητα
χωρίς να είναι δεσμευτική και
λειτουργούν επικουρικά στις
αρχές χωρίς να έχουν
ελεγκτικές αρμοδιότητες
μειώνεται η επιρροή τους

Η έρευνα και η
βιβλιογραφία καταγράφει
ανεπάρκεια στη χρηματοδότηση
και το προσωπικό

Μέχρι και σήμερα οι
περισσότεροι φορείς δεν έχουν
σχέδια διαχείρισης και τα
απαραίτητα εργαλεία για να
ασκήσουν τη διαχείριση

Εθν.:
Υψηλός
Περ.:
Yψηλόςχαμηλός
Τοπ.:
Υψηλόςχαμηλός
(και μη
διαθέσιμη
ανάλυση για
τις περιοχές
που δεν είχαν
θεσμοθετημέν
ο φορέα
διαχείρισης)
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Εμπλεκόμενοι

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Βαθμός
Ενδ.

πληθυσμού, και η διοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα
κατάρτισης και επιμόρφωσης καθώς και σε συνέδρια, ημερίδες,
επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την
ανάδειξη των στόχων της διαχείρισης των προστατευτέων αντικειμένων
της περιοχής ευθύνης τους.

Δασαρχεία &
διευθύνσεις δασών
ΑΠΔ


Θεσμοθετημένη αρμοδιότητα γνωμοδότησης, έκδοσης Α.Ε.Π.Ο
και εξειδίκευσης όρων πάσης φύσεων έργων δραστηριοτήτων (Π.Π.Π.Α
και Μ.Π.Ε.), εγκρίνουν την οποιαδήποτε δραστηριότητα υποδομής αλλά
και εγκαταστάσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς τομέα, υποδομών και
τουρισμού στις εκτάσεις αρμοδιότητας τους

Αρμόδιοι για εφαρμογή μέτρων διαχείρισης δασών, λιβαδιών,
εφαρμογή ρυθμίσεων σχετικές με τη θήρα και τον έλεγχο της βόσκησης
στα λιβάδια της δικαιοδοσίας τους
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Βαθμός
Επιρ.

(influence)

Μέχρι σήμερα μεγάλο
μέρος των περιοχών έχει μεν
ενταχθεί τυπικά αρμοδιότητα
των φορέων, αλλά σύμφωνα με
την ποιοτική έρευνα δεν
υπάρχει ουσιαστική διαχείριση
και επιρροή

Η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών

στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της περί
δασών, αλιείας και θήρας νομοθεσίας, των περιβαλλοντικών και
πολεοδομικών όρων που ισχύουν για έργα ή δραστηριότητες που
πραγματοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους

Θεσμοθετημένη αρμοδιότητα σχετικά με όλα τα θέματα
προστασίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών και δασικών
εκτάσεων, έλεγχος οποιαδήποτε επέμβασης σε αυτά, έλεγχος
εγκαταστάσεων κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας κτλ σε όλες της
δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, καθώς και διαχείριση
θεμάτων θήρας και βόσκησης μέσω πράξεων απαγόρευσης ή ρύθμισης
στις προαναφερόμενες εκτάσεις

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Εθν.:

Εθν.:

Πολύ υψηλός
Περ.:
Πολύ υψηλός
Τοπ.:
Πολύ υψηλόςδεν έχει
αντικείμενο
στη περιοχή
(π.χ.
θαλάσσιες
περιοχές)

Πολύ υψηλός

Αρμοδιότητες τους
περιλαμβάνουν όλα τα στάδια,
προγραμματισμό, εφαρμογή,
υλοποίηση και έλεγχο της
εφαρμογής

Το συντριπτικό
ποσοστό των χερσαίων
περιοχών Natura 2000
καλύπτεται από εκτάσεις οι
οποίες βρίσκονται υπό την
αρμοδιότητα των δασικών
υπηρεσιών

Περ.:
Πολύ υψηλός
Τοπ.:
Πολύ υψηλόςδεν έχει
αντικείμενο
στη περιοχή
(π.χ.
θαλάσσιες
περιοχές)
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Εμπλεκόμενοι

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Βαθμός
Ενδ.

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)


Μεγάλη πιθανότητα αλλαγής στον τρόπου που ασκούν τις
αρμοδιότητες τους από την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης

Αρμοδιότητες εισήγησης πολιτικών και μέτρων διαχείρισης και
προστασίας φυσικού περιβάλλοντος (θεσμοθέτησης προστατευόμενων
περιοχών, εποπτεία εφαρμογής θεσμοθετημένων μέτρων, προστασίας
και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και της υποστήριξης των
φορέων διαχείρισης)
Διεύθυνση
Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας,
Γενική Διεύθυνση
Περιβαλλοντικής
Πολιτικής, ΥΠΕΝ


Αρμοδιότητες για το συντονισμό, παρακολούθηση, έλεγχο της
διαδικασίας έγκρισης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.)
και των σχεδίων ΠΔ, αξιολόγηση της εφαρμογής της
αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων των Π.Δ, κατάρτιση Σχεδίων
Διαχείρισης και Σχεδίων Δράσης Ειδών, και αξιολόγησης εφαρμογής
τους

Αρμοδιότητες γνωμοδότησης στα πλαίσια της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες εντός Natura 2000 ή εκτός
αυτών που δύναται να τις επηρεάσουν σημαντικά

Εθν.:
Πολύ υψηλός
Περ.:
Πολύ υψηλός
Τοπ.: -


Αρμοδιότητα σε όλη
την έκταση των Natura 2000 της
χώρας

Εθν.:


Επιρροή μέσω της
διαμόρφωσης των ρυθμίσεων
των προεδρικών διαταγμάτων
και της διαμόρφωσης των
σχεδίων διαχείρισης και των
σχεδίων δράσης

Περ.:

Πολύ υψηλός

Πολύ υψηλός
Τοπ.:-


Μεγάλη πιθανότητα αλλαγής στον τρόπου άσκησης των
αρμοδιοτήτων τους από τη διαχείριση των περιοχών, μέσω της
περιοδικής αξιολόγησης των σχεδίων διαχείρισης, των σχεδίων δράσης
καθώς και των ρυθμίσεων των προεδρικών διαταγμάτων για τις
περιοχές

Αρχές/ φορείς με αρμοδιότητες διαχείρισης φυσικών πόρων
Γενική Διεύθυνση
Δασών και Δασικού


Αρμοδιότητες για την εφαρμογή της δασική πολιτικής, τη
προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, των δημόσιων
χορτολιβαδικών και φρυγανικών εκτάσεων, προστασία δασικού
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Εθν.:
Πολύ υψηλός


Αρμοδιότητα σε όλα τα
δάση, δασικές εκτάσεις,

Εθν.:
Πολύ υψηλός
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Εμπλεκόμενοι
Περιβάλλοντος,
ΥΠΕΝ

Βαθμός

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)
περιβάλλοντος, δημόσιας αγροτικής περιουσίας, δασικής
βιοποικιλότητας, ειδών, οικοσυστημάτων και τοπίου

Αρμοδιότητα σχετικά με την αειφορική διαχείριση δασών και
δασικών οικοσυστημάτων, διαχείριση άγιας πανίδας και ρύθμιση
πολιτικής σε θέματα θήρας, λήψη μέτρων για την κλιματική αλλαγή

Διαμόρφωση κατευθύνσεων και οδηγιών και γενικότερα της
δασικής πολιτικής που σχεδιάζεται από την Γενική Διεύθυνση Δασών και
Δασικού Περιβάλλοντος, αλλά και της εφαρμογής των τοπικών
προγραμμάτων και μελετών και της άρτιας εκτέλεσης των
δασοτεχνικών έργων από τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων

Ενδ.
Περ.:
Πολύ υψηλός
Τοπ.:
-

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)
χορτολιβαδικές και φρυγανικές
εκτάσεις

Εποπτεία των πιθανών
διαχειριστικών μέτρων στις
δασικές εκτάσεις

Περ.:
Πολύ υψηλός
Τοπ.:

-


Αλλαγή στην δραστηριότητα τους από την ενσωμάτωση των
δασικών διαχειριστικών μέτρων στα δασικά διαχειριστικά σχέδια

Γενική Διεύθυνση
Ορυκτών Πρώτων
Υλών, ΥΠΕΝ

Γενική Διεύθυνση
Ενέργειας, ΥΠΕΝ


Προώθηση της ορθολογικής αξιοποίησης τόσο των ορυκτών
πρώτων υλών (Ο.Π.Υ.) (μεταλλευτικών, ενεργειακών και βιομηχανικών
ορυκτών, λατομείων μαρμάρων, φυσικών λίθων και αδρανών υλικών) και
των προϊόντων τους, όσο και του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, με
όρους βιωσιμότητας, ασφάλειας, κοινωνικής συναίνεσης και σεβασμού
του περιβάλλοντος, η αξιολόγηση των αντίστοιχων πολιτικών, η
υλοποίηση και ο συντονισμός των εκπονούμενων σχεδίων δράσης και η
παρακολούθηση της εφαρμογής τους

Εθν.:
Χαμηλός
Περ.:
Χαμηλός


Μικρή πιθανότητα αλλαγής του τρόπου που ασκούν τις
αρμοδιότητες τους από τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000

Τοπ.: -


Αρμοδιότητες σχετικές με τον ενεργειακό σχεδιασμό, τη
διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, διαμόρφωση νομοθετικού και

Εθν.:

www.edozoume.gr

Χαμηλός

Εθν.:

Σε περιοχές με
παρουσία ορυκτών πρώτων
υλών διαμορφώνουν τις
κατευθύνσεις της πολιτικής σε
σχέση με την ορθολογική
αξιοποίηση αυτών

Μέτριος
Περ.:
Μέτριος
Τοπ.: -


Διαμορφώνουν το
νομοθετικό και κανονιστικό

Εθν.:
Μέτριος
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Εμπλεκόμενοι

Βαθμός

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)
κανονιστικού πλαισίου της αγοράς ενέργειας και εποπτεία και προώθηση
της ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα

Μικρή πιθανότητα αλλαγής του τρόπου που ασκούν τις
αρμοδιότητες τους από τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000

Ενδ.
Περ.:
Χαμηλός
Τοπ.:
-


Σχεδιασμός, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της πολιτικής για
την προστασία και τη διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος, για την
οργάνωση και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης των ποσοτικών
και ποιοτικών χαρακτηριστικών του, καθώς και για την καταχώρηση,
επεξεργασία και διάχυση των μετρητικών δεδομένων και διαμόρφωση
και
Ειδική Γραμματεία
Υδάτων, ΥΠΕΝ


αξιολόγηση της πολιτικής για την ορθολογική και βιώσιμη
διαχείριση των υπηρεσιών ύδατος στο πλαίσιο εφαρμογής και
εξειδίκευσης των γενικών κανόνων και αρχών χρήσης των υδάτων

Οι αρμοδιότητες τους σχετίζονται με τη ποιότητα και τη
διαχείριση των υδάτων από τα οποία εξαρτώνται είδη και οικότοποι και
ένας αριθμός Natura 2000 περιλαμβάνεται στα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)
πλαίσιο για την ενέργεια και
επομένως το πλαίσιο για την
ανάπτυξη των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και της
εξόρυξης υδρογονανθράκων
που αποτελούν εν δυνάμει
πιέσεις για τις Natura 2000

Περ.:
Μέτριος
Τοπ.
-

Εθν.:

Εθν.:

Υψηλός

Υψηλός

Περ.:
Υψηλός


Διαμορφώνουν το
νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο για τη διαχείριση

Τοπ.: -

Περ.:
Υψηλός
Τοπ.: -


Υπάρχει συνέργεια ανάμεσα στην εφαρμογή της οδηγίας για τα
νερά και τις οδηγίες για τα πουλιά και τους οικοτόπους
Διεύθυνση
Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και
Κλιματικής Αλλαγής,
Γενική Διεύθυνση


Αρμοδιότητες σχετικά με παρακολούθηση της Διεθνούς
Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (UNCBD) και η συνεργασία με το
ΥΠΕΝ για θέματα εφαρμογής, αναφορικά με τον αγροτικό τομέα

www.edozoume.gr

Εθν.:
Υψηλός
Περ.:
Υψηλός


Επιρροή μέσω της
διαμόρφωσης του πλαισίου για
τα γεωργοπεριβαλλοντικά
μέτρα και των απαιτήσεων

Εθν.:
Πολύ υψηλός
Περ.:
Πολύ υψηλός
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Εμπλεκόμενοι
Αγροτικής
Ανάπτυξης, ΥΠΑΑΤ

Βαθμός

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

διατύπωση απόψεων σε θέματα που αφορούν την τήρηση
συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προτύπων και απαιτήσεων για θέματα
βιοποικιλότητας, στο πλαίσιο του καθεστώτος της πολλαπλής
συμμόρφωσης της ΚΑΠ

Ενδ.

Τοπ.:
-


Η εισήγηση συμπληρωματικών μέτρων για γεωργικές πρακτικές
που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον προκειμένου να
εφαρμοσθούν οι πολιτικές του Πυλώνα I της ΚΑΠ στην Ελλάδα σε ότι
αφορά στη βιοποικιλότητα

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)
σχετικών με τη βιοποικιλότητα
της πολλαπλής συμμόρφωσης

Μέσω της
γνωμοδότησης σχετικά με τις
ρυθμίσεις που θα προτείνονται
στα προεδρικά διατάγματα

Τοπ.:
-


Οι γεωργικές εκτάσεις
αποτελούν περίπου το 15% της
έκτασης των περιοχών


Ο σχεδιασμός και ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου για την
υλοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και δράσεων σε ό,τι αφορά
στην προστασία της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο εθνικών και
συγχρηματοδοτούμενων Ενωσιακών προγραμμάτων

Η διατύπωση απόψεων για θέματα προστασίας αγροτικής
βιοποικιλότητας επί σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν
τον χαρακτηρισμό και οριοθέτηση προστατευόμενων περιοχών και τον
καθορισμό επιτρεπτών δραστηριοτήτων σε αυτές
Διεύθυνση
Αλιευτικής
Πολιτικής κ
Αξιοποίησης
Προϊόντων
Αλιευτικής
Παραγωγής, Γενική
Διεύθυνση Αλιείας,
ΥΠΑΑΤ

Εθν.:
Υψηλός

H σύνταξη προτάσεων πολιτικής στο πλαίσιο κατάρτισης
Εθνικής Στρατηγικής για την Αλιεία, του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) και λοιπών εθνικών αναπτυξιακών
στρατηγικών, καθορισμός προϋποθέσεων εφαρμογής, η παρακολούθηση
και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Περ.:
Υψηλός
Τοπ.: -

www.edozoume.gr


Επιρροή μέσω της
διαμόρφωσης του πλαισίου για
τα μέτρα για την αλιεία και την
εθνική στρατηγικής της αλιείας

Μέσω της
γνωμοδότησης σχετικά με τις
ρυθμίσεις που θα προτείνονται
στα προεδρικά διατάγματα

Εθν.:
Υψηλός
Περ.:
Υψηλός
Τοπ.: -
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Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Εμπλεκόμενοι

Βαθμός
Ενδ.

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)


Η υλοποίηση των αλιευτικών εφαρμογών, εκπόνηση εθνικής
στρατηγικής για την βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση αλιευτικών πόρων
στα θαλάσσια και εσωτερικά ύδατα, ) η εναρμόνιση των διατάξεων της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής με την εθνική νομοθεσία και η προώθηση
της οικοσυστημικής προσέγγισης στη διαχείριση των αλιευτικών πόρων

Διεύθυνση Αλιείας
και Διαχείρισης
Αλιευτικών Πόρων,
Γενική Διεύθυνση
Αλιείας, ΥΠΑΑΤ


Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη
χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση αλιευτικών αδειών και αδειών αλίευσης
για άσκηση αλιείας στη θάλασσα και στα εσωτερικά ύδατα, για τη
χορήγηση και ανανέωση ατομικών αδειών αλιείας και για την άσκηση
ερασιτεχνικής αλιείας

Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για
διενέργεια ερευνητικής- πειραματικής και δοκιμαστικής αλιείας Ο
καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για άσκηση
ερασιτεχνικής αλιείας

Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες για τη λήψη μέτρων
διαχείρισης, εκμετάλλευσης και προστασίας της υδρόβιας
βιοποικιλότητας και των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Εθν.:
Υψηλός
Περ.:


Μέσω των εισηγήσεων
για τα ρυθμιστικά μέτρα αλιείας
σε προστατευόμενες περιοχές
στις θαλάσσιες Natura 2000

Εθν.:
Υψηλός
Περ.:

Τοπ.: -


Μέσω των ρυθμίσεων
για όλους τους τομείς της
αλιείας, επαγγελματικής,
ερασιτεχνικής

Εθν.:

Μέσω της εισήγησης

Εθν.:

Χαμηλός

νομοθετικών και
διοικητικών μέτρων για την

Μέτριος

Υψηλός

Υψηλός
Τοπ.: -


Η διατύπωση γνώμης στο χωροταξικό σχεδιασμό σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, σε ειδικά χωροταξικά σχέδια άλλων τομέων, σε
σχέδια διαχείρισης υδάτων σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος και η
εισήγηση για ρυθμιστικά μέτρα αλιείας σε προστατευόμενες περιοχές

Διεύθυνση
Υδατοκαλλιεργειών,



Μικρή αλλαγή του τρόπου που ασκούν την αρμοδιότητα τους



Η βιώσιμη και ορθολογική ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας


Η στήριξη του κλάδου και των επιχειρήσεων και η αύξηση της
ανταγωνιστικότητας

www.edozoume.gr
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Εμπλεκόμενοι

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Γενική Διεύθυνση
Αλιείας, ΥΠΑΑΤ

Βαθμός
Ενδ.
Περ.:
χαμηλός

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)

υδατοκαλλιέργεια στα
θαλάσσια και εσωτερικά
ύδατα

Περ.:
Μέτριος

Τοπ.:-

Τοπ.:-

Εθν.:

Εθν.:

Μέτριος

Μέτριος


Παρακολούθηση της εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών για τα
φυτοπροστατευτικά προιόντα, και την ορθολογική χρήση γεωργικών
φαρμάκων

Διεύθυνση
Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής, Γενική
Διεύθυνση Γεωργίας,
ΥΠΑΑΤ


Αρμοδιότητα για τη λήψη μέτρων για την προστασία του
περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις κατά τη βιομηχανική επεξεργασία και
τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συνεργασία με
αρμόδιες υπηρεσίες.

Κατάρτιση των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου
φυτοπροστατευτικών προϊόντων

τον προγραμματισμό, το συντονισμό των ενεργειών, την
υποστήριξη των ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων και των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας
Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και τη συλλογή,
επικύρωση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και την αποστολή τους
μαζί με τις σχετικές εκθέσεις προς τα όργανα της Ε.Ε

Περ.:
Μέτριος


Έχουν επιρροή στην
άσκηση αποτελεσματικού
ελέγχου στη χρήση των
φυτοπροστατευτικών

Τοπ.:-

Περ.:
Μέτριος
Τοπ.:-


Μικρή αλλαγή στις αρμοδιότητες τους από την εφαρμογή της
διαχείρισης
Διευθύνσεις υδάτων
ΑΠΔ


Αρμοδιότητες σχεδιασμού, κατάρτισης, εφαρμογής και
παρακολούθησης προγραμμάτων, σχεδίων και μέτρων σχετικά με τη

www.edozoume.gr

Εθν.:
Υψηλός
Περ.:


Έχουν επιρροή στη
διαχείριση και προστασία των
υδάτινων πόρων από την

Εθν.:
Υψηλός
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Εμπλεκόμενοι

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Βαθμός
Ενδ.

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Πολύ υψηλόςυψηλός


Κατάρτιση μητρώου προστατευόμενων περιοχών και λήψη των
αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή όλων των στόχων και προτύπων
που προβλέπονται από τις προστατευόμενες περιοχές

κατάσταση των οποίων
εξαρτώνται μια σειρά από είδη
ή οικότοποι.

Τοπ.


Παρουσία αριθμού
Natura 2000 με είδη και
οικοτόπους που εξαρτώνται
από τα ύδατα στις περιφέρειες
που συμμετέχουν στο έργο

Πολύ υψηλός
*στις
περιοχές
όπου υπάρχει
αντικείμενο
βλ. πίνακα ΧΧ

Επιρ.

(influence)

διαχείριση και προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, και τον
σχεδιασμό και διαχείριση υπηρεσιών ύδατος


Στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών περιλαμβάνονται και
οι περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή/ και
ειδών, όταν η προστασία και η βελτίωση της κατάστασης του νερού είναι
σημαντικός παράγοντας για την προστασία τους. Στις περιοχές αυτές
περιλαμβάνονται και οι περιοχές του Δικτύου Natura 2000 που έχουν
σχεδιαστεί βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ5 (Οδηγία των Οικοτόπων) και
της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ6 (Οδηγία των Πτηνών).

Βαθμός

Περ.:
ΥψηλόςΜέτριος
Τοπ.:
Πολύ υψηλός
*στις
περιοχές όπου
υπάρχει
αντικείμενο
βλ. πίνακα ΧΧ


Οι αρμοδιότητες τους σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή και
παρακολούθηση πιθανών μέτρων διαχείρισης υδατικών πόρων των
περιοχών Natura 2000

Μεγάλη πιθανότητα αλλαγής στον τρόπου που ασκούν τις
αρμοδιότητες τους από την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης
Εθν.:
Διευθύνσεις
αγροτικής
οικονομίας και
κτηνιατρικής ΠΕ


Θεσμοθετημένες αρμοδιότητες διαχείρισης και ρύθμισης και
ελέγχου της φυτικής και ζωικής παραγωγής (γεωργία, κτηνοτροφία,
αλιεία, υδατοκαλλιέργειες)

Γνωμοδότηση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση
κτηνοτροφικών, και πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Οι αρμοδιότητες τους σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή και
τον έλεγχο εφαρμογής διαχειριστικών μέτρων των γεωργικών

www.edozoume.gr

Υψηλός
Περ.:
Υψηλός
Τοπ.:
Υψηλός


Μέσω των ελέγχων
που πραγματοποιούν για τη
χρήση φυτοφαρμάκων, αλλά και
των ελέγχων για τη πολλαπλή
συμμόρφωση η οποία
περιλαμβάνει μέτρα για την
βιοποικιλότητα, έλεγχος
κτηνοτροφίας και

Εθν.:
Υψηλός
Περ.:
ΜέτριοςΥψηλός
Τοπ.:

10

Εμπλεκόμενοι

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Βαθμός
Ενδ.

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Επιρ.

(influence)

εκτάσεων, πιθανές ρυθμίσεις σε χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων,
ειδών καλλιέργειας, ρυθμίσεις και περιορισμού στην άσκηση της αλιείας.

κτηνοτρόφων, έλεγχος
παράνομων δολωμάτων


Πιθανότητα αλλαγής του τρόπου που ασκούν τις
δραστηριότητες τους από την εφαρμογή της διαχείρισης των περιοχών


Έκταση των Natura
2000 καλύπτεται από
καλλιεργήσιμη γη, αγροτικές
εκτάσεις στις οποίες έχουν
αρμοδιότητα και οι οποίες
εκτάσεις φιλοξενούν είδη και
οικοτόπους με ενδιαφέρον
διατήρησης και προστασίας (το
ποσοστό διαφέρει για κάθε
κάθε Natura 2000 )


Το τμήμα Αλιείας των διευθύνσεων αγροτικής οικονομίας και
κτηνιατρικής είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή και παρακολούθηση των
Εθνικών Σχεδίων Διαχείρισης τομέα Αλιείας (μηχανότρατας, γρι-γρι,
τόνου, ξιφία, χελιού, κλπ), το χειρισμό, την παρακολούθηση και
διαχείριση των διεργασιών του Ολοκληρωμένου Συστήματος
Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ) και επομένως την εφαρμογή των
μέτρων διαχείρισης που θα σχετίζονται με την αλιεία στις περιοχές
Natura 2000

Βαθμός

Υψηλόςχαμηλός

Αρχές/ φορείς με αρμοδιότητες αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικού ελέγχου

Διεύθυνση
Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης
(ΔιΠΑ), Γενική
Διεύθυνση
Περιβαλλοντικής
Πολιτικής, ΥΠΕΝ


Η εφαρμογή και η εποπτεία των διαδικασιών περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων ή δραστηριοτήτων και σχεδίων ή προγραμμάτων
στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Η εποπτεία αναφέρεται κυρίως
στην τήρηση και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων

Η αξιολόγηση και εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έκδοση
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και
Αποφάσεων ανανέωσης της ισχύος ή τροποποίησης ΑΕΠΟ έργων και
δραστηριοτήτων κατηγορίας Α1

www.edozoume.gr

Εθν.:
Υψηλός
Περ.:
Υψηλός
Τοπ.: -


Αδειοδοτούν έργα και
διαμορφώνουν τους
περιβαλλοντικούς όρους με
τους οποίους πρέπει να
συμμορφώνονται για τον
μετριασμό των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων
για έργα της κατηγορίας Α1
(«αυτά που ενδέχεται να
προκαλέσουν πολύ σημαντικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον και
αποτελούν την υποκατηγορία»)

Εθν.:
Υψηλός
Περ.:
Υψηλός
Τοπ.: -
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Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Εμπλεκόμενοι

Βαθμός
Ενδ.

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)
σε περιοχές Natura 2000 σε όλη
την επικράτεια

Μέσω της αξιολόγησης
των μελετών, των οικολογικών
αξιολογήσεων των έργων
κατηγορίας Α1 σε περιοχές
Natura 2000

Ειδική Γραμματεία
Σώματος
Επιθεωρητών και
Ελεγκτών, ΥΠΕΝ


η επιθεώρηση έργων και δραστηριοτήτων ως προς την
παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων και της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και διαπίστωση πρόκλησης
περιβαλλοντικής ζημιάς και ο εντοπισμός του υπεύθυνου φορέα
εκμετάλλευσης, και ο έλεγχος της εφαρμογής της μεταλλευτικής και
λατομικής νομοθεσίας στους μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους
αντίστοιχα


Διευθύνσεις
περιβάλλοντος και
χωρικού σχεδιασμού
ΑΠΔ

Μικρή αλλαγή του τρόπου που ασκούν την αρμοδιότητα τους


Εμπλέκονται στην περιβαλλοντική αδειοδότησης μέσω
διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης
έργων και δραστηριοτήτων και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων
έργων και δραστηριοτήτων

Συντονισμός των ενεργειών για την παρακολούθηση και
προστασία του περιβάλλοντος,

Πράξεις σχετικές με τη διαδικασία προκαταρκτικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης έργων και δραστηριοτήτων
της ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη έργων Δημοσίων και
Ιδιωτικών και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες

www.edozoume.gr

Εθν.:
Μέτριος
Περ.:
Μέτριος
Τοπ.: Εθν.:
Υψηλός
Περ.:
Υψηλός
Τοπ.:
Υψηλός


Επιρροή μέσω του
αποτελεσματικού ελέγχου της
τήρησης των περιβαλλοντικών
όρων των έργων και ο έλεγχος
της μεταλλευτικής και
λατομικής νομοθεσίας στα έργα
που πραγματοποιούνται εντός
των περιοχών Natura 2000

Επιρροή μέσου του
ελέγχου της περιβαλλοντική
αδειοδότησης, της δέουσας
εκτίμησης, τον καθορισμό τον
περιβαλλοντικών όρων

Επιρροή μέσω του
αποτελεσματικού ελέγχου της
τήρησης των περιβαλλοντικών
όρων των έργων και της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Εθν.:
Μέτριος
Περ.:
Μέτριος
Τοπ.: Εθν.:
Υψηλός
Περ.:
Υψηλός
Τοπ.:
Υψηλός
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Εμπλεκόμενοι

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Βαθμός
Ενδ.

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν
(influence)

Βαθμός
Επιρ.

περιβαλλοντικής αδειοδότησης» κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/11
(υποδοχή αιτήματος, αξιολόγηση, έκδοση διαβιβαστικού προς
προβλεπόμενους φορείς γνωμοδότησης, σύνταξη ΠΠΕΑ και
διεκπεραίωση).

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων
κατηγορίας Α.2 της ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/2012) κατά το Ν. 4014/11
(υποδοχή αιτήματος και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων -ΜΠΕ-,
αξιολόγηση πληρότητας, έκδοση εγγράφου πληρότητας προς
ενδιαφερόμενο όταν απαιτείται, διαβιβαστικό προς προβλεπόμενους
φορείς γνωμοδότησης και διαδικασία διαβούλευσης/δημοσιοποίησης
της ΜΠΕ, επεξεργασία γνωμοδοτήσεων, αξιολόγηση ΜΠΕ, έκδοση
απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων –ΑΕΠΟ- και διεκπεραίωση)
Διαβίβαση προς το ΠΕΣΠΑ (Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης) των φακέλων ΜΠΕ για τη γνωμοδότησή του στις
περιπτώσεις που ο Νόμος 4014/11 προβλέπει (ήτοι υφιστάμενες
δραστηριότητες χωρίς Π.Ο, αντιφατικές γνωμοδοτήσεις στη διαδικασία
διαβούλευσης επί υποβληθέντων ΜΠΕ, όταν συντρέχουν και τα δύο,
λόγω διαπιστωμένης προηγούμενα μη τήρησης προϋπαρχόντων Π.Ο).
Γνωμοδότηση επί Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
τομεακών χωροταξικών Υπουργείων. Συγκρότηση στην έδρα κάθε
Γνωμοδότηση Διοίκησης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) (Ν.4014/2011, άρθρο 13)

Σχετίζονται με την εφαρμογή των οδηγιών και τη διαχείριση
στο πλαίσιο που αδειοδοτούν νέες ή υφιστάμενες δραστηριότητες εντός
των Natura 2000, στην αξιολόγηση των ΜΠΕ και στην εισήγηση
περιβαλλοντικών όρων

www.edozoume.gr
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Εμπλεκόμενοι

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Βαθμός
Ενδ.

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)


Σχετίζονται μεσώ του ελέγχου της τήρησης της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων

Αρμοδιότητες σχετικές με εφαρμογή του Νόμου Ν.4282/2014
περί Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών: Παραχώρηση χρήσης θαλάσσιων
υδάτινων εκτάσεων, για την ίδρυση, επέκταση, αναμίσθωσης και
μετεγκατάσταση πλωτών και χερσαίων μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Διευθύνσεις
αγροτικών
υποθέσεων ΑΠΔ


Εισήγηση και έκδοση Εγκριτικών Αποφάσεων Εισήγηση και
έκδοση Αποφάσεων Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας των Μονάδων
Διενέργεια ελέγχων και επιβολή διοικητικών κυρώσεων ως Αρμόδια
ελεγκτική αρχή για τη διαπίστωση των παραβάσεων, διαχείριση
Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)
Χορήγηση (πειραματική) άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για
ερευνητικούς σκοπούς

Σχετίζονται με την εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 και την εφαρμογή των μέτρων, μέσα στα οποία
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις παρεμβάσεων
που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων που ανήκουν στο πεδίο ισχύος
του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ),
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 Καν (ΕΕ) 1306/2013 με
προσανατολισμό στη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος καθώς
και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Διευθύνσεις
τεχνικού ελέγχου
ΑΠΔ


Είναι αρμόδιο ιδίως για την έκδοση απόφασης για την
παραχώρηση ερευνητικών γεωτρήσεων του ΙΓΜΕ προς εκμετάλλευση σε
δήμους, την παραχώρηση χρήσης χώρων και οικοπέδων εκτάσεων της
χερσαίας Ζώνης Λιμένα για την ανέγερση κτιρίων, σε μεταλλευτικές
επιχειρήσεις, καθώς και τον έλεγχο και την εποπτεία προστατευτικών

www.edozoume.gr

Εθν.:
Μέτριος
Περ.:
Μέτριος
Τοπ.:
Δεν έχουν
αντικείμενο
στη Natura ή
μέτριος

Εθν.:
Χαμηλός
Περ.:

Εθν.:

Η επιρροή τους
σχετίζεται μέσω της εφαρμογής
του ΠΑΑ, το οποίο περιλαμβάνει
μέτρα για τη βιοποικιλότητα και
τις Natura 2000

Η επιρροή τους είναι
περιορισμένη, και εντοπισμένη
σχετικά σημειακά


Η επιρροή μέσω του
ελέγχου της λατομικής και
μεταλλευτικής δραστηριότητας
αφορά συγκεκριμένες περιοχές
των Natura 2000 στις οποίες να

Μέτριος
Περ.:
Μέτριος
Τοπ.:
Δεν έχουν
αντικείμενο ή
χαμηλός έως
μέτριος

Εθν.:
Χαμηλός/Μέτ
ριος
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Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Εμπλεκόμενοι

έργων και προσχώσεων σε Ζώνη Αιγιαλού. Επίσης, είναι αρμόδιο ιδίως
για τη διαχείριση αξιοποίησης των ορυκτών πόρων σε δημόσιες
εκτάσεις και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με όλες τις
απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης και παρακολούθησης


Βαθμός
Ενδ.
Χαμηλός
Τοπ.: -

Έλεγχος και διαχείριση της λατομικής δραστηριότητας


Εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας για τα Βιομηχανικά Ορυκτά
και Μάρμαρα και τα Αδρανή Υλικά και κυρίως: Σύναψη συμβάσεων
εκμίσθωσης δημόσιων λατομείων και

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)
υπάρχει έντονη λατομική
δραστηριότητα, όπως π.χ. σε
περιοχές της Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης (πχ.
Παγγαίο, όρος Φαλαρκό, Θάσος)
οι οποίες είναι περιοχές Natura
2000

Περ.:
Χαμηλός έως
υψηλός
Τοπ.: -


παρακολούθηση και έλεγχος της τήρησης και εφαρμογής των
όρων των ως άνω συμβάσεων


Αδειοδότηση, έλεγχος, και διαχείριση των ΑΠ.Ε.


Αδειοδότηση και διαχείριση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(Α.Π.Ε.).


Έκδοση νέων αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας Α.Π.Ε.


Τροποποίηση και ανανέωση των αδειών Α.Π.Ε. Παρακολούθηση
και έλεγχος της τήρησης και εφαρμογής των όρων των ως άνω αδειών.

Διευθύνσεις
ανάπτυξης ΠΕ
(Τμήμα Χορήγησης
Αδειών, Ανάπτυξης,
Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων)


Χορήγηση αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, ελέγχου,
μελετών.

Διοικητικά και τεχνικά θέματα και ζητήματα που αφορούν
θέματα ανάπτυξης, ενέργειας, φυσικών πόρων, επενδύσεων και
προστασίας περιβάλλοντος καθορισμός και ο αποχαρακτηρισμός
λατομικών περιοχών. χορήγηση αδειών μεταλλευτικών ερευνών και
χορήγηση και η ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης σε ιδιόκτητα λατομεία
αδρανών υλικών, καθώς και σε δημοτικά, κοινοτικά και λατομεία

www.edozoume.gr

Εθν.:
Χαμηλός
Περ.:
Χαμηλός
Τοπ.: -

Εθν.:

Επιρροή μέσω του
ελέγχου της λατομικής,
μεταλλευτικής δραστηριότητας,
επιρροή στις περιοχές
Natura2000 στις οποίες υπάρχει
τέτοια δραστηριότητα

Χαμηλός/μέτρ
ιος
Περ.:
Χαμηλός έως
μέτριος
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Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Εμπλεκόμενοι

Βαθμός
Ενδ.

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)

παράταση αδειών λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών, που
λειτουργούν εκτός λατομικών περιοχών

Τοπ.:-


Σχετίζονται στον βαθμό που αδειοδοτούν υφιστάμενες η
μελλοντικές λατομικές μεταλλευτικές δραστηριότητες εντός των
περιοχών Natura 2000

Διευθύνσεις
τεχνικών έργων ΠΕ


Εκτέλεση και μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων
περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων, η μελέτη και εκτέλεση των
έργων οδοποιίας και των λιμενικών έργων , έργων τεχνικής υποδομής,
τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την
αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την
κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα
εγγειοβελτιωτικά έργα

Σχετίζονται μέσω της υλοποίησης των παραπάνω έργων σε
περιοχές Natura 2000

Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για
δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία


Διευθύνσεις
περιβάλλοντος &
χωρικού σχεδιασμού
περιφερειών

Λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος


Κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου
εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και προστασία
και διαχείριση υδάτων

Μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής
κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της
περιφέρειας

www.edozoume.gr

Εθν.:
Χαμηλός
Περ.:
Χαμηλός
Τοπ.: -

Εθν.:
Υψηλός
Περ.:
Υψηλός
Τοπ.: -


Επιρροή μέσω της
υλοποίησης έργων υποδομής
και τήρησης των αντίστοιχων
περιβαλλοντικών όρων και
καλών πρακτικών, έλεγχος των
υπεργολάβων

Επιρροή σχετίζεται με
το αν υλοποιούνται μικρά,
μεγάλα έργα υποδομής εντός
των περιοχών Natura

Επιρροή μέσω
εποπτικού ελέγχου των
τμημάτων περιβάλλοντος και
υδροοικονομίας ανά Π.Ε.,
ελέγχου περιβαλλοντικών όρων
και αδειοδότησης,
περιβαλλοντικής νομοθεσίας


Εθν.:
Χαμηλός/Μέτ
ριος
Περ.:
Μέτριος
Τοπ.: -

Εθν.:
Υψηλός
Περ.:
Υψηλός
Τοπ.: -
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Βαθμός

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Εμπλεκόμενοι

Ενδ.

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)


Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων
κατηγορίας Β, για τα οποία δεν έχουν καθοριστεί ακόμη οι ΠΠΔ

Υποβολή προτάσεων, υλοποίηση προγραμμάτων (ευρωπαϊκά,
συγχρηματοδοτούμενα ΕΣΠΑ, εθνικά) και δράσεων

Η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των
κανονισμών Διοίκησης και λειτουργίας, καθώς και των σχεδίων
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, υπό τις προϋποθέσεις του
άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α), όπως ισχύει.

Τμήματα
περιβάλλοντος και
υδροοικονομίας ΠΕ

Η επιβολή προστίμων για θέματα προστασίας περιβάλλοντος


Η σύνταξη, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση
των κανονισμών Διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης
για προστατευόμενες περιοχές.

Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες
Β` και Γ` κατηγορίας, κατά το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α

Η έκδοση αδειών διάθεση βιομηχανικών λυμάτων και αστικών
λυμάτων από σταθμούς επεξεργασίας

Εθν.:
Υψηλός
Περ.:
Υψηλός
Τοπ.:
Υψηλός


Ο έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων, προς εφαρμογή της
νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, κατά το άρθρο 26 του
ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α).


Επιρροή μέσω της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
του ορισμού περιβαλλοντικών
όρων, του ελέγχου τήρησης των
περιβαλλοντικών όρων,

Επιρροή μέσω της
διαχείρισης της ποιότητας
υδάτων

Επιρροή μέσω του
ελέγχου τήρησης των σχεδίων
διαχείρισης και της επιβολής
προστίμων

Εθν.:
Τεχνικές υπηρεσίες
δήμων


Αρμοδιότητα στην αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και
συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου

www.edozoume.gr

Χαμηλός

Υψηλός
Περ.:
Υψηλός
Τοπ.:
ΥψηλόςΜέτριος

Εθν.:

Περ.:

Εθν.:



Περ.:
Χαμηλός
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Εμπλεκόμενοι

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Βαθμός
Ενδ.

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)

Τοπ.: -

Τοπ.: -

Αρχές / φορείς με αρμοδιότητες φύλαξης στις περιοχές Natura 2000

Ελεγκτικές αρμοδιότητες σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής της
αλιευτικής νομοθεσίας και επομένως τα διαχειριστικά μέτρα

Λιμενικές αρχές


Η ρύθμιση της αλιευτικής δραστηριότητας με χωρικές, χρονικές
και άλλες ρυθμίσεις αποτελεί αντικείμενο της διαχείρισης των
θαλάσσιων περιοχών Natura 2000, όπως και η ρύθμιση των θαλάσσιων
δραστηριοτήτων αναψυχής σε περιοχές όπου αυτές επιδρούν στους
στόχους της διαχείρισης

Οι λιμενικές αρχές μέσω των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων
τους θα εφαρμόσουν τα σχετικά με την αλιευτική δραστηριότητα
διαχειριστικά μέτρα

Αστυνομικές
διευθύνσεις


Ελεγκτικά καθήκοντα σχετικά με το περιβαλλοντικό έγκλημα,
στις περιοχές Natura 2000 τα καθήκοντα σχετίζονται με τον έλεγχο
παράνομης βόσκησης, υλοτομίας, θήρας, αυθαίρετων κατασκευών και
εκχέρσωσης

Εθν.:

Περ.:
Μέτριος

Μέτριος

Αποτελεσματικός
έλεγχος στις θαλάσσιες
περιοχές Natura 2000

Τοπ.:

Εθν.:
Χαμηλός
Περ.:
Χαμηλός


Αλλαγή στην άσκηση των καθηκόντων τους από τη πιθανή
αλλαγή στις ρυθμίσεις της υλοτομίας, θήρας, και βόσκησης

Τοπ.:
Χαμηλός

Περ.:
Μέτριος
Τοπ.:

Μέτριος


Προανακριτικά καθήκοντα για την δίωξη του περιβαλλοντικού
εγκλήματος όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω

www.edozoume.gr

Εθν.:

Μέτριος

Μέτριος

Η αστυνομία είναι ένα
μέρος του συνόλου των
υπηρεσιών που έχουν την
δυνατότητα ελέγχου
συμμόρφωσης

Η αρμοδιότητα της δεν
ασκείται αποκλειστικά στις
περιοχές Natura, επομένως η
ένταση των ελέγχων σύμφωνα
με την ποιοτική έρευνα και τις
συνεντεύξεις είναι
περιορισμένη

Εθν.:
Μέτριος
Περ.:
Μέτριος
Τοπ.:
Μέτριος
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Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Εμπλεκόμενοι

Πυροσβεστικές
διευθύνσεις

Βαθμός
Ενδ.


Μέσα στις αρμοδιότητες της είναι η διατήρηση και προστασία
της κοινωνικής ασφάλειας από τα εγκλήματα εμπρησμού και η πάταξη
του εγκλήματος του εμπρησμού

Εθν.:


Εμπρησμοί σημειώνονται σε περιοχές Natura 2000 που έχουν
γεωργικές εκτάσεις και βοσκοτόπια από τις ομάδες των κτηνοτρόφων
και των γεωργών

Χαμηλός

Χαμηλός
Περ.:

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)
Εθν.:

Η πυροσβεστική σε
σχέση με τις περιοχές Natura
2000 η δράση της περιορίζεται
στην πάταξη των εμπρησμών

Τοπ.: -

Μέτριος
Περ.:
Μέτριος
Τοπ.: -

Λοιπές αρχές/ φορείς

η ευθύνη και η εποπτεία εκπόνησης και έγκρισης της Εθνικής
Χωρικής Στρατηγικής, η ευθύνη και η εποπτεία ενσωμάτωσης διεθνών
κα ευρωπαϊκών πολιτικών με χωρική διάσταση στον εθνικό χωρικό
σχεδιασμό, καθώς και η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της
εφαρμογής τους , όπως π.χ. η κατάρτιση και εφαρμογή της Εθνικής
Πολιτικής για το Τοπίο, η υλοποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού
σχεδιασμού κ.α.
Γενική Διεύθυνση
Χωρικού Σχεδιασμού,
ΥΠΕΝ


η γνωμοδότηση επί σχεδίων/προγραμμάτων εθνικού επιπέδου,
κατά τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής τους Εκτίμησης
(Σ.Π.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.
107017/2006 κ.υ.α. (Β΄ 1225), όπως ισχύει, στο πλαίσιο εφαρμογής των
Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων,

η γνωμοδότηση της χωροθέτησης μεμονωμένων έργων και
δραστηριοτήτων κατηγορίας Α΄, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209),
όπως ισχύει, στο πλαίσιο εφαρμογής των Ειδικών Χωροταξικών
Πλαισίων

www.edozoume.gr

Εθν.:

Εθν.:

Μέτριος

Χαμηλός

Περ.:
Χαμηλός
Τοπ.: -


Επιρροή μέσω της
διαμόρφωσης του χωρικού
σχεδιασμού και της αντίστοιχής
χωροθέτησης δραστηριοτήτων

Περ.:
Μέτριος
Τοπ.: -
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Εμπλεκόμενοι

Αρχηγείο Λιμενικού
Σώματος -Ελληνικής
Ακτοφυλακής,
Κλάδος Β - Ναυτιλίας
- Διεύθυνση
Προστασίας
Θαλασσίου
Περιβάλλοντος, Υπ.
Ναυτιλίας και
Νησιωτικής
Πολιτικής

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Βαθμός
Ενδ.

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)


Την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την
πρόληψη και την καταπολέμηση των περιστατικών ρύπανσης της
θάλασσας και των ακτών και η μέριμνα για τον καθορισμό των λιμένων
καταφυγής στην επικράτεια, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες
του Υπουργείου,

Τον συντονισμό του έργου των Λιμενικών Αρχών στον τομέα της
πρόληψης της ρύπανσης, της σχεδίασης και εφαρμογής τοπικών σχεδίων
καταπολέμησης της ρύπανσης και η ανάληψη του επιχειρησιακού
ελέγχου σε σοβαρά περιστατικά,

Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η επικύρωση των διεθνών
Συμβάσεων και η ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο σε συνεργασία με
συναρμόδιες Υπηρεσίες και ιδίως αυτές του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων

Τη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα
αρμόδια διεθνή και ενωσιακά όργανα και η λήψη των κατάλληλων
νομοθετικών και διοικητικών μέτρων,

Εθν.:
Χαμηλός
Περ.:
Χαμηλός

Εθν.:

Επιρροή μέσω της
εφαρμογής ειδικών ρυθμίσεων
για την προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος

Τοπ.: -

Μέτριος
Περ.:
Μέτριος
Τοπ.: -


Τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Μελετών, Κατασκευών και
Ελέγχου Οργανισμών του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων για την έκδοση
κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων-διαταγών που αφορούν στην
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλοία
Περιφερειακή
Διεύθυνση Δημόσιας
Περιουσίας και
Αυτοτελή Γραφεία
Δημόσιας
Περιουσίας


Αρμοδιότητα για προστασία και διαχείριση αιγιαλού, θαλάσσιων
χώρων, όχθης και παρόχθιας ζώνης λιμνών και ποταμών, αρμοδιότητα
για διαδικασία αμμοληψιών και παραχώρηση ιδιαίτερων δικαιωμάτων
επί του αιγιαλού κα της παραλίας (κυριότητα των χώρων ανήκει στο Υπ.
Οικονομικών)

www.edozoume.gr

Εθν.
Χαμηλός
Περ.:
Χαμηλός


Η επιρροή τους
εντοπίζεται στον αιγιαλό,
παραλία και παρόχθια ζώνη
λιμνών και ποταμών

Η έκταση που
καλύπτουν εντός των Natura

Εθν.:
Μέτριος
Περ.:
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Εμπλεκόμενοι
(Κτηματικές
Υπηρεσίες) ΥΠΟΙΚ

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Ο αιγιαλός και η παραλία, οι θαλάσσιοι χώροι καθώς και οι
παρόχθιες ζώνες λιμνών και ποταμών μπορούν να σχετίζονται άμεσα με
τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 και τη διατήρηση και προστασία
ειδών ή οικοτόπων που εξαρτώνται από τα παραπάνω

Βαθμός
Ενδ.

Τοπ.:
Μέτριος


Μικρή πιθανότητα αλλαγής στον τρόπο άσκησης των
αρμοδιοτήτων τους

Εφορείες
Αρχαιοτήτων,
ΥΠΠΟΑ


Αρμοδιότητα για τη διατήρηση, προστασία, φύλαξη,
επιστημονική έρευνα, αποκάλυψη, συντήρηση, ανάδειξη και έκθεση των
αρχαιοτήτων, χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, τον
προγραμματισμό και τη διενέργεια ανασκαφών και οποιασδήποτε,
μορφής αρχαιολογικής έρευνας, την εκπόνηση μελετών, τον
προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων, για την προστασία, συντήρηση,
αποκατάσταση, διαμόρφωση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων,
μνημείων και ιστορικών τόπων, την προστασία του φυσικού τοπίου που
τα περιβάλλει και την εξέταση αιτημάτων εκτέλεσης έργων που τα
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες

Εθν.:
Χαμηλός
Περ.:
Χαμηλός
Τοπ.: -


Υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι, θέσεις αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος στις περιοχές Natura 2000

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)
2000 έχει διακύμανση από
περιφέρεια σε περιφέρεια και
ανά περίπτωση, επομένως και η
αντίστοιχη επιρροή αλλάζει
ανάλογα τις συγκεκριμένες
περιπτώσεις

Η επιρροή τους
εντοπίζεται στους
αρχαιολογικούς χώρους που
βρίσκονται εντός Natura

Οι αρχαιολογικοί χώροι
που εντοπίζονται στις περιοχές
Natura 2000 καλύπτουν μικρή
έκταση του συνόλου των
περιοχών, όπου στις
αρχαιολογικές περιοχές οι
εφορείες έχουν τη κύρια
αρμοδιότητα

Μέτριοςυψηλός
Τοπ.:
Μέτριοςυψηλός

Εθν.:
Μέτριος
Περ.:
Μέτριοςυψηλός
Τοπ.: -

Εμπλεκόμενα μέρη με οικονομικό ενδιαφέρον στις περιοχές Natura 2000
Εμπλεκόμενα μέρη με δραστηριότητα στον παραγωγικό τομέα

Γεωργοί


Οικονομικό ενδιαφέρον από την άσκηση της γεωργικής τους
δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές του δικτύου Natura 2000, όπου
είτε είναι ιδιοκτήτες της γης είτε ενοικιάζουν τη γη

www.edozoume.gr

Εθν.:
Πολύ υψηλός
Περ.:


Παρουσία
καλλιεργήσιμης γης εντός των
περιοχών Natura 2000 σε

Εθν.:
Μέτριος
Περ.:

21

Εμπλεκόμενοι

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Η διαχείριση και η ρύθμιση της γεωργίας και των μεθόδων
γεωργίας και καλλιέργειας αποτελεί αντικείμενο της διαχείρισης των
περιοχών Natura 2000, στα πλαίσια της προστασίας και διατήρησης των
οικοτόπων και των ειδών

Στη ρύθμιση και διαχείριση των αγροτικών οικοσυστημάτων
στοχεύουν μια σειρά από μέτρα διαχειριστικά, τα οποία μπορεί να
περιλαμβάνουν περιορισμούς στον τρόπο καλλιέργειας, στους χρόνους
συγκομιδής, στη χρήση νερού, χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων τα
οποία δύναται να επιφέρουν αλλαγές στο οικονομικό ενδιαφέρον

Βαθμός
Ενδ.

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Επιρ.

(influence)

Πολύ υψηλός

ποσοστό περίπου 15% της
συνολικής έκτασης

Τοπ.:


Ένας αριθμός
ελληνικών οικοτόπων και
οικοτόπων προτεραιότητας
βρίσκεται σε καλλιεργήσιμη γη
καθώς και ένας αριθμός ειδών
που εξαρτώνται από τα
αγροτικά οικοσυστήματα

Πολύ υψηλός

Βαθμός

Μέτριος υψηλός
Τοπ.:
Χαμηλόςυψηλός


Η δραστηριότητα τους
είναι συνεχής και εκτείνεται
χωρικά στην καλλιεργήσιμη γη
των περιοχών Natura 2000
Εθν.:

Οικονομικό ενδιαφέρον από την άσκηση κτηνοτροφίας, από την
χορήγηση επιδοτήσεων για τη δραστηριότητα τους
Κτηνοτρόφοι


η σταυλισμένη κτηνοτροφία που αφορά μονάδες, υπόκεινται
στις ρυθμίσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας και αδειοδότησης

Η εκτατική σχετίζεται άμεσα με τους βοσκότοπους και τα
σχετικά με αυτούς οικοσυστήματα

www.edozoume.gr

Πολύ υψηλός
Περ.:
Πολύ υψηλόςμέτριος
Τοπ.:
Πολύ υψηλός0


Μεγάλο ποσοστό
χερσαίων περιοχών Natura 2000
αποτελούν βοσκότοπους στους
οποίους ασκείται εκτατική
κτηνοτροφία

Η επιρροή σχετίζεται
με το ποσοστό της έκτασης της
Natura 2000 που αποτελεί
βοσκότοπο, και την ένταση της
κτηνοτροφίας, η οποία αλλάζει
από περιφέρεια σε περιφέρεια
και από περιοχή σε περιοχή

Εθν.:
Μέτριος
Περ.:
Χαμηλός-πολύ
υψηλός
Τοπ.:
0-πολύ
υψηλός
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Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Εμπλεκόμενοι


Οικονομικό ενδιαφέρον από την άσκηση αλιείας (παράκτιας και
μέσης), οι επαγγελματίες αλιείς είναι οικονομικά εξαρτώμενοι από την
άσκηση της δραστηριότητας τους. Για την άσκηση της δραστηριότητας
τους έχουν επαγγελματικές άδειες και ελέγχονται από τις αρμόδιες
αρχές
Επαγγελματίες
αλιείς


Η δραστηριότητα τους σχετίζεται άμεσα με τη διαχείριση των
θαλάσσιων περιοχών Natura 2000 και τα διατήρηση και προστασία ειδών
και οικοτόπων (π.χ. λιβάδια Ποσειδωνίας)

Μεγάλη πιθανότητα ρύθμισης της δραστηριότητας μέσω
τοπικών ή χρονικών περιορισμών και επομένως αλλαγής στον τρόπου
που αυτή ασκείται μέσω της εφαρμογής της διαχείρισης για τις
θαλάσσιες περιοχές Natura 2000

Βαθμός
Ενδ.

Εθν.:
Υψηλός
Περ.:
Μέτριο-πολύ
υψηλό
Τοπ.:
Πολύ υψηλόςμέτριος

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν


Έντονη αλιευτική
δραστηριότητα και παρουσία σε
όλη την έκταση των θαλάσσιων
περιοχών της Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης

Από τη ποιοτική έρευνα
αναφέρεται χαμηλό επίπεδο
συλλογικής οργάνωσης των
αλιέων προς προώθησης και
εκπροσώπησης των
οικονομικών συμφερόντων

Υδατοκαλλιεργητές


Η αλλαγή στη δραστηριότητα τους λόγω της διαχείρισης των
περιοχών Natura 2000, σχετίζεται με πιθανές επιπλέον ρυθμίσεις μέσω
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και πιθανούς περιβαλλοντικούς
όρους και περιορισμούς σε υφιστάμενα και νέα έργα

Περ.:
Πολύ
χαμηλόςυψηλός


Εντοπισμένη
δραστηριότητα
υδατοκαλλιεργητών στις
παρακάτω περιοχές Natura
2000

www.edozoume.gr

Εθν.:
Μέτριος

Περ.:
Χαμηλόςμέτριος
Τοπ.:
Πολύ υψηλός
– χαμηλός

Περ.:
Χαμηλόςμέτριος
Τοπ.:
Μέτριος

Υψηλός

Οικονομικό ενδιαφέρον από την άσκηση μελισσοκομίας εντός
των δασικών περιοχών

Χαμηλός

Χαμηλός

Τοπ.:

Μελισσοκόμοι

Εθν.:

Εθν.:

Υψηλός
Οικονομικό ενδιαφέρον

Επιρ.

(influence)

Εθν.:



Βαθμός


Αναφέρεται παρουσία
και δραστηριότητα σε όλες τις
περιφέρειες που

Εθν.:
Χαμηλός

23

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Εμπλεκόμενοι


Μικρή πιθανότητα αλλαγής του τρόπου άσκησης της
δραστηριότητας τους και επομένως του οικονομικού ενδιαφέροντος
τους από τη διαχείριση των περιοχών καθώς πρόκειται για ήπια
δραστηριότητα η οποία συνήθως δεν υπόκειται σε επιπλέον ρυθμίσεις
λόγω Natura 2000

Βαθμός
Ενδ.

Περ.:
Μέτριος

Υλοτόμοι
δασεργάτες

Τοπικοί Οργανισμοί
Εγγείων Βελτιώσεων

Οικονομικό ενδιαφέρον από την υλοτομία των δασών


Η δραστηριότητα τους
είναι περιορισμένη χωρικά

Περ.:
Χαμηλός

Χαμηλός

Υψηλός


Μεγάλη πιθανότητα του τρόπου άσκησης της δραστηριότητας
τους και επομένως του οικονομικού ενδιαφέροντος τους από τη
διαχείριση των περιοχών καθώς πρόκειται για δραστηριότητα η οποία
συνήθως υπόκειται σε επιπλέον ρυθμίσεις λόγω Natura 2000

Τοπ.:

www.edozoume.gr

πραγματοποιήθηκε η ποιοτική
έρευνα.

Τοπ.:

Περ.:


Η διαχείριση και χρήση νερού καθώς και οι μέθοδοι που
σχετίζονται με τη συντήρηση και καλή διατήρηση λειτουργίας των

Επιρ.

(influence)

Μέτριος


Αποτελεί την κύρια δραστηριότητα στους ορεινούς όγκους της
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σημαντική δραστηριότητα στους
ορεινούς όγκους της περιφέρειας Ηπείρου, σημαντική δραστηριότητα
στις δασικές εκτάσεις


Οικονομικό ενδιαφέρον από την αξιοποίηση, λειτουργία,
συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων στις αρδευόμενες εκτάσεις,
αποτελούν τους διαχειριστές και χρήστες νερού για αυτές τις εκτάσεις

Βαθμός

Τοπ.:

Εθν.:


Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Πολύ υψηλόςμέτριος

Πολύ υψηλός
– υψηλός

Εθν.:Περ.:


Οι Natura 2000
καλύπτονται κατά από δάση και
ημι-φυσικές εκτάσεις κατά 75%,
όπου το 30% περίπου είναι
δασικές

Το ποσοστό είναι πολύ
μεγαλύτερο σε συγκεκριμένες
περιοχές όπου έχουν καθαρά
δασικό χαρακτήρα

Σε αυτές τις περιοχές
δραστηριοποιούνται οι
υλοτομικοί δασικοί
συνεταιρισμοί υπο την εποπτεία
των δασικών υπηρεσιών

Μεγάλη έκταση των
περιοχών Natura 2000 έχει
υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο
το οποίο διαχειρίζονται οι

Εθν.:
Μέτριος
Περ.:
Χαμηλόςυψηλός
Τοπ.:
υψηλός

Εθν.:Περ.:
Χαμηλός –
υψηλός
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Εμπλεκόμενοι

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Βαθμός
Ενδ.

αρδευτικών καναλιών σχετίζεται άμεση με τη διαχείριση των περιοχών
Natura 2000 και πιθανώς με τη προστασία και διατήρηση συγκεκριμένων
ειδών και οικοτόπων που εντοπίζονται στα αγροτικά οικοσυστήματα
(π.χ. διατήρηση της βλάστησης στα αρδευτικά κανάλια κτλ)

Δεν υπάρχει
αντικείμενο
έως υψηλός


Η αλλαγή στον τρόπο που ασκούν τη δραστηριότητα τους
σχετίζεται άμεσα με πιθανά μέτρα διαχείρισης καθώς η χρήση νερού και
η διατήρηση και διατήρηση οικοτόπων και ειδών ρυθμίζονται από
σχετικά μέτρα ή περιορισμούς.

Τοπ.:
Υψηλός

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)
τοπικοί οργανισμοί εγγείων
βελτιώσεων

Επιρροή μέσω της
διαχείρισης των αρδευτικών
καναλιών, της βλάστησης γύρω
από αυτά, και την χρήση νερού

Τοπ.:
Χαμηλόςυψηλός

Εμπλεκόμενα μέρη με δραστηριότητα στη μεταποίηση

τους
Μεταποιητικές
επιχειρήσεις
(βιομηχανία,
βιοτεχνία,
εργαστήρια,
αποθήκες κ.τ.λ.)

Οικονομικό ενδιαφέρον από την επιχειρηματική δραστηριότητα
Εθν.:


Εντός των περιοχών Natura 2000 εντοπίζεται δραστηριότητα
μεταποιητικών επιχειρήσεων, οι οποία δραστηριότητα υπόκειται σε
περιβαλλοντική αδειοδότηση και έλεγχο

Η αλλαγή στη δραστηριότητα τους λόγω της διαχείρισης των
περιοχών Natura 2000, σχετίζεται με πιθανές επιπλέον ρυθμίσεις μέσω
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και πιθανούς περιβαλλοντικούς
όρους και περιορισμούς σε υφιστάμενα και νέα έργα. Μπορούν να
επηρεαστούν από περιορισμούς στις τεχνικές προδιαγραφές των
βιοτεχνιών τους

Υψηλός
Περ.:
Υψηλός


Η δραστηριότητα είναι
χαμηλής έντασης, διάσπαρτη και
σύμφωνα με την ποιοτική
έρευνα περιορισμένη

Εθν.:
Χαμηλός
Περ.:
Χαμηλός

Τοπ.:


Δεν καταγράφεται
μέσω της ποιοτικής έρευνας
κάποια έντονη συλλογική δράση

Χαμηλόςυψηλός


Η επιρροή ασκείται
μέσω της πίεσης στις αρχές

Χαμηλός

Εθν.:


Η λατομική
δραστηριότητα εντοπίζεται σε
συγκεκριμένες περιοχές Natura
2000 όπου καταλαμβάνει

Τοπ.:

Εμπλεκόμενα μέρη με δραστηριότητα στην εξόρυξη ορυκτών πόρων
Επιχειρήσεις
λατομείων, αδρανών
υλικών, μεταλλεία


Μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον από την εκμετάλλευση των
φυσικών ορυκτών πόρων μιας περιοχής μέσω της λειτουργίας
λατομείων

www.edozoume.gr

Υψηλός

Εθν.:
Μέτριος
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Εμπλεκόμενοι

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Δραστηριότητα που υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση
και δέουσα εκτίμηση και η υφιστάμενη έντονη δραστηριότητα
εντοπίζεται εντός περιοχών Natura 2000, η ρύθμιση της δραστηριότητας
σχετίζεται με τη διαχείριση των περιοχών και την προστασία και τη
διατήρηση ειδών και οικοτόπων

Η αλλαγή στη δραστηριότητα τους λόγω της διαχείρισης των
περιοχών Natura 2000, σχετίζεται με πιθανές επιπλέον ρυθμίσεις μέσω
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και πιθανούς περιβαλλοντικούς
όρους και περιορισμούς σε υφιστάμενα και νέα έργα

Μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον από την εκμετάλλευση των
υφιστάμενων λιγνιτικών κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και την
αντίστοιχη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω τον μονάδων

Δνση εκμετάλλευσης
λιγνιτικών κέντρων
Δυτικής Μακεδονίας,
Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού Α.Ε.


Η δραστηριότητα δεν οροθετείται εντός των περιοχών Natura
2000 της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας αλλά οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις είναι μεγάλες και διαχέονται σε όλη τη περιοχή. Οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορεί να σχετίζονται με διαχείριση των
περιοχών και τη προστασία και διατήρηση συγκεκριμένων ειδών και
οικοτόπων

Βαθμός
Ενδ.
Περ.:
Χαμηλόςυψηλός
Τοπ.: -

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)
μεγάλες εκτάσεις, όπως είναι η
περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης , όπου
υπάρχει έντονη δραστηριότητα
στο όρος Παγγαίο, στο όρος
Φαλακρό και στην Θάσο

Περ.:
Πολύ χαμηλόςυψηλός
Τοπ.: -


Μακροχρόνια συνεχής
δραστηριότητα με έντονες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Εθν.: Περ.:
Χαμηλός
Τοπ.: -


Μικρή πιθανότητα αλλαγής τους τρόπου που ασκούν τη
δραστηριότητα τους


Μακροχρόνια συνεχής
δραστηριότητα η οποία σε
μεγάλο βαθμό προστατεύεται
από το κράτος με έντονες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Εντοπισμένη στην
Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Εθν.: Περ.:
Πολύ υψηλός
Τοπ.: -

Εμπλεκόμενα μέρη με δραστηριότητα στην παραγωγή ενέργειας
Επιχειρήσεις
ανάπτυξης αιολικών
πάρκων


Οικονομικό ενδιαφέρον από τη παραγωγή και πώληση ενέργειας
μέσω της κατασκευής και λειτουργίας αιολικών πάρκων

Υφιστάμενη δραστηριότητα ή/και επενδυτικό ενδιαφέρον σε
ορεινούς όγκους των περιοχών Natura 2000, οι οποίοι φιλοξενούν

www.edozoume.gr

Εθν.:
Υψηλός
Περ.:


Σε συγκεκριμένες
περιοχές έντονη υφιστάμενη
δραστηριότητα (π.χ. Θράκη) και

Εθν.:
Υψηλός
Περ.:
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Εμπλεκόμενοι

Επιχειρήσεις
ανάπτυξης μικρών
υδροηλεκτρικών

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Βαθμός
Ενδ.

σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας, δραστηριότητα που υπόκειται σε
περιβαλλοντική αδειοδότηση, δέουσα εκτίμηση και οι επιπτώσεις της
εξετάζονται και αξιολογούνται

Χαμηλόςυψηλός


Η αλλαγή στη δραστηριότητα τους λόγω της διαχείρισης των
περιοχών Natura 2000, σχετίζεται με πιθανές επιπλέον ρυθμίσεις μέσω
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και πιθανούς περιβαλλοντικούς
όρους και περιορισμούς σε υφιστάμενα και νέα έργα

Τοπ.:


Οικονομικό ενδιαφέρον από τη παραγωγή και πώληση ενέργειας
μέσω της κατασκευής και λειτουργίας μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων

Εθν.:


Υφιστάμενες μονάδες ή/και επενδυτικό ενδιαφέρον σε
υδάτινους όγκους (ρέματα) σε περιοχές Natura 2000 οι οποίοι μπορεί να
φιλοξενούν είδη ενδιαφέροντος ή η διαχείριση τους και η καλή
κατάσταση τους να αποτελεί αντικείμενο της διαχείρισης των περιοχών.
Είναι μια δραστηριότητα που υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση
και δέουσα εκτίμηση και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της πρέπει να
εξετάζονται και αξιολογούνται

Η αλλαγή στη δραστηριότητα τους λόγω της διαχείρισης των
περιοχών Natura 2000, σχετίζεται με πιθανές επιπλέον ρυθμίσεις μέσω
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και πιθανούς περιβαλλοντικούς
όρους και περιορισμούς σε υφιστάμενα και νέα έργα

Υψηλός –
έως δεν
υφίσταται
Υψηλός
Περ.:
Δεν υπάρχει
αντικείμενουψηλός
Τοπ.:
Υψηλός
(Περιφέρεια
Ηπείρου)

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)
έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον
(άδειες παραγωγής, ΡΑΕ)

Υψηλός


Οι επιχειρηματίες των
δραστηριοτήτων αυτών έχουν
συλλογικά όργανα που
εκπροσωπούν τα συμφέροντα
τους

Τοπ.:
Πολύ υψηλόςέως δεν
υφίσταται
Εθν.:


Σε συγκεκριμένες
περιοχές Natura 2000 υπάρχει
έντονη υφιστάμενη
δραστηριότητα ή/και
επενδυτικό ενδιαφέρον και σε
αυτές τις περιοχές μπορούν να
ασκήσουν επιρροή

Οι επιχειρηματίες των
δραστηριοτήτων αυτών έχουν
ένα μέτριο επίπεδο συλλογικής
οργάνωσης

Χαμηλός
Περ.:
Δεν υπάρχει
αντικείμενουψηλός
Τοπ.:
Μέτριος
(Περιφέρεια
Ηπείρου)

Εμπλεκόμενα μέρη με δραστηριότητα στον τομέα του τουρισμού
Επιχειρήσεις
παροχής
καταλύματος και
εστίασης


Οικονομικό ενδιαφέρον από την άσκηση της δραστηριότητας
τους, είναι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και άλλων μονάδων παροχής
καταλύματος

www.edozoume.gr

Εθν.:
Υψηλός


Οι επιχειρηματίες των
δραστηριοτήτων αυτών έχουν
καλό επίπεδο συλλογικής
οργάνωσης σε συλλόγους οι

Εθν.:
Μέτριος –
υψηλός
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Εμπλεκόμενοι

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Επιχειρήσεις παροχής καταλύματος και εστίασης εντοπίζονται
και εντός των περιοχών Natura 2000, με ιδιαίτερη σημασία περιοχές
Natura σε παράκτιες περιοχές με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον και η
δραστηριότητα τους σχετίζεται με ανθρωπογενείς πιέσεις και οχλήσεις
στα είδη που μπορεί να προστατεύονται

Η αλλαγή στη δραστηριότητα τους λόγω της διαχείρισης των
περιοχών Natura 2000, σχετίζεται με την περιβαλλοντική αδειοδότηση
και δέουσα εκτίμηση, καθώς και πιθανούς περιορισμούς από ρυθμίσεις
που θα αφορούν περιορισμό δόμησης, και δημιουργίας νέων
ξενοδοχειακών μονάδων εντός των περιοχών

Επιχειρήσεις
δραστηριοτήτων
υπαίθρου


Οικονομικό ενδιαφέρον από διοργάνωση και υλοποίηση
δραστηριοτήτων υπαίθρου (δραστηριοτήτων στη φύση). Οι
δραστηριότητες αυτές είναι συνήθως ήπιες, αναπτύσσονται σε
οικολογικά αξιόλογες και επί το πλείστο περιοχές θεσμοθετημένης
περιβαλλοντικής προστασίας (π.χ. περιοχές Natura) και περιλαμβάνουν
δραστηριότητες που μπορεί να εμπεριέχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα
π.χ. παρατήρηση πουλιών, οικοσυστημάτων, φυτών κτλ)

Οι δραστηριότητες αυτές από τις οποίες αντλούν οικονομικό
όφελος εντοπίζονται στις περιοχές Natura 2000, αλλά δεν σχετίζονται

www.edozoume.gr

Βαθμός
Ενδ.

Περ.:
Υψηλός
Τοπ.:
Χαμηλόςυψηλός

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)
οποίοι ασκούν πίεση για τη
διαφύλαξη και προώθηση των
συμφερόντων του κλάδου

Μεγάλος αριθμός
επαγγελματιών και μεγάλη
δραστηριότητα σε εντοπισμένες
περιοχές εντός των περιοχών
Natura 2000 των περιφερειών
που συμμετέχουν

Περ.:
Χαμηλόςυψηλός
Τοπ.:
Πολύ χαμηλόςυψηλός


Στις περιοχές έντονης
τουριστικής ανάπτυξης όπως
είναι οι παράκτιές περιοχές,
μπορούν να έχουν επίδραση σε
ευαίσθητα στοιχεία του
οικοσυστήματος (π.χ.
αμμοθίνες)
Εθν.:
Χαμηλός
Περ.:
Μέτριος
Τοπ.:
Μέτριος


Ήπια περιοδική,
εποχιακή δραστηριότητα,
περιορισμένης έκτασης, με
χαμηλή όχληση

Μικρός αριθμός
επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στις
περιφέρειες του έργου με
εξαίρεση την περιοχή της
Ηπείρου, όπου υπάρχει μια

Εθν.:
Χαμηλός
Περ.:
Χαμηλόςυψηλός
Τοπ.:
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Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Βαθμός
Ενδ.

άμεσα με τη διαχείριση των περιοχών, τη διατήρηση και τη προστασία
των ειδών και των οικοτόπων

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)
μεγαλύτερη δραστηριότητα από
τέτοιου τύπου επιχειρήσεις

Χαμηλόςυψηλός


Επιρροή μέσω των
αποτελεσμάτων της έρευνας

Εθν.:


Επιρροή μέσω της
υλοποίησης των προγραμμάτων
για το φυσικό περιβάλλον και τη
διαχείριση του

Περ.:


Επιρροή μέσω των
αποτελεσμάτων της έρευνας

Εθν.:


Μικρή πιθανότητα αλλαγής στον τρόπο που ασκούν τη
δραστηριότητα τους από την εφαρμογή των οδηγιών και τη διαχείριση
των περιοχών Natura 200

ΛΟΙΠΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Επιστήμονες

Επιστημονικό/ερευνητικό ενδιαφέρον σε θέματα διαχείρισης
περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, διαχείριση φυσικών περιοχών

Ελληνικό Κέντρο
Βιοτόπων
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας της Κρήτης
(ΜΦΙΚ)


Σύνταξη προδιαγραφών και επίβλεψη μελετών διαχείρισης,
εκπόνηση μελετών διαχείρισης και αποκατάστασης και υποστήριξη της
εφαρμογής τους και ανάληψη σχεδιασμού και εκτέλεσης ειδικών έργων
(π.χ. σύνταξη προδιαγραφών έργων, επιστημονικές αποστολές και
παροχή συμβουλών και τεχνικής στήριξης στη δημόσια διοίκηση και τον
ιδιωτικό τομέα

Εθν.:


Μικρή πιθανότητα αλλαγής του τρόπου που ασκούν το
επιστημονικό/ερευνητικό ενδιαφέρον τους από τη διαχείριση των
περιοχών Natura 2000

Τοπ.: -


Επιστημονικό/ερευνητικό ενδιαφέρον σε θέματα διαχείρισης
περιβάλλοντος

Εθν.:


Γνωμοδοτεί για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000

Το Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης περιβάλλοντος
δραστηριοποιείται στην υλοποίηση ευρωπαϊκών, εθνικών και

www.edozoume.gr

Χαμηλός
Περ.:
Χαμηλός

Χαμηλός
Περ.:
Χαμηλός


Επιρροή μέσω της
υλοποίησης των προγραμμάτων
για το φυσικό περιβάλλον και τη
διαχείριση του

Μέτριος
Μέτριος
Τοπ.: -

Μέτριος
Περ.:
Μέτριος
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Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)
περιφερειακών προγραμμάτων σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος,
ενώ πραγματοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Βαθμός
Ενδ.
Τοπ.: -


Μικρή πιθανότητα αλλαγής του τρόπου που ασκούν το
επιστημονικό/ερευνητικό ενδιαφέρον τους από τη διαχείριση των
περιοχών Natura 2000

Επιστημονικό/ερευνητικό ενδιαφέρον και εκπαιδευτικό
ενδιαφέρον σε έναν αριθμό αντικειμένων, με σχετικούς με τις Natura
2000 τη διαχείριση περιβάλλοντος

Μεσογειακό
Αγρονομικό
Ινστιτούτο Χανίων
(ΜΑΙΧ)


Υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με το φυσικό
περιβάλλον και τη διαχείριση του αγροτικού τομέα όπως έργα για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας των
γεωργικών Συνεταιρισμών της Κρήτης, την αύξηση της
παραγωγικότητας του Γεωργικού και Τουριστικού τομέα της Κρήτης, τη
διαχείριση και προστασία οικοτόπων της Δυτικής Κρήτης (Natura 2000),
επιλογή και καλλιέργεια Αρωματικών φυτών Κρήτης και διατήρηση των
δασών και υδάτινων πόρων

Μικρή πιθανότητα αλλαγής του τρόπου που ασκούν το
επιστημονικό/ερευνητικό ενδιαφέρον τους από τη διαχείριση των
περιοχών Natura 2000

www.edozoume.gr

Εθν.: Περ.:
Χαμηλός
Τοπ.: -

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν
(influence)

Επιρροή μέσω
γνωμοδότησης για νέα έργα και
δραστηριότητες εντός Natura
2000 της Κρήτης


Επιρροή εντοπισμένη
στις περιοχές όπου
δραστηριοποιείται, δηλαδή
κυρίως στην Κρήτη, και δη την
Δυτική Κρήτη

Βαθμός
Επιρ.
Τοπ.: -


Επιρροή μέσω των
αποτελεσμάτων της έρευνας

Εθν.: -


Επιρροή μέσω της
υλοποίησης των προγραμμάτων
για το φυσικό περιβάλλον και τη
διαχείριση του αγροτικού τομέα

Περ.:


Δεν είναι συνδεδεμένη
άμεσα η επιρροή με την
εφαρμογή των οδηγιών και τη
διαχείριση των περιοχών Natura
2000

Μέτριος
Τοπ.: -
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Εμπλεκόμενοι

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)


Επιστημονικό/ερευνητικό ενδιαφέρον για την αλιεία και τις
υδατοκαλλιέργειες, αλιευτική και περιβαλλοντική πολιτική το οποίο
ασκεί μέσω μελετών και ερευνών
Ινστιτούτο
Αλιευτικής Έρευνας
(ΙΝΑΛΕ)


Σύμβουλος στην χάραξη της αλιευτικής και περιβαλλοντικής
πολιτικής της χώρας,

Παρέχει εκπαίδευση πτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
και επαγγελματιών του κλάδου αλιείας και υδατοκαλλιεργειών

Μικρή πιθανότητα αλλαγής του τρόπου που ασκούν το
επιστημονικό/ερευνητικό ενδιαφέρον τους από τη διαχείριση των
περιοχών Natura 2000


Επιστημονικό/ερευνητικό ενδιαφέρον για τα εσωτερικά,
παράκτια, θαλάσσια οικοσυστήματα, υδάτινη βιοποικιλότητα και
ερευνητικό ενδιαφέρον για υδατοκαλλιέργειες και αλιεία
Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών
(ΕΛΚΕΘΕ)


ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δραστηριοποιείται επίσης ως σύμβουλος της
κυβέρνησης σχετικά με την πετρελαϊκή ρύπανση από θαλάσσιες
δραστηριότητες και ατυχήματα, θέματα που διαμορφώνουν την πολιτική
για την αλιεία, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την εφαρμογή της
στρατηγικής για τη θάλασσα

Οι παραπάνω τομείς σχετίζονται άμεσα με τα οικοσυστήματα
που εντοπίζονται εντός των θεσμοθετημένων περιοχών Natura

www.edozoume.gr

Βαθμός
Ενδ.

Εθν.:
Χαμηλός
Περ.:
Χαμηλός
Τοπ.: -

Εθν.:
Χαμηλόμέτριος
Περ.:
Χαμηλόςμέτριος
Τοπ.: -

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)

Επιρροή μέσω της
οργανωτικής δομής τους στην
εκπαίδευση των αλιέων και των
υδατοκαλλιεργητών

Επιρροή εντοπίζεται σε
συγκεκριμένες ομάδες
εμπλεκομένων (αλιείς) με
έμφαση στις περιοχές της
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
που είναι η έδρα

Δεν είναι συνδεδεμένη
άμεσα η επιρροή με την
εφαρμογή των οδηγιών και τη
διαχείριση των περιοχών Natura
2000

Επιρροή μέσω των
συμβουλευτικών του υπηρεσιών
στη διαμόρφωση μέτρων και
σχεδίων διαχείρισης για τις
θαλάσσιες Natura 2000

Επιρροή μέσω τις
προώθησης πολιτικής για την
αλιεία, τη διαχείριση υδάτινων
πόρων

Εθν.:
Μέτριος
Περ.:
Μέτριος
Τοπ.: -

Εθν.:
Μέτριοςυψηλός
Περ.:
Μέτριοςυψηλός
Τοπ.: -
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Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Εμπλεκόμενοι

Βαθμός
Ενδ.

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)


Μικρή πιθανότητα αλλαγής του τρόπου που ασκούν το
επιστημονικό/ερευνητικό ενδιαφέρον τους από τη διαχείριση των
περιοχών Natura 2000
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/
Ινστιτούτο
Μεσογειακών &
Δασικών
Οικοσυστημάτων
(ΙΜΔΟ)

Ινστιτούτο
Θαλάσσιας
Βιολογίας,
Βιοτεχνολογίας και
Υδατοκαλλιεργειών
(ΙΘΑΒΒΥΚ)


Επιστημονικό/ερευνητικό ενδιαφέρον για την αγροτική
ανάπτυξη / και τη αειφόρο διαχείριση δασών

Οι τομείς που δραστηριοποιούνε σχετίζονται με τη διαχείριση
φυσικών πόρων, φυσικού περιβάλλοντος

Εθν.:

Εθν.:

Χαμηλός

Χαμηλός

Περ.:


Μικρή πιθανότητα αλλαγής του τρόπου που ασκούν το
επιστημονικό/ερευνητικό ενδιαφέρον τους από τη διαχείριση των
περιοχών Natura 2000

Χαμηλός


Επιστημονικό/ερευνητικό ενδιαφέρον για τις οικοσυστημικές
υπηρεσίες των υδάτινων οικοσυστημάτων και επιστημονικό/ερευνητικό
ενδιαφέρον για βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

Εθν.:


Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ερευνητικά
σχετίζονται με τις θαλάσσιες περιοχές Natura 2000

Μικρή πιθανότητα αλλαγής στον τρόπο άσκησης του
ερευνητικού/επιστημονικού τους ενδιαφέροντος από την εφαρμογή των
διαχειριστικών σχεδίων


Οργανωτική δομή για
την εκπαίδευση αγροτών

Τοπ.: -

Χαμηλός
Περ.:
Χαμηλός
Τοπ.: -

Περ.:
Χαμηλός
Τοπ.: -


Ευαισθητοποίηση του
κοινού σε θέματα που
σχετίζονται με την υδρόσφαιρα
και την προστασία της

Παροχή συμβουλών σε
εθνικά, μεσογειακά και
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε
θέματα περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας και διαχείρισης

Εθν.:
Χαμηλόςμέτριος
Περ.:
Χαμηλόςμέτριος
Τοπ.: -

Περιβαλλοντικές ΜΚΟ
Ελληνική
Ορνιθολογική
Εταιρεία



Εθν.:

Περιβαλλοντικό ενδιαφέρον


Υλοποίηση μέτρων προστασίας μέσω της υλοποίησης
χρηματοδοτικών προγραμμάτων

www.edozoume.gr

Μέτριος
Περ.:


Υλοποίηση μέτρων
προστασίας και διατήρησης για
είδη ορνιθοπανίδας

Εθν.:
Μέτριος
Περ.:
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Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Εμπλεκόμενοι

Μικρή πιθανότητα αλλαγής της δραστηριότητας τους από τη διαχείριση
των περιοχών


Παγκόσμιο Ταμείο
για τη Φύση (WWF)

Μέτριος
Τοπ.: -

Εθν.:

Περιβαλλοντικό ενδιαφέρον

Μέτριος


Μικρή πιθανότητα αλλαγής της δραστηριότητας τους από τη
διαχείριση των περιοχών

Μέτριος

Περιβαλλοντικό ενδιαφέρον

Περ.:


Υλοποίηση μέτρων
προστασίας και διατήρησης για
είδη χλωρίδας και πανίδας

Εθν.:

Τοπ.: -

Μέτριος
Περ.:
Μέτριος
Τοπ.:
Εθν.:


Ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση διαφόρων
κοινών

Μέτριος

Τοπ.: -


Η δραστηριότητα τους
εντοπίζεται στη βόρεια Ελλάδα

Τοπ.: -

Εθν.:


Ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση διαφόρων
κοινών, περιβαλλοντική
εκπαίδευση

Περ.:


Δραστηριότητα εντοπισμένη στη βόρεια Ελλάδα σε σχέση με μια
σειρά μεγάλων θηλαστικών και άλλων ειδών

Μέτριος


Μικρή πιθανότητα αλλαγής της δραστηριότητας τους από τη
διαχείριση των περιοχών

Μέτριος

www.edozoume.gr

Μέτριος


Υλοποίηση μέτρων
προστασίας κ

Μέτριος

Επιρ.


Ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση διαφόρων
κοινών

Εθν.:


Μικρή πιθανότητα αλλαγής της δραστηριότητας τους από τη
διαχείριση των περιοχών

Βαθμός

(influence)

Τοπ.:

Μέτριος

Περιβαλλοντικό ενδιαφέρον

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν


Ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση διαφόρων
κοινών


Υλοποίηση μέτρων προστασίας μέσω της υλοποίησης
χρηματοδοτικών προγραμμάτων


Αρκτούρος

Ενδ.


Υλοποίηση μέτρων προστασίας μέσω της υλοποίησης
χρηματοδοτικών προγραμμάτων


Καλλιστώ

Βαθμός

Περ.:
Τοπ.: -


Η δραστηριότητα τους
εντοπίζεται στις περιοχές όπου
έχουν παρουσία τα είδη στα

Περ.:
Μέτριος

Εθν.:
Μέτριος
Περ.:
Χαμηλόςμέτριος
Τοπ.: -
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Βαθμός

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Εμπλεκόμενοι

Ενδ.

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)
οποία εστιάζεται το
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον


MOM

Περιβαλλοντικό ενδιαφέρον


Η δραστηριότητα τους σχετίζεται με την υλοποίηση
προγραμμάτων που αφορούν διαχείριση και προστασία συγκεκριμένων
ειδών

Μικρή πιθανότητα αλλαγής της δραστηριότητας τους από τη
διαχείριση των περιοχών



Εταιρεία Προστασίας
Πρεσπών


Εφαρμόζουν διαχειριστικά μέτρα για την περιοχή Natura 2000
σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης

Πιθανότητα αλλαγής της δραστηριότητας τους από τη
διαχείριση των περιοχών

Τοπικές
περιβαλλοντικές
οργανώσεις

Μέτριος
Περ.:
Μέτριος
Τοπ.: -


Ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση διαφόρων
κοινών

Η δραστηριότητα τους
εντοπίζεται στις θαλάσσιες
περιοχές Natura

Εθν.:

Περιβαλλοντικό ενδιαφέρον


Η δραστηριότητα τους εντοπίζεται στη Δυτική Μακεδονία και
αφορά τη περιοχή των λιμνών των Πρεσπών



Εθν.:


Υλοποίηση μέτρων
προστασίας κ

Περ.:
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας
(υψηλό)


Επιρροή μέσω της
εφαρμογής των διαχειριστικών
μέτρων

Επιρροή μέσω της συνδιαχείρισης με φορέα
διαχείρισης

Τοπ.: -


Η δραστηριότητα τους δεν σχετίζεται άμεσα με την εφαρμογή
των οδηγιών και τη διαχείριση των περιοχών

-


Μικρή πιθανότητα αλλαγής στη δραστηριότητα από τη
διαχείριση των περιοχών

-

www.edozoume.gr

Περ.:
Τοπ.:

Χαμηλόςμέτριος
Περ.:
Χαμηλόςμέτριος
Τοπ.: Εθν.:
Περ.:
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας
(υψηλό)
Τοπ.: Εθν.:

Εθν.:

Περιβαλλοντικό ενδιαφέρον

Εθν.:


Αναφέρεται χαμηλός
αριθμός μελών, χαμηλή
οργάνωση

Περ.:
Τοπ.:
χαμηλό
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Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Εμπλεκόμενοι

Βαθμός
Ενδ.

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)

χαμηλόμέτριο

Κοινωνία των πολιτών

Εθν.:
Κυνηγετικοί
σύλλογοι,
κυνηγετικές
ομοσπονδίες


Ενδιαφέρον αναψυχής μέσω της άσκησης της δραστηριότητας
του κυνηγιού στις περιοχές Natura 2000, δικαίωμα άσκησης της
δραστηριότητας μέσω της νόμιμης άδειας. Ελέγχονται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες (δασικές υπηρεσίες)

Η άσκηση της δραστηριότητα έχει πιθανές επιπτώσεις στη
διατήρηση και τη προστασία της ορνιθοπανίδας και η ρύθμιση της
περιλαμβάνεται συνήθως στη διαχείριση

Μέτριος
Περ.:
Μέτριος
Τοπ.:
Μέτριος


Ενδιαφέρον αναψυχής μέσω της άσκησης αλιείας στις
θαλάσσιες περιοχές Natura 2000
Ερασιτέχνες αλιείς


Από τις αναφορές τις ποιοτικής έρευνας προκύπτει ότι υπάρχει
και οικονομικό ενδιαφέρον (άτυπο)

Η ρύθμιση της δραστηριότητας της αλιείας σχετίζεται στενά με
τη διαχείριση των περιοχών, τη διατήρηση και την προστασία των ειδών
και οικοτόπων και υπάρχει πιθανότητα αλλαγής μέσω τις εφαρμογής
των οδηγιών και των σχεδίων διαχείρισης

www.edozoume.gr

Εθν.:
Χαμηλός
Περ.:
Μέτριος
Τοπ.:


Αναφέρεται μεγάλος
αριθμός ατόμων και μελών που
ασκούν συστηματικά τη
δραστηριότητα (αριθμός
αδειών)

Από τη ποιοτική έρευνα
καταγράφεται ισχυρή παρουσία
κυνηγών στις περιοχές Natura
2000 σε όλες τις περιφέρειες

Οργανωμένοι
αποτελεσματικά ως προς την
προώθηση των συμφερόντων
τους (μέσω των κυνηγετικών
συλλόγων, ομοσπονδιών κτλ)

Αναφέρεται μεγάλος
αριθμός ατόμων και μελών που
ασκούν συστηματικά τη
δραστηριότητα της
ερασιτεχνικής αλιείας στις
θαλάσσιες περιοχές Natura
2000

Εθν.:
Υψηλός
Περ.:
Υψηλός
Τοπ.
Υψηλός :

Εθν.:
Υψηλός
Περ.:
Υψηλός
Τοπ.:
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Εμπλεκόμενοι

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Βαθμός
Ενδ.
(θαλάσσιες)
Μέτριος


Ενδιαφέρον αναψυχής μέσω της δραστηριοποίησης τους στους
περιοχές Natura 2000

Ορειβατικοί
σύλλογοι


Δραστηριοποιούνται συστηματικά στις περιοχές Natura 2000,
διοργανώνοντας εκδρομές για τα μέλη τους

Μέσα στους στόχους τους είναι η ενεργός συμμετοχή σε θέματα
προστασίας της ορεινής φύσης είτε με ιδίαν πρωτοβουλία είτε σε
συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς

Η δραστηριότητα τους δεν σχετίζεται άμεσα με πιθανά
διαχειριστικά μέτρα, και δεν αναμένεται να αλλάξει από τη διαχείριση

Εθν.:
Χαμηλός
Περ.:
Χαμηλός
Τοπ.:
Χαμηλός

Εθν.:
Πολιτιστικοί
σύλλογοι τοπικών
κοινοτήτων των
περιοχών Natura
2000


Κοινωνικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον μέσο της
δραστηριότητας των συλλόγων των τοπικών κοινοτήτων των περιοχών
Natura 2000

Πολύ
χαμηλός


Έμμεση σχέση, διοργάνωσης εκδηλώσεων, προώθησης τοπικών
παραδοσιακών προϊόντων, και προώθησης της τοπικής ταυτότητας

Περ.:


Μικρή πιθανότητα αλλαγής της δραστηριότητας τους με την
εφαρμογή της διαχείρισης

Πολύ
χαμηλός
Τοπ.:
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Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)

Αναφέρεται δυσκολία
άσκησης ελέγχου στην
(παράνομη) ερασιτεχνική
αλιείας

Ήπια δραστηριότητα
εντοπισμένη στους ορεινούς
όγκους, μη συνεχής
δραστηριότητα

Μπορούν να συμβάλουν
στην προώθηση της διαχείρισης
και τις προστασίας των
περιοχών που επισκέπτονται
και στην προώθηση των
πολιτιστικών αξιών της
περιοχής

Η δραστηριότητα τους
είναι ήπια, μεμονωμένη, μη
συστηματική και περιορισμένη
συνήθως τοπικά εντός των
οικισμών και δεν σχετίζεται
άμεσα με πιθανά μέτρα
διαχείρισης

Μπορούν να συμβάλουν
στην προώθηση ιδεών και
μηνυμάτων για τις περιοχές
Natura στις τοπικές κοινωνίες

(θαλάσσιες)
Υψηλός

Εθν.:
Πολύ χαμηλός
Περ.:
Πολύ χαμηλός
Τοπ.:
Πολύ χαμηλός

Εθν.:
Πολύ χαμηλός
Περ.:
Πολύ χαμηλός
Τοπ.:
Πολύ χαμηλός

36

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Εμπλεκόμενοι

Βαθμός
Ενδ.

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν

Βαθμός
Επιρ.

(influence)

Πολύ
χαμηλός

Επιμελητήρια

Τεχνικό
Επιμελητήριο
Ελλάδας (ΤΕΕ)

Θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας


Γνωμοδοτεί, έπειτα από πρόσκληση των αρμοδίων αρχών ή
άλλων φορέων, του δημοσίου τομέα ή συνδικαλιστικών φορέων και μέσα
σε οριζόμενο εύλογο χρονικό διάστημα, για οποιοδήποτε θέμα της
αρμοδιότητάς του

Οι παραπάνω τομείς δεν σχετίζονται άμεσα με τη διαχείριση
των περιοχών Natura 2000

Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο
Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ)


Θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της υπαίθρου (γεωργία,
κτηνοτροφία, αλιεία, δασικοί πόροι, ορυκτοί πόροι, υδατικοί πόροι,
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας, την ποσοτική και ποιοτική
βελτίωση της παραγωγής, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την μεταποίηση,
τη διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων των τομέων αυτών) και
παροχή γνωμοδότησης για κάθε νομοσχέδιο, προεδρικό διάταγμα και
γενικό μέτρο σχετικό με τους άνω τομείς.

Οι παραπάνω τομείς σχετίζονται άμεσα με τη διαχείριση των
περιοχών Natura 2000, και τις όποιες προτάσεις και μέτρα των σχεδίων
και των προεδρικών διαταγμάτων

www.edozoume.gr

Εθν.:
Πολύ
χαμηλός
Περ.:
Πολύ
χαμηλός

Εθν.:

Επιρροή προς την
κεντρική διοίκηση και
διαμόρφωση των πολιτικών,
των νομοσχεδίων

Χαμηλός
Περ.:
Χαμηλός
Τοπ.: -

Περ.:
Χαμηλόςμέτριος
Τοπ.: -

Τοπ.: -

Εθν.:

Χαμηλός


Επιρροή προς την
κεντρική διοίκηση και
διαμόρφωση των πολιτικών,
των νομοσχεδίων, προεδρικών
διαταγμάτων και
προτεινόμενων μέτρων
σχετικών με τη διαχείριση των
φυσικών πόρων και του
φυσικού περιβάλλοντος μέσω
της άσκησης των
συμβουλευτικών του υπηρεσιών
προς το κράτος

Εθν.:
Μέτριος
Περ.:
Μέτριος
Τοπ.: -
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Εμπλεκόμενοι

Λόγοι για τους οποίους τους αφορά η εφαρμογή των Οδηγιών για την
Φύση και η διαχείριση των περιοχών (interest)

Βαθμός
Ενδ.

Λόγοι για τους οποίους μπορούν
να επηρεάσουν
(influence)

Βαθμός
Επιρ.


Οργανωμένη και
στοχευμένη δράση, θα
μπορούσαν να προωθήσουν ή να
εμποδίσουν την προτεινόμενη
διαχείριση των περιοχών

www.edozoume.gr
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Πίνακας 2 Ανάλυση βαθμού επιρροής και ενδιαφέροντος εμπλεκομένων ομάδων σε εθνικό επίπεδο και χαρακτηρισμός εμπλεκομένων

Εθνικό επίπεδο
Εμπλεκόμενα μέρη

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Κατηγορία εμπλεκόμενων (κύρια,
δευτερεύοντες, λοιποί)

ΑΡΧΕΣ/ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000
Αρχές/ φορείς με αρμοδιότητες διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος
Δασαρχεία & διευθύνσεις δασών ΑΠΔ

Πολύ
Υψηλός

Πολύ Υψηλός

Κύρια εμπλεκόμενοι

Φορείς Διαχείρισης ΠΠ

Πολύ
Υψηλός

Υψηλός

Κύρια εμπλεκόμενοι

Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, Γενική Διεύθυνση
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ΥΠΕΝ

Πολύ
Υψηλός

Πολύ υψηλός

Κύρια εμπλεκόμενοι

Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ

Πολύ
Υψηλός

Πολύ υψηλός

Κύρια εμπλεκόμενοι

Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών, ΥΠΕΝ

Χαμηλός

Μέτριος

Δευτερευόντως εμπλεκόμενοι με
Υψηλή επιρροή

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, ΥΠΕΝ

Χαμηλός

Μέτριος

Δευτερευόντως εμπλεκόμενοι με
υψηλή επιρροή

Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ΥΠΕΝ

Υψηλός

Υψηλός

Κύρια εμπλεκόμενοι

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής, Γενική Διεύθυνση
Αγροτικής Ανάπτυξης, ΥΠΑΑΤ

Υψηλός

Πολύ Υψηλός

Κύρια εμπλεκόμενοι

Αρχές/ φορείς με αρμοδιότητες διαχείρισης φυσικών πόρων

www.edozoume.gr
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Εθνικό επίπεδο
Εμπλεκόμενα μέρη

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Κατηγορία εμπλεκόμενων (κύρια,
δευτερεύοντες, λοιποί)

Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής κ Αξιοποίησης Προϊόντων Αλιευτικής Παραγωγής, Γενική
Διεύθυνση Αλιείας, ΥΠΑΑΤ

Υψηλός

Υψηλός

Κύρια εμπλεκόμενοι

Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων, Γενική Διεύθυνση Αλιείας, ΥΠΑΑΤ

Υψηλός

Υψηλός

Κύρια εμπλεκόμενοι

Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών, Γενική Διεύθυνση Αλιείας, ΥΠΑΑΤ

Χαμηλός

Μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, ΥΠΑΑΤ

Μέτριος

Μέτριος

Κύρια εμπλεκόμενοι

Διευθύνσεις υδάτων ΑΠΔ

Υψηλός

Υψηλή

Κύρια εμπλεκόμενοι

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.

Υψηλός

Υψηλή

Κύρια εμπλεκόμενοι

Αρχές/ φορείς με αρμοδιότητες αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικού ελέγχου
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔιΠΑ), Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής
Πολιτικής, ΥΠΕΝ

Υψηλός

Υψηλός

Κύρια εμπλεκόμενοι

Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, ΥΠΕΝ

Μέτριος

Μέτριος

Κύρια εμπλεκόμενοι

Διευθύνσεις περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού ΑΠΔ

Υψηλός

Υψηλός

Κύρια εμπλεκόμενοι

Διευθύνσεις αγροτικών υποθέσεων ΑΠΔ

Μέτριος

Μέτριος

Κύρια εμπλεκόμενοι

Διευθύνσεις τεχνικού ελέγχου ΑΠΔ

Χαμηλός

Χαμηλός –
μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Διευθύνσεις ανάπτυξης ΠΕ (Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων)

Χαμηλός

Χαμηλός/μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Διευθύνσεις τεχνικών έργων ΠΕ

Χαμηλός

Χαμηλός/μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Διευθύνσεις περιβάλλοντος & χωρικού σχεδιασμού περιφερειών

Υψηλός

Υψηλός

Κύρια εμπλεκόμενοι

Τμήματα περιβάλλοντος και υδροοικονομίας ΠΕ

Υψηλός

Υψηλός

Κύρια εμπλεκόμενοι

www.edozoume.gr
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Εθνικό επίπεδο
Εμπλεκόμενα μέρη

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Κατηγορία εμπλεκόμενων (κύρια,
δευτερεύοντες, λοιποί)

Αρχές / φορείς με αρμοδιότητες φύλαξης στις περιοχές Natura 2000
Λιμενικές αρχές

Μέτριος

Μέτριος

Κύρια εμπλεκόμενοι

Αστυνομικές διευθύνσεις

Χαμηλός

Μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Πυροσβεστικές διευθύνσεις

Χαμηλός

Μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού, ΥΠΕΝ

Χαμηλός

Μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, Κλάδος Β - Ναυτιλίας - Διεύθυνση
Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

χαμηλός

Μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, ΥΠΟΙΚ

Πολύ
χαμηλός

Χαμηλός

Λοιποί εμπλεκόμενοι

Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας (Κτηματικές Υπηρεσίες) ΥΠΟΙΚ

Χαμηλός

Μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Εφορείες Αρχαιοτήτων, ΥΠΠΟΑ

Χαμηλός

Μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Λοιπές αρχές/ φορείς

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000
Εμπλεκόμενα μέρη με δραστηριότητα στον παραγωγικό τομέα
Γεωργοί

Πολύ
υψηλός

Μέτριος

Κύρια εμπλεκόμενοι

Κτηνοτρόφοι

Υψηλός

Μέτριος

Κύρια εμπλεκόμενοι

Επαγγελματίες αλιείς

Υψηλός

Χαμηλός

Δευτερεύοντες με ενδιαφέρον

Υδατοκαλλιεργητές

Υψηλός

Χαμηλός

Δευτερεύοντες με ενδιαφέρον

Μελισσοκόμοι

Χαμηλός

Χαμηλός

Λοιποί

www.edozoume.gr
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Εθνικό επίπεδο
Εμπλεκόμενα μέρη

ΕΝΔ

Κατηγορία εμπλεκόμενων (κύρια,
δευτερεύοντες, λοιποί)

ΕΠΙΡ

Υλοτόμοι δασεργάτες

Υψηλός

Μέτριος

Κύρια εμπλεκόμενοι

Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων

-

-

Υψηλός

Χαμηλός

Δευτερεύοντες με ενδιαφέρον

Επιχειρήσεις λατομείων, αδρανών υλικών, μεταλλεία

Υψηλός

Μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Δ/νση εκμετάλλευσης λιγνιτικών κέντρων Δυτικής Μακεδονίας, Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού Α.Ε.

-

-

-

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (υδροηλεκτρικά)

Χαμηλός

Υψηλός

Δευτερεύοντες με επιρροή

Επιχειρήσεις ανάπτυξης αιολικών πάρκων

Υψηλός

Μέτριος-υψηλός

Κύρια εμπλεκόμενοι

Επιχειρήσεις ανάπτυξης μικρών υδροηλεκτρικών

-

-

Επιχειρήσεις παροχής καταλύματος και εστίασης

Υψηλός

Μέτριος-υψηλός

Κύρια εμπλεκόμενοι

Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων υπαίθρου

Μέτριος

Χαμηλός

Δευτερεύοντες με ενδιαφέρον

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Χαμηλός

Μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης (ΜΦΙΚ)

Χαμηλός

Μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Εμπλεκόμενα μέρη με δραστηριότητα στη μεταποίηση
Μεταποιητικές επιχειρήσεις (βιομηχανία, βιοτεχνία, εργαστήρια, αποθήκες κ.τ.λ.)

Εμπλεκόμενα μέρη με δραστηριότητα στην εξόρυξη ορυκτών πόρων

Εμπλεκόμενα μέρη με δραστηριότητα στην παραγωγή ενέργειας

Εμπλεκόμενα μέρη με δραστηριότητα στον τομέα του τουρισμού

ΛΟΙΠΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Επιστήμονες

www.edozoume.gr
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Εθνικό επίπεδο
Εμπλεκόμενα μέρη

ΕΝΔ

Κατηγορία εμπλεκόμενων (κύρια,
δευτερεύοντες, λοιποί)

ΕΠΙΡ

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)

Χαμηλός

Μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ)

Χαμηλός

Μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

Χαμηλός

Μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ)

Χαμηλός

Μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ)

Χαμηλός

Μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Μέτριος

Μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF)

Μέτριος

Μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Καλλιστώ

Μέτριος

Μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Αρκτούρος

Μέτριος

Μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

MOM

Μέτριος

Μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις

-

-

-

Κυνηγετικοί σύλλογοι, κυνηγετικές ομοσπονδίες

Μέτριος

Υψηλός

Κύρια εμπλεκόμενοι

Ερασιτέχνες αλιείς

Χαμηλός

Υψηλός

Δευτερεύοντες με επιρροή

Ορειβατικοί σύλλογοι

Χαμηλός

Πολύ Χαμηλός

Λοιποί

Πολιτιστικοί σύλλογοι τοπικών κοινοτήτων των περιοχών Natura 2000

Πολύ
χαμηλό

Πολύ Χαμηλός

Λοιποί

Περιβαλλοντικές ΜΚΟ

Κοινωνία των πολιτών

Επιμελητήρια

www.edozoume.gr
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Εθνικό επίπεδο
Εμπλεκόμενα μέρη

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Κατηγορία εμπλεκόμενων (κύρια,
δευτερεύοντες, λοιποί)

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

Πολύ
χαμηλός

Χαμηλός

Λοιποί

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ)

Χαμηλός

Χαμηλός-μέτριος

Δευτερεύοντες με επιρροή

Επιμελητήρια (Εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια)

Χαμηλό

Χαμηλός

Λοιποί

www.edozoume.gr
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Πίνακας 3 Ανάλυση βαθμού επιρροής και ενδιαφέροντος εμπλεκομένων ομάδων σε περιφερειακό επίπεδο

Περιφέρεια Κρήτης
Εμπλεκόμενα μέρη

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια
Ηπείρου

Περιφέρεια
Αττικής

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΑΡΧΕΣ/ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000
Αρχές/ φορείς με αρμοδιότητες διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος
Δασαρχεία & διευθύνσεις δασών ΑΠΔ

Πολύ
Υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Πολύ Υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Φορείς Διαχείρισης ΠΠ

Πολύ
Υψηλός

Χαμηλός

Πολύ
Υψηλός

Μέτριος/υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Χαμηλός

Πολύ
Υψηλός

Μέτριος

Πολύ
Υψηλός

Μέτριος

Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας,
Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής
Πολιτικής, ΥΠΕΝ

Πολύ
Υψηλός

Πολύ
υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Πολύ υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Πολύ
υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Πολύ
υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Πολύ
υψηλός

Αρχές/ φορείς με αρμοδιότητες διαχείρισης φυσικών πόρων
Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού
Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ

Πολύ
Υψηλός

Πολύ
υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Πολύ Υψηλός

Πολύ
υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Πολύ
υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων
Υλών, ΥΠΕΝ

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, ΥΠΕΝ

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ΥΠΕΝ

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Διεύθυνση Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής,

Υψηλός

Πολύ Υψηλός
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Περιφέρεια Κρήτης
Εμπλεκόμενα μέρη

Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής κ
Αξιοποίησης Προϊόντων Αλιευτικής
Παραγωγής, Γενική Διεύθυνση
Αλιείας, ΥΠΑΑΤ

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης
Αλιευτικών Πόρων, Γενική Διεύθυνση
Αλιείας, ΥΠΑΑΤ

Υψηλός

Υψηλός

Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών,
Γενική Διεύθυνση Αλιείας, ΥΠΑΑΤ

Χαμηλός

Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής, Γενική Διεύθυνση
Γεωργίας, ΥΠΑΑΤ

ΕΠΙΡ

Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια
Ηπείρου

Περιφέρεια
Αττικής

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Διευθύνσεις υδάτων ΑΠΔ

Πολύ
Υψηλός

Υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Μέτριος Υψηλός

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε.

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης, ΥΠΑΑΤ

Μέτριος/υψηλό
(στις θαλάσσιες)

Αρχές/ φορείς με αρμοδιότητες αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικού ελέγχου
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης (ΔιΠΑ), Γενική

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός
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Περιφέρεια Κρήτης
Εμπλεκόμενα μέρη

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Περιφέρεια
Ηπείρου
ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Περιφέρεια
Αττικής
ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Διεύθυνση Περιβαλλοντικής
Πολιτικής, ΥΠΕΝ
Ειδική Γραμματεία Σώματος
Επιθεωρητών και Ελεγκτών, ΥΠΕΝ

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Διευθύνσεις περιβάλλοντος και
χωρικού σχεδιασμού ΑΠΔ

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Διευθύνσεις αγροτικών υποθέσεων
ΑΠΔ

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Διευθύνσεις τεχνικού ελέγχου ΑΠΔ

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Μέτριος-Υψηλός

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Διευθύνσεις ανάπτυξης ΠΕ (Τμήμα
Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων)

Χαμηλός

Μέτριος

χαμηλός

Υψηλός

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Διευθύνσεις τεχνικών έργων ΠΕ

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Διευθύνσεις περιβάλλοντος &
χωρικού σχεδιασμού περιφερειών

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Τμήματα περιβάλλοντος και
υδροοικονομίας ΠΕ

Υψηλός

ΜέτριοςΥψηλός

Υψηλός

Μέτριος-Υψηλός

Υψηλός

ΜέτριοςΥψηλός

Υψηλός

ΜέτριοςΥψηλός

Υψηλός

ΜέτριοςΥψηλός

Τεχνικές υπηρεσίες δήμων

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Αρχές / φορείς με αρμοδιότητες φύλαξης στις περιοχές Natura 2000
Λιμενικές αρχές

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

-

-

Μέτριο

Μέτριος

Μέτριο

Μέτριος

Αστυνομικές διευθύνσεις

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος
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Περιφέρεια Κρήτης
Εμπλεκόμενα μέρη
Πυροσβεστικές διευθύνσεις

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας
ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Περιφέρεια
Ηπείρου
ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Περιφέρεια
Αττικής
ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Γενική Διεύθυνση Χωρικού
Σχεδιασμού, ΥΠΕΝ

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, Κλάδος Β Ναυτιλίας - Διεύθυνση Προστασίας
Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας
Περιουσίας, ΥΠΟΙΚ

Πολύ
χαμηλός

Χαμηλός

Πολύ
χαμηλός

Χαμηλός

Πολύ
χαμηλός

Χαμηλός

Πολύ
χαμηλός

Χαμηλός

Πολύ
χαμηλός

Χαμηλός

Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας
Περιουσίας (Κτηματικές Υπηρεσίες)
ΥΠΟΙΚ

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Εφορείες Αρχαιοτήτων, ΥΠΠΟΑ

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος Υψηλός

Μέτριο

Χαμηλός

Υψηλός

Μέτριος Υψηλός

Μέτριο

Μέτριος Υψηλός

Λοιπές αρχές/ φορείς

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000
Εμπλεκόμενα μέρη με δραστηριότητα στον παραγωγικό τομέα
Γεωργοί

Υψηλός

Μέτριος Υψηλός

Υψηλός

Μέτριος
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Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης

Περιφέρεια Κρήτης
Εμπλεκόμενα μέρη

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

Μέτριος

Υψηλός

Υψηλός

Χαμηλός

Μέτριο

Πολύ
Χαμηλός

Μέτριο

Μέτριος

Υψηλός

Χαμηλός

Μέτριος

Πολύ
χαμηλό

Πολύ
Χαμηλός

Υψηλός

Μέτριος

Υψηλός

Χαμηλός

Μέτριο

Χαμηλός

Μέτριο

Χαμηλός

Μέτριο

Χαμηλός

Μέτριο

Χαμηλός

-

Πολύ
Υψηλός

Υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Μέτριος

Πολύ
Υψηλός

Υψηλός

Μέτριο

Χαμηλός

Χαμηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Χαμηλός

Υψηλός

Μέτριος

-

-

Υψηλός

Χαμηλός

Υψηλός

Χαμηλός

Υψηλός

Χαμηλός

Υψηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Πολύ
Υψηλός

Υψηλός

Μέτριο

Επαγγελματίες αλιείς

Υψηλός

Χαμηλός

Πολύ
Υψηλός

Μέτριος

Υδατοκαλλιεργητές

-

-

Υψηλός

Μελισσοκόμοι

Μέτριος

Χαμηλός

Υλοτόμοι δασεργάτες

-

Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων
Βελτιώσεων

Υψηλός

ΕΠΙΡ

Περιφέρεια
Αττικής

ΕΝΔ

Κτηνοτρόφοι

ΕΝΔ

Περιφέρεια
Ηπείρου

Πολύ
Υψηλός

Πολύ
Υψηλός

ΕΠΙΡ

Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας

ΕΠΙΡ

Εμπλεκόμενα μέρη με δραστηριότητα στη μεταποίηση
Μεταποιητικές επιχειρήσεις
(βιομηχανία, βιοτεχνία, εργαστήρια,
αποθήκες κ.τ.λ.)

Υψηλός

Χαμηλός

Εμπλεκόμενα μέρη με δραστηριότητα στην εξόρυξη ορυκτών πόρων
Επιχειρήσεις λατομείων, αδρανών
υλικών, μεταλλεία

Χαμηλός

Χαμηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Χαμηλό

Χαμηλός

Χαμηλό

Πολύ
Χαμηλός

Δνση εκμετάλλευσης λιγνιτικών
κέντρων Δυτικής Μακεδονίας,
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

-

-

-

-

Χαμηλός

Πολύ
υψηλός

-

-

-

-
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Εμπλεκόμενα μέρη

ΕΝΔ

Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης

Περιφέρεια Κρήτης
ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

Περιφέρεια
Ηπείρου

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Περιφέρεια
Αττικής
ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Εμπλεκόμενα μέρη με δραστηριότητα στην παραγωγή ενέργειας
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.
(υδροηλεκτρικά)

-

-

Χαμηλό

Υψηλός

-

-

Χαμηλό

Υψηλός

Επιχειρήσεις ανάπτυξης αιολικών
πάρκων

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Χαμηλό

Χαμηλός

Επιχειρήσεις ανάπτυξης μικρών
υδροηλεκτρικών

-

-

-

-

-

-

Υψηλός

-

-

Υψηλός

-

-

Εμπλεκόμενα μέρη με δραστηριότητα στον τομέα του τουρισμού
Επιχειρήσεις παροχής καταλύματος
και εστίασης

Υψηλός

Μέτριος Υψηλός

Υψηλός

Μέτριος

Υψηλός

Χαμηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων
υπαίθρου

Μέτριο

Χαμηλός

Υψηλός

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Χαμηλός

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

-

-

Χαμηλός

Μέτριος

-

-

-

-

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της
Κρήτης (ΜΦΙΚ)

Χαμηλός

Μέτριος

-

-

-

-

-

-

-

-

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο
Χανίων (ΜΑΙΧ)

Χαμηλός

Μέτριος

-

-

-

-

-

-

-

-

ΛΟΙΠΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Επιστήμονες
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Εμπλεκόμενα μέρη

ΕΝΔ

Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης

Περιφέρεια Κρήτης
ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

Περιφέρεια
Ηπείρου

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

Περιφέρεια
Αττικής

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας
(ΙΝΑΛΕ)

-

-

Χαμηλός

Μέτριος

-

-

-

-

-

-

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
(ΕΛΚΕΘΕ

Χαμηλός

Μέτριος

-

-

-

-

-

-

Χαμηλός

Μέτριος

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο
Μεσογειακών & Δασικών
Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ)

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας,
Βιοτεχνολογίας και
Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ)

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF)

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Καλλιστώ

-

-

-

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

-

-

Αρκτούρος

-

-

-

-

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

-

-

Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών

-

-

-

-

Πολύ
Υψηλός

Μέτριος

-

-

-

-

Τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Μέτριο

Υψηλός

Μέτριο

Υψηλός

Μέτριο

Υψηλός

Μέτριο

Υψηλός

Μέτριο

Υψηλός

Περιβαλλοντικές ΜΚΟ

Κοινωνία των πολιτών
Κυνηγετικοί σύλλογοι, κυνηγετικές
ομοσπονδίες
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Περιφέρεια Κρήτης
Εμπλεκόμενα μέρη
Ερασιτέχνες αλιείς

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΔ

Μέτριος

Υψηλός

Ορειβατικοί σύλλογοι

Χαμηλό

Πολύ
Χαμηλός

Μέτριος
Χαμηλό

Πολιτιστικοί σύλλογοι τοπικών
κοινοτήτων των περιοχών Natura
2000

Πολύ
χαμηλό

Πολύ
Χαμηλός

Πολύ
χαμηλό

Πολύ
χαμηλός

Χαμηλός

Πολύ
χαμηλός

ΕΠΙΡ
Υψηλός

Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας
ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Περιφέρεια
Ηπείρου
ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Περιφέρεια
Αττικής
ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Μέτριος

Υψηλός

Μέτριος

Υψηλός

Μέτριος

Υψηλός

Πολύ Χαμηλός

Χαμηλό

Πολύ
Χαμηλός

Χαμηλό

Πολύ
Χαμηλός

Χαμηλό

Πολύ
Χαμηλός

Πολύ Χαμηλός

Πολύ
χαμηλό

Πολύ
Χαμηλός

Πολύ
χαμηλό

Πολύ
Χαμηλός

Πολύ
χαμηλό

Πολύ
Χαμηλός

Χαμηλός

Πολύ
χαμηλός

Χαμηλός

Πολύ
χαμηλός

Χαμηλός

Πολύ
χαμηλός

Χαμηλός

Επιμελητήρια
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
(ΓΕΩΤΕΕ)
Επιμελητήρια (Εμπορικά και
βιομηχανικά επιμελητήρια)

Χαμηλός

Χαμηλόςμέτριος

Χαμηλός

Χαμηλός-μέτριος

Χαμηλός

Χαμηλόςμέτριος

Χαμηλός

Χαμηλόςμέτριος

Χαμηλός

Χαμηλόςμέτριος

Χαμηλό

Χαμηλός

Χαμηλό

Χαμηλός

Χαμηλό

Χαμηλός

Χαμηλό

Χαμηλός

Χαμηλό

Χαμηλός

www.edozoume.gr

52

Πίνακας 4 Ανάλυση βαθμού επιρροής και ενδιαφέροντος εμπλεκομένων ομάδων στις περιοχές ενδιαφέροντος
Περιφέρεια
Κρήτης

Περιφέρεια Ανατ.
Μακεδονίας &
Θράκης

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Αττικής

Οροπέδιο Λασιθίου

Ορεινός Έβρος &
Κοιλάδα Δερείου,
Δάσος Δαδιάς, Βουνά
Έβρου

Λίμνες Βιστωνίδα,
Ισμαρίδα, γειτονικές
Λ/θ και παράκτια
ζώνη

Λίμνες Δυτικής
Μακεδονίας

Εθνικός Δρυμός
Βίκου – Αώου &
όρος Τύμφη,
Κεντρικό Ζαγόρι

Θαλάσσια περιοχή
Νότιου Ευβοϊκού
Κόλπου

ΕΝΔ

ΕΝΔ

Εμπλεκόμεν
α μέρη

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΠΙΡ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΑΡΧΕΣ/ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000
Αρχές/ φορείς με αρμοδιότητες διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος
Δασαρχεία &
διευθύνσεις
δασών ΑΠΔ

Πολύ
υψηλό

Πολύ
Υψηλός

Πολύ
υψηλό

Πολύ
Υψηλός

-

-

-

-

Πολύ
υψηλό

Πολύ
Υψηλός

Υψηλό

Μέτριος

Φορείς
Διαχείρισης
ΠΠ

-

-

Πολύ
υψηλό

Μέτριος

Πολύ
υψηλό

Μέτριος

-

-

Πολύ
υψηλό

Μέτριος

Πολύ
υψηλό

ΜέτριοςΧαμηλός

Αρχές/ φορείς με αρμοδιότητες διαχείρισης φυσικών πόρων
Διευθύνσεις
υδάτων ΑΠΔ

Υψηλός

Μέτριο
ς

-

-

Υψηλός

Μέτριος

Πολύ
υψηλό

Πολύ
Υψηλός

Υψηλό

Υψηλός

-

-

Διεύθυνση
Αγροτικής
Οικονομίας
και

Υψηλό

Υψηλός

Υψηλό

Μέτριος

Υψηλό

Υψηλός

Υψηλό

Μέτριος

Υψηλό

Χαμηλός/
Μέτριος

Υψηλός

Υψηλός
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Περιφέρεια
Κρήτης

Περιφέρεια Ανατ.
Μακεδονίας &
Θράκης

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Αττικής

Οροπέδιο Λασιθίου

Ορεινός Έβρος &
Κοιλάδα Δερείου,
Δάσος Δαδιάς, Βουνά
Έβρου

Λίμνες Βιστωνίδα,
Ισμαρίδα, γειτονικές
Λ/θ και παράκτια
ζώνη

Λίμνες Δυτικής
Μακεδονίας

Εθνικός Δρυμός
Βίκου – Αώου &
όρος Τύμφη,
Κεντρικό Ζαγόρι

Θαλάσσια περιοχή
Νότιου Ευβοϊκού
Κόλπου

ΕΝΔ

ΕΝΔ

Εμπλεκόμεν
α μέρη

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΠΙΡ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Κτηνιατρική
ς Π.Ε.

Αρχές/ φορείς με αρμοδιότητες αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικού ελέγχου
Διευθύνσεις
περιβάλλον
τος και
χωρικού
σχεδιασμού
ΑΠΔ

Υψηλός

Μέτριο
ς

Υψηλός

Μέτριος

Υψηλός

Μέτριος

Υψηλός

Χαμηλός

Υψηλός

Μέτριος

-

-

Διευθύνσεις
αγροτικών
υποθέσεων
ΑΠΔ

Μέτριος

Χαμηλό
ς

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Χαμηλός

Μέτριος

Μέτριος

-

-

Διευθύνσεις
τεχνικών
έργων ΠΕ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Τμήματα
περιβάλλον

Υψηλό

Υψηλός

Υψηλό

Μέτριος

Υψηλό

Υψηλός

Υψηλό

Υψηλός

Υψηλό

Μέτριος

-

-
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Περιφέρεια
Κρήτης

Περιφέρεια Ανατ.
Μακεδονίας &
Θράκης

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Αττικής

Οροπέδιο Λασιθίου

Ορεινός Έβρος &
Κοιλάδα Δερείου,
Δάσος Δαδιάς, Βουνά
Έβρου

Λίμνες Βιστωνίδα,
Ισμαρίδα, γειτονικές
Λ/θ και παράκτια
ζώνη

Λίμνες Δυτικής
Μακεδονίας

Εθνικός Δρυμός
Βίκου – Αώου &
όρος Τύμφη,
Κεντρικό Ζαγόρι

Θαλάσσια περιοχή
Νότιου Ευβοϊκού
Κόλπου

Εμπλεκόμεν
α μέρη

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Χαμηλός

Χαμηλό
ς

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

τος και
υδροοικονο
μίας ΠΕ
Τεχνικές
υπηρεσίες
δήμων

Χαμηλός

Αρχές / φορείς με αρμοδιότητες φύλαξης στις περιοχές Natura 2000
Λιμενικές
αρχές

-

-

-

-

Μέτριος

Μέτριος

-

-

-

-

Υψηλός

Μέτριος

Αστυνομικέ
ς
διευθύνσεις

-

-

-

-

-

-

Χαμηλός

Μέτριος

-

-

-

-

Πυροσβεστι
κές
διευθύνσεις

Χαμηλός

Μέτριο
ς

Χαμηλός

Μέτριος

-

-

-

-

-

-

-

-

Αυτοτελή
Γραφεία
Δημόσιας

-

-

-

-

Χμαηλός/
Μέτριος

Μέτριος

Υψηλό

Υψηλός

-

-

Μέτριο

Υψηλός
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Περιφέρεια
Κρήτης

Περιφέρεια Ανατ.
Μακεδονίας &
Θράκης

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Αττικής

Οροπέδιο Λασιθίου

Ορεινός Έβρος &
Κοιλάδα Δερείου,
Δάσος Δαδιάς, Βουνά
Έβρου

Λίμνες Βιστωνίδα,
Ισμαρίδα, γειτονικές
Λ/θ και παράκτια
ζώνη

Λίμνες Δυτικής
Μακεδονίας

Εθνικός Δρυμός
Βίκου – Αώου &
όρος Τύμφη,
Κεντρικό Ζαγόρι

Θαλάσσια περιοχή
Νότιου Ευβοϊκού
Κόλπου

ΕΝΔ

ΕΝΔ

Εμπλεκόμεν
α μέρη

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΠΙΡ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Περιουσίας
(Κτηματικές
Υπηρεσίες)
ΥΠΟΙΚ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000
Εμπλεκόμενα μέρη με δραστηριότητα στον παραγωγικό τομέα
Γεωργοί

Πολύ
Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Χαμηλός

Πολύ
Υψηλός

Υψηλός

Πολύ
Υψηλός

Υψηλός

-

-

-

-

Κτηνοτρόφο
ι

Πολύ
υψηλό

Πολύ
Υψηλός

Υψηλός

Χαμηλός

Υψηλός

Χαμηλός

Μέτριο

Χαμηλός

-

-

-

-

Επαγγελματί
ες αλιείς

-

-

-

-

Υψηλός

ΥψηλόςΜέτριος

ΥψηλόΠολύ
υψηλό

Χαμηλός

-

-

Πολύ
υψηλό

Χαμηλός/
Μέτριος

Υδατοκαλλι
εργητές

-

-

-

-

Υψηλός

Μέτριος

-

-

Υψηλός

Μέτριος

Υψηλός

Μέτριος

Μελισσοκόμ
οι

Μέτριος

Χαμηλό
ς

Μέτριο

Χαμηλός

-

-

-

-

-

-

-

-
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Περιφέρεια
Κρήτης

Περιφέρεια Ανατ.
Μακεδονίας &
Θράκης

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Αττικής

Οροπέδιο Λασιθίου

Ορεινός Έβρος &
Κοιλάδα Δερείου,
Δάσος Δαδιάς, Βουνά
Έβρου

Λίμνες Βιστωνίδα,
Ισμαρίδα, γειτονικές
Λ/θ και παράκτια
ζώνη

Λίμνες Δυτικής
Μακεδονίας

Εθνικός Δρυμός
Βίκου – Αώου &
όρος Τύμφη,
Κεντρικό Ζαγόρι

Θαλάσσια περιοχή
Νότιου Ευβοϊκού
Κόλπου

ΕΝΔ

ΕΝΔ

Εμπλεκόμεν
α μέρη

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΠΙΡ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Υλοτόμοι
δασεργάτες

-

-

Υψηλός

Υψηλός

-

-

-

-

Πολύ
υψηλό

Υψηλός

-

-

Τοπικοί
Οργανισμοί
Εγγείων
Βελτιώσεων

Υψηλός

χαμηλό
ς

-

-

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Μέτριος

-

-

-

-

Υψηλός

Χαμηλός

-

-

-

-

-

-

Εμπλεκόμενα μέρη με δραστηριότητα στη μεταποίηση
Μεταποιητι
κές
επιχειρήσει
ς
(βιομηχανία,
βιοτεχνία,
εργαστήρια,
αποθήκες
κ.τ.λ.)

Χαμηλός

Χαμηλό
ς

Μέτριος

Χαμηλός

Εμπλεκόμενα μέρη με δραστηριότητα στην παραγωγή ενέργειας

www.edozoume.gr
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Περιφέρεια
Κρήτης

Περιφέρεια Ανατ.
Μακεδονίας &
Θράκης

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Αττικής

Οροπέδιο Λασιθίου

Ορεινός Έβρος &
Κοιλάδα Δερείου,
Δάσος Δαδιάς, Βουνά
Έβρου

Λίμνες Βιστωνίδα,
Ισμαρίδα, γειτονικές
Λ/θ και παράκτια
ζώνη

Λίμνες Δυτικής
Μακεδονίας

Εθνικός Δρυμός
Βίκου – Αώου &
όρος Τύμφη,
Κεντρικό Ζαγόρι

Θαλάσσια περιοχή
Νότιου Ευβοϊκού
Κόλπου

ΕΝΔ

ΕΝΔ

Εμπλεκόμεν
α μέρη

ΕΝΔ

Επιχειρήσει
ς ανάπτυξης
αιολικών
πάρκων

Υψηλός

Επιχειρήσει
ς ανάπτυξης
μικρών
υδροηλεκτρ
ικών

-

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΠΙΡ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Μέτριο
ς

Υψηλός

Πολύ
Υψηλός

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Υψηλός

ΜέτριοςΥψηλός

-

-

Εμπλεκόμενα μέρη με δραστηριότητα στον τομέα του τουρισμού
Επιχειρήσει
ς παροχής
καταλύματο
ς και
εστίασης

-

-

Χαμηλός

Χαμηλός

-

-

-

-

Υψηλός

ΜέτριοςΥψηλός

Μέτριος

Πολύ
χαμηλός

Επιχειρήσει
ς
δραστηριοτ

-

-

-

-

Υψηλός

Χαμηλός

-

-

Υψηλός

ΜέτριοςΥψηλός

-

-

www.edozoume.gr
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Περιφέρεια
Κρήτης

Περιφέρεια Ανατ.
Μακεδονίας &
Θράκης

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Αττικής

Οροπέδιο Λασιθίου

Ορεινός Έβρος &
Κοιλάδα Δερείου,
Δάσος Δαδιάς, Βουνά
Έβρου

Λίμνες Βιστωνίδα,
Ισμαρίδα, γειτονικές
Λ/θ και παράκτια
ζώνη

Λίμνες Δυτικής
Μακεδονίας

Εθνικός Δρυμός
Βίκου – Αώου &
όρος Τύμφη,
Κεντρικό Ζαγόρι

Θαλάσσια περιοχή
Νότιου Ευβοϊκού
Κόλπου

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

Εμπλεκόμεν
α μέρη

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ήτων
υπαίθρου

ΛΟΙΠΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Επιστήμονες
Ελληνικό
Κέντρο
Βιοτόπων
Υγροτόπων
(ΕΚΒΥ)

-

-

-

-

-

-

Χαμηλός

Χαμηλός

-

-

-

-

Μουσείο
Φυσικής
Ιστορίας της
Κρήτης
(ΜΦΙΚ)

Μέτριος

Μέτριο
ς

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Μέτριος

χαμηλός

Ελληνικό
Κέντρο
Θαλασσίων

www.edozoume.gr
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Περιφέρεια
Κρήτης

Περιφέρεια Ανατ.
Μακεδονίας &
Θράκης

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Αττικής

Οροπέδιο Λασιθίου

Ορεινός Έβρος &
Κοιλάδα Δερείου,
Δάσος Δαδιάς, Βουνά
Έβρου

Λίμνες Βιστωνίδα,
Ισμαρίδα, γειτονικές
Λ/θ και παράκτια
ζώνη

Λίμνες Δυτικής
Μακεδονίας

Εθνικός Δρυμός
Βίκου – Αώου &
όρος Τύμφη,
Κεντρικό Ζαγόρι

Θαλάσσια περιοχή
Νότιου Ευβοϊκού
Κόλπου

ΕΝΔ

ΕΝΔ

Εμπλεκόμεν
α μέρη

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΠΙΡ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Ερευνών
(ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο
Αλιευτικής
Έρευνας
(ΙΝΑΛΕ)

-

-

-

-

Χαμηλός

Μέτριος

-

-

-

-

-

-

Περιβαλλοντικές ΜΚΟ
Παγκόσμιο
Ταμείο για
τη Φύση
(WWF)

-

-

Υψηλός

Μέτριος

-

-

-

-

-

-

Καλλιστώ

-

-

-

-

-

-

-

-

Υψηλός

Μέτριος

-

-

Αρκτούρος

-

-

-

-

-

-

-

-

Υψηλός

Μέτριος

-

-

Τοπικές
περιβαλλον
τικές
οργανώσεις
(Σύλλογος

-

-

-

-

-

-

Χαμηλός

Μέτριος

-

-

-

-

www.edozoume.gr
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Περιφέρεια
Κρήτης

Περιφέρεια Ανατ.
Μακεδονίας &
Θράκης

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Αττικής

Οροπέδιο Λασιθίου

Ορεινός Έβρος &
Κοιλάδα Δερείου,
Δάσος Δαδιάς, Βουνά
Έβρου

Λίμνες Βιστωνίδα,
Ισμαρίδα, γειτονικές
Λ/θ και παράκτια
ζώνη

Λίμνες Δυτικής
Μακεδονίας

Εθνικός Δρυμός
Βίκου – Αώου &
όρος Τύμφη,
Κεντρικό Ζαγόρι

Θαλάσσια περιοχή
Νότιου Ευβοϊκού
Κόλπου

ΕΝΔ

ΕΝΔ

Εμπλεκόμεν
α μέρη

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΠΙΡ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

Προστασίας
Βεγορίτιδας
)

Κοινωνία των πολιτών
Κυνηγετικοί
σύλλογοι,
κυνηγετικές
ομοσπονδίε
ς

Μέτριος

Υψηλός

Μέτριος

Υψηλός

Μέτριος

Υψηλός

-

-

Μέτριος

Υψηλός

-

-

Ερασιτέχνες
αλιείς

-

-

-

-

-

-

-

-

Υψηλός

Χαμηλός

Μέτριος

Υψηλός

Ορειβατικοί
σύλλογοι

Χαμηλός

Χαμηλό
ς

Χαμηλός

Χαμηλός

-

-

-

-

Χαμηλός

Χαμηλός

-

-

Πολιτιστικο
ί σύλλογοι
τοπικών
κοινοτήτων
των

Πολύ
χαμηλός

Πολύ
χαμηλό
ς

Πολύ
χαμηλός

Πολύ
χαμηλός

-

-

-

-

Πολύ
χαμηλός

Πολύ
χαμηλός

-

-

www.edozoume.gr
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Εμπλεκόμεν
α μέρη

Περιφέρεια
Κρήτης

Περιφέρεια Ανατ.
Μακεδονίας &
Θράκης

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Αττικής

Οροπέδιο Λασιθίου

Ορεινός Έβρος &
Κοιλάδα Δερείου,
Δάσος Δαδιάς, Βουνά
Έβρου

Λίμνες Βιστωνίδα,
Ισμαρίδα, γειτονικές
Λ/θ και παράκτια
ζώνη

Λίμνες Δυτικής
Μακεδονίας

Εθνικός Δρυμός
Βίκου – Αώου &
όρος Τύμφη,
Κεντρικό Ζαγόρι

Θαλάσσια περιοχή
Νότιου Ευβοϊκού
Κόλπου

ΕΝΔ

ΕΝΔ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

ΕΠΙΡ

ΕΠΙΡ

ΕΝΔ

ΕΠΙΡ

περιοχών
Natura 2000

www.edozoume.gr
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