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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο πλαίσιο του Παραδοτέου της Δράσης A.1 με τίτλο «Έκθεση των ημερίδων εργασίας σχετικά 

με την επιλογή των ειδών και οικοτόπων για την εκπόνηση, θεσμοθέτηση και υλοποίηση Σχεδίων 

Δράσης (Report on species/habitat selection)», περιγράφονται αναλυτικά οι επτά (7) ημερίδες 

εργασίας (workshops) που διοργανώθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά 

με την επιλογή των ειδών και τύπων οικοτόπων που θα επιλεγούν από τη λίστα που διαμορφώθηκε 

και συμπεριλαμβάνεται στην εγκεκριμένη πρόταση του Έργου LIFE-IP 4 NATURA. Συνολικά 107 

ειδικοί σε θέματα διατήρησης και προστασίας ειδών και τύπων οικοτόπων από όλη τη χώρα 

συμμετείχαν στις ημερίδες εργασίες και εξέφρασαν την επιστημονική τους γνώση και άποψη για τα 

είδη που είναι τα πιο ενδεδειγμένα για να εκπονηθούν, θεσμοθετηθούν και υλοποιηθούν τα Σχέδια 

Δράσης στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP 4 NATURA. Μέσα από μια εκτεταμένη διαλογική συζήτηση με 

επιστημονικά αλλά και πρακτικά κριτήρια οι ειδικοί κατέληξαν σε μια κοινή εισήγηση προς το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τα δύο (2) επικρατέστερα είδη/τύποι οικοτόπων για 

κάθε ομάδα και σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής. Κατόπιν, η Δ/νση Διαχείρισης και 

Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ συνεδρίασε και έλαβε την τελική απόφαση για τα είδη/τύπους 

οικοτόπων που θα εκπονηθούν, θεσμοθετηθούν και υλοποιηθούν Σχέδια Δράσης. 

Συνολικά στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP 4 NATURA, θα εκπονηθούν, θεσμοθετηθούν και 

υλοποιηθούν 12 Σχέδια Δράσης που αφορούν συνολικά έναν (1) τύπο οικοτόπου, τρία (3) είδη 

ορνιθοπανίδας, έξι (6) είδη ιχθυοπανίδας, δύο (2) είδη κητωδών, δύο (2) είδη χερσαίων θηλαστικών, 

ένα (1) είδος θαλάσσιου θηλαστικού, ένα (1) είδος ασπονδύλων, δύο (2) είδη αμφιβίων και ένα (1) 

είδος χλωρίδας. 
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SUMMARY 
The Deliverable of Action A.1 entitled: “Report on species/habitat selection” describes the seven 

(7) workshops organized by the Ministry of Environment and Energy on the selection of species and 

habitat types to be selected from the preselected list included in the approved proposal of the LIFE-IP 

4 NATURA project. A total of 107 conservation experts and specialists from all over the country 

participated in the workshops and expressed their scientific knowledge and opinion on the most 

suitable species for drafting, legally approved, and implementing Action Plans during the LIFE-IP 4 

NATURA project. Through a wide-ranging interactive discussion with scientific and practical criteria, 

the experts reached and delivered a joint decision to the Ministry of the Environment and Energy with 

the two (2) predominant species/habitat types for each group of species/habitat types according to 

specific selection criteria. Afterward, the Directorate of Biodiversity and Natural Environment 

Management of the Ministry of Environment and Energy took the final decision on the Action Plans of 

species/habitat types that will be drafted, legally approved and implemented in the frame of the LIFE-

IP 4 NATURA project.  

Twelve (12) Action Plans have been selected referring to one (1) habitat type, three (3) bird species, 

six (6) fish species, two (2) cetacean species, two (2) terrestrial mammals, one (1) marine mammal 

species, one (1) invertebrate species, two (2) amphibian species and one (1) flora species. 

 

 


