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Σύνοψη
Το έργο LIFE-IP 4 NATURΑ, το μεγαλύτερο σε διάρκεια και χρηματοδότηση πρόγραμμα για τη φύση που
έχει λάβει η χώρα, περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων που σκοπό έχουν να βελτιώσουν τη προστασία της
φύσης, επηρεάζοντας όλες τις παραμέτρους που εμπλέκονται σε αυτή. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της
κατάστασης διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, στην ολοκληρωμένη διαχείριση του
δικτύου Natura 2000, στην ενδυνάμωση των υπηρεσιών και την ενεργό συμμετοχή των εμπλεκομένων
φορέων, στην ευρεία ενημέρωση του ελληνικού κοινού αναφορικά με τις περιοχές Natura 2000 και στην
κινητοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων για την επίτευξη των στόχων των οδηγιών για τη φύση.
Στα πλαίσια της Δράσης Α.4. η ομάδα του WWF Ελλάς, που αποτελεί έναν εκ των δέκα συνολικά εταίρων
του προγράμματος, έχει αναλάβει τη χαρτογράφηση και ανάλυση εμπλεκομένων φορέων με τις περιοχές
Natura 2000. Τα αποτελέσματα της δράσης αυτής θα υποστηρίξουν τη δημιουργία ενός προγράμματος
κατάρτισης, τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής στρατηγικής καθώς και άλλες δράσεις του έργου. Το
πρόγραμμα κατάρτισης θα στοχεύσει στις εμπλεκόμενες ομάδες, ώστε αυτές να λάβουν γνώση και να
κατανοήσουν τους λόγους ύπαρξης των περιοχών και πώς η προστασία και διαχείρισή τους σχετίζονται με
τις δικές τους αρμοδιότητες ή δραστηριότητες, καθώς οι περιοχές Natura 2000 έχουν έντονες
ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
Από τα αρχικά αποτελέσματα της χαρτογράφησης επιβεβαιώνεται η επιτακτική ανάγκη για κατάρτιση και
επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών και των χρηστών και καταγράφεται η έντονη ανάγκη για
ευρεία ενημέρωση και εκπαίδευση των τοπικών κοινωνιών και των χρηστών. Παράλληλα, διαφαίνεται ότι
λόγω της εκτεταμένης γεωγραφικής έκτασης που καλύπτει το έργο LIFE-IP 4 NATURA και του μεγάλου
αριθμού Natura 2000 που περιλαμβάνονται σε αυτή, ο αριθμός των πιθανώς εμπλεκόμενων ομάδων είναι
εξαιρετικά μεγάλος. Επίσης γίνεται αντιληπτό ότι τα γεωγραφικά όρια στα οποία κάθε εμπλεκόμενη ομάδα
έχει επιρροή, αρμοδιότητα ή δραστηριότητα διαφέρουν, καθώς για παράδειγμα οι υπηρεσίες μπορούν να
έχουν αρμοδιότητα σε μεγάλη χωρική έκταση (π.χ. σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας) ενώ
οι χρήστες συνήθως δραστηριοποιούνται σε επίπεδο περιοχής Natura 2000.

3

LIFE IP-4 NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002) Ολοκληρωμένες δράσεις για τη
διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύουNATURA 2000, των ειδών,
των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα

Executive Summary
The LIFE-IP 4 NATURA is Greece’s largest, in terms of duration and budget, nature conservation project.
The project includes a series of actions designed to improve country’s nature conservation, addressing all
relevant parameters. The project aims to improve protected species and habitats’ conservation status,
Natura 2000 areas integrated management, authorities and stakeholders’ capacity building and to raise
public awareness on biodiversity and the Natura 2000 network. Finally, the project will also mobilize
additional funding in order to achieve Nature Directives’ objectives.
WWF Greece, one of the project’s partners, has undertaken to complete a stakeholder mapping and
analysis under Action A.4. Action A.4. results will inform the design of a capacity building program, the
project’s communication strategy while providing input to various other project actions. Since Natura 2000
sites have strong presence of anthropogenic activities, the capacity building actions will target critical
stakeholder groups in order to improve their understanding and increase their knowledge on the designation
of Natura 2000 sites and create synergies between anthropogenic activities and site management and
protection.
Stakeholder mapping initial results confirm the imperative need for appropriate training and communication
between competent authorities and end-users, and demonstrate the need for local communities and users
capacity building. At the same time, it appears that due to the extensive geographical area covered by the
LIFE-IP 4 NATURA project and the large number of designated Natura 2000 sites, the number of
stakeholder groups is extremely large. In addition, each stakeholder’s area of influence, varies greatly
among different stakeholders, for example regional authorities may influence a large spatial area including
numerous Natura 2000 sites, while end-users usually operate at the Natura 2000 level.
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