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Περίληψη
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης Α.4 πραγματοποιείται λεπτομερής χαρτογράφηση και
ανάλυση όλων των εμπλεκομένων ομάδων (όπως αρμόδιων υπηρεσιών, παραγωγικών φορέων και
λοιπών κοινωνικών ομάδων) που δραστηριοποιούνται στις περιοχές Natura 2000, οι οποίες
μπορούν να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από την εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση (οδηγία
92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά) και ειδικότερα από τη
διαχείριση των περιοχών Natura, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων του έργου.
Η χαρτογράφηση και η ανάλυση των εμπλεκομένων μερών επικεντρώνεται στη διαμόρφωση
μιας εποπτικής εικόνας του θεσμικού και του κοινωνικού τοπίου της εφαρμογής των οδηγιών για
τη φύση, και της εφαρμογής της διαχείρισης των περιοχών Natura 2000. Η χαρτογράφηση και η
ανάλυση των εμπλεκομένων επικεντρώνεται στον εντοπισμό και τη καταγραφή των εμπλεκομένων
μερών που μπορεί να επηρεάζουν και να επηρεάζονται από την εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση
και η σύνδεση τους με επιμέρους ενδιαφέροντα (interest), και στην ανάλυση και κατηγοριοποίηση
των εμπλεκομένων με βάση τον βαθμό της επιρροής και του ενδιαφέροντος τους.
Η μεθοδολογία που σχεδιάστηκε για τη χαρτογράφηση και ανάλυση των εμπλεκομένων μερών,
τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τα διδάγματα που αποκόμισε η ομάδα έργου από την
εφαρμογή της, κωδικοποιούνται και παρουσιάζονται συνοπτικά με τη μορφή αυτού του οδηγού. Ο
οδηγός αυτός αποτελεί ένα πλαίσιο αναφοράς, το οποίο προσφέρει τις γενικές κατευθύνσεις
προκειμένου να διεξαχθεί η ανάλυση εμπλεκομένων μιας ή και περισσότερων περιοχών Natura 2000
και είναι απαραίτητο να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά των εκάστοτε περιοχών (κοινωνικόοικονομικά δεδομένα, προστατευτέα αντικείμενα, στόχους διατήρησης, πιέσεις και απειλές), καθώς
και στους διαφορετικούς σκοπούς, απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε έργου για το οποίο
πραγματοποιείται η ανάλυση εμπλεκομένων.
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Summary
Action A.4. implements a detailed stakeholder mapping and analysis of all stakeholders (such as
authorities, primary sector groups and social groups) active in the Natura 2000 areas who may affecting
or are affected by the implementation of the nature directives (Habitats Directive 92/43 / EEC and
2009/147 / EC on wild birds), in particular the management of Natura areas, including project actions.
The stakeholder mapping and analysis aims to develop a strategic view of the institutional and
human landscape of Birds and Habitat Directives implementation, and Natura 2000 management
implementation. Stakeholder mapping and analysis first focus on identifying all relevant stakeholders
that affect and/or are affected by the implementation of the nature directives, identifying each
stakeholder specific interest, and then analyzing and categorizing the stakeholders according to the
degree of influence/interest.
The methodology, the tools developed for the stakeholder mapping and analysis, along with WWF
team’s experience and lessons learned are presented in this guidance. This guidance provides the
necessary framework for conducting stakeholder mapping and analysis in one or many Natura 2000
sites, and it needs to be adapted to site-specific characteristics (socioeconomic data, protected
species, conservation objectives, pressures and threats), as well as to the different purposes,
requirements and needs of each project for which stakeholder analysis is performed.
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