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

Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Ελληνικού Πλαισίου
Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ), περιόδου 2014-2020

Παραδοτέο Δράσης D.1

Πράσινο Ταμείο
Νοέμβριος 2018

Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος LIFE
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Έκδοση

Ημερομηνία

2

Μάρτιος 2020

3

Μάρτιος 2022

1

Νοέμβριος 2018

Σημειώσεις - τροποποιήσεις

Αρχική έκδοση
Διαφοροποίηση δεικτών μετά από επικοινωνία με τους φορείς που
υλοποιούν έργα ΕΣΠΑ για τη συλλογή δεδομένων
Διαφοροποίηση δεικτών μετά από επικοινωνία με τους φορείς που
υλοποιούν έργα ΕΣΠΑ για τη συλλογή δεδομένων

Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά:
Κουτσοβούλου Κ., Παράβας Β., Καββαδία Α., Δαλάκα Α., Μητσόπουλος Ι. 2018. Πρωτόκολλο
παρακολούθησης του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας της Ελλάδας, 2014-2020. Παραδοτέο
D1. Πρόγραμμα LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των
περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην
Ελλάδα (LIFE16 IPE/GR/000002).

Suggested citation:
Koutsovoulou K., Paravas V., Kavvadia A., Dalaka A., Mitsopoulos I. 2018. Monitoring protocol of the
Greek Prioritised Action Framework 2014-2020. Deliverable D1. Project LIFE-IP 4 NATURA: Integrated
Actions for the Conservation and Management of Natura 2000 Sites, Species, Habitats and
Ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002).

www.edozoume.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της υπο-δράσης D.1.1, για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού
συστήματος παρακολούθησης, το οποίο θα παρέχει άμεση και συνεχή πληροφόρηση σχετικά με
την πρόοδο της υλοποίησης του Ελληνικού Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) 2014 –
2020, συντάχθηκαν: α) πίνακας δεικτών για τις Δράσεις που προβλέπονται στο ΠΔΠ, και για την
αξιολόγηση της προόδου και των επιτευγμάτων κατά την περίοδο 2014-2020, και β) το
πρωτόκολλο παρακολούθησης του ΠΔΠ που περιλαμβάνει και περιγράφει όλα τα απαραίτητα
βήματα για τη διαρκή παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων και των δράσεων που
πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να υλοποιηθεί το Ελληνικό ΠΔΠ.
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SUMMARY
In the context of the implementation of Sub-Action D.1.1, the establishment of an effective
system that will monitor and will provide accurate and continuous information on the progress of the
implementation of the Greek Prioritised Action Framework (PAF) 2014-2020, GRFU has prepared: (a)
a table of progress indicators for all measures foreseen in the PAF in order to properly assess their
achievements and implementation during 2014-2020, and (b) the PAF monitoring protocol, a custom
tailored tool that foresees and thoroughly describes all the necessary steps for the continuous
monitoring of all measures that are and will be carried out at national level to implement the Greek
PAF 2014-2020.
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