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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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1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΒΗΜΑΤΑ
Κύριος στόχος αυτής της υπο-δράσης D.1.1 είναι η 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. Μέχρι το τέλος του έργου, οι ελληνικές αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΕΝ,
θα είναι σε θέση να ποσοτικοποιήσουν με ακρίβεια και να αξιολογήσουν την πρόοδο που έχει
επιτευχθεί όσον αφορά το συνολικό ΠΔΠ για την επιτυχή εφαρμογή του σε εθνικό επίπεδο.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, το Πράσινο Ταμείο, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και με την υποστήριξη εξωτερικών συνεργατών,
ανέλαβε την ανάπτυξη πρωτοκόλλου για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Ελληνικού
Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020. Επιπρόσθετα, το Πράσινο
Ταμείο έχει συντάξει έναν πίνακα δεικτών για όλες τις Δράσεις που προβλέπονται στο ΠΔΠ, για
την αξιολόγηση της προόδου και των επιτευγμάτων κατά την περίοδο 2014-2020.
Το Πρωτόκολλο Παρακολούθησης έχει συνταχθεί και παραδοθεί όπως προβλεπόταν στις 30
Νοεμβρίου 2018, ενώ χρησιμοποιείται ήδη από το Πράσινο Ταμείο για τη διαρκή παρακολούθηση
όλων των δραστηριοτήτων και των δράσεων που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο
προκειμένου να υλοποιηθεί το Ελληνικό ΠΔΠ.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη του
πρωτόκολλου:
1. Σύνταξη συνολικού πίνακα που περιλαμβάνει τους απαραίτητους δείκτες προόδου για όλες
τις δράσεις του ΠΔΠ. Ο πίνακας περιλαμβάνει μέχρι και τρεις δείκτες για κάθε δράση. Το
περιεχόμενο του πίνακα δεικτών συζητήθηκε διεξοδικά με τους συνεργάτες του και τα αρμόδια
τμήματα/διευθύνσεις του ΥΠΕΝ προκειμένου να ολοκληρωθεί. Προβλέπεται επίσης, ότι κατά την
υλοποίηση του ΠΔΠ, ο πίνακας των δεικτών θα επανεξεταστεί, και εφόσον καταστεί αναγκαίο θα
επικαιροποιηθεί, ώστε να είναι εφικτή η σωστή παρακολούθηση και η διαδικασία αξιολόγησης. Η
διαδικασία επιλογής των δεικτών του ΠΔΠ ακολουθεί τη λογική αξιολόγησης προόδου μέσω των
κριτηρίων SMART, δηλαδή Ειδική (Specific), Μετρήσιμη (Measurable), Επιτεύξιμη (Achievable),
Σχετική (Relevant) και Χρονικά Δεσμευμένη (Time Bound), αξιολόγηση.
2. Καθιέρωση ενός δικτύου συνεργασίας και επικοινωνίας με όλες τις εμπλεκόμενες
Διαχειριστικές Αρχές ή/και τους Ενδιάμεσους Φορείς που είναι αρμόδιοι για τα αντίστοιχα
διαρθρωτικά ταμεία που προβλέπονται στο ΠΔΠ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΤΘΑ, ΠΕΠ, ΕΓΤΑΑ, ΕΠαΔ, κλπ.),
καθώς και όλες οι άλλες σχετικές και αρμόδιες αρχές και φορείς που διαχειρίζονται ή
συμβάλλουν στην παρακολούθηση, τη διαχείριση και τον εξορθολογισμό ενωσιακών, εθνικών ή
ιδιωτικών χρηματοδοτικών εργαλείων, που έχουν συμβάλλει ή θα συμβάλλουν στην υλοποίηση
του ΠΔΠ (LIFE, HORIZON 2020, εθνικά κεφάλαια, ιδιωτικά κεφάλαια κ.λπ.). Για τη διαδικασία αυτή,
το Πράσινο Ταμείο έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με το ΥΠΕΝ, καθώς και με την ΕΥΣΠΕΔ
(Ειδική Υπηρεσία "Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Υ.Π.ΕΝ., Τομέας Περιβάλλοντος"), την αρμόδια εθνική
αρχή για τον εξορθολογισμό και τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ που στοχεύουν
σε περιβαλλοντικές δράσεις/έργα.
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3. Παροχή καθοδήγησης και κατάρτισης του εμπλεκόμενου προσωπικού των Διαχειριστικών
Αρχών και των Ενδιάμεσων Φορέων καθώς και άλλων αρμόδιων φορέων, για την συγκέντρωση
συγκεκριμένων και κρίσιμων πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο των εργασιών που σχετίζονται
με την υλοποίηση του ΠΔΠ.
4. Δημιουργία μητρώου τελικών δικαιούχων, ειδικά για δράσεις ή/και έργα που στοχεύουν σε
είδη και οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος και περιοχές Natura 2000, προκειμένου να
αποκτηθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης του Ελληνικού
ΠΔΠ, κατά την περίοδο 2014-2020. Στην προαναφερθείσα απογραφή θα συμβάλλουν και οι
Διαχειριστικές Αρχές, οι Ενδιάμεσοι Φορείς, καθώς και άλλοι σχετικοί φορείς. Πρέπει να
σημειωθεί ότι το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του έργου LIFE Greek Task Force (LIFE14
CAP/GR/000003), έχει ήδη δημιουργήσει βάση δεδομένων προγραμμάτων LIFE, για όλα τα
προγράμματα που έχουν εγκριθεί και υλοποιούνται στην Ελλάδα.
5. Η διαδικασία συλλογής δεδομένων, που βασίζεται στα παραπάνω βήματα του
πρωτοκόλλου, θα πραγματοποιηθεί δύο φορές, η πρώτη κατά τη διάρκεια του 2019 και η δεύτερη
μετά την ολοκλήρωση της περιόδου του ΠΔΠ (2014-2020), το 2021.

www.edozoume.gr

2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΔΠ 20142020
Πίνακας 1-1. Δείκτες Προόδου για τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο ελληνικό ΠΔΠ, 2014-2020
ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 1

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ 3

Σχέδια Διαχείρισης
για περιοχές Ν2Κ (No)

Προεδρικά
Διατάγματα
για περιοχές Ν2Κ
(No)

Περιοχές Ν2K όπου
έχουν
υλοποιηθεί
μελέτες
Χαρτογράφησης
Ζωνών
Ευαισθησίας
για τα είδη-στόχους
(No)

Είδη για τα οποία
έχουν υλοποιηθεί
μελέτες
Χαρτογράφησης
Ζωνών Ευαισθησίας
για τα είδη-στόχους
(No)

G. Περιγραφή των κυρίων μέτρων για την επίτευξη των προτεραιοτήτων
G.1 Γενικά μέτρα προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000
G.l.a Γενικά Μέτρα Προτεραιότητας για την Natura 2000
(5) Προετοιμασία
Σχεδίων Διαχείρισης &
Στρατηγικών:
ολοκλήρωση του
σχεδιασμού
προστασίας και
διαχείρισης των
περιοχών Natura 2000

Εκπόνηση
μελετών
χαρακτηρισμού
και
προστασίας περιοχών και
εκπόνηση
Σχεδίων
Διαχείρισης για το σύνολο
των περιοχών Natura 2000
Προσδιορισμός
προτύπων
και καλών πρακτικών για
κατηγορίες
μέτρων
αντιστάθμισης σε μεγάλα
έργα υποδομής
Χαρτογράφηση
Ζωνών
Ευαισθησίας σε ότι αφορά σε
έργα και δραστηριότητες
που
δύνανται
να
προκαλέσουν όχληση με
σημαντικές επιπτώσεις στα
είδη χαρακτηρισμού

Όλες οι Ν2000

ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
LIFE IP

1a-1

Ειδικές Περιβαλλοντικές
Μελέτες
για περιοχές Ν2Κ (No)

Περιοχές ΖΕΠ και ΕΖΔ
(Είδη χαρακτηρισμού)

ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
LIFE,
Εθνικοί
πόροι

1a-4

Σπάνια και απειλούμενα
υγροτοπικά
είδη,
περιοχές ΖΕΠ, μεγάλα
αρπακτικά,
μεγάλα
θηλαστικά, χειρόπτερα,
Macrovipera schweizeri

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1a-5

Πρότυπα
και
καλές
πρακτικές για κατηγορίες
μέτρων αντιστάθμισης σε
μεγάλα έργα υποδομής
(Ναι/Όχι)
Μελέτες Χαρτογράφησης
Ζωνών Ευαισθησίας για τα
είδη-στόχους (No)
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ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

(6) Σύσταση Φορέων
(7) Διαβούλευση διασύνδεση με
εμπλεκόμενα μέρη

(8) Αναθεώρηση
σχεδίων/ στρατηγικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 1

Χαρτογράφηση ευαισθησίας
γραμμικών υποδομών
(δίκτυα μεταφοράς
ρεύματος, πυλώνες υψηλής
τάσης, αιολικά πάρκα) ως
προς τα είδη χαρακτηρισμού
σε εθνικό επίπεδο

Ερωδιοί &
πελεκανόμορφα,
υδρόβια και
γερακοειδή, μεγάλα
αρπακτικά (με έμφαση
σε Θράκη και Κρήτη)

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1a-6

Μελέτες χαρτογράφησης
ευαισθησίας γραμμικών
υποδομών για τα είδηστόχους (No)

Εκπόνηση εξειδικευμένων
μελετών οικολογίαςβιολογίας ειδών

Canis aureus, Lutra lutra,
Χειρόπτερα,
Μικροθηλαστικά,
Ασπόνδυλα, Alosa
vistonica, Acipenser
stellatus, Lynx lynx
Είδη ορνιθοπανίδας
στις ΖΕΠ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
LIFE, HORIZON
2020

1a-7

Μελέτες οικολογίαςβιολογίας για τα είδηστόχους (No)

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1a-8

Περιοχές Ν2000 χωρίς
Φορέα Διαχείρισης

ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ΠΕΠ, Εθνικοί
πόροι
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ΕΠΑνΕΚ, ΕΓΤΑΑ

1a-9

Περιοχές Ν2K όπου έχει
γίνει χαρτογράφηση
πυρήνων κατανομής και
κρίσιμων ενδιαιτημάτων
για τα είδη-στόχους (No)
Περιοχές Ν2K που έχουν
Φορέα Διαχείρισης για
πρώτη φορά (No)
Έργα για την προώθηση
συνεργασιών/
δικτυώσεων με
εμπλεκόμενους θεσμικούς
& παραγωγικούς φορείς
(No)

ΥΜΕΠΕΡΡΑ,
LIFE, LIFE IP

1a-11

Χαρτογράφηση πυρήνων
κατανομής και κρίσιμων
ενδιαιτημάτων
επικρατειακών ειδών
χαρακτηρισμού
Χρηματοδότηση έναρξης για
την οργάνωση, λειτουργία
και διοίκηση των ΠΠ
Προώθηση συνεργασιών/
δικτυώσεων με
εμπλεκόμενους θεσμικούς &
παραγωγικούς φορείς

Αξιολόγηση εφαρμογής/
Αναθεώρηση και σύνταξη
νέων ΣΔ (2ο σχέδιο
διαχείρισης)

Όλες οι Ν2000

Όλες οιΝ2000

1a-10
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Περιοχές Ν2K με
επικαιροποιημένα Σχέδια
Διαχείρισης (No)

ΔΕΙΚΤΗΣ 2
Περιοχές Ν2K όπου
έχουν εκπονηθεί
μελέτες
χαρτογράφησης
ευαισθησίας
γραμμικών υποδομών
για τα είδη-στόχους
(No)
Είδη για τα οποία
έχουν εκπονηθεί
μελέτες οικολογίαςβιολογίας (No)

ΔΕΙΚΤΗΣ 3
Είδη για τα οποία
έχουν εκπονηθεί
μελέτες
χαρτογράφησης
ευαισθησίας
γραμμικών
υποδομών (No)

Είδη για τα οποία έχει
γίνει χαρτογράφηση
πυρήνων κατανομής
και κρίσιμων
ενδιαιτημάτων (No)

Περιοχές Ν2K όπου
έχουν λάβει χώρα έργα
για την προώθηση
συνεργασιών/
δικτυώσεων με
εμπλεκόμενους
θεσμικούς &
παραγωγικούς φορείς
(No)
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ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 1

Αξιολόγηση υφιστάμενων
υποδομών ερμηνείας
περιβάλλοντος και
σχεδιασμός ενός
ολοκληρωμένου
συστήματος. Σύνταξη
κατευθύνσεων και οδηγών
Λειτουργικές δαπάνες για
τις νέες δομές διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών

Όλες οι Ν2000

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1a-12

Ολοκληρωμένο σύστημα
υποδομών ερμηνείας
περιβάλλοντος (Ναι/Όχι)

Περιοχές Ν2000 χωρίς
Φορέα Διαχείρισης

1a-13

Λειτουργικές δαπάνες
νέων φορέων διαχείρισης
των περιοχών N2K (ευρώ)

Βασικές Λειτουργικές
δαπάνες Φορέων
Διαχείρισης

Περιοχές με Φορέα
Διαχείρισης

Εθνικοί πόροι.
Για αρχική
(startup)
λειτουργία
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ΕΤΘΑ, ΕΓΤΑΑ,
Life IP
Εθνικοί πόροι

1a-14

(10) Συντήρηση
υποδομών για τη
δημόσια πρόσβαση και
χρήση των περιοχών,
υποδομές και
εξοπλισμός ερμηνείας
περιβάλλοντος,
παρατηρητήρια κ.ά.

Ανανέωση, συντήρηση και
αποκατάσταση εκθέσεων
ερμηνείας περιβάλλοντος σε
υφιστάμενα Κέντρα
Πληροφόρησης
Προστατευόμενων Περιοχών
& διαδρομών ερμηνείας
περιβάλλοντος

Περιοχές Ν2000 με
κέντρα πληροφόρησης

ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΕΠΑνΕΚ, ΕΓΤΑΑ,
ΠΕΠ

1a-15

Λειτουργικές δαπάνες για
τους υφιστάμενους
Φορείς Διαχείρισης των
περιοχών N2K (ευρώ)
Κέντρα Πληροφόρησης με
εκθέσεις ερμηνείας
περιβάλλοντος που έχουν
κατασκευαστεί,
ανανεωθεί, συντηρηθεί ή
αποκατασταθεί (No)

(11) Προσωπικό

Δαπάνες προσωπικού ΦΔ για
την υλοποίηση/εφαρμογή
διαχειριστικών μέτρων

Περιοχές Ν2000 με
Φορέα Διαχείρισης

Εθνικοί πόροι,
LIFE

1a-16

(9) Λειτουργικές
δαπάνες των Φορέων
Διαχείρισης

www.edozoume.gr

Δαπάνες προσωπικού των
υφιστάμενων Φορέων
Διαχείρισης των
περιοχών N2K (ευρώ)

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ 3

Διαδρομές ερμηνείας
περιβάλλοντος που
έχουν κατασκευαστεί,
ανανεωθεί, συντηρηθεί
ή αποκατασταθεί σε
περιοχές N2K (No)

Περιοχές Ν2K όπου
έχουν
κατασκευαστεί,
ανανεωθεί,
συντηρηθεί ή
αποκατασταθεί
εκθέσεις/διαδρομέ
ς ερμηνείας
περιβάλλοντος (No)

5

ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

(13) Διαχειριστικά
μέτρα διατήρησης:
συντήρηση & βελτίωση
της καλής κατάστασης
διατήρησης των ειδών

Έλεγχος της παράνομης
χρήσης δηλητηριασμένων
δολωμάτων

(17) Παρακολούθηση
και εποπτεία

Ανάπτυξη και εγκατάσταση
εθνικού συστήματος
παρακολούθησης της
βιοποικιλότητας

(19) Επιτήρηση και
φύλαξη των περιοχών
(20) Παροχή
ενημερωτικού υλικού

Ανάπτυξη και αρχική
λειτουργία συστήματος
ένταξης των δεδομένων
πεδίου από τις Ειδικές
Οικολογικές Αξιολογήσεις
στο Εθνικό Σύστημα
Παρακολούθησης των
περιοχών Natura 2000
Εποπτεία της κατάστασης
διατήρησης οικοτόπων και
ειδών και σύνταξη της
τέταρτης 6ετούς εθνικής
έκθεσης
Επόπτευση και φύλαξη
προστατευόμενων περιοχών
Ενημέρωση ευαισθητοποίηση ειδικών
ομάδων χρηστών των
περιοχών του δικτύου
Natura 2000

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 1

Όλες οι N2000.
Προτεραιότητα στα
είδη Canis lupus, Canis
aureus, Ursus arctos,,
μεγάλα αρπακτικά &
πτωματοφάγα είδη
Όλες οι Ν2000
(συμπεριλαμβανομένων
και των περιοχών
εξάπλωσης τύπων
οικοτόπων & ειδών
προτεραιότητας)
Όλες οι Ν2000

ΥΜΕΠΕΡΡΑ

1a-17

Περιοχές Ν2K όπου
πραγματοποιείται έλεγχος
της παράνομης χρήσης
δηλητηριασμένων
δολωμάτων (No)

ΥΜΕΠΕΡΡΑ

1a-18

Ύπαρξη εθνικού
συστήματος
παρακολούθησης της
βιοποικιλότητας (Ναι/Όχι)

ΥΜΕΠΕΡΡΑ

1a-19

Σύστημα ένταξης των
δεδομένων πεδίου από τις
Ειδικές Οικολογικές
Αξιολογήσεις στο Εθνικό
Σύστημα Παρακολούθησης
των περιοχών (Ναι/Όχι)

Όλες οιΝ2000

ΥΜΕΠΕΡΡΑ

1a-20

Εποπτεία της κατάστασης
διατήρησης οικοτόπων
και ειδών κοινοτικού
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)

Όλες οιΝ2000

ΥΜΕΠΕΡΡΑ,
ΕΓΤΑΑ, Εθνικοί
πόροι

1a-21

Όλες οιΝ2000

ΕΠΑνΕΚ, ΕΤΓΑΑ,
LIFE,
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1a-22

Περιοχές Ν2K όπου
πραγματοποιείται
επόπτευση και φύλαξη
(No)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις
ενημέρωσης ευαισθητοποίησης
ειδικών ομάδων χρηστών
(No)

www.edozoume.gr

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ 3

Περιοχές Ν2Κ στις
οποίες έχει
εγκατασταθεί και
αναπτυχθεί σύστημα
παρακολούθησης της
βιοποικιλότητας (Νο)

Έργα που υλοποιούν
δράσεις
παρακολούθησης
ειδών και τύπων
οικοτόπων (Νο)
Περιστατικά που έχουν
αναφερθεί στις αρχές
(No)

6

ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ανάπτυξη κεντρικού
συστήματος παρουσίασης και
προώθησης των κέντρων
πληροφόρησης
προστατευόμενων περιοχών

Όλες οι Ν2000

ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
LIFE

1a-23

(21) Επιμόρφωση και
εκπαίδευση

Διαρκής κατάρτιση
στελεχών/ προσωπικού του
συστήματος διαχείρισης του
φυσικού περιβάλλοντος

Όλες οιΝ2000

ΥΜΕΠΕΡΡΑ,
ΕΠΑΑΔ, LIFE IP,
ΕΠΜΔΤ

1a-24

(24) Υποδομή που
απαιτείται για την
αποκατάσταση ειδών &
οικοτόπων

Ενίσχυση υποδομών
περίθαλψης άγριων ειδών
πανίδας

Όλα τα είδη πανίδας

ΕΓΤΑΑ

1a-25

ΔΕΙΚΤΗΣ 1
Κεντρικό σύστημα
παρουσίασης και
προώθησης των κέντρων
πληροφόρησης
προστατευόμενων
περιοχών (Ναι/Όχι)
Σεμινάρια κατάρτισης
στελεχών/ προσωπικού
του συστήματος
διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος (No)
Έργα υποδομών
περίθαλψης άγριων ειδών
πανίδας (No)

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ 3

Στελέχη/προσωπικό
του συστήματος
διαχείρισης του
φυσικού
περιβάλλοντος που
έχει καταρτιστεί (No)

G.1.b Μέτρα Προτεραιότητας για τους αγροτικούς και δασικούς οικότοπους και είδη της Natura 2000
(5) Προετοιμασία
Σχεδίων Διαχείρισης &
Στρατηγικών

Σύνταξη προδιαγραφών και
προτύπου διαχειριστικών
σχεδίων δασών για τη
διατήρηση της
βιοποικιλότητας

Δασικοί οικότοποι

ΕΓΤΑΑ

1b-1

Σχέδια Διαχείρισης δασών
και της βιοποικιλότητας

Δασικοί οικότοποι και
σχετιζόμενα είδη
χλωρίδας και πανίδας

ΕΓΤΑΑ

1b-2

Σχέδια Διαχείρισης και
υλοποίηση της διαχείρισης
Φυσικών και Πολιτιστικών/
αγροτικών τοπίων,
γεωργικών οικοσυστημάτων

Σε ενότητες περιοχών
N2000

ΠΕΠ, ΕΓΤΑΑ,
LIFE IP

1b-6

www.edozoume.gr

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
συνταχθεί προδιαγραφές
και πρότυπα διαχειριστικά
σχέδια δασών για τη
διατήρηση της
βιοποικιλότητας για τους
οικοτόπους-στόχους (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
εκπονηθεί Σχέδια
Διαχείρισης δασών και
βιοποικιλότητας (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
εκπονηθεί Σχέδια
Διαχείρισης Φυσικών και
Πολιτιστικών/ αγροτικών
τοπίων, γεωργικών
οικοσυστημάτων (No)

7

ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(12) Διαχειριστικά
μέτρα διατήρησης:
συντήρηση & βελτίωση
της καλής κατάστασης
διατήρησης οικοτόπων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 1

Υλοποίηση μέτρων & έργων
αποκατάστασης της
βιοποικιλότητας, π.χ.
ενδυνάμωση φυσικής
αναγέννησης και φυτεύσεις

Δασικοί & αγροτικοί
οικότοποι

ΕΓΤΑΑ,
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
LIFE

1b-7

Διατήρηση βέλτιστων
υδραυλικών συνθηκών στον
υδροφόρο ορίζοντα

Αλλουβιακά δάση με
Alnus glutinosa, δάση
στοές με Salix alba,
υγρά λιβάδια

ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
LIFE

1b-9

Προσδιορισμός των
οικολογικών απαιτήσεων
των ειδών ορνιθοπανίδας
και των σχετικών αγροτικών
πρακτικών για τον
σχεδιασμό στοχευμένων
παρεμβάσεων στις
καλλιέργειες
Οριοθέτηση και διαχείριση
βοσκήσιμων γαιών σε
προστατευόμενες περιοχές,
Μελέτες βοσκοϊκανότητας
Διαχείριση
γεωργοκτηνοτροφικών
αποβλήτων

Ορνιθοπανίδα
αγροτικών περιοχών

ΕΓΤΑΑ

1b-10

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί στοχευμένες
παρεμβάσεις στις
καλλιέργειες για είδη
ορνιθοπανίδας (No)

Δασικοί και αγροτικοί
οικότοποι

ΕΓΤΑΑ, LIFE

1b-11

Περιοχές Ν2K με μελέτες
βοσκοϊκανότητας (No)

Δασικοί και αγροτικοί
οικότοποι

ΕΓΤΑΑ, LIFE

1b-12

Υλοποίηση μέτρων
αποκατάστασης οικοτόπων
π.χ. αναδασώσεις,
λειτουργία φυτωρίων

Δασικοί τύποι
οικοτόπων

ΕΓΤΑΑ, LIFE

1b-13

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις για τη
διαχείριση
γεωργοκτηνοτροφικών
αποβλήτων (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχει
πραγματοποιηθεί
αποκατάσταση των
οικοτόπων-στόχων (No)

www.edozoume.gr

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί μέτρα και
δράσεις για την
αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας για τους
οικοτόπους-στόχους (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις
διατήρησης βέλτιστων
υδραυλικών συνθηκών
στον υδροφόρο ορίζοντα
(No)

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ 3

Οικότοποι για τους
οποίους έχουν
υλοποιηθεί δράσεις
διατήρησης βέλτιστων
υδραυλικών συνθηκών
στον υδροφόρο
ορίζοντα (No)
Έκταση αγροτεμαχίων
εντός περιοχών N2K
όπου έχουν υλοποιηθεί
στοχευμένες
παρεμβάσεις στις
καλλιέργειες για είδη
ορνιθοπανίδας (ha)
Μελέτες
βοσκοϊκανότητας (No)

Έργα αποκατάστασης
οικοτόπων (No)

Έκταση οικοτόπων
που
έχουν
αποκατασταθεί (ha)

8

ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

(13) Διαχειριστικά
μέτρα διατήρησης:
συντήρηση & βελτίωση
της καλής κατάστασης
διατήρησης των ειδών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Καταγραφή και βελτίωση/
διατήρηση αγροδασικών
συστημάτων

Δασικοί και αγροτικοί
οικότοποι

ΕΓΤΑΑ

1b-28

Δράσεις παρακολούθησης
της υποβάθμισης των
εδαφών και μέτρα
προστασίας τους

Δασικοί και αγροτικοί
οικότοποι

ΕΓΤΑΑ

1b-29

Διαχείριση αγροτικών
εκτάσεων που έχουν
εγκαταλειφθεί ή
απειλούνται με εγκατάλειψη

Αγροτικοί οικότοποι

ΕΓΤΑΑ

1b-30

Δημιουργία και λειτουργία
Χώρων Τροφοδοσίας
Πτωματοφάγων Αρπακτικών
Πτηνών (ΧΤΑΠ) σε εθνικό
επίπεδο

Πτωματοφάγα
Αρπακτικά

ΕΓΤΑΑ

1b-14

Υλοποίηση δράσεων για
δημιουργία: 1) μικροαποθεμάτων φυτών, 2)
τράπεζας γενετικού υλικού
–σπόρων

Όλα τα είδη χλωρίδας

ΕΓΤΑΑ, LIFE

1b-15

www.edozoume.gr

ΔΕΙΚΤΗΣ 1
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις
καταγραφής και
βελτίωσης/ διατήρησης
αγροδασικών συστημάτων
(No)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις
παρακολούθησης της
υποβάθμισης των εδαφών
και μέτρα προστασίας για
τους οικοτόπους-στόχους
(No)
Περιοχές Ν2K όπου έχει
πραγματοποιηθεί
διαχείριση αγροτικών
εκτάσεων που έχουν
εγκαταλειφθεί ή
απειλούνται με
εγκατάλειψη (No)
Προδιαγραφές
Δημιουργίας/Λειτουργίας
Χώρων Τροφοδοσίας
Πτωματοφάγων
Αρπακτικών Πτηνών
(ΧΤΑΠ) (Nαι/Όχι)

Είδη για τα οποία έχουν
δημιουργηθεί μικροαποθέματα φυτών (No)

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ 3

Οικότοποι για τους
οποίους έχουν
υλοποιηθεί δράσεις
παρακολούθησης της
υποβάθμισης των
εδαφών και μέτρα
προστασίας (No)

Χώροι Τροφοδοσίας
Πτωματοφάγων
Αρπακτικών Πτηνών
(ΧΤΑΠ) που έχουν
δημιουρηγηθεί/λειτου
ργούν για τα είδηστόχους (No)
Είδη που έχουν
αποθηκευτεί σε
τράπεζα γενετικού
υλικού (No)

Είδη για τα οποία
έχουν
δημιουργηθεί//λειτ
ουργούν Χώροι
Τροφοδοσίας
Πτωματοφάγων
Αρπακτικών
Πτηνών (ΧΤΑΠ)
(No)

9

ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

(14) Διαχειριστικά
μέτρα διατήρησης σε
σχέση με εισβάλλοντα
ξενικά είδη
(15) Υλοποίηση
σχεδίων διαχείρισης &
συμφωνιών με
ιδιοκτήτες &
διαχειριστές γαιών ή
υδάτων για την τήρηση
συγκεκριμένων
διαδικασιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 1

ΔΕΙΚΤΗΣ 2
Είδη για τα οποία
έχουν υλοποιηθεί
μέτρα και έργα
διαχείρισης για τη
διατήρηση
κατάλληλων μικροκλιματικών και
υδρολογικών
συνθηκών στους
χώρους διαθέρισης
(No)
Είδη για τα οποία
έχουν υλοποιηθεί
δράσεις επανένταξης/
ενίσχυσης (No)

Μέτρα και έργα διαχείρισης
ειδών ασπονδύλων για τη
διατήρηση κατάλληλων
μικρο-κλιματικών και
υδρολογικών συνθηκών
στους χώρους διαθέρισης

Ασπόνδυλα, Euplagia
quadripunctaria
rhodosensis

ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
LIFE, ΠΕΠ

1b-16

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί μέτρα και
έργα διαχείρισης για τη
διατήρηση κατάλληλων
μικρο-κλιματικών και
υδρολογικών συνθηκών
στους χώρους διαθέρισης
για τα είδη-στόχους(No)

Επανένταξη/ ενίσχυση
υφιστάμενων πληθυσμών
φυτών, αυτόχθονων ζώων
και ντόπιων ποικιλιών
φυτών
Σχέδια διαχείρισης και έργα
αποκατάστασης για τον
έλεγχο και εξάλειψη
εισβαλλόντων ξενικών
ειδών

Σπάνια ενδημική πανίδα
και χλωρίδα

LIFE

1b-17

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις
επανένταξης/ ενίσχυσης
(No)

Όλοι οι δασικοί τύποι
οικοτόπων και τα είδη
που απαντώνται σε
αυτούς (Προτεραιότητα
σε δάση με Castanea
sativa)
Αγροτικοί οικότοποι
και είδη

ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ΕΓΤΑΑ & LIFE

1b-18

ΕΓΤΑΑ

1b-19

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί έργα
αποκατάστασης για τον
έλεγχο και την εξάλειψη
εισβαλλόντων ξενικών
ειδών (No)
Εφαρμογή των Κανόνων
Πολλαπλής Συμμόρφωσης
σε περιοχές N2K (Ναι/Όχι)

Αγροτικοί οικότοποι
και είδη

ΕΓΤΑΑ, ΠΕΠ

1b-20

Σχεδιασμός, υποστήριξη της
εφαρμογής και εφαρμογή
των Κανόνων Πολλαπλής
Συμμόρφωσης σε περιοχές
N2000
Διατήρηση τοπίου και
φυτοφραχυών σε αγροτικές
περιοχές

www.edozoume.gr

Ξενικά είδη για τα
οποία εκπονηθεί
μελέτες εκτίμησης
κινδύνου ή
διαχειριστικές
δράσεις (No)

ΔΕΙΚΤΗΣ 3

Κατάλογος των
εισβαλλόντων
ξενικών ειδών
(Ναι/Όχι)

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις για τη
διατήρηση του τοπίου και
των φυτοφραχτών σε
αγροτικές περιοχές (No)

10

ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

(16) Παροχή
υπηρεσιών:
ανταποδοτικά/
αποζημίωση για
δικαιώματα και
απώλεια εισοδημάτων
(17) Παρακολούθηση
και εποπτεία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 1

Μέτρα αποκατάστασης της
υποβαθμισμένης ζώνης
αειφύλλων-πλατυφύλλων

Δασικοί οικότοποι και
είδη

ΕΓΤΑΑ, ΠΕΠ,
LIFE

1b-21

Υλοποίηση δασοπεριβαλλοντικών μέτρων:
Δημιουργία ζωνών μη
εκμετάλλευσης, διατήρηση
νεκρού ξύλου, διαδικασίες
δεντροφύτευσης ή
αναδάσωσης, διαχείριση
ειδικής βλάστησης
Δημιουργία πρωτοκόλλου
περιβαλλοντικής
πιστοποίησης προϊόντων και
καλλιεργητικών πρακτικών Ενίσχυση
επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας
επιχειρήσεων και
παραγωγών σε
προστατευόμενες περιοχές
Αποζημιώσεις κτηνοτρόφων
για απώλεια ζωικού
κεφαλαίου/ μελισσοκόμων

Δασικοί οικότοποι

ΕΓΤΑΑ,
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
LIFE

1b-22

Αγροτικοί οικότοποι
και είδη

ΕΓΤΑΑ

1b-23

Πρωτόκολλα
πιστοποίησης (No)

Canis lupus, Canis
aureus, Ursus arctos

ΕΓΤΑΑ, Πράσινο
Ταμείο

1b-24

Προετοιμασία σχεδίων
επίβλεψης και
πυροπροστασίας

Δασικοί και αγροτικοί
οικότοποι
(Προτεραιότητα σε
μεσογειακά
πευκοδάση), λειμώνες

ΕΓΤΑΑ, Πράσινο
Ταμείο

1b-25

Δαπάνες για
αποζημιώσεις
κτηνοτρόφων για απώλεια
ζωικού κεφαλαίου/
μελισσοκόμων από τα
είδη-στόχους (ευρώ)
Περιοχές Ν2K όπου
εφαρμόζονται σχέδια
επίβλεψης και
πυροπροστασίας (No)

www.edozoume.gr

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ 3

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί μέτρα
αποκατάστασης της
υποβαθμισμένης ζώνης
αειφύλλων-πλατυφύλλων
(No)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δασοπεριβαλλοντικά μέτρα για
τους δασικούς οικοτόπους
(No)

11

ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 1

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ 3

και λόχμες

(17) Παρακολούθηση
και εποπτεία

Ανάπτυξη υποδομών
πυροπροστασίας
(πυροφυλάκια, δεξαμενές
πυρόσβεσης)

(23) Αγορά γης

Απαλλοτριώσεις για
απομάκρυνση νόμιμων
καλλιεργειών

(1,2) Οριστικοποίηση
περιοχών

Μελέτη (ες) αξιολόγησης,
οριοθέτησης /
χαρακτηρισμού νέων
περιοχών για την
συμπλήρωση του θαλάσσιου
Δικτύου Natura 2000 (ΕΖΔ
και ΖΕΠ)

Δασικοί και αγροτικοί
οικότοποι
(Προτεραιότητα σε
μεσογειακά
πευκοδάση), λειμώνες
και λόχμες
Δασικοί & αγροτικοί
οικότοποι

ΕΓΤΑΑ,
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1b-26

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
εγκατασταθεί υποδομές
πυροπροστασίας (No)

ΕΓΤΑΑ, Πράσινο
Ταμείο

1b-27

Απαλλοτριώσεις για
απομάκρυνση νόμιμων
καλλιεργειών μέσα στο
Δίκτυο Ν2Κ (Ναι/Όχι)

G.1.c Μέτρα Προτεραιότητας για τους θαλάσσιους και παράκτιους οικότοπους και είδη της Natura 2000.
Monachus monachus,
θαλάσσιοι οικό-τοποι
(Υφαλοι, Λιβάδια
Posidonia oceanica,
Θαλάσσια σπήλαια,
Αβαθείς κολπίσκοι και
κόλποι, Αμμοσύρσεις
που καλύπτονται
διαρκώς από θαλάσσιο
νερό μικρού βάθους),
Κητώδη &
θαλασσοπούλια.
Σημαντικές Περιοχές
για τα Πουλιά.

ΕΤΘΑ, HORIZON
2020, LIFE

1c-1

www.edozoume.gr

Νέες περιοχές Ν2K (No)

Έκταση νέων περιοχών
N2K (ha)
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ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

(2) Επιστημονικές
μελέτες/κατάλογοι
απογραφής για τον
προσδιορισμό των
περιοχών

Χαρτογράφηση φυσικών
σχηματισμών και οικοτόπων
κατ' εφαρμογή του
Μεσογειακού Κανονισμού
Αλιείας

(5) Προετοιμασία
Σχεδίων Διαχείρισης &
Στρατηγικών

Σύνταξη Σχεδίων
Διαχείρισης / Προστασίας

(6) Σύσταση Φορέων

Οργάνωση και αρχική
λειτουργία μεγάλων
θαλάσσιων περιοχών ειδικής
διαχείρισης και προστασίας
(Θαλάσσια Πάρκα)
Κατασκευή αντιδιαβρωτικών
έργων σε παράκτιες ζώνες ,
στήριξη αμμοθινών

(12) Διαχειριστικά
μέτρα διατήρησης:
συντήρηση & βελτίωση
της καλής κατάστασης
διατήρησης των
οικοτόπων

Αποκατάσταση υδρολογικού
ισοζυγίου γλυκού/ αλμυρού
νερού

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 1

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ 3

Posidonia oceanica,
Cymodosea nodosa,
Zostera marina, Zostera
noltii, Halophila
stipulacea.
Κοραλλιογενείς
σχηματισμοί,
Σχηματισμοί
ασβεστολιθικών
ροδοφυκών (Τραγάνες)
Νέες θαλάσσιες
περιοχές Ν2000, Caretta
caretta, Monachus
monachus, παράκτιοι
και αλλοφυτικοί
οικότοποι
Monachus monachus,
Caretta caretta,
Θαλασσοπούλια,
θαλάσσιοι οικότοποι

ΕΤΘΑ

1c-2

Μελέτες χαρτογράφησης
φυσικών σχηματισμών και
οικοτόπων κατ' εφαρμογή
του Μεσογειακού
Κανονισμού Αλιείας για τα
είδη/οικοτόπους στόχους
(Νο)

Έκταση
χαρτογράφησης
φυσικών σχηματισμών
και οικοτόπων κατ'
εφαρμογή του
Μεσογειακού
Κανονισμού Αλιείας σε
εθνικό επίπεδο (ha)

ΕΤΘΑ,
ΥΜΕΠΕΡΡΑ,
EEA GRANTS

1c-5

Σχέδια Διαχείρισης για
θαλάσσιες περιοχές Ν2K
(Νο)

Σχέδια δράσης για είδη
και οικοτόπους
στόχους (Νο)

Έκταση νέων
θαλάσσιων
περιοχών N2K (ha)

ΕΤΘΑ, LIFE IP

1c-6

Φορείς Διαχείρισης που
συστάθηκαν για θαλάσσιες
περιοχές Ν2K (Νο)

Νέες θαλάσσιες
περιοχές N2K (No)

Έκταση νέων
Θαλάσσιων
Προστατευόμενων
Περιοχών (ha)

Aμμοθίνες

ΕΤΘΑ,
ΥΜΕΠΕΡΡΑ

1c-7

Παράκτιες
λιμνοθάλασσες,
Μεσογειακές
αλατούχες στέπες
(Δέλτα Έβρου και
Λιμνοθάλασσα
Αγγελοχωρίου)

ΕΓΤΑΑ, ΠΕΠ,
LIFE

1c-8

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί
αντιδιαβρωτικά έργα και
έργα στήριξης αμμοθινών
για τους οικοτόπουςστόχους (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί έργα
αποκατάστασης
υδρολογικού ισοζυγίου
γλυκού/ αλμυρού νερού
για τους οικοτόπουςστόχους (No)

Οικότοποι για τους
οποίους έχουν
υλοποιηθεί
αντιδιαβρωτικά έργα
και έργα στήριξης
αμμοθινών (No)
Οικότοποι για τους
οποίους έχουν
υλοποιηθεί έργα
αποκατάστασης
υδρολογικού ισοζυγίου
γλυκού/ αλμυρού
νερού (No)

www.edozoume.gr
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ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 1

Διαχείριση φερτών υλών

Παράκτιες
λιμνοθάλασσες

ΕΓΤΑΑ, ΠΕΠ

1c-9

Μελέτη τοποθέτησης
τεχνητών υφάλων για την
προστασία των λιβαδιών
Ποσειδωνίας

Λειβάδια Ποσειδωνίας

ΕΤΘΑ, EEA
GRANTS

1c-11

Περιορισμός χρήσης
συρόμενων αλιευτικών
εργαλείων και αγκυροβολίας
σκαφών αναψυχής

Λιβάδια Ποσειδωνίας

ΕΤΘΑ

1c-12

Ειδική νομοθεσία για τον
περιορισμό χρήσης
συρόμενων αλιευτικών
εργαλείων και
αγκυροβολίας σκαφών
αναψυχής (Ναι/Όχι)

Διαχείριση επισκεπτών

Αμμοθίνες,
λιμνοθάλασσες,
παράκτιοι και
αλλοφυτικοί οικότοποι,
θαλάσσιοι οικότοποι
(θαλάσσια σπήλαια).
Aμμοθίνες

ΕΓΤΑΑ, ΠΕΠ,
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1c-14

Περιοχές N2K όπου
πραγματοποιείται
διαχείριση επισκεπτών
(No)

ΠΕΠ,
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1c-15

Θαλάσσιες Περιοχές
Ν2000

ΕΤΘΑ

1c-16

Περιοχές Ν2K όπου
πραγματοποιείται έλεγχος
για παράνομες
αμμοληψίες (No)
Προστατευόμενες
περιοχές αλιείας που
οριοθετήθηκαν (No)

Περιορισμός/ εξάλειψη
αμμοληψιών
(13) Διαχειριστικά
μέτρα διατήρησης:
συντήρηση & βελτίωση
της καλής κατάστασης

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Δημιουργία
προστατευόμενων περιοχών
αλιείας

www.edozoume.gr

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί έργα
διαχείρισης φερτών υλών
για τους οικοτόπουςστόχους (No)
Μελέτες τοποθέτησης
τεχνητών υφάλων για την
προστασία των λιβαδιών
Ποσειδωνίας (No)

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ 3

Περιοχές N2K όπου
έχουν
πραγματοποιηθεί
μελέτες τοποθέτησης
τεχνητών υφάλων για
την προστασία των
λιβαδιών Ποσειδωνίας
(No)
Θαλάσσιες περιοχές
N2K όπου έχουν
υλοποιηθεί μέτρα
περιορισμού των
συρόμενων αλιευτικών
εργαλείων και
αγκυροβολίας σκαφών
αναψυχής (No)

Έκταση
προστατευόμενων
περιοχών αλιείας που
θεσμοθετήθηκαν (ha)

Περιοχές N2K όπου
θεσμοθετήθηκαν
προστατευόμενες
περιοχές αλιείας
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ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 1

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

διατήρησης των ειδών

ΔΕΙΚΤΗΣ 3
(No)

Δράσεις για πρόληψη και
περιορισμό θανάτων ατόμων
από αλιευτικά εργαλεία

Θαλασσοπούλια, Caretta
caretta, Monachus
monachus, Κήτη

ΕΤΘΑ

1c-17

Πρόγραμμα εγκατάστασης
τεχνητών φωλιών, νησίδων
και σχεδίων για
συγκεκριμένα είδη
χαρακτηρισμού

Θαλασσοπούλια &
Μαυροπετρίτης

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1c-19

Κατασκευή αντιδιαβρωτικών
έργων

Caretta caretta

ΕΤΘΑ

1c-20

Αντιδιαβρωτικά έργα που
έχουν υλοποιηθεί για το
είδος-στόχος (Νο)

Έλεγχος αριθμού
τουριστικών σκαφών στις
θαλάσσιες σπηλιές

Monachus monachus

LIFE, ΕΤΘΑ,
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1c-21

Επανεισαγωγή και μεταφορά
πληθυσμών σε νέα
ενδιαιτήματα μέσα στο
εύρος εξάπλωσης τους

Acipenser sturio

ΕΤΘΑ

1c-22

Προσδιορισμός περιοχών
αναπαραγωγής και
συγκέντρωσης γόνου

Λιμνοθάλασσες, είδη
προτεραιότητας
ιχθυοπανίδας

ΕΤΘΑ

1c-24

Περιοχές Ν2K όπου
πραγματοποιείται έλεγχος
των τουριστικών σκαφών
(No)
Έργα που έχουν
υλοποιηθεί για την
επανεισαγωγή και
μεταφορά πληθυσμών σε
νέα ενδιαιτήματα για τα
είδη-στόχους (Ναι/Όχι)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί έργα/μελέτες
προσδιορισμού περιοχών
αναπαραγωγής και

www.edozoume.gr

Θαλάσσιες περιοχές Ν2K
όπου έχουν μέτρα με
στόχο τον περιορισμό
θανάτων ατόμων από
αλιευτικά εργαλεία για τα
είδη-στόχους (Νο)
Τεχνητές φωλιές, νησίδες
και σχεδίες που έχουν
εγκατασταθεί για τα είδηστόχους (No)

Έργα για τον
περιορισμό θανάτων
ατόμων από αλιευτικά
εργαλεία για τα είδηστόχους (Νο)
Περιοχές N2K όπου
έχουν εγκατασταθεί
τεχνητές φωλιές,
νησίδες και σχεδίες
για τα είδη-στόχους
(No)
Περιοχές N2K όπου
έχουν υλοποιηθεί
αντιδιαβρωτικά έργα
για το είδος-στόχο
(No)

Είδη για τα οποία
έχουν εγκατασταθεί
τεχνητές φωλιές,
νησίδες και σχεδίες
(No)

Είδη για τα οποία
έχουν υλοποιηθεί
έργα/μελέτες
προσδιορισμού
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ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

(14) Διαχειριστικά
μέτρα διατήρησης σε
σχέση με εισβάλλοντα
ξενικά είδη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 1

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ 3

συγκέντρωσης γόνου (No)

περιοχών
αναπαραγωγής και
συγκέντρωσης γόνου
(No)
Είδη που έχουν
ωφεληθεί από
έργα/δράσεις ελέγχου
των πληθυσμών
αρουραίων σε
βραχονησίδες με
αποικίες σημαντικών
ειδών ορνιθοπανίδας
(No)
Περιοχές N2K όπου
έχουν υλοποιηθεί
έργα/δράσεις με στόχο
την ανίχνευση, την
πρόληψη εισόδου και
τον έλεγχο θαλάσσιων
ξενικών ειδών (No)
Οικότοποι για τους
οποίους
πραγματοποιούνται
δράσεις
παρακολούθησης και
ελέγχου της
διάβρωσης καθώς και
εξειδικευμένων δομών
(No)

Εθνικός κατάλογος
θαλάσσιων ξενικών
ειδών (Ναι/Όχι)

Έλεγχος των πληθυσμών
αρουραίων σε βραχονησίδες
με αποικίες σημαντικών
ειδών ορνιθοπανίδας

Θαλασσοπούλια &
Μαυροπετρίτης

ΕΓΤΑΑ

1c-25

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί έργα/δράσεις
με στόχο τον έλεγχο των
πληθυσμών αρουραίων σε
βραχονησίδες με αποικίες
σημαντικών ειδών
ορνιθοπανίδας (No)

Ξενικά είδη σε θαλάσσια
οικοσυστήματα: ανίχνευση,
πρόληψη εισόδου, έλεγχος,
εξάλειψη ειδών εισβολέων,
αποκατάσταση
οικοσυστημάτων.

Θαλάσσιες Περιοχές
Ν2000

ΕΤΘΑ

1c-26

Θαλάσσια ξενικά είδη για
τα οποία έχουν
υλοποιηθεί διαχειριστικές
δράσεις (Νο)

(17) Παρακολούθηση
και εποπτεία

Παρακολούθηση και έλεγχος
διάβρωσης καθώς και
εξειδικευμένων δομών
παράκτιων τύπων
οικοτόπων

Aμμοθίνες

ΕΤΘΑ, ΕΓΤΑΑ,
ΠΕΠ

1c-27

Περιοχές Ν2K όπου
πραγματοποιούνται
δράσεις παρακολούθησης
και ελέγχου διάβρωσης
καθώς και
εξειδικευμένων δομών για
τους οικοτόπους-στόχους
(No)

(19) Επιτήρηση και
φύλαξη των περιοχών

Περιορισμός ρύπανσης,
έλεγχος βόσκησης

Παράκτιοι, θαλάσσιοι
οικότοποι

ΕΤΘΑ,
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ΠΕΠ

1c-28

Περιοχές Ν2K στις οποίες
πραγματοποιείται έλεγχος
περιορισμού της
ρύπανσης και της
βόσκησης (No)

www.edozoume.gr

16

ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 1

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ 3

G.1.d Μέτρα Προτεραιότητας για τους οικότοπους και τα είδη της Natura 2000 των υγροτόπων (συμπεριλαμβανομένων των τυρφώνων)
(5) Προετοιμασία
Σχεδίων Διαχείρισης &
Στρατηγικών

Στρατηγικός σχεδιασμός σε
εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο για την
αντιμετώπιση ξενικών και
εισβολικών ειδών
(αμερικανικό μινκ,
χορτοφάγος κυπρίνος)

Όλοι οι οικότοποι &
είδη υγροτόπων με
προτεραιότητα στην
αναπαραγόμενη
ορνιθοπανίδα
(βαλτόπαπια,
αργυροπελεκάνος,
ερωδιοί, γλαρόμορφα),
ιχθυοπανίδα
υγροτόπων
Είδη ιχθυοπανίδας
λιμνών

ΕΓΤΑΑ,
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
LIFE

1d-2

Στρατηγικός σχεδιασμός
σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο για
την αντιμετώπιση του
αμερικανικού μινκ και του
χορτοφάγου κυπρίνου
(Ναι/Όχι)

ΕΤΘΑ

1d-3

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
προσδιοριστεί περιοχές
αναπαραγωγής και
συγκέντρωσης γόνου των
ειδών-στόχων (No)

Στρατηγική μελέτη
παρεμβάσεων
εξορθολογισμού γεωργικών
πρακτικών σε γαίες που
γειτνιάζουν με σημαντικές
υγροτοπικές περιοχές

Όλοι οι οικότοποι και
είδη υγροτόπων, με
προτεραιότητα σε
παρυδάτια, υδρόβια,
ερωδιόμορφα και
πελεκανόμορφα πτηνά

ΕΓΤΑΑ

1d-4

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
γίνει στρατηγικές μελέτες
παρεμβάσεων
εξορθολογισμού
γεωργικών πρακτικών σε
γαίες που γειτνιάζουν με
σημαντικές υγροτοπικές
περιοχές (No)

Προδιαγραφές χωροθέτησης
μικρών υδροηλεκτρικών
έργων (ΜΥΕ)<10MW με
κριτήρια διατήρησης της
βιοποικιλότητας

Όλοι οι οικότοποι &
είδη υγροτόπων

ΥΜΕΠΕΡΡΑ,
LIFE , ΕΓΤΑΑ,
Ιδιωτική
χρηματοδότηση

1d-6

Προδιαγραφές
χωροθέτησης μικρών
υδροηλεκτρικών έργων
(ΜΥΕ)<10MW με κριτήρια
διατήρησης της
βιοποικιλότητας (Ναι/Όχι)

Προσδιορισμός περιοχών
αναπαραγωγής και
συγκέντρωσης γόνου ειδών
προτεραιότητας
ιχθυοπανίδας

www.edozoume.gr

Είδη για τα οποία
έχουν προσδιοριστεί
περιοχές
αναπαραγωγής και
συγκέντρωσης γόνου
(No)
Στρατηγικές μελέτες
παρεμβάσεων
εξορθολογισμού
γεωργικών πρακτικών
σε γαίες που
γειτνιάζουν με
σημαντικές
υγροτοπικές περιοχές
που έχουν εκπονηθεί
(No)
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ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(12) Διαχειριστικά
μέτρα διατήρησης:
συντήρηση & βελτίωση
της καλής κατάστασης
διατήρησης οικοτόπων

(13) Διαχειριστικά
μέτρα διατήρησης:
συντήρηση & βελτίωση
της καλής κατάστασης
διατήρησης των ειδών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 1

Υλοποίηση Ειδικών
Διαχειριστικών Σχεδίων, π.χ
για καλαμώνες, βόσκηση
πολλαπλών σκοπών,
προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, αλιευτική
διαχείριση, επισκεψιμότητα
Αποκατάσταση περιοχών
διάθεσης στερεών
αποβλήτων

Όλοι οι οικότοποι &
είδη υγροτόπων

ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ΕΓΤΑΑ

1d-7

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί Ειδικά
Διαχειριστικά Σχέδια για
τα είδη/οικοτόπους
στόχους (No)

Όλοι οι υγρότοποι

ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ΠΕΠ

1d-8

Χωροθέτηση και βιώσιμη
διαχείριση των αμμοληψιών

Ποταμοί & εκβολές
ποταμών

ΕΠΑνΕΚ, ΠΕΠ

1d-9

Αποκατάσταση της τροφικής
κατάστασης
προστατευόμενων
υγροτόπων. Διαχείριση
απόληψης νερού &
βελτίωση/ αποκατάσταση
υδρολογικού ισοζυγίου

Όλοι οι υγρότοποι,
Valencia letourneuxi,
είδη ιχθυοπανίδας

ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
EEA GRANTS,
LIFE

1d-10

Παρεμβάσεις περιορισμού
της θνησιμότητας της
ορνιθοπανίδας υγροτόπων
σε γραμμικές υποδομές

Μεγάλα υδρόβια πουλιά
(Ερωδιοί,
πελεκανόμορφα)

Εθνικοί πόροι,
Ιδιωτική
χρηματοδότηση
, LIFE

1d-11

Περιοχές Ν2K όπου έχει
γίνει αποκατάσταση
περιοχών διάθεσης
στερεών αποβλήτων (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις
χωροθέτησης και
βιώσιμης διαχείρισης των
αμμοληψιών (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
γίνει δράσεις
αποκατάστασης της
τροφικής κατάστασης των
υγροτόπων, διαχείριση
απόληψης νερού ή
βελτίωση/αποκατάσταση
υδρολογικού ισοζυγίου
(No)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
γίνει παρεμβάσεις
περιορισμού της
θνησιμότητας της
ορνιθοπανίδας υγροτόπων
σε γραμμικές υποδομές
(No)

www.edozoume.gr

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ 3
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ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ
Κατασκευή τεχνητών
νησίδων και φωλιών
Μέτρα αντιρρύπανσης και
αποκατάστασης ρυπασμένων
- υποβαθμισμένων περιοχών
υγροτόπων

(13) Διαχειριστικά
μέτρα διατήρησης:
συντήρηση & βελτίωση
της καλής κατάστασης
διατήρησης των ειδών
(14) Διαχειριστικά
μέτρα διατήρησης σε
σχέση με εισβάλλοντα
ξενικά είδη

(15) Υλοποίηση
σχεδίων διαχείρισης &
συμφωνιών με
ιδιοκτήτες &
διαχειριστές γαιών ή
υδάτων για την τήρηση
συγκεκριμένων
διαδικασιών

Δημιουργία εθνικού αρχείου
εμπλουτισμών με ιχθύες /
Επανεισαγωγή και μεταφορά
πληθυσμών σε νέα
ενδιαιτήματα μέσα στο
εύρος εξάπλωσης τους
Παρεμβάσεις ελέγχου
εισβολικών ειδών σε
επιλεγμένους υγροτόπους

Υλοποίηση παρεμβάσεων
εξορθολογισμού γεωργικών
πρακτικών σε παρακείμενες
περιοχές σημαντικών
υγροτόπων

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 1

Πελεκάνοι, γλαρόνια,
πελαργοί / είδη
ορνιθοπανίδας,
Περιοχές ΖΕΠ
Όλοι οι υγρότοποι,
ιχθυοπανίδα
υγροτόπων

ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ΕΓΤΑΑ

1d-12

Τεχνητές νησίδες και
φωλιές που
κατασκευάστηκαν (No)

ΕΓΤΑΑ, ΠΕΠ

1d-13

Valencia letourneuxi,
άλλα είδη ιχθυοπανίδας

ΕΓΤΑΑ

1d-15

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις
αντιρρύπανσης και
αποκατάστασης
ρυπασμένων υποβαθμισμένων
περιοχών υγροτόπων (No)
Εθνικό αρχείο
εμπλουτισμών με ιχθύες
(Ναι/Όχι)

Όλοι οι οικότοποι και
είδη υγροτόπων, με
προτεραιότητα σε
αναπαραγόμενα πτηνά,
όπως η βαλτόπαπια και
ο αργυροπελεκάνος,
καθώς και ερωδιούς
και γλαρόμορφα
Όλοι οι οικότοποι και
είδη υγροτόπων, με
προτεραιότητα σε
παρυδάτια, υδρόβια,
ερωδιόμορφα και
πελεκανόμορφα πτηνά

ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ΕΓΤΑΑ

1d-16

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις
ελέγχου εισβλητικών
ειδών σε υγρότοπους (No)

ΕΓΤΑΑ, LIFE

1d-17

Περιοχές Ν2K όπου
υλοποιούνται
παρεμβάσεις
εξορθολογισμού
γεωργικών πρακτικών σε
παρακείμενες περιοχές
σημαντικών υγροτόπων
(No)

www.edozoume.gr

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ 3

Περιοχές Ν2K όπου
έχουν κατασκευαστεί
τεχνητές νησίδες και
φωλιές (No)

Είδη για τα οποία
έχουν υλοποιηθεί έργα
επανεισαγωγής και
μεταφοράς πληθυσμών
(No)
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ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(20) Παροχή
ενημερωτικού υλικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ
Ενημέρωσηευαισθητοποίηση ειδικών
ομάδων χρηστών των
υγροτόπων

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Όλοι οι οικότοποι και
είδη υγροτόπων

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ
ΕΠΑνΕΚ, LIFE ,
ΕΠΑΑΔ,
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,

ΚΩΔΙΚΟΣ
1d-18

ΔΕΙΚΤΗΣ 1

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ 3

Περιοχές Ν2K με
υγροτόπους όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις
ενημέρωσηςευαισθητοποίησης σε
ειδικές ομάδες χρηστών
(No)

G.2 Άλλα μέτρα προτεραιότητας
G.2.a Μέτρα Προτεραιότητας για τη διασφάλιση των ωφελειών από τα οικοσυστήματα της Natura 2000, ειδικά σε σχέση με τη μετρίαση και προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή

(5) Προετοιμασία
Σχεδίων &
Στρατηγικών
Διαχείρισης

Καθορισμός
προτεραιοτήτων δράσης για
τη διατήρηση και
αποκατάσταση υγροτόπων
που κινδυνεύουν από την
κλιματική αλλαγή

Όλοι οι υγρότοποι

ΠΕΠ,
ΥΜΕΠΕΡΡΑ,
LIFE

2a-1

Εκπόνηση ειδικών
επιστημονικών μελετών για
την εκτίμηση επιπτώσεων
και τον μετριασμό/
προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή για τύπους
οικοτόπων και είδη

Δασικοί οικότοποι,
υγρότοποι, παράκτιοι
οικότοποι, αμφίβια&
επιλεγμένα είδη
ορνιθοπανίδας

ΠΕΠ,
ΥΜΕΠΕΡΡΑ,
HORIZON 2020

2a-2

www.edozoume.gr

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
καθοριστεί
προτεραιότητες δράσης
για τη διατήρηση και
αποκατάσταση υγροτόπων
που κινδυνεύουν από την
κλιματική αλλαγή (No)
Ειδικές επιστημονικές
μελέτες που έχουν
εκπονηθεί για την
εκτίμηση των
επιπτώσεων και τον
μετριασμό/ προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή για
τύπους οικοτόπων και
είδη στόχους (No)

Οικότοποι για τους
οποίους έχουν
εκπονηθεί ειδικές
επιστημονικές
μελέτες για την
εκτίμηση των
επιπτώσεων και τον
μετριασμό/
προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή (No)

Είδη για τα οποία
έχουν εκπονηθεί
ειδικές
επιστημονικές
μελέτες για την
εκτίμηση των
επιπτώσεων και
τον μετριασμό/
προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή
(No)
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(12) Διαχειριστικά
μέτρα διατήρησης:
συντήρηση & βελτίωση
της καλής κατάστασης
διατήρησης των
οικοτόπων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 1

ΔΕΙΚΤΗΣ 2
Περιοχές N2K όπου
έχουν υλοποιηθεί έργα
για την ενίσχυση της
προσαρμοστικότητας
των οικοσυστημάτων
και της
βιοποικιλότητας στις
κλιματικές αλλαγές
(No)

Ενίσχυση της
προσαρμοστικότητας των
οικοσυστημάτων και της
βιοποικιλότητας στις
κλιματικές αλλαγές

Όλες οι Ν2000

HORIZON 2020,
EEA GRANTS,
ΥΜΕΠΕΡΡΑ,

2a-4

Έργα που έχουν
υλοποιηθεί για την
ενίσχυση της
προσαρμοστικότητας των
οικοσυστημάτων και της
βιοποικιλότητας στις
κλιματικές αλλαγές στο
Δίκτυο N2K (No)

Δράσεις διαμόρφωσης,
αποκατάστασης και
διαχείρισης πράσινων
υποδομών για την βελτίωση
της διασύνδεσης των
περιοχών Ν2000 σε
περιφερειακό επίπεδο

Όλες οιΝ2000

ΕΓΤΑΑ, LIFE,
ΠΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΡΑ

2a-5

Αποκατάσταση καμένων/
υποβαθμισμένων δασικών
περιοχών του δικτύου
Natura 2000 με εγχώρια είδη
που δεν ευνοούν την
εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Δασικοί τύποι
οικοτόπων

ΕΓΤΑΑ, LIFE

2a-6

Ανάσχεση διάβρωσης και
ερημοποίησης εδαφών

Όλοι οι χερσαίοι τύποι
οικοτόπων

ΕΓΤΑΑ,
ΥΜΠΕΠΕΡΑΑ,
ΠΕΠ, LIFE

2a-7

Έργα που έχουν
υλοποιηθεί για
διαμόρφωση,
αποκατάσταση και
διαχείριση πράσινων
υποδομών για την
βελτίωση της
διασύνδεσης των
περιοχών Ν2Κ σε
περιφερειακό επίπεδο
(No)
Έργα που έχουν
πραγματοποιηθεί για την
αποκατάσταση καμένων/
υποβαθμισμένων δασικών
περιοχών του Δικτύου
N2Κ με εγχώρια είδη που
δεν ευνοούν την
εξάπλωση της πυρκαγιάς
(No)
Έργα που έχουν
πραγματοποιηθεί για την
ανάσχεση της διάβρωσης
και της ερημοποίησης των
εδαφών μέσα στο Δίκτυο
N2K (No)

www.edozoume.gr

ΔΕΙΚΤΗΣ 3

Περιοχές N2K όπου
έχουν υλοποιηθεί έργα
για την αποκατάσταση
καμένων/
υποβαθμισμένων
δασικών περιοχών με
εγχώρια είδη που δεν
ευνοούν την εξάπλωση
της πυρκαγιάς (No)
Περιοχές N2K όπου
έχουν υλοποιηθεί έργα
για την ανάσχεση της
διάβρωσης και της
ερημοποίησης των
εδαφών (No)
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ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 1

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ 3

G.2.b Μέτρα Προτεραιότητας για την προώθηση αειφόρου τουρισμού και απασχόλησης σε σχέση με την Natura 2000
(5) Προετοιμασία
σχεδίων και
στρατηγικών
διαχείρισης

Εκπόνηση ολοκληρωμένων
προγραμμάτων ανάπτυξης
οικοτουρισμού σε Εθνικά &
Περιφερειακά Πάρκα και σε
άλλες ενότητες περιοχών
(ευρύτερες χωρικές
ενότητες, περιφέρειες).
Επικαιροποίηση εθνικής
στρατηγικής για τον
οικοτουρισμό

Όλες οι Ν2000

ΕΠΑνΕΚ, ΠΕΠ,
LIFE IP
ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

2b-1

Έργα ανάπτυξης
οικοτουρισμού στο Δίκτυο
N2K (No)

Όλες οιΝ2000

ΕΠΑνΕΚ

2b-2

Ανάπτυξη συστήματος
πιστοποίησης τοπικών
προϊόντων καθώς και
οικοτουριστικών περιοχών,
δράσεων, υπηρεσιών &
υποδομών

Όλες οιΝ2000

ΕΠΑνΕΚ, ΠΕΠ,
ΕΓΤΑΑ

2b-3

(20) Παροχή
ενημερωτικού υλικού

Σύνταξη υλικού
επικοινωνίας για προβολή
του δικτύου Natura ως
μοχλού περιφερειακής
ανάπτυξης

Όλες οιΝ2000

ΕΠΑνΕΚ, LIFE
INFO,
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,

2b-4

(24) Ειδικές υποδομές
για τη διαχείριση του
περιβάλλοντος

Δράσεις/ έργα υποστήριξης
του πράσινου τουρισμού και
του οικοτουρισμού

Όλες οιΝ2000

ΕΠΑνΕΚ, ΠΕΠ

2b-5

Εθνική στρατηγική για τον
οικοτουρισμό
επικαιροποιημένη
(Ναι/Όχι)
Συστήματα πιστοποίησης
τοπικών προϊόντων
καθώς και
οικοτουριστικών
περιοχών, δράσεων,
υπηρεσιών & υποδομών
στο Δίκτυο N2K (No)
Περιοχές N2K όπου
δημιουργήθηκε υλικό
επικοινωνίας για προβολή
του δικτύου Natura ως
μοχλού περιφερειακής
ανάπτυξης (No)
Έργα υποστήριξης του
πράσινου τουρισμού και
του οικοτουρισμού σε
περιοχές N2K (No)

(8) Αναθεώρηση
σχεδίων διαχείρισης,
στρατηγικών και
πλάνων
(12) Διαχειριστικά
μέτρα διατήρησης:
συντήρηση & βελτίωση
της καλής κατάστασης
διατήρησης των
οικοτόπων

www.edozoume.gr

Περιοχές N2K όπου
υλοποιήθηκαν έργα
υποστήριξης του
πράσινου τουρισμού
και του οικοτουρισμού
σε περιοχές (No)
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ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Όλες οι Ν2000

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ΠΕΠ, ΕΓΤΑΑ,
LIFE

ΚΩΔΙΚΟΣ

(25) Υποδομές για
δημόσια πρόσβαση,
ερμηνεία, παρατήρηση
κλπ

Κατασκευή, ανάδειξη και
συντήρηση ανοιχτών χώρων
ερμηνείας περιβάλλοντος,
διαδρομές ερμηνείας
περιβάλλοντος

2b-6

(5) Προετοιμασία
Σχεδίων &
Στρατηγικών
Διαχείρισης

Σχεδιασμός πράσινων
υποδομών και οριοθέτηση
οικολογικών διαδρόμων σε
επίπεδο Περιφέρειας

Όλες Ν2000

ΠΕΠ, Πράσινο
Ταμείο

2c-1

Οικονομική και κοινωνική
αποτίμηση των λειτουργιών
που προσφέρουν τα
οικοσυστήματα σε
προστατευόμενες περιοχές
και διερεύνηση δυνατοτήτων
υποστήριξης επενδυτικών
δραστηριοτήτων
Ενίσχυση
επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας
επιχειρήσεων και
παραγωγών σε
προστατευόμενες περιοχής Δημιουργία πρωτοκόλλου
περιβαλλοντικής
πιστοποίησης προϊόντων και
καλλιεργητικών πρακτικών

Όλες Ν2000

ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ΕΠΑνΕΚ,
HORIZON 2020

2c-2

Όλες Ν2000

ΕΓΤΑΑ, LIFE,
ΕΠΑνΕΚ,
Πράσινο Ταμείο

2c-4

ΔΕΙΚΤΗΣ 1
Περιοχές Ν2K όπου
κατασκευάστηκαν,
αναδείχτηκαν και
συντηρήθηκαν
διαδρομές/χώροι
ερμηνείας περιβάλλοντος
(No)

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ 3

Διαδρομές/χώροι
ερμηνείας
περιβάλλοντος που
κατασκευάστηκαν,
αναδείχτηκαν και
συντηρήθηκαν (No)

G.2.c Μέτρα Προτεραιότητας για την προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων σε σχέση με την Natura 2000

(15) Υλοποίηση πλάνων
διαχείρισης και
συμφωνιών με
ιδιοκτήτες &
διαχειριστές γαιών ή
υδάτων για την
εφαρμογή
συγκεκριμένων
προτάσεων

www.edozoume.gr

Περιοχές N2K όπου έχουν
δημιουργηθεί πράσινες
υποδομές και έχει γίνει
οριοθέτηση οικολογικών
διαδρόμων σε επίπεδο
Περιφέρειας (No)
Περιοχές N2K όπου έχει
πραγματοποιηθεί
οικονομική και κοινωνική
αποτίμηση των
οικοσυστημικών
υπηρεσιών (No)

Έργα δημιουργίας
πράσινων υποδομών
και οριοθέτησης
οικολογικών
διαδρόμων σε επίπεδο
Περιφέρειας (No)

Περιοχές N2K όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις
ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας
επιχειρήσεων και
παραγωγών (Νο)
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ΚΩΔ./ ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

(12) Διαχειριστικά
μέτρα προστασίαςσυντήρηση και
βελτίωση της καλής
κατάστασης
διατήρησης των
οικοτόπων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΟΙ/ ΤΥΠΟΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ/
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Προστασία, βιολογική
παραγωγή, διαχείριση και
αειφόρος εκμετάλλευση των
αρτύσιμων βοτάνων

Δασικοί και αγροτικοί
οικότοποι

ΕΓΤΑΑ

2c-5

Προώθηση καινοτόμων
μεθόδων- τεχνολογιών και
ολοκληρωμένων
προσεγγίσεων για την
αντιμετώπιση πιθανών
προβλημάτων εντός
περιοχών Natura 2000 (π.χ.
αποκατάσταση εδαφών,
επιφανειακών υδάτων
ποταμών, λιμνών κτλ από
ρύπανση)

Όλες Ν2000

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

2c-6

www.edozoume.gr

ΔΕΙΚΤΗΣ 1
Εκτάσεις σε περιοχές N2K
όπου έχει
χρηματοδοτηθεί η
βιολογική παραγωγή
αρτύσιμων βοτάνων (ha)
Έργα που προωθούν
καινοτόμες μεθόδους,
τεχνολογίες και
ολοκληρωμένες
προσεγγίσεις για την
αντιμετώπιση πιθανών
προβλημάτων σε περιοχές
N2K (No)

ΔΕΙΚΤΗΣ 2

ΔΕΙΚΤΗΣ 3

Περιοχές N2K όπου
έχουν υλοποιηθεί
δράσεις που προωθούν
καινοτόμες μεθόδους,
τεχνολογίες και
ολοκληρωμένες
προσεγγίσεις για την
αντιμετώπιση πιθανών
προβλημάτων (Νο)
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