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ΠΕΡΙΛ
ΛΗΨΗ
Τα Π
Πλαίσια Δράσ
σεων Προτερα
αιότητας (ΠΔΠ
Π) αποτελούνν εργαλεία στρ
ρατηγικού πολλυετούς σχεδιιασμού τα
οποία εκκπονούνται από
α
κάθε Κράτος Μέλος βάσει του άρθρου
ά
8 παρ
ράγραφος 1 της οδηγίας για τους
οικοτόποους με στόχο την παροχή ολοκληρωμέννης επισκόπη
ησης των μέτρ
ρων που απααιτούνται για την ορθή
διαχείρισ
ση του πανευρρωπαϊκού δικ
κτύου Natura 2000 και τηςς συνδεόμενη
ης με αυτό πρράσινης υποδομής, τον
προσδιορρισμό των χρρηματοδοτικώνν αναγκών γιια τα εν λόγω
ω μέτρα και τη σύνδεσή ττους με τα αντίστοιχα
α
χρηματοδδοτικά προγράμματα της ΕΕ.
Ε Σύμφωνα με τους στόχχους της Οδηγγίας των Οικοοτόπων 92/43
3/ΕΟΚ, τα
μέτρα ποου περιλαμβά
άνονται στα ΠΔΠ
Π
σχεδιάζοονται με κύριο σκοπό τη διασφάλιση ττης διατήρησ
σης, ή της
αποκατάσ
στασης σε ικα
ανοποιητική κατάσταση
κ
διιατήρησης, τω
ων φυσικών οικοτόπων
ο
καιι των ειδών ενωσιακής
ε
σημασίαςς. Στόχος τω
ων ολοκληρωμένων έργωνν LIFE Φύση
η είναι να υλοποιήσουν
υ
το Πλαίσιο Δράσεων
Προτερα
αιότητας (ΠΔΠ
Π) για το Δίκτυο Natura 20000, τόσο μέσω
ω της χρηματο
οδότησης απόό το LIFE όσο και μέσω
του συνττονισμού και της κινητοποίίησης άλλων σχετικών πηγγών χρηματοδ
δότησης από ττην Ένωση, εθνικών
ε
ή
ιδιωτικώνν.
Στη
ην Ελλάδα, τοο Πλαίσιο Δρά
άσεων Προτεεραιότητας για
α το Δίκτυο Natura
N
2000 γγια την προγρ
ραμματική
περίοδο 22014-2020 ολλοκληρώθηκε τον Δεκέμβρριο του 2014. Περιλαμβάνεει ένα σύνολοο 103 μέτρων,, τα οποία
στοχεύουυν στην ολοκ
κλήρωση της οργάνωσης και λειτουργγίας του εθνικού συστήμαατος προσταττευόμενων
περιοχώνν και στη βελττίωση της καττάστασης διαττήρησης ειδώνν και τύπων οικοτόπων
ο
κοιν
ινοτικού ενδια
αφέροντος
με μη ικα
ανοποιητική κατάσταση
κ
δια
ατήρησης συμμπεριλαμβανομ
μένων των πτη
ηνών.
Το Έ
Έργο LIFE IP
P 4 Natura συμ
μβάλει στην υυλοποίηση του
υ ΠΔΠ 2014-2
2020 τόσο μέσ
έσα από τις δρ
ράσεις που
περιλαμββάνει όσο και μέσω των συμπληρωματικκών χρηματοδο
οτήσεων που έχουν συνδεθθεί με το έργο μέσω του
Συμφωνη
ητικού Επιχορρήγησης με τη
ην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οιι συμπληρωμα
ατικές χρηματτοδοτήσεις του
υ LIFE IP
4 Naturaa περιλαμβάνοουν έργα που
υ χρηματοδοττούνται από το
τ Ταμείο Συ
υνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκ
κό Ταμείο
Περιφερεειακής Ανάπττυξης (ΕΤΤΠΑ
Α), το Ευρωπααϊκό Γεωργικ
κό Ταμείο Αγρ
ροτικής Ανάπτ
πτυξης (ΕΓΤΑ
ΑΑ) και το
Πράσινο Ταμείο (ΠΤ)). Συνεπώς, γιια συνολικά 668 δράσεις/έρ
ργα έχει γίνει αντιστοίχιση με τα μέτρα του ΠΔΠ
σεις του LIF
FE IP 4 Naatura, 10 έργα από το ΤΣ, 42 έργγα από το ΕΤΠΑ,
Ε
4
2014-20220: 11 δράσ
Μέτρα/Υ
Υπομέτρα/Δρά
άσεις του ΕΓΤ
ΤΑΑ και 1 έργγο του ΠΤ. Έγγιναν 243 ανττιστοιχίσεις, μμε τις δράσεις του LIFE
IP 4 Nattura και τα έργα
έ
από τις συμπληρωματτικές χρηματο
οδοτήσεις συνδέονται με 663 από τα 10
03 μέτρα,
καλύπτονντας το 61% των
τ μέτρων του
τ ΠΔΠ 20144-2020. Για κάθε
κ
μέτρο το
ου ΠΔΠ 2014--2020 συμπλη
ηρώθηκαν
και οι δείίκτες παρακολλούθησης όπω
ως αυτοί έχουνν διαμορφωθεεί με το Παρα
αδοτέο της Δρράσης D1 ‘Πρω
ωτόκολλο
Παρακολλούθησης Ελλληνικού Πλαισ
σίου Δράσεωνν Προτεραιότη
ητας (ΠΔΠ), περιόδου
π
20144-2020’.
Τα 63 μέτρα τουυ ΠΔΠ 2014-2
2020 στα οποοία στοχεύουνν οι δράσεις του
τ LIFE IP 4 Natura καθ
θώς και οι
ρωματικές
χρη
ηματοδοτήσει
ς
εμπίπτουν
και
στις
7
γε
ενικές
κατηγο
ορίες
μέτρων
ως
προς
την
ν περιοχή
συμπληρ
ής τους, με κά
άλυψη πάνω από
α το 50% τω
ων μέτρων. Επιπρόσθετα,
Ε
οι
ο δράσεις τουυ LIFE IP 4 Natura
N
και
εφαρμογή
οι συμπλληρωματικές χρηματοδοτή
ήσεις αντιστοοιχούν σε 15 από τις 21 επιμέρους κκατηγορίες μέέτρων. Οι
κατηγορίίες μέτρων ποου δεν περιλμβ
βάνονται αφοορούν τη λειτο
ουργία των ΦΔΠΠ την ανααθεώρηση στρ
ρατηγικών
και αποζζημιώσεις για
α απώλεια εισ
σοδήματος. Δ ραστηριότητεες επιμόρφωσ
σης/εκπαίδευση
σης έχει η πλειονότητα
των έργω
ων (33) και ακολουθούν τα διαχειρισστικά μέτρα για
γ οικοτόπου
υς (27), η πρροετοιμασίωνν σχεδίων
στρατηγιικών (19), τα
α διαχειριστικά μέτρα για είδη (18) κα
αι η συντήρησ
ση υποδομώνν πρόσβασης/εερμηνείας
περιβάλλλοντος (16).
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SUMM
MARY
Priooritised actionn frameworks (PAFs) are sstrategic multiiannual planniing tools, draf
afted by Memb
ber States
pursuant to article 8 paaragraph 1 off the Habitats D
Directive and
d aimed at providing a compprehensive ov
verview of
the meassures that aree needed to implement thhe EU-wide Natura 2000 network andd its associated green
infrastruccture. In line with the objeectives of thee EU Habitatss Directive on
n which the N
Natura 2000 network
n
is
based, thhe measures to be identiffied in the PA
AFs shall maainly be desig
gned to mainntain and restore, at a
favourable conservatioon status, natu
ural habitats aand species off EU importan
nce. The aim of the Integraated LIFE
Framework for
fo the Naturaa 2000 Netwoork, both through LIFE
projects is to implemeent the Priorittised Action F
o
relevant Union, natioonal or private funding
funding and through the coordinattion and mob ilization of other
sources.
Greece, the Prrioritised Actio
on Frameworkk for the Natu
ura 2000 Netw
work for the 20014-2020 prog
gramming
In G
period w
was completedd in Decembeer 2014. It inncludes a totaal of 103 meeasures, whichh aim to com
mplete the
organizattion and operration of the national
n
systeem of protectted areas and improve the conservation
n status of
species aand habitat typpes of commun
nity interest w
with unfavorab
ble conservation status, inclluding birds.
Thee LIFE IP 4 Natura
N
Projectt contributes tto the implem
mentation of th
he PAF 2014--2020 both th
hrough the
actions itt includes andd through the complementar
c
ry funds linked
d to the projecct through thee Grant Agreem
ment with
the Euroopean Commiission. Compllementary funnds of the LIIFE IP 4 Nattura include pprojects fundeed by the
Cohesionn Fund (CF), the European
n Regional Deevelopment Fu
und (ERDF), the Europeann Agriculturall Fund for
Rural Deevelopment (E
EAFRD) and the
t Green Funnd (GFRU). Therefore, a tottal of 68 actioons / projects have
h
been
matched to the measurres of PAF 20
014-2020: 11 aactions of LIF
FE IP 4 Naturra, 10 projectss by the CF, 42 projects
by the E
ERDF, 4 Meassures / Sub-M
Measures / Acctions of EAR
RDF and 1 prroject from thhe GRFU. In total, 243
matches were made; thhe actions of LIFE IP 4 Naatura and the projects
p
from the complem
mentary funds are linked
g 61% of the measures of the PAF 2014
4-2020. For ea
each measure of the paf
with 63 oof the 103 meeters, covering
2014-20220, the monitooring indicators as they havve been formeed with the Deeliverable of A
Action D1 ‘M
Monitoring
Protocol of the Greek Prioritised
P
Acction Framewoork (PAF), forr the period 20
014-2020’ weere completed.
2
whhich are targetted by the actiions of the LIIFE IP 4 Natu
ura as well
Thee 63 measuress of the PAF 2014-2020
as the complementary funds fall intto all 7 generaal categories of
o measures in
n terms of impplementation area, with
t
50% of the measuress. In addition
n, the actionss of the LIFE
E IP 4 Naturaa and the
a coveraage of more than
complem
mentary funds correspond to
o 15 of the 2 1 sub-categorries of measurres. The categgories of meaasures that
are not inncluded conceern the operation of the Maanagement Bo
odies of Proteccted Areas, thhe revision of strategies
and comppensation for loss of incom
me. Training aactivities are in
ncluded in thee majority of projects (33),, followed
by managgement measuures for habittats (27), prepparation of strrategic plans (19), species management measures
(18) and maintenanceoof access infraastructure and environmentaal interpretatio
on infrastrustuure (16).
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