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H παρούσα έκδοση εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών της. Ο Ευρωπαϊκός
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα Πλαίσια Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) αποτελούν εργαλεία στρατηγικού πολυετούς
σχεδιασμού τα οποία εκπονούνται από κάθε Κράτος Μέλος βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 της
οδηγίας για τους οικοτόπους με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης επισκόπησης των μέτρων που
απαιτούνται για την ορθή διαχείριση του πανευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000 και της συνδεόμενης
με αυτό πράσινης υποδομής, τον προσδιορισμό των χρηματοδοτικών αναγκών για τα εν λόγω μέτρα
και τη σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. Σύμφωνα με τους
στόχους της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ, τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα ΠΔΠ
σχεδιάζονται με κύριο σκοπό τη διασφάλιση της διατήρησης, ή της αποκατάστασης σε
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων και των ειδών ενωσιακής
σημασίας. Στόχος των ολοκληρωμένων έργων LIFE Φύση είναι να υλοποιήσουν το Πλαίσιο Δράσεων
Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για το Δίκτυο Natura 2000, τόσο μέσω της χρηματοδότησης από το LIFE όσο
και μέσω του συντονισμού και της κινητοποίησης άλλων σχετικών πηγών χρηματοδότησης από την
Ένωση, εθνικών ή ιδιωτικών.
Στην Ελλάδα, το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020 ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2014. Περιλαμβάνει ένα
σύνολο 103 μέτρων, τα οποία στοχεύουν στην ολοκλήρωση της οργάνωσης και λειτουργίας του
εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης
ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος με μη ικανοποιητική κατάσταση
διατήρησης συμπεριλαμβανομένων των πτηνών.
Το Έργο LIFE IP 4 Natura συμβάλει στην υλοποίηση του ΠΔΠ 2014-2020 τόσο μέσα από τις
δράσεις που περιλαμβάνει όσο και μέσω των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων που έχουν
συνδεθεί με το έργο μέσω του Συμφωνητικού Επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι
συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις του LIFE IP 4 Natura περιλαμβάνουν έργα που
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Πράσινο Ταμείο
(ΠΤ). Συνεπώς, για συνολικά 120 δράσεις/έργα έχει γίνει αντιστοίχιση με τα μέτρα του ΠΔΠ 20142020: 13 δράσεις του LIFE IP 4 Natura, 29 έργα από το ΤΣ, 63 έργα από το ΕΤΠΑ, 3
Μέτρα/Υπομέτρα/Δράσεις του ΕΓΤΑΑ και 12 έργα του ΠΤ. Έγιναν 477 αντιστοιχίσεις, με τις δράσεις
του LIFE IP 4 Natura και τα έργα από τις συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις συνδέονται με 77 από
τα 103 μέτρα, καλύπτοντας το 75% των μέτρων του ΠΔΠ 2014-2020. Για κάθε μέτρο του ΠΔΠ 20142020 συμπληρώθηκαν και οι δείκτες παρακολούθησης όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί με το
Παραδοτέο της Δράσης D1 ‘Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Ελληνικού Πλαισίου Δράσεων
Προτεραιότητας (ΠΔΠ), περιόδου 2014-2020’.
Τα 77 μέτρα του ΠΔΠ 2014-2020 στα οποία στοχεύουν οι δράσεις του LIFE IP 4 Natura καθώς
και οι συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις εμπίπτουν και στις 7 γενικές κατηγορίες μέτρων ως
προς την περιοχή εφαρμογής τους, με κάλυψη πάνω από το 65% των μέτρων. Επιπρόσθετα, οι
δράσεις του LIFE IP 4 Natura και οι συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις αντιστοιχούν σε 15 από τις
21 επιμέρους κατηγορίες μέτρων. Οι κατηγορίες μέτρων που δεν περιλαμβάνονται αφορούν
σύσταση φορέων (6), την αναθεώρηση στρατηγικών (8), τις λειτουργικές δαπάνες ΦΔΠΠ (9), το
Προσωπικό (11), ανταποδωτικά και αποζημιώσεις για απώλεια εισοδήματος (16) και την αγορά γης
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(23). Το μέτρο που που περιλαμβάνει δραστηριότητες παροχής εκπαιδευτικού υλικού (82) έχει την
πλειονότητα των έργων και ακολουθούν τα διαχειριστικά μέτρα για οικοτόπους (76), τα
διαχειριστικά μέτρα για είδη (67), η προετοιμασίων σχεδίων στρατηγικών (67), και η
παρακολούθηση και εποπτεία (50).
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SUMMARY
Prioritised action frameworks (PAFs) are strategic multiannual planning tools, drafted by Member
States pursuant to article 8 paragraph 1 of the Habitats Directive and aimed at providing a
comprehensive overview of the measures that are needed to implement the EU-wide Natura 2000
network and its associated green infrastructure. In line with the objectives of the EU Habitats Directive
on which the Natura 2000 network is based, the measures to be identified in the PAFs shall mainly be
designed to maintain and restore, at a favourable conservation status, natural habitats and species of
EU importance. The aim of the Integrated LIFE projects is to implement the Prioritised Action
Framework for the Natura 2000 Network, both through LIFE funding and through the coordination and
mobilization of other relevant Union, national or private funding sources.
In Greece, the Prioritised Action Framework for the Natura 2000 Network for the 2014-2020
programming period was completed in December 2014. It includes a total of 103 measures, which aim
to complete the organization and operation of the national system of protected areas and improve the
conservation status of species and habitat types of community interest with unfavorable conservation
status, including birds.
The LIFE IP 4 Natura Project contributes to the implementation of the PAF 2014-2020 both through
the actions it includes and through the complementary funds linked to the project through the Grant
Agreement with the European Commission. Complementary funds of the LIFE IP 4 Natura include
projects funded by the Cohesion Fund (CF), the European Regional Development Fund (ERDF), the
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and the Green Fund (GFRU). Therefore, a
total of 120 actions / projects have been matched to the measures of PAF 2014-2020: 13 actions of
LIFE IP 4 Natura, 29 projects by the CF, 63 projects by the ERDF, 3 Measures / Sub-Measures / Actions
of EARDF and 12 projectσ from the GRFU. In total, 477 matches were made; the actions of LIFE IP 4
Natura and the projects from the complementary funds are linked with 77 of the 103 meters, covering
75% of the measures of the PAF 2014-2020. For each measure of the paf 2014-2020, the monitoring
indicators as they have been formed with the Deliverable of Action D1 ‘Monitoring Protocol of the Greek
Prioritised Action Framework (PAF), for the period 2014-2020’ were completed.
The 77 measures of the PAF 2014-2020 which are targeted by the actions of the LIFE IP 4 Natura
as well as the complementary funds fall into all 7 general categories of measures in terms of
implementation area, with a coverage of more than 65% of the measures. In addition, the actions of the
LIFE IP 4 Natura and the complementary funds correspond to 15 of the 21 sub-categories of measures.
The categories of measures that are not included concern the operation of the Management Bodies of
Protected Areas, the revision of strategies and compensation for loss of income. Training activities
concern the majority of projects (82), followed by management measures for habitats (76) , species
management measures (67), preparation of strategic plans (67) and monitoring and surveying (50).
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