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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Τελική Έκθεση Πορείας δράσεων προστασίας και ανάδειξης της Βιοποικιλότητας στη Δυτική
Μακεδονία σχετίζεται με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και
καταγραφής του συνόλου των έργων προστασίας και ανάδειξης της Βιοποικιλότητας που
υλοποιούνται από διάφορα προγράμματα μέχρι το 1ο εξάμηνο του 2020, καθώς επίσης και την
πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας (ΠΔΜ) για την Περίοδο 2014-2020.
Η Έκθεση καταρτίστηκε στο πλαίσιο της ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την εφαρμογή της παρακολούθησης και καταγραφής
του συνόλου των δράσεων προστασίας και ανάδειξης της Βιοποικιλότητας που υλοποιούνται στη
Δυτική Μακεδονία με τη συνεργασία της Μονάδας Α1 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Στόχοι της συλλογής των δεδομένων των υλοποιούμενων έργων είναι:
 Η δημιουργία της συνολικής εικόνας των έργων για τη Βιοποικιλότητα που ήδη
υλοποιούνται ή υλοποιήθηκαν πρόσφατα σε περιφερειακό επίπεδο.
 Ο σχεδιασμός της υλοποίησης δράσεων για τη Βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του ΠΕΠ
Δυτικής Μακεδονίας χωρίς επικαλύψεις δράσεων από άλλα προγράμματα ή άλλα
χρηματοδοτικά μέσα.
 Η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα
από το σύνολο των προγραμμάτων και των δράσεων των φορέων που
δραστηριοποιούνται σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και
βιοποικιλότητας στη Δυτική Μακεδονία.
 Η πρόοδος υλοποίησης των Δεικτών Παρακολούθησης.
 Η αξιολόγηση βαθμού επίτευξης των επιμέρους στόχων.
 Η αναγνώριση πιθανών προβλημάτων που ενδεχόμενα παρουσιάζονται και η σύνταξη
συγκεκριμένων μέτρων αντιμετώπισης.
Για την κατάρτιση των τριών προηγούμενων Εκθέσεων Πορείας πραγματοποιήθηκε αποστολή
ειδικής επιστολής προς τους αρμόδιους και σχετικούς φορείς όπως:
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
 Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ
 ΕΥ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Γραφείο Προϊσταμένου
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
 Γραφείο Γεν. Διευθυντή Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης
 Γραφείο Γεν. Διευθύντριας Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής
 Γραφείο Γεν. Διευθυντή Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
4. Περιφέρεια και Περιφερειακές Ενότητες Δυτικής Μακεδονίας
5. Γενικές Διευθύνσεις Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
6. Δήμοι και Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
7. Επιμελητήρια
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8. Αναπτυξιακές Εταιρείες
9. Ακαδημαϊκά Ιδρύματα - Φορείς Έρευνας
10. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
11. Φορείς Διαχείρισης (ΦΔ) των Εθνικών Πάρκων Πρεσπών και Βόρειας Πίνδου
12. Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
Για την κατάρτιση της Έκθεσης πορείας έγινε επικοινωνία με 21 φορείς οι οποίοι είχαν
ανταποκριθεί στις προηγούμενες εκθέσεις καθώς και με το Δήμο Πρεσπών (λόγω συμμετοχής σε
κοινό πρόγραμμα με την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών) από τους οποίους ζητήθηκε να
αποστέλλουν δεδομένα εφόσον υπάρχουν νέα έργα ή στοιχεία υφιστάμενων έργων που χρήζουν
επικαιροποίησης.
Το σύνολο των 22 φορέων που ανταποκρίθηκαν και υλοποιούν έργα και δράσεις για τη
Βιοποικιλότητα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1.
Πίνακας 1.1. Φορείς και οργανισμοί που ανταποκρίθηκαν στην αίτηση συμπλήρωσης δεδομένων
για έργα και δράσεις που αφορούν τη Βιοποικιλότητα στη Δυτική Μακεδονία
Φορείς και οργανισμοί με έργα και δράσεις για τη Βιοποικιλότητα στη Δυτική Μακεδονία*
Α/Α

Φορέας/Οργανισμός

1

ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020
(ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

2

ΕΥΔ ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ)

3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών, Δ/Νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ
Γρεβενών

5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φλώρινας

6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΕ Καστοριάς

7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΑΟΚ ΠΕ Καστοριάς

8

Δήμος Βελβεντού

9

Δήμος Βοΐου

10

Δήμος Πρεσπών

11

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου

12

Αναπτυξιακή Φλώρινας

13

ΓΕΩΤΕΕ, Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας

14

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας

15

ΚΕΠΕ
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Φορείς και οργανισμοί με έργα και δράσεις για τη Βιοποικιλότητα στη Δυτική Μακεδονία*
Α/Α

Φορέας/Οργανισμός

16

ΕΚΒΥ

17

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

18

ΚΠΕ Γρεβενών

19

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

20

Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς

21

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

22

Καλλιστώ
ο

*Με έντονη γραφή τονίζονται οι 9 φορείς με επικαιροποιημένα στοιχεία για το 1 εξάμηνο του 2020

Σελ. 5

η

4 ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
2.1. Το όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βιοποικιλότητα
Το φυσικό περιβάλλον της Δυτικής Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό πολλών
ορεινών, υγροτοπικών και αγροτικών οικοσυστημάτων με ιδιαίτερα πλούσια και σημαντική
Βιοποικιλότητα με μεγάλες ανάγκες αποτελεσματικής προστασίας και διαχείρισης υπό το πρίσμα
μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής. Ακολουθώντας την πρώτη βασική αρχή για τη
διατήρηση της Βιοποικιλότητας «Σκέψου παγκόσμια, δράσε τοπικά» και εκτιμώντας την
κατάστασή της σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικότερα την αποτυχία της ανάσχεσης των απωλειών
της μέχρι το 2010, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υιοθετεί το γενικότερο πλαίσιο του
οράματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτίζει το όραμά της για τη Βιοποικιλότητα με το όραμα
της Εθνικής Ελληνικής Στρατηγικής και χρονικό ορίζοντα το 2050 και παράλληλα διαμορφώνει το
δικό της όραμα για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2050. Το όραμα αυτό συνοψίζεται σε μία
φράση: «το 2050 στη Δυτική Μακεδονία η Βιοποικιλότητα διατηρείται χωρίς απώλειες,
αναδεικνύεται ως αναντικατάστατη φυσική κληρονομιά και αξιοποιείται ως θεμελιώδες
κεφάλαιο που υπηρετεί την κοινωνική ευημερία».

2.2. Ο Σκοπός και οι Στρατηγικοί Στόχοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη
Βιοποικιλότητα σε σύνδεση με την Εθνική Στρατηγική.
Υπηρετώντας το Σκοπό της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα ο οποίος αποβλέπει «στην
ανάσχεση της απώλειας της Βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των λειτουργιών των
οικοσυστημάτων της Ελλάδας μέχρι το 2026, την αποκατάστασή τους, όπου χρειάζεται και
δύναται, την ανάδειξη της Βιοποικιλότητας ως εθνικό κεφάλαιο, όπως και την εντατικοποίηση της
συμβολής της Ελλάδας στην αποτροπή απώλειας της Βιοποικιλότητας παγκοσμίως», η Στρατηγική
για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνδέεται με την Εθνική Στρατηγική
για τη Βιοποικιλότητα προσαρμόζοντας τους 13 Γενικούς Εθνικούς Στόχους σε περιφερειακό
επίπεδο με ταυτόσημη χρονική διάρκεια δεκαπενταετίας (2012-2026). Οι εθνικοί στόχοι
περιλαμβάνονται σε 4 Στρατηγικούς Στόχους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οι οποίοι
εξειδικεύονται περαιτέρω σε αντίστοιχους 4 Άξονες Προτεραιότητας της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας. Η πρώτη πενταετία υλοποίησης των δράσεων θα ολοκληρωθεί με την εφαρμογή
του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας για τη Βιοποικιλότητα της τρέχουσας προγραμματικής
περιόδου (2014-2020).
Οι τέσσερις Στρατηγικοί Στόχοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη διατήρηση της
Βιοποικιλότητας και την ανάσχεση της απώλειάς της είναι:
Στρατηγικός Στόχος 1: Βελτίωση της γνώσης για τη Βιοποικιλότητα.
Στρατηγικός Στόχος 2: Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και
των Προστατευόμενων περιοχών.
Στρατηγικός Στόχος 3: Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με την
τοπική οικονομία και την απασχόληση.
Στρατηγικός Στόχος 4: Οργάνωση και λειτουργία των δομών και υπηρεσιών διαχείρισης του
φυσικού περιβάλλοντος.
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Ο Στρατηγικός Στόχος 1 σχετίζεται με τη διάθεση των μέγιστων δυνατών πληροφοριών για την
πραγματική κατάσταση της Βιοποικιλότητας στη Δυτική Μακεδονία, αφού το κενό της γνώσης
τόσο σε επίπεδο απουσίας/παρουσίας ειδών, όσο και σε επίπεδο κατάστασης και πολύ
περισσότερο τάσης των πληθυσμών είναι μεγάλο. Η βασική πρωτογενής πληροφορία είναι το
θεμέλιο για την πραγματική γνώση της κατάστασης ενός είδους και το κύριο υπόβαθρο για την
αξιολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών και δράσεων, τόσο σε επίπεδο ιεράρχησης
προτεραιοτήτων, όσο και σε επίπεδο λήψης εξειδικευμένων αποφάσεων και μέτρων διαχείρισης
που απαιτούνται να ληφθούν. Επιπλέον η βελτίωση του επιπέδου της γνώσης απαιτείται και σε
μεταγενέστερο στάδιο της μόνιμης παρακολούθησης της κατάστασης των ειδών και της
συνεχούς τροφοδότησης πληροφοριών του συστήματος λήψης διαχειριστικών αποφάσεων.
Ο Στρατηγικός Στόχος 2 αφορά κατά προτεραιότητα την καθ’ αυτού διαχείριση των
προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, τόσο ως σύστημα προστατευόμενων
περιοχών και ενδιαίτημα των περισσότερων και κυριότερων Ειδών και Τύπων Οικοτόπων
Προτεραιότητας, σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ για τους Οικοτόπους και τα Πουλιά, όσο και ως
το κύριο κορμό του εθνικού συστήματος προστασίας της φύσης και της Βιοποικιλότητας στην
Ελλάδα. Επιπλέον αφορά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της
Βιοποικιλότητας τόσο στις υπόλοιπες κατηγορίες των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα,
όπως οι Τόποι Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και τα Καταφύγια Άγριας Ζωής, αλλά παράλληλα
περιλαμβάνει την υιοθέτηση των αρχών της αειοφορικής χρήσης των φυσικών πόρων, την
αναγνώριση της αξίας και της ανάγκης για διατήρηση και προστασία της Βιοποικιλότητας σε
όλους του αναπτυξιακούς τομείς σε ένα γενικότερο πλαίσιο συνύπαρξης του ανθρώπου με τα
υπόλοιπα είδη.
Ο Στρατηγικός Στόχος 3 αφορά τη δημιουργία του υποβάθρου σύνδεσης των δύο προηγούμενων
στόχων με τη συνειδητοποίηση από το σύνολο του ανθρώπινου παράγοντα, την τοπική κοινωνία,
τις υπηρεσίες, τους φορείς και τους οργανισμούς και την πολιτική ηγεσία, πως η φύση και η
«άγρια ζωή» δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων ή απλά ένα
«ντοκυμαντέρ για παρακολούθηση και ψυχαγωγία», αλλά ένα γενικό σύνολο η κατάσταση του
οποίου εξαρτάται από τις επιλογές τόσο των πολιτικών πρακτικών, όσο και των καθημερινών
συνηθειών των ανθρώπων. Για αυτό, στο στόχο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η αξιοποίηση του
φυσικού κεφαλαίου ως εργαλείο, τόσο για την καλλιέργεια της συνέχειας και της φυσικής
επαφής του ανθρώπου με τα στοιχεία της φύσης, όσο και με τη χρήση των στοιχείων αυτών προς
όφελος της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής ευημερίας.
Ο Στρατηγικός Στόχος 4 αφορά τη δημιουργία του θεσμικού και διοικητικού μηχανισμού ο
οποίος είναι απαραίτητος για την οργάνωση και μόνιμη παρακολούθηση της διαχείρισης και
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και τη διαμόρφωση του πλαισίου αρμονικής
συνύπαρξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με το σύνολο των Βιολογικών Ειδών σε επίπεδο
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

2.3. Το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βιοποικιλότητα
για την περίοδο του ΕΠ 2014-2020
Έχοντας υπόψη, τόσο τη σημασία και την κατάσταση της Βιοποικιλότητας στη Δυτική Μακεδονία,
όσο και τις υφιστάμενες δυνατότητες, αλλά και τις προοπτικές οργάνωσης, διοίκησης και
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διαχείρισης, οι τέσσερις Στρατηγικοί Στόχοι που ορίστηκαν στη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα
της Δυτικής Μακεδονίας θα επιτευχθούν μέσα σε ένα πλαίσιο αντίστοιχων τεσσάρων
εξειδικευμένων Αξόνων Προτεραιότητας οι οποίοι περιλαμβάνουν την υλοποίηση μιας σειράς
στοχευμένων δράσεων. Οι Άξονες Προτεραιότητας που διαμορφώνουν τον κύριο κορμό
ανάπτυξης του Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνοπτικά περιλαμβάνουν τις εξής Προτεραιότητες:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1.1: Προώθηση της έρευνας
 Συστηματική προώθηση της έρευνας, βελτίωση της γνώσης και παρακολούθηση της
κατάστασης της Βιοποικιλότητας.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1.2: Οργάνωση και διαχείριση της γνώσης
 Οργάνωση βάσης δεδομένων και χρήση δεικτών παρακολούθησης των ειδών και της
κατάστασης των οικοτόπων τους.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.1: Διαχείριση Περιοχών Natura 2000
 Εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων προστατευόμενων περιοχών με υφιστάμενο
Διαχειριστικό Φορέα.
 Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση υφιστάμενων ΕΠΜ μέχρι την ολοκλήρωση της
θεσμοθέτησης του διαχειριστικού πλαισίου και εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.2: Ενίσχυση της συνεκτικότητας του Δικτύου N2000 και οριζόντια διαχείριση
και προστασία της Βιοποικιλότητας σε περιφερειακό επίπεδο. Δράσεις διαχείρισης του
φυσικού περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας με άξονες:
 Την προστασία Ειδών Προτεραιότητας και Τύπων Οικοτόπων Προτεραιότητας εκτός
του Δικτύου N2000 σε οριζόντιο επίπεδο.
 Τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών που δεν ανήκουν στο Δίκτυο Ν 2000 (ΚΑΖ,
ΤΙΦΚ, Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά, Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας κτλ.) και
διερεύνηση ένταξης νέων περιοχών σε κάποιο καθεστώς προστασίας.
 Την αναγνώριση και ορθολογική διαχείριση των πράσινων υποδομών, των
οικολογικών διαδρόμων με καθορισμό ελάχιστων αδιατάραχτων ζωνών χωρίς δρόμους
ή με έλεγχό της χρήσης οχημάτων (Roadless and low traffic areas) και την αξιολόγηση
της αξίας των οικοσυστημικών υπηρεσιών στις κύριες κατηγορίες των φυσικών
οικοσυστημάτων.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.3: Διαχείριση και αντιμετώπιση εισβαλόντων ξενικών ειδών.
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 Ανίχνευση, αναγνώριση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη Βιοποικιλότητα από τα
εισβάλοντα ξενικά είδη.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.4: Προστασία της Βιοποικιλότητας σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς.
 Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και ανάσχεση της απώλειάς της σε όλους τους
αναπτυξιακούς τομείς με έμφαση στην αγροτική ανάπτυξη, στις υποδομές μεταφορών
και ενέργειας, την εδαφική συνεργασία, την κλιματική αλλαγή και τον τουρισμό.
 Δράσεις διαχείρισης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτινων πόρων ως κύριο
φυσικό πόρο με εφαρμογή της Οδηγίας για τα Νερά και του Διαχειριστικού Σχεδίου
Λεκάνης Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3.1: Ενημέρωση και περιβαλλοντική εκπαίδευση για τη Βιοποικιλότητα.
 Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης του κοινού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
για στοχευμένα θέματα αναγνώρισης της αξίας και διατήρησης της Βιοποικιλότητας
και του φυσικού περιβάλλοντος.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3.2: Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με τον τουρισμό.
 Ανάδειξη και προβολή των φυσικών περιοχών και του τοπίου.
 Ανάπτυξη του οικοτουρισμού ως κύρια μορφή εναλλακτικού τουρισμού.
 Ενίσχυση και δημιουργία υποδομών οικοτουρισμού και περιηγητικού τουρισμού.
 Δικτύωση όλων των περιοχών και των επισκέψιμων χώρων και οργανωμένη προβολή
και λειτουργία τους.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3.3: Σύνδεση της Βιοποικιλότητας και των τοπικών γενετικών και φυσικών
πόρων με την τοπική οικονομία.
 Συστηματική καταγραφή των άγνωστων τοπικών γενετικών πόρων.
 Σύνδεση με τράπεζες γενετικού υλικού.
 Προστασία και διατήρηση των τοπικών φυλών και ποικιλιών.
 Ένταξη των τοπικών φυλών και ποικιλιών στην παραγωγική διαδικασία.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.1: Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και διαχείρισης της
Βιοποικιλότητας
 Βελτίωση της δια-υπηρεσιακής συνεργασίας.
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 Διαμόρφωση προδιαγραφών για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων και υλοποίηση
των στόχων για την ανάσχεση της μείωσης της Βιοποικιλότητας.
 Συνεχή κατάρτιση των στελεχών σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής με άξονα τις
επιταγές της διαμορφούμενης Διεθνούς και Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής.
 Εφαρμογή της οικοσυστημικής προσέγγισης στο σχεδιασμό των έργων τεχνικών
υποδομών και αναπτυξιακών δράσεων.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.2: Δημιουργία-στήριξη Διαχειριστικών Φορέων για τη Βιοποικιλότητα:
 Στήριξη υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης.
 Δημιουργία-στήριξη νέων Διαχειριστικών Οργάνων.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.3: Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη Βιοποικιλότητα:
 Δράσεις ανάπτυξης συνεργειών σε διασυνοριακές περιοχές. Ανάπτυξη κοινών
δράσεων του Διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών.
 Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
3.1. Συνοπτική πρόοδος υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας
Στο πλαίσιο της παρούσας Έκθεσης Πορείας καταγράφηκαν 85 έργα από 8 ομάδες
χρηματοδοτικών μέσων. Αναλυτικότερα από το σύνολο των 85 έργων όπως φαίνεται στο
παρακάτω γράφημα, τα 46 υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ τα 39 σε
εθνικό επίπεδο:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 85

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Αριθμός Έργων: 46

Αριθμός Έργων: 39

Προϋπολογισμός έργων: 17.369.640

Προϋπολογισμός έργων: 127.218.194

Το σύνολο των έργων παρουσιάζεται όπως καταγράφηκε ανά χρηματοδοτικό εργαλείο στο
Παράρτημα Ι με τα βασικά του στοιχεία όπως ο τίτλος, ο φορέας υλοποίησης, ο
προϋπολογισμός, το χρονοδιάγραμμα (ένταξη, έναρξη – λήξη), σύντομη περιγραφή καθώς και οι
Ομάδες Δράσεων που επηρεάζονται από αυτά. Ο προϋπολογισμός αναφέρεται είτε ως σύνολο
του κόστους ενός έργου για τη Δυτική Μακεδονία όταν αυτό υλοποιείται αποκλειστικά στη
Δυτική Μακεδονία, είτε ως σύνολο του Έργου σε εθνικό επίπεδο (π.χ. έργα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή
ΠΑΑ) ή σε διασυνοριακό επίπεδο (π.χ. έργα LIFE ή Interreg). Στο Παράρτημα ΙΙ παρουσιάζονται
τα έργα με τις δράσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ), Προτεραιότητα και Ομάδα Δράσης (ΟΔ),
όπου κάθε έργο αναφέρεται σε όλες τις Ομάδες Δράσεων που επηρεάζει.
Η συνοπτική εικόνα των έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας περιγράφεται ως εξής:
ΑΠ 1. Βελτίωση της γνώσης για τη Βιοποικιλότητα: 24 έργα
ΑΠ 2. Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των
Προστατευόμενων περιοχών: 66 έργα
ΑΠ 3. Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με την τοπική οικονομία και
την απασχόληση: 44 έργα
ΑΠ 4. Οργάνωση και λειτουργία των δομών και υπηρεσιών διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος: 27 έργα
Στη συγκεκριμένη κατανομή ένα έργο μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις σε παραπάνω από έναν
Άξονα Προτεραιότητας και σε πολλαπλές Ομάδες Δράσεων. Επιπλέον ένα έργο μπορεί να έχει
τέτοιες δράσεις που να συγκαταλέγονται σε περισσότερες από μία Ομάδα Δράσεων. Λόγω αυτής
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της αλληλοεπικάλυψης, το άθροισμα των έργων δεν αφορά το πραγματικό σύνολό τους (85),
αλλά εκφράζει ουσιαστικά την πολλαπλή επίδραση ενός έργου σε παραπάνω από έναν ΑΠ,
Προτεραιότητα ή και περισσότερες από μία Ομάδα Δράσεων.
Η συνολικός αριθμός των Ομάδων Δράσεων που επηρεάζονται από τα 85 έργα ανά ΑΠ
εκφρασμένη με τον αριθμό «Επιρροών» ενός έργου στις Ομάδες Δράσεων του κάθε ΑΠ,
αναλύεται ως εξής:
ΑΠ 1. Βελτίωση της γνώσης για τη Βιοποικιλότητα: 29 επιρροές των 24 έργων σε 2 Ομάδες
Δράσεων.
ΑΠ 2. Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των
Προστατευόμενων περιοχών: 110 επιρροές των 66 έργων σε 13 Ομάδες Δράσεων.
ΑΠ 3. Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με την τοπική οικονομία και
την απασχόληση 66 επιρροές των 44 έργων σε 6 Ομάδες Δράσεων.
ΑΠ 4. Οργάνωση και λειτουργία των δομών και υπηρεσιών διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος: 35 επιρροές των 27 έργων σε 7 Ομάδες Δράσεων.
Από το σύνολο των 32 Ομάδων Δράσεων επηρεάζονται 28 (87,5%), ενώ οι 4 Ομάδες Δράσεων για
τις οποίες δεν υπάρχει έργο να τις επηρεάσει είναι οι εξής:
1) ΟΔ 3.2.2: Δικτύωση όλων των οργανωμένων επισκέψιμων χώρων και περιοχών.
2) ΟΔ 3.2.3: Οργάνωση προβολής της Βιοποικιλότητας των φυσικών περιοχών, του τοπίου
και των επισκέψιμων χώρων και υποδομών.
3) ΟΔ 4.1.2: Οργάνωση υιοθέτησης της οικοσυστημικής προσέγγισης στο σχεδιασμό έργων
υποδομών και ενέργειας.
4) ΟΔ 4.1.4: Βελτίωση θεσμικού πλαισίου.
Στον πίνακα 3.1 γίνεται συνοπτική παρουσίαση των έργων που υλοποιήθηκαν, υλοποιούνται ή
εντάσσονται την περίοδο 2014-2020 ανά ΑΠ του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην
ΠΔΜ ανά χρηματοδοτικό μέσο και κατανομή προϋπολογισμού. Πρέπει να σημειωθεί πως στα
έργα που υλοποιούνται σε εθνική ή διασυνοριακή κλίμακα ο αναφερόμενος προϋπολογισμός
αφορά το σύνολο του έργου, για αυτό και δεν είναι δυνατό να εξαχθεί ένας συνολικός
προϋπολογισμός σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Για την καλύτερη εικόνα του συνολικού
προϋπολογισμού σε επίπεδο Σχεδίου Δράσης, τα έργα μπορούν να διακριθούν σε δύο ομάδες:
1. Σε 46 έργα που υλοποιούνται αποκλειστικά στη Δυτική Μακεδονία με συνολικό
προϋπολογισμό 17.369.640 €
2. Σε 39 έργα που υλοποιούνται είτε σε εθνικό επίπεδο (π.χ. έργα ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ή ΠΑΑ)
είτε σε διασυνοριακό (π.χ. έργα LIFE ή Interreg), συμπεριλαμβάνουν δράσεις στη Δυτική
Μακεδονία αλλά χωρίς διαθέσιμο διακριτό προϋπολογισμό. Ο Συνολικός
προϋπολογισμός αυτών των έργων είναι 127.218.194 €.
Πίνακας 3.1. Συνοπτική παρουσίαση των έργων που υλοποιήθηκαν, υλοποιούνται ή εντάσσονται
την περίοδο 2014-2020 ανά ΑΠ του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην ΠΔΜ ανά
χρηματοδοτικό μέσο και κατανομή προϋπολογισμού.
Σελ. 12

η

4 ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
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A/A

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ

Προϋπολογισμός

Αριθμός έργων

Επίπεδο χώρας ή
Επίπεδο χώρας ή
ΠΔΜ
Σύν.
Σύν. Διασ. Έργου
Σύν. Διασ. Έργου

ΠΔΜ

1

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

1.805.319

-

3

-

3

2

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2014-2020

4.086.956

17.969.834

5

5

10

3

ΕΠ ΠΑΑ 2014-2020

-

73.986.759

-

11

11

4

LIFE

7.480.847

26.614.355

6

5

11

5

INTERREG

450.060

2.841.201

1

6

7

6

Λοιπά Ευρωπαϊκά
Προγράμματα

410.000

5.570.038

4

5

7

Εθνικοί και Ειδικοί
Πόροι

471.597

236.007

11

5

16

8

Ίδιοι & Λοιποί
Πόροι

2.664.861

-

16

2

18

17.369.640

127.218.194

46

39

85

Σύνολο:

9

Η συνολική εικόνα των έργων για κάθε μέσο χρηματοδότησης ανά Άξονα, Προτεραιότητα και
Ομάδα Δράσης παρουσιάζεται στον πίνακα 3.2. που ακολουθεί.

Πίνακας 3.2. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα
στην ΠΔΜ την περίοδο 2014-2020 με κατανομή των έργων για κάθε μέσο χρηματοδότησης ανά
Άξονα, Προτεραιότητα και Ομάδα Δράσης.

(7)

(3)

(1)

7

2

ΣΥΝΟΛΟ

-

ΙΔΙΟΙ-ΛΟΙΠΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡ.
ΠΡΟΓΡ.
ΕΘΝΙΚΟΙ &
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

(8)

INTERREG

-

LIFE

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1
Βελτίωση της γνώσης για τη Βιοποικιλότητα

ΠΑΑ

ΑΞΟΝΕΣ,
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ &
ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΠ ΠΔΜ

Συνολική εικόνα προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην ΠΔΜ την
περίοδο 2014-2020 με παρουσίαση των έργων για κάθε μέσο χρηματοδότησης ανά Άξονα,
Προτεραιότητα και Ομάδα Δράσης.

(1)

(4)

(24)

1

4

21

Προτεραιότητα 1.1: Προώθηση της έρευνας (21 επιρροές έργων)
ΟΔ 1.1.1: Καταγραφή ειδών πανίδας και
χλωρίδας

-

7

-

Προτεραιότητα 1.2: Οργάνωση της διαχείρισης της γνώσης (8 επιρροές έργων)

Σελ. 13
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INTERREG

-

5

-

1

1

1

-

(3)

(8)

(11)

(10)

(5)

(8)

(13)

(8)

(66)

-

-

5

-

3

-

2

ΣΥΝΟΛΟ

LIFE

ΙΔΙΟΙ-ΛΟΙΠΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΠΑΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2
Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της
Βιοποικιλότητας και των Προστατευόμενων
περιοχών

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΟΔ 1.2.1: Οργάνωση και λειτουργία βάσης
δεδομένων για τη Βιοποικιλότητα

ΕΠ ΠΔΜ

ΑΞΟΝΕΣ,
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ &
ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡ.
ΠΡΟΓΡ.
ΕΘΝΙΚΟΙ &
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Συνολική εικόνα προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην ΠΔΜ την
περίοδο 2014-2020 με παρουσίαση των έργων για κάθε μέσο χρηματοδότησης ανά Άξονα,
Προτεραιότητα και Ομάδα Δράσης.

8

Προτεραιότητα 2.1: Διαχείριση περιοχών Ν2000 (10 επιρροές έργων)
ΟΔ 2.1.1: Εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων
σε εν λειτουργία Διαχειριστικούς Φορείς

1

2

-

2

-

-

ΟΔ 2.1.2: Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση
υφιστάμενων ΕΠΜ και Διαχειριστικών
Σχεδίων μέχρι την ολοκλήρωση της
θεσμοθέτησης του διαχειριστικού πλαισίου

-

2

-

1

-

-

ΟΔ 2.1.3: Εκπόνηση νέων ΕΠΜ

-

2

-

-

-

-

-

Προτεραιότητα 2.2: Ενίσχυση της συνεκτικότητας του Δικτύου Ν2000 και οριζόντια διαχείριση της
Βιοποικιλότητας (31 επιρροές έργων)
ΟΔ 2.2.1: Οριζόντια διαχείριση
Βιοποικιλότητας

-

2

-

6

1

6

5

20

ΟΔ 2.2.2: Διαχείριση προστατευόμενων
περιοχών που δεν ανήκουν στο Δίκτυο Ν2000

-

-

-

-

1

-

-

1

ΟΔ 2.2.3: Διαχείριση οικολογικών διάδρομων
και πράσινων υποδομών

-

1

-

4

2

1

2

10

Προτεραιότητα 2.3: Διαχείριση και αντιμετώπιση εισβαλόντων ξενικών ειδών (6 επιρροές έργων)
ΟΔ 2.3.1: Ανίχνευση της παρουσίας
εισβαλόντων ειδών

-

3

-

-

-

-

-

3

ΟΔ 2.3.2: Δράσεις διαχείρισης και
αντιμετώπισης της παρουσίας ξενικών ειδών
με αποκατάσταση της αυτόχθονης
βιοποικιλότητας

-

2

-

1

-

-

-

3

Η ΟΔ καλύπτεται από τα έργα της προηγούμενης ΟΔ 2.3.1
Προτεραιότητα 2.4: Προστασία της Βιοποικιλότητας σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς (68 επιρροές έργων)
ΟΔ 2.4.1: Ενσωμάτωση της προστασίας της
Βιοποικιλότητας στην Αγροτική Ανάπτυξη
τόσο για τα είδη της άγριας πανίδας και
χλωρίδας όσο και για αγροτική

1

4

11

3

1

6

3

3

32
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Συνολική εικόνα προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην ΠΔΜ την
περίοδο 2014-2020 με παρουσίαση των έργων για κάθε μέσο χρηματοδότησης ανά Άξονα,
Προτεραιότητα και Ομάδα Δράσης.

ΟΔ 2.4.2: Ενσωμάτωση της προστασίας της
Βιοποικιλότητας και του τοπίου στην Δασική
Πολιτική και Διαχείριση

1

4

-

2

1

3

1

12

ΟΔ 2.4.3: Ενσωμάτωση της προστασίας της
Βιοποικιλότητας και του τοπίου στην
ανάπτυξη υποδομών μεταφορών

-

-

-

4

-

2

1

7

ΟΔ 2.4.4: Ενσωμάτωση της προστασίας της
Βιοποικιλότητας και του τοπίου στην
ανάπτυξη υποδομών ενέργειας και στην
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

1

-

-

2

3

1

3

-

10

ΟΔ 2.4.5: Δράσεις για τη Βιοποικιλότητα στο
πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας για τα νερά

-

1

1

-

1

1

1

2

7

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3
Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και
σύνδεσή της με την τοπική οικονομία και την
απασχόληση.

-

(3)

(8)

(9)

(3)

(7)

(6)

(8)

(44)

ΑΞΟΝΕΣ,
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ &
ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
Βιοποικιλότητα

Προτεραιότητα 3.1: Ενημέρωση και περιβαλλοντική εκπαίδευση για τη Βιοποικιλότητα (48 επιρροές έργων)
ΟΔ 3.1.1: Εκστρατείες ενημέρωσης και
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εστιασμένες
για είδη και τύπους Οικοτόπων

-

2

-

5

1

7

1

6

22

ΟΔ 3.1.2: Εκστρατείες ενημέρωσης και
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εστιασμένες
για προστατευόμενες περιοχές

-

2

-

1

1

1

1

5

12

ΟΔ 3.1.3: Εκστρατείες ενημέρωσης και
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εστιασμένες
για στοχευμένα θέματα διαχείρισης και
προστασίας φυσικού περιβάλλοντος

-

1

-

6

1

1

5

14

Προτεραιότητα 3.2: Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με τον τουρισμό (6 επιρροές
έργων)
ΟΔ 3.2.1: Ενίσχυση και Δημιουργία υποδομών
ανάδειξης της Βιοποικιλότητας και του
φυσικού περιβάλλοντος

-

1

-

1

-

-

1

3

6

ΟΔ 3.2.2: Δικτύωση όλων των οργανωμένων
επισκέψιμων χώρων και περιοχών

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΟΔ 3.2.3: Οργάνωση προβολής της
Βιοποικιλότητας των φυσικών περιοχών, του
τοπίου και των επισκέψιμων χώρων και

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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LIFE

ΠΑΑ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΑΞΟΝΕΣ,
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ &
ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΠ ΠΔΜ

Συνολική εικόνα προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην ΠΔΜ την
περίοδο 2014-2020 με παρουσίαση των έργων για κάθε μέσο χρηματοδότησης ανά Άξονα,
Προτεραιότητα και Ομάδα Δράσης.

υποδομών

Προτεραιότητα 3.3: Σύνδεση της Βιοποικιλότητας και των τοπικών γενετικών και φυσικών πόρων με την τοπική
οικονομία (19 επιρροές έργων)
ΟΔ 3.3.1: Διαχείριση τοπικών γενετικών
πόρων αγροτικής βιοποικιλότητας και ένταξή
τους στην παραγωγική διαδικασία

-

-

8

-

1

6

2

1

18

ΟΔ 3.3.2: Διαχείριση φυσικών γενετικών
πόρων με οργάνωση του πλαισίου χρήσης
φυσικών πόρων της βιοποικιλότητας για
επαγγελματικό και ερασιτεχνικό σκοπό

-

-

-

-

-

-

1

-

1

LIFE

INTERREG

(6)

-

(7)

(7)

-

(2)

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΑ

(1)

ΙΔΙΟΙ-ΛΟΙΠΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4
Οργάνωση και λειτουργία των δομών
και υπηρεσιών διαχείρισης του
φυσικού περιβάλλοντος

ΛΟΙΠΑ
ΕΥΡ.
ΠΡΟΓΡ.
ΕΘΝΙΚΟΙ &
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΠ ΠΔΜ

Συνοπτική παρουσίαση προόδου υλοποίησης
του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην ΠΔΜ την περίοδο 2014-2020

(4)

(27)

Προτεραιότητα 4.1: Δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος
(13 επιρροές έργων)
ΟΔ 4.1.1: Μηχανισμός διαχείρισης της
Βιοποικιλότητας και του φυσικού
περιβάλλοντος

1

4

-

1

-

-

1

-

7

ΟΔ 4.1.2: Οργάνωση υιοθέτησης της
οικοσυστημικής προσέγγισης στο σχεδιασμό
έργων υποδομών και ενέργειας

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΟΔ 4.1.3: Κατάρτιση στελεχών σε θέματα
περιβαλλοντικής πολιτικής

-

1

-

4

-

-

1

-

6

ΟΔ 4.1.4: Βελτίωση θεσμικού πλαισίου

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Προτεραιότητα 4.2: Δημιουργία – στήριξη Διαχειριστικών Φορέων για τη Βιοποικιλότητα (2 επιρροές έργων)
ΟΔ 4.2.1: Στήριξη δράσεων υφιστάμενων
Φορέων Διαχείρισης

-

-

-

-

-

-

-

1

1

ΟΔ 4.2.2: Στήριξη δράσεων νέων

-

1

-

-

-

-

-

-

1

Σελ. 16

η

4 ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΔΙΟΙ-ΛΟΙΠΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡ.
ΠΡΟΓΡ.
ΕΘΝΙΚΟΙ &
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

INTERREG

LIFE

ΑΞΟΝΕΣ,
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ &
ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΑΑ

ΕΠ ΠΔΜ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Συνολική εικόνα προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην ΠΔΜ την
περίοδο 2014-2020 με παρουσίαση των έργων για κάθε μέσο χρηματοδότησης ανά Άξονα,
Προτεραιότητα και Ομάδα Δράσης.

Διαχειριστικών Οργάνων

Προτεραιότητα 4.3: Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη Βιοποικιλότητα (20 επιρροές έργων)
ΟΔ 4.3.1: Ανάπτυξη κοινών δράσεων του
Διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών

-

2

-

2

4

-

-

3

11

ΟΔ 4.3.2: Δράσεις ανάπτυξης συνεργειών σε
διασυνοριακές περιοχές

-

-

-

-

6

-

-

-

6

ΟΔ 4.3.2: Προώθηση της διεθνούς
συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας

-

-

-

2

-

-

-

1

3

Η συνοπτική εικόνα των έργων ανά Προτεραιότητα παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.1.
Σχήμα 3.1. Διάγραμμα των έργων που υλοποιούνται την περίοδο 2014-2020 στη Δυτική
Μακεδονία ανά Προτεραιότητα του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα

Έργα της περιόδου 2014-2020 στη Δυτική Μακεδονία ανά
Προτεραιότητα του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα
Π 1.1

21

Π 1.2

8

Π 2.1

10

Π 2.2

31

Π 2.3

6

Π 2.4

68

Π 3.1

48

Π 3.2

6

Π 3.3

19

Π 4.1

13

Π 4.2

2

Π 4.3

20
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Από την ανάλυση του Σχήματος 3.1 προκύπτει ότι:
1. Τα έργα που έχουν καταγραφεί επηρεάζουν το σύνολο των Προτεραιοτήτων.
2. Οι Προτεραιότητες οι οποίες επηρεάζονται από περισσότερα έργα είναι οι εξής:


Π 1.1. Προώθηση της έρευνας (21 έργα)



Π 2.2. Ενίσχυση της συνεκτικότητας του Δικτύου Ν2000 και οριζόντια διαχείριση της
Βιοποικιλότητας (31 έργα)



Π 2.4. Προστασία της Βιοποικιλότητας σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς (68 έργα)



Π 3.1. Ενημέρωση και περιβαλλοντική εκπαίδευση για τη Βιοποικιλότητα (48 έργα)

3. Οι Προτεραιότητες με τις λιγότερες επιρροές είναι οι εξής:


Π 2.3. Διαχείριση και αντιμετώπιση εισβαλόντων ξενικών ειδών (6 έργα)



Π 3.2. Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με τον τουρισμό (6
έργα)



Π 4.2. Δημιουργία – στήριξη Διαχειριστικών Φορέων για τη Βιοποικιλότητα (2 έργα)

3.2. Παρουσίαση Προόδου Υλοποίησης των Αξόνων Προτεραιότητας ανά
Προτεραιότητα και Ομάδα Δράσεων
Οι τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα της ΠΔΜ
περιλαμβάνουν στο σύνολο 12 Προτεραιότητες και 32 Ομάδες Δράσεων. Το σύνολο των 85
έργων που υλοποιήθηκαν, υλοποιούνται ή εντάσσονται στα επιμέρους χρηματοδοτικά εργαλεία
περιγράφονται αναλυτικά ανάλογα με τις επιμέρους δράσεις τους μέχρι και το επίπεδο των
Ομάδων Δράσεων του Σχεδίου Δράσης της ΠΔΜ για τη Βιοποικιλότητα στο Παράρτημα ΙΙ.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά με τη μορφή πινάκων η συμβολή των έργων στην
υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα ανά Άξονα Προτεραιότητας,
Προτεραιότητα και Ομάδα Δράσης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κάθε έργο περιλαμβάνει
δράσεις σε περισσότερες από μία Προτεραιότητες ή Ομάδα Δράσεων για κάθε Άξονα
Προτεραιότητας. Σε κάθε πίνακα αναφέρονται σε παρένθεση στις γραμμές των Αξόνων
Προτεραιότητας και των Προτεραιοτήτων το σύνολο των έργων στα οποία υλοποιούνται οι
επιμέρους δράσεις.

I. ΑΠ 1. Βελτίωση της γνώσης για τη Βιοποικιλότητα
Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 έχει δύο Προτεραιότητες με την εξής κατανομή έργων:
Π 1.1. Προώθηση της έρευνας: 21 έργα
Π 1.2. Οργάνωση της διαχείρισης της γνώσης: 8 έργα
Από το σύνολο των δύο Προτεραιοτήτων ενεργοποιήθηκαν και οι δύο Προτεραιότητες όπως
αντίστοιχα και οι δύο Ομάδες Δράσεων.
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Στον πίνακα 3.3 που ακολουθεί γίνεται η αναλυτική παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του
Σχεδίου Δράσης με κατανομή των έργων ανά χρηματοδοτικό μέσο. Τα περισσότερα έργα
αφορούν την ενίσχυση της γνώσης με καταγραφές ειδών, οικοτόπων ή ειδικών θεμάτων
διαχείρισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και την οργάνωση της διαχείρισης
της πληροφορίας καθώς και την ανάπτυξη διαθέσιμων βάσεων δεδομένων.

Πίνακας 3.3. Συνοπτική παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη
Βιοποικιλότητα στην ΠΔΜ την περίοδο 2014-2020 με κατανομή των έργων των χρηματοδοτικών
μέσων στον ΑΠ 1 σε επίπεδο Προτεραιότητας και Ομάδα Δράσεων.
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Βελτίωση της γνώσης για τη Βιοποικιλότητα
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Συνοπτική παρουσίαση προόδου υλοποίησης
του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην ΠΔΜ την περίοδο 2014-2020

-

(7)

(3)

(1)

(1)

(4)

(24)

7

2

-

1

4

21

Προτεραιότητα 1.1: Προώθηση της έρευνας (21 επιρροές έργων)
ΟΔ 1.1.1: Καταγραφή ειδών πανίδας και
χλωρίδας

-

7

-

Δράσεις καταγραφής βιοποικιλότητας συμπεριλαμβάνουν συνολικά 20 έργα ως εξής:
 τα έργα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (κυρίως αφορούν καταγραφές για είδη αλλά και στοχευμένα θέματα) σε
εθνικό επίπεδο,
 τα έργα (LIFE) εστιασμένα στις περιοχές υλοποίησης και κυρίως στην περιοχή των Πρεσπών (είδη
και οικότοποι) και την αρκούδα όπως πουλιών στις λίμνες και μεγάλων σαρκοφάγων με έμφαση την
αρκούδα,
 Καταγραφές ειδών κυρίως πουλιών και της αρκούδας ως πάγιες δράσεις των περιβαλλοντικών
ΜΚΟ.
Προτεραιότητα 1.2: Οργάνωση της διαχείρισης της γνώσης (8 επιρροές έργων)
ΟΔ 1.2.1: Οργάνωση και λειτουργία βάσης
δεδομένων για τη Βιοποικιλότητα

-

5

-

1

1

-

-

1

8

Δημιουργία βάσεων δεδομένων περιλαμβάνουν συνολικά 8 έργα, κυρίως έργα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ τα
οποία αφορούν την οργάνωση της διαχείρισης της γνώσης σε κεντρικό επίπεδο από το
ΥΠΕΝ/Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας για:
 είδη χλωρίδας και πανίδας καθώς και οικοτόπους,
 τις προστατευόμενες περιοχές,
 για στοχευμένα θέματα (ξενικά είδη, αντιμετώπιση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων,
οργάνωση «ταϊστρών» για αρπακτικά πουλιά).

II. ΑΠ 2. Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των
Προστατευόμενων περιοχών
Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 έχει τέσσερις Προτεραιότητες με την εξής κατανομή έργων:
Π 2.1. Διαχείριση περιοχών Ν2000: 10 έργα
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Π 2.2. Ενίσχυση της συνεκτικότητας του Δικτύου Ν2000 και οριζόντια διαχείριση της
Βιοποικιλότητας: 31 έργα
Π 2.3. Διαχείριση και αντιμετώπιση εισβαλόντων ξενικών ειδών: 6 έργα
Π 2.4. Προστασία της Βιοποικιλότητας σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς: 68 έργα
Από το σύνολο των 4 Προτεραιοτήτων ενεργοποιήθηκαν και οι 4 Προτεραιότητες. Αντίστοιχα από
το σύνολο των 13 Ομάδων Δράσεων ενεργοποιήθηκαν και οι 13 Ομάδες Δράσεων.
Στον πίνακα 3.4 γίνεται συνοπτική παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης
για τη Βιοποικιλότητα στην ΠΔΜ την περίοδο 2014-2020 με κατανομή δράσεων ανά
χρηματοδοτικό μέσο με σύντομη περιγραφή της συμβολής των έργων στην ένταξη δράσεων σε
κάθε Ομάδα Δράσης του ΑΠ 2.
Πίνακας 3.4. Συνοπτική παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη
Βιοποικιλότητα στην ΠΔΜ την περίοδο 2014-2020 με κατανομή των έργων των χρηματοδοτικών
μέσων στον ΑΠ 2 σε επίπεδο Προτεραιότητας και Ομάδα Δράσεων.
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(5)

(8)

(13)

(8)
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-
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-
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Προτεραιότητα 2.1: Διαχείριση περιοχών Ν2000 (10 επιρροές έργων)
ΟΔ 2.1.1: Εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων
σε εν λειτουργία Διαχειριστικούς Φορείς

1

2

-

2

Συνολικά 5 έργα συνδράμουν στην εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων όπως:
 η προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης
(καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς (ΕΠ ΠΔΜ),
 η ενίσχυση διαχειριστικών δράσεων των Φορέων Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων Πρεσπών και
Βόρειας Πίνδου από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και
 δράσεις διαχείρισης οικοτόπων των προγραμμάτων LIFE της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών στο
Εθνικό Πάρκο Πρεσπών.
ΟΔ 2.1.2: Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση
υφιστάμενων ΕΠΜ και Διαχειριστικών
Σχεδίων μέχρι την ολοκλήρωση της
θεσμοθέτησης του διαχειριστικού πλαισίου

-

2

-

1

-

-

-

-

3

Το πλαίσιο της ΟΔ 2.1.2 αλλά και της επόμενης ΟΔ 2.1.3 καλύπτεται ολοκληρωτικά από τα εξής έργα
του ΥΠΕΝ:
 τα δύο έργα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Ν2000 της ΠΔΜ.
 Το έργο LIFE IP 4 NATURA μέσα από το οποίο προβλέπονται δράσεις ολοκλήρωσης Σχεδίων
Διαχείρισης για είδη και διαχείριση περιοχών Ν2000 και για τη Δυτική Μακεδονία.
ΟΔ 2.1.3: Εκπόνηση νέων ΕΠΜ

-

2

-

-

-

-

-

-

2
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Αυτή η ΟΔ καλύπτεται από τα έργα της προηγούμενης ΟΔ γιατί πλέον όλες οι περιοχές του δικτύου
Ν2000 στη Δυτική Μακεδονία θα υπάγονται σε δύο Φορείς Διαχείρισης και δεν υφίσταται ο
διαχωρισμός περιοχών με υφιστάμενες, προς ολοκλήρωση ή νέες ΕΠΜ.
Προτεραιότητα 2.2: Ενίσχυση της συνεκτικότητας του Δικτύου Ν2000 και οριζόντια διαχείριση της
Βιοποικιλότητας (31 επιρροές έργων)
ΟΔ 2.2.1: Οριζόντια διαχείριση
Βιοποικιλότητας

-

2

-

6

1

-

6

5

20

Σε αυτή την ΟΔ εντάσσονται δράσεις από 20 έργα οι περισσότερες των οποίων έχουν οριζόντιο
χαρακτήρα και με εξειδικευμένα θέματα διαχείρισης της βιοποικιλότητας όπως:
 Οι προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών στις
περιφέρειες της χώρας
 Η καταπολέμηση της χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων
 Τα προγράμματα LIFE για την αρκούδα τα οποία δραστηριοποιούνται σε ένα μεγάλο φάσμα
διαχειριστικών θεμάτων όπως η συμβίωση της αρκούδας με τον άνθρωπο, η πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων με είδη της άγριας πανίδας,
 το LIFE IP 4 NATURE μέσα από το οποίο προβλέπεται η ανάπτυξη και λειτουργία Συστήματος
Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) για τη διαχείριση των περιοχών NATURA 2000, η οργάνωση της
Συλλογής, ενοποίηση και εξασφάλιση συμβατότητας όλων των δεδομένων που είναι διαθέσιμα από
την παρακολούθηση ειδών και οικοτόπων του δικτύου NATURA 2000 σε εθνικό επίπεδο, η
χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και η εφαρμογή χαρτογράφησης
και αξιολόγησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών σε πιλοτικές περιοχές.
 Δράσεις περίθαλψης ειδών, φιλοξενίας και επανένταξης ειδών της άγριας πανίδας από τις
περιβαλλοντικές ΜΚΟ.
 Δράσεις αναπαραγωγής και επαναδιάδοσης του Ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου.
ΟΔ 2.2.2: Διαχείριση προστατευόμενων
περιοχών που δεν ανήκουν στο Δίκτυο Ν2000

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Σε αυτήν την ΟΔ εντάσσεται ένα μόνο έργο Interreg (Common plans for biodiversity conservation and
sustainable targets for the development of a bilateral network of protected areas) στο οποίο
περιλαμβάνονται δράσεις όπως:
 Εντοπισμός περιοχών οι οποίες θα μπορούσαν να ενταθούν σε καθεστώς προστασίας ή να
λειτουργήσουν ως πράσινοι διάδρομοι σύνδεσης Προστατευόμενων Περιοχών,
 Ανάπτυξη-ανάδειξη ενός κοινού δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών.
ΟΔ 2.2.3: Διαχείριση οικολογικών διάδρομων
και πράσινων υποδομών

-

1

-

4

2

-

1

2

10

Για την υποστήριξη των οικολογικής συνέχειας και την αποτελεσματική λειτουργία των οικολογικών
διάδρομων και των πράσινων υποδομών υλοποιούνται δράσεις από 5 έργα όπως:
 Έργα του προγράμματος LIFE που έχουν στόχο την βελτίωση των περασμάτων άγριας πανίδας στους
οδικούς άξονες και τη γενικότερη μετρίαση της επίδρασης των οδικών αξόνων στον
κατακερματισμό των βιοτόπων
 Το έργο Interreg (Common plans for biodiversity conservation and sustainable targets for the
development of a bilateral network of protected areas) κάτω από το πρίσμα της ενίσχυσης της
λειτουργικότητας των πράσινων υποδομών και της βελτιστοποίησης των παρεχόμενων
οικοσυστημικών υπηρεσιών στο οποίο περιλαμβάνονται δράσεις όπως ο εντοπισμός περιοχών οι
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οποίες θα μπορούσαν να ενταθούν σε καθεστώς προστασίας ή να λειτουργήσουν ως πράσινοι
διάδρομοι σύνδεσης Προστατευόμενων Περιοχών.
Προτεραιότητα 2.3: Διαχείριση και αντιμετώπιση εισβαλόντων ξενικών ειδών (6 επιρροές έργων)
ΟΔ 2.3.1: Ανίχνευση της παρουσίας
εισβαλόντων ειδών

-

3

-

-

-

-

-

-

3

Στο πλαίσιο της ανίχνευσης της παρουσίας εισβαλόντων ειδών (αλλά και της επόμενης ΟΔ 2.3.2)
υλοποιούνται τρία έργα τα δύο από τα οποία εξειδικεύονται αποκλειστικά στα εισβάλοντα είδη:
 Η σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου
που προκαλούν του ΥΠΕΝ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) σε εθνικό επίπεδο.
 Η επιχορήγηση του ΦΔ ΕΠ Πρεσπών για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και
οικοτόπων με δράσεις όπως η αξιολόγηση κινδύνου από ξενικά χωροκατακτητικά είδη στις λίμνες
Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα με τη δημιουργία σχεδίου διαχείρισης και χαρτογράφησης των ειδών
εισβολέων.
ΟΔ 2.3.2: Δράσεις διαχείρισης και
αντιμετώπισης της παρουσίας ξενικών ειδών
με αποκατάσταση της αυτόχθονης
βιοποικιλότητας

-

2

-

1

-

-

-

-

3

Η ΟΔ καλύπτεται από τα έργα της προηγούμενης ΟΔ 2.3.1
Προτεραιότητα 2.4: Προστασία της Βιοποικιλότητας σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς (37 επιρροές έργων)
ΟΔ 2.4.1: Ενσωμάτωση της προστασίας της
Βιοποικιλότητας στην Αγροτική Ανάπτυξη
τόσο για τα είδη της άγριας πανίδας και
χλωρίδας όσο και για αγροτική
Βιοποικιλότητα

1

4

11

3

1

6

3

3

32

Σε αυτήν την Ομάδα Δράσης δραστηριοποιούνται συνολικά 32 έργα τα οποία περιλαμβάνουν τις εξής
κατηγορίες δράσεων:
 Τις οριζόντιες δράσεις του ΥΠΕΝ για την καταπολέμηση της χρήσης των δηλητηριασμένων
δολωμάτων και τις προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών
πτηνών.
 Τις δράσεων όλων των έργων του ΕΠ ΠΑΑ αλλά και σημαντικής ομάδας έργων που υλοποιούνται
από το ΕΛΓΟ-Δήμητρα στο πλαίσιο διάφορων ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα οποία έχουν άμεση
σχέση με την Αγροτική Ανάπτυξη και τη Βιοποικιλότητα.
 Έργα του προγράμματος LIFE τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις που σχετίζονται με την γεωργία και
την κτηνοτροφία όπως η διαχειριστικές παρεμβάσεις στα αποστραγγιστικά κανάλια, την αλιεία και
τη ενίσχυση της βόσκηση με στόχο την αποκατάσταση του δάσους των αρκεύθων στις Πρέσπες,
αλλά και δράσεις όπως η αντιμετώπιση ζημιών στην κτηνοτροφία από ζημιές αρκούδας.
 Το έργο PAPESHE για την προστασία της αυτόχθονης φυλής του Προβάτου της Πελαγονίας στο
πλαίσιο του προγράμματος Interreg.
 Δράσεις προώθησης της συνύπαρξης της αρκούδας με τον άνθρωπο και την επαναδιάδοση του
Ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου στην κτηνοτροφία από τις ΜΚΟ όπως ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ.
ΟΔ 2.4.2: Ενσωμάτωση της προστασίας της
Βιοποικιλότητας και του τοπίου στην Δασική

1

4

-

2

1

-

3

1

12
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Πολιτική και Διαχείριση

Σε αυτήν την Ομάδα Δράσης δραστηριοποιούνται συνολικά 12 έργα τα οποία περιλαμβάνουν τις εξής
κατηγορίες δράσεων:
 Τις δράσεις ενίσχυσης των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών από το ΥΠΕΝ
(ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και των αντίστοιχων ορεινών και δασικών οικοσυστημάτων.
 Τις οριζόντιες δράσεις του ΥΠΕΝ για την καταπολέμηση της χρήσης των δηλητηριασμένων
δολωμάτων και τις προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών
πτηνών οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την προστασία και διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων.
 Έργα του προγράμματος LIFE τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις που σχετίζονται με τη δασική
πολιτική όπως η αποκατάσταση του δάσους των αρκεύθων στις Πρέσπες.
 Δράσεις και παρεμβάσεις για τη διαχείριση των ορεινών οικοσυστημάτων από τις ΜΚΟ όπως ο
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ.
 Δράσεις δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας του ΕΠ ΠΔΜ σε δασικές περιοχές της
Καστοριάς.
ΟΔ 2.4.3: Ενσωμάτωση της προστασίας της
Βιοποικιλότητας και του τοπίου στην
ανάπτυξη υποδομών μεταφορών

-

-

-

4

-

-

2

1

7

Σε αυτήν την Ομάδα Δράσης συμπεριλαμβάνονται τα έργα LIFE που αφορούν τη διαχείριση και
αντιμετώπιση των προβλημάτων θνησιμότητας της άγριας πανίδας και εξασφάλιση της οικολογικής
συνέχειας από το σχεδιασμό, τη κατασκευή και λειτουργία έργων υποδομών μεταφορών καθώς και οι
αντίστοιχες δράσεις των περιβαλλοντικών ΜΚΟ.
ΟΔ 2.4.4: Ενσωμάτωση της προστασίας της
Βιοποικιλότητας και του τοπίου στην
ανάπτυξη υποδομών ενέργειας και στην
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

1

-

-

2

3

1

3

-

10

Σε αυτήν την Ομάδα Δράσης δραστηριοποιούνται συνολικά 10 έργα τα οποία περιλαμβάνουν τις εξής
κατηγορίες δράσεων:
 Του έργου LIFE Prespa Waterbirds το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πρωτόκολλου
«αξιολόγησης της ευπάθειας» των υγροτόπων στην κλιματική αλλαγή.
 Των έργων Interreg:
o “Net Metering” με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας,
καθώς και την αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού με νέους χαμηλής κατανάλωσης
ενέργειας και φιλικούς για την βιοποικιλότητα και συγκεκριμένα στα χειρόπτερα.
o “Common plans for biodiversity conservation and sustainable targets for the development of a
bilateral network of protected areas” με έλεγχο της αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων ΠΠ
υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής και των αλλαγών χρήσεων γης και
o «ProLife» με παρακολούθηση των φυσικών και χημικών παραμέτρων στο λίμνες των Πρεσπών
στα ύδατα και τα ιζήματα.
 Δράσεις δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας του ΕΠ ΠΔΜ σε δασικές περιοχές της
Καστοριάς.
ΟΔ 2.4.5: Δράσεις για τη Βιοποικιλότητα στο
πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας για τα νερά

-

1

1

-

1

1

1

2

7

Δράσεις που σχετίζονται έμμεσα με τη εφαρμογή της οδηγίας για τα νερά εντάσσονται στα εξής έργα:
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 Μείωση της ρύπανση νερού από γεωργική δραστηριότητα (ΕΠ ΠΑΑ).
 ProLife» με παρακολούθηση των φυσικών και χημικών παραμέτρων στο λίμνες των Πρεσπών στα
ύδατα και τα ιζήματα (Interreg).
 LIFE IP 4 NATURE το οποίο θα περιλαμβάνει δράσεις για τη διαχείριση των υγροτοπικών
οικοσυστημάτων και των υδάτινων πόρων στο σύμπλεγμα των 4 λιμνών της περιοχής Αμυνταίου.

III. ΑΠ 3 Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με την τοπική οικονομία και
την απασχόληση.
Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 έχει τρεις Προτεραιότητες με την εξής κατανομή έργων:
Π 3.1. Ενημέρωση και περιβαλλοντική εκπαίδευση για τη Βιοποικιλότητα: 48 έργα
Π 3.2. Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με τον τουρισμό: 10 έργα
Π 3.3. Σύνδεση της Βιοποικιλότητας και των τοπικών γενετικών και φυσικών πόρων με την
τοπική οικονομία: 20 έργα
Από το σύνολο των 3 Προτεραιοτήτων ενεργοποιήθηκαν και οι 3 Προτεραιότητες. Αντίστοιχα από
το σύνολο των 8 Ομάδων Δράσεων ενεργοποιήθηκαν οι 5. Δεν ενεργοποιήθηκαν οι παρακάτω
Ομάδες Δράσεων:
ΟΔ 3.2.2: Δικτύωση όλων των οργανωμένων επισκέψιμων χώρων και περιοχών
ΟΔ 3.2.3: Οργάνωση προβολής της Βιοποικιλότητας των φυσικών περιοχών, του τοπίου και
των επισκέψιμων χώρων και υποδομών
Στον πίνακα 3.5 γίνεται συνοπτική παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης
για τη Βιοποικιλότητα στην ΠΔΜ την περίοδο 2014-2020 με κατανομή δράσεων ανά
χρηματοδοτικό μέσο με σύντομη περιγραφή της συμβολής των έργων στην ένταξη δράσεων σε
κάθε Ομάδα Δράσης του ΑΠ 3.
Πίνακας 3.5. Συνοπτική παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη
Βιοποικιλότητα στην ΠΔΜ την περίοδο 2014-2020 με κατανομή των έργων των χρηματοδοτικών
μέσων στον ΑΠ 3 σε επίπεδο Προτεραιότητας και Ομάδα Δράσεων.
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LIFE

INTERREG
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(8)

(44)

Προτεραιότητα 3.1: Ενημέρωση και περιβαλλοντική εκπαίδευση για τη Βιοποικιλότητα (48 επιρροές έργων)
ΟΔ 3.1.1: Εκστρατείες ενημέρωσης και
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εστιασμένες
για είδη και τύπους Οικοτόπων

-

2

-

5

1

7

1

6

22

Σε αυτήν την Ομάδα Δράσης δραστηριοποιούνται συνολικά 22 έργα τα οποία περιλαμβάνουν τις εξής
κατηγορίες δράσεων:
 Έργα ενίσχυσης των ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εστιασμένες για είδη και
τύπους Οικοτόπων των Φορέων Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων Πρεσπών και Βόρειας Πίνδου
(ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
 Έργα του προγράμματος LIFE τα οποία είναι εστιασμένα στην αρκούδα και στα είδη και τους
οικοτόπους του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών.
 Τη λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες
της Δυτικής Μακεδονίας.
 Πρωτοβουλίες και δράσεις ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των περιβαλλοντικών
ΜΚΟ χρηματοδοτούμενα από ιδίους πόρους.
ΟΔ 3.1.2: Εκστρατείες ενημέρωσης και
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εστιασμένες
για προστατευόμενες περιοχές

-

2

-

1

1

1

2

5

12

Εστιασμένα σε προστατευόμενες περιοχές δραστηριοποιούνται εκστρατείες στο πλαίσιο 12 έργων τα
οποία περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες δράσεων:
 Έργα ενίσχυσης των ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εστιασμένες για είδη και
τύπους Οικοτόπων των Φορέων Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων Πρεσπών και Βόρειας Πίνδου
(ΥΜΕΠΕΡΑΑ).
 Έργα του προγράμματος LIFE IP 4 NATURE.
 Τη λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες
της Δυτικής Μακεδονίας.
 Πρωτοβουλίες και δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των περιβαλλοντικών ΜΚΟ
χρηματοδοτούμενα από ιδίους πόρους.
ΟΔ 3.1.3: Εκστρατείες ενημέρωσης και
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εστιασμένες
για στοχευμένα θέματα διαχείρισης και
προστασίας φυσικού περιβάλλοντος

-

1

-

6

1

-

1

5

14

Τα στοχευμένα θέματα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος είναι παράλληλα με την
ανάπτυξη οριζόντιων δράσεων με δραστηριοποίηση συνολικά 14 έργων με τις εξής κατηγορίες
δράσεων:
 Καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων (ΥΜΕΠΕΡΑΑ).
 Έργα του προγράμματος LIFE τα οποία είναι εστιασμένα στοχευμένα θέματα όπως την προσαρμογή
των οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (LIFE PrespaWaterbirds),
στη συμβίωση του ανθρώπου με την αρκούδα (LIFE AMYBEAR, LIFEARCPIN, LIFE SAFE-CROSSING).
 Το έργο Interreg Net metering το οποίο περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης για τα θέματα
φωτορύπανσης στους πληθυσμούς των χειρόπτερων στην περιοχή των Πρεσπών.
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 Τη λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες
της Δυτικής Μακεδονίας.
 Πρωτοβουλίες και δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των περιβαλλοντικών ΜΚΟ
χρηματοδοτούμενα από ιδίους πόρους.
Προτεραιότητα 3.2: Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με τον τουρισμό (6 επιρροές
έργων)
ΟΔ 3.2.1: Ενίσχυση και Δημιουργία υποδομών
ανάδειξης της Βιοποικιλότητας και του
φυσικού περιβάλλοντος

-

1

-

1

-

4

1

3

10

Σε αυτήν την Ομάδα Δράσης δραστηριοποιούνται συνολικά 10 έργα τα οποία περιλαμβάνουν τις εξής
κατηγορίες δράσεων:
 Ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων Πρεσπών και Βόρειας Πίνδου (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
 Το Έργο LIFE AMYBEAR το οποίο περιλαμβάνει δημιουργία εκπαιδευτικού μονοπατιού για την
αρκούδα.
 Δράσεις και υποδομές των ΜΚΟ με υποστήριξη από ιδίους πόρους όπως η σήμανση 13 μονοπατιών
από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, η Λειτουργία των επισκέψιμων χώρων των Καταφυγίων
Αρκούδας και Λύκου και των αντίστοιχων Κέντρων Ενημέρωσης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και η Λειτουργία
του Σταθμού Ενημέρωσης για τη λίμνη Καστοριά της Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος
Καστοριάς.
 Η ανάπτυξη δικτυακού τόπου διάχυσης πληροφοριών για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της
Ελλάδας από το ΕΚΒΥ στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
ΟΔ 3.2.2: Δικτύωση όλων των οργανωμένων
επισκέψιμων χώρων και περιοχών

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΟΔ 3.2.3: Οργάνωση προβολής της
Βιοποικιλότητας των φυσικών περιοχών, του
τοπίου και των επισκέψιμων χώρων και
υποδομών

-

-

-

Προτεραιότητα 3.3: Σύνδεση της Βιοποικιλότητας και των τοπικών γενετικών και φυσικών πόρων με την τοπική
οικονομία (20 επιρροές έργων)
ΟΔ 3.3.1: Διαχείριση τοπικών γενετικών
πόρων αγροτικής βιοποικιλότητας και ένταξή
τους στην παραγωγική διαδικασία

-

-

8

-

1

6

2

1

18

Κύρια ομάδα έργων σε αυτήν την Ομάδα Δράσης είναι τα έργα του ΠΑΑ, έργα του ΕΛΓΟ-Δήμητρα από
διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και πόρους, οι δράσεις του έργου Interreg για την προστασία των
αυτόχθονων πληθυσμών του προβάτου Πελαγονίας και οι δράσεις αναπαραγωγής και
επαναδιάδοσης του Ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου στην κτηνοτροφία από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ.
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πόρων με οργάνωση του πλαισίου χρήσης
φυσικών πόρων της βιοποικιλότητας για
επαγγελματικό και ερασιτεχνικό σκοπό
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-

2

1

Δύο σημαντικά έργα σε αυτήν την Ομάδα Δράσης είναι η πιλοτική μελέτη επισήμανσης, συλλογής,
αναπαραγωγής, ταυτοποίησης για την καλλιέργεια αρωματικών φυτών στο ν. Φλώρινας και η
αναπαραγωγή και καλλιέργεια ειδών της οικογένειας Orchidaceae (Ορχεοειδών) για την παρασκευή
καινοτόμου ροφήματος σαλεπιού. Η προώθηση της καλλιέργειας τοπικών ειδών για επαγγελματικό και
ερασιτεχνικό σκοπό μειώνει τη πίεση από την συλλογή των ειδών στη φύση.

IV. ΑΠ 4. Οργάνωση και λειτουργία των δομών και υπηρεσιών διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος
Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 έχει τρεις Προτεραιότητες με την εξής κατανομή έργων:
Π 4.1. Δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και του φυσικού
περιβάλλοντος: 13 έργα
Π 4.2. Δημιουργία – στήριξη Διαχειριστικών Φορέων για τη Βιοποικιλότητα: 2 έργα
Π 4.3. Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη Βιοποικιλότητα: 20 έργα
Από το σύνολο των 3 Προτεραιοτήτων ενεργοποιήθηκαν και οι 3 Προτεραιότητες. Αντίστοιχα από
το σύνολο των 9 Ομάδων Δράσεων ενεργοποιήθηκαν οι 7 Ομάδες Δράσεων. Δεν
ενεργοποιήθηκαν οι παρακάτω Ομάδες Δράσεων:
ΟΔ 4.1.2: Οργάνωση υιοθέτησης της οικοσυστημικής προσέγγισης στο σχεδιασμό έργων
υποδομών και ενέργειας
ΟΔ 4.1.4: Βελτίωση θεσμικού πλαισίου
Στον πίνακα 3.6 γίνεται συνοπτική παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης
για τη Βιοποικιλότητα στην ΠΔΜ την περίοδο 2014-2020 με κατανομή δράσεων ανά
χρηματοδοτικό μέσο με σύντομη περιγραφή της συμβολής των έργων στην ένταξη δράσεων σε
κάθε Ομάδα Δράσης του ΑΠ 4.
Πίνακας 3.6. Συνοπτική παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη
Βιοποικιλότητα στην ΠΔΜ την περίοδο 2014-2020 με κατανομή των έργων των χρηματοδοτικών
μέσων στον ΑΠ 4 σε επίπεδο Προτεραιότητας και Ομάδα Δράσεων.
Συνοπτική παρουσίαση προόδου υλοποίησης
του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην ΠΔΜ την περίοδο 2014-2020
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(4)

(27)

(2)

Προτεραιότητα 4.1: Δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος
(13 έργα)
ΟΔ 4.1.1: Μηχανισμός διαχείρισης της
Βιοποικιλότητας και του φυσικού
περιβάλλοντος

1

4

-

1

-

-

1

-

7

Κύρια ομάδα έργων σε αυτήν την Ομάδα Δράσης είναι:
 τα έργα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ:
o Επιχορήγηση των δύο υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης των περιοχών Ν2000 και του νέου Φορέα
Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας,
o Εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων οικοτόπων και ειδών και των Περιοχών
Ν2000
 οι δράσεις του έργου LIFE IP 4 NATURA.
ΟΔ 4.1.2: Οργάνωση υιοθέτησης της
οικοσυστημικής προσέγγισης στο σχεδιασμό
έργων υποδομών και ενέργειας

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

1

-

6

-

ΟΔ 4.1.3: Κατάρτιση στελεχών σε θέματα
περιβαλλοντικής πολιτικής

-

1

Δράσεις κατάρτισης σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής περιλαμβάνουν τα εξής έργα:
 τα έργα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ:
o Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών στις περιφέρειες της
χώρας, πλην των περιφερειών ν. Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας
o Καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων
 οι δράσεις των έργων LIFE Βελτίωση συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου αρκούδας στην ΠΕ Καστοριάς –
μεταφορά βέλτιστων πρακτικών, LIFE AMY BEAR, LIFE IP 4 NATURA.
ΟΔ 4.1.4: Βελτίωση θεσμικού πλαισίου

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Προτεραιότητα 4.2: Δημιουργία – στήριξη Διαχειριστικών Φορέων για τη Βιοποικιλότητα (2 έργα)
ΟΔ 4.2.1: Στήριξη δράσεων υφιστάμενων
Φορέων Διαχείρισης

-

-

-

-

-

-

-

Σε αυτήν την ΟΔ υλοποιείται ένα έργο «Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Πρεσπών» το οποίο αφορά την μακροχρόνια συνεργασία και υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, καθώς και της Επιτροπής Διαχείρισης Υγροτόπου από την Εταιρία Προστασίας
Πρεσπών με υποστήριξη από ιδίους πόρους.
ΟΔ 4.2.2: Στήριξη δράσεων νέων
Διαχειριστικών Οργάνων

-

1

-

-

-

-

-

-

1

Η επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας για δράσεις
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στο πλαίσιο ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι το μόνο έργο σε
αυτή την Ομάδα Δράσης.
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3

11

Προτεραιότητα 4.3: Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη Βιοποικιλότητα (20 έργα)
ΟΔ 4.3.1: Ανάπτυξη κοινών δράσεων του
Διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών

-

2

-

2

4

-

-

Σε αυτήν την Ομάδα Δράσης δραστηριοποιούνται συνολικά 11 έργα τα οποία περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες
δράσεων:
 Η επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
 Πρωτοβουλίες και έργα της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών με υποστήριξη από ευρωπαϊκά προγράμματα και
ιδίους πόρους.
 Έργα και δράσεις από τοπικούς φορείς (Δήμος Πρεσπών, ΠΔΜ/ΠΕ Φλώρινας).
ΟΔ 4.3.2: Δράσεις ανάπτυξης συνεργειών σε
διασυνοριακές περιοχές

-

-

-

-

6

-

-

-

6

Σε αυτήν την Ομάδα Δράσης δραστηριοποιούνται συνολικά 6 έργα τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις στο πλαίσιο
του προγράμματος Interreg.
ΟΔ 4.3.3: Προώθηση της διεθνούς
συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας

-

-

-

2

3

-

-

1

3

Σε αυτήν την Ομάδα Δράσης δραστηριοποιούνται συνολικά 3 έργα τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις στο πλαίσιο
του προγράμματος LIFE (2) των πρωτοβουλιών διεθνούς συνεργασίας και δράσεων της Εταιρίας Προστασίας
Πρεσπών.
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4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Στο πλαίσιο της παρούσας Έκθεσης Πορείας καταγράφηκαν 85 έργα τα οποία ενισχύονται σε 8
κατηγορίες χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων. Αναλυτικός κατάλογος των έργων ανά
χρηματοδοτικό εργαλείο και πόρο παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι. Στο Σχήμα 4.1 απεικονίζεται
η κατανομή των έργων ανά χρηματοδοτικό εργαλείο.
Σε σχέση με το συνολικό αριθμό των έργων θα πρέπει να σημειωθεί πως στον κατάλογο των
έργων των Εθνικών και Ειδικών πόρων συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής
του Δήμου Αμυνταίου στο πρόγραμμα LIFE AMYBEAR από τον Ειδικό Αναπτυξιακό Πόρο – Τοπικό
Πόρο Ανάπτυξης (ΕΑΠ-ΤΠΑ) της ΠΔΜ. Επειδή η συμβολή του έργου αυτού στην υλοποίηση του
Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα καλύπτεται από το ίδιο το έργο ενταγμένο στα 11 έργα
LIFE που υλοποιούνται στην ΠΔΜ, αναφέρεται μεν ως έργο του ΕΑΠ-ΤΠΑ αλλά εκφράζεται μόνο
με την συμμετοχή του ποσού της ιδίας συμμετοχής του Δήμου Αμυνταίου στο σύνολο του
προϋπολογισμού της κατηγορίας των Εθνικών και Ειδικών Πόρων και όχι ως ξεχωριστό έργο για
τη Βιοποικιλότητα.
Σχήμα 4.1. Το σύνολο των Έργων για τη Βιοποικιλότητα στη Δυτική Μακεδονία
την περίοδο 2014-2020 ανά χρηματοδοτικό μέσο

Έργα που υλοποιούντια για τη Βιοποικιλότητα στη Δυτική
Μακεδονία την περίοδο 2014-2020 ανά χρηματοδοτικό μέσο
ΙΔΙΟΙ-ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ
18
21%

ΕΠ ΠΔΜ
3
3%

ΥΜΕΠΕΡΑ
10
12%
ΠΑΑ
11
13%

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
16
19%
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡ.
9
11%

INTERREG
7
8%

LIFE
11
13%

Από το σύνολο των 85 έργων τα 46 υλοποιούνται αποκλειστικά στη Δυτική Μακεδονία και τα 39
υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο (έργα ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΠΑΑ, LIFE) ή σε διασυνοριακό επίπεδο
(LIFE, Interreg) για τα οποία ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι συνολικός σε επίπεδο έργου. Ο
συνολικός προϋπολογισμός ανά χρηματοδοτικό μέσο έχει παρουσιαστεί στον Πίνακα 3.1 στο
κεφάλαιο 3.
Η συνοπτική πρόοδος υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας αναλύεται με την εξής κατανομή:
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1. ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020. Σύνολο έργων: 3


Προϋπολογισμός σε Επίπεδο ΠΔΜ: 1.805.319 (3 έργα)



Προϋπολογισμός σε Εθνικό/Διασυνοριακό Επίπεδο ΠΔΜ: 0 (0 έργα)

2. ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Σύνολο έργων: 10


Προϋπολογισμός σε Επίπεδο ΠΔΜ: 4.086.956 (5 έργα)



Προϋπολογισμός σε Εθνικό/Διασυνοριακό Επίπεδο ΠΔΜ: 17.969.956 (5 έργα)

3. ΕΠ ΠΑΑ 2014-2020. Σύνολο έργων: 11


Προϋπολογισμός σε Επίπεδο ΠΔΜ: 0 (0 έργα)



Προϋπολογισμός σε Εθνικό/Διασυνοριακό Επίπεδο ΠΔΜ: 73.986.759 (11 έργα)

4. Πρόγραμμα LIFE. Σύνολο έργων: 11


Προϋπολογισμός σε Επίπεδο ΠΔΜ: 7.480.847 (6 έργα)



Προϋπολογισμός σε Εθνικό/Διασυνοριακό Επίπεδο ΠΔΜ: 26.614.355 (5 έργα)

5. Προγράμματα εδαφικής συνεργασίας – INTERREG. Σύνολο έργων: 7


Προϋπολογισμός σε Επίπεδο ΠΔΜ: 450.060 (1 έργο)



Προϋπολογισμός σε Εθνικό/Διασυνοριακό Επίπεδο ΠΔΜ: 2.841.201 (6 έργα)

6. Λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Σύνολο έργων: 9


Προϋπολογισμός σε Επίπεδο ΠΔΜ: 410.000 (4 έργα)



Προϋπολογισμός σε Εθνικό/Διασυνοριακό Επίπεδο ΠΔΜ: 5.570.038 (5 έργα)

7. Εθνικοί και Ειδικοί Πόροι: Σύνολο έργων: 16


Προϋπολογισμός σε Επίπεδο ΠΔΜ: 471.597 (11 έργα)



Προϋπολογισμός σε Εθνικό/Διασυνοριακό Επίπεδο ΠΔΜ: 236.007 (5 έργα)

8. Ίδιοι & Λοιποί Πόροι: Σύνολο έργων: 18


Προϋπολογισμός σε Επίπεδο ΠΔΜ: 2.664.861 (16 έργα)



Προϋπολογισμός σε Εθνικό/Διασυνοριακό Επίπεδο ΠΔΜ: 0 (2 έργα/δράσεις)

Αναλυτικότερα η κατανομή των έργων με βάση το χρηματοδοτικό μέσο στους τέσσερις Άξονες
Προτεραιότητας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 4.1 και συνοπτικά περιγράφεται ως εξής:
1. Στο ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 υλοποιούνται συνολικά 3 έργα από τα οποία, 3 έργα σχετίζονται
με τον ΑΠ 2 και 1 έργο με τον ΑΠ 4.
2. Στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 από το σύνολο των 11 έργων, 8 έργα σχετίζονται με τον ΑΠ
1, 8 έργα με τον ΑΠ 2, 3 έργα με τον ΑΠ 3 και 6 έργα με τον ΑΠ 4.
3. Στο ΕΠ ΠΑΑ 2014-2020 από το σύνολο των 11 έργων, 11 έργα σχετίζονται με τον ΑΠ 2 και 8
έργα με τον ΑΠ 3.
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4. Στο Πρόγραμμα LIFE από το σύνολο των 11 έργων 7 έργα σχετίζονται με τον ΑΠ 1, 10 έργα
με τον ΑΠ 2, 9 έργα με τον ΑΠ 3 και 7 έργα με τον ΑΠ 4.
5. Στα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας – INTERREG από το σύνολο των 7 έργων, 3 έργο
σχετίζεται με τον ΑΠ 1, 5 έργα σχετίζονται με τον ΑΠ 2, 3 έργα με τον ΑΠ 3 και 7 έργα με
τον ΑΠ 4.
6. Στα προγράμματα που ενισχύονται από λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα από τα 9 έργα, 1
έργο σχετίζεται με τον ΑΠ 1, 8 έργα σχετίζονται με τον ΑΠ 2 και 7 έργα σχετίζονται με τον
ΑΠ.
7. Στα προγράμματα που ενισχύονται από Εθνικούς και Ειδικούς Πόρους από τα 16 έργα, 1
έργο σχετίζεται με τον ΑΠ 1, 13 έργα σχετίζονται με τον ΑΠ 2, 6 έργα σχετίζονται με τον ΑΠ
3 και 2 έργα με τον ΑΠ 4.
8. Στα προγράμματα που ενισχύονται από Ιδίους & Λοιπούς Πόρους από το σύνολο των 18
έργων, 4 έργα σχετίζονται με τον ΑΠ 1, 8 έργα με τον ΑΠ 2, 8 έργα με τον ΑΠ 3 και 4 έργα
με τον ΑΠ 4.
Πίνακας 4-1. Συνοπτική παρουσίαση των έργων που υλοποιήθηκαν, υλοποιούνται ή εντάσσονται
την περίοδο 2014-2020 ανά ΑΠ του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην ΠΔΜ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ

ΑΠ 1

ΑΠ 2

ΑΠ 3

ΑΠ 4

1

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

-

3

-

1

2

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

8

8

3

6

3

ΕΠ ΠΑΑ 2014-2020

-

11

8

-

4

LIFE

7

10

9

7

5

INTERREG

3

5

3

7

6

Λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα

1

8

7

-

7

Εθνικοί και Ειδικοί Πόροι

1

13

6

2

8

Ίδιοι & Λοιποί Πόροι

4

8

8

4

24

66

44

27

Σύνολο:
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5. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ενδεικτικοί δείκτες αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα της Δυτικής
Μακεδονίας είναι οι Δείκτες Εκροών και οι Δείκτες Αποτελεσμάτων (παρακολούθησης) οι οποίοι
παρουσιάζονται στους πίνακες 5.1 και 5.2 αντίστοιχα. Λόγω έλλειψης μετρήσιμων δεδομένων η
παρουσίαση των δεικτών είναι ποιοτική και βασισμένη στην προσέγγιση επιρροή/μη επιρροή
του δείκτη από την υλοποίηση των έργων. Εξαίρεση αποτελούν:
Για τους Δείκτες Εκροών:
α) Ο Δείκτης Α1 (Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες) γιατί πλέον υλοποιείται μία Ειδική
Περιβαλλοντική Μελέτη για όλες τις περιοχές των Προστατευόμενων Περιοχών της
Δυτικής Μακεδονίας εκτός από αυτές που συμπεριλαμβάνονται στα Εθνικά Πάρκα
Πρεσπών και Βόρειας Πίνδου.
β) Οι δείκτες της κατηγορίας Γ οι οποίοι αφορούν τα συγκεκριμένα προγράμματα –
χρηματοδοτικά εργαλεία και τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτών και για αυτό
είναι μετρήσιμοι.
Για τους Δείκτες Αποτελεσμάτων:
α) οι Δείκτες Α1 ως Α6 οι οποίοι καλύπτονται με την εκπόνηση της ενιαίας ΕΠΜ για τις
περιοχές Natura 2000 που δεν έχουν φορέα διαχείρισης και την κάλυψη όλων των
περιοχών Natura 2000 από κάποιο φορέα διαχείρισης.
Η συμβολή των έργων στην επίτευξη των στόχων των δεικτών παρακολούθησης αναλύεται: α) Σε
επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και β) Σε επίπεδο Ομάδας Δράσης.
Α) Συμβολή των έργων στην επίτευξη των στόχων των δεικτών σε επίπεδο Άξονα
Προτεραιότητας
Στους πίνακες 5.1 και 5.2 αναλύεται ανά Άξονα Προτεραιότητας η κάλυψη των δεικτών Εκροών
και Αποτελεσμάτων αντίστοιχα.
Πίνακας 5.1: Πρόοδος Δεικτών Εκροών κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τη
Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που καλύπτονται από τις δράσεις της
περιόδου 2014-2020 στις αρχές του 2019.
Ενεργοποίηση Δεικτών Εκροών κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα της ΠΔΜ
που καλύπτονται από τις δράσεις της περιόδου 2014-2020 ανά ΑΠ
A/A Κωδ.

Δείκτες Εκροών

Μονάδα
μέτρησης

Δείκτες που καλύπτονται
ΑΠ 1

ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4

Α

Μελέτες που θα εκπονηθούν

1

Α1

Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ)

Αριθμός

1

2

Α2

Μελέτες έρευνας και καταγραφή ειδών

Αριθμός

√

3

Α3

Μελέτες διαχείρισης βιοτόπων

Αριθμός

√

4

Α4

Τεχνικές μελέτες υποδομών

Αριθμός

√

Β

Παραγόμενα Διαχειριστικά Εργαλεία

5

Β1

Ειδικές Τεχνικές εκθέσεις

Αριθμός

√

√

6

Β2

Τεχνικά εγχειρίδια

Αριθμός

√

√

7

Β3

Τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης

Αριθμός

√

√

√
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Ενεργοποίηση Δεικτών Εκροών κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα της ΠΔΜ
που καλύπτονται από τις δράσεις της περιόδου 2014-2020 ανά ΑΠ
A/A Κωδ.

Δείκτες Εκροών

Μονάδα
μέτρησης

Δείκτες που καλύπτονται
ΑΠ 1

ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4

Γ

Προγράμματα που θα εκπονηθούν

8

Γ1

Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα

Αριθμός

19

45

30

21

9

Γ2

Προγράμματα από εθνικούς πόρους

Αριθμός

1

13

6

2

10

Γ3

Προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Αριθμός

-

1

-

-

11

Γ4
Δ

Δράσης και έργα φορέων με ιδίους πόρους
Δεδομένα δημοσιότητας

Αριθμός

4

8

8

4

12

Δ1

Έντυπο υλικό που θα παραχθεί

Αριθμός

√

√

13

Δ2

Ηλεκτρονικό υλικό που θα παραχθεί

Αριθμός

√

√

14

Δ3

Δεδομένα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης

Αριθμός

√

Ε

Εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν

15

Ε1

Συνέδρια

Αριθμός

√

16

Ε2

Ημερίδες

Αριθμός

√

17

Ε3

Σεμινάρια

Αριθμός

18

Ε4

Συνεντεύξεις τύπου

Αριθμός

√
√

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.1 όλοι οι Δείκτες Εκροών ενεργοποιήθηκαν από Έργα τουλάχιστον
ενός Άξονα Προτεραιότητας, ενώ οι δείκτες της κατηγορίας Γ (Προγράμματα που θα εκπονηθούν)
λόγω της διοικητικής τους φύσης επηρεάζονται από τα έργα και των τεσσάρων Αξόνων
Προτεραιότητας. Η μερική κάλυψη των Δεικτών Εκροών από όλους τους ΑΠ σχετίζεται με το
διαφορετικό τους χαρακτήρα αλλά και τη φύση των έργων. Αναλυτικά η κάλυψη των Δεικτών
Εκροών ανά ΑΠ έχει ως εξής:
Δείκτες Α (Μελέτες που θα εκπονηθούν): κάλυψη από ΑΠ 1 (Προώθηση της έρευνας) και ΑΠ 2
(Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των
Προστατευόμενων Περιοχών)
Δείκτες Β (Παραγόμενα Διαχειριστικά Εργαλεία): κάλυψη από ΑΠ 2 (Ενίσχυση της προστασίας
και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των Προστατευόμενων Περιοχών) και ΑΠ 3
(Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με την τοπική οικονομία
και την απασχόληση)
Δείκτες Γ (Προγράμματα που θα εκπονηθούν): κάλυψη από όλους τους ΑΠ
Δείκτες Δ (Δεδομένα δημοσιότητας): κάλυψη από ΑΠ 3 (Ανάδειξη της αξίας της
Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με την τοπική οικονομία και την απασχόληση) και
ΑΠ 4 (Οργάνωση και λειτουργία των δομών και υπηρεσιών διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος)
Δείκτες Ε (Εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν): κάλυψη από ΑΠ 3 (Ανάδειξη της αξίας της
Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με την τοπική οικονομία και την απασχόληση) και
ΑΠ 4 (Οργάνωση και λειτουργία των δομών και υπηρεσιών διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος)
Πίνακας 5.2: Πρόοδος Δεικτών Αποτελεσμάτων κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τη
Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
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Ενεργοποίηση Δεικτών Αποτελεσμάτων κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα
της ΠΔΜ που καλύπτονται από τις δράσεις της περιόδου 2014-2020 ανά ΑΠ
A/A Κωδ.
Α
1

Α1

2
3
4
5
6

Α2
Α3
Α4
Α5
Α6

7

Α7

8

Α8
Β

9

Β1

10

Β2

11

Β3
Γ

12

Γ1

13

Γ2

14

Γ3

15

Γ4
Δ

16

Δ1

17

Δ2

18

Δ3

19

Δ4

Δείκτες που καλύπτονται
Μονάδα
μέτρησης
ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4
Δείκτες διαχειριστικής κατάστασης προστατευόμενων περιοχών
Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) περιοχών
Αριθμός
1
1
Ν2000
Περιοχές με Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης
Αριθμός
2
2
Περιοχές με ΚΥΑ ή ΠΔ
Αριθμός
2
2
1
Περιοχές με Φορέα Διαχείρισης
Αριθμός
26
261
Έκταση περιοχών Ν2000 με Φορέα Διαχείρισης
Εκτάρια
*2
*2
Αναλογία περιοχών Ν2000 με Φορέα Διαχείρισης
Ποσοστό
100%
100%
Αριθμός αναγνωρισμένων οικολογικών διαδρόμων
Αριθμός
ως δείκτης συνεκτικότητας των περιοχών Ν2Κ
Αριθμός αναγνώρισης νέων σημαντικών φυσικών
περιοχών (Περιφερειακά Πάρκα, ΤΙΦΚ, ΚΑΖ,
Αριθμός
Γεωπάρκα, μνημεία φύσης)
Δείκτες διαχειριστικής κατάστασης προστατευόμενων Ειδών και Οικοτόπων
Δείκτες Αποτελεσμάτων

Είδη και Οικότοποι καταγεγραμμένα στη βάση
Αριθμός
δεδομένων για τη βιοποικιλότητα της ΠΔΜ
Είδη και Οικότοποι με βελτίωση στην Ικανοποιητική
Αριθμός
τους Κατάσταση
Έκταση Οικοτόπων με βελτίωση στην Ικανοποιητική
Εκτάρια
τους Κατάσταση
Δείκτες δράσεων προβολής και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
Αριθμός επισκεπτών στις προστατευόμενες
Αριθμός
περιοχές
Αριθμός μαθητών που επισκέπτονται τις
Αριθμός
προστατευόμενες περιοχές
Αριθμός μαθητών που υλοποιούν προγράμματα
Αριθμός
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία
Αριθμός μαθητών που υλοποιούν προγράμματα
Αριθμός
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα ΚΠΕ

√
√

√

√

√

√
√
√
√

Δείκτες δεδομένων αγροτικής βιοποικιλότητας
Αριθμός αναγνώρισης αγροτικών περιοχών Υψηλής
Φυσικής Αξίας και προστατευόμενων αγροτικών
τοπίων
Αριθμός ενδημικών ποικιλιών φυτών και φυλών
ζώων που, α) αναγνωρίζονται και β) πιστοποιούνται
Αριθμός διαφορετικών ενδημικών και τοπικών
ποικιλιών που καλλιεργούνται και φυλών που
εκτρέφονται
Ποσοστό τοπικών καλλιεργειών ποικιλιών και
εκτροφών φυλών σε σχέση με το σύνολο των
καλλιεργειών και των εκτροφών

Αριθμός

√

√

Αριθμός

√

√

Αριθμός

√

√

Ποσοστό

√

√

1

Οι περιοχές Ν2Κ στη ΠΔΜ είναι 26 συμπεριλαμβανομένων των 2 νέων περιοχών των Πρεσπών και του
Βαρνούνται και των περιοχών των Πιερίων, του Τίταρου και των 2 περιοχών των Αντιχασίων-Μετεώρων οι
οποίες έχουν μικρή έκταση στη Δυτική Μακεδονία και είναι σε αρμοδιότητα Μονάδων Διαχείρισης εκτός
ΠΔΜ.
2

*168.931 εκτάρια
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Ενεργοποίηση Δεικτών Αποτελεσμάτων κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα
της ΠΔΜ που καλύπτονται από τις δράσεις της περιόδου 2014-2020 ανά ΑΠ
A/A Κωδ.
20

Δ5

21

Δ6

22

Δ7

Δείκτες Αποτελεσμάτων
Ετήσιες εκτάσεις καλλιεργειών με τοπικές ποικιλίες
Αριθμός τυποποιημένων προϊόντων από τοπικούς
γενετικούς πόρους
Αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία
προϊόντων βιολογικής παραγωγής από τοπικούς
γενετικούς πόρους

Δείκτες που καλύπτονται
Μονάδα
μέτρησης
ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4
Στρέμματα
√
√
Τόνοι

Αριθμός

√

√

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.2 εκτός από δύο, όλοι οι υπόλοιποι Δείκτες Αποτελεσμάτων
επηρεάζονται από Έργα τουλάχιστον ενός από τους τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας. Η μερική
κάλυψη των Δεικτών Αποτελεσμάτων από όλους τους ΑΠ, όπως και στους Δεικτών Εκροών,
σχετίζεται με το διαφορετικό τους χαρακτήρα αλλά και τη φύση των έργων.
Οι Δείκτες Αποτελεσμάτων που δεν επηρεάζονται καθόλου από κανένα Έργο είναι οι εξής:
 Α7: Αριθμός αναγνωρισμένων οικολογικών διαδρόμων ως δείκτης συνεκτικότητας των
περιοχών Ν2Κ
 Α8: Αριθμός αναγνώρισης νέων σημαντικών φυσικών περιοχών (Περιφερειακά Πάρκα,
ΤΙΦΚ, ΚΑΖ, Γεωπάρκα, μνημεία φύσης)
 Δ6: Αριθμός τυποποιημένων προϊόντων από τοπικούς γενετικούς πόρους.
Αναλυτικά η κάλυψη των Δεικτών Αποτελεσμάτων ανά ΑΠ έχει ως εξής:
Δείκτες Α (Δείκτες διαχειριστικής κατάστασης προστατευόμενων περιοχών): κάλυψη από
έργα των ΑΠ 2 (Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και
των Προστατευόμενων Περιοχών) και 4 (Οργάνωση και λειτουργία των δομών και
υπηρεσιών διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος).
Δείκτες Β (Δείκτες διαχειριστικής κατάστασης προστατευόμενων Ειδών και Οικοτόπων):
κάλυψη από έργα των ΑΠ 1 (Προώθηση της έρευνας) και 2 (Ενίσχυση της
προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των Προστατευόμενων
Περιοχών).
Δείκτες Γ (Δείκτες δράσεων προβολής και ανάδειξης της βιοποικιλότητας): κάλυψη από
κάλυψη από τον ΑΠ 3 (Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με
την τοπική οικονομία και την απασχόληση).
Δείκτες Δ (Δείκτες δεδομένων αγροτικής βιοποικιλότητας): κάλυψη από έργα των ΑΠ 2
(Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των
Προστατευόμενων Περιοχών) και 3 (Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και
σύνδεσή της με την τοπική οικονομία και την απασχόληση).
B) Συμβολή των έργων στην επίτευξη των στόχων των δεικτών σε επίπεδο Άξονα
Προτεραιότητας
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται στους παρακάτω Πίνακες 5.3 και 5.4 η ανάλυση της ενεργοποίησης
των Δεικτών Εκροών αποτελεσμάτων αντίστοιχα σε επίπεδο Ομάδας Δράσεων του Σχεδίου
Δράσης για τη Βιοποικιλότητα.
Πίνακας 5.3. Ανάλυση της ενεργοποίησης των Δεικτών Εκροών του Σχεδίου Δράσης για τη
Βιοποικιλότητα σε επίπεδο Ομάδας Δράσης
Ανάλυση της ενεργοποίησης των Δεικτών Εκροών του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα
σε επίπεδο Ομάδας Δράσης
Δείκτες Εκροών
Ο.Δ. Α1 Α2 Α3 Α4 Β1 Β2 Β3 Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Δ1 Δ2 Δ3 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4
ΑΠ 1. Βελτίωση της γνώσης για τη Βιοποικιλότητα
1.1.1

1

√

16

1.2.1

√

√

8

1

4

ΑΠ 2. Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και
των Προστατευόμενων Περιοχών
2.1.1

√

5

2.1.2

1

√

3

2.1.3

1

√

2

2.2.1

√

√

√

9

2.2.2

√

√

√

1

2.2.3

√

√

√

7

√

√

√

3

√

3

2.3.1

√

√

2.3.2

√

6

1

5

1

2

2.4.1

√

√

√

√

√

26

3

3

2.4.2

√

√

√

√

√

8

3

1

2.4.3

√

√

√

√

√

√

4

2

1

2.4.4

√

√

√

√

√

√

7

3

2.4.5

√

√

√

√

√

4

1

2

ΑΠ 3. Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με την τοπική οικονομία
και την απασχόληση
3.1.1

15

1

6

√

√

√

√

√

√

√

3.1.2

5

2

5

√

√

√

√

√

√

√
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Ανάλυση της ενεργοποίησης των Δεικτών Εκροών του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα
σε επίπεδο Ομάδας Δράσης
Δείκτες Εκροών
Ο.Δ. Α1 Α2 Α3 Α4 Β1 Β2 Β3 Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Δ1 Δ2 Δ3 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4
3.1.3

8

1

5

√

√

√

√

√

√

√

3.2.1

6

1

3

√

√

√

√

√

√

√

15

2

1

3.2.2
3.2.3
3.3.1

√

√

√

3.3.2

1

1

ΑΠ 4. Οργάνωση και λειτουργία των δομών και υπηρεσιών διαχείρισης του
φυσικού περιβάλλοντος
4.1.1

√

√

√

6

1

√

√

√

5

1

4.2.1

√

√

√

4.2.2

√

√

√

1

√

4.1.2
4.1.3

√

√

4.1.4
1

4.3.1

√

√

√

√

8

4.3.2

√

√

√

√

6

4.3.3

√

√

√

√

2

1

1

Πίνακας 5.4. Ανάλυση της ενεργοποίησης των Δεικτών Αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης για
τη Βιοποικιλότητα σε επίπεδο Ομάδας Δράσης
Ανάλυση της ενεργοποίησης των Δεικτών Αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα
σε επίπεδο Ομάδας Δράσης
Δείκτες Αποτελεσμάτων

Ο.Δ.

Α1 Α2

Α3

Α4

Α5

Α6

Α7

Α8

Β1

Β2

Β3

Γ1

Γ2

Γ3

Γ4

Δ1

Δ2

Δ3

Δ4

Δ5

ΑΠ 1. Βελτίωση της γνώσης για τη Βιοποικιλότητα
1.1.1

1
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Ανάλυση της ενεργοποίησης των Δεικτών Αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα
σε επίπεδο Ομάδας Δράσης
Δείκτες Αποτελεσμάτων

Ο.Δ.

Α1 Α2

1.2.1

1

Α3

Α4

Α5

Α6

Α7

Α8

Β1

Β2

Β3

Γ1

Γ2

Γ3

Γ4

Δ1

Δ2

Δ3

Δ4

Δ5

Δ6

Δ7

√

√

√

√

√

√

ΑΠ 2. Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και
των Προστατευόμενων Περιοχών
2.1.1

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2.1.2

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2.1.3

√

√

√

√

2.2.1

√

√

√

2.2.2

√

√

√

2.3.1

√

√

√

2.3.2

√

√

√

2.2.3

2.4.1

√

2.4.2

√

√

√

2.4.3

√

√

√

2.4.4

√

√

√

2.4.5

√

√

√

ΑΠ 3. Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με την τοπική οικονομία
και την απασχόληση
3.1.1

√

√

√

√

3.1.2

√

√

√

√

3.1.3

√

√

√

√

3.2.1

√

√

√

3.2.2
3.2.3
3.3.1

√

√

√
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Ανάλυση της ενεργοποίησης των Δεικτών Αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα
σε επίπεδο Ομάδας Δράσης
Δείκτες Αποτελεσμάτων

Ο.Δ.

Α1 Α2

Α3

Α4

Α5

Α6

Α7

Α8

Β1

Β2

Β3

Γ1

Γ2

Γ3

Γ4

Δ1

Δ2

Δ3

Δ4

Δ5

3.3.2
ΑΠ 4. Οργάνωση και λειτουργία των δομών και υπηρεσιών διαχείρισης του
φυσικού περιβάλλοντος
4.1.1

√

√

√

√

√

√

4.3.1

√

√

√

4.3.2

√

√

√

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2.1

√

√

4.2.2

√

√

Από την ανάλυση των Πινάκων 5.3 και 5.4 προκύπτει ότι ενεργοποιούνται όλοι οι Δείκτες
Εκροών αλλά οι περισσότεροι και όχι όλοι από τους Δείκτες Αποτελεσμάτων. Οι Δείκτες
Αποτελεσμάτων που δεν ενεργοποιούνται σε καμία Ομάδα Δράσης είναι οι εξής:
Α7: Αριθμός αναγνωρισμένων οικολογικών διαδρόμων ως δείκτης συνεκτικότητας των
περιοχών Ν2Κ
Α8: Αριθμός αναγνώρισης νέων σημαντικών φυσικών περιοχών (Περιφερειακά Πάρκα, ΤΙΦΚ,
ΚΑΖ, Γεωπάρκα, μνημεία φύσης)
Δ1: Αριθμός αναγνώρισης αγροτικών περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας και προστατευόμενων
αγροτικών τοπίων
Δ6: Αριθμός τυποποιημένων προϊόντων από τοπικούς γενετικούς πόρους
Οι Ομάδες Δράσεων στις οποίες δεν ενεργοποιούνται τόσο Δείκτες Εκροών όσο και Δείκτες
Αποτελεσμάτων είναι κοινές και για τις δύο κατηγορίες δεικτών, προφανώς λόγω έλλειψης
δράσεων και είναι οι εξής:
3.2.2: Δικτύωση όλων των οργανωμένων επισκέψιμων χώρων και περιοχών
3.2.3: Οργάνωση προβολής της Βιοποικιλότητας των φυσικών περιοχών, του τοπίου και των
επισκέψιμων χώρων και υποδομών
3.3.2: Διαχείριση φυσικών γενετικών πόρων με οργάνωση του πλαισίου χρήσης φυσικών πόρων
της βιοποικιλότητας για επαγγελματικό και ερασιτεχνικό σκοπό
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4.1.2: Οργάνωση υιοθέτησης της οικοσυστημικής προσέγγισης στο σχεδιασμό έργων υποδομών
και ενέργειας
4.1.4: Βελτίωση θεσμικού πλαισίου
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6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΩΝ
Με βάση την ανάλυση των έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας, χρηματοδοτικό μέσο και σε σχέση
με την κάλυψη των δεικτών, τουλάχιστον από άποψη ποιοτικής προσέγγισης, το γενικό
συμπέρασμα της αξιολόγησης αποτιμάται θετικό, κυρίως, με βάση τη γενικότερη κάλυψη των
στόχων από τις υλοποιούμενες δράσεις και την κατανομή τους στο σύνολο των τεσσάρων
Αξόνων Προτεραιότητας. Επιπλέον, κομβικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων, αλλά κυρίως στην
τελική διαμόρφωση του μηχανισμού διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και της
βιοποικιλότητας είναι η εξέλιξη του εθνικού συστήματος των προστατευόμενων περιοχών
σύμφωνα με το νέο νόμο για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (Ν4685/2020
(ΦΕΚ Α’92/07.05.2020). Σύμφωνα με τον νόμο 4685/2020 αλλάζει το όνομα και η δομή των
φορέων διαχείρισης οι οποίοι καλούνται πλέον Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών (ΜΔΠΠ), ενώ αναδιανέμονται και οι περιοχές ευθύνης τους. Στη Δυτική Μακεδονία
καταργείται ο Φορέας Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας και οι
περιοχές αρμοδιότητάς του, εκτός του ορεινού όγκου Γράμμου, ανήκουν πλέον στη Μονάδα
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και προστατευόμενων περιοχών Δυτικής Μακεδονίας.
Η περιοχή N2000 της περιοχής του Γράμμου ανήκει στη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου
Βόρειας Πίνδου.
Σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό με την τρέχουσα εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής
Μελέτης για όλες τις περιοχές του Δικτύου της Δυτικής Μακεδονίας, το σύνολο των Περιοχών
Ν2000 σε επίπεδο Περιφέρειας συνεχίζει να βρίσκεται υπό καθεστώς διαχείρισης με αποτέλεσμα
να καλυφθεί το 100% του στόχου των σχετικών δεικτών του Σχεδίου Δράσης (Δείκτες
Αποτελεσμάτων Α2: Περιοχές με ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης, Α4: Περιοχές με Φορέα
Διαχείρισης και Α5: Έκταση περιοχών Ν2000 με Φορέα Διαχείρισης).
Βέβαια, η έλλειψη συστήματος εφαρμογής μετρήσιμων δεικτών στο πλαίσιο της υλοποίησης,
τόσο των Δεικτών Εκροών αλλά των Δεικτών Αποτελεσμάτων και κυρίως των Δεικτών
Αποτελεσμάτων της κατηγορίας Β (Δείκτες διαχειριστικής κατάστασης προστατευόμενων Ειδών
και Οικοτόπων) σε επίπεδο Περιφέρειας δεν επιτρέπει περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση στο
πλαίσιο της εκπόνησης της παρούσας έκθεσης.
Με βάση το γεγονός πως οι τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας διαμορφώθηκαν αντίστοιχα βάση
των επιμέρους τεσσάρων Στρατηγικών Στόχων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη
διατήρηση της Βιοποικιλότητας και την ανάσχεση της απώλειάς της, τα επιμέρους
συμπεράσματα αφορούν ανά στόχο τα εξής:
Α. Στρατηγικός Στόχος 1. Βελτίωση της γνώσης για τη Βιοποικιλότητα
Για το Στρατηγικό Στόχο 1 η διάθεση των μέγιστων δυνατών πληροφοριών για την κατάσταση
της Βιοποικιλότητας στην Δυτική Μακεδονία είναι το κύριο υπόβαθρο για την αξιολόγηση των
απαιτούμενων ενεργειών και δράσεων, τόσο σε επίπεδο ιεράρχησης προτεραιοτήτων, όσο και σε
επίπεδο λήψης εξειδικευμένων αποφάσεων και μέτρων διαχείρισης που απαιτούνται να
ληφθούν. Με τα 24 έργα που αφορούν και τις δύο Προτεραιότητες του ΑΠ 1, ο Στρατηγικός
Στόχος 1 καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό κυρίως όσο αφορά:
1. Τη γνώση για τη Βιοποικιλότητα σε Εθνικό επίπεδο με το τμήμα της ΠΔΜ που της
αντιστοιχεί.
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2. Τη γνώση για την κατάσταση των ειδών και των οικοτόπων των λιμνών της ΠΔΜ.
3. Τη γνώση για την αρκούδα, τόσο ως Είδος Προτεραιότητας όσο και ως Είδος Δείκτη για τα
ορεινά οικοσυστήματα, αλλά και τη λειτουργία των πράσινων υποδομών με έμφαση τους
οικολογικούς διαδρόμους και τη συνεκτικότητα του Δικτύου Ν2000.
Έχοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, τέσσερεις ομάδες έργων καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος
των στόχων ως εξής:
1. Τα έργα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑ 2014-2020 με φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ τα οποία σε ένα μεγάλο βαθμό
προωθούν δράσεις καταγραφής ειδών, βελτίωση και οργάνωση της γνώσης στο μέγιστο
δυνατό βαθμό και τουλάχιστον στο επίπεδο κάλυψης της θεσμικής υποχρέωσης σύνταξης
των Εθνικών Εξαετών Εκθέσεων για την εφαρμογή των οδηγιών για τους Οικοτόπους
(92/43/ΕΟΚ) και τα Πουλιά (2009/147/ΕΚ) προς την ΕΕ.
2. Τα έργα των προγραμμάτων LIFE τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα στους φορείς να
υλοποιούν δράσεις καταγραφής προστατευόμενων ειδών σε άμεση σχέση με την
εφαρμογή συγκεκριμένων διαχειριστικών δράσεων. Είδη της βιοποικιλότητας για τα οποία
ενισχύεται η γνώση τους είναι, η αρκούδα και είδη χλωρίδας και πανίδας με έμφαση στα
είδη ορνιθοπανίδας των Πρεσπών.
3. Έργα από ιδίους πόρους τα οποία κυρίως υλοποιούνται από τις περιβαλλοντικές Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις και αφορούν επί των πλείστων την αρκούδα και τα είδη της
ορνιθοπανίδας στις λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας.
4. Έργα του ΠΑΑ που αφορούν την αγροτική Βιοποικιλότητα και τις τοπικές ποικιλίες φυτών
και φυλών ζώων.
Σαφώς οι ανάγκες για γνώση είναι ακόμα μεγάλες για τα είδη εντός προστατευόμενων περιοχών
για τα οποία υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσεων, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερη για είδη με
κύρια κατανομή εκτός των προστατευόμενων περιοχών τα οποία βρίσκονται σε μεγαλύτερη
επαφή με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και κυρίως με την ανάπτυξη υποδομών όπως αυτές
των μεταφορών και της παραγωγής ενέργειας.

Β. Στρατηγικός Στόχος 2. Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των
Προστατευόμενων περιοχών
Για τον Στρατηγικό Στόχο 2 υλοποιούνται οι περισσότερες δράσεις σε 66 έργα με το μεγαλύτερο
ποσοστό να συμπεριλαμβάνονται στο δεύτερο Άξονα Προτεραιότητας. Οι υλοποιούμενες
δράσεις καλύπτουν ένα πολύ σημαντικό μέρος του Σχεδίου Δράσης για την Βιοποικιλότητα
κυρίως σε τέσσερα επίπεδα:
1. Στο επίπεδο των προστατευόμενων περιοχών με επίκεντρο το Δίκτυο Natura 2000
2. Σε επίπεδο Προστατευόμενων Ειδών και κυρίως Ειδών Προτεραιότητας
3. Σε επίπεδο οριζόντιας διαχείρισης και προστασίας της Βιοποικιλότητας
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων υποδομών και των οικολογικών διαδρόμων
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4. Σε επίπεδο ενσωμάτωσης της διατήρησης της Βιοποικιλότητας σε όλους τους
αναπτυξιακούς τομείς και κυρίως της αγροτικής βιοποικιλότητας στην ανάπτυξη της
αγροτικής παραγωγής.
Για το πρώτο επίπεδο είναι θεμελιώδης, τόσο η ίδρυση των νέων Φορέων Διαχείρισης και η
εξέλιξη του συστήματος διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας
σύμφωνα με το νέο πλαίσιο των Μονάδων Διαχείρισης του Ν4685/2020, όσο και η παράλληλη
εκπόνηση των ΕΠΜ για τις αντίστοιχες περιοχές. Πρόκειται για εξέλιξη η οποία καλύπτει κενά
από την αρχή της ίδρυσης του Δικτύου Ν2000 (1992) και ολοκληρώνει το σύστημα
προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα.
Στα τρία υπόλοιπα επίπεδα η πρόοδος είναι αξιοσημείωτη με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες
και υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων σε πολλαπλό επίπεδο. Οι πρωτοβουλίες του ΥΠΕΝ και η
ένταξη δράσεων σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ συμπεριλαμβανομένης της
Δυτικής Μακεδονίας, Δράσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, των ΜΚΟ και άλλων
φορέων στο πλαίσιο των όλων των χρηματοδοτικών μέσων καλύπτουν σημαντικό μέρος του
Σχεδίου Δράσης για την Βιοποικιλότητα.
Από το σύνολο των προγραμμάτων αξίζει να σημειωθούν τόσο τα προγράμματα διαχείρισης
προστασίας οικοτόπων και ειδών που αφορούν το Εθνικό και Διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών,
όσο και την προστασία και διατήρηση της αρκούδας ως βασικό πλαίσιο ενσωμάτωσης της
διατήρησης της βιοποικιλότητας σε πολλαπλό επίπεδο (οριζόντια διαχείριση, ενσωμάτωση της
Βιοποικιλότητας σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς: αγροτική πολιτική, Δασική Πολιτική,
Πράσινες Υποδομές και Οικολογικοί Διάδρομοι, Υποδομές μεταφορών κτλ.). Επίσης πολύ
σημαντική εξέλιξη στα θέματα που αφορούν της αντιμετώπιση των εισβαλόντων – ξενικών ειδών
είναι η έναρξη της υλοποίησης προγράμματος LIFE «ATIAS» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Αμερικάνικου μίνκ στην Καστοριά και σε
άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.
Επιπλέον στο πλαίσιο το ΠΑΑ είναι ιδιαίτερα σημαντικό που προβλέπονται πολύπλευρες δράσεις
που αφορούν την αγροτική βιοποικιλότητα κυρίως στην ενσωμάτωση της διατήρησης της
Βιοποικιλότητας στον τομέα της γεωργικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να σημειωθεί πως περίπου το
50% του προϋπολογισμού του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα αφορά έργα του ΠΑΑ για
την αγροτική βιοποικιλότητα (73.986.759€) τα οποία αφορούν δράσεις σε εθνικό επίπεδο.
Παρόλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί πως υπάρχουν κενά σε πολλαπλό επίπεδο τόσο στο τομέα
της οργάνωσης, χρηματοδότησης αλλά και των χρονοβόρων διαδικασιών σε διοικητικό επίπεδο
ειδικά σε θέματα αποτελεσματικής διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, όσο και στην
καθαυτή προστασία και διαχείριση της Βιοποικιλότητας εντός και εκτός προστατευόμενων
περιοχών.
Επιπλέον σημαντικός παράγοντας ο οποίος θα πρέπει πλέον να συνεκτιμηθεί είναι η υλοποίηση
έργων που δεν αφορούν τη χρηματοδότηση για την προστασία και διαχείριση της
Βιοποικιλότητας αλλά προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις σε σημαντικά είδη και οικοτόπους. Τα
έργα αυτά αφορούν κυρίως τα έργα ανάπτυξης υποδομών σε φυσικές περιοχές όπως τα έργα
υποδομών μεταφορών και ενέργειας ειδικά των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μετά και
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την αλλαγή της εθνικής πολιτικής παραγωγής ενέργειας και την μετάβαση στη μεταλιγνιτική
περίοδο για τη Δυτική Μακεδονία.

Γ. Στρατηγικός Στόχος 3. Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με την τοπική
οικονομία και την απασχόληση
Για την κάλυψη του 3 στόχου κομβικό ρόλο παίζουν 44 έργα τα οποία κυρίως αφορούν την
περιβαλλοντική εκπαίδευση, την εστίαση σε στοχευμένα θέματα διαχείρισης της
Βιοποικιλότητας και την άμεση και καθημερινή σύνδεσή της με την αναπτυξιακή διαδικασία
όπως την προώθηση και ανάπτυξη του οικο-τουρισμού. Για την επίτευξη του στόχου αυτού
κομβικό ρόλο παίζουν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αλλά και οι περιβαλλοντικές
οργανώσεις οι οποίες έχουν υιοθετήσει εξ αρχής ως βασικές δράσεις την περιβαλλοντική
εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Δ. Στρατηγικός Στόχος 4. Οργάνωση και λειτουργία των δομών και υπηρεσιών διαχείρισης του
φυσικού περιβάλλοντος
Για την ενίσχυση του θεσμικού και διοικητικού μηχανισμού ο οποίος είναι απαραίτητος για την
οργάνωση και μόνιμη παρακολούθηση της διαχείρισης και προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
υλοποιούνται 27 έργα. Κομβικό τμήμα των έργων αφορούν:
1. Την ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης των περιοχών Ν2000 από το ΥΠΕΝ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2. Την ενσωμάτωση δράσεων κατάρτισης σε διάφορα προγράμματα και κυρίως στα
προγράμματα LIFE
3. Την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας, κυρίως μέσα από τη λειτουργία του
Διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών αλλά και στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg και
LIFE.
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7. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
7.1. Ανάλυση προβλημάτων και μέτρα αντιμετώπισης ανά Άξονα Προτεραιότητας
Παρά το γεγονός ότι η επίτευξη των στόχων σε επίπεδο υλοποίησης δράσεων είναι
ικανοποιητική υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που αφορούν και τους τέσσερις ΑΠ από την
οργάνωση της γνώσης και της πληροφορίας, τη συστηματική χρήση της σε διοικητικό επίπεδο
και μέχρι την τελική ανάλυση σε διαχειριστικό επίπεδο και τη ζητούμενη αποτελεσματική
προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας.
Συγκεκριμένα προβλήματα που προκύπτουν από την προσεκτική ανάγνωση της προόδου του
Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην ΠΔΜ, και αντίστοιχα προτεινόμενα μέτρα
αντιμετώπισης ανά Προτεραιότητα, αναλύονται ως εξής:
ΑΠ 1. Βελτίωση της γνώσης για τη Βιοποικιλότητα
Π 1.1. Προώθηση της έρευνας:
Από το σύνολο των έργων προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα
κυρίως σε επίπεδο καταγραφής και παρακολούθησης ειδών. Οι δράσεις αυτές όμως
εστιάζουν κυρίως στα είδη ορνιθοπανίδας των λιμνών και στην αρκούδα.
Προβλήματα:
1. Κενά στην έρευνα και τη βελτίωση της πληροφορίας για είδη και οικοτόπους εκτός
της ορνιθοπανίδας των λιμνών και της αρκούδας σε περιφερειακό επίπεδο.
Μέτρα αντιμετώπισης:
1. Προώθηση της έρευνας και των καταγραφών, τόσο εντός, όσο και εκτός
Προστατευόμενων περιοχών σε οριζόντιο επίπεδο. Ενδεικτικά σημειώνεται πως:


Σημαντικά είδη όπως τα αρπακτικά πουλιά, οι νυχτερίδες και οι καραβίδες δεν
περιορίζονται μόνο στις προστατευόμενες περιοχές.



Η γνώση για την κατάσταση των ειδών σε οριζόντιο επίπεδο είναι απαραίτητη για
την ενσωμάτωση της προστασίας Βιοποικιλότητας σε όλους τους αναπτυξιακούς
τομείς κυρίως με την υποστήριξη των πράσινων υποδομών και των
οικοσυστημικών υπηρεσιών που προσφέρουν.

Π 1.2. Οργάνωση της διαχείρισης της γνώσης:
Πολλές από τις δράσεις των έργων φαίνεται να περιλαμβάνουν δημιουργία βάσεων
δεδομένων τόσο σε σχέση με τα είδη και τους οικοτόπους όσο και σε σχέση με διαχειριστικά
ζητήματα όσο σε εστιασμένα θεματικά πεδία. Παρόλα αυτά, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει
να δοθεί στη διασύνδεση μεταξύ των βάσεων δεδομένων αλλά και στην άμεση
διαθεσιμότητα των δεδομένων στους χρήστες και κυρίως από αυτούς που διαχειρίζονται τα
θέματα βιοποικιλότητας και σχετίζονται με λήψεις αποφάσεων.
Προβλήματα:
1. Αναποτελεσματική διαχείριση της γνώσης με αδυναμία διασύνδεσης των βάσεων
δεδομένων και διαθεσιμότητας των δεδομένων για τους χρήστες της πληροφορίας.
Μέτρα αντιμετώπισης:
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1. Οργάνωση της Εθνικής Βάσης δεδομένων για τη Βιοποικιλότητα (για είδη χλωρίδας
και πανίδας, τύπους οικοτόπων και προστατευόμενες περιοχές εντός και εκτός
περιοχών Ν2000) σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου.
2. Δυνατότητα διαχείρισης της πληροφορίας για τη Βιοποικιλότητα και σε Περιφερειακό
επίπεδο σε άμεση συνεργασία με τον ΥΠΕΝ με δημιουργία βάσης δεδομένων της
ΠΔΜ για τη Βιοποικιλότητα. Σε αυτή τη βάση δεδομένων θα παρουσιάζεται τόσο η
κατάσταση των σημαντικών ειδών και των οικοτόπων της Δυτικής Μακεδονίας, όσο
και η αγροτική βιοποικιλότητα με τις τοπικές ποικιλίες φυτών και τις φυλές ζώων.
Κύρια πηγή δεδομένων για τα είδη και τους οικοτόπους θα είναι οι εξαετείς εθνικές
εκθέσεις προς την ΕΕ για την εφαρμογή των Οδηγιών για τα πουλιά και τους
οικοτόπους η οποία και θα εμπλουτίζεται και θα ανανεώνεται ανά εξαετία.
3. Δυνατότητα άμεσης διαθεσιμότητας των δεδομένων στους χρήστες.
ΑΠ 2. Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των
Προστατευόμενων περιοχών:
Π 2.1. Διαχείριση περιοχών Natura 2000:
Οι επιχορηγήσεις των Μονάδων Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πρεσπών και
προστατευόμενων περιοχών Δυτικής Μακεδονίας και Πίνδου από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ καθώς
και η εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης από το ΥΠΕΝ για τις περιοχές
Προστατευόμενων Περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί σημαντική επίτευξη και
ουσιαστικά καλύπτει το σύνολο των τριών Ομάδων Δράσεων της Προτεραιότητας 2.1.
Προβλήματα:
1. Πιθανά προβλήματα θα υπάρχουν σε δράσεις των διαχειριστικών σχεδίων των
Φορέων Διαχείρισης που δεν μπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο του ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Όπως είναι αναμενόμενο η χρηματοδότηση από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα
καλύψει ένα βασικό τμήμα της υλοποίησης του Διαχειριστικού Σχεδίου για κάθε
Εθνικό Πάρκο με βάση τις προτεραιότητες του κάθε Φορέα Διαχείρισης. Η κάλυψη
αναγκών που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
αποτελεί καίριο ζήτημα χρηματοδότησης.
2. Η έλλειψη προσωπικού και κυρίως η έλλειψη έμπειρου προσωπικού, αποτελεί
σημαντικό πρόβλημα τόσο για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων, όσο και
για την αποτελεσματικότητα των Μονάδων Διαχείρισης σε επίπεδο και προστασία
ειδών και οικοτόπων στην πράξη.
Μέτρα αντιμετώπισης:
1. Ενίσχυση των ΜΔΠΠ για τη χρηματοδότηση δράσεων που δεν μπορούν καλυφθούν
στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
2. Ενίσχυση των ΜΔΠΠ με το απαραίτητο έμπειρο προσωπικό.

Π 2.2. Ενίσχυση της συνεκτικότητας του Δικτύου Natura 2000 και οριζόντια διαχείριση της
Βιοποικιλότητας:
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Η οριζόντια διαχείρισης της Βιοποικιλότητας αποτελεί σημαντικό μέρος των Έργων και
καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό, αλλά η διαχείριση προστατευόμενων περιοχών που δεν
ανήκουν στο Δίκτυο Ν2000 και η συνεκτικότητά του απαιτεί συστηματικότερη προσέγγιση.
Αξίζει να σημειωθεί πως η συνεκτικότητα του Δικτύου Ν2000 συνδέεται άμεσα με τη
γενικότερη Στρατηγική της ΕΕ για τις πράσινες υποδομές, αλλά και με την ενσωμάτωση της
Βιοποικιλότητας στην ανάπτυξη όλων των τομεακών πολιτικών και ιδιαίτερα με την ανάπτυξη
των γραμμικών υποδομών μεταφορών ως τομέα με μη αντιστρεπτές αρνητικές επιπτώσεις
στην οικολογική συνέχεια (βλ. επίσης Π2.4). Επιπρόσθετα θα πρέπει να επισημανθεί η
κομβική γεωγραφική θέση της Δυτικής Μακεδονίας σε διασυνοριακό-διαβαλκανικό επίπεδο
γιατί η ελαχιστοποίηση του κατακερματισμού των οικοσυστημάτων και εξασφάλιση της
λειτουργίας των οικολογικών διαδρόμων υπό το πρίσμα της αποτελεσματικής διαχείρισης
των πράσινων υποδομών σε περιφερειακό επίπεδο, συμβάλει ουσιαστικά στην εξασφάλιση
της οικολογικής συνέχειας των φυσικών και ημιφυσικών βιοτόπων στα νότια Βαλκάνια.
Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες από το ΥΠΕΝ για την ανάπτυξη
δράσεων οριζόντιας διαχείρισης της Βιοποικιλότητας σε εθνικό επίπεδο. Η εφαρμογή τους
όμως σε περιφερειακό επίπεδο θα αντιμετωπίσει επίσης δυσκολίες λόγω της σύνδεσης της
διαχείρισης με την ανάπτυξη και άλλων τομεακών πολιτικών.
Προβλήματα:
1. Η οριζόντια διαχείριση απαιτεί εμπλοκή πολλών διαφορετικών αναπτυξιακών τομέων
και ειδικά σε θέματα εξασφάλισης της συνεκτικότητας του δικτύου των
προστατευόμενων περιοχών σε επίπεδο ΠΔΜ και έχει σημαντικό βαθμό δυσκολίας
κατά την εφαρμογή στην πράξη.
Μέτρα αντιμετώπισης:
1. Ενίσχυση δράσεων συνεκτικότητας του Δικτύου Ν2000 και οριζόντιας διαχείρισης της
Βιοποικιλότητας με πολύ-τομεακό χαρακτήρα και ειδικότερα με τον τομέα των
υποδομών μεταφορών.
2. Εφαρμογή ενός περιφερειακού σχεδίου διατήρησης της οικολογικής συνδεσιμότητας
και της συνοχής του Δικτύου Ν2000 έχοντας υπόψη τις περιοχές κατανομής των
μεγάλων σαρκοφάγων με κύριο είδος δείκτη την αρκούδα και με βάση την
προσέγγιση του σχετικού χάρτη για τις υποδομές μεταφορών και τους οικολογικούς
διαδρόμους της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της ΠΔΜ.
3. Ενίσχυση της μεταφοράς εμπειρίας διαχείρισης ειδών και οικοτόπων από τις ΜΔΠΠ
στις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται με την οριζόντια διαχείριση και την
προστασία ειδών και οικοτόπων εκτός προστατευόμενων περιοχών.

Π 2.3. Διαχείριση και αντιμετώπιση εισβαλόντων ξενικών ειδών:
Μέχρι και την 2η Έκθεση Πορείας Δράσεων Προστασίας και Ανάδειξης της Βιοποικιλότητας
στην ΠΔΜ, λόγω της εξειδίκευσης όπως είναι αναμενόμενο υπήρχαν μόνο δύο έργα για τη
διαχείριση και την αντιμετώπιση εισβαλόντων ειδών, το ένα σε εθνικό επίπεδο βασισμένη σε
βιβλιογραφική έρευνα και το δεύτερο εστιασμένο στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών. Ως εκ τούτου,
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υπήρχαν κενά στην πραγματική αποτύπωση της κατάστασης των εισβαλόντων ξενικών ειδών
με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα μινκ στην περιοχή της Καστοριάς και η βρωμοκαρυδιά
στη λίμνη Βεγορίτιδα όπως έχουν αναφερθεί στη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της ΠΔΜ.
Η έναρξη της υλοποίησης προγράμματος LIFE από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Αμερικάνικου μίνκ (Neovison vison)
στην Καστοριά και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί σημαντική εξέλιξη για
τη διαχείριση και αντιμετώπιση ενός γνωστού προβλήματος των ξενικών ειδών τόσο σε
περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Παρότι όμως αποτελεί σημαντικό βήμα για την
αντιμετώπιση του προβλήματος του συγκεκριμένου είδους, η έλλειψη της γνώσης για την
παρουσία και εξάπλωση και άλλων ειδών παραμένει βασικό ζήτημα για την Βιοποικιλότητα
στην Δυτική Μακεδονία.
Προβλήματα:
1. Έλλειψη έρευνας και ταυτοποίηση στην πράξη της παρουσίας εισβαλόντων ξενικών
ειδών στην ΠΔΜ.
Μέτρα αντιμετώπισης:
1. Προώθηση της έρευνας στην παρουσία και αντιμετώπιση εισβαλόντων ξενικών ειδών
σε περιφερειακό επίπεδο.

Π 2.4. Προστασία της Βιοποικιλότητας σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς:
Όπως και στην οριζόντια διαχείριση της Βιοποικιλότητας η ενσωμάτωση της Βιοποικιλότητας
στο πλαίσιο της γενικότερης Στρατηγικής της ΕΕ για τις πράσινες υποδομές στην ανάπτυξη
όλων των τομεακών πολιτικών απαιτεί συστηματικότερη προσέγγιση. Επιπλέον όπως ήδη
αναφέρθηκε απαιτείται ιδιαίτερη σύνδεση με την ανάπτυξη των γραμμικών υποδομών
μεταφορών ως μόνο Άξονα Προτεραιότητας του ΠΕΠ 2014-2020 ΠΔΜ με μη αντιστρεπτές
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην οικολογική συνέχεια και στη συνεκτικότητα του
Δικτύου Ν2000 (ΣΜΠΕ ΠΕΠ 2014-2020 ΠΔΜ).
Η επικείμενη αλλαγή πολιτικής με ενίσχυση των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και κυρίως την ανάπτυξη αιολικών πάρκων και υδροηλεκτρικών σταθμών, επιβάλει
την ενίσχυση δράσεων βελτίωσης της γνώσης για τα αρπακτικά πουλιά στις ορεινές περιοχές
καθώς και των ειδών που αφορούν τα ρέματα και τα ποτάμια (πχ πέστροφες και καραβίδες)
καθώς και την εφαρμογή ενός χωροταξικού σχεδιασμού ανάπτυξης των ΑΠΕ σε περιφερειακό
επίπεδο.
Προβλήματα:
1. Η ενσωμάτωση της Βιοποικιλότητας σε πολλούς διαφορετικούς αναπτυξιακούς τομείς
έχει σημαντικό βαθμό δυσκολίας κατά την εφαρμογή στην πράξη και ειδικά σε
θέματα εξασφάλισης της συνεκτικότητας του δικτύου των προστατευόμενων
περιοχών αλλά και σε θέματα αντιμετώπισης επιπτώσεων στην Βιοποικιλότητα από
την μεγάλη πίεση για εγκατάσταση ΑΠΕ σε σημαντικές φυσικές περιοχές, σε επίπεδο
ΠΔΜ όπως προαναφέρθηκε.
Μέτρα αντιμετώπισης:
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1. Ενίσχυση δράσεων με δια-τομεακό χαρακτήρα με ενσωμάτωση της Βιοποικιλότητας
σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς και ειδικότερα στην ανάπτυξη και διαχείριση
των γραμμικών υποδομών μεταφορών και ΑΠΕ.
2. Ειδικά στο πλαίσιο της μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο και την αντικατάσταση
του λιγνίτη με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απαιτείται η άμεση εφαρμογή ενός
χωροταξικού σχεδιασμού ανάπτυξης των ΑΠΕ σε περιφερειακό επίπεδο έχοντας
υπόψη τις περιοχές κατανομής των σημαντικών ειδών Βιοποικιλότητας και είδη
δείκτες τα αρπακτικά πουλιά, τόσο εντός όσο και εκτός του δικτύου Ν2000, με βάση
την προσέγγιση του σχετικού Χάρτη για τις υποδομές ενέργειας της Στρατηγικής για
τη Βιοποικιλότητα της ΠΔΜ.
3. Ανάπτυξη δια-υπηρεσιακής συνεργασίας ανεξάρτητα από την υλοποίηση
προγραμμάτων και σύνδεση με τις ΟΔ της Προτεραιότητας 4.1. και ειδικότερα την ΟΔ
4.1.2 (Οργάνωση υιοθέτησης της οικοσυστημικής προσέγγισης στο σχεδιασμό έργων
υποδομών και ενέργειας).
4. Βελτίωση της γνώσης για την κατανομή και πληθυσμιακή κατάσταση των αρπακτικών
πουλιών σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας καθώς και των ειδών που δέχονται
επιπτώσεις από τα υδροηλεκτρικά έργα (π.χ. ψάρια όπως οι πέστροφες και οι
καραβίδες) με στόχο την κατάλληλη χωροθέτηση των ΑΠΕ και την αποφυγή
αρνητικών επιπτώσεων σε σημαντικά είδη και οικοτόπους.

ΑΠ 3. Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με την τοπική οικονομία και την
απασχόληση:
Π 3.1. Ενημέρωση και περιβαλλοντική εκπαίδευση για τη Βιοποικιλότητα:
Πολλά από τα έργα που υλοποιούνται περιλαμβάνουν δράσεις ενημέρωσης και
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι δράσεις αυτές εστιάζονται κυρίως στην περιοχή των λιμνών
Πρεσπών και Καστοριάς και των μεγάλων σαρκοφάγων. Απαιτούνται, πέρα από τη συνέχιση
των προαναφερθέντων, επιπλέον παράλληλες δράσεις ενημέρωσης για θέματα της οριζόντιας
διαχείρισης της Βιοποικιλότητας που αφορούν είδη και θέματα τόσο εντός όσο και εκτός
προστατευόμενων περιοχών.
Προβλήματα:
1. Υπάρχουν κενά στη θεματολογία των δράσεων και την κάλυψη ενημέρωσης και
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε μεγαλύτερη ποικιλία θεμάτων που σχετίζονται με τη
Βιοποικιλότητα.
Μέτρα αντιμετώπισης:
1. Προώθηση θεμάτων με άγνωστα είδη και νέα θέματα διαχείρισης και διατήρησης της
βιοποικιλότητας.
2. Προώθηση της συνεργασίας για την Περιβαλλοντική Ενημέρωση και Εκπαίδευση σε
περιφερειακό επίπεδο.
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Π 3.2. Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με τον τουρισμό:
Σε αυτή την Προτεραιότητα έχουν καταγραφεί τα λιγότερα Έργα τα οποία αφορούν μόνο την
πρώτη Ομάδα Δράσεων (ΟΔ 3.2.1 Ενίσχυση και δημιουργία υποδομών ανάδειξης της
Βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος), ενώ δεν υπάρχουν δράσεις στις υπόλοιπες
δύο Ομάδες Δράσεων (ΟΔ 3.2.2: Δικτύωση όλων των οργανωμένων επισκέψιμων χώρων και
περιοχών και ΟΔ 3.2.3: Οργάνωση προβολής της Βιοποικιλότητας των φυσικών περιοχών, του
τοπίου και των επισκέψιμων χώρων και υποδομών). Οι έλλειψη δράσεων δικτύωσης
υποδηλώνει πως ενώ υπάρχει σημαντική πρωτοβουλία σε τοπικό επίπεδο, υπάρχουν κενά
συντονισμένης συνεργασίας σε θέματα ολοκληρωμένης ανάδειξης της βιοποικιλότητας σε
περιφερειακό επίπεδο.
Προβλήματα:
1. Έλλειψη συντονισμένης συνεργασίας σε θέματα ολοκληρωμένης ανάδειξης της
βιοποικιλότητας σε περιφερειακό επίπεδο.
Μέτρα αντιμετώπισης:
1. Προώθηση κοινών δράσεων φορέων από διαφορετικές περιοχές της ΠΔΜ και στήριξη
των πρωτοβουλιών δικτύωσης των φορέων και των δομών περιβαλλοντικής
ενημέρωσης σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα και ιδιαίτερα όσα
σχετίζονται με τον τουρισμό.

Π 3.3. Σύνδεση της Βιοποικιλότητας και των τοπικών γενετικών και φυσικών πόρων με την
τοπική οικονομία:
Η συγκεκριμένη Προτεραιότητα καλύπτεται σημαντικά από τις δράσεις του ΠΑΑ με δράσεις
που αφορούν την 1η Ομάδα Δράσεων (ΟΔ 3.3.1: Διαχείριση τοπικών γενετικών πόρων
αγροτικής βιοποικιλότητας και ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία). Στο πλαίσιο της
δεύτερης Ομάδας Δράσης (ΟΔ 3.3.2: Διαχείριση φυσικών γενετικών πόρων με οργάνωση του
πλαισίου χρήσης φυσικών πόρων της βιοποικιλότητας για επαγγελματικό και ερασιτεχνικό
σκοπό) παρότι υπάρχουν δύο σημαντικές δράσεις (μελέτες ερευνητικού χαρακτήρα για το
τσάι βουνού και τις δυνατότητες καλλιέργειας ορχιδέων για την παραγωγή σαλεπιού)
υπάρχει έλλειψη δράσεων κυρίως σε σχέση με την ανεξέλεγκτη συλλογή ειδών από φυσικές
περιοχές όπως μανιτάρια, ορχιδέες, τσάι βουνού η ερασιτεχνική αλιεία, η αλιεία της
καραβίδας και η παράνομη αλιεία πέστροφας.
Προβλήματα:
1. Αναποτελεσματική διαχείριση και έλεγχος της συλλογής σημαντικών ειδών της
Βιοποικιλότητας από φυσικές περιοχές.
Μέτρα αντιμετώπισης:
1. Προώθηση δράσεων και συνεργασιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση και έλεγχο
της συλλογής σημαντικών ειδών της Βιοποικιλότητας από φυσικές περιοχές.
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2. Σύνδεση των δράσεων με το μηχανισμό διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και του
φυσικού περιβάλλοντος (ΟΔ 4.1.1) και τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου (ΟΔ
4.1.40)

ΑΠ 4. Οργάνωση και λειτουργία των δομών και υπηρεσιών διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος:
Π 4.1. Δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και του φυσικού
περιβάλλοντος:
Ο μηχανισμός διαχείρισης της Βιοποικιλότητας συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση των
περιοχών Ν2000 της ΠΔΜ υπό το πρίσμα των ΜΔΠΠ σε περιφερειακό επίπεδο. Η εξέλιξη
αυτή αποτελεί σημαντική πρόκληση σε επίπεδο συστήματος διαχείρισης και προστασίας της
Βιοποικιλότητας στην ΠΔΜ, όμως η δραστηριοποίησή τους εστιάζεται μόνο στις περιοχές
αρμοδιότητάς τους. Παρά το γεγονός πως δυνητικά μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε
ορισμένα θέματα κυρίως που άπτονται με τα είδη και τους οικοτόπους των περιοχών
αρμοδιότητάς τους, δεν μπορούν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών για την οριζόντια
διαχείριση της Βιοποικιλότητας.
Προβλήματα:
1. Παρά το γεγονός πως στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προβλέπεται να
λειτουργούν δύο ΜΔΠΠ, θα εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη τόσο για τη συνεχή
ενίσχυση και αποτελεσματική λειτουργία τους, όσο και για έναν συνολικό μηχανισμό
καθιέρωσης και στήριξης της οριζόντιας διαχείρισης της Βιοποικιλότητας σε
περιφερειακό επίπεδο.
Μέτρα αντιμετώπισης:
1. Δημιουργία μηχανισμού/δομής οριζόντιας διαχείρισης της Βιοποικιλότητας
(Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας).
2. Ανάπτυξη συνεργασίας όλων των υπηρεσιών της ΠΔΜ με τις δύο ΜΔΠΠ της ΠΔΜ.
3. Προώθηση δράσεων κατάρτισης στελεχών όλων των διαφόρων αναπτυξιακών τομέων
σε θέματα υιοθέτησης της οικοσυστημικής προσέγγισης με έμφαση στο σχεδιασμό
έργων υποδομών και ενέργειας.
4. Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου.

Π 4.2. Δημιουργία – στήριξη Διαχειριστικών Φορέων για τη Βιοποικιλότητα:
Ο συνδυασμός της λειτουργίας των ΜΔΠΠ της Δυτικής Μακεδονίας με την εκπόνηση της
Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις περιοχές Ν2000 αποτελεί σημαντική εξέλιξη. Η
διαχείριση των περιοχών Ν2000 της ΠΔΜ αποτελεί σημαντική πρόκληση σε επίπεδο
συστήματος διαχείρισης και προστασίας της Βιοποικιλότητας σε περιφερειακό επίπεδο.
Προβλήματα:
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1. Παρά το γεγονός πως στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν δύο ΜΔΠΠ
και υπάρχει σχετική εμπειρία, το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του συνόλου των
περιοχών των νέων φορέων σε συνδυασμό με τις εκ των πραγμάτων οργανωτικές και
διοικητικές δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι τα σημαντικότερα
προβλήματα..
Μέτρα αντιμετώπισης:
1. Επαρκή στελέχωση των Μονάδων Διαχείρισης τόσο σε αριθμό όσο και σε κάλυψη
ειδικοτήτων του προσωπικού με εμπειρία και γνώση.
2. Μεγιστοποίηση της μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειρίας μεταξύ των ΜΔΠΠ.
3. Ενίσχυση των ΜΔΠΠ τόσο σε θέματα οργάνωσης και υποδομών όσο και σε θέματα
διαχείρισης ειδών και οικοτόπων.

Π 4.3. Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη Βιοποικιλότητα:
Η ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας αποτελεί δραστηριότητα σε αρκετά Έργα με πάγια
δράση του Διαβαλκανικού Πάρκου Πρεσπών. Απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων
και της εξωστρέφειας των φορέων κυρίως με αξιοποίηση των διακρατικών και
διασυνοριακών προγραμμάτων και μέσων χρηματοδότησης.
Προβλήματα:
1. Έλλειψη εξωστρέφειας των φορέων.
Μέτρα αντιμετώπισης:
1. Ενίσχυση των πρωτοβουλιών της ΠΔΜ και των φορέων για αξιοποίηση των
διακρατικών και διασυνοριακών προγραμμάτων και μέσων χρηματοδότησης.

7.2. Ιεράρχηση και χρονοδιάγραμμα ενεργειών αποτελεσματικής εφαρμογής της
Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στη ΠΔΜ
Συνοψίζοντας το σύνολο της πορείας δράσεων προστασίας και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, στον πίνακα 7.1 παρουσιάζεται η ιεράρχηση και το
χρονοδιάγραμμα ενός πλαισίου πέντε ενεργειών προτεραιότητας για τα επόμενα 2 χρόνια με
βάση τις αρχές ανάπτυξης της πράσινης υποδομής της ΕΕ και των οικοσυστημικών υπηρεσιών
που το φυσικό κεφάλαιο της ΠΔΜ προσφέρει. Οι συγκεκριμένες δράσεις και το διετές
χρονοδιάγραμμα διαμορφώνονται έχοντας υπόψη το παρακάτω πλαίσιο επίκαιρων αναγκών:
1. Τις αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και της βιοποικιλότητας
σε εθνικό επίπεδο με βάση το νόμο 4685/2020 για τον εκσυγχρονισμό της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
2. Τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο και την επικείμενη μεγάλη ανάπτυξη των ΑΠΕ σε
περιφερειακό επίπεδο.
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3. Την αξιολόγηση των γραμμικών υποδομών (δρόμοι, σιδηρόδρομοι) ως υποδομές με μη
αντιστρεπτές επιπτώσεις στο περιβάλλον όπως τονίζεται στην ΣΜΠΕ του ΕΠ 2014-2020 της
ΠΔΜ.
4. Την αξιολόγηση της ανάπτυξη των ΑΠΕ ως ανάπτυξη βιομηχανικού τύπου υποδομές σε
απρόσιτες φυσικές περιοχές με μη αντιστρεπτές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στο
τοπίο.
5. Την εξέλιξη της διεθνούς και εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής για την κλιματική αλλαγή
και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ανάγκη εφαρμογής της μόνο με την
υλοποίηση βιώσιμων τοπικών στρατηγικών και λήψη αποφάσεων εφαρμογής βέλτιστων
πρακτικών σε περιφερειακό επίπεδο.
6. Τη γενικότερη ανάγκη για ανάπτυξη με βιώσιμες βάσεις σε οικονομικό, κοινωνικό και
περιβαλλοντικό επίπεδο χωρίς μείωση της αξίας του φυσικού κεφαλαίου της ΠΔΜ.
Πίνακας 7.1: Ιεράρχηση και χρονοδιάγραμμα ενεργειών αποτελεσματικής εφαρμογής της
Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα της ΠΔΜ.
A/A

Ενέργειες/Δράσεις

Αρμόδιοι
φορείς

Εξάμηνα
1ο

2ο

3ο

4ο

1

ΥΠΕΝ,
Αποκ.
Πλήρη οργάνωση και αποτελεσματική στήριξη Διοίκηση,
των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων
ΠΔΜ,
Περιοχών της ΠΔΜ με βάση το νόμο 4685/2020 Δήμοι,
για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής
Τοπικοί
νομοθεσίας
φορείς,
ΜΚΟ,
Τοπική
Κοινωνία

√

√

√

√

2

Κατάρτιση ενός χωροταξικού σχεδιασμού
ανάπτυξης των ΑΠΕ σε περιφερειακό επίπεδο
έχοντας υπόψη τις περιοχές κατανομής των
σημαντικών ειδών Βιοποικιλότητας και είδη
δείκτες τα αρπακτικά πουλιά, τόσο εντός όσο
και εκτός του δικτύου Ν2000

ΠΔΜ

√

√

3

Κατάρτιση ενός περιφερειακού σχεδίου
διατήρησης της οικολογικής συνδεσιμότητας
και της συνοχής του Δικτύου Ν2000

ΠΔΜ

√

√

4

Δημιουργία βάσης δεδομένων της ΠΔΜ για τη
Βιοποικιλότητα

ΥΠΕΝ,
ΠΔΜ

√

√

√

√

5

Επικαιροποίηση της Στρατηγικής και του
Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα της ΠΔΜ

ΠΔΜ

√

√

Οι πέντε ενέργειες προτεραιότητας αφορούν:
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1. Την πλήρη οργάνωση και αποτελεσματική στήριξη των ΜΔΠΠ της ΠΔΜ ως κύριους
φορείς προστασίας και διατήρησης της Βιοποικιλότητας και του τοπίου ως
αναντικατάστατους και μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους.
2. Την κατάρτιση και εφαρμογή ενός χωροταξικού σχεδιασμού ανάπτυξης των ΑΠΕ σε
περιφερειακό επίπεδο έχοντας υπόψη τις περιοχές κατανομής των σημαντικών ειδών
Βιοποικιλότητας και είδη δείκτες τα αρπακτικά πουλιά, τόσο εντός όσο και εκτός του
δικτύου Ν2000 και με βάση την προσέγγιση του σχετικού Χάρτη για τις υποδομές
ενέργειας της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της ΠΔΜ.
3. Την κατάρτιση και εφαρμογή ενός περιφερειακού σχεδίου διατήρησης της οικολογικής
συνδεσιμότητας και της συνοχής του Δικτύου Ν2000 έχοντας υπόψη τις περιοχές
κατανομής των μεγάλων σαρκοφάγων με κύριο είδος δείκτη την αρκούδα και με βάση
την προσέγγιση του σχετικού χάρτη για τις υποδομές μεταφορών και τους οικολογικούς
διαδρόμους της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της ΠΔΜ.
4. Τη δημιουργία και λειτουργία βάσης δεδομένων της ΠΔΜ για τη Βιοποικιλότητα στην
οποία θα παρουσιάζεται τόσο η κατάσταση των σημαντικών ειδών και των οικοτόπων
της Δυτικής Μακεδονίας, όσο και η αγροτική βιοποικιλότητα με τις τοπικές ποικιλίες
φυτών και τις φυλές ζώων. Κύρια πηγή δεδομένων για τα είδη και τους οικοτόπους θα
είναι οι εξαετείς εθνικές εκθέσεις προς την ΕΕ για την εφαρμογή των Οδηγιών για τα
πουλιά και τους οικοτόπους η οποία και θα εμπλουτίζεται και θα ανανεώνεται ανά
εξαετία.
5. Την επικαιροποίηση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα της
ΠΔΜ με βάση τις αλλαγές που προκύπτουν από τις τρέχουσες εξελίξεις τόσο στην
αναπτυξιακή, όσο και στην περιβαλλοντικής πολιτική.
Οι προτεινόμενες ενέργειες θεωρούνται βασικές προϋποθέσεις για την ωρίμανση των πολιτικών
της ΠΔΜ, τη λήψη καθοριστικών αποφάσεων στο πλαίσιο προετοιμασίας της ΠΔΜ για την
επόμενη προγραμματική περίοδο και για την αποτελεσματική και πρότυπη προστασία και
διατήρηση της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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