ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 1: ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΓΝΧΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ
Διδικοί ηότοι

Δνέργειες- δράζεις για ηην σλοποίηζη ηων ειδικών ζηότων (2014-2019)
1.1.1 Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα (ρισξίδα, παλίδα) ηεο
Διιάδαο
1.1.2 Απνγξαθή ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο Διιάδνο - αμηνιφγεζε ησλ ηάζεσλ θαη
ησλ απεηιψλ (ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα ρσξνθαηαθηεηηθά μεληθά είδε)

1.1 πγθέληξσζε θαη δηαρείξηζε ηεο γλψζεο

1.1.3 Οξγάλσζε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πινπνίεζεο
ηεο ζηξαηεγηθήο κε δείθηεο παξαθνινχζεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαξκφδηα
Τπνπξγεία
1.1.4 Οινθιήξσζε, δηαξθήο ελεκέξσζε, αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο Τδξνινγηθήο θαη Μεηεσξνινγηθήο Πιεξνθνξίαο θαη ζχλδεζή ηεο κε
ρσξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ βηνπνηθηιφηεηαο

1.2 Δκπινπηηζκφο ηεο γλψζεο γηα ηελ παξνχζα
θαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη πξνψζεζε ηεο
έξεπλαο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
θαη απηήο γηα ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ

1.2.1 Γηαξθήο εκπινπηηζκφο ηεο γλψζεο γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο (ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο πεδίνπ γηα είδε, ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη
νηθνζπζηήκαηα)
1.2.2 Τπνζηήξημε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο εηδψλ θαη
νηθνηφπσλ

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 2: ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΧΝ ΔΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΟΙΚΟΣΟΠΧΝ ΣΗ
ΔΛΛΑΓΑ
2.1.1. Καζνξηζκφο θαη ζεζκηθή αλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθψλ
εηδψλ θαη
νηθνηφπσλ ηεο ρψξαο (δεκηνπξγία εζληθνχ θαηαιφγνπ ζεκαληηθψλ εηδψλ
ρισξίδαο, παλίδαο θαη άιισλ νκάδσλ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη ηχπσλ θπζηθψλ
νηθνηφπσλ)
2.1.2 Γεκηνπξγία εζληθνχ θαηαιφγνπ ελδεκηθψλ εηδψλ ρισξίδαο, παλίδαο θαη
άιισλ νξγαληζκψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ
2.1 Πξνγξακκαηηζκφο πξνηεξαηνηήησλ δηαηήξεζεο
ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ θαη νηθνηφπσλ ηεο ρψξαο

2.1.3 Καηάξηηζε νδεγνχ αλαγλψξηζεο θπξηφηεξσλ ελδεκηθψλ εηδψλ ρισξίδαο,
παλίδαο θαη άιισλ νκάδσλ νξγαληζκψλ αλά θαηεγνξία θηλδχλνπ
2.1.4 Κσδηθνπνίεζε ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο
2.1.5 Δπηθαηξνπνίεζε θφθθηλσλ θαηαιφγσλ παλίδαο, ρισξίδαο θαη άιισλ
νκάδσλ νξγαληζκψλ
2.1.6 Δθπφλεζε ζρεδίσλ δξάζεο γηα ζεκαληηθά είδε θαη νηθνηφπνπο ηεο ρψξαο
2.2.1 πλερήο ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο ηεο
πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ

2.2 Παξαθνινχζεζε ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ, ησλ
ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη ησλ ρεξζαίσλ θαη πδάηηλσλ
νηθνζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο

2.2.2 Αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ, θαζνξηζκφο ηεο
θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζήο ηνπο, ζέζπηζε πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ θαη
ζπλαθψλ δεηθηψλ, ζέζπηζε θαη εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο
2.2.3 Δπνπηεία ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ
θνηλνηηθνχ θαη εζληθνχ ελδηαθέξνληνο
2.2.4 Καζνξηζκφο ζηφρσλ δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ, βάζεη ησλ
απαηηήζεσλ ηεο νδεγίαο 92/43/EOK θαη ηνπ Ν. 3937/2011
2.3.1 Δθαξκνγή ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηα ζεκαληηθά είδε θαη νηθνηφπνπο ηεο
ρψξαο- επηινγή θαη αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ ζρεδίσλ δξάζεο (π.ρ.
απνηειέζκαηα πξνγξακκάησλ Life)

2.3 Γηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ ζεκαληηθψλ
εηδψλ θαη νηθνηφπσλ ηεο ρψξαο

2.3.2 Δθαξκνγή νξηδφληησλ δξάζεσλ δηαρείξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο γηα είδε θαη
νηθνηφπνπο ηεο Διιάδαο (ελίζρπζε ππεξεζηψλ θαη βειηίσζε ππνδνκψλ θαη
κεραληζκψλ, πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ, π.ρ. ππξθαγηέο, πιεκκχξεο
θιπ, νξηδφληηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο νξληζνπαλίδαο θιπ δεκηνπξγία ηερλεηψλ
αγθπξνβνιίσλ εληφο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ιηβαδηψλ Πνζεηδσλίαο, ζχληαμε νδεγψλ γηα ηε δεκηνπξγία ηερλεηψλ πγξνηφπσλ
κε ηξφπν πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο)

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 3: ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ
ΠΔΡΙΟΥΧΝ
3.1 Υαξαθηεξηζκφο θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε
ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ

3.1.1. Υαξαθηεξηζκφο σο πξνζηαηεπφκελσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ πιεξνχλ ηηο
αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο - Θεζκηθφο ραξαθηεξηζκφο πεξηνρψλ

3.1.2 Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ
νηθνινγηθή θαηάζηαζε θαη ηελ θαηάζηαζε δηαρείξηζεο φισλ ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ
3.1.3 Οξηνζέηεζε ζεκαληηθψλ ή απεηινχκελσλ πγξνηφπσλ, κε έκθαζε ζηνπο
πγξνηφπνπο κεζαίνπ θαη κηθξνχ κεγέζνπο
3.1.4 Πξνδηαγξαθέο, εθπφλεζε θαη εθαξκνγή ζρεδίσλ δηαρείξηζεο, ηα νπνία
ζπλνδεχνληαη απφ ζρέδηα δξάζεο
3.1.5 Θέζπηζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο κε δείθηεο
ζηνρεχνληαο ζηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ησλ πξνζηαηεπηέσλ
αληηθεηκέλσλ
3.1.6 Μέηξα πξνζηαζίαο θαη δξάζεηο αλάθηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο πγξνηφπσλ
κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο Τγξνηφπνπο Γηεζλνχο εκαζίαο (Ρακζάξ) θαη θπξίσο
ζηνπο άκεζα απεηινχκελνπο κε κε αλαζηξέςηκε απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο
3.1.7 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο θχιαμεο
3.1.8 Ρχζκηζε ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο θαη δηαρείξηζε ηεο αιηείαο ζχκθσλα
κε ηα πνξίζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ επηβάξπλζεο πξνζηαηεπφκελσλ
πεξηνρψλ απφ ηε λαπζηπινΐα θαη ηε ζαιάζζηα αιηεία,
3.1.9 πγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε δηαρεηξηζηηθψλ ζρεκάησλ γηα ηηο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο
3.1.10 Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο γηα ηελ ηειεπηζθνπηθή παξαθνινχζεζε ησλ
ρεξζαίσλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ Νatura 2000
3.2.1 Αλαγλψξηζε ησλ ινηπψλ πεξηνρψλ (ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ) πνπ
πιεξνχλ ηα θξηηήξηα έληαμεο ζην δίθηπν Natura 2000- πκπιήξσζε ηνπ εζληθνχ
θαηαιφγνπ Σφπσλ Κνηλνηηθήο εκαζίαο κε έληαμε λέσλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ
ζην Γίθηπν NATURA
3.2.2 Καζνξηζκφο ζηφρσλ, κέηξσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ δηαηήξεζεο αλά Δηδηθή
Εψλε Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ) θαη αλά Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ)
3.2 Οινθιήξσζε θαη ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηνπ
δηθηχνπ Natura 2000 - Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ
πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ

3.2.3 Δθαξκνγή κέηξσλ δηαηήξεζεο αλά Δηδηθή Εψλε Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ) θαη αλά
Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ)
3.2.4 Δθαξκνγή νξηδφληησλ κέηξσλ δηαηήξεζεο αλά ηχπν νηθνηφπνπ θαη είδνο
ησλ ζρεηηθψλ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ
3.2.5 Αλάπηπμε πιαηζίνπ γηα ηελ εθαξκνγή αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ φπσο
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6(4) ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ (θαζνξηζκφο
πξνδηαγξαθψλ, θξηηεξίσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη αξκφδηαο ππεξεζίαο εθαξκνγήο
ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ)
3.2.6. Καηάξηηζε θαη εθαξκνγή πιαηζίνπ δξάζεσλ πξνηεξαηφηεηαο γηα
ρξεκαηνδφηεζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000

3.3 Οξηνζέηεζε ησλ νηθνινγηθψλ δηαδξφκσλ, πηζαλή
έληαμή ηνπο ζε εηδηθφ θαζεζηψο, φπνπ θξίλεηαη
απαξαίηεην, θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπο

3.3.1 Αλαγλψξηζε ησλ εηδψλ, γηα ηε δηαηήξεζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε
νξηνζέηεζε νηθνινγηθψλ δηαδξφκσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο
εληάζζνληαη - Θεζκνζέηεζε ησλ νηθνινγηθψλ δηαδξφκσλ σο εξγαιείνπ πνπ
εληζρχεη ηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ
3.3.2 Πξνζδηνξηζκφο θαη εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο εληφο
ησλ νηθνινγηθψλ δηαδξφκσλ

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 4: ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΓΔΝΔΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ - ΠΡΟΒΑΗ ΣΟΤ
ΓΔΝΔΣΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ - ΓΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΙΟΣΙΜΟ ΚΑΣΑΜΔΡΙΜΟ ΣΧΝ ΧΦΔΛΔΙΧΝ ΠΟΤ ΘΑ
ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ
4.1.1 πλέρηζε θαηαγξαθήο, αμηνιφγεζεο θαη ραξαθηεξηζκνχ ησλ θπηνγελεηηθψλ
πφξσλ, ησλ γελεηηθψλ πφξσλ αγξνηηθψλ δψσλ, φπσο θαη ησλ γελεηηθψλ πφξσλ
θάζε άιινπ είδνπο κε άκεζν ή θαη καθξνπξφζεζκν νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ
4.1 Καηαγξαθή ησλ γελεηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο σο
Δζληθφ Κεθάιαην

4.1.2 Απνγξαθή, ραξαθηεξηζκφο θαη αμηνιφγεζε δαζηθψλ γελεηηθψλ πφξσλ
4.1.3 Απνγξαθή ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ επηζηεκνληθψλ ή κε ζπιιφγσλ
(γνληδηαθφ πιηθφ, ζπέξκαηα, θαη γακεηηθφ πιηθφ, είδε θπηψλ, δψσλ θαη άιισλ
νκάδσλ νξγαληζκψλ), θαζψο θαη ησλ βνηαληθψλ, δσνινγηθψλ θήπσλ, θπησξίσλ
θ. ι. π.
4.2.1 χληαμε θαη εθαξκνγή Δζληθνχ ζρεδίνπ δηαηήξεζεο γελεηηθνχ πιηθνχ

4.2 Γηαηήξεζε ησλ γελεηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο

4.2.2 Γηαηήξεζε γελεηηθψλ πφξσλ επί ηφπνπ (in situ), ζηνλ αγξφ, θαζψο θαη ζε
κνλάδεο εθηξνθήο
4.2.3 Δλίζρπζε θαη παξαθνινχζεζε κνλάδσλ πξνζηαζίαο δαζηθνχ γελεηηθνχ
πιηθνχ
4.2.4 Δθηφο ηφπνπ (ex situ) δηαηήξεζε γελεηηθψλ πφξσλ

4.3 Θεζκηθή θαηνρχξσζε ησλ γελεηηθψλ πφξσλ θαη
πξφζβαζε ζε απηνχο - Γίθαηνο θαη ηζφηηκνο
θαηακεξηζκφο ησλ σθειεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ
ηε ρξήζε ηνπο

4.3.1 Ννκηθή θαηνρχξσζε ησλ γελεηηθψλ πφξσλ ηεο Διιάδαο θαη ησλ πξντφλησλ
πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηνχο σο εζληθφ θεθάιαην - Γηακφξθσζε εζληθνχ
ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ αδεηνδνηήζεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηνπο γελεηηθνχο
πφξνπο θαη γηα ηνλ δίθαην θαη ηζφηηκν θαηακεξηζκφ ησλ σθειεηψλ πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο

4.4 Βηνπνηθηιφηεηα θαη Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλνη
Οξγαληζκνί

4.4.1 Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ δξάζεο ζε ζέκαηα βηναζθάιεηαο
ζχκθσλα θαη κε ην Πξσηφθνιιν ηεο Καξζαγέλεο

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 5: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΔΡΗ ΔΝΧΜΑΣΧΗ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΗ ΑΔΙΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΧΝ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΧΝ Δ
ΟΛΔ ΣΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΚΑΙ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ (ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΚΟΤ ΚΑΙ
ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟΤ) ΚΑΙ ΘΔΠΙΗ ΚΙΝΗΣΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ
5.1.1 Σα εθάζηνηε δεδνκέλα αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο απνηεινχλ βαζηθή παξάκεηξν ζηελ πξνβιεπφκελε αμηνιφγεζε θαη
αλαζεψξεζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ Πιαηζίσλ (Γεληθνχ, Δηδηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ)
5.1 Απνηειεζκαηηθφηεξε ελζσκάησζεο ησλ
ζηφρσλ δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε φια ηα
επίπεδα ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ελίζρπζε
ζχλδεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ
ησλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ κε ηε ρσξηθή νξγάλσζε

5.1.2 Σα εθάζηνηε δεδνκέλα αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο απνηεινχλ βαζηθή παξάκεηξν γηα ηνλ νινθιεξσκέλν Υσξηθφ
ρεδηαζκφ ζην επίπεδν ησλ ΓΠ, ΥΟΟΑΠ θαη Πνιενδνκηθψλ κειεηψλ
5.1.3 Αμηνιφγεζε θαη θαηάιιειε πξνζαξκνγή ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ηξαηεγηθψλ
Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ
5.1.4 Οινθιεξσκέλεο δξάζεηο αλαβάζκηζεο ηνπ αζηηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγία / δηαηήξεζε λεζίδσλ βηνπνηθηιφηεηαο εληφο ηνπ
αζηηθνχ ηζηνχ

5.2 πκβαηφηεηα ησλ έξγσλ ππνδνκήο κε ηελ
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη
ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπο

5.3
Γηαζθάιηζε
ζπκβαηφηεηαο
ησλ
δξαζηεξηνηήησλ νηθηζηηθήο θαη βηνκεραληθήο
αλάπηπμεο (πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπκβαηηθή
παξαγσγή ελέξγεηαο) κε ηε δηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο

5.2.1 Πξνψζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξάζηλσλ ππνδνκψλ θαη απνθπγή ηνπ
θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ νηθνηφπσλ
5.2.2 ηξαηεγηθφ πιαίζην θαζνξηζκνχ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε
νηθνζπζηεκάησλ κε ηε ρξήζε πξάζηλσλ ππνδνκψλ - Καηαζθεπή εηδηθψλ ππνδνκψλ
(π.ρ. πξάζηλεο γέθπξεο)
5.3.1 πκβαηφηεηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε ηελ αζηηθή επέθηαζε ζην
πιαίζην πξνψζεζεο ηεο ζπλεθηηθήο θαη κε ξππαίλνπζαο πφιεο
5.3.2 Απζηεξή εθαξκνγή κέηξσλ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο βηνκεραληθήο
ξχπαλζεο (ζέκαηα εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο, αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο θαη
απνθαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο)
5.3.3 Οινθιήξσζε εθπφλεζεο ζρεδίσλ δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ ζην
ζαιάζζην πεξηβάιινλ
5.4.1 Γηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ
πιαηζίνπ αλάπηπμεο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ θαη ηνπ αγξνηνπξηζκνχ

5.4
Γηαζθάιηζε
ζπκβαηφηεηαο
ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπξηζκνχ κε ηε δηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο

5.4.2 Πξνψζεζε εμεηδηθεπκέλσλ δξάζεσλ ππνζηήξημεο πξάζηλσλ ππνδνκψλ θαη
ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ
5.4.3 Καζνξηζκφο πιαηζίνπ, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο,
γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ, δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπξηζκνχ, ζε
ζπκβαηφηεηα κε ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο
5.4.4 Καζνξηζκφο δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο επηπηψζεσλ ηνπξηζκνχ ζε θπζηθνχο
πφξνπο θαη ππνδνκέο (λεξφ, απφβιεηα, απνξξίκκαηα, έδαθνο, ρψξνη ζηάζκεπζεο,
θιπ)

5.5
Γηαζθάιηζε
ζπκβαηφηεηαο
ησλ
δξαζηεξηνηήησλ
γεσξγίαο,
θηελνηξνθίαο,
δαζνπνλίαο, αιηείαο θαη πδαηνθαιιηεξγεηψλ κε ηε
δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο

5.5.1 Καζνξηζκφο ή/θαη αλαζεψξεζε ζηελ πξνψζεζε γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ θαη
κεζφδσλ παξαγσγήο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ
θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ
5.5.2 Αλακφξθσζε πθηζηάκελσλ πξνδηαγξαθψλ εθπφλεζεο ζρεδίσλ δηαρείξηζεο
δαζψλ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζηηο
ζχγρξνλεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ζηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηελ
θιηκαηηθή αιιαγή
5.5.3 Δπηθαηξνπνίεζε ξπζκίζεσλ ηξφπνπ εξγαζηψλ δαζηθήο ζπγθνκηδήο
5.5.4 χληαμε δαζνινγίνπ
5.5.5 Δθαξκνγή κέηξσλ αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο δαζψλ
5.5.6 Ρπζκίζεηο δαζνπνλίαο, κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ εηδψλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ
5.5.7 Οινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ ζηε ρψξα θαη θαηάξηηζε,
αλάξηεζε, ζπκπιήξσζε θαη δηφξζσζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ έσο ηελ θχξσζή ηνπο

5.5.8 Γεκηνπξγία πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ αιηείαο ή έθδνζε πξάμεσλ γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εθάζηνηε Καλνληζκνχ Αιηείαο
5.5.9 Καηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ηρζπναπνζεκάησλ
5.5.10 Καηαγξαθή ιηβαδηψλ Πνζεηδσλίαο θαη θνξαιιηνγελψλ ζρεκαηηζκψλ ζηηο
ειιεληθέο ζάιαζζεο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηελ αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα
5.5.11 Κσδηθνπνίεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ αιηεία
5.5.12 Ρπζκίζεηο αιηείαο κε βάζε ηηο αλάγθεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ θαη ησλ
ελδηαηηεκάησλ
5.5.13 Σα εθάζηνηε δεδνκέλα αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ εθαξκνγή ηνπ εηδηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο
πδαηνθαιιηέξγεηεο θαη ηηο αληίζηνηρεο αδεηνδνηήζεηο
5.5.14 Ρπζκίζεηο ζε κεζφδνπο, εξγαιεία θαη πξαθηηθέο ηεο πξσηνγελνχο
παξαγσγήο κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζηα απεηινχκελα είδε
5.5.15 Οξγάλσζε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο (monitoring) κε ρξεζηκνπνίεζε
δεηθηψλ βηνπνηθηιφηεηαο αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο
5.6.1 Σα εθάζηνηε δεδνκέλα αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε ρσξνζέηεζε Μηθξψλ Τδξνειεθηξηθψλ
Έξγσλ

5.6 Γηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο ησλ έξγσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ
αλαλεψζηκεο πεγέο κε ηε δηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο

5.6.2 Σα εθάζηνηε δεδνκέλα αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε ρσξνζέηεζε Αηνιηθψλ Πάξθσλ
5.6.3 Δθπφλεζε ζηξαηεγηθνχ πξνγξάκκαηνο εθηίκεζεο ησλ ζσξεπηηθψλ
επηπηψζεσλ θαη θαζνξηζκφο δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο απφ ηε ιεηηνπξγία ΑΠΔ ζηα
επαίζζεηα είδε θαη ηχπνπο νηθνηφπσλ
5.6.4 Δμεηδίθεπζε ησλ θαηεπζχλζεσλ εγθαηάζηαζεο ησλ ΑΠΔ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο
5.6.5 Υαξηνγξάθεζε Εσλψλ Δπαηζζεζίαο εληφο ησλ ΕΔΠ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ
ΑΠΔ
5.7.1 Καζηέξσζε θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ εμφξπμεο κε
ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο

5.7
Γηαζθάιηζε
ζπκβαηφηεηαο
ησλ
δξαζηεξηνηήησλ εμφξπμεο κε ηε δηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο

5.7.2 Δθαξκνγή κέηξσλ νξζήο απνθαηάζηαζεο ησλ νηθνηφπσλ ησλ κεηαιιείσλ θαη
ησλ πεξηνρψλ εμφξπμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηθαλεηαθήο (ιαηνκεία)
5.7.3 Ρπζκίζεηο γηα
βηνπνηθηιφηεηαο

αληηζηαζκηζηηθά

κέηξα

κε

ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο

5.8.1 Γεκηνπξγία πιαηζίνπ ζπιινγήο, ειέγρνπ θαη εκπνξίαο εηδψλ θαη πξντφλησλ
ηνπο κε πξνηεξαηφηεηα ζηα ζεκαληηθά είδε
5.8 Γηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο άιισλ ρξήζεσλ
θπζηθψλ πφξσλ (θπλήγη, ζπιινγή εηδψλ,
εξαζηηερληθή αιηεία θιπ) κε ηε δηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο

5.8.2 Ρπζκίζεηο θπλεγηνχ - Kσδηθνπνίεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ
ξπζκίδεη ηε ζήξα
5.8.3 Ρπζκίζεηο εξαζηηερληθήο αιηείαο
5.8.4 Αεηθνξηθή ρξήζε ησλ εδαθηθψλ πφξσλ

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 6: ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΟΠΙΟΤ
6.1 Οινθιήξσζε ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηαηήξεζεο
ηεο πνηθηιφηεηαο ηνπ ηνπίνπ ζε φιεο ηηο ηνκεαθέο
πνιηηηθέο
6.2 Γηαηήξεζε ηεο πνηθηιφηεηαο ηνπ ηνπίνπ θαη
ζηνηρείσλ ηεο ππαίζξνπ θαη εθηφο πξνζηαηεπφκελσλ
πεξηνρψλ

6.1.1 πλέξγεηα ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Πνιηηηθήο Σνπίνπ βάζεη
ηεο χκβαζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Σνπίνπ
6.2.1 Γξάζεηο δηαηήξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ αγξνηηθψλ ηνπίσλ θαη ησλ
γλσξηζκάησλ ηνπο - ρέδηα δξάζεο θαη παξεκβάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη
απνθαηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ππαίζξνπ πνπ θαζνξίδνπλ ην αγξνηηθφ ηνπίν
(π.ρ. θπηνθξάθηεο θαη αλαβαζκίδεο)
6.2.2 Γηαηήξεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ηνπίνπ σο πξνο ηε βηνπνηθηιφηεηα

6.3
Γηαηήξεζε
ησλ
Γεσηφπσλ
παιαηνληνινγηθήο βηνπνηθηιφηεηαο

θαη

ηεο

6.3.1 Αλαγλψξηζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ Γεσηφπσλ - Καηαγξαθή ησλ Γεσηφπσλ
πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία παιαηνληνινγηθήο βηνπνηθηιφηεηαο

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 7: ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΜΔΙΧΗ ΣΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΛΟΓΧ ΣΗ
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
7.1.1 Έξεπλα ζρεηηθή κε ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε είδε,
νηθνηφπνπο θαη νηθνζπζηεκηθέο ιεηηνπξγίεο (θαζνξηζκφο δσλψλ πςεινχ θηλδχλνπ
ζρεηηθά κε ηελ έληαζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, αμηνιφγεζε ησλ
νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, θαζψο θαη
ηεο κειινληηθήο ηνπο θαηαλνκήο σο απφξξνηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο)
7.1 Γηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο ζηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο νηθνζπζηεκηθέο
ιεηηνπξγίεο

7.1.2 Καζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ δξάζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε θαη ππνβνήζεζε
νηθνηφπσλ θαη εηδψλ πνπ θηλδπλεχνπλ ή ελδέρεηαη λα θηλδπλεχζνπλ απφ ηελ
θιηκαηηθή αιιαγή
7.1.3 Δπηθαηξνπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο θαηά ηεο
εξεκνπνίεζεο
7.1.4 Δθπφλεζε εζληθνχ ζρεδίνπ πξνζαξκνγήο ησλ δξάζεσλ δηαρείξηζεο
νηθνηφπσλ θαη εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο αλάινγα κε ηηο επηπηψζεηο ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο

7.2 Δλίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο λα απνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά
(climate change adaptation) ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή

7.2.1 Δηδηθέο δξάζεηο γηα είδε θαη νηθνηφπνπο πνπ αμηνινγήζεθαλ (7.1.1.) σο
ηδηαίηεξεο επαηζζεζίαο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή

7.3 Μείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε βηνπνηθηιφηεηα απφ
δξάζεηο αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο

7.3.1 Απνθπγή θαηά ην δπλαηφ ή πεξηνξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ ζηε
βηνπνηθηιφηεηα απφ δξάζεηο αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαηά ηε
δηαδηθαζία εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ έξγσλ, ζρεδίσλ θαη
πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ, ζρεδίσλ θαη
πξνγξακκάησλ

7.4 Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ δαζψλ ζηελ άκβιπλζε
ησλ επηδξάζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο

7.4.1 Αχμεζε ηεο δέζκεπζεο ηνπ CO2 κέζσ ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο θαη
απνθαηάζηαζεο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 8: ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΧΡΟΚΑΣΑΚΣΗΣΙΚΑ ΞΔΝΙΚΑ ΔΙΓΗ
(INVASIVE ALIEN SPECIES)

8.1
Πξφιεςε, έγθαηξε αλίρλεπζε, θαη έιεγρνο
εηζαγσγήο θαη εμάπισζεο ησλ εηδψλ εηζβνιέσλ

8.1.1 Ρπζκίζεηο ζεζκηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ αλίρλεπζε, πξφιεςε εηζφδνπ,
έιεγρν ή θαη εμάιεηςε ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ (invasive species), γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ απηά, θαζψο θαη γηα
ζρεηηθφ κεραληζκφ επζχλεο - χληαμε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ησλ
ρσξνθαηαθηεηηθψλ μεληθψλ εηδψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ξπζκίζεηο γηα ηελ
πξφιεςε, ηελ έγθαηξν εληνπηζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε
αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θηλδχλνπ
8.1.2 Καηαγξαθή ησλ ρσξν-θαηαθηεηηθψλ εηδψλ (ζχληαμε θαηαιφγνπ ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ θαη ηαμηλφκεζή ηνπο κε βάζε ηε ρξνληθή ζπρλφηεηα
εκθάληζεο θαη ηε ρσξηθή ηνπο θαηαλνκή, ην βαζκφ επηθηλδπλφηεηάο ηνπο γηα ηε
βηνπνηθηιφηεηα, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ πγεία) πνπ εληνπίδνληαη ζηε ρψξα θαη
δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ εηζφδνπ ηνπο ζε απηή. Καηαγξαθή ησλ ελ δπλάκεη
ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ ζηε ρψξα θαη δηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ ηξφπσλ
εηζφδνπ ηνπο ζε απηή (έιεγρνη ζε θπηψξηα θαη εηζαγσγείο γηα πηζαλή δηαθίλεζε
"ππφπησλ" γηα πξνζβνιή εηδψλ)
8.1.3 Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε θνηλνχ θαη θνξέσλ ζε ζέκαηα μεληθψλ θαη
ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ
8.2.1 Παξαθνινχζεζε θαη καθξνπξφζεζκε ζπγθξάηεζε ηεο εμάπισζεο ησλ
ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ (δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ, πξνεηδνπνίεζεο
θαη παξαθνινχζεζεο, κεραληζκψλ ειέγρνπ ζηηο πχιεο εηζφδνπ ηεο ρψξαο ησλ
ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ)

8.2
Αληηκεηψπηζε
ησλ
επηπηψζεσλ
βηνπνηθηιφηεηα απφ ηα είδε εηζβνιείο

ζηε

8.2.2 Απνθαηάζηαζε ηεο απηφρζνλεο βηνπνηθηιφηεηαο πνπ επεξεάζηεθε απφ
ρσξνθαηαθηεηηθά είδε - ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πηινηηθψλ δξάζεσλ ειέγρνπ
πιεζπζκψλ μεληθψλ εηδψλ θαη απνθαηάζηαζεο νηθνηφπσλ
8.2.3 Απνθαηάζηαζε δηαηαξαρζέλησλ δαζηθψλ πεξηβαιιφλησλ κε απηφρζνλα
είδε

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 9: ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ
9.1 Οπζηαζηηθή ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηεο δηεζλνχο, πεξηθεξεηαθήο θαη δηαθξαηηθήο
ζπλεξγαζίαο ππέξ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ
ππεξεζηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ

9.1.1 Πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη
ζπκθσληψλ (πρ χκβαζε γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα, Ρακζάξ, Βέξλεο,
Βφλλεο, CITES) - Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε Γηεζλψλ Γξαζηεξηνηήησλ (θαη ζεκάησλ
ΔΔ)

9.1.2 Πξνψζεζε ηεο ζπλέξγεηαο ησλ δξάζεσλ ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (θιηκαηηθή αιιαγή, απεξήκσζε
θ.ά.) - Αλαγλψξηζε θαη ελζσκάησζε ησλ αλαγθψλ δηαηήξεζεο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ρεδίνπ Πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο ζηελ
θιηκαηηθή αιιαγή
9.1.3 Δλζσκάησζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηα ζπκβαηηθά πιαίζηα
πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε άιιεο ρψξεο
9.1.4 ρεδηαζκφο δηαθξαηηθψλ πξνγξακκάησλ κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο (απφ
θαη πξνο ηελ Διιάδα)

9.2 Δλίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο

9.2.1 Γεκηνπξγία λέσλ ζπλεξγαζηψλ θαη ίδξπζε λέσλ δηαζπλνξηαθψλ πάξθσλ ζε
ζπλεξγαζία κε γεηηνληθέο ρψξεο (πξνψζεζε δηαζπλνξηαθψλ ζπλεξγαζηψλ ζε
πεξηνρέο πςειήο πεξηβαιινληηθήο αμίαο)
9.2.2 ρεδηαζκφο δηαζπλνξηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εηδψλ

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 10: ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ
ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

10.1 Βειηίσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε ζέκαηα
νξγαλσηηθά, επηζηεκνληθά θαη ζε ζέκαηα δηαδηθαζίαο
ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
εθαξκνγή πνιηηηθψλ, κέηξσλ θαη λνκνζεζίαο γηα ηε
βηνπνηθηιφηεηα

10.1.1 Αλαδηάξζξσζε ησλ δνκψλ δηνίθεζεο θαη εμαζθάιηζε ηεο ππνζηήξημήο
ηνπο κε ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε θεληξηθφ θαη
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (επαξθήο ζηειέρσζε θαη θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ ηεο
δηνίθεζεο θαη απηνδηνίθεζεο) - βειηίσζε ησλ αλαγθαίσλ νξηδφληησλ ελδνδηνηθεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ δηαθξηηψλ ηνκέσλ πεξηβαιινληηθήο
πνιηηηθήο (βηνπνηθηιφηεηα, δάζε, χδαηα, παξάθηηνο ρψξνο, αγξνηηθφο ρψξνο
θ.ιπ.)
10.1.2 Δθζπγρξνληζκφο θαη θσδηθνπνίεζε λνκνζεζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε
βηνπνηθηιφηεηα (αλακφξθσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θσδηθνπνίεζε πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο)
10.1.3 Δλίζρπζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε κεραληζκψλ πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ
ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν
10.1.4 Αλάιεςε απφ ην ΤΠΔΚΑ ελεξγεηψλ ζπληνληζκνχ ησλ ζπλαξκφδησλ
Τπνπξγείσλ γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα
10.2.1 Δμαζθάιηζε εζληθψλ πφξσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη
κέζσ ηνπ «Πξάζηλνπ Σακείνπ»

10.2 Γηαζθάιηζε επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο

10.2.2 Γηαζθάιηζε ζηαζεξήο, κφληκεο, εμαζθαιηζκέλεο θαη επαξθνχο
ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ
πεξηνρψλ ή άιισλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεκάησλ
10.2.3 Αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ επθαηξηψλ

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 11: ΔΝΧΜΑΣΧΗ ΣΗ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟ ΑΞΙΑΚΟ
ΤΣΗΜΑ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ
11.1.1 Πξναγσγή θαη ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζεκάησλ βηνπνηθηιφηεηαο
θαη πξνζηαζίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο
11.1 Δλζσκάησζε ζεκάησλ βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ
ηππηθή θαη κε ηππηθή εθπαίδεπζε θαη αλάδεημε ηεο
αμίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο

11.1.2 Αλάδεημε ηεο αμίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη έληαμε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε
ηε δηαηήξεζή ηεο ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο Μεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ
πεξηνρψλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηα
πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο θαηάξηηζεο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα
11.1.3 Καηάξηηζε ζηνρεπκέλσλ νκάδσλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ (θαιιηεξγεηέο,
θηελνηξφθνη, αιηείο θ.ά.)
11.2.1 χληαμε θαη εθαξκνγή ρεδίνπ Γξάζεο Δπηθνηλσλίαο ηεο ηξαηεγηθήο γηα
ηε βηνπνηθηιφηεηα
11.2.2 Αμηνπνίεζε ηεο εηδηθήο δηαδηθηπαθήο πχιεο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα
(Clearing - House Mechanism)

11.2 Δλίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ ζε
ζέκαηα βηνπνηθηιφηεηαο

11.2.3 Αμηνπνίεζε ησλ ΜΜΔ θαη ησλ ππνδνκψλ ελεκέξσζεο γηα ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα βηνπνηθηιφηεηαο
11.2.4 Δλζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζε δξάζεηο πξνζηαζίαο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο-Αμηνπνίεζε ησλ θέληξσλ πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα
πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 12: ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΗ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ
12.1 Θεζκνζέηεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ θνηλσληθψλ
θαη επηζηεκνληθψλ νκάδσλ, θαζψο θαη ηνπ θνηλνχ θαη
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ θαη ειέγρνπ ηεο πινπνίεζεο ηνπο

12.2
Πξναγσγή
επηρεηξήζεσλ σο
βηνπνηθηιφηεηαο

ηεο
πξνο

ππεπζπλφηεηαο
ηελ πξνζηαζία

ησλ
ηεο

12.1.1. Δλίζρπζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο πνπ απνξξένπλ
απφ ηε Γηεζλή χκβαζε ηνπ Άαξρνπο
12.1.2 Καζνξηζκφο ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ,
ησλ επηζηεκνληθψλ θνξέσλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ΜΚΟ σο θνηλσληθψλ
εηαίξσλ
12.2.1 Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ
πφξσλ θαη ηε κείσζε εθπνκπψλ επηθίλδπλσλ θαη κε νπζηψλ ζην πεξηβάιινλ
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο (eco-design). Αλάπηπμε θαη δηάρπζε πνιηηηθψλ
πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο θαη αεηθνξίαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη πξνψζεζε
δξάζεσλ, πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαηήξεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο ζηα πιαίζηα απηψλ
12.2.2 Δλζάξξπλζε δξαζηεξηνηήησλ κε ζεκαληηθέο επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε
βηνπνηθηιφηεηα θαη απνθπγή εθείλσλ κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαηά ην ζρεδηαζκφ
θαη ηελ εμέηαζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο- Απνηχπσζε ηνπ
άκεζνπ θαη έκκεζνπ αληίθηππνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θάζε επηρείξεζεο ζηε
βηνπνηθηιφηεηα, αμηνπνηψληαο
σο βέιηηζηε πξαθηηθή ηε κεζνδνινγηθή
πξνζέγγηζε ηελ «Αλάιπζεο Κχθινπ Εσήο» πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
θαηαγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ απνηππψκαηνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο θάζε
επηρείξεζεο, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ θαη εθαξκφζηκν

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 13: ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΧΝ ΟΙΚΟΤΣΗΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ
13.1 Απνηίκεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ/ππεξεζηψλ ησλ
νηθνζπζηεκάησλ απφ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή
ζθνπηά

13.1.1 Δθπφλεζε έξεπλαο γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ
νηθνζπζηεκάησλ απφ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζθνπηά (αμηνπνηψληαο ηα
απνηειέζκαηα ηνπ TEEB) (Resource Mobilization)
13.1.2 Αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, αξρηθά ζηηο πεξηνρέο κε θνξέα δηαρείξηζεο

13.2 Πξνβνιή ηεο αμίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ
ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηα
νηθνζπζηήκαηα

ησλ

13.2.1 Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε δηαηήξεζή ηεο
13.2.2 Γεκηνπξγία θαη πξνψζεζε θηλήηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο
θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα νηθνζπζηήκαηα
13.3.1 Γεκηνπξγία εζληθνχ ζπζηήκαηνο θηλήηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε
«θπζηθψλ πξάζηλσλ ππνδνκψλ»

13.3 Πξνψζεζε θαη
πξάζηλσλ ππνδνκψλ»

δηαηήξεζε

ησλ

«θπζηθψλ

13.3.2 Γηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πιεκκπξηθψλ πεξηνρψλ
13.3.3 Οινθιήξσζε ηεο θαηαγξαθήο, νξηνζέηεζεο θαη ζεζκηθήο θαηνρχξσζεο
θαη δηαρείξηζεο λεζίδσλ βηνπνηθηιφηεηαο (πάξθσλ, ξεκάησλ, ιφθσλ, ιηκλψλ,
πνηακψλ, πγξνηφπσλ, αθηψλ) εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ

