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Εισαγωγή 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο παρόν παραδοτέο περιγράφονται τα προτεινόμενα μέτρα για τα είδη χαρακτηρισμού. 
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται:  

• Η κατηγοριοποίηση των προτεινόμενων μέτρων.  
• Ο κατάλογος των γενικών μέτρων, τα οποία αφορούν όλα τα είδη 
χαρακτηρισμού.  
• Ο πίνακας με όλα τα προτεινόμενα μέτρα και τα είδη, για τα οποία τα μέτρα 
αυτά έχουν εφαρμογή.  
• Το διάγραμμα που δείχνει πόσα είδη χαρακτηρισμού αφορά το κάθε 
προτεινόμενο μέτρο.  
• Η κατηγοριοποίηση των ειδών χαρακτηρισμού σε ομάδες ανάλογα με τις 
οικολογικές τους απαιτήσεις.  
• Τα διαγράμματα που δείχνουν για κάθε ομάδα ειδών, τα προτεινόμενα μέτρα.  
• Η περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων  
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1) Κατηγορίες προτεινόμενων μέτρων: 
 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΣ 
   

L01 Χωροθέτηση ΑΙΟΠΑ (συμπεριλαμβανομένων των Θαλασσίων ΑΙΟΠΑ) Θεσμικά 
L02 Απαγόρευση χρήσης μολύβδινων βολίδων σε υγροτόπους εντός ΖΕΠ Θεσμικά 

L03 Απαγόρευση εισαγωγής αλλόχθονος γενετικού υλικού στις ΖΕΠ με εμπλουτισμούς ή υβρίδια Θεσμικά 
A01 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας ΖΕΠ (ΟΕΖΕΠ) Διοικητικά 
Α02 Ένταξη της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων εντός ΖΕΠ Διοικητικά 
Α03 Χωροθέτηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων  Διοικητικά 
A04 Ειδικές ρυθμίσεις θήρας για ΖΕΠ Διοικητικά 
A05 Διοικητικές ρυθμίσεις υλοτομιών σε ΖΕΠ Διοικητικά 
A06 Διοικητικές ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείρισης Διοικητικά 
A07 Ρυθμίσεις αναδασμών εντός ΖΕΠ Διοικητικά 
Α08 Όροι στην υλοτόμηση λευκοκαλλιεργειών Διαχειριστικά 
M01 Καθορισμός FRVs & FCS Διαχειριστικά 
M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων Διαχειριστικά 

Μ03 
Χαρτογράφηση ευαίσθητων ζώνω εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και οχλουσών 
δραστηριοτήτων και Σχέδιο Δράσης για αντιμετώπιση των σωρευτικών επιπτώσεων των ΑΙΟΠΑ στα είδη χαρακτηρισμού Διαχειριστικά 

M04 Παρακολούθηση πληθυσμών και πληθυσμιακών τάσεων Διαχειριστικά 
M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού  Διαχειριστικά 
M06 Σχέδια Διαχείρισης ενδιαιτημάτων / οικοτόπων Διαχειριστικά 
M07 Ίδρυση και λειτουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες προδιαγραφές Διαχειριστικά 
M08 Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης Διαχειριστικά 
M9 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ Διαχειριστικά 
M10 Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων Διαχειριστικά 
M11 Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου Διαχειριστικά 
M12 Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων Διαχειριστικά 
M13 Ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείρισης Διαχειριστικά 
M14 Έλεγχος πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών Διαχειριστικά 
M15 Κατασκευή τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού Διαχειριστικά 
M16 Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) Διαχειριστικά 
M17 Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) Διαχειριστικά 
M18 Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων Διαχειριστικά 
M19 Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα έργα υποδομής Διαχειριστικά 
M20 Δημιουργία νέων ΖΕΠ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής  Διαχειριστικά 
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2) Γενικά μέτρα που αφορούν όλα τα είδη χαρακτηρισμού: 
 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΣ 
   

A01 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας ΖΕΠ (ΟΕΖΕΠ) Διοικητικά 
M01 Καθορισμός FRVs & FCS Διαχειριστικά 
M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων Διαχειριστικά 

Μ03 
Χαρτογράφηση ευαίσθητων ζώνω εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και οχλουσών 
δραστηριοτήτων και Σχέδιο Δράσης για αντιμετώπιση των σωρευτικών επιπτώσεων των ΑΙΟΠΑ στα είδη χαρακτηρισμού Διαχειριστικά 

M04 Παρακολούθηση πληθυσμών και πληθυσμιακών τάσεων Διαχειριστικά 
M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού  Διαχειριστικά 
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3) Προτεινόμενα μέτρα ανά είδος χαρακτηρισμού: 

5



S
P

E
C

IE
S

M
03

M
06

M
07

M
08

M
09

M
10

M
11

M
12

M
13

M
14

M
15

M
16

M
17

M
18

M
19

M
20

A
ccipiter brevipes

A
ctitis hypoleucos

A
egypius m

onachus
A

lauda arvensis
A

lectoris chukar
A

lectoris graeca
A

nas acuta
A

nas clypeata
A

nas crecca
A

nas penelope
A

nas platyrhynchos
A

nas querquedula
A

nas strepera
A

nser albifrons
A

nser anser
A

nser erythropus
A

nthus cam
pestris

A
pus apus

A
quila chrysaetos

A
quila clanga

A
quila heliaca

A
quila pom

arina
A

rdea cinerea
A

rdea purpurea
A

rdeola ralloides
A

renaria interpres
A

sio flam
m

eus
A

thene noctua
A

ythya ferina
A

ythya fuligula
A

ythya nyroca
B

onasa bonasia
B

otaurus stellaris

6



B
ranta ruficollis

B
ubo bubo

B
ucephala clangula

B
urhinus oedicnem

us
B

uteo buteo
B

uteo rufinus
C

alandrella brachydactyla
C

alidris alba
C

alidris alpina
C

alidris canutus
C

alidris ferruginea
C

alidris m
inuta

C
alidris tem

m
inckii

C
alonectris diom

edea
C

asm
erodius albus

C
haradrius alexandrinus

C
haradrius dubius

C
haradrius hiaticula

C
hlidonias hybrida

C
hlidonias leucopterus

C
hlidonias niger

C
iconia ciconia

C
iconia nigra

C
ircaetus gallicus

C
ircus aeruginosus

C
ircus cyaneus

C
ircus m

acrourus
C

ircus pygargus
C

olum
ba palum

bus
C

oracias garrulus
C

orvus m
onedula

C
oturnix coturnix

C
rex crex

C
ygnus olor

7



D
elichon urbicum

D
endrocopos leucotos

D
endrocopos m

edius
D

endrocopos syriacus
D

ryocopus m
artius

E
gretta garzetta

E
m

beriza caesia
E

m
beriza cia

E
m

beriza cineracea
E

m
beriza cirlus

E
m

beriza hortulana
E

m
beriza m

elanocephala
Falco biarm

icus
Falco colum

barius
Falco eleonorae
Falco naum

anni
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Ficedula parva
Ficedula sem

itorquata
Fulica atra
G

alerida cristata
G

allinago gallinago
G

avia arctica
G

lareola pratincola
G

ypaetus barbatus
G

yps fulvus
H

aem
atopus ostralegus

H
aliaeetus albicilla

H
ieraaetus fasciatus

H
ieraaetus pennatus

H
im

antopus him
antopus

H
ippolais olivetorum

8



H
ippolais pallida

H
irundo rustica

H
ydrobates pelagicus

Ixobrychus m
inutus

Lanius collurio
Lanius m

inor
Lanius nubicus
Lanius senator
Larus audouinii
Larus cachinnans
Larus canus
Larus fuscus
Larus genei
Larus m

elanocephalus
Larus m

inutus
Larus ridibundus
Lim

icola falcinellus
Lim

osa lapponica
Lim

osa lim
osa

Lym
nocryptes m

inim
us

M
ergellus albellus

M
ergus m

erganser
M

ergus serrator
M

erops apiaster
M

iliaria calandra
M

ilvus m
igrans

M
onticola saxatilis

M
onticola solitarius

M
ontifringilla nivalis

M
otacilla flava

N
eophron percnopterus

N
etta rufina

N
um

enius arquata
N

um
enius phaeopus

9



N
um

enius tenuirostris
N

ycticorax nycticorax
O

enanthe hispanica
O

riolus oriolus
O

tis tarda
O

tus scops
O

xyura leucocephala
P

andion haliaetus
P

arus lugubris
P

asser hispaniolensis
P

elecanus crispus
P

elecanus onocrotalus
P

ernis apivorus
P

halacrocorax aristotelis
P

halacrocorax carbo
P

halacrocorax pygm
eus

P
hilom

achus pugnax
P

hoenicopterus roseus
P

icoides tridactylus
P

icus canus
P

icus viridis
P

latalea leucorodia
P

legadis falcinellus
P

luvialis apricaria
P

luvialis squatarola
P

odiceps cristatus
P

odiceps grisegena
P

odiceps nigricollis
P

orzana parva
P

orzana porzana
P

runella collaris
P

uffinus yelkouan
P

yrrhocorax graculus
P

yrrhocorax pyrrhocorax

10



R
ecurvirostra avosetta

R
iparia riparia

S
itta krueperi

S
itta neum

ayer
S

terna albifrons
S

terna caspia
S

terna hirundo
S

terna nilotica
S

terna sandvicensis
S

treptopelia turtur
S

trix aluco
S

ylvia cantillans
S

ylvia hortensis
S

ylvia m
elanocephala

S
ylvia nisoria

S
ylvia rueppelli

Tachybaptus ruficollis
Tachym

arptis m
elba

Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Tetrao urogallus
Tichodrom

a m
uraria

Tringa erythropus
Tringa glareola
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa stagnatilis
Tringa totanus
Tyto alba
V

anellus spinosus
V

anellus vanellus

11



 
 

4) Ομαδοποίηση ειδών: 
 

Μεγάλα αρπακτικα: Gypaetus barbatus Παρυδάτια: Calidris minuta Υδρόβια: Gavia arctica Είδη αγρολιβαδικών οικοσυστημάτων Αlectoris graeca
Neophron percnopterus Calidris ferruginea Cygnus olor Alectoris chukar
Gyps fulvus Charadrius alexandrinus Anser erythropus Coturnix coturnix
Aegypius monachus Charadrius dubius Anser albifrons Crex crex
Aquila pomarina Charadrius hiaticula Anser anser Otis tarda
Aquila clanga Calidris canutus Branta ruficollis Burhinus oedicnemus
Aquila heliaca Calidris alba Tadorna tadorna Streptopelia turtur
Aquila chrysaetos Calidris temminckii Tadorna ferruginea Emberiza cirlus
Circaetus gallicus Calidris alpina Anas strepera Emberiza cia
Haliaeetus albicilla Tringa erythropus Anas platyrhynchos Emberiza cineracea
Hieraaetus fasciatus Tringa nebularia Anas penelope Emberiza hortulana
Hieraaetus pennatus Tringa ochropus Anas clypeata Emberiza caesia
Pandion haliaetus Pluvialis apricaria Anas acuta Emberiza melanocephala
Buteo buteo Pluvialis squatarola Anas querquedula Miliaria calandra
Buteo rufinus Vanellus vanellus Anas crecca Merops apiaster
Pernis apivorus Limicola falcinellus Aythya ferina Coracias garrulus
Circus aeruginosus Philomachus pugnax Aythya nyroca Oriolus oriolus
Circus cyaneus Lymnocryptes minimus Aythya fuligula Calandrella brachydactyla
Circus macrourus Haematopus ostralegus Netta rufina Galerida cristata
Circus pygargus Himantopus himantopus Bucephala clangula Alauda arvensis
Milvus migrans Vanellus spinosus Mergus merganser Anthus campestris
Accipiter brevipes Recurvirostra avosetta Mergus serrator Passer hispaniolensis

Γερακοειδή: Falco naumanni Gallinago gallinago Mergellus albellus Apus apus
Falco tinnunculus Limosa lapponica Oxyura leucocephala Apus melba
Falco eleonorae Numenius phaeopus Fulica atra Riparia riparia
Falco biarmicus Numenius arquata Podiceps grisegena Hirundo rustica
Falco peregrinus Numenius tenuirostris Podiceps cristatus Delichon urbica
Falco vespertinus Actitis hypoleucos Podiceps nigricollis Motacilla flava
Falco columbarius Arenaria interpres Tachybaptus ruficollis Hippolais pallida

Νυκτόβια: Tyto alba Limosa limosa Porzana porzana Hippolais olivetorum
Otus scops Tringa glareola Porzana parva Sylvia hortensis
Bubo bubo Tringa totanus Ενδοδασικά: Bonasa bonasia Sylvia rueppelli
Strix aluco Tringa stagnatilis Tetrao urogallus Sylvia melanocephala
Athene noctua Phoenicopterus roseus Columba palumbus Sylvia cantillans
Asio flammeus Glareola pratincola Dendrocopos medius Sylvia nisoria

Θαλασσοπούλια: Calonectris diomedea Ερωδιοί - Πελεκανόμορφα: Ixobrychus minutus Dendrocopos leucotos Lanius collurio
Puffinus yelkouan Nycticorax nycticorax Dendrocopos syriacus Lanius minor
Larus audouinii Ardeola ralloides Picus viridis Lanius senator
Phalacrocorax aristotelis Casmerodius albus Picus canus Lanius nubicus
Hydrobates pelagicus Egretta garzetta Dryocopus martius Pyrrhocorax pyrrhocorax

Γλαρόμορφα: Larus cachinnans Botaurus stellaris Picoides tridactylus Pyrrhocorax graculus
Larus genei Ardea cinerea Parus lugubris Corvus monedula
Larus melanocephalus Ardea purpurea Sitta krueperi Sitta neumayer
Larus minutus Ciconia nigra Ficedula semitorquata Tichodroma muraria
Larus ridibundus Ciconia ciconia Ficedula parva Oenanthe hispanica
Larus canus Plegadis falcinellus Phylloscopus bonelli Monticola saxatilis
Larus fuscus Platalea leucorodia Monticola solitarius
Sterna nilotica Pelecanus onocrotalus Montifringilla nivalis
Sterna caspia Pelecanus crispus Prunella collaris
Sterna sandvicensis Phalacrocorax pygmeus
Sterna albifrons Phalacrocorax carbo
Sterna hirundo
Chlidonias hybrida
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus
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5) Προτεινόμενα μέτρα ανά ομάδα ειδών χαρακτηρισμού: 
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ν

Στρατηγική μελέτη για τη δημιουργία νέω
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ρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμώ

ν
ξενικώ

ν ειδώ
ν εισβολέω

ν και αυτόχθονω
ν προβληματικώ

ν ειδώ
ν

Π
ρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητώ

ν φ
ω
λιώ
ν, νησίδω

ν και σχεδιώ
ν για

συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού

Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώ
ρω
ν Τροφ

οδοσίας
Π
τω
ματοφ

άγω
ν Αρπακτικώ

ν Π
τηνώ

ν (ΧΤΑΠ
)

Χαρτογράφ
ηση ευαίσ θητω

ν περιοχώ
ν εντός ΖΕΠ

, για την ορθή
χω
ροθέτηση αναπτυξιακώ

ν έργω
ν και δραστηριοτήτω

ν

Χαρτογράφ
ηση και οριοθέτηση υγροτόπω

ν

Ενημέρω
ση και ευαισθητοποίηση ειδικώ

ν ομάδω
ν χρηστώ

ν τω
ν ΖΕΠ

Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφ
υγίω

ν Άγριας Ζω
ής στις ΖΕΠ

, με
βελτιω

μένες προδιαγραφ
ές

Π
ροσδιορισμός και οριοθέτηση Π

εριοχώ
ν Υψ

ηλής Φ
υσικής Αξίας (ΥΦ

Α)

Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτω
ν/οικοτόπω

ν

Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικώ
ν μέτρω

ν για τη
βιοπ οικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου

15



Α
ριθμ

ός ειδώ
ν π
ου

 επ
η
ρεάζονται απ

ό το μ
έτρο

Μέτρα

0
1

2
3

4
5

6
7

Στρατηγική μελέτη για τη δημιουργία νέω
ν ΖΕΠ

 για την αντιμετώ
πιση της

κλιματικής αλλαγής

Εθνικό Π
ρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμώ

ν
ξενικώ

ν ειδώ
ν εισβολέω

ν και αυτόχθονω
ν προβληματικώ

ν ειδώ
ν

Έ
λεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένω

ν δολω
μάτω

ν

Π
ρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητώ

ν φ
ω
λιώ
ν, νησίδω

ν και σχεδιώ
ν για

συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού

Χαρτογράφ
ηση ευαίσθητω

ν περιοχώ
ν εντός ΖΕΠ

, για την ορθή
χω
ροθέτηση αναπτυξιακώ

ν έρ γω
ν και δραστηριοτήτω

ν

Χαρτογράφ
ηση και οριοθέτηση υγροτόπω

ν

Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικώ
ν δραστηριοτήτω

ν

Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώ
ρω
ν Τροφ

οδοσίας
Π
τω
ματοφ

άγω
ν Αρπακτικώ

ν Π
τηνώ

ν (ΧΤΑΠ
)

Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φ
ύλαξης

Ενημέρω
ση και ευαισθητοποίηση ειδικώ

ν ομάδω
ν χρηστώ

ν τω
ν ΖΕΠ

Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφ
υγίω

ν Άγριας Ζω
ής στις ΖΕΠ

, με
βελτιω

μένες προδιαγραφ
ές

Π
ροσδιορισμός και οριοθέτηση Π

εριοχώ
ν Υψ

ηλής Φ
υσικής Αξίας (ΥΦ

Α)

Σχέδια Δι αχείρισης ενδιατημάτω
ν/οικοτόπω

ν

Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικώ
ν μέτρω

ν για τη
βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου

16



Α
ριθμ

ός ειδώ
ν π
ου

 επ
η
ρεάζονται απ

ό το μ
έτρο

Μέτρα

0
1

2
3

4
5

6

Ρυθμίσει ς αλιευτικής

 δι αχεί ρισης
 

 
 

Μ
έτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής

Χαρτογράφ
ηση ευαίσθητω

ν περιοχώ
ν εντός ΖΕΠ

, για την ορθή
χω
ροθέτηση αναπτυξιακώ

ν έργω
ν και δραστηριοτήτω

ν

Χαρτογράφ
ηση και οριοθέτηση υγροτόπω

ν

Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φ
ύλαξης

Εθνικό Π
ρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμώ

ν
ξενικώ

ν ειδώ
ν εισβολέω

ν και αυτόχθονω
ν προβληματικώ

ν ειδώ
ν

Ενημέρω
ση και ευαισθητοποίηση ειδικώ

ν ομάδω
ν χρηστώ

ν τω
ν ΖΕΠ

Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφ
υγίω

ν Άγριας Ζω
ής στις ΖΕΠ

, με
βελτιω

μένες προδιαγραφ
ές

Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτω
ν/οικοτόπω

ν

17



Α
ριθμ

ός ειδώ
ν π
ου

 επ
η
ρεάζονται απ

ό το μ
έτρο

Μέτρα

0
2

4
6

8
10

12
14

16

Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώ
ρω
ν Τροφ

οδοσίας
Π
τω
ματοφ

άγω
ν Αρπακτικώ

ν Π
τηνώ

ν (ΧΤΑΠ
)

Στρατηγική μελέτη για τη δημιουργία νέω
ν ΖΕΠ

 για την αντιμετώ
πιση της

κλιματικής αλλαγής

Εθνικό Π
ρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμώ

ν
ξενικώ

ν ειδώ
ν εισβολέω

ν και αυτόχθονω
ν προβληματικώ

ν ειδώ
ν

Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικώ
ν δραστηριοτήτω

ν

Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φ
ύλαξης

Μ
έτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υπ οδομής

Π
ρόγραμμα εγκατάστασ ης τεχνητώ

ν φ
ω
λιώ
ν, νησίδω

ν και σχεδιώ
ν για

συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού

Π
ροσδιορισμός και οριοθέτηση Π

εριοχώ
ν Υψ

ηλής Φ
υσικής Αξίας (ΥΦ

Α)

Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικώ
ν μέτρω

ν για τη
βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου

Χαρτογράφ
ηση και οριοθέτηση υγροτόπω

ν

Ενημέρω
ση και ευαισθητοποίηση ειδικώ

ν ομάδω
ν χρηστώ

ν τω
ν ΖΕΠ

Χαρτογράφ
ηση ευαίσθητω

ν περιοχώ
ν εντός ΖΕΠ

, για την ορθή
χω
ροθέτη ση αναπτυξιακώ

ν έργω
ν και δραστηριοτήτω

ν

Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφ
υγίω

ν Άγριας Ζω
ής στις ΖΕΠ

, με
βελτιω

μένες προδιαγραφ
ές

Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτω
ν/οικοτόπω

ν

18



Α
ριθμ

ός ειδώ
ν π
ου

 επ
η
ρεάζονται απ

ό το μ
έτρο

Μέτρα

0
5

10
15

20
25

30
35

Μ
έτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής

Εθνικό Π
ρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμώ

ν
ξενικώ

ν ειδώ
ν εισβολέω

ν και αυτόχθονω
ν προβληματικώ

ν ειδώ
ν

Π
ρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητώ

ν φ
ω
λιώ
ν, νησίδω

ν και σχεδιώ
ν για

συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού

Χαρτογράφ
ηση ευαίσθητω

ν περιοχώ
ν εντός ΖΕΠ

, για την ορθή
χω
ροθέτηση αναπτυξιακώ

ν έργω
ν και δραστηριοτήτω

ν

Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φ
ύλαξης

Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικώ
ν δραστηριοτήτω

ν

Π
ροσδιορισμός και ορ ιοθέτηση Π

εριοχώ
ν Υψ

ηλής Φ
υσικής Αξίας (ΥΦ

Α)

Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικώ
ν μέτρω

ν για τη
βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου

Χαρτογράφ
ηση και οριοθέτηση υγροτόπω

ν

Ενημέρω
ση και ευαισθητοποίηση ειδικώ

ν ομάδω
ν χρηστώ

ν τω
ν ΖΕΠ

Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφ
υγίω

ν Άγριας Ζω
ής στις ΖΕΠ

, με
βελτιω

μένες προδιαγραφ
ές

Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτω
ν/οικοτόπω

ν
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Α
ριθμ

ός ειδώ
ν π
ου

 επ
η
ρεάζονται απ

ό το μ
έτρο

Μέτρα

0
2

4
6

8
10

12
14

16
18

Στρατηγική μελέτη για τη δημιουργία νέω
ν ΖΕΠ

 για την αντιμετώ
πιση της

κλιματικής αλλαγής

Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώ
ρω
ν Τροφ

οδοσίας
Π
τω
ματοφ

άγω
ν Αρπακτικώ

ν Π
τηνώ

ν (ΧΤΑΠ
)

Μ
έτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής

Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικώ
ν δραστηριοτήτω

ν

Εθνικό Π
ρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμώ

ν
ξενικώ

ν ειδώ
ν εισβολέω

ν και αυτόχθονω
ν προβληματικώ

ν ειδώ
ν

Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φ
ύλαξης

Π
ρόγραμμα εγκατάσ τασης τεχνητώ

ν φ
ω
λιώ
ν, νησίδω

ν και σχεδιώ
ν για

συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού

Χαρτογράφ
ηση ευαίσθητω

ν περιοχώ
ν εντός ΖΕΠ

, για την ορθή
χω
ροθέτηση αναπτυξιακώ

ν έργω
ν και δραστηριοτήτω

ν

Ενημέρω
ση και ευαισθητοποίηση ειδικώ

ν ομάδω
ν χρηστώ

ν τω
ν ΖΕΠ

Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφ
υγίω

ν Άγριας Ζω
ής στις ΖΕΠ

, με
βελτιω

μένες προδιαγραφ
ές

Π
ροσδιορισμός και οριοθέτηση Π

εριοχώ
ν Υψ

ηλής Φ
υσικής Αξίας (ΥΦ

Α)

Σχέδια Δ ιαχείρισης ενδιατημάτω
ν/οικοτόπω

ν

Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικώ
ν μέτρω

ν για τη
βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου

Χαρτογράφ
ηση και οριοθέτηση υγροτόπω

ν
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Α
ριθμ

ός ειδώ
ν π
ου

 επ
η
ρεάζονται απ

ό το μ
έτρο

Μέτρα

0
5

10
15

20
25

30
35

Ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείρισης

Εθνικό Π
ρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμώ

ν
ξενικώ

ν ειδώ
ν εισβολέω

ν και αυτόχθονω
ν προβληματικώ

ν ειδώ
ν

Μ
έτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής

Στρατηγική μελέτη για τη δημιουργία νέω
ν ΖΕΠ

 για την αντιμετώ
πιση της

κλιματικής αλλαγής

Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικώ
ν δραστηριοτήτω

ν

Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φ
ύλαξης

Π
ρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητώ

ν φ
ω
λιώ
ν, νησίδω

ν και σχεδιώ
ν για

συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού

Π
ρ οσδιορισ μός και οριοθέτηση Π

εριοχώ
ν Υψ

ηλής Φ
υσικής Αξίας (ΥΦ

Α)

Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικώ
ν μέτρω

ν για τη
βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου

Χαρτογράφ
ηση ευαίσθητω

ν περιοχώ
ν εντός ΖΕΠ

, για την ορθή
χω
ροθέτηση αναπτυξιακώ

ν έργω
ν και δραστηριοτήτω

ν

Χαρτογράφ
ηση και οριοθέτηση υγροτόπω

ν

Ενημέρω
ση και ευαισθητοποίηση ειδικώ

ν ομάδω
ν χρηστώ

ν τω
ν ΖΕΠ

Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφ
υγίω

ν Άγριας Ζω
ής στις ΖΕ Π

, με
βελτιω

μένες προδιαγραφ
ές

Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτω
ν/οικοτόπω

ν
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Α
ριθμ

ός ειδώ
ν π
ου

 επ
η
ρεάζονται απ

ό το μ
έτρο

Μέτρα

0
2

4
6

8
10

12
14

16

Εθνικό Π
ρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμώ

ν
ξενικώ

ν ειδώ
ν εισβολέω

ν και αυτόχθονω
ν προβληματικώ

ν ειδώ
ν

Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φ
ύλαξης

Στρατηγική μελέτη για τη δημιουργία νέω
ν ΖΕΠ

 για την αντιμετώ
πιση της

κλιματικής αλλαγής

Χαρτογράφ
ηση και οριοθέτηση υγροτόπω

ν

Μ
έτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής

Χαρτογράφ
ηση ευαίσθητω

ν περιοχώ
ν εντός ΖΕΠ

, για την ορθή
χω
ροθέτηση αναπτυξιακώ

ν έργω
ν και δρ αστηριοτήτω

ν

Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώ
ρω
ν Τροφ

οδοσίας
Π
τω
ματοφ

άγω
ν Αρπακτικώ

ν Π
τηνώ

ν (ΧΤΑΠ
)

Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικώ
ν δραστηριοτήτω

ν

Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφ
υγίω

ν Άγριας Ζω
ής στις ΖΕΠ

, με
βελτιω

μένες προδιαγραφ
ές

Ενημέρω
ση και ευαισθητοποίηση ειδικώ

ν ομάδω
ν χρηστώ

ν τω
ν ΖΕΠ

Π
ροσδιορισμός και οριοθέτηση Π

εριοχώ
ν Υψ

ηλής Φ
υσικής Αξίας (ΥΦ

Α)

Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτω
ν/οικοτόπω

ν

Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικώ
ν μέ τρω

ν για τη
βιοπ οικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου
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Α
ριθμ

ός ειδώ
ν π
ου

 επ
η
ρεάζονται απ

ό το μ
έτρο

Μέτρα

0
5

10
15

20
25

30
35

40
45

50

Εθνικό Π
ρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμώ

ν
ξενικώ

ν ειδώ
ν εισβολέω

ν και αυτόχθονω
ν προβληματικώ

ν ειδώ
ν

Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικώ
ν δραστηριοτήτω

ν

Στρατηγική μελέτη για τη δημιουργία νέω
ν ΖΕΠ

 για την αντιμετώ
πιση της

κλιματικής αλλαγής

Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φ
ύλαξης

Μ
έτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής

Π
ρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητώ

ν φ
ω
λιώ
ν, νησίδω

ν και σχεδιώ
ν για

συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού

Χαρτογράφ
ηση ευαίσ θητω

ν περιοχώ
ν εντός ΖΕΠ

, για την ορθή
χω
ροθέτηση αναπτυξιακώ

ν έργω
ν και δραστηριοτήτω

ν

Χαρτογράφ
ηση και οριοθέτηση υγροτόπω

ν

Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώ
ρω
ν Τροφ

οδοσίας
Π
τω
ματοφ

άγω
ν Αρπακτικώ

ν Π
τηνώ

ν (ΧΤΑΠ
)

Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφ
υγίω

ν Άγριας Ζω
ής στις ΖΕΠ

, με
βελτιω

μένες προδιαγραφ
ές

Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτω
ν/οικοτόπω

ν

Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικώ
ν μέτρω

ν για τη
βιοποικιλότητα και τη διατήρ ηση του αγροτικού τοπίου

Ενημέρω
ση και ευαισθητοποίηση ειδικώ

ν ομάδω
ν χρηστώ

ν τω
ν ΖΕΠ

Π
ροσδιορισμός και οριοθέτηση Π

εριοχώ
ν Υψ

ηλής Φ
υσικής Αξίας (ΥΦ

Α)
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6) Περιγραφή προτεινόμενων μέτρων: 
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1. ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 1. ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.: L01 ΜΕΤΡΟ Ζώνες αποκλεισμού ΑΙΟΠΑ (συμπεριλαμβανομένων των Θαλασσίων ΑΙΟΠΑ)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 
Λόγω ιδιαίτερης ευαισθησίας, προτείνονται οι παρακάτω ζώνες  αποκλεισμού για εγκατάσταση 
Αιολικών Πάρκων: 
 
1. ΖΕΠ αναγνωρισμένες ως μεταναστευτικά περάσματα  

• Δέλτα Έβρου GR 1110006 
• Κύθηρα και γύρω νησίδες GR 3000013 
• Αντικύθηρα και γύρω νησίδες GR 3000012 
• Οποιασδήποτε άλλης ΖΕΠ μελλοντικά χαρακτηριστεί ως μεταναστευτικό πέρασμα –

στενωπός, μετά από σχετική επιστημονική έρευνα 
 
2. Υγρότοποι Ραμσάρ και σε ακτίνα 5 χλμ γύρω από ττα όρια του υγροτόπου όπως αυτά έχουν 
αποσταλλεί στη Σύμβαση Ραμσάρ 
 
3. ΖΕΠ με είδη χαρακτηρισμού ένα από τα εξής: 

• Γυπαετός 
• Μαυρόγυπας 
• Ασπροπάρης 
• Όρνιο 
• Μαυροπετρίτης 
• Αργυροπελεκάνος. Συμπεριλαμβάνονται και οι ζώνες τακτικής διάβασης από τις αποικίες 

προς τις περιοχές τροφοληψίας 
• Ροδοπελεκάνος. Συμπεριλαμβάνονται και οι ζώνες τακτικής διάβασης από τις αποικίες 

προς τις περιοχές τροφοληψίας 
• Βαλτόπαπια 

 
4. Σε ακτίνα 5 χλμ από φωλιές μεγάλων αρπακτικών που βρίσκονται σε ΖΕΠ, όπου δεν υπάρχει 
αποκλεισμός. Ως μεγάλα αρπακτικά θεωρούνται τα παρακάτω: 

• Γυπαετός 
• Μαυρόγυπας, 
• Ασπροπάρης 
• Όρνιο 
• Χρυσαετός 
• Θαλασσαετός 
• Σπιζαετός 

 
5. Σε ακτίνα 2 χλμ. Από φωλιές / αποικίες μικρών αρπακτικών, και άλλων ευαίσθητων ειδών που 
βρίσκονται εντός ΖΕΠ, όπου δεν υπάρχει αποκλεισμός. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται τα 
είδη: 

• Κιρκινέζι 
• Πετρίτης,  
• Καλαμόκιρκος 
• Λιβαδόκιρκος 
• Γερακαετός 
• Αετογερακίνα 
• Χρυσογέρακο 
• Μαυροπελαργός 
• Αιγαιόγλαρος 
• Αρτέμης 
• Μύχος  

 
Επίσης προτείνεται η θεσμοθέτηση 12μηνης προκατασκευαστικής Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης 
και τουλάχιστον 12μηνης μετακατασκευαστικής Μελέτης Ορνιθολογικής Παρακολούθησης για έργα 
εντός ΖΕΠ. Οι μελέτες αυτές πρέπει να προβλέπουν τα κατάλληλα διαχειριστικά και 
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αντισταθμιστικά μέτρα. Όρος στην περιβαλλοντική αδειοδότηση για τον καθορισμό τους θα πρέπει 
να περιλαμβάνεται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Προτάσεις για προδιαγραφές 
υλοποίησης  των ορνιθολογικών μελετών έχουν εκδοθεί  από την ΕΟΕ και κοινοποιηθεί στις 
αρμόδιες υπηρεσίες. 
Στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων 
εντός των περιοχών ΖΕΠ, πρέπει να περιλαμβάνεται η υποχρέωση για χρήση υπόγειων ή όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό, συνεστραμμένων εναέριων καλωδίων μεταφοράς ρεύματος για τη σύνδεση 
με το δίκτυο, καθώς και η υποχρέωση για τακτικό έλεγχο του χώρου του σταθμού (εβδομαδιαίου ή 
και συχνότερου κατά περίπτωση) και απομάκρυνσης των νεκρών ζώων (οικόσιτων κυρίως), η 
παρουσία των οποίων θα μπορούσε να προσελκύσει πτωματοφάγα αρπακτικά πτηνά.  

 
Στην Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη που εκπονείται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση θαλάσσιων 
Αιολικών Πάρκων, πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται ορνιθολογική έρευνα με ραντάρ. 
 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 303 
ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΣΤΟΧΟΙ: 

Προστασία των ειδών και των κρισίμων ενδιαιτημάτων τους  με σκοπό να αποφευχθεί η 
υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των ενδιαιτημάτων τους, καθώς και οι ενοχλήσεις που 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα είδη 

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: 
Άρθρα 4 και  5 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, Άρθρο 6 παρ.3 και  4 της οδηγίας 92 / 43 / ΕΟΚ και  η 
σχετική νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο 
για τις Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας (ΚΥΑ). 

ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Διοικητικό έγγραφο 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

Όρος στην περιβαλλοντική αδειοδότηση για τον καθορισμό τους και  που να περιλαμβάνεται στην 
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: 

 ΥΠΕΧΩΔΕ 
 ΥΠΑΑΤ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: 

 ΥΠΕΧΩΔΕ (Δνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού) 
 ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ 
 ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
-ΚΟΣΤΟΣ:  

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός 1 έτους 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία λκαι λειτουργία Αιολικών 
Πάρκων. Οδηγίες για την εκπόνηση της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Μπορεί: 
1. Να ζητούνται πρόσθετα στοιχεία κατά την διαδικασία της προκαταρκτικής εκτίμησης και 

αξιολόγησης και να τίθενται επιπλέον όροι από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και την  Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του 
ΥΠΑΑΤ ή 

2. Να θεσμοθετηθεί με την ΚΥΑ η προϋπόθεση  αυτή. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 1. ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.: L02 ΜΕΤΡΟ:Απαγόρευση χρήσης μολύβδινων βολίδων σε υγροτόπους εντός ΖΕΠ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πλήρης απαγόρευση της χρήσης μολύβδινων βολίδων σε υγροτόπους εντός ΖΕΠ. Προβλέπεται η 
αντικατάσταση της χρήσης μολύβδινων βολίδων με ατσάλινα σε υγροτόπους ΖΕΠ. 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 514 

ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΣΤΟΧΟΙ: 

Ορθολογική χρήση των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας, αποφυγή  της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος των υγροτοπικών ενδιαιτημάτων τους, και της δευτερογενούς δηλητηρίασης των 
υδρόβιων ειδών, λόγω του μολύβδου που παραμένει στον πυθμένα του υγρότοπου από τη χρήση 
βολίδων μολύβδου στο νόμιμο κυνήγι. 

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Άρθρο 7 παρ. 4 , άρθρο 13 και άρθρο 14 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ  Άρθρο 10 παρ.2 εδ. ζ) του 
παραρτήματος V της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και Παράρτημα  ΙΙΙ  εδάφιο γ της ΚΥΑ  414985 / 29.11.85. 

ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Απόφαση (ο όρος αυτός θα μπορούσε να προστεθεί και στην ΚΥΑ εναρμόνισης της 79/409/ΕΟΚ) 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

Να θεσμοθετηθεί με την παρούσα ΚΥΑ  ο όρος της απαγόρευσης της χρήσης των φυσιγγίων με 
μολύβδινες βολίδες στους υγροτόπους. 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: 

 ΥΠΕΧΩΔΕ  
 ΥΠΑΑΤ (Δασική Υπηρεσία) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΥΠΑΑΤ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός ενός (1) έτους 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Fisher et al., 2006 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

 

28



 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3. ΘΕΣΜΙΚΑΜΕΤΡΑ 

ΚΩΔ.:  L03 ΜΕΤΡΟ: Απαγόρευση εισαγωγής αλλόχθονος γενετικού υλικού στις ΖΕΠ με εμπλουτισμούς ή 
υβρίδια.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Με το μέτρο αυτό επιδιώκεται η προστασία των γενετικών πόρων των ΖΕΠ, σε ότι αφορά τόσο τα 
είδη χαρακτηρισμού όσο και τα υπόλοιπα είδη προτεραιότητας, καθώς και την υπόλοιπη πανίδα και 
χλωρίδα των ΖΕΠ.  
Πιο συγκεκριμένα  προτείνεται η απαγόρευση θηραματικών εμπλουτισμών με ξενικά είδη ή φυλές. 
Επίσης προτείνεται να απαγορευτεί πλήρως η εισαγωγή αλλοχθονων και μεταλλαγμένων  
καλλιεργητικών ποικιλιών ή ειδών που δεν ανήκουν στην τοπική αυτοφυή χλωρίδα και άγρια 
πανίδα. 
Τέλος προτείνεται η απαγόρευση δραστηριοτήτων όπως η ιερακοθηρία που μπορούν να οδηγήσουν 
σε γενετική μόλυνση του τοπικού γενετικού υλικού των ειδών πτηνών προτεραιότητας 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 801, 802, 110, 111 
ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΣΤΟΧΟΙ: 

Προστασία της γενετικής κατάστασης των ειδών χαρακτηρισμού ΖΕΠ που ανήκουν στα θηραματικά 
είδη και απειλούνται από τον υβριδισμό εξαιτίας των προγραμμάτων θηραματικού εμπλουτισμού. 
Προστασία των οικοσυστημάτων των ΖΕΠ από εισαγωγή αλλόχθονων ειδών χλωρίδας και πανίδας 

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Άρθρο 11 της Οδηγίας 79/409 
ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: . 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Πιστοποίηση από τη Δασική Υπηρεσία 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: • ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: • ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: • ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός 1 έτους 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.: A01 ΜΕΤΡΟ: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας ΖΕΠ (ΟΕΖΕΠ).  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Η Ομάδα Εργασίας ΖΕΠ (ΟΕΖΕΠ) θα αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Επιτροπής Φύση και των 
Υπουργείων ΠΕΚΑ και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην ΟΕΖΕΠ θα συμμετέχουν έμπειρα - 
εξειδικευμένα στελέχη των Υπουργείων ΠΕΚΑ και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και 
ειδικοί επιστήμονες του ΕΘΙΑΓΕ και περιβαλλοντικής οργάνωσης με αποδεδειγμένη εξειδίκευση και 
εμπειρία στην μελέτη και προστασία των πτηνών σε εθνικό επίπεδο.  Την ΕΟΖΕΠ θα υποστηρίζουν 
σε τακτική βάση ειδικοί επιστήμονες, ενώ θα εξασφαλιστεί και διοικητική – γραμματειακή 
υποστήριξη. 
Σκοπός της ΟΕΖΕΠ  είναι η υποστήριξη της διοίκησης στην λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη 
θεσμοθέτηση και διαχείριση των ΖΕΠ, καθώς και η παρακολούθηση – αξιολόγηση της κατάστασης 
διατήρησής τους, μέσα από τη συγγραφή περιοδικών αναφορών. Η ΟΕΖΕΠ θα ασχολείται με 
τεχνικά, επιστημονικά και διοικητικά θέματα που αφορούν στις χερσαίες και θαλάσσιες ΖΕΠ της 
Ελλάδας. Η ΟΕΖΕΠ θα συνέρχεται κάθε μήνα. Θα παραδίδει στην Επιτροπη Φύση ετήσια αναφορά 
πεπραγμένων, καθώς και ετήσια αναφορά της κατάστασης διατήρησης των ΖΕΠ. 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): Γενικό μέτρο 

ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΣΤΟΧΟΙ: 

Στα καθήκοντα της επιτροπής περιλαμβάνονται:  
 

α) Η παροχή γνώμης προς την Επιτροπή Φύση, για τον καθορισμό των ορίων των 
υφιστάμενων και μελλοντικών ΖΕΠ με κριτήριο την ένταξη όλων των κρίσιμων ενδιαιτημάτων 
των ειδών χαρακτηρισμού των ΖΕΠ. 
β) Η υποβολή στην Επιτροπή Φύση, στοιχείων και η διατύπωση απόψεως για τα πληθυσμιακά 
δεδομένα που αφορούν τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ της Ελλάδας και η αντίστοιχη 
αναπροσαρμογή των πληθυσμιακών ορίων με βάση τα οποία καθορίζονται τα είδη 
χαρακτηρισμού. 
γ) Η διατύπωση στην Επιτροπή Φύση, αναφορών για την περιοδική αναπροσαρμογή των 
Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς ως προς την Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης των ειδών 
χαρακτηρισμού των ΖΕΠ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και για την 
αποτελεσματικότητα των λαμβανόμενων μέτρων διατήρησης, μέσω της αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του εθνικού προγράμματος παρακολούθησης. 
δ) Ο έλεγχος και η διατύπωση απόψεων για την κατάσταση διατήρησης των ελληνικών ΖΕΠ 
και των ειδών χαρακτηρισμού τους και η περιοδική υποβολή, έγγραφων αναφορών προς την 
Επιτροπή Φύση και τις αρμόδιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
ε) Ο έλεγχος και η παροχή γνώμης για τις δράσεις προστασίας των ΖΕΠ, ιδίως για την 
χαρτογράφηση των κρισίμων ενδιαιτημάτων των ειδών χαρακτηρισμού, για την ανάλυση 
ευαισθησίας σε σχέση με τα εν λόγω είδη, καθώς και για τις μη συμβατές με τη διατήρηση των 
ΖΕΠ χρήσεις και δραστηριότητες. 
στ) Ο συντονισμός και η παροχή γνώμης για την εκπόνηση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για 
τα είδη χαρακτηρισμού και των Σχεδίων Διαχείρισης των ΖΕΠ και ο έλεγχος για την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους. 
ζ) Ο έλεγχος και η παροχή γνώμης προς την Επιτροπή Φύση για τον περιφερειακό και εθνικό 
προγραμματισμό δημιουργίας και λειτουργίας – διαχείρισης του δικτύου των ΚΑΖ, καθώς και 
των Σχεδίων Φύλαξης και Επικοινωνίας των ΖΕΠ. 
η) Ο έλεγχος και η παροχή γνώμης προς την Επιτροπή Φύση για την υλοποίηση του εθνικού 
προγράμματος εγκατάστασης και λειτουργίας Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων 
Αρπακτικών Πτηνών.   
θ) Ο συντονισμός και η παροχή γνώμης  προς την Επιτροπή Φύση για την υλοποίηση των 
περιφερειακών προγραμμάτων καταπολέμησης ανταγωνιστικών ειδών και θηρευτών. 
Ι) Ο συντονισμός και η παροχή γνώμης προς την Επιτροπή Φύση για την υλοποίηση της 
εκπόνησης της στρατηγικής μελέτης σχεδιασμού αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, καθώς και για 
την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της μελέτης αυτής, καθώς και της δημιουργίας 
θαλάσσιων καταφυγίων στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΥΠΑΑΤ.   
ζ) Η τακτική συνεργασία με την Επιτροπή Φύση και η υποστήριξη της τελευταίας σε 
οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζονται με τις ελληνικές ΖΕΠ.  
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ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ:  
ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Να θεσμοθετηθεί με την παρούσα ΚΥΑ. 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: 

• ΥΠΕΧΩΔΕ  
• ΥΠΑΑΤ (Δασική Υπηρεσία) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-
ΚΟΣΤΟΣ: 

Ανταποδοτικό Ταμείο  
– 500.000 Ε για 5 χρόνια 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός τριών (3) μηνών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Περιγραφή λειτουργίας και στόχων της Ομάδας Εργασίας ΖΕΠ της Μεγάλης Βρετανίας (UK SPA 
Working Group Terms of Reference.pdf) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΚΩΔ.: A.02 ΜΕΤΡΟ: Ένταξη της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτη στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 
έργων  και δραστηριοτήτων εντός ΖΕΠ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Δεδομένης της ευαισθησίας των ειδών χαρακτηρισμού και επειδή εξ ορισμού οι ΖΕΠ 
συνίστανται από τα κρίσιμα ενδιαιτήματα των συγκεκριμένων ειδών, κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων εντός ΖΕΠ, θεωρείται απαραίτητη η συνυποβολή 
Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης (ΕΟΜ) που θα τεκμηριώνει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα 
είδη χαρακτηρισμού και θα προτείνει μέτρα ελαχιστοποίησής τους καθώς και πρόγραμμα 
παρακολούθησης. 
 
Για την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου και δραστηριότητας εντός των ορίων των Ζωνών  
Ειδικής Προστασίας, που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και  που περιλαμβάνεται 
στις ομάδες των  Υποκατηγοριών 1 και 2 της  Πρώτης Κατηγορίας, καθώς και στην 
Υποκατηγορία 3 της Δεύτερης Κατηγορίας  της Απόφασης «Αριθ. Η.Π.: 15393/2332/5.8.2002 
(ΦΕΚ 1022/Τ.Β’/5.8.2002) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο Ι 
του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά 
(Α’91)» όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, απαιτείται Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη, εκτός αν άλλως 
ορίζεται από την παρούσα. 
 
Για την τελική χωροθέτηση και υλοποίηση τους, και στην περίπτωση που θα χωροθετηθούν 
σε κρίσιμα ενδιαιτήματα για τα είδη της άγριας ορνιθοπανίδας, θα πρέπει να τεκμηριωθεί 
επαρκώς από τη λεπτομερή εξέταση των προαναφερόμενων εναλλακτικών λύσεων, και με 
βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, ότι το έργο δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις και με την η 
επιβολή αυστηρών περιβαλλοντικών όρων καθώς και  συστηματικής παρακολούθησης της 
τήρησης τους. Σε περίπτωση που παρά τις τεκμηριωμένες αρνητικές επιπτώσεις του έργου σε 
κρίσιμα ενδιαιτήματα ειδών χαρακτηρισμού, δοθεί τελικά αδειοδότηση, για λόγους υπέρτατου 
δημοσίου συμφέροντος, τότε θα πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς τα μέτρα 
αντιστάθμισης της απώλειας ενδιαιτήματος που θα πρέπει να λαμβάνονται με βάση τις 
προβλέψεις του Άρθρου 6 παρ. 4 της Οδηγίας 92/43. 
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων θα εξετάζονται συσσωρευτικά και όχι μεμονωμένα.  
Για όλα τα επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στις κατηγορίες της υπ’ 
αριθμ. 15393/232/2002 (Β΄ 1022) κοινής υπουργικής απόφασης και ανεξάρτητα από την 
κατηγορία στην οποία υπάγονται, απαιτείται η εκπόνηση και έγκριση Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), η δε εγκατάστασή τους είναι δυνατή, εφόσον δεν έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στη διατήρηση των οικολογικών χαρακτηριστικών των Ζωνών  
Ειδικής Προστασίας . 
Προτείνεται επίσης με βάση τις προβλέψεις της παράγραφου 10.ε του άρθρου 4 του Ν. 
1650/1986, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α’/25-4-
2002), εντός έξη (6) μηνών από την υπογραφή της παρούσας, εκδίδεται απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και ΠΕΚΑ, με την οποία καθορίζονται το ύψος, η 
διαδικασία είσπραξης των ανταποδοτικών τελών, ο τρόπος απόδοσής τους στο ανταποδοτικό 
ταμείο (ΕΤΕΡΠΣ ή μελλοντικό «Πράσινο Ταμείο»), καθώς και η φύση των έργων και 
παρεμβάσεων αποκατάστασης και διαχείρισης που εφεξής θα χρηματοδοτούνται για τη 
διατήρηση των ειδών χαρακτηρισμού των ΖΕΠ και των ενδιαιτημάτων τους, με βάση τα 
εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης και το παρόν Πρόγραμμα Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού 
των ΖΕΠ, όπως και τη διαδικασία χρηματοδότησής τους, η οποία θα περιλαμβάνει ετήσιο 
προγραμματισμό από πλευράς Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, μετά από 
εισήγηση της Επιτροπής Φύση. 
 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 203, 403, 401, 703, 702, 704, 803, 202, 201, 907, 901, 903, 1212, 902 

ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΣΤΟΧΟΙ: 

Προστασία των ειδών και των κρισίμων ενδιαιτημάτων τους  με σκοπό να αποφευχθεί η 
υποβάθμιση των φυσικών ενδιαιτημάτων και των οικοτόπων τους, καθώς και οι ενοχλήσεις που 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα είδη.  
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ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: 

• Άρθρα 4 και  5 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ 
• Άρθρο 6 παρ.3 και  4 της Οδηγίας 92 / 43 / ΕΟΚ και   
• Σχετική νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
• Αριθ. Η.Π.: 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022/Τ.Β’/5.8.2002) Κατάταξη δημόσιων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο Ι του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του 
Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α’91)» 

ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Διοικητικό έγγραφο 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Όροι περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τον καθορισμό τους, που να περιλαμβάνεται στην 
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: 

• ΥΠΕΧΩΔΕ 
• ΥΠΑΑΤ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: 

• ΥΠΕΧΩΔΕ (Δνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού) 
• ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ 
• ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

• ΥΠΑΑΤ 
• ΡΑΕ 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ανταποδοτικό Ταμείο. Ο φορέας κατασκευής του έργου στην περίπτωση υλοποίησης 
επιτρεπόμενων έργων και δραστηριοτήτων που διέρχονται από ΖΕΠ. 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός τριών (3) μηνών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Μπορεί:  
• Να ζητούνται πρόσθετα στοιχεία κατά τη διαδικασία της προκαταρτικής εκτίμησης και 

αξιολόγησης και να τίθενται επιπλέον όροι από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και τη Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του 
ΥΠΑΑΤ ή 

• Να θεσμοθετηθεί με την ΚΥΑ η προϋπόθεση αυτή. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.: A.03 ΜΕΤΡΟ: Χωροθέτηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία εξορυκτικών 
δραστηριοτήτων εντός των περιοχών ΖΕΠ θα απαιτείται εφεξής η υποβολή και έγκριση από την 
αρμόδια υπηρεσία Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης, δωδεκάμηνης διάρκειας, η οποία θα περιέχει 
αιτιολογημένα τα ενδεδειγμένα διαχειριστικά και αντισταθμιστικά μέτρα για την άγρια πτηνοπανίδα 
και ιδίως για είδη χαρακτηρισμού. Στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους περιλαμβάνεται η 
υποχρέωση υπόγειας εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων εντός ΖΕΠ, η υιοθέτηση μη οχλουσών 
πρακτικών κατά την εγκατάσταση των εργοταξίων, τη λειτουργία τους και τη μεταφορά –
αποθήκευση των υλικών εξόρυξης, καθώς και αποκατάστασης του χώρου εξόρυξης, σύμφωνα με τις 
οικολογικές απαιτήσεις των ειδών χαρακτηρισμού της εκάστοτε ΖΕΠ, και η διαδικασία ελέγχου της 
πορείας αποκατάστασης, καθώς και η επιστημονική παρακολούθηση του χώρου αποκατάστασης 
για πιστοποίηση του βαθμού επιτυχίας της, με βάση τους τεθέντες στόχους.   

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 302 
ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΣΤΟΧΟΙ: 

Προστασία των ειδών και των κρίσιμων ενδιαιτημάτων τους,  με σκοπό να αποφευχθεί η 
υποβάθμιση των φυσικών ενδιαιτημάτων και των οικοτόπων τους, καθώς και οι ενοχλήσεις που 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα είδη 

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Άρθρα 4 και  5 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, Άρθρο 6 παρ.3 και  4 της Οδηγίας 92 / 43 / ΕΟΚ και  η 
σχετική νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Διοικητικό έγγραφο 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

Όρος στην περιβαλλοντική αδειοδότηση για τον καθορισμό τους, που να περιλαμβάνεται στην 
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: 

 ΥΠΕΧΩΔΕ 
 ΥΠΑΑΤ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: 

 ΥΠΕΧΩΔΕ (Δνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού) 
 ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ 
 ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - 
ΚΟΣΤΟΣ: 

 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Άμεσα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία λκαι λειτουργία Αιολικών 
Πάρκων. Οδηγίες για την εκπόνηση της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Μπορεί: 
4. Να ζητούνται πρόσθετα στοιχεία κατά την διαδικασία της προκαταρκτικής εκτίμησης και 

αξιολόγησης και να τίθενται επιπλέον όροι από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και την  Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του 
ΥΠΑΑΤ ή 

5. Να θεσμοθετηθεί με την ΚΥΑ η προϋπόθεση  αυτή. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.:  A.04 ΜΕΤΡΟ: Ειδικές ρυθμίσεις θήρας για ΖΕΠ 

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην κατάλληλη διαχείριση των θηραματικών ειδών (κυρίως την 
αποφυγή υπερθήρευσης) και την βελτίωση των βιοτόπων τους, ιδιαίτερα για τα είδη εκείνα 
που συμπεριλαμβάνονται στα θηράματα των αρπακτικών (πέρδικες). Για την υλοποίηση 
αυτού του στόχου προτείνονται:  

• Η αναθεώρηση του ισχύοντος καθεστώτος θήρευσης για την πετροπέρδικα. 
• Η εξαίρεση του καπακλή από κατάλογο θηρεύσιμων εξαιτίας μικρού 

διαχειμάζοντος πληθυσμού. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
• Η απαγόρευση θήρευσης της ασπρομέτωπης χήνας στις περιοχές που 

θεωρούνται κρίσιμες για τη νανόχηνα. 
• Η προσωρινή απαγόρευση κυνηγιού καλημάνας με στόχο την ανάκαμψη των 

πληθυσμών της. 
• Η υποχρεωτική έκδοση απαγόρευσης της κυνηγετικής δραστηριότητας σε 

περιόδους βαρυχειμωνιάς. 
ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 505, 501, 507 
ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΣΤΟΧΟΙ: 

Προσαρμογή των πληθυσμών των ειδών σ’ ένα επίπεδο πού να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις 
οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις.  

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Άρθρα 2, 7 , 13 και  14 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ  και άρθρο 5 παρ. 3 της Κ.Υ.Α. 414985 / 85.  
ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Υπουργική Απόφαση 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Να θεσμοθετηθεί με την παρούσα ΚΥΑ 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΑΑΤ (Δασική Υπηρεσία) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες ΥΠΑΑΤ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός έξη (6) μηνών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.:  A.05 ΜΕΤΡΟ: Διοικητικές ρυθμίσεις υλοτομιών εντός ΖΕΠ 

Η ουσιαστική εφαρμογή κανόνων ορθής δασοκομικής πρακτικής και η ενσωμάτωση διαχειριστικών 
στόχων διατήρησης των πτηνών, με έμφαση στην διατήρηση της μωσαϊκότητας του βιοτόπου, των 
ενδοδασικών διάκενων και του οικοτόνου στα όρια του δάσους. 
Πιο λεπτομερειακά στο μέτρο αυτό περιλαμβάνονται οι παρακάτω ρυθμίσεις εντός ΖΕΠ: 

• Η απαγόρευση των αποψιλωτικών υλοτομιών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
• Η απαγόρευση υλοτομιών σε γειτνίαση με θέσεις φωλιάσματος. 
• Η απαγόρευση υλοτομιών σε παραποτάμια δάση ή συστάδες σε ρέματα. 
• Η απαγόρευση εγκατάστασης δασικών φυτειών ή φύτευσης υψηλών δένδρων ή 

θαμνοφρακτών κοντά στις θέσεις φωλεοποίησης των ειδών χαρακτηρισμού. 
ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 106, 105, 507, 510, 511, 1208 
ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΣΤΟΧΟΙ: 

 Προστασία των ειδών και των κρισίμων ενδιαιτημάτων τους  με σκοπό να αποφευχθεί η 
υποβάθμιση των φυσικών ενδιαιτημάτων και των οικοτόπων τους, καθώς και οι ενοχλήσεις 
που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα είδη.  

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: 

 ΝΔ 86/69 (άρθρα 66 και 69) 
 Άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3208/2003 
 Άρθρο 259 παρ. 3 του ΝΔ 86/69 
 Άρθρα 7 παρ. 3 και 8 παρ.4. της Κ.Υ.Α. 414985 / 85   
 Άρθρα  3 παρ.2 και 5 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ 

ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: 

6. Εγκύκλιος ΥΠΑΑΤ 
7. Έκδοση απόφασης Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης υλοτομίας 
8. Απόφαση θεσμοθέτησης παραποτάμιων συστάδων ως προστατευτικών δασών. 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: 

ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας και Δνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: 

Ανάλογα με την περίπτωση: 
 Εγκύκλιος της Δνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας και της Δνσης Διαχείρισης 

Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. 
 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 
 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΥΠΑΑΤ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός έξη (6) μηνών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Βλ. Παράρτημα Πρόγραμμα LIFE – ΦΥΣΗ 1999: ΝΑΤ/GR/006481 «Διατήρηση και Διαχείριση του 
Όρους Μαίναλο»: Μελέτη Διαχείρισης δασικών Συστάδων για τη Βιοποικιλότητα 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.: A.06 ΜΕΤΡΟ: Διοικητικές ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείρισης 

Αποσκοπεί στην συνολική ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων και την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα. 
Στο πλαίσιο του μέτρου προβλέπονται: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

• Η ίδρυση θαλάσσιων καταφυγίων. 
• Θέσπιση ειδικών περιορισμών στην αλιεία (χωρικές, εποχιακές), στο δίκτυο 

Θαλασσίων ΖΕΠ – 4 κατηγορίες, με βάση συγκεκριμένα είδη – δείκτες, με βάση τα 
πορίσματα σχετικής Στρατηγικής Μελέτης. 

 
Την Μελέτη αυτή προτείνεται να εκπονήσουν η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ. Σκοπός της μελέτης θα είναι η 
αναγνώριση των αναγκών ίδρυσης θαλάσσιων καταφυγίων και θέσπισης εποχικών και 
χωρικών περιορισμών στην αλιεία, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες στο θαλάσσιο χώρο, για 
τη διατήρηση των ειδών χαρακτηρισμού των θαλάσσιων και παράκτιων ΖΕΠ.  
 
Βάση για την Στρατηγική μελέτη θα αποτελέσουν τα Εθνικά Σχέδια Δράσης των ειδών 
χαρακτηρισμού και τα Σχέδια Διαχείρισης των ΖΕΠ, όπως αυτά κωδικοποιούνται ανά 
Περιφέρεια από την Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και την Επιτροπή Φύση. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
– ΣΤΟΧΟΙ: 

Η καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση των αλιευτικών πόρων (συμπεριλαμβανομένων σχεδίων για 
την προστασία των προστατευόμενων θαλασσίων ειδών, ιδίως σε περιοχές NATURA 2000-
θαλάσσια πάρκα κλπ).  

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 110, 111, 506 
ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Άρθρα 3 και  5 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, 
ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Διοικητικό μέτρο. 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: 

 ΥΠΕΧΩΔΕ 
 ΥΠΑΑΤ – Γενική Δνση Αλιείας 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: 

 ΥΠΕΧΩΔΕ 
 ΥΠΑΑΤ – Γενική Δνση Αλιείας 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  ΥΠΑΑΤ – Γενική Δνση Αλιείας 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - 
ΚΟΣΤΟΣ: 

ΕΠΑΛ  
9. 2.1. Υδατοκαλλιέργεια. Δράση που αφορά στα Υδατοπεριβαλλοντικά μέτρα. 
10. 3.1. Συλλογικές δράσεις (Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος). 
 
Κόστος Στρατηγικής μελέτης : 200.000 Ε 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός δύο (2) ετών 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.: Α.07 ΜΕΤΡΟ: Ρυθμίσεις αναδασμών εντός ΖΕΠ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Δεδομένης της σημασίας του εκτατικού αγροτικού τοπίου και των δομικών του χαρακτηριστικών 
(φυτοφράκτες, μεμονωμένα δέντρα, αγροδασικές συστάδες, ρέματα), θεωρείται επιβεβλημένη η 
εφεξής απαγόρευση της υλοποίησης αναδασμών σε ΖΕΠ όπου υπάρχουν είδη χαρακτηρισμού 
εξαρτώμενα άμεσα από αγροτικά οικοσυστήματα (farmland birds), με βάση τον επίσημο 
κατάλογο της ΕΕ και του Birdlife, η είδη στα κρίσιμα ενδιαιτήματα των οποίων συγκαταλέγονται 
αγροοικοσυστήματα. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση αναδασμού προτείνεται η επιβολή εκπόνησης Ειδικής Ορνιθολογικής 
Μελέτης, στο πλάισιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έρων αναδασμού εντός 
ΖΕΠ. Οι μελέτες αυτές πρέπει να προβλέπουν τα κατάλληλα διαχειριστικά και αντισταθμιστικά 
μέτρα. Όρος στην περιβαλλοντική αδειοδότηση για τον καθορισμό τους, περιλαμβάνεται στην 
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Προτάσεις για προδιαγραφές υλοποίησης  των 
συγκεκριμένων μελετών έχουν εκδοθεί  από την ΕΟΕ και κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.   

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 703, 112, 102, 103, 705 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
– ΣΤΟΧΟΙ: 

Θεσμοθέτηση εκπόνησης Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης και αυστηρής διαδικασίας 
αδειοδότησης στις περιοχές όπου θα επιτρέπεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Προστασία 
των ειδών και των κρισίμων ενδιαιτημάτων τους  με σκοπό να αποφευχθεί η υποβάθμιση των 
φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων τους, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στα είδη. 

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Άρθρα 4 και  5 της Oδηγίας 79/409/ΕΟΚ, Άρθρο 6 παρ.3 και  4 της Οδηγίας 92 / 43 / ΕΟΚ και  η 
σχετική νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Διοικητικό έγγραφο. 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Να θεσμοθετηθεί με την παρούσα ΚΥΑ ως προαπαιτούμενο για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση. 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: 

• ΥΠΕΧΩΔΕ 
• ΥΠΑΑΤ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: 

• ΥΠΕΧΩΔΕ (Δνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού) 
• ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ 
• ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 
• ΥΠΑΑΤ (Δνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος) 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ο φορέας κατασκευής του έργου 
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός 1 έτους 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία λκαι λειτουργία Αιολικών 
Πάρκων. Οδηγίες για την εκπόνηση της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Μπορεί: 
• Είτε να ζητούνται πρόσθετα στοιχεία κατά την διαδικασία της προκαταρκτικής 

εκτίμησης και αξιολόγησης και να τίθενται επιπλέον όροι από το Τμήμα Διαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και την  Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών 
και Θήρας του ΥΠΑΑΤ ή  

• Να θεσμοθετηθεί με την ΚΥΑ η προϋπόθεση  αυτή. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.: Α08 ΜΕΤΡΟ:Όροι στην υλοτόμηση λευκοκαλλιεργειών. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Σε πολλές πεδινές εκτάσεις, ιδίως σε γειτνίαση με υγροτόπους, οι λευκοκαλλιέργειες αποτελούν 
συχνά ενδιαίτημα φωλεοποίησης για πληθώρα ειδών, μεταξύ των οποίων και είδη όπως οι 
ερωδιοί ή αρπακτικά πτηνά που μπορεί να είναι είδη χαρακτηρισμού της τοπικής ΖΕΠ. 
Προτείνεται στις περιπτώσεις λευκοκαλλιεργειών εντός ΖΕΠ να ισχύει απαγόρευση υλοτομίας 
κατά την περίοδο αναπαραγωγής, ειδών χαρακτηρισμού που χρησιμοποιούν τις λεύκες σαν 
θέσεις φωλιάσματος (ερωδιοί, αρπακτικά). Σε κάθε περίπτωση άδειο για την υλοτόμηση της 
φυτείας χορηγείται από την οικεία δασική υπηρεσία μετά από αυτοψία δασολόγου και 
πιστοποίηση ότι δεν φωλεοποιούν εκεί είδη χαρακτηρισμού. 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 106 

ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΣΤΟΧΟΙ: 

Αποφυγή της καταστροφής φωλιών, αυγών ή νεοσσών από  υλοτόμηση φυτειών κατά την 
περίοδο αναπαραγωγής της ορνιθοπανίδας. Απαιτείται πιστοποίηση από τη Δασική Υπηρεσία 
για τον χρονικό προσδιορισμό της κοπής των φυτειών, σύμφωνα με τις περιόδους 
αναπαραγωγής των ειδών. 

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ:  
ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Εγκύκλιος 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Όροι περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εγκατάσταση των φυτειών, που να περιλαμβάνεται 
στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: • ΥΠΑΑΤ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: • ΥΠΑΑΤ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: • ΥΠΑΑΤ 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός 1 έτους 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.: Μ.1 ΜΕΤΡΟ: Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Προϋπόθεση για να οριστούν σαφείς στόχοι διατήρησης για τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ 
και επομένως για να υπάρξει διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας και διαχείρισής 
τους είναι να οριστούν Επιθυμητές Τιμές Αναφοράς (Favourable Reverence Values, FRVs), ανά 
είδος σε επίπεδο χώρας και ανά ΖΕΠ, με βάση τις οποίες θα μπορεί να οριστεί ποσοτικά ο 
στόχος κάθε ΖΕΠ ώστε να επιτευχθεί η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης του είδους 
(Favourable Conservation Status, FCS), με βάση τις επιταγές της Οδηγίας 92/43 καθώς και της 
Οδηγίας για τα πτηνά. 
Θα πρέπει να υλοποιηθεί ειδικό πρόγραμμα καθορισμού των FRVs, με βάση τη διεθνώς 
παραδεκτή μεθοδολογία και τα παραδείγματα χωρών όπως η Ιταλία, η Ολλανδία και η 
Φινλανδία. Το πρόγραμμα αυτό θα καθορίσει τους στόχους των FRVs σε εθνικό, και 
περιφερειακό επίπεδο, καθώς και ανά ΖΕΠ. Οι τιμές αυτές αναφοράς θα αποτελέσουν τη βάση 
για την ποσοτικοποίηση των στόχων διαχείρισης ανά ΖΕΠ, καθώς και για την εκτίμηση του 
βαθμού επίτευξης του Favourable Conservation Status ανά ΖΕΠ, αλλά και ανά είδος 
χαρακτηρισμού 
Η υλοποίηση του προγράμματος αυτού θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να υπάρχουν 
ποσοτικοί στόχοι στα Εθνικά Σχέδια Δράσης, τα Διαχειριστικά Σχέδια κλπ. των ΖΕΠ 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): Γενικό μέτρο 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
– ΣΤΟΧΟΙ: 

Λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προσαρμογή των πληθυσμών των ειδών σ’ ένα επίπεδο 
πού να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις. 
Επίπεδα: Εθνικό, Περιφερειακό, Τοπικό 

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Άρθρα 2, 3, 4, 5 και 10 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. 
ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ:  

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ειδικό πρόγραμμα 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: 

• ΥΠΕΧΩΔΕ 
• ΥΠΑΑΤ   (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: 

• ΥΠΑΑΤ 
• ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - 
ΚΟΣΤΟΣ: 

• Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του  ΥΠΕΧΩΔΕ 
• Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
• Ανταποδοτικό Ταμείο ΕΤΕΡΠΣ   
• Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών του ΥΠΑΑΤ 

 
Κόστος: 350.000 Ε 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός 9 μηνών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Παρουσίαση Birdlife (Boris Barov) για καθορισμό των FRVs με παραδείγματα από τρεις 
ευρωπαϊκές χώρες . Αρχείο Powerpoint 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για σειρά άλλων διαχειριστικών και 
διοικητικών ενεργειών 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.: Μ02 ΜΕΤΡΟ: Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων 

Απαιτείται η εκπόνηση εθνικού προγράμματος χαρτογράφησης των κρίσιμων 
ενδιαιτημάτων και των πυρήνων κατανομής των ειδών χαρακτηρισμού εντός των ΖΕΠ. Η 
χαρτογράφηση αυτή θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για την χαρτογράφηση 
ευαίσθητων ζωνών και ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) με την οποία θα 
προσδιοριστούν οι ζώνες και επιμέρους θέσεις  εντός ΖΕΠ, η ευαισθησία των οποίων 
επιβάλλει συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς σε δραστηριότητες. Επίσης, με το 
εργαλείο αυτό θα επιβοηθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
αναπτυξιακών έργων εντός ΖΕΠ, και θα καταστεί δυνατή η αποφυγή της χωροθέτησής 
τους στις ευαίσθητες ζώνες,. 
Κατά τη χαρτογράφηση κατά προτεραιότητα καταγράφονται τα ενδιαιτήματα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  αναπαραγωγής και σε δεύτερο λόγο τα ενδιαιτήματα τροφοληψίας 
 και διαχείμασης. Καθορίζονται επίσης διαχειριστικές ζώνες περιμετρικά  
των φωλιών γύρω από ευαίσθητες φωλιές (π.χ. 600 m για φωλιές αρπακτικών)  
ή αποικίες. 
Με χρήση GIS η χαρτογράφηση –ζωνοποίηση μπορεί να καταστεί διαθέσιμη στις 
αρμόδιες υπηρεσίες και να χρησιμοποιείται άμεσα στη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων.  
Με το μέτρο θα επιβοηθηθεί η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προσαρμογή των 
πληθυσμών των ειδών σ’ ένα επίπεδο πού να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις οικολογικές, 
επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις. 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): Γενικό μέτρο 
ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΣΤΟΧΟΙ: 

Προστασία των ειδών και των κρισίμων ενδιαιτημάτων τους  με σκοπό να αποφευχθεί η 
υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων τους, καθώς και οι ενοχλήσεις που 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα είδη. 

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Άρθρα 2,3, 4 ,5 και 10 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, Άρθρο 6 παρ.3 και 
4 της Οδηγίας 92 / 43 / ΕΟΚ. 

ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ:  

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ειδικό πρόγραμμα. Στην διαδικασία εκπόνησης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών θα 
έπρεπε να υπήρχαν τα στοιχεία αυτά σαν απαραίτητη προϋπόθεση. 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: 

• ΥΠΕΧΩΔΕ 
• ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: • ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - 
ΚΟΣΤΟΣ: 

• Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του  ΥΠΕΧΩΔΕ  
• Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
• Ανταποδοτικό Ταμείο ΕΤΕΡΠΣ   
• Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών του ΥΠΑΑΤ 
• Ο φορέας κατασκευής του έργου στην περίπτωση υλοποίησης επιτρεπόμενων 

έργων και δραστηριοτήτων μέσα σε ΖΕΠ. 
 
Κόστος: 800.000 Ε 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός ενός (1) έτους 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 1. ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΚΩΔ.: Μ03 
ΜΕΤΡΟ: Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση 
αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων και Σχέδιο Δράσης για αντιμετώπιση των 
σωρευτικών επιπτώσεων των ΑΙΟΠΑ στα είδη χαρακτηρισμού 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Προκειμένου να προσδιοριστούν επακριβώς οι ευαίσθητες ζώνες για τα είδη χαρακτηρισμού στις 
ΖΕΠ, σε σχέση με μεγάλα έργα ή δραστηριότητες, ώστε να γίνεται  με συστηματοποιημένο και 
αποτελεσματικό τρόπο η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους, θα πρέπει να υλοποιηθεί 
χαρτογράφηση με ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity mapping) σε επίπεδο ελληνικών ΖΕΠ. Με τον 
τρόπο αυτό θα παραχθούν χάρτες με ζώνες ευαισθησίας σε σχέση με επιτρεπόμενες 
δραστηριότητες, μεγάλα αναπτυξιακά έργα, συγκοινωνιακές υποδομές (π.χ.αυτοκινητόδρομοι, 
σιδηροδρομικά δίκτυα, λιμάνια, αεροδρόμια), βιομηχανικές ζώνες, ζώνες τουριστικής ανάπτυξης 
(ΠΟΤΑ), περιοχές εκτός σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης, ώστε να προσδιορίζεται εάν και που θα 
επιτρέπονται οι συγκεκριμένες δραστηριότητες, εφόσον απαιτείται η χωροθέτησή τους εντός ΖΕΠ.  
Η χαρτογράφηση ευαισθησίας θα δημιουργήσει τριες κατηγορίες ζωνών ευαισθησίας (υψηλή, 
μέτρια και χαμηλή), που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες κεντρικές και 
περιφερειακές υπηρεσίες κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων  και δραστηριοτήτων 
(Ομάδες έργων κατηγορίας Α (υποκατηγορίες 1 και 2), καθώς και έργα κατηγορίας Β 
(υποκατηγορίες 3 και 4).  
Η ζώνωση (sensitivity mapping) θα λαμβάνεται υπόψη στην διαδικασία χωροθέτησης και 
αδειοδότησης των αναπτυξιακών έργων. Θα διευκολυνθεί έτσι η συστηματοποίηση της ίδιας της 
διαδικασίας και η αποτελεσματικότητά της σε ότι αφορά στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα 
είδη χαρακτηρισμού.  
 
Προτείνεται επίσης  η ιδιαίτερη κατάταξη ζωνών ευαισθησίας εντός των ελληνικών ΖΕΠ, σε σχέση 
με τα Αιολικά Πάρκα (ΑΙΟΠΑ), και τις γραμμές μεταφοράς ρέυματος μετά από σχετική 
χαρτογράφηση ευαισθησίας (sensitivity mapping).  Η θνησιμότητα κάποιων από τα πλέον σπάνια 
και απειλούμενα είδη χαρακτηρισμού, από προσκρούσεις σε ΑΙΟΠΑ και σε γραμμές μεταφοράς 
ρεύματος ή από ηλεκτροπληξία σε γραμμές μεταφοράς, είαι τέτοια που επιβάλλιε τη λήψη ειδικών 
μέτρων.  
 
Επίσης προτείνεται η υλοποίηση στρατηγικού προγράμματος εκτίμησης των σωρευτικών 
επιπτώσεων για τα είδη χαρακτηρισμού, από την εγκατάσταση και λειτουργία του υφιστάμενου και 
προβλεπόμενου από το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας δικτύου 
Αιολικών Σταθμών, στην Ελληνική Επικράτεια. Το πρόγραμμα αυτό θα προτείνει συγκεκριμένο 
Σχέδιο Δράσης για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων αυτών, με την ενδυνάμωση του δικτύου των 
σταθμών περίθαλψης άγριων πτηνών, με μέτρα ενίσχυσης της αναπαραγωγικής επιτυχίας των 
επηρεαζόμενων ειδών, καθώς και με προγράμματα επανένταξης – επανεισαγωγής ειδών σε 
ιδιαίτερα προβληματικές περιοχές. 
 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 901, 902, 702, 1212, 703, 907, 403, 903, 401, 201, 202, 203 
ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΣΤΟΧΟΙ: 

Προστασία των ειδών και των κρίσιμων ενδιαιτημάτων τους  με σκοπό να αποφευχθεί η 
υποβάθμιση των φυσικών ενδιαιτημάτων και των οικοτόπων τους, καθώς και οι ενοχλήσεις που 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα είδη. 

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Άρθρα 4 και  5 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, Άρθρο 6 παρ.3 και  4 της Οδηγίας 92 / 43 / ΕΟΚ και  η 
σχετική νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Διοικητικό έγγραφο 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

Όρος στην περιβαλλοντική αδειοδότηση για τον καθορισμό τους, που να περιλαμβάνεται στην 
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: 

 ΥΠΕΧΩΔΕ 
 ΥΠΑΑΤ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ  ΥΠΕΧΩΔΕ (Δνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού) 
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ΕΚΔΟΣΗΣ:  ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ 
 ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-
ΚΟΣΤΟΣ: 

Ανταποδοτικό Ταμείο  – 540.000 Ε 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός ενός έτους 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Μπορεί: 
13. Να ζητούνται πρόσθετα στοιχεία κατά την διαδικασία της προκαταρκτικής εκτίμησης και 

αξιολόγησης και να τίθενται επιπλέον όροι από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και την  Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του 
ΥΠΑΑΤ ή 

14. Να θεσμοθετηθεί με την ΚΥΑ η προϋπόθεση  αυτή. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.: Μ04 ΜΕΤΡΟ:Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Απαιτείται η εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Παρακολούθησης των Ειδών χαρακτηρισμού των ΖΕΠ, 
με βάση το οποίο θα καταστρωθεί και υλοποιηθεί το Εθνικό Πρόγραμμα Παρακολούθησης των 
ειδών χαρακτηρισμού των ΖΕΠ. Στο σχέδιο θα αναγνωριστούν οι προτεραιότητες 
παρακολούθησης, θα καθοριστούν οι μεθοδολογίες και θα γίνει επιλογή των πλέον σημαντικών 
στοιχείων που θα πρέπει να τύχουν παρακολούθησης, με βάση τους περιορισμούς που 
υφίστανται σε οικονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Το Σχέδιο θα χρησιμοποιήσει ως 
Βάση Αναφοράς τα υφιστάμενα πληθυσμιακά στοιχεία για τα είδη των ΖΕΠ, τα οποία θα 
αντιπαραβάλλει με τους στόχους που θα τεθούν για τις Επιθυμητές Τιμές Αναφοράς (Favourable 
Reference Values, FRVs), σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για κάθε είδος. Θα δημιουργήσει επίσης 
Γεωβάση, όπου θα καταχωρούνται με χρήση κατάλληλων πρωτοκόλλων τα δεδομένα του 
προγράμματος παρακολούθησης και θα εξάγονται γενικά και ειδικά στατιστικά στοιχεία για τις 
ελληνικές ΖΕΠ. Σχέδιο και πρόγραμμα παρακολούθησης θα πρέπει να βρίσκονται υπό την 
εποπτεία της Επιτροπής Φύση. Με βάση το πρόγραμμα παρακολούθησης θα γίνονται ανά 
πενταετία εκτιμήσεις για τις τάσεις των πληθυσμών των ειδών χαρακτηρισμού και επομένως και 
της αποτελεσματικότητας των μέτρων διατήρησης. Ως πρώτης προτεραιότητας για το 
πρόγραμμα παρακολούθησης πρέπει να τύχουν τα αναπαραγόμενα είδη Παραρτήματος Ι 79/409 
και Κόκκινου Βιβλίου (62 είδη). 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): Γενικό μέτρο  

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
– ΣΤΟΧΟΙ: 

 Η αντικειμενική και συστηματική εκτίμηση των τάσεων των πληθυσμών των ειδών 
χαρακτηρισμού των ΖΕΠ και βάσει αυτής η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων 
διατήρησής τους. Επίσης η  παροχή επιστημονικών δεδομένων για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων της χώρας σε ότι αφορά στις Οδηγίες για τα Πτηνά και τους Οικοτόπους (άρθρο 
17) για τις περιοδικές αναφορές. 

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Άρθρα 12 και 18 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και άρθρα 11 και 17 της Οδηγίας 92/43 ΕΕ. 
ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ:  

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Πρόγραμμα  LIFE+ 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: 

• ΥΠΕΧΩΔΕ 
• ΥΠΑΑΤ   (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: • ΥΠΑΑΤ (Δασική Υπηρεσία) 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

• ΥΠΑΑΤ 
• ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – 
ΚΟΣΤΟΣ: 

• Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του  ΥΠΕΧΩΔΕ  
• Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
• Ανταποδοτικό Ταμείο ΕΤΕΡΠΣ  
• Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών του ΥΠΑΑΤ 
 
Κόστος: 300.000 Ε για πρόγραμμα σχεδιασμού, 15.000 €/ΖΕΠ ετήσιο κόστος υλοποίησης 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός εννέα (9) μηνών  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Βασικό μέτρο για την περιοδική εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των ελληνικών ΖΕΠ. 
Συνδέεται με τα περισσότερα άλλα προτεινόμενα διαχειριστικά μέτρα. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.: Μ05 ΜΕΤΡΟ: Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα Είδη χαρακτηρισμού  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Εκπόνηση και διαδικασία έγκρισης με Υπουργική Απόφαση, με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 
Φύση, για κάθε είδος χαρακτηρισμού σε εθνικό επίπεδο. Η εκπόνηση των Εθνικών Σχεδίων 
Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις στρατηγικού 
χαρακτήρα για την διατήρηση των ΖΕΠ, αφού θα προδιαγράψει τα μέτρα και δράσεις 
διαχείρισης που θα απαιτηθούν για την επίτευξη των στόχων διατήρησης. 
Αφού πρώτα καθοριστούν οι Επιθυμητές Τιμές Αναφοράς (FRVs) ανά είδος, θα εκπονηθούν 
Εθνικά Σχέδια Δράσης για κάθε είδος χαρακτηρισμού, όπου θα προσδιορίζονται και θα 
προτεραιοποιούνται οι απειλές, οι στόχοι της διαχείρισης και οι ενδεδειγμένες δράσεις, με 
σχετικό χρονοδιάγραμμα, σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας και ανα ΖΕΠ, όπου τα είδη 
εμφανίζονται ως είδη χαρακτηρισμού. 
Με βάση τις προβλέψεις του Ν. 1650/1986 παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Προγραμμάτων 
Διαχείρισης Ειδών, κάτι που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την εκπόνηση των Εθνικών 
Σχεδίων Δράσης.  

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): Γενικό μέτρο 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
– ΣΤΟΧΟΙ: 

Αποτελεσματική προστασία και διατήρηση όλων των ειδών χαρακτηρισμού στο δίκτυο των 
ελληνικών ΖΕΠ. Καθορισμός των βασικών και απαραίτητων μέτρων διαχείρισης για την επίτευξη 
των Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τους πληθυσμούς των ειδών χαρακτηρισμού και της 
Επιθυμητής Κατάστασης Διατήρησης για τα είδη αυτά.. 

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: 
• Παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 

άρθρου 16 του ν. 2742/99 
• Άρθρα 2,3, 4  και 10 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ 

ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ:  

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ειδικό πρόγραμμα 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: 

• ΥΠΕΧΩΔΕ 
• ΥΠΑΑΤ   (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: • ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Δνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρειας ή Νομαρχίας. 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - 
ΚΟΣΤΟΣ: 

• Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του  ΥΠΕΧΩΔΕ 
• Ανταποδοτικό Ταμείο ΕΤΕΡΠΣ  
• Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών του ΥΠΑΑΤ 

 
Κόστος: 17.000 Ε ανά είδος, συνολικά 3.400.000 Ε 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός δεκαοκτώ (18) μηνών 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Διεθνές Σχέδιο Δράσης είδους (Ε.Ε, Birdlife International) 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.: Μ06 ΜΕΤΡΟ: Σχέδια Διαχείρισης ενδιαιτημάτων/οικοτόπων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Με βάση το Σχέδιο Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού εκπονούνται όπου κρίνεται απαραίτητο 
Σχέδια Διαχείρισης ενδιαιτημάτων/οικοτόπων. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν σχέδια 
λιβαδοπονικής διαχείρισης, σχέδια διαχείρισης καλαμώνων, αλυκής, λιμνοθάλασσας, μικρών 
υγροτόπων, υγρολίβαδων,  δασικών συστάδων , σχέδια αποκατάστασης ανοιχτών εξορύξεων, 
κλπ. 
Στην ίδια κατηγορία των Σχεδίων Διαχείρισης εντάσσονται και τα Σχέδια Αποκατάστασης 
ενδιαιτημάτων και ειδών, τα οποία θα πρέπει να εκπονούνται σε ΖΕΠ όπου έχουν διαγνωσθεί 
σημαντικά προβλήματα υποβάθμισης ειδών ή ενδιαιτημάτων, τέτοια που ξεπερνούν τις 
δυνατότητες φυσικής αυτορύθμισης του συστήματος. Στις περιπτώσεις αυτές ο σχεδιασμός 
πρέπει να προτείνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να καταστεί εφικτή η επίτευξη των ποσοτικών και 
ποιοτικών στόχων του Σχεδίου Διαχείρισης Ειδών της ΖΕΠ. 
Σχέδια Αποκατάστασης ή/και δημιουργίας ενδιαιτημάτων θα πρέπει να εκπονούνται και σε 
περιπτώσεις αντιστάθμισης της αναπόφευκτης καταστροφής  βιοτόπων εντός ΖΕΠ, με βάση τις 
προβλέψεις του άρθρου 6.4 της Οδηγίας 92/43. 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 101, 102,  105, 107, 108, 109, 110, 111,  303, 507, 510, 511,  601, 701, 703, 704, 705, 801, 802, 
803, 901, 902, 903, 904, 907, 1101, 1208, 1212 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
– ΣΤΟΧΟΙ: 

Τα Σχέδια Διαχείρισης ενδιαιτημάτων /οικοτόπων απαιτούνται για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων περιβαλλοντικών ζητημάτων που επηρεάζουν την κατάσταση διατήρησης της 
ΖΕΠ. 

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: 

Ν. 1650/1986, άρθρο 18 παρ. 5.β, όπως αντικαταστάθηκε από παρ.1. του άρθρου 16 του Ν. 
2742/1999 
Άρθρα 2,3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ 
Άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ ΕΕ 
Άρθρο 6 παρ. 1 της ΚΥΑ 33318/98 
 
Υγρότοποι: παρ. 8 του άρθρου 254 του ΝΔ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του  
άρθρου 57 του ν.2637/98 για εκτάσεις που βρίσκονται μέσα σε ΚΑΖ 
Λιβαδοπονική: άρθρο 16 παρ. 1 του ν.998/79 

ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Διαχειριστικό Μέτρο - Εγκύκλιος 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: 

• ΥΠΕΧΩΔΕ 
• ΥΠΑΑΤ   (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: 

• ΥΠΕΧΩΔΕ 
• ΥΠΕΧΩΔΕ (Δνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού) 
• ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας για τις δασικού χαρακτήρα 

εκτάσεις) 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

• ΥΠΑΑΤ 
• ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - 
ΚΟΣΤΟΣ: 

• Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του  ΥΠΕΧΩΔΕ 
• Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και Ειδικός Φορέας Δασών για δημόσιες 

δασικού χαρακτήρα εκτάσεις εφ΄όσον πρόκειται για υλοποίηση μέτρων που 
προβλέπονται από την μελέτη 

• Ανταποδοτικό Ταμείο ΕΤΕΡΠΣ 
• Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών του ΥπΑΑΤ 

 
Κόστος: 30.000 Ε ανά ΣΔ 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός τριών (3)  ετών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Προδιαγραφές σχεδίων Λιβαδοπονικής Διαχείρισης 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Άξονας Προτεραιότητας 7: 
Προστασία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων/ Δράση 2. Υλοποίηση έργων προστασίας και 
αναβάθµισης υγροτοπικών οικοσυστηµάτων 
Άξονας Προτεραιότητας 9- Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας Δράση :6. 
Εκπόνηση και εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων σε προστατευόμενες περιοχές 
Δράση 7.Έργα πρόληψης, προστασίας, ανάδειξης, σήµανσης και αξιοποίησης επιλεγμένων 
προστατευόμενων περιοχών 
14.Έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης υγροτόπων και λιµνών 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΚΩΔ.: Μ07 ΜΕΤΡΟ: Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής στις ΖΕΠ, με 
βελτιωμένες προδιαγραφές 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τα Καταφύγια Άγριας Ζωής είναι μία από πλέον διαδεδομένες κατηγορίες προστατευόμενων 
περιοχών στη χώρα μας και διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2637/1998, για την ίδρυση και 
λειτουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής. Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορούν να ιδρυθούν ΚΑΖ 
ειδικά για τα είδη χαρακτηρισμού μίας ΖΕΠ, καθώς και να προσδιοριστούν οι ανάγκες σε ΚΑΖ 
μιας ευρύτερης περιοχής, Νομού ή Περιφέρειας), με βάση τις υφιστάμενες ΖΕΠ και τα είδη 
χαρακτηρισμού τους. Σχετική εμπειρία προέκυψε από την πρόσφατη επαναξιολόγηση των ΚΑΖ 
του Νομού Λέσβου. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε προέβλεπε την εξέταση του δικτύου ΚΑΖ 
του Νομού, με στόχο την κάλυψη των αναγκών προστασίας και διαχείρισης των ειδών 
χαρακτηρισμού των τοπικών ΖΕΠ. 
Προτείνεται να υπάρξει βελτίωση των σχετικών εκθέσεων τεκμηρίωσης της ανάγκης δημιουργίας 
κάθε ΚΑΖ, με υπουργική απόφαση που θα προβλέπει την εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης ΚΑΖ, 
που θα περιγράφουν και αναλύουν τους στόχους της διαχείρισης (δηλαδή τη διασφάλιση της 
Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης των ειδών χαρακτηρισμού), τις απειλές που 
αντιμετωπίζουν τα είδη αυτά, τα αναγκαία μέτρα και δράσεις διαχείρισης, τον φορέα 
υλοποίησης, σχετικό χρονοδιάγραμμα και κόστος. Το Σχέδιο Διαχείρισης θα αποτελεί εφεξής 
αναπόσπαστο μέρος της θεσμοθέτησης, διαχείρισης και παρακολούθησης / αξιολόγησης των 
ΚΑΖ. 
Τα Σχέδια Διαχείρισης θα θέτουν στόχους διαχείρισης, ποιοτικούς και ποσοτικούς, με βάση τις 
FRVs για κάθε είδος στη ΖΕΠ, καθώς και τις οικολογικές απαιτήσεις, απειλές και ενδεδειγμένες 
δράσεις που καθορίζονται από το παρόν πρόγραμμα και τη Βάση Δεδομένων ΖΕΠ. 
Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να θεσπίζονται χωρικοί και εποχικοί περιορισμοί στην άσκηση 
δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση της ερασιτεχνικής αλιείας σε νησίδες 
όπου υπάρχουν αποικίες πουλιών κατά την περίοδο αναπαραγωγής και η τοποθέτηση 
ανάλογης σήμανσης. 
 
Με βάση τις προβλέψεις αυτές το ΚΑΖ θα διαχειρίζεται από το αρμόδιο δασαρχείο (εφόσον 
βέβαια αυτό αποκτήσει τους απαραίτητους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, καθώς και 
σχετική τεχνογνωσία), με βάση τις ανάγκες και απαιτήσεις των ειδών χαρακτηρισμού της 
αντίστοιχης ΖΕΠ. Εντός του ΚΑΖ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα πλέον κρίσιμα 
ενδιαιτήματα (φωλεοποίηση, τροφοληψία και καταφύγιο) για τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ.  
 
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών της κάθε Περιφέρειας θα έχουν την ευθύνη εποπτείας των ΚΑΖ, 
ενώ τα Σχέδια Διαχείρισης θα εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και θα 
υποβάλλονται στην Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και στην Επιτροπή Φύση. Ο σχεδιασμός 
λαμβάνει υπόψη την ποσοτική πληροφορία των FRVs και τα Σχέδια Διαχείρισης Ειδών ΖΕΠ. 
Ακόμη προτείνεται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών της κάθε Περιφέρεια να γνωμοδοτήσουν 
προς τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ως προς την ανάγκη ίδρυσης νέων ΚΑΖ ή ως 
προς την τροποποίηση των ορίων των υφιστάμενων καταφυγίων με βάση τις ανάγκες των ειδών 
χαρακτηρισμού των υφιστάμενων ΖΕΠ, εντός των τοπικών ορίων αρμοδιότητάς τους. Για να 
γίνει αυτό προτείνεται η εκπόνηση σχετικής μελέτης σε επίπεδο Νομού, από τα δασαρχεία σε 
συνεργασία με ειδικό επιστήμονα ορνιθολόγο. 
 
Προτείνεται επίσης οι Διευθύνσεις Δασών κάθε Περιφέρειας να  διαμορφώνουν πενταετή 
προγραμματισμό της διαχείρισης των ΚΑΖ σε επίπεδο Περιφέρειας, ο οποίος και να 
αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και στην Επιτροπή Φύση, προκειμένου να 
ενταχθεί στον εθνικό προγραμματισμό για τη διαχείριση των ΚΑΖ και των ΖΕΠ και να 
προβλεφθούν οι αναγκαίες πιστώσεις. 
 
 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 102, 303, 1101, 105, 107, 108, 109, 110, 1212, 203, 302, 501, 111, 503, 505, 507, 907, 903, 510, 
511, 902, 514, 601, 603, 201, 702, 703, 106, 801 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Αποτελεσματική προστασία των ειδών χαρακτηρισμού με αξιοποίηση της νομοθεσίας για 
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– ΣΤΟΧΟΙ: ΚΑΖ και της εμπειρίας της δασικής υπηρεσίας.  

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: 
• Παρ. 8 του άρθρου 254 του ΝΔ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 

του  άρθρου 57 του ν.2637/98 
• Άρθρο 6 παρ. 1 της ΚΥΑ 33318/98 

ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Εγκύκλιος 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: • ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: • ΥΠΑΑΤ (Δασική Υπηρεσία) 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - 
ΚΟΣΤΟΣ: 

• Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του  ΥΠΕΧΩΔΕ  
• Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα  
• ΣΑΕ 084 του ΠΔΕ του Τομέα Δάση- Αλιεία 
• Ανταποδοτικό Ταμείο ΕΤΕΡΠΣ  
• Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών του ΥπΑΑΤ (Ειδικός Φορέας 

Δασών) 
 
Κόστος: 80.000 Ε ανά Περιφέρεια για αρχική μελέτη ενδυνάμωσης δικτύου ΚΑΖ 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός δεκαοκτώ (18) μηνών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οδηγός Σχεδίων Διαχείρισης για προστατευόμενες περιοχές της RSPB. Protected Areas 
management Planning Guidelines, V.4. pdf 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.: Μ08 ΜΕΤΡΟ: Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές αρμόδιες υπηρεσίες για την επιτήρηση – φύλαξη 
περιοχών και την επιβολή του νόμου, στις περισσότερες περιπτώσεις η αποτελεσματικότητά 
τους σε ότι αφορά στις περιοχές του δικτύου Natura είναι πολύ περιορισμένη κυρίως εξαιτίας 
της έλλειψης οποιουδήποτε συντονισμού καθώς και ξεκάθαρης στοχοθέτησης. Η προτεινόμενη 
δράση αποσκοπεί στο να καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι σε ότι αφορά στις ανάγκες 
επόπτευσης φύλαξης των ΖΕΠ και των ειδών χαρακτηρισμού τους σε επίπεδο περιφερειών και 
ΖΕΠ, να αναγνωριστούν και περιγραφούν οι αρμοδιότητες και επιχειρησιακές δυνατότητες των 
διάφορων αρμόδιων και συναρμόδιων υπηρεσιών και να προταθεί επιχειρησιακό σχέδιο με 
βάση το οποίο θα συντονίζονται και θα επιχειρούν οι υπηρεσίες, στο πρότυπο της αντίστοιχης 
εμπειρίας από την πυροπροστασία. 
Το Σχέδιο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: 

• Χωροθέτηση ζωνών ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις ΖΕΠ. Σε 
συγκεκριμένη ζώνη γύρω από αποικίες και φωλιές απαγορεύεται 
κάθε δραστηριότητα που προκαλεί όχληση, όπως το κυνήγι, η 
εκπαίδευση κυνηγετικών σκύλων, οι υλοτομίες, οι διάφορες 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού (π.χ. αλεξίπτωτο πλαγιάς, 
αναρρίχηση, άλματα BASE) κλπ. 

• Συγκρότηση τοπικών συντονιστικών οργάνων με τη συμμετοχή 
των Λιμεναρχείων (ΥΕΝ – Λιμενική Αστυνομία), της ΔΕΜΕΜ 
(ΥΕΝ), των Δνσεων Δασών (ΥΠΑΑΤ), των νομαρχιών και των 
Φορέων Διαχείρισης. Τα τοπικά αυτά όργανα θα είναι υπεύθυνα 
για τον συντονισμό των παραπάνω υπηρεσιών στις περιπολίες 
των προστατευόμενων περιοχών. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

• Ενημέρωση κοινού σχετικά με την εφαρμογή του κώδικα ορθής 
συμπεριφοράς στις μικρές νησίδες (ΕΟΕ, 1996). 

• Ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων των παραπάνω 
υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την προστασία και έλεγχο 
δραστηριοτήτων στις συγκεκριμένες περιοχές. 

• Προστασία γνωστών αποικιών ή φωλιών με περίφραξη και 
σχετική ενημερωτική σήμανση (Φορείς: Δασική Υπηρεσία και 
Νομαρχία). 

• Προστασία και ειδική σήμανση ευαίσθητων βραχονησίδων και 
νησίδων από προσέγγιση σκαφών ή και πρόσβαση ερασιτεχνών 
αλιέων κατά την περίοδο αναπαραγωγής των ειδών 
χαρακτηρισμού. 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 503, 502, 505, 107, 108, 501, 907, 507, 902, 601, 603 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
– ΣΤΟΧΟΙ: 

Το μέτρο αποσκοπεί στην δραστική μείωση της όχλησης των κρίσιμων ενδιαιτημάτων, 
του ελέγχου περιστατικών λαθροθηρίας, καταστροφής φωλιών κλπ.  

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: • Άρθρο 18 παρ.1 του ν.998/79 και άρθρα 36 παρ.1 και 38 του ν. 1845/89 
• Άρθρο 6 παρ. 1 της ΚΥΑ 33318/98 

ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Εγκύκλιος 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: 

• Περιφέρειες (Διευθύνσεις Δασών) 
• ΥΠΕΧΩΔΕ (Φορείς Διαχείρισης) 
• ΥΠΑΑΤ (Δασική Υπηρεσία) 
• Κυνηγετική Συνομοσπονδία (Θηροφυλακή) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: 

• ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας και Δνση Προστασίας Δασών 
και Φυσικού Περιβάλλοντος) 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

• Περιφέρειες (Διευθύνσεις Δασών) 
• ΥΠΕΧΩΔΕ(Φορείς Διαχείρισης) 
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• ΥΠΑΑΤ (Δασική Υπηρεσία)  
• Κυνηγετική Συνομοσπονδία (Θηροφυλακή) 
• ΥΠΕΝ (Λιμενική Αστυνομία) 
• ΥΠΕΘΑ 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ- 
ΚΟΣΤΟΣ: 

Ανταποδοτικό Ταμείο  
Δασική Υπηρεσία: Τακτικός Προϋπολογισμός Περιφερειών και ΥΠΑΑΤ 
 
Κόστος: 300.000 Ε για αρχικά σχέδια για όλες τις Περιφέρειες της χώρας 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός δύο (2) ετών 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.: Μ09 ΜΕΤΡΟ: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ, οφείλονται σε 
κακή πληροφόρηση συγκεκριμένων ομάδων χρηστών, όπως οι κυνηγοί, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς 
και οι αγρότες, που οδηγεί στην εφαρμογή παράνομων ή απλά λανθασμένων πρακτικών, με 
αρνητικές επιπτώσεις στο προστατευτέο αντικείμενο.  Για να περιοριστούν οι επιπτώσεις στα 
είδη από κακή ενημέρωση χρηστών, απαιτείται η υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης για τα 
πλέον συχνά και σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση ειδών – χρηστών. 
Άξια αναφοράς είναι τα προβλήματα των δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο «επιβλαβών 
ειδών», η κατά λάθος θανάτωση προστατευόμενων ειδών από κυνηγούς, λόγω σύγχυσης με 
άλλα θηρεύσιμα (π.χ νανόχηνα), η παγίδευση πουλιών σε αλιευτικά εργαλεία στη θάλασσα ή 
σε υγροτόπους,, η καταδίωξη ειδών ως υπαίτια απωλειών στο ζωικό κεφάλαιο και πολλά ακόμη. 
Θα εκπονηθεί αρχικά Σχέδιο Επικοινωνίας, το οποίο θα αναγνωρίσει τα βασικά ζητήματα που 
χρήζουν αντιμετώπισης, θα προσδιορίσει τις ομάδες στόχους και θα χαράξει την επικοινωνιακή 
στρατηγική καθώς και τις επιμέρους δράσεις. Με βάση το σχέδιο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες, 
σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς και ΜΚΟ θα προχωρήσουν στην υλοποίηση της 
εκστρατείας ενημέρωσης.   

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 701, 904, 111, 802, 511, 801, 514, 601, 705, 803, 505, 603, 501, 110, 507, 502, 703, 503,  108, 
506, 107 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
– ΣΤΟΧΟΙ: 

Το μέτρο αυτό αφορά βασικά την ενημέρωση για την επαρκή διάκριση μεταξύ θηρεύσιμων και 
προστατευόμενων ειδών, τις σοβαρές επιπτώσεις της όχλησης στις περιοχές αναπαραγωγής 
(κρίσιμα ενδιαιτήματα), την γενικότερη υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων λόγω δραστηριοτήτων 
κυνηγιού ή παγίδευσης, το πρόβλημα υβριδισμού στην περίπτωση της πέρδικας, καθώς και την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την τοξικότητα του μολύβδου και τις επιπτώσεις, 
τόσο στους πληθυσμούς της ορνιθοπανίδας, όσο και στην ανθρώπινη υγεία. 

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ:  
ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ:  

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ειδικό πρόγραμμα 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: 

• ΥΠΑΑΤ 
• ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: 

• ΥΠΑΑΤ 
• ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

• ΕΟΕ 
• Κυνηγετική Συνομοσπονδία 
• ΥΠΑΑΤ 
• ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ- 
ΚΟΣΤΟΣ: 

• Ανταποδοτικό Ταμείο 
• Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του  ΥΠΕΧΩΔΕ  
• Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

 
Κόστος: 200.000 Ε 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός 5 ετών 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.: Μ10 ΜΕΤΡΟ: Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων 

Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί τη σημαντικότερη σήμερα απειλή για όλα τα 
πτωματοφάγα είδη χαρακτηρισμού, καθώς και για αρκετά αρπακτικά πτηνά. Αιτίες της αύξησης 
ων παράνομων δηλητηριασμένων δολωμάτων που τοποθετούνται για έλεγχο «επιβλαβών ειδών» 
πως ο λύκος, η αλεπού και πιθανά η αρκούδα, θεωρούνται αφενός η αύξηση των πληθυσμών και 
ης κατανομής κάποιων από τα είδη αυτά, μέσω προγραμμάτων προστασίας και αφετέρου η 
παύση εδώ και περίπου 15 χρόνια της ελεγχόμενης τοποθέτησης δολωμάτων από τη δασική 
πηρεσία, πρακτική που επέτρεπε τον επιλεκτικό έλεγχο των «επιβλαβών» και την απομάκρυνση 
ων νεκρών ατόμων καθώς και των δολωμάτων άμεσα, πριν καταστούν επικίνδυνα για άλλους 
ργανισμούς.  
Απαιτείται άμεσα η αντιμετώπιση του προβλήματος με δράσεις που θα στοχεύσουν και στα δύο 
αίτια. Επομένως απαιτείται η επαναφορά του καθήκοντος της ελεγχόμενης τοποθέτησης 
δολωμάτων στη δασική υπηρεσία, καθώς και η προώθηση εναλλακτικών και επιλεκτικών 
μεθόδων ελέγχου των επιβλαβών, ή προστασίας των χρηστών (π.χ ηλεκτρικές περιφράξεις σε 
μαντριά, κυψέλες, ενίσχυση της φύλαξης των κοπαδιών με ελληνικούς ποιμενικούς. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται ειδικά στις ΖΕΠ με είδη χαρακτηρισμού μεγάλα αρπακτικά 
(γυπαετός, όρνια, μαυρόγυπας, ασπροπάρης, χρυσαετός). 
Στο μέτρο περιλαμβάνονται: 

• Ενημερωτικές εκστρατείες. 
• Προώθηση εναλλακτικών μεθόδων ελέγχου σαρκοφάγων θηλαστικών (“επιβλαβών”), 

τόσο με παθητικές μεθόδους φύλαξης (ελληνικός ποιμενικός σκύλος, κατάλληλες 
περιφράξεις αναλόγως του είδους), όσο και με ενεργητικές μεθόδους, όπως η μερική 
επαναφορά της ελεγχόμενης μείωσης πληθυσμών για ορισμένα είδη (π.χ. αλεπού, 
κουνάβι) και η επιλεκτική θανάτωση προβληματικών ατόμων από ειδικά 
αποσπάσματα. 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 502 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
– ΣΤΟΧΟΙ: 

Στόχος της δράσης η πλήρης εξάλειψη ή η σημαντική μείωση της υπ’ αριθμόν 1 απειλής για τα 
πτωματοφάγα και αρκετά αρπακτικά είδη χαρακτηρισμού στην Ελλάδα, δηλαδή της παράνομης 
τοποθέτησης δηλητηριασμένων δολωμάτων. 

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: 
παρ. 3 και 6 του άρθρου 261 του ΝΔ 86 /69 και Άρθρο 3 παρ.2. της Κ.Υ.Α. 414985 / 29.11.85 
(ΦΕΚ 757/Β/85) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας     πτηνοπανίδας» και παρ. 5 του άρθρου 252 
του ΝΔ 86 /69 

ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Διαχειριστικό Μέτρο - απόφαση 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: 

• ΥΠΕΧΩΔΕ 
• ΥΠΑΑΤ  (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΥΠΑΑΤ (Δασική Υπηρεσία) 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - 
ΚΟΣΤΟΣ: 

• Ανταποδοτικό Ταμείο 
• Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του ΥΠΕΧΩΔΕ 
• Δασική Υπηρεσία: Τακτικός Προϋπολογισμός Περιφερειών και ΥΠΑΑΤ 

 
Κόστος: 300.000 Ε 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός 5 ετών 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΚΩΔ.: Μ11 ΜΕΤΡΟ: Σχεδιασμός και υλοποίησης αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα 
και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου 
Προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικός ο σχεδιασμός των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων και 
να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν σε μειωμένη απήχηση και εν τέλει 
σε φτωχά αποτελέσματα των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων στήριξης της 
βιοποικιλότητας, προτείνεται η εκπόνηση στρατηγικής μελέτης σχεδιασμού των 
αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη στήριξη των ειδών χαρακτηρισμού των ελληνικών ΖΕΠ.  Η 
μελέτη αυτή θα αναγνωρίσει τις άμεσες προτεραιότητες σε ότι αφορά στα μέτρα στήριξης 
αγροτικών και κτηνοτροφικών πρακτικών που ευνοούν τη διατήρηση των ειδών χαρακτηρισμού.  
 Η ίδια μελέτη θα προτείνει και θα προσδιορίσει χωρικά αν απαιτηθεί, συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις – δεσμέυσεις που θα πρέπει να αναλάβουν οι  δικαιούχοι των μέτρων 
προκειμένου να διατηρηθεί το αγροτικό τοπίο εντός των ΖΕΠ.  
Πιο λεπτομερειακά το μέτρο αυτό στοχεύει στην διατήρηση των δομικών στοιχείων του τοπίου, 
όπως: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 
• οι υφιστάμενες ανοιχτές εκτάσεις στις καλλιέργειες 
• οι δασικές νησίδες  
• τα ακαλλιέργητα και ασυγκόμιστα όρια των καλλιεργειών 
• η παραποτάμια βλάστηση  
• τα διάσπαρτα δένδρα στα όρια και εντός των καλλιεργειών 
• οι ξερολιθιές 
• οι φυτοφράκτες 
• τα παλαιά αγροτικά κτίσματα και οι παλαιές οικίες/αγροικίες με κεραμοσκεπές 

 
Επίσης μέσω των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων πρέπει να ενισχυθούν: 

• οι εκτατικές καλλιέργειες (ιδιαίτερα οι ξηρικές και οι καλλιέργειες σιτηρών),  
• οι δενδρόκηποι και οι μικρές καλλιέργειες οπωροφόρων (ιδιαίτερα η καλλιέργεια 

συκιάς στα νησιά του Αιγαίου) 
• η αγρανάπαυση 
• οι αμειψισπορές 
• η βιολογική γεωργία 
• ο μικρός γεωργικός κλήρος 

 
Εντός των ΖΕΠ θα πρέπει επίσης να ισχύουν τα παρακάτω σε ότι αφορά στις καλλιέργειες. 
Απαγορεύσεις: 

• Εφαρμογή Μέτρου Δάσωσης Αγροτικών Γαιών (Μέτρο 4.1). 
• Χρήσης τρωκτικοκτόνων σε καλλιέργειες 
• Εισαγωγής γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMOs). 

 
Περιορισμός χρήσης προϊόντων φυτοπροστασίας, ειδικότερα σε εαρινές καλλιέργειες και 
πολυετείς όπως οι αμπελώνες. Μπορεί να εφαρμόζονται περισσότερο εξειδικευμένα μέτρα στην 
κατεύθυνση των διαχειριστικών στόχων, όπως τοποθετούνται από το Συμβουλευτικό Όργανο 
ΖΕΠ. Κατά τον έλεγχο εφαρμογής των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων επιβάλλεται η αύξηση του 
ποσοστού δειγματοληψίας στο 100% εντός των ορίων ΖΕΠ (υπεύθυνος φορέας: ΟΠΕΚΕΠΕ). 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 111, 110, 501, 108, 703, 704, 107, 705, 103, 904, 102, 1208, 701 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
– ΣΤΟΧΟΙ: 

Το μέτρο αποσκοπεί στην διατήρηση των παραδοσιακών χρήσεων γης (γεωργικές και 
κτηνοτροφικές δραστηριότητες) που ωφελούν τη βιοποικιλότητα και τα είδη χαρακτηρισμού, 
καθώς και του μωσαϊκού του αγροτικού τοπίου. 
 

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Άρθρο 8 παρ.4 και 5 της Κ.Υ.Α. 414985 / 29.11.85  (ΦΕΚ 757/Β/85) «Μέτρα διαχείρισης της 
άγριας     πτηνοπανίδας» 

ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Απόφαση 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ειδικό πρόγραμμα 
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ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: 

• ΥΠΑΑΤ (Δασική Υπηρεσία) 
• ΥΠΑΑΤ (Δνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλοντος) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: 

• Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας  
• ΥΠΑΑΤ (Δνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλοντος) 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: • ΥΠΑΑΤ 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΚΟΣΤΟΣ: 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013  μέτρο 2.1.3. και μέτρο 2.1.6. 
 
Κόστος: 120.000 Ε (για στρατηγική μελέτη) 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός ενός (1) έτους 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.: Μ12 ΜΕΤΡΟ: Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ενδοδασικά είδη πτηνών στην Ευρώπη και στη χώρα 
μας είναι η εντατική δασική διαχείριση ή η έλλειψη δασοκομικών πρακτικών φιλικών προς την 
άγρια ζωή. Για τα είδη χαρακτηρισμού που εξαρτώνται από δασικά οικοσυστήματα, είναι 
απαραίτητη η υιοθέτηση δασοκομικών πρακτικών που οδηγούν στη διατήρηση βασικών 
δομικών στοιχείων και λειτουργιών του οικοσυστήματος. Πέραν των πτηνών, αναμένεται ότι θα 
ωφεληθεί συνολικά η δασική βιοποικιλότητα των ΖΕΠ. Απαιτείται η υιοθέτηση συγκεκριμένων 
δασοκομικών και διαχειριστικών πρακτικών από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, οι οποίες θα 
πρέπει να ενσωματώσουν τις πρακτικές αυτές στα σχέδια διαχείρισης δασικών συστάδων που 
εκπονούν. 
Πιο λεπτομερειακά στις πρακτικές αυτές περιλαμβάνονται: 

• Η αύξηση της συνολικής βιομάζας δάσους μέσω αύξησης του 
περιτρόπου χρόνου (για φυλλοβόλα ή μικτά δάση). 

• Η διατήρηση ικανού αριθμού υπερώριμων ή νεκρών ιστάμενων 
δέντρων ανά εκτάριο συστάδας ανάλογα με τον τύπο του 
δάσους. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, η πρόβλεψη για τοποθέτηση 
τεχνητών κοιλοτήτων και φωλιών, σε αναπλήρωση της έλλειψης 
αντίστοιχων φυσικών. 

• Η διατήρηση ώριμων δασικών συστάδων (ελάχιστο 30 εκτάρια) 
(ειδικά σε φυλλοβόλα και παραποτάμια δάση). 

• Η αναγωγή δρυοδασών από πρεμνοφυή σε σπερμοφυή 
διαχειριστική μορφή . 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 105, 704, 511, 1208, 510, 507 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
– ΣΤΟΧΟΙ: 

Προστασία των ειδών και των κρισίμων ενδιαιτημάτων τους  με σκοπό να αποφευχθεί η 
υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων τους, καθώς και οι ενοχλήσεις που 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα είδη. Η ουσιαστική εφαρμογή κανόνων ορθής δασοκομικής 
πρακτικής και η ενσωμάτωση ορνιθολογικών διαχειριστικών στόχων, με έμφαση στην 
διατήρηση της μωσαϊκότητας του βιοτόπου, των ενδοδασικών διάκενων και του οικοτόνου στα 
όρια του δάσους.  

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: 

• Άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3208/2003 
• Άρθρο 259 παρ. 3 του ΝΔ 86/69 
• Άρθρα 7 παρ. 3 και 8 παρ.4. της Κ.Υ.Α. 414985 / 85   
• Άρθρα  3 παρ.2 και 5 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ 

ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Οι όροι αυτοί να θεσμοθετηθούν με την ΚΥΑ. 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: 

• ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας και Δνση Διαχείρισης Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: 

• ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας και Δνση Διαχείρισης Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος) 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός 1 έτους 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 
• Πρόγραμμα LIFE – ΦΥΣΗ 1999: ΝΑΤ/GR/006481 «Διατήρηση και Διαχείριση του 

Όρους Μαίναλο». Μελέτη: Διατήρηση Δασικών Συστάδων για τη βιοποικιλότητα 
• LIFE03 NAT/GR/000093 «Οδηγίες για την ανόρθωση υποβαθμισμένων δασών δρυός 

κα αριάς» ΕΚΒΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.:  Μ13 ΜΕΤΡΟ: Ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείρισης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Δεδομένου ότι αρκετά από τα θαλασσοπούλια που είναι είδη χαρακτηρισμού ΖΕΠ, εκτίθενται 
συχνά σε τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία (παραγάδια και δίχτυα), ενώ ταυτόχρονα  
δέχονται της επιπτώσεις της απομείωσης της διαθεσιμότητας της τροφής τους λόγω της 
υπεραλίευσης συγκεκριμένων πεδίων, απαιτείται ο στρατηγικός σχεδιασμός για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων απειλών σε επίπεδο ελληνικών ΖΕΠ. Προτείνεται η εκπόνηση 
σχετικού προγράμματος που θα αναγνωρίσει και θα προτείνει τις πλέον κατάλληλες περιοχές 
για τη θέσπιση θαλάσσιων καταφυγίων, όπου θα ισχύουν εποχικοί και χωρικοί περιορισμοί και 
απαγορεύσεις αλιείας. Στο ίδιο πρόγραμμα θα πρέπει να εξεταστεί, όπως επιτυχημένα έχει γίνει 
σε χώρες του εξωτερικού, η προσαρμογή συγκεκριμένων εργαλείων ώστε να γίνουν πιο 
επιλεκτικά τόσο ως προς τα είδη στα οποία στοχεύουν, όσο και για να αποφεύγεται η τυχαία 
παγίδευση θαλασσοπουλιών. 
Το πρόγραμμα θα μπορούσε μελλοντικά να συμπληρωθεί από έρευνα, χαρτογράφηση και 
ποιοτική αξιολόγηση των οικοτόπων Ποσειδώνιας, ως προς την αξία τους ως πεδία 
τροφοληψίας ειδών χαρακτηρισμού όπως ο αιγαιόγλαρος και ο θαλασσοκόρακας. Το 
πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να καταλήγει και σε προτάσεις αποκατάστασης υποβαθμισμένων 
οικοτόπων. 
Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να προβλέπει εκτενή ενημέρωση των αλιέων σε σχέση με τα 
παραπάνω, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση από μέρους τους. 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 506  
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
– ΣΤΟΧΟΙ: 

Αποσκοπεί στην συνολική ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων και την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα.  

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ:  
ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Υπουργική Απόφαση 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ερευνητικό Πρόγραμμα  
ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: • ΥΠΑΑΤ – Γενική Δνση Αλιείας 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: • ΥΠΑΑΤ – Γενική Δνση Αλιείας 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

• ΥΠΑΑΤ 
• ΕΛΚΕΘΕ 
• ΕΘΙΑΓΕ (ΙΝΑΛΕ) 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - 
ΚΟΣΤΟΣ: ΕΠΑΛ – 300.000 Ε (δεν περιλαμβάνεται η χαρτογράφηση θαλάσσιων οικοτόπων) 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός τριων (3) ετών 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΚΩΔ.:  Μ14 ΜΕΤΡΟ: Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών 
ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Είναι τεκμηριωμένο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αρκετά είδη χαρακτηρισμού στην Ελλάδα 
από την ύπαρξη ξενικών ειδών εισβολέων που είτε τα ανταγωνίζονται είτε τα θηρεύουν. Πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα οι αρουραίοι στις βραχονησίδες της χώρας μας που 
χρησιμοποιούνται για φωλεοποίηση από τα θαλασσοπούλια και τον μαυροπετρίτη. Οι 
αρουραίοι είναι είδος που έχει εισαχθεί στα οικοσυστήματα αυτά ακούσια από τον άνθρωπο και 
επιδρά στην αναπαραγωγή των ειδών χαρακτηρισμού θηρεύοντας αυγά και νεοσσούς σε 
ποσοστό που συχνά ξεπερνά το 40%. Τα συγκεκριμένα είδη έχουν εξελιχθεί σε οικοσυστήματα 
όπου δεν υπάρχουν χερσαίοι θηρευτές και δεν έχουν αναπτύξει μηχανισμούς αποφυγής τους. 
Απαιτείται η εκπόνηση συστηματικού προγράμματος ελέγχου των πληθυσμών των ξενικών 
χερσαίων θηρευτών από τις ΖΕΠ, ξεκινώντας από την περίπτωση των αρουραίων σε 
βραχονησίδες.  
Ο όρος προβληματικά είδη αναφέρεται κυρίως στους πληθυσμούς ασημόγλαρου, κουρούνας, 
και αγριοκούνελου οι οποίοι για κάποια είδη λειτουργούν ανταγωνιστικά από πλευράς τροφής 
(π.χ. αιγαιόγλαρος) ή θέσεων φωλεοποίησης (π.χ. αρτέμης, αιγαιόγλαρος). Ο έλεγχος των 
πληθυσμών βασίζεται για τα δύο πρώτα καταρχάς στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τη 
χωροθέτηση και λειτουργία χωματερών, αφού εκεί βρίσκουν άφθονη τροφή με αποτέλεσμα την 
πληθυσμιακή τους έκρηξη. Περαιτέρω προβλέπονται δράσεις καταπολέμησης και ενεργού 
ελέγχου των πληθυσμών σε περιοχές όπου απαιτείται κάτι τέτοιο.  
Προτέινεται η εκπόνηση Εθνικού Προγράμματος καταγραφής των ειδών εισβολέων και 
αξιολόγησης των επιπτώσεών τους στα είδη προτεραιότητας, που θα περιλαμβάνει και Σχέδιο 
Δράσης για την αντιμετώπιση  των πλέον προβληματικών περιπτώσεων στις Ελληνικές ΖΕΠ, 
σε δεκαετή χρονικό ορίζοντα. Τα αποτελέσματα του προγράμματος εγκρίνονται από τον 
Υπουργό ΠΕΚΑ, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Φύση. Καθορίζονται οι αναγκαίες 
πιστώσεις  για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης και την περιοδική του αξιολόγηση με βάση 
τους στόχους σχεδιασμού του. 
Οι δράσεις για τον έλεγχο των πληθυσμών των παραπάνω ειδών και θηρευτών περιλαμβάνουν: 

• Δραστική καταπολέμηση αρουραίων σε ορισμένες νησίδες αναπαραγωγής (π.χ. 
αποικίες μαυροπετρίτη) [βλ. Παράρτημα]. 

• Έλεγχος πληθυσμού ασημόγλαρου στις αποικίες εκείνες που γειτνιάζουν με αποικίες 
αιγαιόγλαρου. 

• Έλεγχος πληθυσμού ασημόγλαρου που ασκεί ισχυρές πιέσεις σε άλλους πληθυσμούς 
θαλασσοπουλιών σχετικά με την κατάληψη καλών θέσεων φωλεοποίησης. 

• Έλεγχος πληθυσμού ασημόγλαρου σε αποικίες που βρίσκονται σε κρίσιμα 
ενδιαιτήματα για τα μεταναστευτικά και θηρεύουν σημαντικούς αριθμούς πουλιών. 

• Έλεγχος πληθυσμού κουρούνας σε περιοχές όπου η έντονη παρουσία τους σχετίζεται 
με την χρήση παράνομων δηλητηριασμένων δολωμάτων. 

• Προστασία από οικόσιτους θηρευτές (γάτες, σκύλοι) σε περιοχές φωλεοποίησης 
(αρμόδιοι φορείς ΟΤΑ). 

• Προστασία από οικόσιτους θηρευτές (γάτες, σκύλοι) σε περιοχές διαχείμασης 
(αρμόδιοι φορείς ΟΤΑ). 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 507, 801, 802 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
– ΣΤΟΧΟΙ: 

Καθορισμός  των μεθόδων, των μέσων, των περιοχών για τον έλεγχο των πληθυσμών των μη 
θηρεύσιμων πτερωτών θηραμάτων καθώς και ο  χρόνος και το προσωπικό καταπολέμησης.  

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Άρθρο 3 παρ.2. της Κ.Υ.Α. 414985 / 85   
ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Διαχειριστικό Μέτρο – Υπουργική Απόφαση 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Πρόγραμμα  

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: 

• ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 
• ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
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ΕΚΔΟΣΗΣ: 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - 
ΚΟΣΤΟΣ: 

Ανταποδοτικό Ταμείο 
Δασική Υπηρεσία: Τακτικός Προϋπολογισμός Περιφερειών και ΥΠΑΑΤ –  
300.000 Ε για το εθνικό πρόγραμμα καταγραφής και σχεδιασμού 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός δύο (2) ετών 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΟΕ: Γενικές Οδηγίες εξάλειψης χερσαίων θηρευτών από βραχονησίδες 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 4. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΚΩΔ.: Μ15 ΜΕΤΡΟ: Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για 
συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Η εντατικοποίηση της γεωργίας, σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη των παραδοσιακών 
αγροικιών και αποθηκών στην ύπαιθρο, καθώς και με τον εκμοντερνισμό των κτιριακών 
κατασκευών και οικιών σε χωριά και κωμοπόλεις όπου παραδοσιακά φώλιαζε το κιρκινέζι, 
είδος χαρακτηρισμού παγκόσμια απειλούμενο με εξαφάνιση, αποτελούν μία από τις κύριες 
απειλές για το είδος. Απαιτείται η τοποθέτηση  τεχνητών φωλιών για το είδος, μεμονωμένων ή 
συγκροτημάτων (πύργοι), σε περιοχές με παραδοσιακά μεγάλες αποικίες κιρκινεζιού. Το μέτρο 
μπορεί να ενισχυθεί μέσα από σχετικό αγροπεριβαλλοντικό πρόγραμμα. 
Αντίστοιχου τύπου παρεμβάσεις θα πρέπει να προγραμματιστούν και για αρκετά ακόμη είδη, με 
χαρακτηριστικά παραδείγματα τον μαυροπετρίτη, καθώς και θαλασσοπούλια όπως ο αρτέμης 
και ο μύχος, που φωλιάζουν σε στοές και κοιλότητες βραχονησίδων. Οι τεχνητές φωλιές στην 
περίπτωση αυτή θα επιτρέψουν την αύξηση της πυκνότητας των ζευγαριών σε ΖΕΠ όπου τα 
είδη αυτά διαβιούν. 
Τεχνητές νησίδες, σχεδίες και άλλου τέτοιου τύπου κατασκευές απαιτούνται για υδρόβια και 
παρυδάτια είδη, σε υγροτόπους που έχουν λόγω υποβάθμισης χάσει τα σχετικά ενδιαιτήματα.   
Θα χρειαστεί να εκπονηθεί σχετικό πρόγραμμα στρατηγικού χαρακτήρα, προτεραιοποίησης των 
ειδών, περιοχών και πρακτικών παροχής τεχνητών θέσεων φωλεοποίησης για τα είδη 
χαρακτηρισμού. Οι κατευθύνσεις και τα μέτρα του προγράμματος θα πρέπει να λάβουν υπόψη 
τις προβλέψεις των Σχεδιών Διαχείρισης των ΖΕΠ, καθώς και των Σχεδίων Δρασης των ειδών 
χαρακτηρισμού. Το πρόγραμμα εποπτεύεται από τη Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, με τη συνεργασία της Επιτροπής Φύση. 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 201, 703 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
– ΣΤΟΧΟΙ: 

Η αύξηση της πυκνότητας ζευγαριών σε κατάλληλες περιοχές των ΖΕΠ, για είδη που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξεύρεσης θέσεων φωλεοποίησης, η των οποίων ο μέγεθος αποικίας 
περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα τέτοιων θέσεων. 

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: ΚΥΑ 414985 / 29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β/85) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας     πτηνοπανίδας» 
ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Διαχειριστικό Μέτρο 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: • ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: • ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

• ΥΠΑΑΤ   (Δνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος) 
• Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ- 
ΚΟΣΤΟΣ: 

• Ανταποδοτικό Ταμείο 
• Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013  μέτρο 2.1.6. Υπομέτρο 1. Δράση 

1.3.  
• Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του ΥΠΕΧΩΔΕ  
• Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα  
• Ειδικός Φορέας Δασών για δημόσιες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις 

 
Κόστος: 120.000 Ε για το στρατηγικό πρόγραμμα σχεδιασμού 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός 3 ετών 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 4. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΚΩΔ.: Μ16 ΜΕΤΡΟ: Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας 
Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Προτείνεται η εκπόνηση εθνικού προγράμματος εγκατάστασης και λειτουργίας Χώρων 
Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ/ταϊστρών), σε ΖΕΠ με είδη 
χαρακτηρισμού ευκαιριακά ή αποκλειστικά πτωματοφάγα αρπακτικά πτηνά, δηλαδή τα είδη 
(Gyps fulvus), ασπροπάρης (Neophron percnopterus), μαυρόγυπας (Aegypius monachus), 
γυπαετός (Gypaetus barbatus), Τσίφτης (Milvus migrans), χρυσαετός (Aquila chrysaetos), 
θαλασσαετός (Haliaeetus albicila), σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus)., αετογερακίνα (Buteo 
rufinus), μαυροπελαργός (Ciconia nigra).  
 
Με το πρόγραμμα θα εφαρμοστούν συγκεκριμένα κριτήρια για την χωροθέτηση του ΧΤΑΠ, για 
τις αποστάσεις από τις αποικίες ή φωλιές των αρπακτικών, για τις σχετικές περιφράξεις, για τον 
περιορισμό της θήρας πλησίον των ταϊστρών και για την τροφοδοσία των ΧΤΑΠ. Το πρόγραμμα 
θα πρεπει να υλοποιηθεί άμεσα και τα αποτελέσματά του να εγκριθούν από τον Υπουργό 
ΠΕΚΑ, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Φύση. Στη συνέχεια πρέπει να καθοριστούν οι 
αναγκαίες πιστώσεις  για την εγκατάσταση του δικτύου, την ετήσια λειτουργία του, και την 
περιοδική του αξιολόγηση με βάση τους στόχους σχεδιασμού του. Με βάση τα αποτελέσματα 
του προγράμματος αυτού θα τεθούν εθνικοί και περιφερειακοί στόχοι για την αποτελεσματική 
υποστήριξη των συγκεκριμένων ειδών χαρακτηρισμού, με βάση τις Επιθυμητές Τιμές Αναφοράς 
και τα Σχέδια Δράσης ανά είδος και θα προσδιοριστεί η πυκνότητα και κατανομή του δικτύου 
των ΧΤΑΠ. Οι αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες θα αναλάβουν την εφαρμογή του προγράμματος. 
 
Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:  
 
Α. Χωροθέτηση των κατάλληλων περιοχών, κατασκευή και λειτουργία Χώρων Τροφοληψίας 
Αρπακτικών Πουλιών (ΧΤΑΠ/ ταΐστρες) για αρπακτικά και πτωματοφάγα είδη χαρακτηρισμού. Η 
σχεδίαση υλοποιείται σε εθνικό ή και διασυνοριακό επίπεδο, ανάλογα με τις κατά τόπους 
ανάγκες, προτεραιότητες και υπάρχουσες υποδομές. Απαιτείται η αξιολόγηση των τοπικών 
δικτύων ΧΤΑΠ/ταϊστρών σε ετήσια βάση, ώστε να αντιμετωπίζονται πιθανά προβλήματα 
λειτουργίας ή προσαρμογή σε αλλαγές συνθηκών. 
 
Β. Εξαίρεση της συλλογής και καταστροφής υλικών της Κατηγορίας 1,2 και 3 (Καν. 1774/2002) 
σε επιλεγμένες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 με απειλούμενους πληθυσμούς 
πτωματοφάγων ειδών πουλιών υπό συγκεκριμένες συνθήκες για την πρόληψη κινδύνων της 
δημόσιας υγείας και υγείας του ζωικού κεφαλαίου.    
 
Οι ΧΤΑΠ αν κατασκευαστούν και λειτουργήσουν ορθά (για προδιαγραφές, προϋποθέσεις, 
διαδικασία εγκατάσταση/λειτουργίας βλ. Παράρτημα) συμβάλλουν σημαντικά στα παρακάτω:  

 Αύξηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας και παραγωγικότητας των φωλεαζόντων και 
αναπαραγωγικών ζευγαριών αντίστοιχα.  

 Αύξηση της βιωσιμότητας των νεαρών τον πρώτο χρόνο της ζωής τους.  
 Μείωση της χειμερινής θνησιμότητας των ανώριμων ατόμων.  
 Μείωση της δευτερογενούς δηλητηρίασης μέσω της παροχής καθαρής τροφής. 
 Μείωση της περιπλάνησης των πουλιών και της έκθεσης τους σε ανθρωπογενείς 

κινδύνους (π.χ. λαθροθηρία).  
 Βελτίωση των μεθόδων παρακολούθησης του πληθυσμού. 
 Επανεποικισμό κατάλληλων περιοχών για το είδος μέσα από στοχευμένα 

προγράμματα διατήρησης, ενδυνάμωσης και επανεισαγωγής.  
 Με κατάλληλη διαχείριση προσφέρουν ευκαιρίες ευαισθητοποίησης και 

επαγρύπνησης του ντόπιου πληθυσμού, αλλά και του ευρύτερου κοινού, καθώς και 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αν συνδυαστούν με παρατηρητήριο. 

Συμβάλλουν στην οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 
ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 502, 705, 303 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
– ΣΤΟΧΟΙ: 

Α. Αυτο το επείγον μέτρο αποσκοπεί στην αποφυγή της τοπικής εξαφάνισης ενός είδους λόγω 
μειωμένης διαθεσιμότητας τροφής και δηλητηρίων που αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική 
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τόσο στο εξωτερικό (Β.Αμερική, Ισραήλ, Ν. Αφρική, Ισπανία, Βουλγαρία, Κροατία), όσο και στην 
Δαδιά για τα πτωματοφάγα είδη πουλιών (Μαυρόγυπας, Όρνιο, Ασπροπάρης) και την Κρήτη με 
τον γυπαετό.  
 
Β. Το μέτρο αυτό συμβάλλει ουσιαστικά στο να διατηρηθεί η φυσική συμπεριφορά των ειδών 
χαρακτηρισμού και η μακροπρόθεσμη διαβίωση τους στα πλαίσια της παραδοσιακής 
κτηνοτροφικής δραστηριότητας χωρίς την χρήση τεχνητών μέσων (ΧΤΑΠ). Αποφεύγονται επίσης 
οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία από την υπερβολική συγκέντρωση νεκρών ζώων σε ένα 
σημείο καθώς και ο κίνδυνος μαζικού δηλητηριασμού των πουλιών.  

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: 

(για το Α μέτρο) Άρθρο 7, παρ. 1 της ΚΥΑ 414985 / 29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β/85) “Μέτρα διαχείρισης 
της άγριας     πτηνοπανίδας” 79/409/EEC  και 92/43/EEC 
1774/2002/Κανονισμός, DE/ 322/2003, DE/455/2004  
Εγκύκλιος 262697/2004 (Γραφείου Δια/ρισης Ζωικών Αποβλήτων) 
 
(για το Β μέτρο) COM (2008)345-Article 27, Amendment 1-4 (σε εξέλιξη δημοσιοποίησης) 

ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Διαχειριστικό Μέτρο - Εγκύκλιος 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Να θεσμοθετηθεί με την παρούσα ΚΥΑ, εναρμονισμός με COM (2008) 345 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: 

• ΥΠΕΧΩΔΕ (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος) 
• ΥΠΑΑΤ (Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας και Δ/νση Κτηνιατρικής 

Δημόσιας Υγείας/Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών Αποβλήτων) 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: • ΥΠΑΑΤ (Δασική Υπηρεσία και Κτηνιατρική Υπηρεσία) 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

• ΥΠΕΧΩΔΕ (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος) 
• ΥΠΑΑΤ   (Δνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος και Γενική Δ/νση 

Κτηνιατρικής) 
• Περιφερειακές Δασικές και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - 
ΚΟΣΤΟΣ: 

Ανταποδοτικό Ταμείο 
120.000 Ε για στρατηγική μελέτη 
800.000 Ε για εγκατάσταση αρχικού δικτύου ΧΤΑΠ 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός ενός (1) έτους 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 

1. Προϋποθέσεις και Προδιαγραφές Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταϊστρών Αρπακτικών 
Πουλιών (Χ. Αλιβιζάτος) 

2. Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την εγκατάσταση και διαχείριση των Χώρων 
Σίτισης/Τροφοληψίας Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ/ ταΐστρες) (περιλαμβάνεται και μοντέλο 
διαδικασίας εγκατάστασης) (Π. Αζμάνης). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.: Μ17 ΜΕΤΡΟ: Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας (βλ. Παράρτημα) για τον προσδιορισμό των 
περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) Γεωργικής και Δασικής Γης και οριοθέτησή τους κατά 
προτεραιότητα εντός των ΖΕΠ.με είδη χαρακτηρισμού μεγάλα αρπακτικά και πτωματοφάγα 
(γυπαετός, μαυρόγυπας, όρνιο, ασπροπάρης, χρυσαετός, βασιλαετός), καθώς και είδη 
αγροοικοσυστημάτων και μεικτών συστημάτων (π.χ. κιρκινέζι, γαλιάντρα, κεφαλάδες, 
κορυδαλλοί). 
Η έννοια της υψηλής φυσικής αξίας (High Nature Value - HNV), επιβεβαιώνει την ύπαρξη 
αιτιώδους συνάφειας μεταξύ ορισμένων τύπων γεωργικών δραστηριοτήτων και των «φυσικών 
αξιών». Κατά κανόνα, τα γεωργικά συστήματα ΥΦΑ είναι χαμηλής έντασης και χαμηλών 
εισροών, παρουσιάζοντας συνήθως μεγάλη διαρθρωτική πολυμορφία. Η χρήση ημιφυσικής 
βλάστησης από το ζωικό κεφάλαιο, συχνά σε συνδυασμό με την παρουσία άλλων ημιφυσικών 
στοιχείων, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των συστημάτων αυτών. Τα εν λόγω συστήματα και 
τα συνδεόμενα με αυτά στοιχεία ευνοούν τη βιοποικιλότητα και ενισχύουν την παρουσία ειδών 
και ενδιαιτημάτων η διατήρηση των οποίων έχει μεγάλη σημασία σε ευρωπαϊκό και/ή εθνικό 
και/ή περιφερειακό επίπεδο. Η διατήρηση των συστημάτων ΥΦΑ έχει αναγνωριστεί σαν βασική 
στρατηγική της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη Βιολογική 
Ποικιλότητα.  
Ως σημαντικά στοιχεία του τοπίου καθορίζονται τα ημιφυσικά εκείνα στοιχεία (ζωικό και φυτικό 
κεφάλαιο κλπ.) που χαρακτηρίζουν τις γεωργικές και δασικές περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας 
(HNV), μέρος των οποίων περιλαμβάνεται στις ελάχιστες δεσμεύσεις που καλείται να εφαρμόσει 
ο γεωργός σε αγροτεμάχια εντός ΖΕΠ, σύμφωνα με τις αρχές τις Πολλαπλής Συμμόρφωσης. 
Από το ΥΠΑΑΤ έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και χαρτογράφησης των HNV 
αγροτικών και δασικών εκτάσεων της χώρας, σε ένα πρώτο αδρό επίπεδο. Απαιτείται η 
εφαρμογή των ενδεδειγμένων μεθόδων αναγνώρισης, χαρτογράφησης και οριοθέτησης των 
εκτάσεων αυτών στην κλίμακα κάθε ΖΕΠ, προκειμένου να συνδεθούν άμεσα τα συγκεκριμένα 
οικοσυστήματα με συγκεκριμένες αγροτικές πρακτικές οι οποίες να μπορούν στη συνέχεια να 
στηριχτούν μέσα από αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις.    

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 701, 105, 704, 703, 107, 103, 904, 1208, 108, 102, 1212, 109, 705, 401, 511, 202, 510, 201, 112, 
403 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
– ΣΤΟΧΟΙ: 

Α. Το μέτρο αυτό στοχεύει στην ταχεία εφαρμογή της μεθοδολογίας και οριοθέτησης κατά 
προτεραιότητα στις ΖΕΠ με τα σχετικά είδη χαρακτηρισμού. Οι περιοχές ΥΦΑ καθορίζονται με 
βάση τις κατηγορίες κάλυψης γης, συγκεκριμένες συμπληρωματικές παραμέτρους 
εμπειρογνωμόνων (υψόμετρα, ποιότητα εδαφών κλπ.), καθώς και πρόσθετα δεδομένα 
βιοποικιλότητας (π.χ. ΖΕΠ).  
Β. Τα ημιφυσικά στοιχεία που καταγράφονται περιλαμβάνουν την αυτοφυή βλάστηση στα όρια 
των αγροτεμαχίων (φυτοφράκτες) και σε νησίδες εντός τους, τα ασυγκόμιστα όρια των 
καλλιεργειών, τις ξερολιθιές, καθώς και τις παλαιές αγροικίες (ιδίως με κεραμοσκεπές). Το μέτρο 
αυτό παρέχει την πληροφοριακή βάση για την υλοποίηση του μέτρου διατήρησης του αγροτικού 
τοπίου. 

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: 

• Κανονισμός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Αγροτική Ανάπτυξη 1695/2005 
• Κανονισμός Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για την Αγροτική Ανάπτυξη 1698/2005 
• Απόφαση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2006/144/EΚ (ΕΕ L 55/20). 
• Κανονισμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1974/2006. 
• Παράρτημα IV του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 (EE L 270 της 21.10.2003). 
• ΚΥΑ 324032/24-12-2004 για την «Εφαρμογή του καθεστώτος Πολλαπλής 

Συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα». 
ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Διαχειριστικό Μέτρο – Εγκύκλιος 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το μέτρο θα θεσμοθετηθεί με την παρούσα ΚΥΑ και θα εναρμονιστεί με τις Κανονιστικές 
Διατάξεις που θα διέπουν τον προσδιορισμό των περιοχών ΥΦΑ, μέχρι το τέλος του 2009. 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: 

• ΥΠΑΑΤ 
• ΥΠΕΧΩΔΕ 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: 

• ΥΠΑΑΤ 
• ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

• ΥΠΑΑΤ   (Δνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος) 
• Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες 
• ΥΠΑΑΤ (Δνσεις Φυτικής Παραγωγής, Δνσεις Ζωικής Παραγωγής). 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - 
ΚΟΣΤΟΣ: 

Άξονας 2 Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» - 
300.000 Ε 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός ενός (1) έτους 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Καθορισμός των Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας Γεωργικής και Δασικής Γης – Τελική 
Αναφορά (ΕΟΕ, 2008). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.:  Μ18 ΜΕΤΡΟ: Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Το μέτρο περιλαμβάνει τον εντοπισμό και χαρτογράφηση όλων των υγροτόπων εντός ΖΕΠ, 
μεγέθους > 0,1 ha, την αυστηρή οριοθέτηση πυρήνα και περιφερειακής ζώνης, καθώς και την 
κατάλληλη σήμανση τους. Ο νομικά κατοχυρωμένος ορισμός για τους υγροτόπους της Συνθήκης 
Ραμσάρ περιλαμβάνει στους υγροτόπους κάθε φυσική ή τεχνητή περιοχή αποτελούμενη από έλη 
γενικώς, από μη αποκλειστικά ομβροδίαιτα έλη με τυρφώδες υπόστρωμα, από τυρφώδεις γαίες ή 
νερό. Οι περιοχές αυτές είναι μονίμως ή προσωρινά κατακλυζόμενες με νερό, το οποίο είναι 
στάσιμο ή ρέον, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται επίσης κι 
εκείνες που καλύπτονται με θαλασσινό νερό, βάθους μικρότερου των 6 μ κατά την ρηχία. Ο 
ορισμός αυτός είναι δυνατόν να επεκταθεί προς την πλευρά της χέρσου για επιστημονικούς και 
πρακτικούς σκοπούς.  
Προτείνεται να υιοθετηθεί η πρόταση του ΕΚΒΥ (Ζαλίδης & Μανταβέλας 1994), για αποδοχή του 
ορισμού που ισχύει στις ΗΠΑ, όπου υπάρχει ιδιαίτερα αυστηρή νομοθεσία ως προς την 
προστασία των υγροτόπων και για τον λόγο αυτό ο ορισμός που έχει υιοθετηθεί επιτρέπει τον 
ακριβή και αντικειμενικό προσδιορισμό των ορίων των υγροτόπων, σε βαθμό που η σχετική 
οριοθέτηση να γίνεται αποδεκτή από το γνωστό για την αυστηρότητα του δικαστικό σύστημα της 
χώρας αυτής. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, μια περιοχή χαρακτηρίζεται υγρότοπος όταν 
πληρείται ένα από τα εξής τρία κριτήρια:  

1. κατάλληλες υδρολογικές συνθήκες  
2. παρουσία υδρομορφικών εδαφών, 
3. παρουσία υδροφυτικής βλάστησης  

Η χρήση διεθνώς αποδεκτών μεθόδων προσδιορισμού, οριοθέτησης  και χαρτογράφησης των 
υγροτόπων από την πλευρά της χέρσου, είναι ένα μέτρο κομβικής σημασίας για την προστασία 
των μικρών υγροτόπων, αλλά και μεσαίων και μεγάλων από καταπατήσεις, μπαζώματα ή 
αλλαγές χρήσεων, πρακτική πολύ συνηθισμένη στη χώρα μας.  
 
Προτείνεται η υλοποίηση από τη Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντος του Υπουργείου 
περιβάλλοντος, με τη συνδρομή των υπηρεσιών περιβάλλοντος των Περιφερειών, συστηματικού 
προγράμματος χαρτογράφησης και οριοθέτησης των μικρών και μεσαίων υγροτόπων της χώρας 
(>0,1 ha), με προσδιορισμό των ορίων τους από την πλευρά της χέρσου. 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 201, 203, 901, 514, 401, 110, 704, 702, 111, 107, 202, 703, 101, 403 

ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΣΤΟΧΟΙ: 

Ακριβής προσδιορισμός των υγροτοπικών συστημάτων εντός ΖΕΠ ώστε να ελεγχθεί η 
καταστροφή τους εξαιτίας της επέκτασης των καλλιεργειών, της οικιστικής, βιομηχανικής και 
τουριστικής ανάπτυξης εκτός σχεδίου πόλεως, καθώς και επεμβάσεως διαχείρισης 
(αποξηράνσεις, εκβαθύνσεις, υπεράντληση υδάτων, επιχωματώσεις). 

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: 

• Άρθρο 1 Παράρτημα 5 Συνθήκης Ραμσάρ. 
• Νόμος 1739/87 για τους Υδάτινους Πόρους. 
• Άρθρο 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ 
• Νόμος 3199/03 «περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων». 
• Δασική Νομοθεσία ΝΔ 86/69 και Νόμος 998/97) 
• Ν 1650/86 για το περιβάλλον 

ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Υπουργική Απόφαση. 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: • Ειδικό πρόγραμμα.  

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: 

• ΥΠΕΧΩΔΕ 
• ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: • ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ- 
ΚΟΣΤΟΣ: 

• Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του ΥΠΕΧΩΔΕ  
• Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
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• Ανταποδοτικό Ταμείο ΕΤΕΡΠΣ  
• Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών του ΥΠΑΑΤ  

 
Κόστος: 600.000 Ε 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός δύο (2) ετών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Με βάση τη μεθοδολογία και προδιαγραφές της Απογραφής Ελληνικών Υγροτόπων ως Φυσικών 
πόρων (ΕΚΒΥ, 1994), καθώς και πιο πρόσφατων σχετικών εργασιών από ΕΚΒΥ και WWF. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩΔ.:  Μ19 ΜΕΤΡΟ:Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα έργα υποδομής. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Επειδή συχνά για λόγους υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος χορηγείται περιβαλλοντική 
αδειοδότηση μεγάλων έργων, όπως τα δίκτυα συγκοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας, άρδευσης, παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς 
και έργα βιομηχανικής ή τουριστικής ανάπτυξης, που μέρος ή το σύνολό τους χωροθετείται μέσα 
σε ΖΕΠ, κατακερματίζοντας ή και καταστρέφοντας τα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού, 
κατάσταση που επιδεινώνεται σταδιακά αφού όλο και περισσότερα τέτοιου τύπου αναπτυξιακά 
έργα χρηματοδοτούνται και εγκρίνονται στη χώρα μας, προτείνεται η εκπόνηση ειδικού 
προγράμματος που θα καθορίσει μεθόδους και πρακτικές αντιστάθμισης των απωλειών 
βιοτόπων στις ΖΕΠ σε εφαρμογή του άρθου 6, παρ. 3 και 4 της Οδηγίας 92/43 που ισχύει και για 
τις ΖΕΠ.  Στα έργα για τα οποία απαιτείται αντιστάθμιση συμπεριλαμβάνονται και τα ΑΙΟΠΑ, 
λόγω της ιδιαίτερης ανάπτυξης που αναμένεται να λάβουν, αλλά και των απαιτήσεων κατάληψης 
ζωτικού χώρου ενδιαιτημάτων. 
 
Το πρόγραμμα θα μελετήσει τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών χαρακτηρισμού, θα θέσει 
προτεραιότητες σε σχέση με την έκταση και κατάσταση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων τους στις 
Ελληνικές ΖΕΠ, με βάση τις Επιθυμητές Τιμές Αναφοράς, τα Σχέδια Δράσης Ειδών και τα Σχέδια 
Διαχείρισης ΖΕΠ, θα αξιολογήσει το δυναμικό αποκατάστασης της κάθε κατηγορίας κρίσιμου 
ενδιαιτήματος / οικοτόπου και θα προσδιορίσει τα βασικά μέτρα αντιστάθμισης που θα πρέπει να 
λαμβάνονται ανά τύπο ενδιαιτήματος / οικοτόπου.  Για τον σκοπό αυτό θα αξιολογήσει με τη 
χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών την σχετική αφθονία, έκταση και ποιότητα κάθε 
τύπου κρίσιμου ενδιαιτήματος εντός των Ελληνικών ΖΕΠ αλλά και σε επίπεδο επικράτειας, ώστε 
να εκτιμήσει στη συνέχεια την δυνατότητα αναπλήρωσης κάθε κρίσιμου ενδιαιτήματος και το 
δυναμικό αποκατάστασής του. Για κάθε τύπο ενδιαιτήματος θα προσδιοριστούν ποιοτικές και 
ποσοτικές τιμές στόχοι, σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη λήψης μέτρων αντιστάθμισης. 
Θα προτείνει επίσης μεθόδους και πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης της 
περιβαλλοντικής ζημίας, αλλά και των μέτρων αντιστάθμισης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
κοινοτικής Οδηγίας 2004/35/ΕΚ και την ευρωπαϊκή πρακτική.   
 
Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα εγκρθούν από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, με τη σύμφωνη 
γνώμη της Επιτροπής Φύση και θα λαμβάνονται υπόψη κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, στην περίπτωση εφαρμογής των προβλέψεων των παραγράφων 3 
και 4 του άρθου 6 της Οδηγίας 92/43. 
 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 1212, 202, 203, 907, 902, 702, 302, 303, 403, 401 
ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΣΤΟΧΟΙ: 

Προστασία των ειδών και των κρίσιμων ενδιαιτημάτων τους  με σκοπό να αποφευχθεί η 
υποβάθμιση των φυσικών ενδιαιτημάτων και των οικοτόπων τους, καθώς και οι ενοχλήσεις που 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα είδη.  

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: 

• Άρθρο 6 παρ.3 και  4 της Οδηγίας 92 / 43 / ΕΟΚ για τους Οικότοπους 
• Άρθρο 10 της Οδηγίας 92 / 43 / ΕΟΚ για τους Οικότοπους 
• Άρθρα 5 και 7 της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων  
• Άρθρα 4 και  5 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τα Πουλιά 
• Οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη 

ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: Διοικητικό έγγραφο 

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Όροι περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τον καθορισμό τους, που να περιλαμβάνεται στην 
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ: 

• ΥΠΕΧΩΔΕ 
• ΥΠΑΑΤ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: 

• ΥΠΕΧΩΔΕ (Δνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού) 
• ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ 
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• ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

• ΥΠΑΑΤ 
• ΡΑΕ 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - 
ΚΟΣΤΟΣ: 

Ανταποδοτικό Ταμείο 
– 300.000 Ε 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός 2 ετών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Μπορεί:  
• Να ζητούνται πρόσθετα στοιχεία κατά τη διαδικασία της προκαταρτικής εκτίμησης και 

αξιολόγησης και να τίθενται επιπλέον όροι από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και τη Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του 
ΥΠΑΑΤ ή 

• Να θεσμοθετηθεί με την ΚΥΑ η προϋπόθεση αυτή. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΚΩΔ.: Μ20 ΜΕΤΡΟ: Στρατηγική μελέτη για τη δημιουργία νέων ΖΕΠ για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Ένα βασικό μέτρο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα είναι 
η ενδυνάμωση του δικτύου προστατευόμενων περιοχών, με τρόπο που να επιτρέπει στα είδη να 
προσαρμοσθούν στις μεταβολές στην κατανομή και σύνθεση των οικοσυστημάτων που αναμένεται 
ότι σταδιακά θα επιφέρει η υπερθέρμανση του πλανήτη. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι αν 
οικοσυστήματα όπως τα δάση κεφαλληνιακής ελάτης ή μαύρης πεύκης «μεταναστεύσουν» σταδιακά 
βορειότερα ή εποικίσουν υψηλότερα υψόμετρα, τότε θα πρέπει οι νέες περιοχές κατανομής τους να 
ενταχθούν και αυτές εντός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών, αφού μαζί με τα οικοσυστήματα 
θα μεταναστεύσουν και τα εξαρτώμενα είδη χαρακτηρισμού. 
Προτείνεται η εκπόνηση στρατηγικής μελέτης συμπλήρωσης του δικτύου ΖΕΠ της χώρας, ώστε να 
είναι σε θέση να υποστηρίξει τις ανάγκες των ειδών χαρακτηρισμού με βάση συγκεκριμένα σενάρια 
κλιματικής αλλαγής. Με βάση τις συγκεκριμένες προτάσεις θα πρέπει  να αρχίσει η σταδιακή ένταξη 
νέων περιοχών στο δίκτυο, σε ορίζοντα 15τίας,. 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΩΔ.): 1101, 701 
ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΣΤΟΧΟΙ: 

Αποτελεσματική υποστήριξη των ειδών χαρακτηρισμού και ενδυνάμωση της συνεκτικότητας του 
δικτύου των ΖΕΠ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. 

ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ:  
ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ:  

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Πιστοποίηση από τη Δασική Υπηρεσία 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: 

• ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 
• ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ: 

• ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 
• ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

• ΥΠΑΑΤ (Δνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) 
• ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - 
ΚΟΣΤΟΣ: 

Ανταποδοτικό Ταμείο 
120.000 Ε 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Εντός τριών (3) ετών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
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