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ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ ΚΑΙ 
ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ ΦΑΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ 
 
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ Α.1.: ΣΜΗΜΑ Β – ΔΝΟΣΗΣΑ Α 
 

ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ: ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΚΑΙ ΑΡΥΙΚΟ 
ΥΔΓΙΑΜΟ 
 
 
Απόψεις επί τοσ παραπάνω κειμένοσ: 
 
Όζνλ αθνξά ην ζπλνιηθφ θείκελν, απηφ είλαη γεληθά πξνζεγκέλν σο πξνο ηε γξαθή ηνπ θαη 
ππάξρεη ζπλνρή θαη ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ παξαγξάθσλ. Βνεζάεη ε αλαθνξά ζην ηη θάλνπλ νη 
άιιεο ρψξεο, φκσο ηειηθά ε νκάδα κειέηεο δελ θαηνξζψλεη λα πξνηείλεη πξαθηηθέο ιχζεηο 
πνπ ζα δηεπθφιπλαλ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο λα μεθηλήζνπλ ηελ πινπνίεζε. 
 
Σν παξφλ απνηειεί θπξίσο έλα γεληθφινγν βηβιηνγξαθηθφ θείκελν, πεξηγξάθνληαο ζε κεγάιν 
βαζκφ ηηο ππνρξεψζεηο παξαθνινχζεζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο φπσο 
απηέο απνξξένπλ απφ ηηο επξσπατθέο νδεγίεο γηα ηνπο νηθνηφπνπο θαη ηα πηελά θαη ηηο 
δηεζλείο ζπκβάζεηο, ρσξίο σζηφζν λα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εζληθή λνκνζεζία.  
Θα έπξεπε θαηά ηελ άπνςε καο, πέξα θαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ηηο ππνρξεψζεηο 
πνπ απνξξένπλ απ απηή, λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο σο 
πξνο ηηο αηηίεο ίδξπζεο ηνπο θαη ηηο αμίεο πνπ απηέο ππεξεηνχλ, ζηα πιαίζηα ηεο 
πξνζαξκνζκέλεο δηαρείξηζεο (adaptive management), ρσξίο λα δίλεη θακία ζεκαζία ζηηο 
εμσβηνινγηθέο παξακέηξνπο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (πρ. αλζξψπηλε 
δξαζηεξηφηεηα). 
 
Αξθεηά εθηεηακέλε επίζεο είλαη ε αλαθνξά ζηηο επξσπατθέο εμειίμεηο ζηελ παξαθνινχζεζε 
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαηά ην παξειζφλ. Αξθεηά δπζλφεηε θαη θαζφινπ εχρξεζηε γηα 
ηελ εμαγσγή ζαθψλ ζπκπεξαζκάησλ είλαη ε πξνζέγγηζε πνπ αθνξά ηνπο πξνηεηλφκελνπο 
ζηφρνπο θαη  ηε δνκή ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Πξνζηαηεπφκελσλ 
Πεξηνρψλ. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ην θείκελν απηφ απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ησλ παξαδνηέσλ, κηα 
εηζαγσγή δειαδή ζηα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη ζηηο γεληθέο θαηεπζχλεηο πνπ ζα 
πξέπεη λα δνζνχλ ην θείκελν είλαη ηθαλνπνηεηηθφ θαη ρηάδεηαη νξηζκέλεο κηθξέο δηφξζσζεο.    
 
Αλ φκσο απηφ ην θείκελν απνηειεί ην ηειηθφ παξαδνηέν γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλεηαη ε ην 
monitoring απφ ηνπ θνξείο δηαρεηξίζεηο αιιά θαη απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ην θείκελν απηφ 
δελ πιεζηάδεη θαζφινπ ηνλ ζηφρν απηφλ αθνχ ε νκάδα κειέηεο δελ πξνηείλεη θάηη νπζηαζηηθφ. 
 
Ο ηίηινο ηνπ παξαδνηένπ είλαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε, φκσο απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ 
θεηκέλνπ παξαηεξείηαη κηα ηέιεηα κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζπγγξακκάησλ πνπ 
αζρνινχληαη κε ηελ νξγάλσζε ηεο παξαθνινχζεζεο.  Γελ πεξηέρεη πξσηφθνιια 
παξαθνινχζεζεο γηα ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη ηα δηάθνξα είδε αιιά νχηε θαη ηηο ηερληθέο 
θαη κεζφδνπο πνπ ζα πξφηεηλε λα εθαξκνζηνχλ. Δπίζεο, δελ αλαθέξεηαη ην θφζηνο αιιά θαη 
ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ. 
 
Όζνλ αθνξά ηα πξσηφθνιια παξαθνινχζεζεο απηά αλαθέξνληαη κφλν ζην θεθάιαην γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ησλ πηελψλ. Καη πάιη δελ ππάξρνπλ εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα επηηξέςνπλ 
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ζρεδηαζκφ θαη ηελ ρξήζε ηέηνησλ πξσηνθφιισλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζαθψλ 
απνηειεζκάησλ.  
Θεσξνχκε ινηπφλ απαξαίηεην ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ θνηλψλ πξσηνθφιισλ 
παξαθνινχζεζεο γηα θάζε  είδνο μερσξηζηά ηα νπνία ζα πεξηέρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ  πεξηνρή  
παξαθνινχζεζεο ελφο είδνπο, ηε ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία είλαη δπλαηφλ λα 
πξαγκαηνπνηεζεί παξαθνινχζεζε, ηηο ππνδνκέο, ηνλ εμνπιηζκφ θαζψο θαη γηα ην 
αλζξψπηλν δπλακηθφ ην νπνίν απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε 
δηεμαγσγή ζαθψλ θαη ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ ηα νπνία ζα είλαη ζπγθξίζηκα κεηαμχ 
δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα παξαθνινπζείηαη ην ίδην είδνο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Αξρηθά πνιχ ζσζηά αλαπηχζζνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα γίλεη ε 
παξαθνινχζεζε. ηε ζπλέρεηα φκσο ε νκάδα κειέηεο πξνζπαζεί λα αλαιχζεη ηηο δηάθνξεο 
κεζφδνπο, κε πεξηγξαθηθφ ηξφπν. Η πξνζέγγηζε απηή δελ πξνζθέξεη θάηη ζεηηθφ εθφζνλ 
θάπνηνο πνπ πξέπεη λα θαηαλνήζεη θαη λα εθαξκφζεη ηηο κεζφδνπο πξέπεη λα αλαγλψζεη 
εηδηθφηεξα βηβιία. 
 
Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηνπ ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη ηα είδε δελ είλαη 
ελεκεξσκέλα. Οη κειεηεηέο δελ έρνπλ ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ 2ε Έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ ηελ νπνία κπνξεί λα βξεη θαλείο εχθνια αθφκα θαη ζην internet θαη  θακηά 
αλαθνξά δε γίλεηαη γηα ηελ νδεγία 2000/60/ΔΚ πνπ αθνξά ηα λεξά 
 
Σέινο , ζα πξέπεη ζε εζληθφ επίπεδν λα βξεζεί έλαο θνηλφο θψδηθαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 
θνξέσλ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
παξαθνινχζεζε. 
 
Πνην ζπγθεθξηκέλα κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο:   
 
 

1. «Πποηείνεηαι η παπακολούθηζη 39 ειδών εππεηών, 11 ειδών αμθιβίων 21 ειδών 
ισθύων (όλα ηος γλςκού νεπού)18 ειδών αζπονδύλων ζε ΠΠ» 

 
Όζνλ αθνξά ηε κεζνδνινγία ζηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ παξνπζηάδεηαη ε ηππνπνηεκέλε 
κέζνδνο παξαθνινχζεζεο θαη αθνινπζείηαη σο ηπθινζνχξηεο. Όκσο γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο δηαπηζηψλεηαη φηη ε νκάδα κειέηεο δελ έρεη 
δηακνξθψζεη μεθάζαξε άπνςε αιιά θαηά πσο θαίλεηαη έρεη κπιέμεη ζε πιεξνθνξίεο θαη 
ηερληθέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζε Διιάδα θαη 
εμσηεξηθφ. Όκσο ζηφρνο δελ πξέπεη λα είλαη απηφο, ν θάζε επηζηήκνλαο έρεη θάπνην 
αληηθείκελν, αζρνιείηαη κε νξηζκέλα ζέκαηα θαη δηεμάγεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Όκσο ζε 
εζληθφ επίπεδν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε –πνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε- 
πξέπεη λα θαηαιήμνπκε ζε θαζνιηθά απνδεθηέο κεζφδνπο: ε πιεξνθνξία ππάξρεη, θαη έρνπλ 
εθπνλεζεί ζρέδηα δξάζεο γηα πνιχ πεξηζζφηεξα είδε απ’φηη ε νκάδα κειέηεο ιακβάλεη 
ππφςε ζην ελ ιφγσ παξαδνηέν. Δπνκέλσο δεδνκέλνπ φηη ζε πξψηε θάζε πξέπεη λα 
εθαξκφζνπκε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη δεπηεξεχνληνο έξεπλα, νη κέζνδνη 
παξαθνινχζεζεο γηα ηα είδε πνπ εληάζζνληαη ζηα παξαξηήκαηα ηεο 92/43 ζα πξέπεη λα 
είλαη πην ζπγθεθξηκέλεο φπσο έγηλε κε ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ.   
 
 

2. ει. 123 « Πξνηείλεηαη λα πηνζεηεζεί ην « θνηλφ ζρήκα αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο 
δηαηήξεζεο ηχπσλ νηθνηφπσλ  θαη εηδψλ»  
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Η δηαρείξηζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φρη κφλν κηα ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, αιιά 
πξέπεη λα πξνρσξάεη παξαπέξα θαη λα δηαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ησλ εηδψλ θαη ησλ 
ελδηαηηεκάησλ ηνπο. Έηζη κφλν ζα πξνιάβνπκε λα δηαζψζνπκε επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα 
ζηα νπνία επηθξαηνχλ ηδηαίηεξα επαίζζεηεο ηζνξξνπίεο θαη είλαη απνηέιεζκα ζχλζεησλ 
ζπκβησηηθψλ ζρέζεσλ  πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ εηδψλ ζηνλ εμειηθηηθφ ρξφλν.   
 
 

3. ει. 248 «Ωζηόζο, ιδίωρ για ηα αμθίβια ο απσικόρ καηάλογορ ενδέσεηαι να ππέπει να 
εμπλοςηιζηεί ζηο μέλλον, έηζι ώζηε να πεπιλαμβάνει και είδη ζημανηικά και 
απειλούμενα πος πεπιγπάθηκαν ππόζθαηα….»  

 
Σα είδε δελ πεξηγξάθεθαλ πξφζθαηα απιά πξφζθαηα άιιαμε ε επηζηεκνληθή νλνκαζία ηνπ 
Γέλνπο. 
 
 

4. ει. 286«….Παπέσονηαρ ηην οικολογική και διασειπιζηική γνώζη ηος πεπιβάλλονηορ 
ζηιρ πεπιοσέρ εςθύνηρ ηοςρ, καθώρ και ζήμαηα έγκαιπηρ πποειδοποίηζηρ για ηην 
εμθάνιζη ή εξάπλωζη ειζβολικών ειδών, οι Φοπείρ Διασείπιζηρ θα μποπούζαν να 
ζςμβάλλοςν ζημανηικά ζηην διεπεύνηζη και ανηιμεηώπιζη ηων ζςνεπειών από ηα 
ξενικά είδη»  

 
Σα παξαπάλσ καο βξίζθνπλ απφιπηα ζχκθσλνπο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην σωστά 
καταρτισμένο προσωπικό «θχιαθεο θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ» έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
πξαγκαηνπνηεί απηνςίεο. Απηφ –ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζήκεξα- δελ ήηαλ εθηθηφ ζε αξθεηνχο ΦΓ. 
Σν πξφβιεκα κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε έιιεηςε ζσζηά θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ, είηε ζε 
δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε (θαη αθνχ κεηαμχ καο είκαζηε: άγλνηα, ελδηαθέξνλ γηα ηα ζέκαηα 
παξαθνινχζεζεο) ησλ Γ, είηε ζηελ έιιεηςε απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ ή νηθνλνκηθψλ πφξσλ 
γηα λα πξαγκαηνπνίεζε δεηγκαηνιεςηψλ. 
 
 

5. ει. 288 «α) ηεο εκπλήπωζηρ ηων κοινοηικών και διεθνών ςποσπεώζεων 
παπακολούθηζηρ ηηρ βιοποικιλόηηηαρ και ηων πποζηαηεςόμενων ειδών και ηύπων 
οικοηόπων,β) ηηρ ανηαπόκπιζηρ ζηιρ εθνικέρ ανάγκερ παπακολούθηζηρ ηων 
πποζηαηεςόμενων ειδών και ηύπων οικοηόπων»   

 
Σν ζεκείν α) είλαη ζσζηφ φζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο καο σο πξνο ηελ Δ.Κ. 
φκσο ζεσξψ φηη φζνλ αθνξά ην ζεκείν β) ε νξγάλσζε ηνπ παξαδνηένπ Α.1 είλαη 
ειιηπέζηαηε θαζψο δελ πξνζεγγίδεη θαζφινπ ελδεκηθά είδε θαη ηη πξέπεη λα γίλεη σο πξνο 
απηή ηελ θαηεχζπλζε.   
Σν επίπεδν ελδεκηζκνχ (ρισξίδα θαη παλίδα) ηεο ρψξαο είλαη πνιχ πςειφ θαη ε νκάδα 
κειέηεο δελ έρεη αλαδείμεη θαζφινπ απηφ ην θνκκάηη. Δκείο σο ρψξα έρνπκε ππνρξέσζε 
θαηαξρήλ λα πξνζηαηεχζνπκε ηνλ θπζηθφ καο πινχην. Δπίζεο πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε θαη 
λα εθαξκφζνπκε δηαρεηξηζηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ελδεκηθψλ θαη ζπάλησλ εηδψλ. 
ήκεξα, ζαλ ρψξα δηαζέηνπκε πνιχ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζε επίπεδν εηδψλ ζε ζρέζε κε  
απηά πνπ αξρηθά εληάρζεθαλ ζηνπο θαηαιφγνπο θαη ζηα παξαξηήκαηα ησλ Οδεγηψλ, νπφηε 
είλαη θαηξφο λα ηα αμηνπνηήζνπκε.  
 
 

6. 2.8.3.3 Δθαξκνγή.  
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Η παξάγξαθνο απηή αλαθέξεη βαζηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ αιιά ιείπεη ε 
νπζία. 
 
 

7. 2.8.3.4 Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ . 
 
Πξνηείλεηαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε αλά x ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα λα 
πξαγκαηνπνηεζεί απηή είλαη απαξαίηεηε ε εηνηκαζία βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ θάζε 
πεξίπησζε. Γελ αλαθέξεηαη πνπζελά ην πνηνο ζα εηνηκάζεη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηη 
κνξθή ζα έρνπλ.   
 


