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Ολοκληρωμένα Έργα του Προγράμματος LIFE 
2014-2020

 Έργα στρατηγικού χαρακτήρα

 Υλοποίηση σε εκτεταμένη εδαφική κλίμακα

 Χρηματοδοτούνται από κοινού με τουλάχιστον 

μία ακόμη σχετική χρηματοδοτική πηγή 

 Υλοποίηση του ΠΔΠ – PAF (Πλαίσιο Δράσεων 

Προτεραιότητας)

 Κινητοποίηση συμπληρωματικών 

χρηματοδοτήσεων από άλλες Εθνικές και 

Ευρωπαϊκές πηγές 



Συγκεκριμένα το έργο αποσκοπεί:

 στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος που 
αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις και απειλούνται τόσο σε εθνική όσο και σε περιφερειακή κλίμακα 
μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης και εφαρμογή θεσμικών εργαλείων,

 στην ολοκληρωμένη διαχείριση του δικτύου Natura 2000,

 στην αξιολόγηση της κατάστασης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους,

 στην ενδυνάμωση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών και υπηρεσιών που είναι αρμόδιοι 
για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη φύση,

 στην ενεργό συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών 
Natura 2000,

 στην ευρεία ενημέρωση του ελληνικού κοινού αναφορικά με το δίκτυο Natura 2000 και τη σημασία του 
στη συμμετοχή των πολιτών και την υιοθέτηση νοοτροπιών και συμπεριφορών θετικών απέναντι στις 
περιοχές Natura,

 στην παρακολούθηση των έργων που αφορούν τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και 
χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές.

Σκοπός του έργου LIFE-IP 4 NATURA

Αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη και συντονισμένη πρωτοβουλία για την υλοποίηση του 
Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας της χώρας για το δίκτυο Natura 2000 σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 



Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις, τόσο σε εθνική όσο και 
σε περιφερειακή κλίμακα:

 Εκπόνηση, θεσμοθέτηση και υλοποίηση σχεδίων δράσης ειδών και οικοτόπων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος (Δράσεις Α.1, C.1). 

 Πιλοτική εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 σε 4 γεωγραφικές 
περιοχές της χώρας (Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και τα χωρικά 
όρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας) (Δράση C.2).

 Ανάπτυξη της κατάλληλης μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό, τη χαρτογράφηση και την αξιολόγηση 
των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ελλάδα (κυρίως εντός αλλά και εκτός του δικτύου Natura 2000) 
και εφαρμογή χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών (MAES) σε πιλοτικές 
περιοχές (Δράσεις Α.3, C.6).

 Δημιουργία ενός διαδραστικού και διαλειτουργικού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (ppGIS / 
webGIS) για την οπτικοποίηση και την παρακολούθηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών (Δράση C.4).

 Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των προστατευόμενων 
περιοχών και δημιουργία νέων σύγχρονων εργαλείων άσκησης πολιτικής, τα οποία θα διευκολύνουν 
τη λήψη ορθών αποφάσεων από στελέχη όλων των επιπέδων της δημόσιας διοίκησης για την 
καλύτερη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 (Δράσεις Α.2, Α.4, C.3, C.5).

https://edozoume.gr
/



Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις, τόσο σε εθνική όσο και 
σε περιφερειακή κλίμακα:

• Καθορισμός στόχων διατήρησης για περιοχές ΕΖΔ της χώρας και θεσμοθέτησή τους (Δράση C.7).

• Πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης με στόχο της καλύτερη ενημέρωση του κοινού για τις περιοχές 
Νatura 2000, και την ενεργοποίηση και συμμετοχή του σε δράσεις που αφορούν στην προστασία και 
διαχείρισή τους. Επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (Δράση Ε.1) και μεταφορά 
τεχνογνωσίας σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο (Δράση Ε.2).

• Διαχείριση και παρακολούθηση της πορείας του έργου (Δράση F.1).

• Συντονισμός και κινητοποίηση για την απορρόφηση πόρων από άλλες σχετικές πηγές 
χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικές ή ιδιωτικές) για την εφαρμογή συμπληρωματικών 
μέτρων ή δράσεων (Δράση F.2).

• Επικαιροποίηση του πλαισίου δράσεων προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000 για την περίοδο 
2021-2027 ώστε να υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για τις περιοχές Natura 
2000 (Δράση D.1).

• Παρακολούθηση του αντίκτυπου του έργου (Δράσεις D.1, D.2, D.3, D.4., D.5).

LIFE-IP 4 NATURA Φάση Ι (12/2017 - 11/2019)

 25 Παραδοτέα 

 20 Ορόσημα https://edozoume.gr/



Συμπληρωματική Πηγή Χρηματοδότησης του Έργου

Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης 
για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 (MIS 5001223)

Ιανουάριος 2019 
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ΔΡΑΣΗ Α1 
Εκπόνηση και θεσμοθέτηση Σχεδίων Δράσης για είδη 

και οικοτόπους Κοινοτικού ενδιαφέροντος

 Υπεύθυνος Δράσης: ΥΠΕΝ

 Συμμετέχοντες Εταίροι: ΠΠ, ΔΠΘ, WWF, EOE, ΠΤ

 Διάρκεια Δράσης: 36 μήνες (1-12-2017 – 30-11-2020)



Από τον Ν. 3937/2011 για τη Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας (άρθρο 4 παρ. 5γ
και 5.ε και άρθρο 10 παρ. 2)
προβλέπεται η εκπόνηση Σχεδίων
Δράσης (ΣΔ) για σημαντικά και
προστατευόμενα είδη της ελληνικής
πανίδας. Με τα Εθνικά Σχέδια Δράσης
περιγράφονται τα μέτρα και οι
πολιτικές που πρέπει να ακολουθηθούν
για την προστασία και διαχείριση των
ειδών.

Εκπόνηση και θεσμοθέτηση
Σχεδίων Δράσης ειδών και
οικοτόπων Κοινοτικού
Ενδιαφέροντος.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί την εφαρμογή
βασικών οδηγιών και κανόνων από τα κράτη μέλη για την προστασία της
βιοποικιλότητας κυρίως στο πλαίσιο των Οδηγιών για τα Πουλιά (Οδηγία
79/409/ΕΟΚ) και τους Οικοτόπους (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), μέσα από τις οποίες
προβλέπεται η εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων για τις Προστατευόμενες
Περιοχές, τους Τύπους Οικοτόπων και τα Είδη Προτεραιότητας.

Σκοπός της Δράσης



A.1 Εκπόνηση και θεσμοθέτηση 
Σχεδίων Δράσης 

ειδών και οικοτόπων
Κοινοτικού Ενδιαφέροντος  

Α.1.3 Εκπόνηση και θεσμοθέτηση των 
Σχεδίων Δράσης 

A.1.2 Θεσμοθέτηση του 
περιεχομένου/προδιαγραφών για 

την Εκπόνηση των Σχεδίων Δράσης

A.1.1 Επιλογή των ειδών και 
οικοτόπων για τα οποία θα 

εκπονηθούν τα Σχέδια Δράσης



A.1.1 Επιλογή των ειδών/οικοτόπων για την εκπόνηση των ΣΔ

Ημερομηνία ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ

10/5/2018 ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ

14/5/2018 ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

15/5/2018 ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ

21/5/2018 ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ

22/5/2018 ΧΛΩΡΙΔΑ

29/5/2018 ΑΜΦΙΒΙΑ/ΕΡΠΕΤΑ

31/5/2018 ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ

A1. Εκπόνηση και θεσμοθέτηση Σχεδίων Δράσης για είδη και οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος



…ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ/ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΔ

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΔΠ (PAF)

 ΑΠΕΙΛΕΣ & ΠΙΕΣΕΙΣ

 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ/ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ



ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΩΝ

ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ
*Ladigesocypris ghigii
Trouts Multispecies Action Plan (Salmo lourosensis, Salmo macedonicus, Salmo
farioides, Salmo pelagonicus, Salmo peristericus)

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
*Ursus arctos
Rupicapra rupicapra balcanica

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ
Vultures Multispecies Action Plan (Gyps fulvus, Gypaetus barbatus, Aegypius
monachus)

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ 2250* - Coastal dunes with Juniperus spp.

ΧΛΩΡΙΔΑ *Silene holzmannii

ΑΜΦΙΒΙΑ/ΕΡΠΕΤΑ
*Caretta caretta
Pelophylax cerigensis

ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ Parnassius apollo

ΚΗΤΩΔΗ
Phocoena phocoena
Tursiops truncatus

ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

*Monachus monachus

A1. Εκπόνηση και θεσμοθέτηση Σχεδίων Δράσης για είδη και οικοτόπους κοινοτικού 
ενδιαφέροντος A.1.1 Επιλογή των ειδών/οικοτόπων για την εκπόνηση των ΣΔ



A1. Εκπόνηση και θεσμοθέτηση Σχεδίων Δράσης για είδη και οικοτόπους 
κοινοτικού ενδιαφέροντος

 Το Σχέδιο Περιεχομένων και Προδιαγραφών Σχεδίων Δράσης 
παρουσιάστηκε σε ειδική συνεδρία κατά τη διάρκεια του 9ου Πανελληνίου 
Οικολογικού Συνεδρίου (Κρήτη, 5/10/2018). Οι εταίροι του έργου έλαβαν 
υπόψη τα σχόλια της Ελληνικής Επιστημονικής Κοινότητας και των σχετικών 
εμπλεκόμενων μερών. 

 Περαιτέρω σχόλια λήφθησαν από την Επιστημονική Συμβουλευτική 
Επιτροπή του Έργου.

 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προετοίμασε τη νομική 
επεξεργασία του κειμένου και τη μετατροπή του σε Σχέδιο Υπουργικής 
Απόφασης το οποίο προωθήθηκε για δημόσια διαβούλευση από το 
ενδιαφερόμενο κοινό. 

 Γνωμοδότηση Επιτροπή Φύση 2000

 Θεσμοθέτηση Περιεχομένων και Προδιαγραφών Σχεδίων Δράσης



ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ / 
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

(i) Συνοπτική 
περιγραφή της 
κατανομής και 
πληθυσμιακής 
κατάσταση του 
κάθε είδους, η 
κατάσταση 
διατήρησης και οι 
απειλές/πιέσεις 
για την επιβίωσή 
τους, οι 
απαραίτητες 
δράσεις για την 
επίτευξη των 
στόχων και τα 
οφέλη από την 
υλοποίηση των 
Σχεδίων δράσης.

(i) Βιολογικές, πληθυσμιακές και 
οικολογικές παράμετροι που 
προσδιορίζουν το πλαίσιο 
δράσεων προστασίας και 
διαχείρισης των ειδών

(ii) Λεπτομερής ανάλυση των 
βασικών απειλών για την 
επιβίωση του είδους και των 
αιτίων θνησιμότητας καθώς 
επίσης, όπου εφικτό, και 
ανάλυση του βαθμού απειλής

(iii) Διεθνής νομοθεσία και 
συμβάσεις για την προστασία 
των ειδών

(iv) Κοινωνικό-οικονομική ανάλυση 
με προσδιορισμό των ομάδων 
που επιδρούν ή επηρεάζονται 
θετικά ή αρνητικά από τα είδη ή 
και από τις δράσεις για την 
προστασία και διαχείρισή τους.

(i) Ειδικοί στόχοι που 
σχετίζονται με τον 
πληθυσμό των ειδών

(ii) Ειδικοί στόχοι που 
σχετίζονται με την 
εξάπλωση ή την κατανομή 
των ειδών

(iii) Αναλυτική παρουσίαση 
των μέτρων σε πίνακα με 
δράσεις και τους φορείς 
υλοποίησης, δείκτες 
παρακολούθησης, 
εκτιμώμενο κόστος, με 
δυνατότητα 
διαβαθμισμένης 
αξιολόγησης της 
σημαντικότητας και της 
αμεσότητά τους. 

(iv) Επισκόπηση και ανάλυση 
της βιβλιογραφίας



Στόχοι Μέτρα/Δράσεις
Φορέας 

Υλοποίησης

Αξιολόγηση/
Ιεράρχηση 

Σημαντικότητας

Αξιολόγηση/
Ιεράρχηση 

Αμεσότητας 
Εφαρμογής

Συνάρτηση/
Συσχέτιση με τις 

υφιστάμενες 
απειλές-πιέσεις

Πληθυσμός/
Περιοχή 

Εφαρμογής

Χρονοδιά
γραμμα

Υλοποίησης

Συνολικό 
Κόστος

Πηγές 
Χρηματοδό

τησης

Προϋπολογι
σμός 

Παρακολού
θησης

Στόχος 1

Μέτρο/Δράση 1.1

Μέτρο/Δράση 1.2

Μέτρο/Δράση 1.3

Στόχος 2

Μέτρο/Δράση 2.1

Μέτρο/Δράση 2.2

Μέτρο/Δράση 2.3



Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

Δράση Α1
Τα αποτελέσματα του έργου θα χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές του
ΥΠΕΝ και θα παρέχονται κατευθύνσεις σε περιφερειακό επίπεδο σε
υπηρεσίες της αποκεντρωμένης, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπούς
φορείς και οργανισμούς ώστε να εφαρμόσουν τα μέτρα που προτείνονται για
την προστασία και διατήρηση των ειδών/οικοτόπων, τόσο σε τοπικό όσο και
σε εθνικό επίπεδο.

Στην ανταπόκριση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, όπως 
αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την 
ΚΥΑ 33318/3028/11-12-1998 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-
98) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
(ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας».

Στην επίτευξη των στόχων
διατήρησης των
ειδών/οικοτόπων.



Ε1. Επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του 
έργου

F1. Δομή και Διαχείριση Προγράμματος

A1. Εκπόνηση και θεσμοθέτηση σχεδίων δράσης 
για είδη και οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος

A2. Διασφάλιση της συμβατότητας και 
βελτιστοποίηση των προδιαγραφών όλων των 

υπαρχόντων δεδομένων για την παρακολούθηση 
του δικτύου Natura 2000 σε εθνικό επίπεδο

Α3. Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών (MAES)

Α4. Χαρτογράφηση και ανάλυση των 
εμπλεκόμενων μερών του έργου

C3. Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος 
Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) για τη διαχείριση 

των περιοχών Natura 2000

C4. Δημιουργία ενός διαδραστικού και 
διαλειτουργικού συστήματος γεωγραφικών 

πληροφοριών (PPGIS) / webGIS για την 
οπτικοποίηση και την παρακολούθηση των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών

C6. Εφαρμογή χαρτογράφησης και αξιολόγησης των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών (MAES) σε πιλοτικές περιοχές

C5. Ενίσχυση των ικανοτήτων των εμπλεκόμενων 
μερών και τελικών χρηστών

C1. Πιλοτική εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης για τα είδη και 
τους οικοτόπους

C2. Πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένα Σχέδια Διαχείρισης 
περιοχών NATURA 2000 σε τέσσερις Περιφέρειες της Ελλάδας

D1. Παρακολούθηση της συμβολής του έργου στην 
υλοποίηση του ΠΔΠ 2014-2020 και της συνολικής προόδου 
του ΠΔΠ 2014-2020, σύνταξη/αναθεώρηση του ΠΔΠ 2021-

2027, παρακολούθηση της επιτυχίας των δράσεων ενίσχυσης 
ικανοτήτων 

D2. Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης περιοχών Natura 2000

D3. Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 
την εφαρμογή των σχεδίων δράσης σε εθνική κλίμακα

D4. Παρακολούθηση των λειτουργιών των οικοσυστημάτων του 
έργου

D5. Παρακολούθηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του έργου

Ε2. Μεταφορά τεχνογνωσίας σε 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο

F2. Συντονισμός Συμπληρωματικών Χρηματοδοτικών Πόρων Συμπληρωματικές Δράσεις & Χρηματοδότηση

C7. Καθορισμός στόχων διατήρησης και μέτρων 
για ΕΖΔ



Κατάθεση ΣΔ για την αρκούδα 
(Ursus arctos), ΣΔ για τη φώκια 
(Monachus monachus), ΣΔ για τη 
φώκαινα (Phocoena phocoena) και 
το ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus) 
και ΣΔ για το γκιζάνι 

(Ladigesocypris ghigii).

Α.1.3 Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης ειδών 
και οικοτόπων Κοινοτικού 
Ενδιαφέροντος.

Σχέδια Κ.Υ.Α.
ΣΔ Τ.Ο. *2250, Silene holzmannii, Πέστροφες
(Salmo farioides, Salmo lourosensis, Salmo
macedonicus, Salmo peristericus, Salmo
pelagonicus), Λεπιδόπτερο (Parnassius apollo),
Βάτραχος της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis),
Πτωματοφάγα (Gyps fulvus, Gypaetus barbaturs,
Aegypius monahus), Αγριόγιδο (Rupicapra
rupicapra balcanica), Θαλάσσια χελώνα (Caretta
caretta)*LIFEEUROTURTLE

Δέσμες Μέτρων

Εφαρμογή: ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 – 2020

LIFE-IP 4 NATURA

Τοπικές διαβουλεύσεις και ενσωμάτωση σχολίων
Επικαιροποιημένη έκδοση ΣΔ

Τοπικές διαβουλεύσεις και ενσωμάτωση σχολίων
Επικαιροποιημένη έκδοση ΣΔ

11+1 
Σχέδια 
Δράσης 

Σχέδια K.Y.A

 Δημόσια Διαβούλευση
 Επιτροπή Φύση 2000

Α.1.3 Θεσμοθέτηση Σχεδίων Δράσης 
ειδών και οικοτόπων Κοινοτικού 
Ενδιαφέροντος.



Με τη συγχρηματοδότηση 
του προγράμματος LIFE

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση 
του Πράσινου Ταμείου

LIFE-IP 4 NATURA
LIFE16 IPE/GR/000002

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας



LIFE-IP 4 NATURA 

(LIFE16 IPE/GR/000002)

Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και 

διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura

2000, των ειδών, των οικοτόπων και των 

οικοσυστημάτων στην Ελλάδα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καφέ Αρκούδα 

(Ursus arctos)

Παραδοτέο Δράσης A.1

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ημερίδα Διαβούλευσης, 8, Οκτωβρίου 2020



Τηλεδιάσκεψη παρουσίασης του υπό εκπόνηση 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καφέ Αρκούδα

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

Βιολογικές, Οικολογικές Παράμετροι για το είδος – Πιέσεις & Απειλές  

Γιώργος Μερτζάνης (δρ. βιολογίας – ΚΑΛΛΙΣΤΩ)

Αλέξανδρος Α. Καραμανλίδης (δρ. βιολογίας – ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ)



Εισαγωγή – Γιατί η αρκούδα?

➢ Η καφέ αρκούδα (Ursus arctos) αποτελεί παγκοσμίως

ένα εμβληματικό είδος, όπως επίσης και ένα είδος

«ενδείκτη» (flagship ή umbrella species), η παρουσία

του οποίου συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών

της βιοκοινότητας και των οικοσυστημάτων στα

οποία διαβιεί

➢ Η Ελλάδα έχει το προνόμιο να φιλοξενεί την

καφέ αρκούδα με μια μεγάλη ιστορική

συνέχεια ενώ αποτελεί σήμερα τη νοτιότερη

περιοχή εξάπλωσης του είδους σε ολόκληρη

την Ευρωπαϊκή ήπειρο, κατέχοντας μια κομβική

θέση και ρόλο για την επιβίωση του είδους στη

νότια Ευρώπη.

➢ Η καφέ αρκούδα συνδέεται με το

δασογενές περιβάλλον καθώς και με

αγροδασικά οικοσυστήματα υψηλής

παραγωγικότητας. Προσαρμογή και

σε πιο «ανθρωπογενή» τοπία και

οικοσυστήματα, με αποτέλεσμα την

αλληλεπίδρασή της με τον

άνθρωπο.
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Μεθοδολογία

• Για τα κεφάλαια τεκμηρίωσης και αξιολόγησης

βασίστηκε σε εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα

(μεγάλο μέρος των βιβλιογραφικών πηγών

προέκυψε και από μελέτες στην Ελλάδα για την

περίοδο 1994-2020 κυρίως στο πλαίσιο του

Ευρωπαϊκού προγράμματος «LIFE»).

• Χρησιμοποιήθηκαν επίσης: στοιχεία από την

1η, 2η 3η και 4η Εθνική Έκθεση Αναφοράς της

Οδηγίας των Οικοτόπων & Ειδών (92/43

EEC, αρθ.17), η βάση του δικτύου περιοχών

Natura 2000, η βάση δεδομένων του

προγράμματος της Εποπτείας Ειδών και

Οικοτόπων 2014 - 2015.

• Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης σε εργασίες

δημοσιευμένες σε έγκριτα επιστημονικά

περιοδικά.



Βασικές παράμετροι του είδους: Εξέλιξη - Χαρακτηριστικά

➢ Παλαιοντολογικές μελέτες απολιθωμάτων αναγνωρίζουν στο είδος Ursus etruscus, ηλικίας

1,5 - 2 εκατομμυρίων ετών, την πραγματική αφετηρία της οικογένειας των Αρκτίδων

(Ursidae) στην Ευρώπη. Η καφέ αρκούδα (Ursus arctos) είναι ένα από τα (8) είδη.

➢ Τα οκτώ είδη αρκούδας προσαρμόστηκαν στα πιο αντιπροσωπευτικά και ακραία

οικοσυστήματα του πλανήτη: από την παγωμένη αρκτική ζώνη (πολική αρκούδα), έως τα

υγρά τροπικά δάση της Νότιας Αμερικής («διοπτροφόρος» αρκούδα των Άνδεων»)

➢ Μορφομετρικά η καφέ αρκούδα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο είδος αρκούδας στον

πλανήτη (έως 700kg) μετά την πολική αρκούδα. Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ζώο που

έχει παρατηρηθεί ήταν βάρους 400 kg. Παρατηρείται σεξουαλικός διμορφισμός (♂>♀)



Βασικές Παράμετροι του είδους: Γεωγραφική Εξάπλωση

➢ Η καφέ αρκούδα είναι το είδος με

την ευρύτερη κατανομή

παγκοσμίως σε σχέση με τα άλλα

(7) είδη. Ωστόσο τον προηγούμενο

αιώνα πληθυσμοί και ενδιαίτημα

μειώθηκαν κατά 50% και 60%

αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή

ήπειρο. Συνολικός παγκόσμιος

πληθυσμός ~ 178.000 άτομα.

Ευρώπη : 17.000 άτομα σε 10 υπο-

πληθυσμούς με έντονο

κατακερματισμό. Σε 2 χώρες τις

Ευρώπης (Ιταλία, Γαλλία) έχει γίνει

ενίσχυση του πληθυσμού

(restocking) από τον πληθυσμό της

Σλοβενίας. Στην Κεντρική Ιταλία

(7) ταυτοποιήθηκε το μοναδικό

υπο-είδος: Ursus arctos

marsicanus.



Βιολογικές και οικολογικές παράμετροι της καφέ αρκούδας

Τροφικές συνήθειες: H καφέ αρκούδα είναι οπορτουνιστικό παμφάγο ζώο, με ένα υψηλής

ποικιλότητας διαιτολόγιο. Λόγω του σωματικού μεγέθους της και του χειμερίου λήθαργου, η

αρκούδα καταναλώνει μεγάλες ποσότητες τροφών υψηλής θρεπτικής αξίας για να καλύψει το

ενεργειακό της ισοζύγιο και τις βιολογικές της απαιτήσεις. Δύο περίοδο «υπερφαγίας»: εαρινή

και ύστερη φθινοπωρινή. Τροφικές πηγές: 85% φυτικής προέλευσης – 15% ζωϊκής.

Αναγνωρίσθηκαν 46 είδη, εκ των οποίων (37) είναι είδη φυτικής προέλευσης. Οι (16) από τις

(46) τροφικές πηγές, είναι καλλιεργούμενα είδη, ενώ (9) είναι είδη των ανοικτών εκτάσεων.



Βιολογικές και οικολογικές παράμετροι της καφέ αρκούδας

Τροφικές συνήθειες: η αρκούδα, με το διαιτολόγιο και την κινητικότητά της, λειτουργεί

ακούσια, μέσω των περιττωμάτων της ως φυσικός μεταφορέας και σπορέας φυτικών ειδών,

επηρεάζοντας έτσι τη σύσταση της δασικής βλάστησης. (φαινόμενο της ενδο-ζωοχωρίας). Το

πεπτικό περιβάλλον της αρκούδας ενισχύει την φυτρωτικότητα των σπόρων από τους καρπούς

που καταναλώνει. Στη Μεσογειακή ζώνη από 50 είδη φυτών με σαρκώδεις καρπούς το 46%

μεταφέρονται ακούσια μέσω των σπόρων και των περιττωμάτων και διασκορπίζονται από ένα

ή περισσότερα είδη θηλαστικών (μεταξύ αυτών και η καφέ αρκούδα).
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Βιολογικές – Οικολογικές παράμετροι του είδους: Διαχείμαση

➢ Ο χειμέριος λήθαργος είναι κομβικού

χαρακτήρα στρατηγική επιβίωσης (σε επίπεδο

φυσιολογίας του οργανισμού). Μέση χρονική

διάρκεια στην Ελλάδα ~ 83 ημέρες.

➢ Οι οργανικές/φυσιολογικές προσαρμογές της

αρκούδας στη φάση αυτή υπερνικούν την

πείνα, την ανουρία, την υπερλιπιδαιμία και

την κατάσταση μυοσκελετικής αδράνειας. Οι

μύες και τα οστά διατηρούνται αναλλοίωτα,

ενώ η αθηροσκλήρωση και η καρδιακή νόσος

φαίνεται να απουσιάζουν. Για τους λόγους

αυτούς, η αρκούδα αποτελεί αντικείμενο

επισταμένων μελετών στην ιατρική επιστήμη.

➢ Κατά τη διαχείμαση οι αρκούδες γεννούν

μέσα στη φωλιά (συγχρονισμός τοκετού τελη

Ιανουαρίου–αρχές Φεβρουαρίου),

παραμένουν υγιείς και σε εγρήγορση ή

διεγείρονται εύκολα.



Βασικές παράμετροι του είδους: Κοινωνική Συμπεριφορά - Αναπαραγωγή

➢ Η καφέ αρκούδα είναι είδος μονήρες. Η αναπαραγωγική περίοδος (Μάϊος-Ιούλιος) είναι η

κύρια περίοδος αλληλεπιδράσεων με ομοειδή. Το σύστημα ζευγαρώματος είναι πολυγαμικό.

Οι χωροκράτειες αλληλεπικαλύπτονται, τόσο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου όσο και του

αντίθετου φύλου. Ο ζωτικός χώρος των αρσενικών είναι μεγαλύτερος. Συνολικά κυμαίνεται

από 50km2 για τα θηλυκά με μικρά έως 320km2 στα ανήλικα αρσενικά. Συμπεριφορά

«σήμανσης» κατά την αναπαραγωγή. Βραδείς αναπαραγωγικοί ρυθμοί. Σεξουαλική

ωριμότητα στα 4-5 έτη - παρατεταμένοι αναπαραγωγικοί κύκλοι (1-2 έτη). 2 νεογνά/κύηση

(μ.ο.)-Διαφορική κύηση-Νεογνά 300-400gr. Νεογνική θνητότητα ~50%



https://www.researchgate.net/publication/226196220_Zoochory_The_Dispersal_Of_Plants_
By_Animals

Βασικές παράμετροι του είδους:  Κιρκάδια/εποχική Δραστηριότητα 

➢ Η αρκούδες στην Ελλάδα είναι πιο δραστήριες τις βραδυνές-νυχτερινές ώρες και κατά τη

διάρκεια της άνοιξης και του φθινοπώρου (περίοδοι υπερ-φαγίας). Η κάμψη της

δραστηριότητας που παρατηρείται κατά την θερινή περίοδο οφείλεται στην προσπάθεια

εξοικονόμησης ενέργειας σε μια περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες. Η εντονότερη

νυχτερινή δραστηριότητα είναι και μέσο αποφυγής της ανθρώπινης παρουσίας.



Βασικές παράμετροι του είδους: Επιλογή / Χρήση ενδιαιτήματος:

➢ Η επιλογή του πλέον κατάλληλου

ενδιαιτήματος (habitat selection) είναι πολύ-

παραγοντική και διαφοροποιείται ανάλογα με

το φύλο και την ηλικία. Οι αρκούδες στην

Ελλάδα προτιμούν περιοχές με χαμηλή

ανθρωπογενή παρέμβαση (π.χ. περιοχές με

έντονο ανάγλυφο), ενώ αποφεύγουν περιοχές με

έντονες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.

➢ Διαφοροποιήσεις:τα θηλυκά χρησιμοποιούν

περισσότερο τομείς κοντά σε κατοικημένες

περιοχές, περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο

και τομείς κοντά στο πρωτεύον και δευτερεύον

οδικό δίκτυο (βασικός λόγος: αποφυγή

βρεφοκτονίας). Οι αρσενικές χρησιμοποιούν

περισσότερο τομείς σε μεγάλο υψόμετρο, με

δασώδη/θαμνώδη βλάστηση. Τα πρότυπα

χρήσης ενδιαιτήματος των ανήλικων αρσενικών

αρκούδων είναι ενδιάμεσα με εξαίρεση τις

εντατικές καλλιέργειες με υψηλότερη χρήση.



Πληθυσμοί και γενετική κατάσταση της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα

Εκτίμηση του ελάχιστου πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο

• Μέθοδος: Τριχοπαγίδες, ανάλυση γενετικού υλικού

• Δειγματοληψίες: 4 υπο-πυρήνες

• Βίτσι-Βαρνούντας: 68 άτ., πυκνότητα: 54 

άτ./1.000 km2

• Βόρεια Πίνδος: 53 άτ, 50 άτ./1.000 km2

• Κεντρική Πίνδος: 51 άτ, 51 άτ./1.000 km2

• Νότια Πίνδος; 10 άτ., 10 άτ./1.000 km2

1. (2010) Συντηρητική εκτίμηση > 450- 500 άτομα

2. Σημαντική ανάκαμψη

3. Η χαμηλότερη πυκνότητα στον πληθυσμό των 

Διναρικών Άλπεων - Πίνδου



Πληθυσμοί και γενετική κατάσταση της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα

Γενετική κατάσταση της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα

Σαφείς διαφορές στη γενετική σύσταση των πληθυσμών του είδους στη Ροδόπη και την 

Πίνδο. 

Ο πληθυσμός της Ροδόπης, που ανήκει στον πληθυσμό της ανατολικής Βαλκανικής  

διαφέρει γενετικά από τον πληθυσμό της αρκούδας της Πίνδου, ο οποίος ανήκει στον 

διασυνοριακό πληθυσμό των Δηναρικών Άλπεων-Πίνδου. 
5 διακριτοί γενετικοί πυρήνες

Ροδόπη

Βίτσι – Βαρνούντας

Βόρεια Πίνδος

Κεντρική Πίνδος

Νότια Πίνδος



Πληθυσμοί και γενετική κατάσταση της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα

Γενετική κατάσταση της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα

Γενετική ροή από Νότο προς Βορρά

• Αποτελέσματα της ανάλυσης sPCA

σχετικά με τη γενετική δομή και

της ανάλυσης BAYESASS που

αφορά στη γενετική ροή των

πληθυσμών της καφέ αρκούδας

στην οροσειρά της Πίνδου.

• Το πάχος των βελών (σε

συνάρτηση με τους αριθμούς που

τους συνοδεύουν) συμβολίζει την

ένταση της γενετικής ροής. VV =

Βίτσι – Βαρνούντας, PN = Βόρεια

Πίνδος, PC = Κεντρική Πίνδος, PS

= Νότια Πίνδος. Α) Άξονας Α της

ανάλυσης sPCA, Β) Άξονας Β της

ανάλυσης sPCA (Karamanlidis et

al. 2018).



Κομβικές Βιολογικές – Οικολογικές παράμετροι  

Βραχύ 
προσδόκιμο 

ζωής

Βραδείς 
αναπαραγωγ
ικοί ρυθμοί

Υψηλή
νεογνική 

θνησιμότητα

Υψηλή 
ευαισθησία 

στον χειμέριο 
ύπνο

Ανάγκες σε 
εκτεταμένο 

παραγωγικό
ενδιαίτημα με 
μωσαϊκότητα



Χάρτες εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης

Η γεωγραφική εξάπλωση της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα

Σημαντική ανάκαμψη

(τα τελευταία ~15 χρόνια το εύρος της εξάπλωσης της 

καφέ αρκούδας στην Πίνδο έχει αυξηθεί περίπου 100%)

• Η χωροκατανομή (Distribution) της καφέ αρκούδας

ανέρχεται σε 24.105 τετ. χλμ.

• Εύρος (Range) της κατανομής ανέρχεται σε 37.603 τετ.

χλμ.

• Μόλις ένα μικρό ποσοστό του κατάλληλου

ενδιαιτήματος για την αρκούδα βρίσκεται αυτή τη

στιγμή σε καθεστώς προστασίας μέσα στα πλαίσια του

Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών

• Μόλις το 33% των περιοχών Natura 2000 εφαρμόζουν

ειδικές δράσεις διαχείρισης για την προστασία του

είδους.



Χάρτες εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης

Η γεωγραφική εξάπλωση της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα

• Μέχρι 16ο αιώνα: Ευρέως διαδεδομένη στην

ηπειρωτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

• > 18ο αιώνα: Δραστική μείωση, κυρίως εξαιτίας

της θήρευσης και της αλλαγής του βιότοπού της.

• Σήμερα: Δύο ανεξάρτητοι πληθυσμοί σε Ροδόπη

(Φαλακρό, δασικά συμπλέγματα Ελατιάς και

Φρακτού) και Πίνδο (από Φλώρινα μέχρι λίμνη

Πλαστήρα).

• Τα τελευταία χρόνια: Σταθερές ενδείξεις

παρουσίας σε περιοχές στις οποίες το είδος δεν

είχε καταγραφεί στο παρελθόν (επανεμφάνιση σε

τομείς ιστορικής παρουσίας, π.χ. ορεινό άξονα

Βόρα – Ολύμπου, Βέρμιο, Στερεά Ελλάδα μέχρι

και την ορεινή Ναυπακτία.

Σημαντική ανάκαμψη
(τα τελευταία ~15 χρόνια το εύρος της εξάπλωσης της καφέ αρκούδας 

στην Πίνδο έχει αυξηθεί περίπου 100%)



Κατάσταση Διατήρησης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εύρος εξάπλωσης FV

Πληθυσμός U1

Ενδιαίτημα του είδους U1

Μελλοντικές προοπτικές FV

Κατάσταση Διατήρησης Μη ευνοϊκή - U1

Τάση Κατάστασης Διατήρησης Βελτιούμενη Ι (+)

• Μέγεθος πληθυσμού: 400 - 500 άτομα (200 - 300 εντός Ειδικών Ζωνών Διατήρησης),

αυξανόμενη τάση.

• Η τάση της κατάστασης του ενδιαιτήματος: «Αυξανόμενη» [I – Increasing (+)].

• H επιφάνεια του κατάλληλου ενδιαιτήματος: 16.825 τετ. χλμ.

• Η επιφάνεια του διαθέσιμου ενδιαιτήματος: 17.850 τετ. χλμ.

• Καφέ αρκούδας στις ΕΖΔ Natura 2000: καταγράφεται στα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων 46

περιοχών.



Πιέσεις - Απειλές

Σύμφωνα με την 4η Εξαετή αναφορά ταυτοποιούνται:

2 Πιέσεις/Απειλές με υψηλή ένταση για την καφέ αρκούδα στην Ελλάδα

• B09 Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων

• G10 Παράνομο κυνήγι/θανάτωση

11 Πιέσεις/Απειλές με μέτρια ένταση:

• Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (D01,

D02, D03, D07, E01, F05)

• G12 Τυχαία θανάτωση, G13 Δηλητηρίαση ζώων, H04 Βανδαλισμός ή εμπρησμός, Η06

Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο, N06

Αποσυγχρονισμός των βιολογικών/οικολογικών διεργασιών λόγω κλιματικής αλλαγής.

Επαναξιολόγηση: ταυτοποίηση επιπλέον 5 Πιέσεων/Απειλών

Α01 Μετατροπή φυσικών ή ημιφυσικών εκτάσεων σε εντατικές καλλιέργειες, Α07 Εγκατάλειψη

αειφόρων πρακτικών χρήσης αγροτικών και αγροδασικών συστημάτων, B10 Παράνομες υλοτομίες,

B15 Δασοκομικές πρακτικές/σύντομος χρόνος περιφοράς, B16 Μεταφορά ξυλείας/διανοίξεις δρόμων



Πιέσεις - Απειλές

Αλλοίωση, απώλεια και κατακερματισμός βιοτόπου (Α01, Α07, B09, Β10, Β15, Β16, D01, D02, D03, D07, E01,

F05)

Παράδειγμα: Εγκατάσταση Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής

Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)

• Επιπτώσεις από τη γενική όχληση κατά τη φάση κατασκευής.

• Επιπτώσεις από την ηχητική όχληση κατά τη διάρκεια κατασκευής

και λειτουργίας.

• Επιπτώσεις από την κατασκευή συνοδών έργων οδοποιίας

μεταφοράς υλικού και πρόσβασης.

• Επιπτώσεις από την συνολική αλλοίωση του ενδιαιτήματος και

όχληση του πληθυσμού.

• Οι επιπτώσεις της λειτουργίας ενός Α.Σ.Π.Η.Ε από μια ευρύτερη

σκοπιά (Βλ. συνολικός χωροταξικός σχεδιασμός).



Πιέσεις - Απειλές

Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και

συναφείς υποδομές μεταφορών (π.χ.

γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες) (E01)

Παράδειγμα: κατασκευή κλειστών

αυτοκινητοδρόμων (π.χ. Εγνατία Οδός

και κάθετοι άξονες)

• Αλλοίωση, απώλεια και

κατακερματισμός του βιότοπου της

αρκούδας.

• Δυνητικός κίνδυνος της απομόνωσης

υποπληθυσμών και τελικά της

εξαφάνισής τους, αν ο πληθυσμός

που απομονώνεται είναι πολύ μικρός

ή καταπέσει σε γενετική υποβάθμιση

λόγω ενδο-αναπαραγωγικής

αιμομιξίας.



Πιέσεις - Απειλές
Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφείς υποδομές μεταφορών (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες,

σήραγγες) (E01)

• Υψηλά ποσοστά ανθρωπογενούς θνησιμότητας 

• Αλλαγή στα πρότυπα κίνησης των ζώων



Πιέσεις - Απειλές

Παράνομο κυνήγι/θανάτωση (G10), τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας

και κυνηγιού (G12))

• Αλλοίωση στην δυναμική και δομή του πληθυσμού



Πιέσεις - Απειλές

Παράνομο κυνήγι/θανάτωση (G10), τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας

και κυνηγιού (G12)) : Αλλοίωση στην δυναμική και δομή του πληθυσμού.

Χάρτες κατανομής έντασης ανθρωπογενούς
θνησιμότητας αρκούδας (αριστερά) και κατανομή
έντασης θανατώσεων από δηλ. δολώματα σε είδη
πανίδας μεταξύ των οποίων και αρκούδα (δεξιά).



Πιέσεις - Απειλές

Παράνομο κυνήγι/θανάτωση (G10), τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας

και κυνηγιού (G12)) : Σύνδεση με ζημιές από αρκούδα στην αγροτική παραγωγή.

➢ οι ζημιές που προκαλούν οι αρκούδες στην Ελλάδα στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, και

με δεδομένη την ανάκαμψη του είδους που έχει παρατηρηθεί σχετικά πρόσφατα,

αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους σύγκρουσης αρκούδας – ανθρώπου

➢ Δεδομένου ότι οι ζημιές από τις αρκούδες στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο παρουσίασαν

αυξητικές τάσεις για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο καθώς και το γεγονός ότι

λαμβάνουν χώρα σε όλη την εξάπλωση του είδους και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,

έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται και τα κρούσματα αυτοδικίας των ανθρώπων της

υπαίθρου για να προστατέψουν τις περιουσίες τους

➢ Οι στο ζωϊκό κεφάλαιο δείχνουν αυξητική τάση για την περίοδο (1999 - 2005), ενώ η

τάση αυτή δείχνει να αναστρέφεται στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας (2006 -

2016). Σε ότι αφορά την πτωτική τάση των περιστατικών δεν μπορεί να αποκλειστεί

και η θετική επίδραση της μεγαλύτερης διάδοσης στη χρήση των προληπτικών μέτρων.



Πιέσεις - Απειλές

Παράνομο

κυνήγι/θανάτωση (G10),

τυχαία θανάτωση (λόγω

δραστηριοτήτων αλιείας

και κυνηγιού (G12)):

Σύνδεση με ζημίες από

αρκούδα στην αγροτική

παραγωγή.



Πιέσεις - Απειλές

Επιπτώσεις στο ενδιαίτημα από τις λανθασμένες δασοκομικές πρακτικές και τις αλλαγές

χρήσεων γης (Α01, Α07, B09, Β10, Β15, Β16)

Θεωρητικά: Αποψιλωτικές υλοτομίες μπορεί να επιδράσουν αρνητικά, ιδιαίτερα όταν τα επίπεδα

ανθρωπογενούς θνησιμότητας είναι υψηλά σε σχέση με τους δρόμους, ακυρώνοντας τυχόν

βραχυπρόθεσμα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από την αυξημένη διαθεσιμότητα

συγκεκριμένων τροφικών πηγών που συνδέονται με τη δημιουργία δασικών διακένων.

Στην Ελλάδα: Συνεχιζόμενη πρακτική της αποψιλωτικής υλοτομίας σε δάση φυλλοβόλων του

γένους Quercus sp. – ταυτόχρονα αφαιρείται δραστικά και σε μεγάλες εκτάσεις μια δασική τροφική

πηγή (καρποί δρυός) καθοριστικής σημασίας για την αρκούδα.
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Πιέσεις – Απειλές – πλέγμα επιδράσεων στην καφέ αρκούδα

1

όχληση

Σύγκρουση με τον άνθρωπο

καταδίωξη

Μεταβολές χρήση ενδιαιτήματος –
μετακινήσειςΜεταβολές στην αναπαραγωγή

Μεταβολές στην συμπεριφορά

Αυξημένη θνησιμότητα
Αλλαγές στη φυσιολογία

Μείωση γενετικής ποικιλότητας

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
(Morales-Gonzalez et al. 2020)



Αξιολόγηση του υφιστάμενου καθεστώτος προστασίας και προηγούμενων Στρατηγικών

Συνοπτική παρουσίαση προηγούμενων Σ.Δ., στρατηγικών κειμένων και μεμονωμένων δράσεων

• '80: σχεδόν κανένα ενδιαφέρον για την κατάσταση διατήρησης της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα.

• 1987 – 1989: Το πρώτο πρόγραμμα καταγραφής της κατανομής και κατάστασης του είδους σε εθνικό επίπεδο.

• > 1990: 10 LIFE & LIFE +: Ορόσημα (ενδεικτικά): 1) Εκπόνηση το 1996 του πρώτου ΣΔ για την Αρκούδα,

2) Εκπόνηση (3) ΕΠΜ, δύο από τις οποίες συνέβαλαν στην ανακήρυξη Προστατευόμενων

Περιοχών (ΕΠ Βόρειας Πίνδος & Οροσειράς Ροδόπης),

3) τροποποιήσεις/βελτιώσεις του εθνικού κανονισμού αποζημίωσης του ΕΛΓΑ για ζημίες

αρκούδας

4) βελτιώσεις νομικού πλαισίου για μείωση όχλησης σε πληθυσμούς και ενδιαίτημα

5) Ενσωμάτωση Περιβαλλοντικών κριτηρίων στις ΑΕΠΟ για κατασκευή οδικών έργων

5) Θεσμοποίηση «Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα»

INTERREG ΙΙΙ: «Ελλάδα-Βουλγαρία: Εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τα ορεινά

οικοσυστήματα και τα μεγάλα σαρκοφάγα στη διασυνοριακή περιοχή Ροδόπης».

ΕΠΠΕΡ (ΙΙ) – (ΙΙΙ) – ΕΠΠΕΡΑΑ

ΕΕ/DGENV

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε – Ε.Ο.Α.Ε – DGRegio



Αξιολόγηση του υφιστάμενου καθεστώτος προστασίας και των προηγούμενων 

Στρατηγικών

Προστατευόμενων Περιοχές στη ζώνη εξάπλωσης του είδους

Στην εξάπλωση της καφέ αρκούδας στην

Ελλάδα περιλαμβάνονται:

1. Τα Εθνικά Πάρκα: Βόρειας Πίνδου,

Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων

& Μετεώρων (Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων,

Περιστερίου & χαράδρας Αράχθου &

λοιπές περιοχές ευθύνης), ΠΠ Βόρα –

Πάικου-Βερμίου, ΠΠ Δυτικής Μακεδονίας,

Οροσειράς Ροδόπης.

2. Οι Εθνικοί Δρυμοί Βίκου – Αώου,

Πρεσπών, Οίτης, Πίνδου και Ολύμπου

3. 112 Καταφύγια Άγριας Ζωής

4. 36 περιοχές Natura 2000



Αξιολόγηση του υφιστάμενου καθεστώτος προστασίας και των προηγούμενων 

Στρατηγικών

Εθνική, διεθνής και ευρωπαϊκή νομοθεσία και συμβάσεις που αφορούν το είδος

Η καφέ αρκούδα προστατεύεται στην Ελλάδα από τη διεθνή, την κοινοτική και την ελληνική νομοθεσία.

Το διεθνές και κοινοτικό πλαίσιο που εξασφαλίζει την προστασία της καφέ αρκούδας περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων:

1. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (Νόμος 1335/83) «Περί προστασίας των απειλούμενων ειδών και των 

βιοτόπων τους»,

2. Την Οδηγία 92/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας», στην οποία συγκαταλέγεται στα είδη προτεραιότητας (Παρ. ΙΙ & IV),

3. Τη Διεθνή Σύμβαση για τη ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου απειλούμενων ειδών (Convention on the 

International Trade of Endangered Species – CITES).

Ελλάδα:

1. Άρθρο 258 (Ν.Δ. 86/69) του Δασικού Κώδικα, απαγορεύεται ο φόνος, η αιχμαλωσία, η κατοχή και η έκθεση 

της αρκούδας σε δημόσια θέα. 

2. Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ειδών ως «κινδυνεύον» (2009).



Αξιολόγηση του υφιστάμενου καθεστώτος προστασίας και των προηγούμενων 

Στρατηγικών

Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

1. Επίπεδο γνώση/πληροφορίας: Το επίπεδο γνώσης και

πληροφορίας για την καφέ αρκούδα καλύπτεται σε

αρκετά ικανοποιητικό βαθμό.

2. Νομικό πλαίσιο: Το νομικό καθεστώς προστασίας της

καφέ αρκούδας σε νομικό επίπεδο καλύπτεται σε

ικανοποιητικό βαθμό από την ισχύουσα Νομοθεσία.

3. Θεσμικό/χωρικό πλαίσιο: Καλύπτεται σε αρκετά 

ικανοποιητικό βαθμό (η σημερινή γεωγραφική κατανομή 

του είδους επικαλύπτεται σε σημαντικό ποσοστό με 

Προστατευόμενες Περιοχές όλων των κατηγοριών. 

Σημείωση: Οι ΠΠ δεν παρέχουν πλήρη προστασία στο είδος, 

με εξαίρεση ίσως μόνο εκείνες τις περιοχές στις οποίες, είτε 

δεν επιτρέπεται η θήρα είτε δεν επιτρέπονται ανθρωπογενείς 

επεμβάσεις και επιβαρυντικές δραστηριότητες είτε και τα δύο 

ταυτόχρονα. (π.χ. Ζώνες «Προστασίας Φύσης» – στα Εθνικά 

Πάρκα και ΚΑΖ).
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Αξιολόγηση του υφιστάμενου καθεστώτος προστασίας και των προηγούμενων 

Στρατηγικών

Αξιολόγηση του είδους βάσει των παραπάνω:

Α) Γεωγραφική κατάσταση:

• Θετική τάση της βιογεωγραφικής δυναμικής και ανάκαμψης.

• Ανάκαμψη του δασικού ενδιαιτήματος δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες βιοχωρητικότητας (carrying capacity) του

ενδιαιτήματος.

• Ωστόσο, οι αυξανόμενες ανθρωπογενείς δραστηριότητες προοιωνίζουν λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες καταλληλότητας

και ακεραιότητας του ενδιαιτήματος της καφέ αρκούδας στο διηνεκές. Η διασφάλιση της γεωγραφικής συνέχειας της

χωροκατανομής, τόσο στις ζώνες επαναποίκησης όσο και σε διασυνοριακή κλίμακα παραμένει επίσης ένα

ζητούμενο προς σταθεροποίηση και επαύξηση.

Β) Πληθυσμιακή κατάσταση:

• Συνολική εικόνα: θετική, αυξητικές τάσεις, κυρίως στον πληθυσμιακό πυρήνα της Πίνδου.

• Ανθρωπογενής θνησιμότητα: παραμένει σε υψηλά επίπεδα, τομεακά επιδρά αρνητικά στον πληθυσμό της Ροδόπης.

• Ανθρωπογενείς δραστηριότητες: αρνητική επίδραση στη γονιδιακή ροή μεταξύ υποπληθυσμών δημιουργώντας

προβλήματα αποσταθεροποίησης (φαινόμενα «πληθυσμιακού βυθίσματος»).

Γ) Αλληλεπίδραση του είδους με τον ανθρώπινο παράγοντα έχει μπει σε μια νέα πραγματικότητα. Ως εκ τούτου

προκύπτουν νέες ανάγκες επανασχεδιασμού παρεμβάσεων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις

αυτής της αλληλεπίδρασης με απώτερο στόχο τη διατήρηση του συνολικού συστήματος σε μια κατάσταση δυναμικής

ισορροπίας.

1



Σκοπός και στόχοι του Σ.Δ.

Σκοπός του ΣΔ είναι η προσπάθεια αναβάθμισης/βελτίωσης της κατάστασης διατήρησης του είδους

από «Μη ευνοϊκή-Ανεπαρκής» (Unfavourable – Inadequate, U1)

σε FV (Favourable) = «Ευνοϊκό».

Πιο συγκεκριμένα, για την Ελλάδα αυτό σημαίνει: «Διατήρηση ενός βιώσιμου πληθυσμού καφέ αρκούδας στην Ελλάδα

και εξασφάλιση των συνθηκών ομαλής συνύπαρξης του είδους με τον ανθρώπινο παράγοντα».

Καθορίστηκαν έξι (6) ειδικοί στόχοι/άξονες Ανάπτυξη πλέγματος προτεινόμενων Μέτρων και δράσεων:

1. Σταθεροποίηση / βελτίωση της πληθυσμικής κατάστασης και διατήρηση της ανοδικής πληθυσμιακής

τάσης του είδους.

2. Βελτίωση / διατήρηση της κατάστασης του ενδιαιτήματος του είδους.

3. Διατήρηση ή /και αύξηση της γεωγραφικής κατανομής και του εύρους εξάπλωσης /ανάσχεση

κατακερματισμού του ενδιαιτήματος και των υποπληθυσμών του είδους.

4. Διατήρηση κρίσιμων συνδετικών ζωνών και διασφάλιση συνδεσιμότητας σε εθνική και διασυνοριακή

κλίμακα.

5. Βελτίωση στάσεων και απόψεων της κοινής γνώμης και ειδικών ομάδων αναφοράς.

6. Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη επιχειρησιακής ικανότητας αρμόδιων διαχειριστικών αρχών και

φορέων.



Τηλεδιάσκεψη παρουσίασης του υπό εκπόνηση 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καφέ Αρκούδα

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

Προτεινόμενα μέτρα (δέσμες δράσεων) για την επίτευξη των στόχων του 

Σχεδίου Δράσης (Παράρτημα VI)

Σπύρος Ψαρούδας, M.Sc. Agr. Econ.

Γενικός Συντονιστής - Διευθυντής ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ



Σχέση στόχων με τα προτεινόμενα μέτρα, δέσμες δράσεων του Σ.Δ.





Προτεινόμενα μέτρα για την επίτευξη των στόχων του Σ.Δ.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Σταθεροποίηση-βελτίωση της 

πληθυσμιακής κατάστασης και διατήρηση 

της ανοδικής πληθυσμιακής τάσης του 

είδους

Μείωση ζημιών από 

αρκούδα στην αγροτική 

οικονομία

Βελτίωση συστήματος 

γεωργικής ασφάλισης - 

συσχέτιση με τη λήψη 

προληπτικών μέτρων

 Αντιμετώπιση της 

εκούσιας 

ανθρωπογενούς 

θνησιμότητας

Διαχείριση 

περιστατικών 

αλληλεπίδρασης 

αρκούδας-ανθρώπου 

σε κατοικημένες 

περιοχές

Αντιμετώπιση του 

προβλήματος της 

χρήσης των 

Δηλητηριασμενων 

δολωμάτων

Διατήρηση 

αδιατάρακτων 

περιοχών χαμηλής 

όχλησης στον πληθυσμό 

του είδους

Διαχείριση-περίθαλψη 

και επανένταξη 

τραυματισμένων και 

ορφανών ατόμων

Μείωση 

ανθρωπογενούς 

θνησιμότητας από 

τροχαία ατυχήματα

2 Βελτίωση-διατήρηση της κατάστασης του 

ενδιαιτήματος της αρκούδας

Αναθεώρηση 

δασοπονικών-

δασοκομικών 

πρακτικών

Διατήρηση φυσικών 

τροφικών διαθέσιμων

Παρεμβάσεις στον 

χωρικό σχεδιασμό

3 Διατήρηση ή/και αύξηση της 

γεωγραφικής κατανομής και του εύρους 

εξάπλωσης - Ανάσχεση κατακερματισμού 

του ενδιαιτήματος και των 

υποπληθυσμών του είδους

Εξασφάλιση/διαμόρφω

ση συνθηκών 

επέκτασης 

γεωγραφικής 

κατανομής και εύρους 

εξάπλωσης (περιοχές 

επαναποίκησης)

Ελαχιστοποίηση 

κατακερματισμού από 

συγκοινωνιακά έργα 

(αυτοκινητόδρομοι, 

σιδηροδρομικές 

γραμμές υψηλών 

ταχυτήτων)

4 Διατήρηση  κρίσιμων συνδετικών ζωνών/ 

διασφάλιση συνδεσιμότητας σε εθνική 

και διασυνοριακή κλίμακα

Διασφάλιση/ 

βελτιστοποίηση 

συνθηκών 

λειτουργικότητας των 

συνδετικών ζωνών

Διασφάλιση/ 

βελτιστοποίηση 

βιογεωγραφικών και 

πληθυσμιακών 

παραμέτρων στους 

διασυνοριακούς 

πληθυσμούς του είδους

5 Βελτίωση στάσεων και απόψεων της 

κοινής γνώμης και ειδικών ομάδων 

αναφοράς

Εκστρατείες 

Ενημέρωσης - 

Ευαισθητοποίησης

Δράσεις 

Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης

Κινητοποίηση 

εθελοντών

Πρόσδοση οικονομικής 

αξίας στην παρουσία 

και τη διατήρηση της 

αρκούδας

Δημιουργία και 

λειτουργία μόνιμων 

δομών διαβούλευσης

6 Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη 

επιχειρησιακής ικανότητας αρμόδιων 

διαχειριστικών αρχών και φορέων

Νομοθετικές-

κανονιστικές ρυθμίσεις 

/ Θεσμική θωράκιση-

ενίσχυση υφιστάμενων 

δομών & μηχανισμών

Κατάρτιση προσωπικού 

διαχειριστικών αρχών 

και Ομάδων Άμεσης 

Επέμβασης

Δημιουργία δομών 

παρακολούθησης 

σημαντικών 

παραμέτρων και 

δεικτών της βιολογίας 

και οικολογίας του 

είδους



Προτεινόμενα μέτρα (δέσμες δράσεων) για την επίτευξη των στόχων του Σ.Δ.

Οκτώ μέτρα για την επίτευξη του στόχου 1: Σταθεροποίηση/βελτίωση της πληθυσμιακής κατάστασης και

διατήρηση της ανοδικής πληθυσμιακής τάσης του είδους

1. Μείωση ζημιών από αρκούδα στην αγροτική οικονομία

2. Βελτίωση συστήματος γεωργικής ασφάλισης - συσχέτιση με τη λήψη προληπτικών μέτρων

3. Αντιμετώπιση της εκούσιας ανθρωπογενούς θνησιμότητας

4. Διαχείριση περιστατικών αλληλεπίδρασης αρκούδας-ανθρώπου σε κατοικημένες περιοχές

5. Αντιμετώπιση του προβλήματος της χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων (δ.δ.)

6. Διατήρηση αδιατάρακτων περιοχών χαμηλής όχλησης στον πληθυσμό του είδους

7. Διαχείριση-περίθαλψη και επανένταξη τραυματισμένων και ορφανών ατόμων

8. Μείωση ανθρωπογενούς θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα



Προτεινόμενα μέτρα (δέσμες δράσεων) για την επίτευξη των στόχων του Σ.Δ.

Τρία μέτρα για την επίτευξη του στόχου 2: Βελτίωση-διατήρηση της κατάστασης του ενδιαιτήματος της

αρκούδας

1. Αναθεώρηση δασοπονικών-δασοκομικών πρακτικών

2. Διατήρηση φυσικών τροφικών διαθέσιμων

3. Παρεμβάσεις στον Χωρικό Σχεδιασμό

Δύο μέτρα για την επίτευξη του στόχου 3: Διατήρηση ή/και αύξηση της γεωγραφικής κατανομής και του

εύρους εξάπλωσης - Ανάσχεση κατακερματισμού του ενδιαιτήματος και των υποπληθυσμών του είδους

1. Εξασφάλιση/διαμόρφωση συνθηκών επέκτασης γεωγραφικής κατανομής και εύρους εξάπλωσης (περιοχές

επαναποίκησης).

2. Ελαχιστοποίηση κατακερματισμού από συγκοινωνιακά έργα (αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικές γραμμές

υψηλών ταχυτήτων).



Προτεινόμενα μέτρα (δέσμες δράσεων) για την επίτευξη των στόχων του Σ.Δ.

Δύο μέτρα για την επίτευξη του στόχου 4: Διατήρηση κρίσιμων συνδετικών ζωνών/ διασφάλιση

συνδεσιμότητας σε εθνική και διασυνοριακή κλίμακα

1. Διασφάλιση/βελτιστοποίηση συνθηκών λειτουργικότητας των συνδετικών ζωνών

2. Διασφάλιση/βελτιστοποίηση βιογεωγραφικών και πληθυσμιακών παραμέτρων στους διασυνοριακούς

πληθυσμούς του είδους

Πέντε μέτρα (δέσμες δράσεων) για την επίτευξη του στόχου 5: Βελτίωση στάσεων και απόψεων της κοινής

γνώμης και ειδικών ομάδων αναφοράς

1. Εκστρατείες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης

2. Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

3. Κινητοποίηση εθελοντών

4. Πρόσδοση οικονομικής αξίας στην παρουσία και τη διατήρηση της αρκούδας

5. Δημιουργία και λειτουργία μόνιμων δομών διαβούλευσης



Προτεινόμενα μέτρα (δέσμες δράσεων) για την επίτευξη των στόχων του Σ.Δ.

Τρία μέτρα για την επίτευξη του στόχου 6: Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη επιχειρησιακής ικανότητας

αρμόδιων διαχειριστικών αρχών και φορέων

1. Νομοθετικές-κανονιστικές ρυθμίσεις / Θεσμική θωράκιση-ενίσχυση υφιστάμενων δομών & μηχανισμών

2. Κατάρτιση προσωπικού διαχειριστικών αρχών και Ομάδων Άμεσης Επέμβασης

3. Δημιουργία δομών παρακολούθησης σημαντικών παραμέτρων και δεικτών της βιολογίας και οικολογίας του

είδους

Συνολικά: 8 + 3 + 2 + 2 + 5 + 3 = 23 μέτρα για την επίτευξη των 6 στόχων του Σ.Δ.



Αντιστοίχιση Μέτρων με τις Δράσεις που εντάσσονται σε αυτά

Μέτρα για την επίτευξη του στόχου 1: Σταθεροποίηση/βελτίωση της πληθυσμιακής κατάστασης και διατήρηση της ανοδικής

πληθυσμιακής τάσης του είδους

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Μείωση ζημιών από αρκούδα στην 
αγροτική οικονομία

Διάδοση 
συστηματικής 
χρήσης 
ηλεκτροφόρων 
περιφράξεων (Η/Π) 
από 
μελισσοκόμους, 
κτηνοτρόφους και 
καλλιεργητές

Δημιουργία και 
έναρξη λειτουργίας 
νέου Κέντρου 
Αναπαραγωγής ΣΦΚ 
στην Ήπειρο ή τη 
Θεσσαλία

Κάλυψη 
ανελαστικών 
δαπανών 
λειτουργίας του 
υπάρχοντος 
Κέντρου 
Αναπαραγωγής ΣΦΚ 
στον Αετό 
Φλώρινας

Συστηματοποίηση 
της χρήσης ΣΦΚ με  
αξιοποίηση/επέκτα
ση υφιστάμενων 
δικτύων κατόχων 
ΣΦΚ και ανταλλαγής 
αυτών

Εκπόνηση μελέτης 
για την πιστοποίηση 
Ελληνικών Φυλών 
Σκύλων Φύλαξης 
Κοπαδιών

Δημιουργία 
"Εθνικού Μητρώου 
Ελληνικών Φυλών 
Σκύλων Φύλαξης 
Κοπαδιών" (ΣΦΚ)

Επιχορήγηση 
αγοράς και 
διατήρησης Σκύλων 
Φύλαξης Κοπαδιών 
από κτηνοτρόφους 
που ζουν ή 
κινούνται σε 
περιοχές 
εξάπλωσης του 
είδους

1.2 Βελτίωση συστήματος γεωργικής 
ασφάλισης - συσχέτιση με τη λήψη 
προληπτικών μέτρων

Αναλογιστική 
μελέτη για την 
τεκμηρίωση της 
σκοπιμότητας και 
δυνατότητας 
τροποποιήσεων 
στους κανονισμούς 
ασφάλισης φυτικής 
παραγωγής και 
ζωικού κεφαλαίου 
του ΕΛΓΑ

Απλούστευση της 
διαδικασίας 
αναγγελίας 
ζημιάς/ανάπτυξη 
εφαρμογής για 
συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας, για 
ταχύτερη 
ειδοποίηση του 
ΕΛΓΑ  

Δημιουργία ειδικού 
ταμείου για κάλυψη 
ζημιών σε 
ανασφάλιστους 
παραγωγούς  
ορεινών και 
μειονεκτικών 
περιοχών            

Μελέτη συσχέτισης 
του ποσοστού 
κάλυψης των 
ζημιών στο κτηνοτρ. 
κεφάλαιο με μέτρα 
πρόληψης και 
ενεργητικής 
προστασίας,  με 
βάση τον 
εκτιμώμενο κίνδυνο 
(predation risk 
assessment)

Εκπόνηση μελέτης 
για πιλοτική 
εφαρμογή  ex-ante 
συστημάτων 
αποζημίωσης για 
ζημιές στην 
παραγωγή σε ΠΠ  

1.3 Αντιμετώπιση της εκούσιας 
ανθρωπογενούς θνησιμότητας

Εκπόνηση και 
εφαρμογή σχεδίου 
για οργάνωση/ 
αναβάθμιση και 
ενεργοποίηση 
αποτελεσματικών 
μηχανισμών 
εποπτείας και 
φύλαξης

Εκπόνηση και 
εφαρμογή ειδικού 
σχεδίου φύλαξης σε 
περιοχές με 
εντονότερο 
πρόβλημα 
λαθροθηρίας 
αρκούδας

Οριστικοποίηση και 
εφαρμογή ειδικού 
πρωτοκόλλου 
εξιχνίασης/ιχνηλάτη
σης και 
εξακρίβωσης 
περιστατικών 
λαθροθηρίας 
αρκούδας 

Δημιουργία/τήρηση 
βάσης δεδομένων 
θνησιμότητας 
αρκούδας/συσχέτισ
η με ζημιές στην 
παραγωγή και με 
την αλληλεπίδραση 
με ανθρώπινο 
παράγοντα



Αντιστοίχιση Μέτρων με τις Δράσεις που εντάσσονται σε αυτά

Μέτρα για την επίτευξη του στόχου 1: Σταθεροποίηση/βελτίωση της πληθυσμιακής κατάστασης και διατήρηση της ανοδικής

πληθυσμιακής τάσης του είδους

1 2 3 4 5 6 7

1.4 Διαχείριση περιστατικών 
αλληλεπίδρασης αρκούδας-
ανθρώπου σε κατοικημένες 
περιοχές

Βελτίωση εφαρμογής 
της ΚΥΑ 104180/433, 
ΦΕΚ 272/07-02-2014, 
για τη διαχείριση 
περιστατικών 
αλληλεπίδρασης 
αρκούδας ανθρώπου 
σε κατοικημένες 
περιοχές

Σύνταξη ειδικής 
μελέτης ερμηνείας 
του φαινομένου 
προσέγγισης 
αρκούδων σε 
κατοικημένες 
περιοχές. 

Ετήσια τεχνική 
αναφορά για 
οριζόντια 
αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότ
ητας του 
μηχανισμού -
βελτιστοποίηση 
πρωτοκόλλων  και 
ενεργειών.         

Διάδοση 
συστηματικής 
χρήσης 
ηλεκτροφόρων 
περιφράξεων (Η/Π) 
για αποτροπή 
προσέγγισης 
αρκούδων σε 
οικισμούς και 
ανθρωπογενείς 
τροφικές πηγές                                                                                                               

Χρήση 
απαραβίαστων 
από αρκούδες 
κάδων 
απορριμμάτων 
σε οικισμούς 
(τροποποίηση 
υπαρχόντων 
κάδων ή 
ενσωμάτωσή 
τους σε 
μεταλλικά 
κελύφη)

Προμήθεια και 
εγκατάσταση 
ειδικών 
συσκευών για 
την αποτροπή 
προσέγγισης 
αρκούδων σε 
οικισμούς

Χρήση Σκύλων 
Δίωξης Αρκούδας 
για την 
αντιμετώπιση 
περιστατικών 
προσέγγισης 
αρκούδων σε 
οικισμούς από 

1.5 Αντιμετώπιση του 
προβλήματος της χρήσης 
των Δηλητηριασμενων 
δολωμάτων

Θεσμοποίηση 
οριζόντιου 
μηχανισμού 
Διαχείρισης και 
Άμεσης Επέμβασης 
για την εφαρμογή 
συγκεκριμένης  
δέσμης μέτρων που 
έχει προταθεί σε 
ειδική τεχνική 
έκθεση/υπόμνημα 7 
ΠΜΚΟ και 
Ακαδημαϊκών 
Φορέων                                                                                                                       

Έλεγχος της 
παράνομης χρήσης 
των 
δηλητηριασμένων 
δολωμάτων για την 
μείωση της 
θνησιμότητας-
δημιουργία και 
λειτουργία 6 
ομάδων με ειδικά 
εκπαιδευμένα 
σκυλιά για την 
ανίχνευση 
δηλητηριασμένων 
δολωμάτων

Άμεση 
ενσωμάτωση 
στην  Εθνική 
Στρατηγική της 
Ελλάδας ενάντια 
στα Δηλητήρια 
του  Ευρωπαϊκού 
Σχεδίου Δράσης 
για την 
Καταπολέμηση 
της Παράνομης 
Χρήσης 
Δηλητηριασμένων 
Δολωμάτων

Εγκατάσταση/λειτο
υργία μόνιμων 
σταθμών παροχής  
κυτίων πρώτων 
βοηθειών για την 
αντιμετώπιση της 
δηλητηρίασης (από 
φόλες) σε ΣΦΚ και 
κυνηγετικούς 
σκύλους, ζώα της 
άγριας πανίδας -
Σεμινάρια 
κατάρτισης στη 
χρήση των κυτίων



Αντιστοίχιση Μέτρων με τις Δράσεις που εντάσσονται σε αυτά

Μέτρα για την επίτευξη του στόχου 1: Σταθεροποίηση/βελτίωση της πληθυσμιακής κατάστασης και διατήρηση της ανοδικής

πληθυσμιακής τάσης του είδους

1 2 3 4

1.6 Διατήρηση αδιατάρακτων περιοχών χαμηλής 
όχλησης στον πληθυσμό του είδους

Τεχνική μελέτη για την 
δημιουργία -επέκταση και 
χωρική αναδιάρθρωση 
ΚΑΖ ειδικά στις ζώνες 
υψηλής σημαντικότητας 
για την αρκούδα. 
Εφαρμογή στα 
υφιστάμενα και νέα ΚΑΖ                                                                                                       

Αξιοποίηση υπαρχόντων 
στοιχείων και μελετών για 
την χαρτογράφηση και 
χωρικό προσδιορισμό 
περιοχών με χαμηλό 
δείκτη διάνοιξης απο
οδικό δίκτυο (roadless
areas), με στόχο τη 
διατήρησή τους.

Οριζόντια 
επανενεργοποίηση της 
ειδικής διάταξης περί 
αποκλεισμού  του 
δευτερεύοντος δασικού 
οδικού δικτύου σε 
τροχοφόρα κατά την 
αναπαραγωγική 
περίοδο/περίοδο 
διαχείμασης 

1.7 Διαχείριση-περίθαλψη και επανένταξη 
τραυματισμένων και ορφανών ατόμων

Υποστήριξη λειτουργίας 
των υφιστάμενων δομών 
και επισημοποίηση των 
σχετικών πρωτοκόλλων

1.8 Μείωση ανθρωπογενούς θνησιμότητας από 
τροχαία ατυχήματα

Ειδική σήμανση, 
συστήματα συναγερμού, 
ράμπες διαφυγής κ.λπ. σε 
περιφραγμένους 
αυτοκινητόδρομους

Ειδική σήμανση, 
εγκατάσταση 
αποτρεπτικών  και 
ειδικών Συστημάτων 
Αποτροπής Σύγκρουσης 
Οχημάτων-Ζώων (AVC-PS) 
σε μη-περιφραγμένους 
δρόμους



Αντιστοίχιση Μέτρων με τις Δράσεις που εντάσσονται σε αυτά

Μέτρα για την επίτευξη του στόχου 2: Βελτίωση-διατήρηση της κατάστασης του ενδιαιτήματος της αρκούδας

1 2 3 4

2.1 Αναθεώρηση δασοπονικών-
δασοκομικών πρακτικών

Οριστικοποίηση της 
υφιστάμενης ειδικής μελέτης 
από Επιστημονική Επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων του ΥΠΑΑΤ 
και ΥΠΕΝ για βελτιώσεις του  
"Πλαισίου Σύνταξης νέων 
Προδιαγραφών Μελετών 
Δασών & Δασικών 
Οικοσυστημάτων "

2.2 Διατήρηση φυσικών τροφικών 
διαθέσιμων

Αξιοποίηση-σύνθεση 
υφιστάμενων μελετών για 
καταγραφή και ανάλυση 
φυσικών οπωρώνων, ειδικά 
στην δασογενή ζώνη -
εκτίμηση τροφικής στάθμης

Δημιουργία τράπεζας 
σπόρων για μελλοντικούς 
εμπλουτισμούς

Διαχείριση και αξιοποίηση 
εγκαταλελειμμένων 
οπωρώνων και αυτοφυών 
καρποφόρων φυτών στην 
Οροσειρά Ροδόπης

Διαχείριση και 
αξιοποίηση 
εγκαταλελειμμένων 
οπωρώνων και 
αυτοφυών καρποφόρων 
φυτών στον Γράμο

2.3 Παρεμβάσεις στον Χωρικό 
Σχεδιασμό

Ενσωμάτωση κριτηρίων και 
προδιαγραφών για την 
διατήρηση του ενδιαιτήματος 
και τις οικολογικές 
απαιτήσεις της αρκούδας στα 
Περιφερειακά Χωροταξικά 
Πλαίσια (ΠΧΠ) και Ειδικά 
Χωροταξικά Πλαίσια.

Ενσωμάτωση ειδικών 
κριτηρίων και προδιαγραφών 
για την διατήρηση του 
ενδιαιτήματος της αρκούδας 
κατά τον σχεδιασμό 
αναπτυξιακών έργων 
υποδομών/μεταφορών 
(ΣΜΠΕ, ΜΠΕ)

Θέσπιση ζωνών 
αποκλεισμού για 
εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ: 
Εκπόνηση ειδικής μελέτης 
για προσδιορισμό 
επιπτώσεων των ΑΣΠΗΕ 
στο ενδιαίτημα και 
πληθυσμό αρκούδας -
καθορισμός ζωνών 
αποκλεισμού



Αντιστοίχιση Μέτρων με τις Δράσεις που εντάσσονται σε αυτά

Μέτρα για την επίτευξη του στόχου 3: Διατήρηση ή/και αύξηση της γεωγραφικής κατανομής και του εύρους εξάπλωσης –

Ανάσχεση κατακερματισμού του ενδιαιτήματος και των υποπληθυσμών του είδους

1 2 3 4

3.1 Εξασφάλιση/διαμόρφωση συνθηκών 
επέκτασης γεωγραφικής κατανομής και εύρους 
εξάπλωσης (περιοχές επαναποίκησης)

Εκπόνηση ειδικής μελέτης με 
τη χρήση μοντέλων 
πρόβλεψης της 
εξέλιξης/μεταβολής  της 
γεωγραφικής κατανομής και 
του εύρους εξάπλωσης του 
είδους. Ενσωμάτωση των 
αποτελεσμάτων στον 
κεντρικό και περιφερειακό 
χωρικό σχεδιασμό                                                                                                             

Εκπόνηση ειδικής μελέτης 
για την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας του 
ενδιαιτήματος  της 
αρκούδας. Ενσωμάτωση 
των αποτελεσμάτων στον 
κεντρικό και περιφερειακό 
χωρικό σχεδιασμό                           

Κατάρτιση-εφαρμογή  
ειδικού πλαισίου 
παρεμβάσεων σε περιοχές 
επαναποίκησης. 
Ενσωμάτωση των 
κατευθύνσεων στον 
χωρικό σχεδιασμό.

3.2 Ελαχιστοποίηση κατακερματισμού από 
συγκοινωνιακά έργα (αυτοκινητόδρομοι, 
σιδηροδρομικές γραμμές υψηλών ταχυτήτων)

Κατασκευή υποδομών για 
ελαχιστοποίηση του 
κατακερματισμού βιοτόπων 
αρκούδας από 
συγκοινωνιακά έργα



Αντιστοίχιση Μέτρων με τις Δράσεις που εντάσσονται σε αυτά

Μέτρα για την επίτευξη του στόχου 4: Διατήρηση κρίσιμων συνδετικών ζωνών / διασφάλιση συνδεσιμότητας σε εθνική και

διασυνοριακή κλίμακα

1 2 3 4

4.1 Διασφάλιση/ βελτιστοποίηση συνθηκών 
λειτουργικότητας των συνδετικών ζωνών

Εκπόνηση ειδικής μελέτης 
με την χρήση μοντέλων 
ανάλυσης/πρόβλεψης 
συνδεσιμότητας -
ταυτοποίηση σημαντικών 
συνδετικών ζωνών. 
Ενσωμάτωση των 
αποτελεσμάτων στον 
κεντρικό και περιφερειακό 
χωρικό σχεδιασμό.                

4.2 Διασφάλιση/ βελτιστοποίηση βιογεωγραφικών 
και πληθυσμιακών παραμέτρων στους 
διασυνοριακούς πληθυσμούς του είδους

Επικαιροποίηση και 
εφαρμογή Κοινού Σχεδίου 
Δράσης για την Αρκούδα 
στη διασυνοριακή περιοχή 
Ελλάδας-Βουλγαρίας 
(Οροσειρά Ροδόπης)                          

Επικαιροποίηση και 
εφαρμογή Κοινού Σχεδίου 
Δράσης για την Αρκούδα 
στη διασυνοριακή περιοχή 
Βαλκανικού Πάρκου 
Πρεσπών.                

Διεθνής συνεργασία για 
την αντιμετώπιση του 
προβλήματος λαθραίας 
διακίνησης αρκούδων, με 
σκοπό την αιχμαλωσία και 
εμπορική εκμετάλλευσή 
τους

Επανασύσταση και 
λειτουργία Βαλκανικού 
Δικτύου για την Αρκούδα



Αντιστοίχιση Μέτρων με τις Δράσεις που εντάσσονται σε αυτά

Μέτρα για την επίτευξη του στόχου 5: Βελτίωση στάσεων και απόψεων της κοινής γνώμης και ειδικών ομάδων αναφοράς

1 2 3 4

5.1 Εκστρατείες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης Γενική εκστρατεία 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τη 
συνύπαρξη του ανθρώπου 
με την αρκούδα

Δράσεις ενημέρωσης 
αγροτών, κτηνοτρόφων, 
μελισσοκόμων και 
συναφών επαγγελμάτων 
για μέτρα του ΠΑΑ που 
υποστηρίζουν τη 
συνύπαρξη με την 
αρκούδα

Δράσεις ενημέρωσης 
σχετικά με την ορθή 
διαχείριση περιστατικών 
αλληλεπίδρασης 
αρκούδας-ανθρώπου σε 
κατοικημένες περιοχές

5.2 Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανάπτυξη και υλοποίηση 
προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης σε σχολεία, 
ΚΠΕ, βιβλιοθήκες, 
ύπαιθρο κ.λπ.

Χάραξη θεματικών 
μονοπατιών για την 
υλοποίηση προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 

5.3 Υποστήριξη οικοεθελοντών και πρακτικής 
άσκησης σπουδαστών

Σχεδιασμός και 
υποστήριξη 
προγραμμάτων 
κινητοποίησης εθελοντών

Υποστήριξη-απασχόληση 
φοιτητών που κάνουν την 
πρακτική τους άσκηση σε 
σχετικά θέματα 



Αντιστοίχιση Μέτρων με τις Δράσεις που εντάσσονται σε αυτά

Μέτρα για την επίτευξη του στόχου 5: Βελτίωση στάσεων και απόψεων της κοινής γνώμης και ειδικών ομάδων αναφοράς

1 2 3 4

5.4 Πρόσδοση οικονομικής αξίας στην παρουσία και 
τη διατήρηση της αρκούδας

Ανάπτυξη προτύπου -
σήματος ποιότητας 
προϊόντων και υπηρεσιών 
φιλικών προς την αρκούδα 
και το περιβάλλον

Σήμανση και προώθηση 
προϊόντων και υπηρεσιών 
φιλικών προς την αρκούδα 
και το περιβάλλον

Υποστήριξη ανάπτυξης 
ήπιων τουριστικών και 
οικοτουριστικών 
δραστηριοτήτων

5.5 Δημιουργία και λειτουργία μόνιμων δομών 
διαβούλευσης

Δημιουργία μόνιμης 
δομής/πλατφόρμας σε 
επίπεδο επικράτειας για 
την τακτική διαβούλευση 
κοινωνικών 
εταίρων/ενδιαφερόμενων 
ομάδων

Δημιουργία 
περιφερειακών 
πλατφορμών για την 
τακτική διαβούλευση 
κοινωνικών 
εταίρων/ενδιαφερόμενων 
ομάδων



Αντιστοίχιση Μέτρων με τις Δράσεις που εντάσσονται σε αυτά

Μέτρα για την επίτευξη του στόχου 6: Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη επιχειρησιακής ικανότητας αρμόδιων διαχειριστικών

αρχών και φορέων

1 2 3 4 5

6.1 Νομοθετικές-κανονιστικές ρυθμίσεις / 
Θεσμική θωράκιση-ενίσχυση 
υφιστάμενων δομών & μηχανισμών

Επεξεργασία 
υπομνήματος για την 
πλήρη και κατ’
απόλυτη αντιστοιχία 
εναρμόνιση της 
κείμενης εθνικής 
νομοθεσίας περί ΜΠΕ 
και ΕΟΑ, με το άρθρο 
6.3  της ΚΟ 92/43/ΕΟΚ    

Αυστηροποίηση του 
θεσμικού καθεστώτος 
σε ότι αφορά τις 
κυρώσεις  και λοιπές 
διατάξεις για τη χρήση 
δηλητηριασμένων 
δολωμάτων

Αυστηροποίηση των 
ανακριτικών 
διαδικασιών που 
διέπουν περιστατικά 
λαθροθηρίας 
αρκούδας  - διεύρυνση 
αρμοδιοτήτων και σε 
άλλους ανακριτικούς 
φορείς (π.χ. 
αστυνομικές αρχές)   

Ενσωμάτωση ειδικών 
κριτηρίων για τον 
πληθυσμό και το 
ενδιαίτημα  του είδους  
στην διαδικασία 
κήρυξης ΚΑΖ.                 

Ενσωμάτωση ή 
εξειδίκευση των 
μέτρων που 
προβλέπονται στο ΣΔ 
στα σχέδια διαχείρισης 
που αναμένεται να 
εκπονηθούν για τις 
περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 με φορέα 
υλοποίησης το ΥΠΕΝ. 

6.2 Κατάρτιση προσωπικού διαχειριστικών 
αρχών και Ομάδων Άμεσης Επέμβασης

Ανταλλαγή εμπειρίας, 
θεωρητική και 
πρακτική κατάρτιση 
προσωπικού Δασικής 
Υπηρεσίας, Εθνικών 
Πάρκων, Ομάδων 
Άμεσης Επέμβασης 
κ.λπ., στην εφαρμογή 
διαχειριστικών 
πρακτικών (τρεις 
κύκλοι κατάρτισης) 

Δικτύωση και 
ανταλλαγή εμπειρίας 
μεταξύ διαχειριστικών 
αρχών και φορέων ή 
δικαιούχων έργων LIFE 
στην Ελλάδα και την 
υπόλοιπη Ευρώπη



Αντιστοίχιση Μέτρων με τις Δράσεις που εντάσσονται σε αυτά

Μέτρα για την επίτευξη του στόχου 6: Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη επιχειρησιακής ικανότητας αρμόδιων διαχειριστικών

αρχών και φορέων

1 2 3 4 5

6.3 Δημιουργία δομών παρακολούθησης 
σημαντικών παραμέτρων και δεικτών 
της βιολογίας και οικολογίας του 
είδους

Δημιουργία και λειτουργία 
κεντρικής γεωβάσης 
δεδομένων για:
[1] Καταχώρηση   
στοιχείων για την 
χωροχρονική παρουσία και 
κατάσταση των υπο-
πληθυσμών και του 
ενδιαιτήματος του είδους  
και την παρακολούθηση 
σχετικών μεταβολών. 
[2] Παρακολούθηση 
ειδικών πληθυσμιακών 
δεικτών (αναπαραγωγική 
επιτυχία, αναπαραγωγικό 
μεσοδιάστημα, 
θνησιμότητα κ.λπ.)                                                                                                           

Ενημέρωση-αξιοποίηση 
του "Εθνικού Μητρώου 
αρκούδας": Γενετική 
παρακολούθηση και 
ανάλυση του συνολικού 
πληθυσμού με έμφαση 
στους μεταπληθυσμούς 
(περιοχές 
επαναποίκησης) και 
τους πιο 
απομονωμένους 
πληθυσμιακούς 
πυρήνες, καθώς και στις 
διασυνοριακές περιοχές 
κατανομής του είδους. 
(εκπόνηση σχετικής 
αναφοράς)

Εφαρμογή της μεθόδου 
τηλεμετρίας σε μεγάλη 
κλίμακα για μελέτη της 
χωρικής 
συμπεριφοράς, της 
φάσης διαχείμασης 
(συσχετισμός με 
κλιματική αλλαγή), της 
χρήσης  του 
ενδιαιτήματος και της 
αλληλεπίδρασης με τον 
ανθρώπινο παράγοντα.

Κατάρτιση 
πρωτόκολου 
απόκρισης σε 
περιπτώσεις εύρεσης 
νεκρού ή 
τραυματισμένου 
θηλαστικού (κυρίως 
αρκούδα, αλλά και 
λύκος, ελάφι, 
ζαρκάδι…)



Σύνοψη Στόχων-Μέτρων-Δράσεων-Κόστους υλοποίησης ΣΔ

Συνολικά: 6 στόχοι, 23 μέτρα, 73 δράσεις, σε έξι χρόνια

Α/Α Στόχος Μέτρα Δράσεις Προϋπολογισμός %

1

Σταθεροποίηση-βελτίωση της 
πληθυσμιακής κατάστασης και 
διατήρηση της ανοδικής πληθυσμιακής 
τάσης του είδους

8 33 11.389.000 € 66,55%

2
Βελτίωση-διατήρηση της κατάστασης 
του ενδιαιτήματος της αρκούδας 3 8 935.000 € 5,46%

3
Διατήρηση ή/και αύξηση της 
γεωγραφικής κατανομής και του εύρους 
εξάπλωσης

2 4 2.108.000 € 12,32%

4
Διατήρηση  κρίσιμων συνδετικών ζωνών/ 
διασφάλιση συνδεσιμότητας σε εθνική 
και διασυνοριακή κλίμακα

2 5 487.000 € 2,85%

5
Βελτίωση στάσεων και απόψεων της 
κοινής γνώμης και ειδικών ομάδων 
αναφοράς

5 12 1.233.314 € 7,21%

6
Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη 
επιχειρησιακής ικανότητας αρμόδιων 
διαχειριστικών αρχών και φορέων

3 11 961.300 € 5,62%

Σύνολα 23 73 17.113.614 € 100%



Παραδείγματα: Δομή των πινάκων που περιέχονται στο Παράρτημα VI 

Μέτρα για την επίτευξη του στόχου 1: Σταθεροποίηση/βελτίωση της πληθυσμιακής κατάστασης και διατήρηση της ανοδικής

πληθυσμιακής τάσης του είδους

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Μείωση ζημιών από αρκούδα στην 
αγροτική οικονομία

Διάδοση 
συστηματικής 
χρήσης 
ηλεκτροφόρων 
περιφράξεων (Η/Π) 
από 
μελισσοκόμους, 
κτηνοτρόφους και 
καλλιεργητές

Δημιουργία και 
έναρξη λειτουργίας 
νέου Κέντρου 
Αναπαραγωγής ΣΦΚ 
στην Ήπειρο ή τη 
Θεσσαλία

Κάλυψη 
ανελαστικών 
δαπανών 
λειτουργίας του 
υπάρχοντος 
Κέντρου 
Αναπαραγωγής ΣΦΚ 
στον Αετό 
Φλώρινας

Συστηματοποίηση 
της χρήσης ΣΦΚ με  
αξιοποίηση/επέκτα
ση υφιστάμενων 
δικτύων κατόχων 
ΣΦΚ και ανταλλαγής 
αυτών

Εκπόνηση μελέτης 
για την πιστοποίηση 
Ελληνικών Φυλών 
Σκύλων Φύλαξης 
Κοπαδιών

Δημιουργία 
"Εθνικού Μητρώου 
Ελληνικών Φυλών 
Σκύλων Φύλαξης 
Κοπαδιών" (ΣΦΚ)

Επιχορήγηση 
αγοράς και 
διατήρησης Σκύλων 
Φύλαξης Κοπαδιών 
από κτηνοτρόφους 
που ζουν ή 
κινούνται σε 
περιοχές 
εξάπλωσης του 
είδους

1.2 Βελτίωση συστήματος γεωργικής 
ασφάλισης - συσχέτιση με τη λήψη 
προληπτικών μέτρων

Αναλογιστική 
μελέτη για την 
τεκμηρίωση της 
σκοπιμότητας και 
δυνατότητας 
τροποποιήσεων 
στους κανονισμούς 
ασφάλισης φυτικής 
παραγωγής και 
ζωικού κεφαλαίου 
του ΕΛΓΑ

Απλούστευση της 
διαδικασίας 
αναγγελίας 
ζημιάς/ανάπτυξη 
εφαρμογής για 
συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας, για 
ταχύτερη 
ειδοποίηση του 
ΕΛΓΑ  

Δημιουργία ειδικού 
ταμείου για κάλυψη 
ζημιών σε 
ανασφάλιστους 
παραγωγούς  
ορεινών και 
μειονεκτικών 
περιοχών            

Μελέτη συσχέτισης 
του ποσοστού 
κάλυψης των 
ζημιών στο κτηνοτρ. 
κεφάλαιο με μέτρα 
πρόληψης και 
ενεργητικής 
προστασίας,  με 
βάση τον 
εκτιμώμενο κίνδυνο 
(predation risk 
assessment)

Εκπόνηση μελέτης 
για πιλοτική 
εφαρμογή  ex-ante 
συστημάτων 
αποζημίωσης για 
ζημιές στην 
παραγωγή σε ΠΠ  

1.3 Αντιμετώπιση της εκούσιας 
ανθρωπογενούς θνησιμότητας

Εκπόνηση και 
εφαρμογή σχεδίου 
για οργάνωση/ 
αναβάθμιση και 
ενεργοποίηση 
αποτελεσματικών 
μηχανισμών 
εποπτείας και 
φύλαξης

Εκπόνηση και 
εφαρμογή ειδικού 
σχεδίου φύλαξης σε 
περιοχές με 
εντονότερο 
πρόβλημα 
λαθροθηρίας 
αρκούδας

Οριστικοποίηση και 
εφαρμογή ειδικού 
πρωτοκόλλου 
εξιχνίασης/ιχνηλάτη
σης και 
εξακρίβωσης 
περιστατικών 
λαθροθηρίας 
αρκούδας 

Δημιουργία/τήρηση 
βάσης δεδομένων 
θνησιμότητας 
αρκούδας/συσχέτισ
η με ζημιές στην 
παραγωγή και με 
την αλληλεπίδραση 
με ανθρώπινο 
παράγοντα



Δομή των πινάκων που περιέχονται στο Παράρτημα VI: Παράδειγμα 1ο

Παράδειγμα δράσης που εντάσσεται στο Μέτρο 1.1 (Μείωση ζημιών από αρκούδα στην αγροτική οικονομία)

Α/Α Στόχος-Μέτρο-Δράση
Φορείς 

Υλοποίησης

Αξιολόγησ
η 

σημασίας

Προτεραιότ
ητα 

εφαρμογής

Συνάρτηση/συσχέτιση 
με τις υφιστάμενες 

απειλές/πιέσεις (κωδ. 
92/43, άρθ. 17)

Πληθυσμός/Περι
οχή εφαρμογής

Χρονοδιάγρ
αμμα 

υλοποίησης

Συνολικό 
κόστος

Πηγές 
Χρηματοδότη

σης

Δείκτης 
εκροών 

Δείκτης 
αποτελέσματ

ος

1 Σταθεροποίηση-βελτίωση της πληθυσμιακής κατάστασης και διατήρηση της ανοδικής πληθυσμιακής τάσης του είδους
1.1 Μείωση ζημιών από αρκούδα στην αγροτική οικονομία

1.1.1

Διάδοση συστηματικής χρήσης 
ηλεκτροφόρων περιφράξεων 
(Η/Π) από μελισσοκόμους, 
κτηνοτρόφους και καλλιεργητές 
για μείωση ζημιών στην 
αγροτική οικονομία.

ΥΠΑΑΤ 
ΔΑΟΚ 
ΑΣΟΠ
ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚ
Α
ΠΜΚΟ

ΥΨΗΛΗ ΑΜΕΣΗ
Ανθρωπογενής 

θνησιμότητα (G10, G12, 
G13)

Όλοι οι υπο-
πληθυσμοί (με 

έμφαση στις ΠΠ, 
συνδετικές 

ζώνες, περιοχές 
επαναποίκησης)

1ο έτος-6ο 
έτος

2.000.000 
€

ΥΠΑΑΤ (ΠΑΑ) Αριθμός Η/Π
Μείωση 
ζημιών από 
αρκούδες

Α
/Α

 
Δ

ρ
ά

σ
η

ς

Δράση Συνολικό κόστος
Τεκμηρίωση κόστους (αδρή ανάλυση στοιχείων κόστους ή, εναλλακτικά, αναφορά σε π/υ ανάλογων δράσεων στο 
πλαίσιο άλλων έργων)

1.1.1

Διάδοση συστηματικής χρήσης 
ηλεκτροφόρων περιφράξεων (Η/Π) από 
μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους και 
καλλιεργητές για μείωση ζημιών στην 
αγροτική οικονομία.

2.000.000 € Συνολικό κόστος: 2.000 Η/Π επί 1.000 € Μ.Ο. τιμής μονάδας = 2.000.000 €



Δομή των πινάκων που περιέχονται στο Παράρτημα VI: Παράδειγμα 2ο

Μέτρα για την επίτευξη του στόχου 5: Βελτίωση στάσεων και απόψεων της κοινής γνώμης και ειδικών ομάδων αναφοράς

1 2 3 4

5.1 Εκστρατείες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης Γενική εκστρατεία 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τη 
συνύπαρξη του ανθρώπου 
με την αρκούδα

Δράσεις ενημέρωσης 
αγροτών, κτηνοτρόφων, 
μελισσοκόμων και 
συναφών επαγγελμάτων 
για μέτρα του ΠΑΑ που 
υποστηρίζουν τη 
συνύπαρξη με την 
αρκούδα

Δράσεις ενημέρωσης 
σχετικά με την ορθή 
διαχείριση περιστατικών 
αλληλεπίδρασης 
αρκούδας-ανθρώπου σε 
κατοικημένες περιοχές

5.2 Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανάπτυξη και υλοποίηση 
προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης σε σχολεία, 
ΚΠΕ, βιβλιοθήκες, 
ύπαιθρο κ.λπ.

Χάραξη θεματικών 
μονοπατιών για την 
υλοποίηση προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 

5.3 Υποστήριξη οικοεθελοντών και πρακτικής 
άσκησης σπουδαστών

Σχεδιασμός και 
υποστήριξη 
προγραμμάτων 
κινητοποίησης εθελοντών

Υποστήριξη-απασχόληση 
φοιτητών που κάνουν την 
πρακτική τους άσκηση σε 
σχετικά θέματα 



Δομή των πινάκων που περιέχονται στο Παράρτημα VI: Παράδειγμα 2ο

Παράδειγμα δράσης που εντάσσεται στο Μέτρο 5.1 (Εκστρατείες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης)

Α/Α Στόχος-Μέτρο-Δράση
Φορείς 

Υλοποίησης

Αξιολό-
γηση

σημασίας

Προτε-
ραιότητα

εφαρμογής

Συνάρτηση/συσχέτιση 
με τις υφιστάμενες 

απειλές/πιέσεις (κωδ. 
92/43, άρθ. 17)

Πληθυσμός / 
Περιοχή 

εφαρμογής

Χρονο-
διάγραμμα 
υλοποίησης

Συνολικό 
κόστος

Πηγές 
Χρηματοδότη

σης

Δείκτης 
εκροών 

Δείκτης 
αποτελέσματ

ος

5 Βελτίωση στάσεων και απόψεων της κοινής γνώμης και ειδικών ομάδων αναφοράς

5.1 Εκστρατείες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης

5.1.2

Δράσεις ενημέρωσης 
αγροτών, κτηνοτρόφων, 
μελισσοκόμων και συναφών 
επαγγελμάτων για μέτρα 
του ΠΑΑ που υποστηρίζουν 
τη συνύπαρξη με την 
αρκούδα (εκδηλώσεις, 
ημερίδες, έντυπα, οδηγοί, 
οπτικοακουστικό υλικό, 
τεχνικά σεμινάρια, προβολή 
σε επαγγελματικές εκθέσεις 
και έντυπα, συμβουλευτικές 
υπηρεσίες κ.λπ.)

ΥΠΑΑΤ 
ΕΛΓΑ 
(ΔΑΟΚ, 
ΦΔΠΠ/ΟΦΥΠ
ΕΚΑ, ΠΜΚΟ)

ΥΨΗΛΗ
ΜΕΣΟΠΡΟ

ΘΕΣΜΗ

Ανθρωπογενής 
θνησιμότητα (G10, 

G12, G13)
Μετατροπή φυσικών 

ή ημιφυσικών 
εκτάσεων σε εντατικές 

καλλιέργειες (Α01)
Εγκατάλειψη 

αειφόρων πρακτικών 
χρήσης αγροτικών και 

αγρο-δασικών 
συστημάτων (Α07)

Παράνομες υλοτομίες 
(B10)

Όλοι οι υπο-
πληθυσμοί (με 

έμφαση στις 
ΠΠ, συνδετικές 
ζώνες, περιοχές 
επαναποίκησης

)

3ο έτος-6ο 
έτος

82.300 €
LIFE 

IP4Natura
ΥΠΑΑΤ (ΠΑΑ) 

1) Αριθμός 
workshops
2) Αριθμός 
συμμετεχόν
των στα  
workshops 

1) Αριθμός 
χρηστών 
εφαρμογής
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Παράδειγμα δράσης που εντάσσεται στο Μέτρο 5.1 (Εκστρατείες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης)

Α
/Α

 
Δ

ρ
ά

σ
η

ς

Δράση Συνολικό κόστος
Τεκμηρίωση κόστους (αδρή ανάλυση στοιχείων κόστους ή, εναλλακτικά, αναφορά σε π/υ 
ανάλογων δράσεων στο πλαίσιο άλλων έργων)

5.1.2

Δράσεις ενημέρωσης αγροτών, 
κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και 
συναφών επαγγελμάτων για μέτρα του 
ΠΑΑ που υποστηρίζουν τη συνύπαρξη με 
την αρκούδα (εκδηλώσεις, ημερίδες, 
έντυπα, οδηγοί, οπτικοακουστικό υλικό, 
τεχνικά σεμινάρια, προβολή σε 
επαγγελματικές εκθέσεις και έντυπα, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.λπ.)

82.300 €

Διοργάνωση 20 workshops για κτηνοτρόφους-μελισσοκόμους στα καφενεία των χωριών (2021-2026): 
Κόστος 6.000€ (300€/ workshop). Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα περιέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες: τεχνικούς οδηγούς για μέτρα πρόληψης, ανατροφή ΣΦΚ, ΠΑΑ, 
αποζημιώσεις κλπ. Κόστος: 7.500€. Αμοιβές προσωπικού: 6 άτομα* 120€/ημερήσια αποζημίωση*80 
ανθρωποημέρες: 57.600€  Κόστη μετακίνησης: 20 διήμερα ταξίδια*6 άτομα*40€/μέρα+80€ 
καύσιμα/ταξίδι: 11.200€ . Σύνολο δράσης: 82.300€



Επεξήγηση των στηλών που περιλαμβάνονται στους πίνακες 

Μέτρα: Κάθε μέτρο συσχετίζεται άμεσα με την επίτευξη συγκεκριμένου επιμέρους στόχου του ΣΔ.

Δράσεις: Διακριτές δραστηριότητες - προγράμματα δραστηριοτήτων, παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών, με διακριτό

περιεχόμενο, φορέα/είς υλοποίησης και προϋπολογισμό κόστους που εντάσσεται στα Μέτρα που επιδιώκουν την

επίτευξη του σχετικού επιμέρους στόχου (σε μερικές περιπτώσεις περισσότερων του ενός) του ΣΔ.

Φορέας Υλοποίησης: Σημειώνεται ο φορέας που προγραμματίζεται να αναλάβει την υλοποίηση της συγκεκριμένης

δράσης / μέτρου, σε συνεργασία με φορείς που επίσης σημειώνονται. Κατά την υλοποίησή της μπορεί να χρειαστεί η

συνέργεια και άλλων φορέων.

Αξιολόγηση σημασίας: Σημειώνεται η σημαντικότητα κάθε δράσης / μέτρου ως προς την υλοποίησή της με βάση της

εξής κατηγοριοποίηση (τροποποιημένη στα παρόντα δεδομένα) που χρησιμοποιείται συχνά από την IUCN σε ανάλογα

ΣΔ:

• Κρίσιμη: Κρίσιμης σημασίας δράση, απαιτείται άμεση δράση, αναγκαία για την επιτυχία του ΣΔ

• Υψηλή: Πολύ σημαντική δράση, απαραίτητη για την επιτυχία του ΣΔ

• Μεσαία: Σημαντική δράση, ιδιαίτερα επωφελής για την επιτυχία του ΣΔ

• Χαμηλή: Χρήσιμη δράση, βοηθητική για την επιτυχία του ΣΔ



Επεξήγηση των στηλών που περιλαμβάνονται στους πίνακες 

Προτεραιότητα εφαρμογής: Σημειώνεται ο χρονικός ορίζοντας στον οποίο θεωρείται ότι πρέπει να υλοποιηθεί η

συγκεκριμένη δράση / μέτρο, σύμφωνα με την εξής κατηγοριοποίηση:

• Άμεση: ορίζοντας υλοποίησης 1ος-2ος χρόνος, εδώ ωστόσο περιλαμβάνονται και δράσεις που επιβάλλεται να

ξεκινήσουν άμεσα, αλλά η υλοποίησή τους έχει χρονικό ορίζοντα όλη τη διάρκεια του έργου (π.χ. δράση

τηλεμετρίας)

• Μεσοπρόθεσμη: ορίζοντας υλοποίησης 3ος-4ος χρόνος

• Μακροπρόθεσμη: ορίζοντας υλοποίησης 5ος-6ος χρόνος

Συνάρτηση/Συσχέτιση με τις υφιστάμενες απειλές-πιέσεις: Σημειώνεται η συγκεκριμένη υφιστάμενη πίεση / απειλή η

οποία αναμένεται να περιοριστεί / αμβλυνθεί από την υλοποίηση της δράσης / μέτρου.

Συνολικό κόστος: Σημειώνεται το υπολογισθέν εκτιμώμενο κόστος (περιλαμβανομένων κόστους ανθρωποημερών,

μετακινήσεων, εξοπλισμού κ.α.) για την πλήρη εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης/μέτρου.

Πηγές χρηματοδότησης: Προσδιορίζεται η πηγή/ές χρηματοδότησης της συγκεκριμένης δράσης / μέτρου.

Δείκτες παρακολούθησης: Σημειώνονται οι δείκτες παρακολούθησης βάσει των οποίων θα γίνεται η παρακολούθηση και

η αξιολόγηση της επιτυχίας υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης/μέτρου.


