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για τη χρηµατοδότηση του ∆ικτύου NATURA 2000  
 

1. Αναγνώριση της σοβαρότητας του προβλήµατος και απόφαση να βρεθεί µια λύση 
Οι εµπλεκόµενοι φορείς σε όλα τα επίπεδα (ΕΕ, κράτη-µέλη, περιφερειακές και νοµαρχιακές διοικήσεις) 
αντιλαµβάνονται την σταδιακή απώλεια βιοποικιλότητας ως ένα σοβαρό κεντρικό πρόβληµα και θεωρούν τη 
χρηµατοδότηση των αναγκών του ∆ικτύου NATURA 2000 ως µια ρεαλιστική απάντηση στο πρόβληµα. 
• εµπλεκόµενοι στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση της φύσης 
• εµπλεκόµενοι στην περιφερειακή, αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία 
• πολιτικοί 
• το ευρύ κοινό 

2. Όραµα 
Το ∆ίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα κεντρικό συστατικό µιας πιθανής, ευπρόσδεκτης, εστιασµένης, 
ευέλικτης και κατανοητής «συµπυκνωµένης» εικόνας της µελλοντικής ανάπτυξης που: 
• τονίζει την κατεύθυνση της απαραίτητης διαδικασίας αλλαγής, 
• εµψυχώνει τους εµπλεκόµενους φορείς ώστε να εργαστούν για αυτή την αλλαγή, 
• συντονίζει ικανοποιητικά τις δραστηριότητες όσων εµπλέκονται. 

3. Οφέλη για όλους (win – win) 
Πέρα από τα οφέλη για τη βιοποικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον, η χρηµατοδότηση του ∆ικτύου Natura 
2000 οδηγεί σε οικονοµικά, κοινωνικά ή πολιτικά οφέλη, όπως για παράδειγµα: 
• µέσω της αξίας που αποκτούν οι περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000 (πχ εναλλακτικός τουρισµός, 

δυνατότητες αναψυχής, προώθηση τοπικών προϊόντων), 
• µέσω επιπλέον εισοδήµατος, υψηλότερες επιδοτήσεις, προτεραιότητα στις επιδοτήσεις 
• ως δικαιολογία για τους πόρους που δαπανώνται, ή 
• µέσω µιας βελτιωµένης «κατάστασης». 

4. Επικοινωνία 
Οι άµεσα και έµµεσα εµπλεκόµενοι φορείς (πχ υπουργοί περιβάλλοντος, γεωργίας, οικονοµικών και 
οικονοµίας, γεωργικοί συνεταιρισµοί, πανεπιστήµια και περιβαλλοντικές οργανώσεις) θα ενηµερωθούν για το 
πρόβληµα της απώλειας βιοποικιλότητας και τις αιτίες του, το όραµα, τις στρατηγικές και το κόστος 
αντιµετώπισής του, καθώς και για τα συνδεδεµένα πλεονεκτήµατα µε ένα επαγγελµατικό, στοχευµένο και 
αξιόπιστο τρόπο, όπως για παράδειγµα µε: 
• µακροπρόθεσµη συνεργασία µε διαφορετικά επικοινωνιακά µέσα (έντυπος τύπος, εκδηλώσεις, …) 
• απευθείας διάλογο (οµιλίες, συζητήσεις, …), και 
• συναισθηµατική επικοινωνία (εικόνες, µεταφορές, …).  

5. Υποστήριξη από σηµαντικούς παράγοντες 
Η χρηµατοδότηση του ∆ικτύου Natura 2000 υποστηρίζεται σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα στο επίπεδο των 
κρατών-µελών, από ανθρώπους-κλειδιά µε επιρροή και πειστικά επιχειρήµατα. Οι άνθρωποι αυτοί µπορεί 
και να µην έχουν σχέση µε το χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης της φύσης, όπως 
για παράδειγµα: 
• πολιτικοί (µέλη της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου) / υπουργοί, 
• ηγετικές µορφές σε σχετικούς τοµείς (περιβάλλον, γεωργία, τουρισµός, βιοµηχανία, κλπ), 
• Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενικές ∆ιευθύνσεις Γεωργίας, Περιφερειακής Πολιτικής, 

Περιβάλλοντος). 

6. Επιτυχίες 
Μια κατανοητή παρουσίαση προηγούµενων και πραγµατικών επιτυχιών ανάπτυξης συµβατής µε το φυσικό 
περιβάλλον θα δυναµώσει την πεποίθηση και θα ενισχύσει το κίνητρο χρηµατοδότησης του δικτύου Natura 
2000, για παράδειγµα: 
• µε επίδειξη των οικονοµικών αποτελεσµάτων συγκρίσιµων µέτρων που επιδοτήθηκαν στο παρελθόν, 
• µε την παρουσίαση επιτυχιών σύµφωνα µε την αντίληψη της αντίστοιχης οµάδας-στόχου, 
• µε εντατική επικοινωνία των επιτυχιών (δείτε και 4-επικοινωνία). 



7. Χρηµατοδότηση 
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο και οι συνθήκες σε επίπεδο ΕΕ, κράτους-µέλους (Ελλάδα), Περιφέρειας και 
Νοµαρχίας,  αλλά και τα σχέδια των φορέων που εµπλέκονται µε την προστασία και διατήρηση του φυσικού 
περιβάλλοντος, καθιστούν δυνατή και υποστηρίζουν τη χρηµατοδότηση του ∆ικτύου Natura 2000. Αυτό 
περιλαµβάνει: 
• ικανοποιητικούς πόρους για τις «πηγές» χρηµατοδότησης (οικονοµική προοπτική, ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, 

ΕΓΤΑΑ, LIFE, εργαλεία συγχρηµατοδότησης), 
• σαφείς, ρεαλιστικούς και κατανοητούς υπολογισµούς όσον αφορά τις οικονοµικές απαιτήσεις του 

δικτύου Natura (σε επίπεδο Ευρ. Ένωσης αλλά και κράτους-µέλους), 
• τον υπολογισµό των επιπλέον αναγκών από τη µεριά της προστασίας του περιβάλλοντος και της 

διατήρησης της φύσης, σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση / τρέχουσα χρηµατοδοτική περίοδο, και 
• την εξασφάλιση ή και τη δηµιουργία των κατάλληλων µηχανισµών χρηµατοδότησης (δέσµευση πόρων, 

ελάχιστα ποσά, υποχρέωση για χρηµατοδότηση). 

8. Μέτρα 
Τα µέτρα που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων του ∆ικτύου Natura 2000 µπορεί να επιδοτηθούν 
από την ΕΕ, να συγχρηµατοδοτηθούν από τα κράτη-µέλη και να ενσωµατωθούν σε διαφορετικά 
προγράµµατα. Αυτό για παράδειγµα απαιτεί: 
• να εντοπιστεί η ζήτηση για µέτρα κατάλληλα για επιδότηση, 
• να περιοριστούν τα υφιστάµενα κενά στους κανονισµούς και στα προγράµµατα, 
• να χρησιµοποιηθεί µε δηµιουργικό τρόπο το περιθώριο ερµηνείας που µπορεί να υπάρχει (∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία, ΕΓΤΑΑ …). 

9. Συνοχή εργαλείων και πολιτικών 
Οι προτάσεις για τη χρηµατοδότηση του δικτύου Natura 2000 µπορούν να συνδυαστούν µε τα σχετικά 
εργαλεία, τις δοµές και το υφιστάµενο πολιτικό πλαίσιο, για παράδειγµα: 
• σε σχέση µε τον συνολικό προγραµµατισµό (κανονισµοί, στρατηγικές, προγράµµατα), 
• σε σχέση µε τις συνθήκες πλαίσιο (αρµοδιότητες, δοµές, οικονοµικά, κανονισµοί, υφιστάµενα µέτρα), 
• σε σχέση µε τη δυνατότητα εφαρµογής τους σε διοικητικό επίπεδο (διαχείριση, έλεγχοι). 

10. Ανταλλαγή και συντονισµός 
Υπάρχουν οι κατάλληλες δοµές ώστε να διευκολυνθεί η αποτελεσµατική εσωτερική ανταλλαγή πληροφοριών 
αλλά και ο έγκαιρος συντονισµός όσων ασχολούνται µε την προστασία του περιβάλλοντος και την 
προστασία της φύσης και εµπλέκονται στον προγραµµατικό σχεδιασµό. Αυτό για παράδειγµα περιλαµβάνει: 
• οριζόντια ανταλλαγή και συντονισµό (Natura 2000, Οδηγία-πλαίσιο για το Νερό, κλπ, ερευνητές πεδίου, 

ειδικευµένες υπηρεσίες), 
• κάθετη ανταλλαγή και συντονισµό (ΕΕ   κράτη-µέλη  περιφέρειες/νοµαρχίες  τοπικό επίπεδο), 
• στρατηγική αλληλεπίδραση µε προσπάθειες προστασίας και διατήρησης της φύσης από δηµόσιες 

αρχές ή άλλους φορείς µε ειδικότερους ρόλους. 

11. Ικανότητα και πόροι 
Όσοι ασχολούνται µε τον προγραµµατισµό σε επίπεδο αρµόδιων φορέων αλλά και ενώσεων έχουν την 
ικανότητα και τους πόρους που απαιτούνται για την επιτυχή τους εµπλοκή ώστε να εξασφαλίσουν µια 
αποτελεσµατική διαδικασία προγραµµατισµού και διαβουλεύσεων. Αυτό για παράδειγµα περιλαµβάνει: 
• γνώσεις για τη διασύνδεση ανάµεσα σε ανάπτυξη και προστασία της φύσης (προγραµµατική περίοδος, 

ποια µέτρα µπορεί να είναι επιλέξιµα ανάλογα µε το κάθε Ταµείο), 
• στρατηγικές και επικοινωνιακές δεξιότητες (πχ διαπραγµατεύσεις), 
• διαθέσιµο προσωπικό και χρόνο  ώστε να συνεισφέρουν στη διαδικασία προγραµµατισµού (πχ η 

σηµασία της προγραµµατικής περιόδου είναι κατανοητή από τα αρµόδια γραφεία σε όλα τα επίπεδα), 
• ένα κατάλληλο τρόπο ώστε να εντοπίζονται και να αντιµετωπίζονται πιθανά κενά όσον αφορά τις 

γνώσεις και την ικανότητα (πχ εµπλοκή ειδικών, ειδικευµένων υπηρεσιών, συµβάσεις παροχής 
υπηρεσιών, κλπ). 

12. Επιλογή πόρων και προσήλωση σε αυτούς 
Οι αρµόδιες αρχές για την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος έχουν πειστεί και 
αποδεικνύουν τη στοχευµένη δέσµευσή τους και την απόφασή τους να χρηµατοδοτήσουν το ∆ίκτυο Natura 
2000 στα παρακάτω επίπεδα: 
• σε τοπικό επίπεδο (στις περιοχές τους ∆ικτύου Natura 2000 / σε προστατευόµενες περιοχές), 
• σε περιφερειακό επίπεδο, 
• στο επίπεδο των κρατών-µελών, και  
• στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 


