2η εθνική εξαετής έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας των Οικοτόπων
(Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) στην Ελλάδα
Ομάδα Εργασίας
Αρμόδια Εθνική Αρχή για την υποβολή της έκθεσης ήταν το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρμόδια
Υπηρεσία για την επίβλεψη της εκπόνησης της έκθεσης ήταν η Γενική Διεύθυνση
Περιβάλλοντος, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, η οποία είχε και την
ευθύνη σύνταξης του Μέρους Α της έκθεσης. Η ευθύνη της συμπλήρωσης του
ειδικού Μέρους Β της έκθεσης ανατέθηκε στο ΕΚΒΥ. Ειδικότερα, το ΕΚΒΥ
ανέλαβε:
•

•

την τεχνική υποστήριξη της συμπλήρωσης των εντύπων αναφοράς για τύπους
οικοτόπων και είδη, η οποία ενδεικτικά περιελάμβανε: επεξεργασία
επεξηγήσεων και εντύπων αναφοράς, παραγωγή και διάθεση των
απαιτούμενων χαρτών εργασίας, θέματα που άπτονταν της ηλεκτρονικής
υποβολής της έκθεσης και του εργαλείου IT Tool, διάθεση πληροφοριακού
υλικού, οργάνωση συναντήσεων και ημερίδων, ανάρτηση αποτελεσμάτων στο
διαδίκτυο,
τη συγκρότηση ομάδας εργασίας και τον συντονισμό των ενεργειών που
απαιτούνταν για την παραγωγή του τελικού σχεδίου της εθνικής έκθεσης,
όπως: διακίνηση των εντύπων αναφοράς, επικοινωνία και συνεννοήσεις με
ειδικούς επιστήμονες και φορείς, επεξεργασία επιμέρους στοιχείων και
συμπληρωμένων εντύπων, επεξεργασία σχολίων, κ.λπ..

Για την εκπόνηση του Μέρους Β της έκθεσης, εφαρμόσθηκε μια ανοιχτή διαδικασία,
η οποία προήγαγε τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων. Έντυπα, οδηγίες και
υποστηρικτικό υλικό για την συμπλήρωση των εντύπων διανεμήθηκαν σε 207
αποδέκτες. Από αυτούς, οι 100 ήταν υπηρεσίες, οι 21 επιστημονικές εταιρίες και
περιβαλλοντικές οργανώσεις και οι υπόλοιποι 86 ήταν επιστήμονες με ειδική γνώση
σε είδη και τύπους οικοτόπων. Από τους αποδέκτες του υλικού, ανταποκρίθηκαν
συνολικά 42 επιστήμονες και φορείς. Παράλληλα, συγκροτήθηκε Ομάδα
Εμπειρογνωμόνων, με κύρια ευθύνη τη σύνθεση επιμέρους εντύπων σε ένα έντυπο
αναφοράς ανά τύπο οικοτόπου και είδος, όπου αυτό απαιτείτο, και την κάλυψη των
κενών που εντοπίζονταν. Σχέδιο της έκθεσης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο για δημόσια
διαβούλευση, πριν την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στη διαμόρφωση του Μέρους Β της 2ης εθνικής εξαετούς έκθεσης συνέβαλαν οι
ακόλουθοι επιστήμονες και φορείς (με αστερίσκο σημειώνονται τα μέλη της Ομάδας
Εμπειρογνωμόνων):
Για τους τύπους οικοτόπων
Γρηγοριάδης Νικόλαος (ΕΘΙΑΓΕ)
*Δημόπουλος Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Δρακοπούλου Π. (ΕΛΚΕΘΕ)
Κακούρος Πέτρος (ΕΚΒΥ)
Κωνσταντινίδης Παύλος (ΕΘΙΑΓΕ)
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*Ντάφης Σπύρος (ΕΚΒΥ)
Petermann Joerg (ΕΘΙΑΓΕ)
*Παναγιωτίδης Παναγιώτης (ΕΛΚΕΘΕ)
*Πανίτσα Μαρία (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Τσιουρλής Γεώργιος (ΕΘΙΑΓΕ)
Τσιριπίδης Ιωάννης (ΑΠΘ)
Για τα είδη φυτών
Γαλάνη Πολυξένη (ΜΑΙΧ)
Γώτσιου Παναγιώτα (ΜΑΙΧ)
Καμάρη Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πατρών)
Καζάκης Γεώργιος (ΜΑΙΧ)
Μήτσαινας Γεώργιος (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου)
Τσακίρη Εύα (ΑΠΘ)
*Φοίτος Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πατρών)
Φουρναράκη Χριστίνη (ΜΑΙΧ)
Για τα είδη ζώων
Γαληνού-Μητσούδη Σοφία (ΑΤΕΙΘ)
Γεωργιάδης Λάζαρος – ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
Γιαννάτος Γεώργιος
Γιουλάτος Διονύσιος (ΑΠΘ)
*Δημάκη Μαρία (ΜΓΦΙ)
*Δημητρόπουλος Αχιλλέας (ΜΓΦΙ)
Ηλιόπουλος Γιώργος – ΚΑΛΛΙΣΤΩ
*Ιωαννίδης Γιάννης (ΜΓΦΙ)
Κασαπίδης Παναγιώτης (ΕΛΚΕΘΕ)
Κατή Βασιλική (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Κλεανθίδης Πλάτων (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας)
*Λεγάκις Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Μερτζάνης Γιώργος – ΚΑΛΛΙΣΤΩ
Mom-Ελληνική Εταιρεία για την μελέτη και την προστασία της Μεσογειακής Φώκιας
*Μπούσμπουρας Δημήτριος
*Οικονομίδης Π.Σ. (ΑΠΘ)
Παναγιωτοπούλου Μαρία
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Παναγοπούλου Αλίκη – ΑΡΧΕΛΩΝ
Παπαΐωάννου Χαρητάκης (Κέντρο Βιολογικής & Πολιτισμικής Ποικιλότητας –
Πάπιγκο)
*Παραγκαμιάν Καλούστ (Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών)
*Σοφιανίδου Θεοδώρα (ΑΠΘ)
Σφουγγάρης Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
*Φραντζής Αλέξανδρος (Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών ΠΕΛΑΓΟΣ)
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