ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΟΜΑΓΑ Β (10-12-2011)
ΥΔΓΙΑ ΠΑΡΑΛΟΛΟΤΘΗΗ (MONITORING)
- Δπηηάρπλζε πξνθήξπμεο ηνπ νξηδόληηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ην
νπνίν ζα ηξνθνδνηήζεη κε απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ρξήζηκεο θαηεπζύλζεηο ηα
επηκέξνπο Monitoring ησλ Φνξέσλ.
- Άκεζε πξνθήξπμε ησλ επηκέξνπο Monitoring ησλ Φ.Γ., αλεμάξηεηα αλ
πξνεγνύληαη ηνπ νξηδόληηνπ, έηζη ώζηε ηνπιάρηζηνλ λα πξνιάβνπκε λα έρνπκε
δεδνκέλα γηα ηελ Δζληθή Αλαθνξά πξνο Δ.Δ. πνπ πξέπεη λα θαηαζέζνπκε ηνλ Ινύλην
2013 θαη λα ηξνθνδνηήζνπλ κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ηελ εθπόλεζε ησλ .Γ.
- ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΤΠΔΚΑ: Να ελζσκαησζνύλ ηα conservation objectives
reference values ζηα .Γ.
- Δπεηδή ππάξρεη ρξνληθόο πεξηνξηζκόο ζηελ πινπνίεζε ησλ monitoring, δελ
κπνξεί λα θηηαρηεί άκεζα κηα ρσξηθή βάζε δεδνκέλσλ αλά grid (όπσο πξνηάζεθε).
ην κέιινλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί, ζηελ ζπλέρεηα λα νξηζηεί κηα αμία (hot spot) θαη
λα νξηζηνύλ δηαρεηξηζηηθέο δώλεο.
- Οη Φ.Γ. πνπ έρνπλ πξόβιεκα πξνθήξπμεο ησλ Monitoring ιόγσ
δηαδηθαζηηθώλ θαζπζηεξήζεσλ (όπσο έθδνζε αζθαιηζηηθήο ή θνξνινγηθήο
ελεκεξόηεηαο – έσο ηέινο ηνπ κήλα) ζα κπνξνύζαλ λα εληαρζνύλ ζην νξηδόληην
Monitoring.
- Σν νξηδόληην Monitoring λα πξνθεξπρηεί αλά ηκήκαηα κε επηζηεκνληθή
ηεθκεξίσζε.

ΥΔΓΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
-

-

-

Να δεηεζεί από ην ΤΠΔΚΑ ε ζπκκεηνρή ηνπ Γηθηύνπ ΦΓΠΠ ζε «Οκάδα εξγαζίαο»
πνπ ζα θαζνξίζεη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο. εκεηώλεηαη όηη
ζύκθσλα κε ην λόκν γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα νη πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα εθδνζνύλ
κέρξη ην Μάξηην.
Οη Φ.Γ. λα έρνπλ νπζηαζηηθό ξόιν ζηελ επίβιεςε, αμηνιόγεζε ησλ ρεδίσλ
Γηαρείξηζεο από ηνπο αλαδόρνπο. Αλ είλαη δπλαηόλ νη Φ.Γ. λα πξνθεξύζζνπλ ν ίδηνη
ηα .Γ.
Ο Καλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ελζσκαηώλεηαη ζην ρέδην Γηαρείξηζεο ζύκθσλα κε ηε
λέα λνκνζεζία θαη πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ζηηο πξνδηαγξαθέο.

ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΓΡΑΔΩΝ

-

Σα έξγα πνπ ζεσξνύληαη σο «ώξηκα» θαη πην «ζεκαληηθά», από ηε δηεύζπλζε
ζπληνληζκνύ πεξηβαιινληηθώλ δξάζεσλ, είλαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο:
1. Monitoring
2. Φύιαμε

3. Δλεκέξσζε επαηζζεηνπνίεζε
ΦΤΛΑΞΗ

-

-

Να δηεξεπλεζεί από ηε λνκηθή ζύκβνπιν ηεο επηηξνπήο ΦΤΗ 2000 ε λνκηθή
θαηνρύξσζε ησλ αλαθξηηηθώλ θαζεθόλησλ ησλ θπιάθσλ.
Πξόηαζε: κέρξη λα δνζεί ε παξαπάλσ λνκηθή θαηνρύξσζε ζηνπο θύιαθεο λα
ππνζηεξηρζνύλ ζε θεληξηθό επίπεδν ηα «κηθηά θιηκάθηα θύιαμεο» (πξνζνρή όκσο
ώζηε λα κελ παγησζεί κία ηέηνηα θαηάζηαζε).
Πξόηαζε: Να ππάξρεη νκνηόκνξθε ζηνιή γηα ηνπο θύιαθεο ησλ Φ.Γ. ζε όιε ηελ
Διιάδα θαη λα γλσζηνπνηεζεί ην ζώκα ζε θεληξηθό επίπεδν ( ε ύπαξμε ηνπ, νη
αξκνδηόηεηεο ηνπ θ.ι.π.)

