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Ευχαριστίες  

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος ήταν απαραίτητος ο πολυσυμμετοχικός σχεδιασμός, η 

εφαρμογή, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των δράσεων σε ετήσια βάση. Με τη συνεχή τεχνική 

υποστήριξη της ΕΠΠ, ο ΦΔΕΠαΠ είχε την εποπτεία όλων των απαιτούμενων δράσεων διαχείρισης, από 

το στάδιο του σχεδιασμού, έως την εφαρμογή και παρακολούθησή τους. Με στόχο να εξασφαλιστεί ο 

διάλογος και η συμμετοχή όλων των φορέων, ο ΦΔΕΠαΠ συγκαλεί κάθε χρόνο την Επιτροπή 

Διαχείρισης Υγροτόπου1 (ΕΔΥ) σύμφωνα με τις αποφάσεις της οποίας οργανώνονται και αξιολογούνται 

οι επιμέρους επεμβάσεις στον υγρότοπο, τόσο ως προς το περιβαλλοντικό τους όφελος και την 

ενίσχυση της βιοποικιλότητας όσο και ως προς τις κοινωνικοοικονομικές αλληλεπιδράσεις, τα οφέλη 

και τις επιπτώσεις.  

Πέραν της καθοριστικής συμβολής των μελών της ΕΔΥ και του ΦΔΕΠαΠ στις αποφάσεις για τη 

διαχείριση του υγροτόπου και στην οργάνωση των εργασιών, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ήταν 

επίσης απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη και η υποστήριξη άλλων υπηρεσιών, όπως της Κτηματικής 

Υπηρεσίας Φλώρινας, του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού, της Διεύθυνσης 

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας, του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδρο-

οικονομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Φλώρινας, της Διεύθυνσης 

Δασών Φλώρινας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας. Όσον αφορά στην τεχνική προετοιμασία 

των επεμβάσεων η ΕΠΠ σύστησε την Καθοδηγητική Επιτροπή του προγράμματος στην οποία 

συμμετείχαν οι υπηρεσίες και φορείς μέλη της ΕΔΥ, αλλά και η Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών 

Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και ο καθηγητής Βασίλειος 

Παπαναστάσης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του 

προγράμματος οφείλεται στην εποικοδομητική συνεργασία με τους κτηνοτρόφους, τους γεωργούς και 

τους αλιείς που συμμετείχαν στις δράσεις. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της παρούσας αναφοράς: 

Ειρήνη Κουτσερή, Συντονίστρια έργου  

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών  

Άγιος Γερμανός, 53150, Ελλάδα 

Τηλ.: +30 23850 51211 

Email: spp@spp.gr 

 
1  Συμμετέχοντες στην ΕΔΥ: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Δυτικής 
Μακεδονίας, Δ/νση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας, Δήμος Πρεσπών, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών , ΤΟΕΒ Πρεσπών, τοπικός 
σύλλογος κτηνοτρόφων και δύο τοπικοί σύλλογοι αλιέων  
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ΤΙΤΛΟΣ: «Δράσεις για την προστασία των υδρόβιων πουλιών στη λίμνη Μικρή Πρέσπα: 

συμβάλλοντας στην προσαρμογή των οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή και 

δημιουργώντας οφέλη για την τοπική κοινωνία» 

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: LIFE Prespa Waterbirds - LIFE15 NAT/GR/000936  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1η Οκτωβρίου 2016 – 30η Σεπτεμβρίου 2021  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Prespa Ohrid Nature 

Trust (PONT) και το Πράσινο Ταμείο. Δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 

ΕΤΑΙΡΟΙ:  Fondation Tour du Valat  

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ,  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΗΣ: Λεκάνη των Πρεσπών, Δυτική Μακεδονία, Ελλάδα 
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Εισαγωγή  

 Η λεκάνη των Πρεσπών βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Βαλκανικής χερσονήσου και μοιράζεται 

μεταξύ τριών χωρών, της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Οι δύο λίμνες, η Μικρή 

και η Μεγάλη Πρέσπα, περιβάλλονται από ψηλά βουνά και χωρίζονται μόνο από μια στενή λωρίδα γης. 

Η Μικρή Πρέσπα μοιράζεται μεταξύ της Ελλάδας (~44 km2) και της Αλβανίας (~4 km2) και είναι 

ευρέως γνωστή για τους σημαντικούς πληθυσμούς υδρόβιων πουλιών, φιλοξενώντας τη μεγαλύτερη 

αποικία αργυροπελεκάνου στον κόσμο, με περισσότερα από 1200 ζευγάρια που φτάνουν στην περιοχή 

στα τέλη του χειμώνα για να αναπαραχθούν. Επιπλέον, ροδοπελεκάνοι και αξιοσημείωτοι αριθμοί από 

διάφορα είδη ερωδιών, λαγγόνες, χαλκόκοτες και βαλτόπαπιες επιλέγουν τη Μικρή Πρέσπα για την 

αναπαραγωγή τους κάθε χρόνο.  

Πριν την έναρξη του προγράμματος είχε γίνει αντιληπτό ότι η κύρια απειλή για τα οικοσυστήματα της 

Μικρής Πρέσπας συνδεόταν με τη δυναμική της βλάστησης σε σημαντικούς παραλίμνιους οικοτόπους. 

Η εγκατάλειψη των παραδοσιακών δραστηριοτήτων στην παραλίμνια ζώνη είχε ως συνέπεια την 

υπερβολική επέκταση των καλαμιώνων με κυρίαρχο είδος το Phragmites australis σε όλη την έκταση 

της παραλίμνιας ζώνης. Με το πλημμύρισμα αυτής της ζώνης μπορούν να δημιουργηθούν σημαντικοί 

βιότοποι για τα ψάρια και τα πουλιά, τα υγρά λιβάδια, αλλά μόνο εφόσον είναι καθαρή από καλάμια. Η 

παρατεταμένη ξηρασία, απόρροια της κλιματικής αλλαγής, και το υπάρχον καθεστώς διαχείρισης της 

στάθμης της λίμνης Μικρή Πρέσπα, που στοχεύει στη συγκράτηση, μέσω του θυροφράγματος, όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερου όγκου νερού αλλά συγχρόνως και στην αποτροπή πλημμυρίσματος των 

γεωργικών εκτάσεων της παραλίμνιας ζώνης, μειώνουν την έκταση που πλημμυρίζει στην παραλίμνια 

ζώνη την άνοιξη και άρα και την έκταση των υγρών λιβαδιών. 

Τέλος, μια τρίτη απειλή που εντοπίστηκε στην αρχή του προγράμματος, είναι μια πιθανή επιδημία της 

γρίπης των πτηνών και οι δυσμενείς επιπτώσεις αυτής στους πληθυσμούς των πελεκάνων, και 

ιδιαίτερα του αργυροπελεκάνου, του οποίου η αποικία στη Μικρή Πρέσπα τροφοδοτεί πολλές άλλες 

αποικίες του είδους στη ΝΑ Ευρώπη. Τα πιθανά καταστροφικά αποτελέσματα από μια ζωονόσο που 

μπορεί να προκαλέσει μαζικούς θανάτους πελεκάνων στην αποικία της Μικρής Πρέσπας μπορεί να 

έχουν σοβαρές επιπτώσεις και στον παγκόσμιο πληθυσμό του είδους.  

Κατά συνέπεια, η αποκατάσταση σημαντικών οικοτόπων, η διατήρηση ενός μωσαϊκού οικοτόπων και η 

προσαρμογή των διαχειριστικών παρεμβάσεων στις αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

στο μέλλον είναι οι βασικές κατευθυντήριες αρχές για την αποκατάσταση και τη διατήρηση των 

υγροτοπικών οικοσυστημάτων της λίμνης. Ταυτόχρονα, η συνεργασία μεταξύ τοπικών, περιφερειακών 

 

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ  
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και διασυνοριακών ομάδων ενδιαφερομένων υπήρξε επίσης βασικό συστατικό του σχεδιασμού των 

δραστηριοτήτων για να διασφαλιστεί ότι δημιουργούνται κοινωνικοοικονομικά οφέλη και συνεπώς 

κίνητρα για τη συμμετοχή τοπικών παραγωγικών ομάδων σε δραστηριότητες προστασίας και 

διατήρησης. Η επέκταση της συνεργασίας μεταξύ εμπειρογνωμόνων στους πελεκάνους, τοπικών και 

διασυνοριακών αρχών και ομάδων ενδιαφερομένων ήταν επίσης καθοριστικής σημασίας για την 

προώθηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση μαζικών προσβολών στους πελεκάνους από 

λοιμώδη νοσήματα. 

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος  
Η αποκατάσταση σημαντικών οικοτόπων, η διατήρηση ενός μωσαϊκού οικοτόπων και η προσαρμογή 

των διαχειριστικών παρεμβάσεων στις αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο μέλλον 

είναι οι βασικές κατευθυντήριες αρχές για την αποκατάσταση και τη διατήρηση των υγροτοπικών 

οικοσυστημάτων της λίμνης. 

Στόχος του προγράμματος ήταν η διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας της Μικρής Πρέσπας, 

εστιάζοντας σε εννέα σπάνια υδρόβια πτηνά. Χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε 

σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία του οικοσυστήματος συνολικά, ένας από τους 

βασικούς στόχους ήταν να αποφέρει οφέλη στην τοπική κοινωνία, ενώ το κρίσιμο ζήτημα της 

κλιματικής αλλαγής διερευνήθηκε για πρώτη φορά, εξετάζοντας τις επιπτώσεις που αναμένεται να 

έχει στο οικοσύστημα και τις πιθανές δυνατότητες προσαρμογής. Όλοι οι καθορισμένοι στόχοι του 

προγράμματος παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, μαζί με την κατάσταση επίτευξής τους στο 

τέλος του.  

  

 

 

  

Στόχοι του προγράμματος 

Αύξηση και βελτίωση των χώρων τροφοληψίας των υδρόβιων πουλιών - στόχων 

Αύξηση της διαθεσιμότητας τροφής για τα υδρόβια πουλιά, μέσω της βελτίωσης των υπαρχόντων και της 

δημιουργίας νέων ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής των ψαριών 

Ελαχιστοποίηση της αρνητικής επίδρασης των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών του καλαμιώνα στην 

ορνιθοπανίδα 

Βελτίωση της προσαρμογής του οικοσυστήματος στην κλιματική αλλαγή, μέσω της κατάλληλης 

διαχείρισης των ενδιαιτημάτων 

Αύξηση της γνώσης και της τεχνογνωσίας σχετικά με την αντιμετώπιση περιστατικών μαζικών θανάτων 

πουλιών λόγω ασθενειών 

Ενδυνάμωση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης του υγροτόπου 

Δημιουργία βιομάζας από καλάμι για χρήση στη γεωργία, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας 

Προβολή των μεθόδων, των τεχνικών και των αποτελεσμάτων του προγράμματος 

Αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας 

SPP Archive/ Fco Marquez 
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Εφαρμογή του προγράμματος και αποτελέσματα  

Οι δράσεις προστασίας και διατήρησης αποτέλεσαν το βασικό μέρος του προγράμματος και η 

υλοποίησή τους βασίστηκε σε κατευθύνσεις και προδιαγραφές που καθορίστηκαν στα αρχικά 

προπαρασκευαστικά στάδια. Οι δραστηριότητες διατήρησης περιλάμβαναν τη διαχείριση της 

βλάστησης του υγροτόπου με πολλαπλούς στόχους και σε μεταβλητές συνθήκες υγροτόπου. Βλάστηση 

του υγροτόπου, κυρίως καλάμι, αφαιρέθηκε από την παραλίμνια ζώνη για να επιτραπεί η δημιουργία 

υγρών λιβαδιών την άνοιξη. Η αποκατάσταση των εκβολών δύο ρεμάτων υλοποιήθηκε για τη βελτίωση 

των χώρων ωοτοκίας των ψαριών και της πρόσβασης σε αυτούς από τα ψάρια. Πραγματοποιήθηκαν 

κοπές των καλαμιών σε συγκεκριμένες αποστραγγιστικές τάφρους ώστε να μην εξαπλώνεται η φωτιά 

από την αγροτική ζώνη στον καλαμιώνα. Επίσης δημιουργήθηκαν αντιπυρικές ζώνες εντός του 

καλαμιώνα προκειμένου να εμποδίζουν την επέκταση των πυρκαγιών προς τις αποικίες των υδρόβιων 

πουλιών. Η διασυνοριακή συνεργασία ενισχύθηκε σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης της μελλοντική 

συνεργασίας για ολοκληρωμένη προστασία και διατήρηση του συνόλου της λεκάνης απορροής 

Πρεσπών. 

Δράση C1: Διαχείριση της υγροτοπικής βλάστησης 

Οι κοπές της υγροτοπικής βλάστησης υλοποιήθηκαν σε έκταση 106 εκταρίων παραλίμνιων εκτάσεων 

μέσω κοινών προσπαθειών της ομάδας LIFE Prespa Waterbirds και τοπικών 

ενδιαφερομένων/κτηνοτρόφων. Μέσω του προγράμματος εφαρμόστηκε, ως συμπληρωματικό 

εργαλείο, διαχείριση της βλάστησης κατά μήκος της παραλίμνιας ζώνης μέσω της βόσκησης με 

αγελάδες. Για το σκοπό αυτό έγινε εγκατάσταση δύο προσωρινών ηλεκτρικών περιφράξεων, ώστε να 

αποφευχθούν τυχόν ζημιές στα παρακείμενα χωράφια. Τέλος, δημιουργήθηκαν έντεκα αντιπυρικές 

ζώνες, κάθετα προς την ακτογραμμή, καισε ποικίλα βάθη, σε έκταση 8 εκταρίων.  

Οι διαχειριστικές επεμβάσεις με κοπές της βλάστησης και βόσκηση κατά μήκος της παραλίμνιας 

ζώνης οδήγησαν σε διπλασιασμό της επιφάνειας των υγρών λιβαδιών, δηλαδή του τύπου οικοτόπου 

6420 της Οδηγίας των Οικοτόπων, από 54 εκτάρια σε 112 εκτάρια. Στο τέλος του προγράμματος 

καταγράφηκαν συνολικά 122 εκτάρια του τύπου οικοτόπου.  

Ωστόσο, κατά την πενταετία του προγράμματος, η παραλίμνια ζώνη πλημμύρισε μόνο μία φορά, την 

άνοιξη του 2018, όταν η στάθμη της Μικρής Πρέσπας ανέβηκε αρκετά. Το σημαντικό ζήτημα της 

παρατεταμένης ξηρασίας επηρέασε το πλημμύρισμα αυτών των περιοχών, όπου αν και 

αποκαταστάθηκε η βλάστηση, ελλείψει πλημμύρας δεν αποκαταστάθηκε η πλήρης οικολογική 

λειτουργία.  

Οι αντιπυρικές ζώνες, από την άλλη πλευρά, ήταν αποτελεσματικές για την πρόληψη της εξάπλωσης 

πυρκαγιών σε αποικίες αναπαραγωγής υδρόβιων πουλιών, και μάλιστα χρόνια μετά  τη δημιουργία 

τους, δηλαδή στις πυρκαγιές του 2020 και του 2021. Τα βαθύτερα μέρη των ανοιγμάτων αυτών (των 

αντιπυρικών ζωνών) που δημιουργήθηκαν παρέμεναν πλημμυρισμένα την άνοιξη ακόμη και υπό 

συνθήκες ξηρασίας, και χρησιμοποιήθηκαν από υδρόβια πουλιά για να τραφούν. 

  

SPP Archive/ O. Alexandrou 
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Δράση C2: Διαχείριση της βλάστησης αποστραγγιστικών τάφρων 

Το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής γης γύρω από τη Μικρή Πρέσπα βρίσκεται κοντά στη λίμνη και 

διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο αποστραγγιστικών τάφρων, οι οποίες σε πολλά σημεία συνδέονται με 

τον καλαμιώνα. Αυτή η δράση περιλάμβανε την κοπή της ελοφυτικής βλάστησης σε αποστραγγιστικές 

τάφρους, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση των πυρκαγιών από τη γεωργική ζώνη στον 

καλαμιώνα. Μετά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαχείρισης της υγροτοπικής βλάστησης (Δράση 

C1), πραγματοποιήθηκε με τη συγκεκριμένη δράση και η αποσύνδεση της αγροτικής ζώνης με τον 

καλαμιώνα σε καίρια σημεία. Συνολικά έγιναν επεμβάσεις σε τέσσερις κύριες αποστραγγιστικές 

τάφρους. Αυτές οι μικρές ετήσιες επεμβάσεις συνέβαλαν και στη μείωση της εξάπλωσης της φωτιάς 

στον καλαμιώνα. 

Δράση C3: Αποκατάσταση της λειτουργίας των εκβολών ρεμάτων 

Αυτή η δράση περιλάμβανε την αποκατάσταση των εκβολών δύο σημαντικών ρεμάτων ως χώρων 

ωοτοκίας ψαριών και σημαντικών περιοχών τροφοληψίας των υδρόβιων πουλιών. Οι δράσεις που 

υλοποιήθηκαν αφορούσαν (α) την τεχνική αποκατάσταση της ροής στο ρέμα της Μικρολίμνης, (β) την 

αποκατάσταση της βλάστησης, δηλαδή τη σταδιακή απομάκρυνση του καλαμιού από τις εκβολές των 

ρεμάτων Μικρολίμνης και Λευκώνα, (γ) την απομάκρυνση μπάζων ώστε να αποκατασταθεί η 

απρόσκοπτη ροή και σύνδεση των ρεμάτων με τη λίμνη, καθώς και (δ) τη διατήρηση της ξυλώδους 

βλάστησης με στόχο τη σταδιακή υποκατάσταση του καλαμιού από δέντρα. Οι επεμβάσεις αυτές 

οδήγησαν στην αποκατάσταση της ροής και της λειτουργίας των ρεμάτων ως τόπων ωοτοκίας ψαριών. 

Συνολικά, επτά είδη ψαριών καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της τριετίας και στα δύο ρέματα, εκ των 

οποίων τα τέσσερα είναι ενδημικά είδη ψαριών της Πρέσπας, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι οι 

εργασίες αποκατάστασης ήταν 

αποτελεσματικές και ότι αρκετά 

είδη ψαριών, και μάλιστα σε 

σημαντικούς αριθμούς, 

κινούνται προς τα ανάντη των 

ρεμάτων για να αποθέσουν τα 

αυγά τους. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι υπό τις συνθήκες 

παρατεταμένης ξηρασίας που 

επικρατούσαν κατά τη διάρκεια 

του προγράμματος, οι δύο 

εκβολές των ρεμάτων 

αποτελούσαν δύο από τους 

σημαντικότερους τόπους για τη 

διατροφή των υδρόβιων 

πουλιών (ειδικά λαγγόνας και 

ερωδιών). 

 

Δράση C4: Χρήση της κομμένης βιομάζας ως εδαφοβελτιωτικού 

Διερευνήθηκαν αρκετές εναλλακτικές λύσεις, ώστε να επιλεγούν οι πλέον κατάλληλες και με 

δυνατότητα άμεσης εφαρμογής, για την πιλοτική χρήση της βιομάζας των κομμένων καλαμιών. Μεταξύ 

των λύσεων που διερευνήθηκαν συμπεριλαμβανόταν η χρήση της βιομάζας ως ζωοτροφή ή 

εδαφοβελτιωτικό. Μια ανοιχτή πρόσκληση από το ΦΔΕΠαΠ τον Μάιο του 2018 επιβεβαίωσε το 

ενδιαφέρον αρκετών αγροτών και κτηνοτρόφων να συμμετάσχουν στις κοπές βλάστησης (στο πλαίσιο 

της Δράσης C1) και στη συλλογή του φυτικού υλικού. Συνολικά συγκεντρώθηκαν περίπου 600 τόνοι 

 

SPP Archive/  H. Nikolaou 
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βιομάζας από καλάμια την τριετία 2018-2020 με τους κτηνοτρόφους να πραγματοποιούν το 50% των 

εργασιών συλλογής και να παρέχουν αυτό το υλικό στα κοπάδια των βοοειδών τους ως ζωοτροφή. 

Μελέτη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) έδειξε ότι το κομμένο καλάμι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως μέτριας ποιότητας ζωοτροφή, σε συνδυασμό με άλλες ζωοτροφές, ενώ φάνηκε ότι 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (μακροθρεπτικά συστατικά, ιχνοστοιχεία και πρωτεΐνη) είναι καλύτερα 

όταν το καλάμι κόβεται το καλοκαίρι, ενώ η θρεπτική του αξία μειώνεται όταν οι κοπές γίνονται 

φθινόπωρο. Συνολικά κατά τη διάρκεια της τριετίας, περισσότεροι από 20 κτηνοτρόφοι επωφελήθηκαν 

από τη χρήση της βιομάζας ως ζωοτροφής για τα κοπάδια τους.  

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε πιλοτική 

εφαρμογή της βιομάζας από τα κομμένα 

καλάμια ως εδαφοβελτιωτικό σε συνεργασία 

με τρεις αγρότες και το ΠΔΜ και τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσθήκη 

τεμαχισμένου καλαμιού στην καλλιέργεια 

φασολιών επηρεάζει θετικά την απόδοση, 

πιθανώς λόγω της αύξησης της οργανικής 

ουσίας στο έδαφος που αυξάνει την υγρασία του 

εδάφους και την ικανότητα συγκράτησης 

θρεπτικών ουσιών. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια του προγράμματος διερευνήθηκε και η δυνατότητα χρήσης του καλαμιού ως 

θερμαντικού υλικού, σε μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία μίνι δικτύου για τη θέρμανση πέντε 

δημοτικών κτιρίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή αυτή βρίσκεται υπό διερεύνηση από τον Δήμο 

Πρεσπών.   

Καθώς η βιομάζα του κομμένου καλαμιού έπρεπε να αφαιρεθεί από τις περιοχές παρέμβασης, 

διερευνήθηκαν και προωθήθηκαν μέσω του προγράμματος διάφορες πιθανές χρήσεις για τους 

τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, ενώ συγχρόνως επετεύχθη και η ενεργή συμμετοχή τους στην 

πραγματική διαχείριση. Οι μακροπρόθεσμες λύσεις που εφαρμόζονται από τις ομάδες ενδιαφερομένων 

είναι πάντα προτιμότερες, καθώς διασφαλίζουν τη συνέχιση των ενεργειών και μετά τη λήξη του 

προγράμματος και είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη διατήρηση των επιθυμητών ιδανικών συνθηκών 

στον υγρότοπο. Μέσα σε αυτήν την τριετία, σημειώθηκε αύξηση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων 

στη διαχείριση της βλάστησης του υγροτόπου μέσω κοπών και βόσκησης. 

 

Δράση C5: Διασυνοριακός συντονισμός των προσπαθειών διαχείρισης της βλάστησης και 

παρακολούθησης του υγροτόπου 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ιδρύθηκε μια Διασυνοριακή Τεχνική Ομάδα Διαχείρισης του Υγροτόπου 

(ΔΤΟΔΥ) με εκπροσώπους φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών που σχετίζονται με τη 

λίμνη και περιβαλλοντικών ΜΚΟ σε όλη τη λεκάνη των Πρεσπών από την Αλβανία, την Ελλάδα και τη 

Βόρεια Μακεδονία. Η Ομάδα συναντήθηκε πέντε φορές κατά τη διάρκεια του προγράμματος για να 

συζητήσει τις εξελίξεις που σχετίζονται με τον υγρότοπο στις τρεις χώρες, όπως η χαρτογράφηση 

των τύπων οικοτόπων, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Πρέσπα, η διαχείριση της 

βλάστησης του υγροτόπου και η χρήση της βιομάζας. Η ΔΤΟΔΥ θα συνεχίσει να λειτουργεί ως φόρουμ 

για την ανταλλαγή πληροφοριών τα επόμενα χρόνια και η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί από την 

ΕΠΠ, μέσω ενός κοινού προγράμματος του διασυνοριακού δικτύου περιβαλλοντικών οργανώσεων 

PrespaNet, που χρηματοδοτείται από το PONT και το Ίδρυμα Aage V. Jensen. με την υποστήριξη της 

EuroNatur.  

 

SPP Archive/ Fco Marquez 
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Ανασκόπηση του ρόλου των σχετικών Τοπικών Αρχών και ανάλυση των ομάδων 

ενδιαφερομένων  

Η υλοποίηση του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds απαιτούσε τη συμμετοχή των κύριων τοπικών 

αρχών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τοπική λήψη αποφάσεων σχετικά με την προστασία και 

διατήρηση του υγροτόπου της Μικρής Πρέσπας. Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 

(ΦΔΕΠαΠ) συστάθηκε με το Ν. 3044/2002 βάσει των διατάξεων του Ν. 2742/1999 της ελληνικής νομοθεσίας 

και των Οδηγιών 92/43 και 79/409 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΦΔΕΠαΠ είναι η αρμόδια αρχή για τη 

διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της Πρέσπας και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και 

κατέχει ζωτική θέση, καθώς είναι ο κύριος συντονιστής για κρίσιμες αποφάσεις, όπως η διαχείριση των 

υδάτων της Μικρής Πρέσπας, η αποτροπή των παράνομων ενεργειών όπως οι φωτιές στον καλαμιώνα, και η 

έκδοση εγκρίσεων για διαχειριστικές παρεμβάσεις. Είναι σημαντικό ότι ο ΦΔΕΠαΠ είναι ένα όργανο πολυ-

συμμετοχικό. Το διοικητικό του συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, της Νομαρχίας Φλώρινας, του Δήμου Πρεσπών, της Ένωσης Εμπορικών Επιμελητηρίων 

Ελλάδος, της ΕΠΠ (που εκπροσωπεί τις ΜΚΟ/κοινωνία των πολιτών), καθώς και δύο επιλεγμένους 

εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας. Το έργο του ΦΔΕΠαΠ για τη διαχείριση του υγροτόπου 

συμπληρώνεται από τη συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υγροτόπου (ΕΔΥ), η οποία δημιουργήθηκε το 

2008 και μάλιστα μέσω ενός προγενέστερου προγράμματος LIFE (LIFE08 NAT/GR /8494). Βασικός στόχος 

της δημιουργίας της ΕΔΥ ήταν η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στη λήψη αποφάσεων για τη 

διαχείριση της Μικρής Πρέσπας,. 

Ο Δήμος Πρεσπών (ΔΠ) έχει επίσης άμεσο ενδιαφέρον και ευθύνη για θέματα που σχετίζονται με τη 

διαχείριση του υγροτόπου. Πέραν της ευθύνης του ΔΠ για τη συνολική διαχείριση της περιοχής, συμμετέχει 

και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΕΠαΠ, διαδραματίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων 

στα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής. Επιπλέον, ο ΔΠ εμπλέκεται, επηρεάζει και προωθεί την 

ανάπτυξη της περιοχής, ιδιαίτερα σε σχέση με τις δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα που λαμβάνουν 

χώρα στην περιοχή της δικαιοδοσίας του. Για παράδειγμα, σε αρκετές περιπτώσεις έχει προωθήσει τη 

συνετή χρήση των υγροτοπικών πόρων, τις δραστηριότητες οικοτουρισμού στη λίμνη και την οργάνωση 

δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα γύρω από τη λίμνη. 

Ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) είναι ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία 

και τη συντήρηση του αρδευτικού συστήματος και στα μέλη της περιλαμβάνονται όλοι οι αγρότες της 

περιοχής των Πρεσπών. Ως εκ τούτου, ο ΤΟΕΒ εκπροσωπεί μια σημαντική ομάδα ενδιαφερομένων, καθώς οι 

δραστηριότητές τους σχετίζονται άμεσα με θέματα που αφορούν τη διαχείριση του νερού, καθώς και τη 

διαχείριση της βλάστησης των αποστραγγιστικών τάφρων. Ως βασικός τοπικός φορέας, ο ΤΟΕΒ συμμετέχει 

στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση του υγροτόπου ως μέλος της ΕΔΥ. Επιπλέον, με τον πρόσφατο νόμο 

«3852/2010 Καλλικράτης» ο ΤΟΕΒ λειτουργεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πρεσπών, υπηρετώντας έτσι τον 

διττό ρόλο της εκπροσώπησης των συμφερόντων των αγροτών και της επιρροής στη λήψη αποφάσεων σε 

τοπικό επίπεδο. 

Ειδικά τμήματα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) έπαιξαν επίσης ρόλο στο πρόγραμμα. Για 

παράδειγμα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας ήταν η αρμόδια αρχή για την έκδοση των σχετικών 

αδειών και περιβαλλοντικών όρων για τα τεχνικά έργα που απαιτήθηκαν για την αποκατάσταση της 

λειτουργίας των εκβολών των ρεμάτων, ενώ άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Τοπογραφίας, 

Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Φλώρινας και η Κτηματική Υπηρεσία 

Φλώρινας επέτρεψαν την υλοποίηση δράσεων σε δημόσια έκταση αρμοδιότητάς τους, καθώς και τη χρήση 

της κομμένης βιομάζας. 

Εκτός από τις προαναφερθείσες αρχές, αρκετοί ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν ενεργά, ενώ άλλοι 

επωφελούνται άμεσα ή έμμεσα. Ο αγροτικός τομέας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις οικοσυστημικές 

υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση της στάθμης της Μικρής Πρέσπας, με τη χαμηλή στάθμη να 

δημιουργεί πιθανά προβλήματα στην άντληση του νερού, ενώ με την υψηλή στάθμη μπορεί να πλημμυρίσουν 

γεωργικές εκτάσεις, οδηγώντας σε σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης, η τοπική αγροτική κοινότητα μπορεί 

να επωφεληθεί από τη βιομάζα που εξάγεται στο πλαίσιο του προγράμματος με τη χρήση της ως 
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εδαφοβελτιωτικού στην καλλιέργεια φασολιών της περιοχής. Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι μπορούν να 

αποκομίσουν πολλά οφέλη από τη διαχείριση της βλάστησης: α) χρησιμοποιώντας την κομμένη βιομάζα ως 

συμπληρωματική χειμερινή τροφή για τα ζώα τους, β) από τη χρήση περιοχών στην παραλίμνια ζώνη ως 

βοσκότοπων, χρήση που προσφέρει μια σημαντική εναλλακτική λύση στη μετακίνηση κοπαδιών σε ορεινούς 

βοσκότοπους το καλοκαίρι, και γ) από την εύκολη πρόσβαση σε νερό για τα κοπάδια τους. Στο πλαίσιο του 

προγράμματος επιλύθηκε κι ένα ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτει από την χρήση της 

παραλίμνιας ζώνης από κοπάδια αγελάδων και τη σημαντική πιθανότητα πρόκλησης ζημιών στις 

παρακείμενες γεωργικές εκτάσεις, με την τοποθέτηση μη μόνιμων ηλεκτρικών περιφράξεων σε 

συγκεκριμένα σημεία. Η εμπορική αλιεία της Πρέσπας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση ή την 

αύξηση των πληθυσμών των ψαριών, ένα ζήτημα που αντιμετωπίζεται μέσω των δράσεων του 

προγράμματος για τη δημιουργία και διατήρηση χώρων ωοτοκίας γύρω από την παραλίμνια ζώνη, και στα 

ανάντη δύο ρεμάτων. Ο τοπικός τουριστικός τομέας είναι σχετικά μικρής κλίμακας για τη χώρα, αλλά 

κρίσιμος για την περιοχή, και εξαρτάται σε μέτριο έως υψηλό βαθμό από τις πολιτιστικές υπηρεσίες που 

σχετίζονται με τον οικοτουρισμό και τα σημαντικά φυσικά στοιχεία της περιοχής: τον υγρότοπο, την 

παραλίμνια ζώνη, τα σπάνια υδρόβια πουλιά –κυρίως πελεκάνους– για τα οποία η περιοχή είναι γνωστή. 

 

 

  

Ε
ύ

ρ
ο

ς
 

Κύριες ομάδες 

ενδιαφερόμενων  

(stakeholder groups) 

Ρόλος και δράσεις του προγράμματος που επηρεάζουν την 

ομάδα/ κοινωνικο-οικονομικά οφέλη 

Τ
Ο

Π
ΙΚ

Ο
 

Αγρότες  
Ενεργοί πλησίον του υγροτόπου/ Επηρεάζονται από τη διαχείριση του νερού και 

τοπικά από τη διαχείριση της παραλίμνιας βλάστησης/ Θετικά οφέλη από τη 

χρήση βιομάζας καλαμιού 

Κτηνοτρόφοι 

Ενεργοί εντός και γύρω από τον υγρότοπο, συμμετοχή σε δράσεις προστασίας 

και διατήρησης/ επηρεάζονται από τη διαχείριση της παραλίμνιας βλάστησης/ 

σημαντικά οφέλη από τη χρήση βιομάζας καλαμιού και τη βόσκηση των κοπαδιών 

τους στην παραλίμνια ζώνη  

Αλιείς 
Ενεργοί εντός της λίμνης/ επηρεάζονατι από την Active in the lake;  επηρεάζονται 

από τη διαχείριση της παραλίμνιας βλάστησης/ οφέλη από την αποκατάσταση 

χώρων αναπαραγωγής ψαριών  

Τουριστικές επιχειρήσεις 
Ενεργοί σε όλη την περιοχή/ επηρεάζονται από την αυξημένη διάχυση 

πληροφορίας/ οφέλη από την επισκεψιμότητα της περιοχής  

Μαθητές  
Ενεργοί κατά περίπτωση σε όλη την περιοχή και στον υγρότοπο/ αποδέκτες 

πληροφορίας και δραστηριοτήτων ανάπτυξης δεξιοτήτων/ επωφελούνται από 

δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Π
Ε

Ρ
ΙΦ

Ε
Ρ

Ε
ΙΑ

Κ
Ο

/ 

Ε
Θ

Ν
ΙΚ

Ο
/ 

 

Επισκέπτες 
Ενεργοί σε όλη την περιοχή και στον υγρότοπο/ Επηρεάζονται από τη διαχύση 

της πληροφορίας/ επωφελούνται σημεία ενημέρωσης και τα οφλελη του 

προγράμματος προς τη βιοποικιλότητα 

Επιστήμονες & 

διαχειριστές 

Ενεργοί στον υγρότοπο/ επηρεάζονται από την έρευνα και την απόκτηση 

γνώσεων, εμπειρίας/ επωφελούνται από την γνώση ως αποτέλεσμα της 

παρακολούθησης των δράσεων διατήρησης και προστασίας  

Φοιτητές & 

επαγγελματίες στην 

προστασία της φύσης   

Ενεργοί σε όλη την περιοχή και στον υγρότοπο/ Αποδέκτες γνώσης/ εμπειρίας 

και δεξιοτήτων/ επωφελούνται από εκπαιδευτικές δράσεις, σεμινάρια και την 

ανάπτυξη εργαλείων διάχυησης της επιστημονικής γνώσης 
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Ανάλυση SWOT για το μέλλον των δράσεων προστασίας και 

διατήρησης του υγροτόπου 

Ο πίνακας συνοψίζει την ανάλυση SWOT που πραγματοποιήθηκε εσωτερικά στην ΕΠΠ, κατά τη 

διαδικασία ανάπτυξης των κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση του υγροτόπου  για την περίοδο 

2022 – 2026. Στο τέλος του προγράμματος είχε αποκτηθεί σημαντική εμπειρία και γνώση, η συνεργασία 

μεταξύ των ομάδων ενδιαφερομένων και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων ενισχύθηκαν, ενώ είχε 

επιτευχθεί η αποκατάσταση ενδιαιτημάτων των ψαριών και των υδρόβιων πουλιών και παράλληλα 

έγινε προσαρμογή των δράσεων στις νέες προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, ιδίως 

σε σχέση με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η ανάλυση SWOT αντλεί πληροφορίες από όλες τις 

φάσεις του έργου, δηλαδή τις προπαρασκευαστικές, τις δράσεις προστασίας και διατήρησης, καθώς και 

από τα αποτελέσματα της μελέτης κοινωνικοοικονομικών οφελών και της αξιολόγησης των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών.ecosystem services assessments.   

Δυνατά σημεία (strengths)  

• Αποτελεσματική εφαρμογή δράσεων, με επίτευξη των 

περισσότερων στόχων  

• Κτήση πολύτιμης εμπειρίας στη διαχείριση του 

υγροτόπου  

• Δημιουργία κοινωνικο-οικονομικών οφελών  

• Ενδυνάμωση της λειτουργίας τοπικού πολύ-

συμμετοχικού σχήματος λήψης αποφάσεων (ΕΔΥ) 

μέσα από το πρόγραμμα 

• Ανάπτυξη συνεργασιών τοπικά με ομάδες 

ενδιαφερομενων και υποστήριξη μεγάλου μέρους των 

δρασεων διατήρησης και προστασίας από αυτές 

• Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των 7 ειδών – 

στόχων υδρόβιων πουλιών  

Αδυναμίες (weaknesses)  

• Παρεμπόδιση της πλήρους 

αποκατάστασης από την 

παρατεταμένη ξηρασία  

• Μη επίτευξη πλήρους αποκατάστασης 

λειτουργιών του υγροτόπου λόγω της 

κλιματικής αλλαγής, παρά την 

ενσωμάτωση για την αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων της 

• Μη βελτίωσης της κατάστασης 

διατήρησης 2 ειδών – στόχων 

υδρόβιων πουλιών   

Ευκαιρίες (opportunities) 

• Μωσαικό βιοτόπων υποστηρίζουν τους πληθυσμούς 

των υδρόβιων πουλιών και στις δύο λίμνες  

• Ενδυνάμωση της υπάρχουσας συνέργειας με τοπικούς 

φορείς και αρχές  

• Δημιουργία διασυνοριακής ομάδας εργασίας για 

θέματα διαχείρισης υγροτόπου  

• Αυξητικές τάσεις των οικοσυστημικών υπηρεσιών και 

αναγνώριση των θετικών κοινωνικο-οικονομικών 

επιπτώσεων  

• Δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα 

υποστηρίζουν δράσεις διατήρησης και προστασίας του 

υγροτόπου  

• Αυγημένη επίγνωση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

• Διαχειριστικό Σχέδιο/ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 

(ΕΠΜ) Plan για το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών υπό 

διαμόρφωση/ ενσωμάτωση αναθεωρημένων 

προτάσεων για τη διαχείριση υγροτόπου 

• Εμφάνιση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων  

Απειλές (threats) 

• Παραμένουν οι περιορισμοί που 

επιφέρει η κλιματική αλλαγή/ κρίση  

• Πιθανές καθυστερήσεις στην 

ολοκλήρωση του Διαχειριστικού 

Σχεδίου και της ΕΠΜ/ καθυστέρηση 

στην εφαρμογή δράσεων  

• Φορείς Διαχείρισεις 

προστατευόμενων περιοχών, 

συμπεριλαμβανομένου και του 

ΦΔΕΠαΠ, υπό αναδιάρθρωση/ 

αβεβαιότητα ως προς τη μελλοντική 

λειτουργία 

• Αστάθεια στη χρηματοδότηση των 

προστατευόμενων περιοχών στην 

Ελλάδα  

• Εξωτερικοί παράγοντες 

παρεμποδίζουν τη διασυνοριακή 

συνεργασία  
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Σχέδιο Διαχείρισης μετά το LIFE (Αfter-LIFE Conservation Plan): Στόχοι 
και προτεινόμενες δράσεις 

Μετά την πενταετή υλοποίηση του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds, προτείνονται πέντε στόχοι για τη 

συνέχιση των δραστηριοτήτων και την ενίσχυση των αποτελεσμάτων για τη διατήρηση του υγροτόπου της 

λίμνης Μικρή Πρέσπα και της λεκάνης απορροής της. Συγκεκριμένα, οι στόχοι διαχείρισης για τον υγρότοπο 

διευρύνονται σε σχέση με τους στόχους που διατυπώθηκαν στην αρχή του προγράμματος, ώστε να 

καλύπτουν μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή περιλαμβάνοντας και τη Μεγάλη Πρέσπα σε διασυνοριακό 

επίπεδο. 

Γενικώς προβλέπεται ότι οι επιτόπιες δραστηριότητες στην ελληνική πλευρά της Μικρής Πρέσπας θα 

συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται από τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς μέσω της λειτουργίας 

της ΕΔΥ, των εγκρίσεων από το ΦΔΕΠαΠ και θα υλοποιούνται με τη συμβολή της ΕΠΠ, του ΦΔΕΠαΠ και 

τοπικών ομάδων ενδιαφερόμενων. Παράλληλα, οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές και προτάσεις 

για τη διαχείριση της υγροτοπικής βλάστησης αναμένεται να ενσωματωθούν στη σχετική ΕΠΜ και στο ΣΔ 

που υποβάλλονται επί του παρόντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για αξιολόγηση 

από την αρμόδια ερευνητική ομάδα. 

Συγκεκριμένα, ο ΦΔΕΠαΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί μέσω της χρηματοδότησης των βασικών του 

δραστηριοτήτων από το ΥΠΕΝ, αν και η περιοχή δικαιοδοσίας του αναμένεται να επεκταθεί, μαζί με τις 

αρμοδιότητές του και συνεπώς θα πρέπει να υποστηριχθεί με χρηματοδότηση για πρόσθετο προσωπικό και 

λειτουργικές δαπάνες. Αυτές οι αλλαγές αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές του 2022 και να τεθούν σε 

ισχύ στη συνέχεια. Ωστόσο, πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι ο ΦΔΕΠαΠ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 

από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΕ) έως το 2023 μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), που χρηματοδοτείται από 

τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), ειδικά για δραστηριότητες διατήρησης και 

παρακολούθησης του υγροτόπου (ενδεικτικά αναφέρονται η παρακολούθηση υδρο-μετεωρολογικών 

δεδομένων, μελέτες για ενδημικά και ξενικά είδη ψαριών και για την αλιεία, διαχείριση της υγροτοπικής 

βλάστησης). 

Η επέκταση των δραστηριοτήτων προκειμένου να συμπεριλάβουν μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής και η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την προστασία και διατήρηση της 

Πρέσπας σε επίπεδο λεκάνης απορροής, των υδάτινων πόρων, των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας θα 

πρέπει επίσης να γίνει σταδιακά βασική μέριμνα για τη διασυνοριακό ομάδα (ΔΤΟΔΥ). Συγκεκριμένα, τα 

κεφάλαια για τη λειτουργία του έχουν εξασφαλιστεί για τα επόμενα δύο χρόνια στο πλαίσιο ενός έργου του 

PrespaNet2 που χρηματοδοτείται από το PONT και το Ίδρυμα Aage V. Jensen με την υποστήριξη της 

Euronatur. Εντός αυτής της διετούς περιόδου, οι εταίροι της ΔΤΟΔΥ θα πρέπει επίσης να αναζητήσουν 

εναλλακτική χρηματοδότηση για κοινά προγράμματα, ειδικά σε θέματα που σχετίζονται με την κλιματική 

αλλαγή. 

Το σχέδιο After-LIFE του έργου LIFE Prespa Waterbirds βασίζεται στους ακόλουθους στόχους, σύμφωνα με 

τους οποίους οι σχετικές δραστηριότητες περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

α. Παρακολούθηση και προστασία των χώρων φωλεοποίησης των ειδών υδρόβιων πουλιών προτεραιότητας 

της Οδηγίας για τα Πουλιά, Παράρτημα I 

β. Προστασία και διατήρηση τύπων οικοτόπων και οικολογικών λειτουργιών του υγροτόπου 

γ. Μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής/ της κλιματικής κρίσης 

δ. Υποστήριξη της βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας των εμπλεκόμενων αρχών και της συμμετοχής 

των ομάδων ενδιαφερομένων 

ε. Επικοινωνία για στοχευμένα θέματα που προάγουν την ανταλλαγή γνώσεων και τη συνεργασία σε τοπικό, 

περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο   

 
2 Το PrespaNet είναι ένα δίκτυο περιβαλλοντικών οργανώσεων από τις τρεις χώρες της διασυνοριακής περιοχής των Πρεσπών. Το PrespaNet 
αποτελείται από τρία μέλη: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ - Ελλάδα), η Macedonian Ecological Society (MES – Βόρεια Μακεδονία) 
Protection and Preservation of Natural Environment in Albania (PPNEA - Αλβανία) 
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 Στόχοι και δράσεις 
Χρονικό 

πλαίσιο 

Φορείς 

εφαρμογής 

Εύρος 

κόστους3  
Χρηματοδότηση  

1 Προστασία και παρακολούθηση χώρων φωλεοποίησης ειδών πουλιών προτεραιότητας (Οδηγία για τα πουλιά: Παράρτημα I) 

1.1 
Παρακολούθηση αποικιών/ «ορισμός» νέων περιοχών προστασίας 

ετησίως/ Διατήρηση και προσαρμογή των ζωνών μη επέμβασης  
Ετήσιο ΦΔΕΠαΠ/ ΕΠΠ € 

ΦΔΕΠαΠ, χρηματόδηση ως το 2023 

ΕΠΠ, χρηματοδότηση ως το 2022, υποβολή προτάσεων  

1.3 Διατήρηση/ δημιουργία αντιπυρικών ζωνών  Ετήσιο  ΕΠΠ €€ ΕΠΠ, χρηματοδότηση ως το 2022, υποβολή προτάσεων 

2 Διατήρηση και προστασίας βιοτόπων και λειτουργιών του υγρότοπου   

2.1 
Διατήρηση και προστασία παραλίμνιων τύπων οικοτόπων με 

έμφαση στον 6420 με κοπές  
Ετήσιο 

ΦΔΕΠαΠ/ ΕΠΠ/ 

Κτηνοτρόφοι  
€€€ 

Κτηνοτρόφοι/ ιδία συμμετοχή  

ΕΠΠ, χρηματοδότηση ως το 2022, υποβολή προτάσεων  

ΦΔΕΠαΠ, χρηματοδότηση ως το 2023 

2.2 
Διατήρηση και προστασία παραλίμνιων τύπων οικοτόπων με 

έμφαση στον 6420 με βόσκηση 
Ετήσιο 

ΦΔΕΠαΠ/ ΕΠΠ/ 

Κτηνοτρόφοι 
€ 

Κτηνοτρόφοι/ ιδία συμμετοχή  

ΦΔΕΠαΠ, χρηματοδότηση ως το 2023 

ΕΠΠ, χρηματοδότηση ως το 2022, υποβολή προτάσεων  

2.3 
Βελτίωση του πλημμυρισμού παραλίμνιων περιοχών 

(αποκατάσταση λειτουργιών υγροτόπου)  
Βλ. παρακάτω Στόχο 3: implement measures to ameliorate the effects of climate change/ crisis 

2.4 
Διατήρηση ροής νερού στις εκβολές ρεμάτων μέσω της 

απομάκρυνσης ελοφυτική βλάστησης ; 
Ετήσιος  

ΦΔΕΠαΠ/ ΕΠΠ/ 

Κτηνοτρόφοι 
€ 

Κτηνοτρόφοι/ ιδία συμμετοχή  

ΦΔΕΠαΠ, χρηματοδότηση ως το 2023 

ΕΠΠ, χρηματοδότηση ως το 2022, υποβολή προτάσεων 

2.5 

Μελέτη για τους ιχθυοπληθυσμούς και τη αλιεία στην Πρέσπα: 

ανάπτυξη δεικτών μακροχρόνιας παρακολούθησης και 

συστημάτων ειδοποίησης απειλών 

2022 - 2023 ΦΔΕΠαΠ €€€€€ ΦΔΕΠαΠ, χρηματοδότηση ως το 2023 

      

 
3 Η εκτίμηση του κόστους εφαρμογής βασίζεται στην παρακάτω κατάταξη:  
€ = μέχρι €5.000, €€ = από €5.000 έως €15.000, €€€ = από €15.000 έως  €50.000, €€€€ = από €50.000 έως €100.000, €€€€€ = μεγαλύτερο των €100.000 
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 Στόχοι και δράσεις 
Χρονικό 

πλαίσιο 

Φορείς 

εφαρμογής 

Εύρος 

κόστους2  
Χρηματοδότηση  

3 Εφαρμογή μέτρων για τo μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματική κρίσης/ αλλαγής  

3.1 

Αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης στάθμης 

της λίμνης Μικρή Πρέσπα/ ενδεικτικές προτάσεις περιλαμβάνουν 

τον καθορισμό κατώτατης στάθμης πέραν τη οποίας δεν θα 

υπάρχει περαιτέρω άντληση νερών 

2022 - 2026 ΕΠΠ/ ΦΔΕΠαΠ  € 
ΕΠΠ, χρηματοδότηση ως το 2022, υποβολή προτάσεων  

ΦΔΕΠαΠ, χρηματοδότηση ως το 2023 

3.2 

Προώθηση λύσεων για την αντιμετώπιση μακροχρόνιων 

προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήσει γης στην παραλίμνια 

περιοχή (π.χ., αποζημίωση για πλημμυρισμός αγροτική γης)  

2022 - 2026 
ΕΠΠ/ ΦΔΕΠαΠ/ 

Δήμος Πρεσπών 
€€ 

ΕΠΠ, χρηματοδότηση ως το 2022, υποβολή προτάσεων  

ΦΔΕΠαΠ, χρηματοδότηση ως το 2023 

3.3 

Διεπιστημονική μελέτη για τη στοιχειοθέτηση επιπλέον 

προτάσεων μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματική αλλαγής, 

εναλλακτικών λύσεων για τη διαχείριση νερών και την ανάπτυξη 

εργαλείων έγκαιρη προειδοποίησης  

2022 - 2025 
ΕΠΠ/ΕΑΑ / μέλη 

ΤΟΔΔΥ  
€€€€€ 

ΕΠΠ, χρηματοδότηση ως το 2022, υποβολή προτάσεων  

ΕΑΑ, συμμετοχή βάσει έργων, υποβολή προτάσεων  

ΤΟΔΔΥ, εξασφάλιση λειτουργίας μέσω ΕΠΠ ως το 2023 

4 Υποστήριξη της βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας των εμπλεκόμενων αρχών και της συμμετοχής των ομάδων ενδιαφερομένων 

4.1 
Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης 

Υγροτόπου στην Ελληνική Πρέσπα 
Ετήσιο 

ΕΠΠ/ μέλη ΕΔΥ/ 

ΦΔΕΠαΠ 
€€ 

ΕΠΠ, χρηματοδότηση ως το 2022, υποβολή προτάσεων  

Μέλη ΕΔΥ, ιδία συμμετοχή  

ΦΔΕΠαΠ, χρηματοδότηση ως το 2023 

4.2 
Υποστήριξη της λειτουργίας της Τεχνικής Ομάδας Διασυνοριακής 

Διαχείρισης Υγροτόπου (ΤΟΔΔΥ) 
Ετήσιο 

ΕΠΠ/ μέλη 

ΤΟΔΔΥ/ 
€€ 

ΕΠΠ, χρηματοδότηση ως το 2022, υποβολή προτάσεων  

Μέλη ΤΟΔΔΥ, εξασφάλιση συμμετοχή μέσω ΕΠΠ ως το 2023 

5 Communication on targeted issues promoting knowledge exchange and co-cooperation at the local, regional and transboundary levels 

5.1 

Στοχευμένες δράσεις επικοινωνίας για τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής στη στάθμη των λιμνών και τη διαχείριση 

υδάτων σε τοπικούς/ περιφερειακούς και διασυνοριακούς φορείς  

2022 – 2025 
ΕΠΠ/ ΕΑΑ/ 

ΦΔΕΠαΠ  
€ 

ΕΠΠ, χρηματοδότηση ως το 2022, υποβολή προτάσεων  

ΕΑΑ, συμμετοχή βάσει έργων, υποβολή προτάσεων  

ΦΔΕΠαΠ, χρηματοδότηση ως το 2023 

5.2 

Στοχευμένες δράσεις επικοινωνίας για την διαχείριση υγροτόπου 

και τη συνεργασία σε τοπικό, περιφεριακό και διασυνοριακό 

επίπεδο  

2022 - 2025 
ΕΠΠ/ ΦΔΕΠαΠ/ 

ΤΟΔΔΥ 
€ 

ΕΠΠ, χρηματοδότηση ως το 2022, υποβολή προτάσεων  

ΦΔΕΠαΠ, χρηματοδότηση ως το 2023 

Μέλη ΤΟΔΔΥ, εξασφάλιση συμμετοχή μέσω ΕΠΠ ως το 2023 
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Για περισσότερες πληροφορίες:  

 

Ιστοσελίδα του προγράμματος  

https://www.prespawaterbirds.gr/  

 

Εγχειρίδιο διαχείρισης υγροτόπου  

https://www.toolkit.prespawaterbirds.gr/  

 

 

SPP Archive/ Fco Marquez 

https://www.prespawaterbirds.gr/
https://www.toolkit.prespawaterbirds.gr/

