ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
Δράση: «Υποστήριξη των επιχειρήσεων
για την απασχόληση προσωπικού υψηλού επιπέδου»

Πρόγραμμα PAMNATURA:
Σχεδιασμός μοντέλου για τη συμμετοχική και
προσαρμοζόμενη διαχείριση ελληνικών
περιοχών του δικτύου Natura 2000

ΟΔΗΓΟΣ
ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Το πρόγραμμα «PAMNATURA: Σχεδιασμός μοντέλου για τη συμμετοχική και προσαρμοζόμενη
διαχείριση ελληνικών περιοχών του δικτύου Natura 2000» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της
Δράσης «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλού επιπέδου»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΣΠΑ 2007-2013), με
τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της εταιρίας περιβαλλοντικού σχεδιασμού NCC.
Η πλήρης βιβλιογραφική αναφορά στο κείμενο είναι η ακόλουθη:
Κλεφτογιάννη Β.Ν. «Πρόγραμμα PAMNATURA: Σχεδιασμός μοντέλου για τη συμμετοχική και
προσαρμοζόμενη διαχείριση ελληνικών περιοχών του δικτύου Natura 2000». Οδηγός Ορθής
Πρακτικής. ΕΣΠΑ 2007-2013 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".
Ευρωπαϊκή Ένωση, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, NCC. Αθήνα, 2015.

ΟΔΗΓΟΣ
ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Πρόγραμμα PAMNATURA:
Σχεδιασμός μοντέλου για τη συμμετοχική και
προσαρμοζόμενη διαχείριση ελληνικών
περιοχών του δικτύου Natura 2000

ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
Δράση: «Υποστήριξη των επιχειρήσεων
για την απασχόληση προσωπικού υψηλού επιπέδου»

Βασιλική Ν. Κλεφτογιάννη
Διδάκτωρ Βιολογίας

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

«Πρόγραμμα PAMNATURA: Σχεδιασμός μοντέλου για τη συμμετοχική και
προσαρμοζόμενη διαχείριση ελληνικών περιοχών του δικτύου Natura 2000»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή ........................................................................................................................................................................... 5
Θεωρητικό πλαίσιο .......................................................................................................................................... 6
Συμμετοχικές διαδικασίες ............................................................................................................... 6
Προσαρμοζόμενη διαχείριση .................................................................................................... 7
Καταγραφή απόψεων και στάσεων τοπικών κοινωνιών ...................... 8
Πληροφόρηση και εκπαίδευση τοπικών κοινωνιών .................................. 9

4

Το πρόγραμμα PAMNATURA .......................................................................................................... 10
Φιλοσοφία ......................................................................................................................................................... 10
Δομή .......................................................................................................................................................................... 11
Πρώτη Φάση ........................................................................................................................................... 12
Δεύτερη Φάση ...................................................................................................................................... 14
Τρίτη Φάση ............................................................................................................................................... 18
Τέταρτη Φάση ....................................................................................................................................... 19
Εφαρμογή του προγράμματος PAMNATURA ......................................................... 20
Περιοχές ............................................................................................................................................................... 20
Ενδεικτικά αποτελέσματα ........................................................................................................... 22
Πρώτη Φάση ........................................................................................................................................... 22
Δεύτερη Φάση ...................................................................................................................................... 24
Τρίτη Φάση ............................................................................................................................................... 26
Τέταρτη Φάση ....................................................................................................................................... 27
Προτάσεις ........................................................................................................................................................... 29
Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του προγράμματος
PAMNATURA ............................................................................................................................................................ 30
Ενδεικτική Βιβλιογραφία ........................................................................................................................... 32

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εισαγωγή
Το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 αποτελείται από
περιοχές που προστατεύονται με βάση τις Οδηγίες για τα Πουλιά
(79/409/ΕΟΚ) και τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ). Τα σχέδια διαχείρισης
και τα σχέδια δράσης για τα είδη και τη βιοποικιλότητα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000, υπογραμμίζουν το ρόλο
των διαφόρων μετόχων που εμπλέκονται στο διαχειριστικό σχεδιασμό
– ερευνητές, γαιοκτήμονες, τοπικές κοινότητες, διάφοροι οικονομικοί
τομείς. Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι πολύ σημαντική ώστε
να αντιμετωπιστεί η πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών θεμάτων
διαχείρισης για την αειφόρο χρήση των περιοχών αυτών.
Στο πλαίσιο του προγράμματος PAMNATURA αναπτύχθηκε και υιοθετήθηκε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που μπορεί να διευκολύνει την
ενεργοποίηση και συμμετοχή των τοπικών φορέων στη διαδικασία σχεδιασμού της διαχείρισης, εξυπηρετώντας την επίλυση των συγκρούσεων και ενισχύοντας την προσαρμοζόμενη διαχείριση. Το μοντέλο
αυτό αναπτύχθηκε ως ένα ευέλικτο εργαλείο, εφαρμόσιμο σε κάθε περιπτωσιολογική μελέτη προστατευόμενης περιοχής και προσαρμοσμένο στα διακριτά φυσικά και κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά
της κάθε περιοχής.
Ο παρών Οδηγός Ορθής Πρακτικής αποτελεί τη συμπύκνωση των φάσεων του μοντέλου αυτού και τη μετάφρασή τους σε απλά και πρακτικά
βήματα. Με τον τρόπο αυτό, η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης του μοντέλου, γίνεται διαθέσιμη σε
απλή και εύληπτη μορφή.
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Θεωρητικό πλαίσιο
Συμμετοχικές διαδικασίες
Οι συμμετοχικές διαδικασίες έχουν υψηλή σπουδαιότητα για την προώθηση της αειφορικής και δίκαιης χρήσης των φυσικών πόρων. Μερικά
από τα βασικά στοιχεία και πλεονεκτήματα της συμμετοχικής διαχείρισης, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, είναι ότι η συμμετοχή βοηθά
στην ξεκάθαρη και σταθερή επικοινωνία, καθώς και στις ισχυρές σχέσεις ανάμεσα στους μετόχους διαχείρισης. Ως μέτοχοι διαχείρισης χαρακτηρίζονται οι διαφορετικές ομάδες που εμπλέκονται στη χρήση και
τη διαχείριση των φυσικών πόρων και οι οποίες επηρεάζουν σχετικές
αποφάσεις και ενέργειες ή επηρεάζονται από αυτές.
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Η δημιουργία και η διαχείριση των περιοχών Natura συνοδεύεται συχνά
από καταστάσεις σύγκρουσης, οι οποίες προκύπτουν λόγω των διαφορετικών συμφερόντων των μετόχων διαχείρισης, που σχετίζονται με αντικρουόμενους στόχους, χρήσεις και φιλοδοξίες. Επίσης, η έλλειψη πληροφόρησης ή η παραπληροφόρηση για το δίκτυο Natura 2000, την εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς, καθώς και η αδυναμία κατανόησης των λόγων για τους οποίους μια περιοχή χρειάζεται να προστατεύεται, είναι μερικοί άλλοι λόγοι των συγκρούσεων, που σχετίζονται με την
ευαισθητοποίηση και την περιβαλλοντική αντίληψη των κατοίκων της
περιοχής. Οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι κυνηγοί, οι ψαράδες και άλλοι
ιδιοκτήτες ή χρήστες της κάθε περιοχής μπορεί να συμμετέχουν σε καταστάσεις σύγκρουσης. Σε περίπτωση που η σύγκρουση δεν αντιμετωπιστεί επιτυχώς μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική απειλή, που μπορεί
να αποτρέψει την επίτευξη των στόχων του δικτύου Natura 2000 σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκ τούτου, υπάρχει η ανάγκη για
την επίτευξη μιας καλής ισορροπίας μεταξύ των δυνητικά συγκρουόμενων συμφερόντων που σχετίζονται με τη χρήση και τη διαχείριση των
περιοχών Natura, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή των τοπικών φορέων
για την προστασία και αποτελεσματική διαχείριση αυτών των περιοχών.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Προσαρμοζόμενη διαχείριση
Οι συμμετοχικές μέθοδοι απαιτούν τη συμβολή των τοπικών κοινωνιών
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δράσης. Η συμβολή αυτή μπορεί
να ενισχυθεί περαιτέρω, με τη μέθοδο της προσαρμοζόμενης διαχείρισης, η οποία συνδέει τους κοινωνικούς στόχους με την περιβαλλοντική
δράση και δίνει έμφαση στη μάθηση μέσω της πράξης.
Στην προσαρμοζόμενη διαχείριση, η ανατροφοδότηση της πληροφορίας και η μάθηση μπορούν να λειτουργήσουν ως διαδικασίες που διαμορφώνουν τόσο το τοπικό σύστημα μετόχων, όσο και το ευρύτερο
διαχειριστικό πλαίσιο, καθώς πραγματοποιούνται οριζόντια (μεταξύ των
μετόχων διαχείρισης) και κάθετα (μεταξύ επιπέδων διαφορετικών θεσμών). Η συμμετοχή όλων των μετόχων στη διαδικασία της προσαρμοζόμενης διαχείρισης είναι ουσιώδης ενώ επιπλέον έχει επισημανθεί ότι
ο αποκλεισμός εκείνων των μετόχων που έχουν ισχυρά συμφέροντα ή
αξιόλογη επιρροή στην περιοχή έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν
να διευθετηθούν πιθανές διαφωνίες και συγκρούσεις και να γίνεται δυσκολότερη η θεώρηση των προβλημάτων, καθώς δεν εμπλουτίζεται από
την εμπειρική τους γνώση.
Η προσαρμοζόμενη διαχείριση αποτελεί πιθανόν και έναν τρόπο για
να γίνει η περιβαλλοντική διαχείριση πιο δημοκρατική. Ωστόσο, για να
διασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή, πρέπει να δοθεί έμφαση στους
τρόπους μεγιστοποίησης της κοινωνικής μάθησης, ώστε να υπάρξει
εμπλοκή του τοπικού πληθυσμού σε πολλά επίπεδα και να αντιμετωπιστούν με αυτό τον τρόπο οι διαφορετικές διαστάσεις της διαχείρισης
σε οικολογικό και κοινωνικό επίπεδο.

7

«Πρόγραμμα PAMNATURA: Σχεδιασμός μοντέλου για τη συμμετοχική και
προσαρμοζόμενη διαχείριση ελληνικών περιοχών του δικτύου Natura 2000»

Καταγραφή απόψεων και στάσεων τοπικών κοινωνιών
Η εκτίμηση των απόψεων του τοπικού πληθυσμού μιας προστατευόμενης περιοχής μπορεί να παράσχει πολύτιμη πληροφορία βάσης και
να αποκαλύψει πεποιθήσεις που να οδηγούν σε πιθανές συγκρούσεις
οι οποίες χρειάζεται να αντιμετωπιστούν. Η κατανόηση των απόψεων
δίνει τη δυνατότητα βοήθειας στις σχετικές υπηρεσίες ώστε να διαχειριστούν τις συγκρούσεις ανάμεσα σε όσους μετέχουν στη διαχείριση ώστε να επιτευχθεί συναίνεση.
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Οι προστατευόμενες περιοχές μπορούν να θεωρηθούν ως «κοινωνικοί
χώροι» οι οποίοι δεν μπορούν να αποκοπούν από τo ανθρώπινό τους
πλαίσιο. Ο ρόλος των ντόπιων στην προστασία ή την αποδυνάμωση
των κοντινών προστατευόμενων περιοχών είναι αποφασιστικός, σε
συνάρτηση με τις αποφάσεις για τη χρήση της ιδιοκτησίας τους, τις
ενέργειες που απαιτούν από το κράτος, τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν νόμιμα ή παράνομα, και το βαθμό στον οποίο επιλέγουν
να εναντιωθούν, να υποστηρίξουν ή να αγνοήσουν τις πιθανές επιβλαβείς πράξεις άλλων.
Οι απόψεις και οι συμπεριφορές καθορίζονται από αξίες και πλαίσια
αναφοράς (οικολογικά, οικονομικά, πολιτιστικά/εθνολογικά). Κοινωνικές ταυτότητες, σχέσεις και ρόλοι εξεταζόμενα παράλληλα με το φύλο,
την ηλικία, το επάγγελμα κ.α. μορφοποιούν και μορφοποιούνται από
την πρόσβαση και τη χρήση των φυσικών πόρων. Η επίδραση δημογραφικών και άλλων παραγόντων μπορούν να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά του τοπικού πληθυσμού.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πληροφόρηση και εκπαίδευση τοπικών κοινωνιών
Βασικό στοιχείο για τη γενική επιτυχία της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών είναι η ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού.
Ανάμεσα στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας για τη διαχείριση των
προστατευόμενων περιοχών περιλαμβάνεται η ανάπτυξη εξειδικευμένων προσεγγίσεων για τη διαπολιτισμική συνένωση και ευαισθητοποίηση καθώς και διαδικασίες κοινωνικής εκπαίδευσης οι οποίες παρέχουν
στις τοπικές κοινότητες πληροφορίες για τις δραστηριότητες, τις αποφάσεις και για ζητήματα περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας.

© Κλεφτογιάννη Β.

Κάθε πρόγραμμα θα πρέπει με ειλικρίνεια να ενημερώνει όλους τους
μετόχους διαχείρισης, είτε πρόκειται για κοινότητες, πολιτικούς και διαχειριστές είτε για τον ιδιωτικό τομέα. Η παρακολούθηση των επίσημων
εκδηλώσεων ενημέρωσης σχετικά με την προστατευόμενη περιοχή
οδηγεί σε καλά ενημερωμένους πολίτες, γεγονός που με τη σειρά του
συμβάλλει στην αποφυγή παρερμηνειών και στη διευκόλυνση των διαδικασιών της προσαρμοζόμενης διαχείρισης.
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Το πρόγραμμα PAMNATURA
Φιλοσοφία
➤ Το πρόγραμμα PAMNATURA αφορά την ανάπτυξη ενός θεωρητικού μοντέλου που μπορεί να διευκολύνει την ενεργοποίηση και
συμμετοχή των τοπικών φορέων στη διαδικασία σχεδιασμού της
διαχείρισης, εξυπηρετώντας την επίλυση των συγκρούσεων και
ενισχύοντας την προσαρμοζόμενη διαχείριση.
➤ Το μοντέλο αναπτύσσεται ως ένα ευέλικτο εργαλείο, εφαρμόσιμο
σε κάθε περιπτωσιολογική μελέτη προστατευόμενης περιοχής και
προσαρμοσμένο στα διακριτά φυσικά και κοινωνικό-οικονομικά
χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

© Κλεφτογιάννη Β.
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➤ Το μοντέλο επιτρέπει τη σκιαγράφηση των περιβαλλοντικών απόψεων και στάσεων των τοπικών κοινωνιών και τον εντοπισμό πιθανών προκαταλήψεων και συγκρούσεων, μέσω της καταγραφής
συγκεκριμένων μεταβλητών και του συνδυασμού αυτών.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PAMNATURA

Δομή
➤ Πρώτη Φάση: Συλλογή δεδομένων για τη φυσική κληρονομιά του κάθε τόπου, όσον αφορά τη χλωρίδα και την πανίδα,
τα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία, τις περιβαλλοντικές
απειλές και τους μετόχους διαχείρισης
➤ Δεύτερη Φάση: Κατασκευή και εφαρμογή ερωτηματολογίων
και πραγματοποίηση συνεντεύξεων με εκπροσώπους του
πρωτογενούς τομέα (γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς κλπ.)
➤ Τρίτη Φάση: Ανάλυση και συσχετισμός μεταβλητών
➤ Τέταρτη Φάση: Ανάπτυξη του μοντέλου για κάθε μελέτη περίπτωσης, εκπαίδευση τοπικών εκπροσώπων

© Κλεφτογιάννη Β.
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Πρώτη Φάση
Περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων για:
τη φυσική κληρονομιά του κάθε τόπου, όσον αφορά τα σημαντικά
είδη χλωρίδας και πανίδας και τους τύπους βλάστησης και οικοτόπων, με έμφαση σε ενδημικά, σπάνια και προστατευόμενα είδη,
καθώς και για το θεσμικό πλαίσιο προστασίας που ισχύει για κάθε
περιοχή.

●

τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τους πολιτιστικούς συλλόγους, και
τις αγρο-τουριστικές δραστηριότητες στην περιοχή. Μέρη που
συνδέονται με την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής είναι, επίσης, σημαντικό να καταγράφονται, όπως και παραδοσιακές δραστηριότητες που έχουν εγκαταλειφθεί ή που πιθανόν να γίνονται
προσπάθειες να αναβιώσουν.

●

τις περιβαλλοντικές απειλές, ιδίως αυτές που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην κάθε περιοχή.

© NCC

Με αυτό τον τρόπο οι ερευνητές είναι σε θέση να ανιχνεύσουν οικονομικές δυνατότητες που σχετίζονται τόσο με το φυσικό όσο και με το
πολιτισμικό περιβάλλον της περιοχής και να τις ενσωματώσουν στις
διαδικασίες σχεδιασμού συμμετοχικής διαχείρισης.

© NCC
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●

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PAMNATURA

Η φάση αυτή περιλαμβάνει επίσης τη διαδικασία προσδιορισμού των
κύριων μετόχων διαχείρισης, δηλαδή των ομάδων ή των φορέων που
εμπλέκονται στη διαχείριση της περιοχής και την ανίχνευση του βαθμού
εμπλοκής τους.
Τέλος, πραγματοποιείται διερεύνηση των οικονομικών συμφερόντων που
συνδέονται με την περιοχή και οι πιθανές συγκρούσεις που απορρέουν
από αυτά. Η κατανόηση των μηχανισμών και των αιτίων της σύγκρουσης
έχει ουσιώδη σημασία για την εξεύρεση εφαρμόσιμων λύσεων.

© Κλεφτογιάννη Β.

© NCC

© NCC
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Δεύτερη Φάση
Πραγματοποιείται καταγραφή των απόψεων, των στάσεων και του
βαθμού ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού της κάθε περιοχής, ως
αντανάκλαση της περιβαλλοντικής αντίληψης και ευαισθητοποίησης,
αλλά και της προθυμίας των κατοίκων να συμμετάσχουν στην πράξη,
στην προστασία της περιοχής.
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Η καταγραφή των απόψεων του τοπικού πληθυσμού πραγματοποιείται μέσω ερωτηματολογίων. Για την κατασκευή των ερωτηματολογίων
αρχικά πραγματοποιείται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, καθώς και
μικρός αριθμός συνεντεύξεων με εκπροσώπους των κύριων μετόχων
διαχείρισης, ώστε να στοιχειοθετηθεί το γενικό θεματικό πλαίσιο για
κάθε περιοχή. Με βάση και τα δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί
στην προηγούμενη φάση σε σχέση με τα φυσικά χαρακτηριστικά και
τις κύριες περιβαλλοντικές απειλές σε κάθε περιοχή, συντάσσεται ένα
πιλοτικό ερωτηματολόγιο για κάθε περίπτωση.
Τα πιλοτικά ερωτηματολόγια εφαρμόζονται σε μικρό δείγμα του πληθυσμού, ώστε να ελεγχθεί η σαφήνειά τους, να εντοπιστούν πιθανές
ελλείψεις ή λάθη, να υπολογιστεί ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωσή τους κλπ. Η επεξεργασία των πιλοτικών ερωτηματολογίων
οδηγεί σε πιθανή αναθεώρηση αυτών. Έτσι, προκύπτει το τελικό ερωτηματολόγιο για κάθε περιοχή.
Αυτό εφαρμόζεται σε αντιπροσωπευτικόδείγμα ερωτώμενων από κάθε
περιοχή έρευνας, μέσω στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας,
ώστε να αντιπροσωπευθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι διάφορες
ομάδες μετόχων διαχείρισης. Η εφαρμογή των ερωτηματολογίων προτείνεται να γίνεται μέσω προσωπικών συνεντεύξεων.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PAMNATURA

Με το ερωτηματολόγιο επιχειρείται να σκιαγραφηθούν οι ακόλουθες μεταβλητές:
●
●

●

●

●

Περιβαλλοντική συνείδηση των κατοίκων
Γνώση σχετικά με την ύπαρξη προστατευόμενων περιοχών
και ειδών, τη βιοποικιλότητα και τα προγράμματα LIFE
Σημαντικότητα που αποδίδεται στις προστατευόμενες περιοχές, τα είδη και τη βιοποικιλότητα
Πρόθεση για ενεργή συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες
Δημογραφικά στοιχεία
15
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Για την ανίχνευση της περιβαλλοντικής συνείδησης των κατοίκων χρησιμοποιείται κοινή ομάδα ερωτήσεων για όλες τις περιοχές, που στηρίζεται στην κλίμακα ΝΕΡ (New Ecological Paradigm). Η κλίμακα ΝΕΡ, που
χαρακτηρίζεται από υψηλή εγκυρότητα πρόβλεψης, έχει χρησιμοποιηθεί
από τους κοινωνικούς επιστήμονες πάνω από δύο δεκαετίες και στο διάστημα αυτό η αρχική της έκδοση έχει διευρυνθεί και αναθεωρηθεί. Βασίζεται στην έννοια ότι οι μεταβλητές με πολλά στοιχεία μπορούν να
περιγράψουν περισσότερο αξιόπιστα τις αντιλήψεις στις κοινωνικές
έρευνες, σε σχέση με ερωτήματα που περιλαμβάνουν ένα μόνο στοιχείο.
Η κλίμακα NEP χρησιμοποιείται για να περιγράψει πέντε επί μέρους
πτυχές της οικολογικής κοσμοθεωρίας:
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i)
ii)
iii)
iv)

τα όρια ανάπτυξης,
την ευθραυστότητα της ισορροπίας της φύσης,
τον αντι-ανθρωποκεντρισμό,
την εξαίρεση ή μη των ανθρώπων από τους περιορισμούς της φύσης
και
v) την πιθανότητα μιας οικολογικής καταστροφής.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PAMNATURA

Στη φάση αυτή πραγματοποιούνται, επίσης, συναντήσεις με εκπροσώπους του τοπικού πληθυσμού σε κάθε περιοχή, οι οποίοι εμπλέκονται ενεργά στη διαχείρισή της, λόγω άμεσης σύνδεσης των οικονομικών τους δραστηριοτήτων με αυτή, ή οποιασδήποτε άλλης
μορφής σύνδεσης.
Με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την προηγούμενη
φάση σχετικά με τους κύριους μετόχους διαχείρισης και τυχόν οικονομικά συμφέροντα που μπορεί να σχετίζονται με διαφωνίες ή συγκρούσεις, συγκροτείται το περιεχόμενο των συναντήσεων εργασίας.
Η μέθοδος που εφαρμόζεται είναι εκείνη των ομάδων εστιασμένης
συζήτησης, δηλαδή συναντήσεις των ερευνητών με ομάδες που αποτελούνται από μικρό αριθμό ατόμων και συζήτηση πάνω σε προκαθορισμένα θέματα.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η καταγραφή των απόψεων των επαγγελματιών που εμπλέκονται σε δραστηριότητες με επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, δεδομένου ότι μπορεί να σχετίζονται με καταστάσεις σύγκρουσης. Η γνώση των απόψεών τους μπορεί να οδηγήσει σε
μια συναινετική χάραξη πολιτικής, αν είναι απαραίτητο.
Οι εστιασμένες συζητήσεις αφορούν αφενός θέματα που έχουν ήδη
διερευνηθεί μέσω του τελικού ερωτηματολογίου, με σκοπό να σκιαγραφηθούν πιο αναλυτικά οι απόψεις των συγκεκριμένων μετόχων
διαχείρισης και να συγκριθούν με εκείνες του γενικού πληθυσμού.
Αφετέρου, στις συναντήσεις εργασίας αναλύονται τα αίτια των πιθανών συγκρούσεων, αναζητούνται λύσεις και διερευνάται σε βάθος η
πρόθεση αλλά και – στο βαθμό που είναι δυνατό – η ικανότητα των
συγκεκριμένων ομάδων να συμμετάσχουν ενεργά και αποτελεσματικά σε δράσεις συμμετοχικής και προσαρμοζόμενης διαχείρισης.
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Τρίτη Φάση
Πραγματοποιείται η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από
την εφαρμογή των ερωτηματολογίων και τις συναντήσεις εργασίας,
μέσω κατάλληλων στατιστικών προγραμμάτων.
Η ανάλυση των δεδομένων για κάθε περιοχή περιλαμβάνει σε πρώτη
φάση περιγραφικά αποτελέσματα των δημογραφικών χαρακτηριστικών και των απαντήσεων που δόθηκαν σε κάθε ερώτηση και πραγματοποιούνται διασταυρώσεις απαντήσεων μεταξύ τους ή με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος.
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Στη συνέχεια, συγκροτούνται οι υπό διερεύνηση μεταβλητές με έλεγχο
της εσωτερικής συνοχής του ερωτηματολογίου και της αξιοπιστίας,
μέσω των κατάλληλων δεικτών. Πραγματοποιείται συσχετισμός ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών και περαιτέρω στατιστική
επεξεργασία, που περιλαμβάνει αναλύσεις διακύμανσης, παραγοντικές
αναλύσεις κλπ. Επίσης, γίνεται σύγκριση των μεταβλητών ανάμεσα στις
διαφορετικές περιοχές. Με τον τρόπο αυτό σκιαγραφείται μια γενική
εικόνα του τοπικού πληθυσμού, σε σχέση με τα ζητούμενα.
Όσον αφορά τις συναντήσεις εστιασμένης συζήτησης, πραγματοποιείται κωδικοποίηση των απαντήσεων και όπου χρειαστεί εφαρμόζεται
η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου για την καλύτερη ερμηνεία των
αποτελεσμάτων. Και σε αυτή την περίπτωση επιχειρείται σύγκριση των
αποτελεσμάτων ανάμεσα στους διαφορετικούς μετόχους διαχείρισης
κάθε περιοχής, ώστε να ανιχνευθούν πιθανές ομοιότητες ή διαφορές.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PAMNATURA

Τέταρτη Φάση
Περιλαμβάνει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων φάσεων και την πρόταση δράσεων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη συμμετοχική διαχείριση της περιοχής. Με βάση τα
αποτελέσματα από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων και τις συναντήσεις εργασίας, εντοπίζονται τα σημεία εκείνα, σε κάθε περιοχή,
τα οποία ενδεχομένως να δυσχεραίνουν τις συμμετοχικές διαδικασίες
και προτείνονται κατάλληλες δράσεις με σκοπό την εξομάλυνσή τους.
Επίσης, στη φάση αυτή πραγματοποιείται ενημέρωση και εκπαίδευση
εκπροσώπων του τοπικού πληθυσμού που προτίθενται να συμμετάσχουν στη διαχείριση της περιοχής. Τα άτομα αυτά είναι θεμιτό να εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό στην περιοχή, να είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν και να είναι σε θέση να συνεργαστούν επαρκώς με εξειδικευμένους επιστήμονες, ώστε να συμμετέχουν στην εφαρμογή δράσεων για τη διαχείριση της περιοχής. Τα άτομα αυτά ενημερώνονται
αναλυτικά για το πρόγραμμα PAMNATURA και για τις βασικές αρχές
της συμμετοχικής και προσαρμοζόμενης διαχείρισης. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν τοπικοί εκπρόσωποι πρόθυμοι να συμμετάσχουν,
τότε προτείνεται να πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια για
την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού γενικά, με στόχο να τεθούν οι βάσεις για μελλοντική συμμετοχική διαχείριση.
Καθώς η προσαρμοζόμενη διαχείριση εστιάζει στη μάθηση μέσω της
πράξης, υπάρχει πάντα η δυνατότητα μεταβολής των εκάστοτε προτεινόμενων δράσεων, καθώς και η αντικατάσταση από άλλες που θα
μπορούσαν να είναι πιο αποτελεσματικές. Ιδιαίτερα όσον αφορά την
επίλυση των συγκρούσεων, οι δράσεις θα πρέπει να αναθεωρηθούν
ριζικά, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συναίνεση.
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Εφαρμογή του προγράμματος PAMNATURA
Περιοχές
Οι περιοχές που αποτέλεσαν τις περιπτωσιολογικές μελέτες για την
ανάπτυξη του μοντέλου είναι
●
●
●

η Σκύρος,
η Άνδρος και
η περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου

Στις περιοχές αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη –γεγονός που διευκόλυνε
την ανάπτυξη ορισμένων από τις φάσεις του προγράμματος– τα ακόλουθα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά προγράμματα LIFE+:
– Σκύρος: LIFE09NAT/GR/000323 «Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη
Βιοποικιλότητα, προς όφελος της τοπικής βιοποικιλότητας στο νησί της
Σκύρου».
– Άνδρος: LIFE10NAT/GR/000637 «Διαχείριση περιοχής ΖΕΠ στο νησί της
Άνδρου για την επίτευξη ευνοϊκού καθεστώτος διατήρησης για τα είδη
προτεραιότητας».
– Θεσσαλία: LIFE11NAT/GR/1011 «Διατήρηση και διαχείριση του πτηνού
Κιρκινέζι (Falco naumanni) σε τρεις ελληνικές περιοχές ΖΕΠ»

© NCC
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PAMNATURA

Κριτήριο για την επιλογή των περιοχών αποτέλεσε η διαφορετικότητα
ανάμεσά τους, αναφορικά με τα φυσικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, αλλά και με το σκοπό του κάθε προγράμματος, με βάση τον οποίο
δημιουργούνται διαφορετικοί όροι συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού, σε κάθε περίπτωση.
Με τον τρόπο αυτό, οι πολλαπλές εφαρμογές της μεθοδολογίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, που συνεπάγονται και διαφορετικές τοπικές
συνθήκες και συγκρούσεις, μπορούν να αναδείξουν τις πλέον απαιτητικές πτυχές του μοντέλου, που έχουν να κάνουν με την ευελιξία του,
ιδίως όσον αφορά την επίλυση πιθανών συγκρούσεων.

© NCC
© Κλεφτογιάννη Β.

© Κλεφτογιάννη Β.
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Ενδεικτικά αποτελέσματα
Πρώτη Φάση
Για κάθε περιοχή συλλέχθηκαν αναλυτικά στοιχεία, ως προς τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος, τις περιβαλλοντικές απειλές,
τα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία και τους κύριους μετόχους που
εμπλέκονται στη διαχείριση.

© NCC
© Κλεφτογιάννη Β.

© NCC
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Καταγράφηκε το θεσμικό πλαίσιο για κάθε περιοχή (Ζώνες Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας (ΖΕΠ), Καταφύγια Άγριας Ζωής κλπ.)
και οι σημαντικοί τύποι βλάστησης και οικοτόπων, τα σημαντικά είδη
χλωρίδας και πανίδας –με έμφαση στα ενδημικά, σπάνια και προστατευόμενα είδη– όπως είναι η μικρόσωμη φυλή αλόγου στη Σκύρο, το
πουλί Μαυροπετρίτης στην Άνδρο και τη Σκύρο, το πουλί Κιρκινέζι
στον Θεσσαλικό κάμπο, καθώς και σημαντικά είδη φυτών, όπως τα
σφενδάμια στη Σκύρο. Επίσης, συλλέχθηκαν πληροφορίες για τις κύριες περιβαλλοντικές απειλές σε κάθε περιοχή (π.χ. υπερβόσκηση,
εντατική χρήση φυσικών πόρων, ανεξέλεγκτη ανάπτυξη κλπ).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PAMNATURA

Συλλέχθηκαν στοιχεία για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους πολιτιστικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται σε κάθε περιοχή, για
αγροτουριστικές δραστηριότητες, καθώς και για τα ιστορικά-πολιτισμικά χαρακτηριστικά και τις παραδοσιακές δραστηριότητες σε κάθε
περιοχή, όπως η καλλιέργεια της φάβας και η κεραμική και ξυλογλυπτική στη Σκύρο ή οι παραδοσιακοί περιστεριώνες με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική στην Άνδρο.

© Κλεφτογιάννη Β.

© NCC

Τέλος, πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός των κύριων μετόχων διαχείρισης, δηλαδή των ομάδων ή των φορέων που εμπλέκονται στη
διαχείριση της περιοχής και διερευνήθηκαν τυχόν οικονομικά συμφέροντα που συνδέονται με την περιοχή και πιθανές συγκρούσεις που
απορρέουν από αυτά. Οι εργαζόμενοι του πρωτογενούς τομέα ήταν
ανάμεσα στους κύριους μετόχους διαχείρισης και στις τρεις περιοχές:
αλιείς, κτηνοτρόφοι και γεωργοί, με τους τελευταίους να έχουν μεγαλύτερο βαθμό εμπλοκής στην περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου. Οι
απασχολούμενοι στον τουρισμό στις δύο νησιωτικές περιοχές ήταν
ανάμεσα στους κύριους μετόχους διαχείρισης, με μεγαλύτερο βαθμό
εμπλοκής στο νησί της Άνδρου λόγω περισσότερο αναπτυγμένης τουριστικής δραστηριότητας. Επίσης διάφοροι δημόσιοι φορείς, Δήμοι
και υπηρεσίες, που εμπλέκονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.
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Δεύτερη Φάση
Με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την πρώτη φάση και
αφού πραγματοποιήθηκε μικρός αριθμός συνεντεύξεων με κύριους
μετόχους διαχείρισης σε κάθε περιοχή, συντάχθηκε ένα πιλοτικό ερωτηματολόγιο για κάθε περίπτωση.
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Με γνώμονα τη δομή του προγράμματος PAMNATURA, για τη διερεύνηση της μεταβλητής που αφορά την περιβαλλοντική συνείδηση των
κατοίκων χρησιμοποιήθηκε κοινή ομάδα ερωτήσεων για όλες τις περιοχές, που στηρίχθηκε στην κλίμακα ΝΕΡ. Για τη διερεύνηση της γνώσης σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον και με τις περιβαλλοντικές
απειλές, συντάχθηκαν ερωτήσεις για κάθε περιοχή με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα υπό προστασία αντικείμενα. (π.χ. περιοχές
NATURA, αλογάκι της Σκύρου, Μαυροπετρίτης, Κιρρκινέζι, Σφενδάμια). Για τη διερεύνηση της αξίας που αποδίδουν οι κάτοικοι στο φυσικό περιβάλλον και στην προστασία του, συντάχθηκαν ερωτήσεις
που συσχετίζουν την προστασία με τη ζωή των ερωτώμενων και διερευνούν την επίδραση του καθεστώτος προστασίας στους επαγγελματίες, κυρίως του πρωτογενούς τομέα (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες). Για την καταγραφή της πρόθεσης για συμμετοχή στην προστασία, συντάχθηκαν ερωτήσεις που σχετίζονται με παρακολούθηση
ενημερωτικών εκδηλώσεων, με συναντήσεις τοπικών φορέων (π.χ.
Δήμων), καθώς και με εθελοντική εργασία για περιβαλλοντικά ζητήματα. Τέλος, συμπεριλήφθηκε μία ακόμα ομάδα ερωτήσεων που
αφορά τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος.
Τα πιλοτικά ερωτηματολόγια εφαρμόστηκαν σε μικρό δείγμα του πληθυσμού – σε κάθε περιοχή – και από την επεξεργασία τους προέκυψαν τα τελικά ερωτηματολόγια.
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Για την εφαρμογή των τελικών ερωτηματολογίων επιλέχθηκε η μέθοδος
της στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας, ώστε να αντιπροσωπευθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι διαφορετικές επαγγελματικές
ομάδες (π.χ. γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι
κλπ.) και καθορίστηκε αντιπροσωπευτικός αριθμός δείγματος για κάθε
περιοχή. Σχεδόν το σύνολο των ερωτηματολογίων συμπληρώθηκε παρουσία του ερευνητή μέσω προσωπικών συνεντεύξεων σε δημόσια
κτίρια, καταστήματα, χώρους αναψυχής και υπαίθριους χώρους.
➤ Εφαρμόστηκαν συνολικά 750 ερωτηματολόγια στις τρεις περιοχές
Άνδρος: 200
Σκύρος: 200
Θεσσαλικός κάμπος: 350
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Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς). Μέσω των εστιασμένων
συζητήσεων επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η γενική στάση τους απέναντι στο καθεστώς προστασίας, αλλά και πιθανά προβλήματα που
απορρέουν από αυτό. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε δημόσιους χώρους.
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Τρίτη Φάση
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από
την εφαρμογή των ερωτηματολογίων και από τις ομάδες εστιασμένης
συζήτησης.
Από τα περιγραφικά αποτελέσματα των ερωτηματολογίων, ενδεικτικά
αναφέρονται τα ικανοποιητικά ποσοστά γνώσης σχετικά με την ύπαρξη
προστατευόμενων ειδών που παρατηρούνται και στις τρεις περιοχές.
Αντίθετα, η σημαντικότητα που αποδίδεται στις προστατευόμενες περιοχές τείνει να είναι σημαντικά μικρότερη σε μία εκ των τριών περιοχών. Ομοίως, διαφοροποίηση ανάμεσα στις περιοχές καταγράφεται και
σε σχέση με τις ερωτήσεις που αφορούν την επίδραση της προστασίας
σε επαγγελματικές δραστηριότητες. Χαμηλότερα –σχετικά– ποσοστά
και διαφορετικά για τις τρεις περιοχές καταγράφονται για τις ερωτήσεις
πρόθεσης συμμετοχής.
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Μετά από τη συγκρότηση των διακριτών μεταβλητών και αφού ελέγχθηκε η συνοχή και αξιοπιστία μέσω κατάλληλων δεικτών, συσχετίσθηκαν οι ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές και πραγματοποιήθηκε
περαιτέρω στατιστική επεξεργασία. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι οι συνολικές μέσες τιμές της κλίμακας NEP ήταν υψηλές και για τις τρεις περιοχές. Επίσης, προέκυψε και στις τρεις περιοχές θετική συσχέτιση ανάμεσα στην κλίμακα NEP και στις μεταβλητές που περιγράφουν την
αξία που αποδίδουν οι ερωτώμενοι στην προστασία και την πρόθεση
για συμμετοχή.
Από την επεξεργασία των συναντήσεων με εκπροσώπους των κύριων
μετόχων διαχείρισης αναδείχθηκαν ζητήματα που αφορούσαν και τις
τρεις περιοχές, τα οποία σχετίζονται με την προστασία και τις επαγγελματικές δραστηριότητες (π.χ. πιθανοί περιορισμοί που σχετίζονται με
τις περιοχές Natura 2000), αλλά και ιδιαίτερα ζητήματα για κάθε περιοχή
ξεχωριστά.
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Τέταρτη Φάση
Αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα από τις προηγούμενες φάσεις, ώστε
να προταθούν δράσεις που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη συμμετοχική διαχείριση της περιοχής. Από την επεξεργασία των
ερωτηματολογίων και τις συναντήσεις εργασίας και σε συνδυασμό με
τα δεδομένα της πρώτης φάσης εντοπίστηκαν για κάθε περιοχή τα
σημεία εκείνα τα οποία ενδεχομένως να δυσχεραίνουν τις συμμετοχικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, οι συσχετίσεις των εξαρτημένων
μεταβλητών με τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος, καθώς και οι
παραγοντικές αναλύσεις έδωσαν αποτελέσματα τα οποία διαφοροποιήθηκαν ανάμεσα στις τρεις περιοχές και παρείχαν σημαντικές πληροφορίες για το προφίλ των κύριων μετόχων διαχείρισης (γεωργοί,
κτηνοτρόφοι, αλιείς). Έτσι, αξιολογήθηκε η παρούσα κατάσταση ως
προς την ύπαρξη σημαντικών διαφωνιών/συγκρούσεων και τη δυνατότητα επίτευξης συναίνεσης.
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Τα παραπάνω συμπεράσματα εμπλούτισαν τις ενημερωτικές-εκπαιδευτικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με εκπροσώπους του τοπικού πληθυσμού που προτίθενται να συμμετάσχουν στη διαχείριση
της περιοχής, αλλά και εκπροσώπους του γενικού πληθυσμού και στις
τρεις περιοχές.
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Στις συναντήσεις αυτές παρουσιάστηκε αναλυτικά η δομή του προγράμματος PAMNATURA καθώς και οι βασικές αρχές της συμμετοχικής
και προσαρμοζόμενης διαχείρισης, και προτάθηκαν τρόποι ώστε να
βελτιωθεί η ενημέρωση και κυρίως η συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού –δεδομένου ότι η προσαρμοζόμενη διαχείριση εστιάζει στη μάθηση μέσω της πράξης– και να αντιμετωπιστούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αναδείχθηκαν από το πρόγραμμα σε κάθε περιοχή.

© Κλεφτογιάννη Β.

© Κλεφτογιάννη Β.

© Κλεφτογιάννη Β.

© Κλεφτογιάννη Β.

28

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προτάσεις
Από την πρώτη αυτή εφαρμογή του προγράμματος PAMNATURA αποκτήθηκε σημαντική εμπειρία, που μπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα:
➤ η κοινωνική έρευνα μπορεί να δημιουργήσει ενημερωτικά κανάλια με ισχυρή αλληλεπίδραση στις τοπικές κοινωνίες
Σημεία – κλειδιά:
● εφαρμογή ερωτηματολογίων μέσω προσωπικών συνεντεύξεων από
ειδικούς επιστήμονες –με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται διαδραστική επικοινωνία, ενώ παράλληλα η πληροφορία αξιολογείται κατάλληλα και μεταδίδεται αμφίδρομα
● έμφαση στους εκπροσώπους ομάδων που παρουσιάζουν υψηλό
βαθμό εμπλοκής, με ουσιαστική και επί της ουσίας ενημέρωση, διάλογο και διερεύνηση πιθανών διαφωνιών
➤ η ουσιαστική εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών καθιστά τους εκπροσώπους τους ενεργούς μετόχους στη διαχείριση
Σημεία – κλειδιά:
● πραγματοποίηση συναντήσεων, μέσω ομάδων εστιασμένης συζήτησης – με τον τρόπο αυτό δίνεται στον τοπικό πληθυσμό η δυνατότητα άμεσης συμμετοχής σε μικρής κλίμακας διαβουλεύσεις, από τις
οποίες αναδεικνύονται σημαντικά ζητήματα και πιθανές αντιθέσεις
● διοργάνωση ενημερωτικών/εκπαιδευτικών συναντήσεων, μέσω των
οποίων οι συμμετέχοντες καταρτίζονται στοιχειωδώς και καλούνται
να εμπλακούν στις διαδικασίες λήψης και εφαρμογής διαχειριστικών
αποφάσεων, ως ενεργοί μέτοχοι, υποστηρίζοντας και προωθώντας τις
αρχές της συμμετοχικής και προσαρμοζόμενης διαχείρισης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα PAMNATURA, καθώς και για τεχνικές
λεπτομέρειες σε σχέση με την εφαρμογή του, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δρ. Βασιλική
Κλεφτογιάννη (klefto.vicky@gmail.com)
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Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του
προγράμματος PAMNATURA
Το πρόγραμμα PAMNATURA, μετά από την πιλοτική του εφαρμογή σε τρεις
διαφορετικές προστατευόμενες περιοχές της χώρας, μπορεί να εφαρμοστεί
από αρμόδιους φορείς σε οποιαδήποτε περιοχή του δικτύου NATURA 2000,
με γνώμονα τις ακόλουθες γενικές κατευθυντήριες γραμμές:
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➤ Η βάση για την επιτυχή εφαρμογή του μοντέλου είναι η αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε κάθε περιοχή, με τη βοήθεια
της σχετικής βιβλιογραφίας, αλλά και με επιτόπια έρευνα όπου χρειάζεται. Για την καταγραφή θα χρειαστεί η συλλογή στοιχείων για το φυσικό
περιβάλλον με έμφαση στα υπό προστασία αντικείμενα (σημαντικά είδη
χλωρίδας και πανίδας, σημαντικοί τύποι οικοτόπων), στις περιβαλλοντικές απειλές και στα αίτιά τους, καθώς και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Θα χρειαστεί, επίσης, η καταγραφή ιστορικών και πολιτισμικών στοιχείων (περιβαλλοντικές οργανώσεις, πολιτιστικοί σύλλογοι), αλλά και πιθανές αγροτουριστικές ή παραδοσιακές δραστηριότητες.
➤ Σημείο κλειδί αποτελεί η διαδικασία της ανάλυσης των μετόχων διαχείρισης, ώστε να εντοπιστούν όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση της περιοχής (ομάδες ή φορείς) και κυρίως να αξιολογηθεί ο βαθμός εμπλοκής
τους. Με τον τρόπο αυτό θα είναι ευκολότερη η διερεύνηση των οικονομικών συμφερόντων και των πιθανών συγκρούσεων που ενδεχομένως να απορρέουν ή να συνδέονται έμμεσα με αυτά.
➤ Ακολουθεί η κατασκευή του ερωτηματολογίου, το οποίο θα έχει ως τελικό στόχο την ποσοτικοποίηση των επιμέρους ερωτήσεων μέσα από
συγκεκριμένες μεταβλητές που θα επιχειρούν να περιγράψουν τη γνώση
των κατοίκων σχετικά με την ύπαρξη προστατευόμενων περιοχών και
ειδών, τη βιοποικιλότητα και τα περιβαλλοντικά προγράμματα που τυχόν
πραγματοποιούνται στην περιοχή, τη σημαντικότητα που αποδίδουν
στις προστατευόμενες περιοχές, τα είδη και τη βιοποικιλότητα, αλλά και
την πρόθεσή τους να αφιερώσουν χρόνο και να συμμετέχουν ενεργά
σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Επίσης, το ερωτηματολόγιο θα
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στοχεύει στην αποτύπωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των κατοίκων με την εφαρμογή της κλίμακας NEP (New Ecological Paradigm).
➤ Η πιλοτική εφαρμογή των ερωτηματολογίων είναι απαραίτητη για τον
έλεγχό τους. Η επεξεργασία τους θα οδηγήσει στο τελικό ερωτηματολόγιο, το οποίο εφαρμόζεται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ερωτώμενων
μέσω στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας και εάν είναι δυνατό
μέσω προσωπικών συνεντεύξεων.
➤ Επιπλέον συναντήσεις με εκπροσώπους του τοπικού πληθυσμού (και κυρίως με εργαζόμενους του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας) σε κάθε
περιοχή είναι πολύ σημαντικές, καθώς μπορούν να αποκαλύψουν ζητήματα που δεν καλύπτονται από το ερωτηματολόγιο.
➤ Στο στάδιο της επεξεργασίας, θα αναζητηθούν οι σχέσεις ανάμεσα στις
μεταβλητές αφού προηγουμένως εξαχθούν τα βασικά περιγραφικά αποτελέσματα, δηλαδή ο βαθμός της περιβαλλοντικής συνείδησης, της γνώσης κλπ., ώστε να σχηματιστεί μια πρώτη εικόνα σχετικά με τις απόψεις
των κατοίκων. Η ποσοτικοποίηση που ακολουθεί, μέσω της κατασκευής
συγκεκριμένων μεταβλητών, δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω αναζήτηση σχέσεων, ανάλογα με τις συνθήκες και τις πιθανές συγκρούσεις.
➤ Τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων και τις
συναντήσεις εργασίας, συνοψίζονται και αξιολογούνται, ώστε να εντοπιστούν τα σημεία εκείνα που πιθανόν δυσχεραίνουν τις συμμετοχικές
διαδικασίες και να προταθούν λύσεις με σκοπό την αντιμετώπιση ή την
εξομάλυνσή τους.
➤ Ο φορέας που αναλαμβάνει την εφαρμογή του μοντέλου οφείλει να εκπαιδεύσει εκπροσώπους του τοπικού πληθυσμού που προτίθενται να
συμμετάσχουν στη διαχείριση της περιοχής, ενημερώνοντάς τους αναλυτικά για το πρόγραμμα PAMNATURA και για τις βασικές αρχές της συμμετοχικής και προσαρμοζόμενης διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ως
ένα βαθμό την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας.
➤ Σε όλη τη διαδικασία εφαρμογής του μοντέλου, ο φορέας υλοποίησης
θα χρειαστεί τη συνδρομή και την καθοδήγηση ειδικών επιστημόνων.
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