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MALs as tools for Multi-Level Governance
"The success of Multi-Level Governance is a challenge for all Natura2000 network areas in Europe. Τhe experience
from the implementation of the Multi Actor Labs (MALs) in the area of SW Messinia, shows that such type of
governance is possible and can be achieved through structured meetings and the use of innovative participatory
tools, such as those developed during duration of the COASTAL EU programme. Through the organization of
workshops with the participation of multiple agencies and the gradual modeling of the system combining scientific
and empirical knowledge (COASTAL Methodology), the links between science-society-state are strengthened and a
common basis for understanding the system and participation is cultivated between the multiple agencies that can
participate in the governance of the region.
The pilot application of COASTAL EU tools for the integration of Ecosystem Services in Multilevel Governance,
aspires to create a pilot tool for the adoption of the new governance model in the management of the protected
areas of the NATURA2000 network in Greece and in Europe. The adoption of Multi-Level Governance models is a
key objective for the national FRAMEWORK OF PRIORITY ACTIONS FOR THE NATURA 2000 NETWORK (MDP, 20212027), and is fully compatible with water management at catchment level, as defined in the Regional Management
Plans based on national and Community Water Framework Directive (2000/60).”
Title native language
"Η επιτυχία της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης αποτελεί πρόκληση για όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000
στην Ευρώπη. Ωστόσο, η εμπειρία από την υλοποίηση των Πολυ-Παραγοντικών Εργαστηρίων (MALs) στην περιοχή
της ΝΔ Μεσσηνίας, αναδεικνύει ότι μια τέτοιου τύπου διακυβέρνηση είναι εφικτή και μπορεί να επιτευχθεί μέσα
από δομημένες συναντήσεις και τη χρήση καινοτόμων σύμμετοχικών εργαλείων, όπως αυτά που αναπτύχθηκαν
κατά τη διάρκεια του προγράμματος COASTAL EU. Μέσα από την οργάνωση εργαστηρίων με τη συμμετοχή
πολλαπλών φορέων και τη σταδιακή μοντελοποίηση του συστήματος συνδυάζοντας την επιστημονική με την
εμπειρική γνώση (Μεθοδολογία COASTAL), ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ επιστήμης-κοινωνίας-πολιτείας και
καλλιεργείται μια κοινή βάση για την κατανόηση του συστήματος και τη συμμετοχή πολλαπλών φορέων στη
διακυβέρνηση της περιοχής.
Η πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων του COASTAL EU για την ενσωμάτωση των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών στην
Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα εργαλείο πιλότο για την υιοθέτηση του νέου
μοντέλου διακυβέρνησης στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη. Η υιοθέτηση μοντέλων Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης αποτελεί βασικό στόχο του εθνικού ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 (ΠΔΠ, 2021-2027), και είναι απολύτως συμβατή με τη
διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής, όπως αυτή καθορίζεται στα Περιφερειακά Σχέδια
Διαχείρισης με βάση την εθνική και την κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60).”
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