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2018-2020 Αύξηση χρηματοδότησης. Τουλάχιστον 60,5% των οικονομικών πόρων 
του υποπρογράμματος Περιβάλλον αφιερώνονται σε έργα που στηρίζουν τη 
διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας.   



Φύση 

«Φύση» 
3 Θέματα Έργων 



1. Έργα που βελτιώνουν την κατάσταση διατήρησης τύπων οικοτόπων ή ειδών 
κοινοτικού ενδιαφέροντος στοχεύοντας στις περιοχές του δικτύου N2Κ που 
προτείνονται ή ορίζονται για αυτά.  

2. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων ή ειδών κοινοτικού 
ενδιαφέροντος, όταν η κατάστασή τους δεν χαρακτηρίζεται ως 
«ικανοποιητική/ασφαλής και μη φθίνουσα» ή είναι «άγνωστη». 

3. Δράσεις προτεραιότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον, για ολοκλήρωση εθνικών 
απογραφών και σύσταση δικτύου θαλάσσιων περιοχών N2K, αποκατάσταση, 
εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης, συνδυασμό μέτρων διατήρησης και βιώσιμης 
χρήσης. 

 

3 Θέματα Έργων «Φύση»  



• Aύξηση φέρουσας ικανότητας περιοχών 
τροφοληψίας 

• Καταπολέμηση παράνομης χρήσης 
δηλητηριασμένων δολωμάτων 

• Εμπλουτισμός πληθυσμού με άτομα 
από Ισπανία 

 

LIFE Grifone -LIFE14 NAT/IT/000484 

«Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τη διάσωση του γύπα (όρνεο) 
(Gyps fulvus) στη Σαρδηνία» 

www.lifeundergriffonwings.eu/it 



«Βιοποικιλότητα» 
4 Θέματα Έργων 

Βιοποικιλότητα Βιοποικιλότητα 



• Ανάπτυξη ΠΥ και αειφόρων μεθόδων 
καλλιέργειας σε πιλοτικούς ελαιώνες που 
περιβάλλονται από περιοχές N2Κ στη Δυτική 
Μεσσαρά του ν. Ηρακλείου  

• Απεντατικοποίηση γεωργίας σε μη 
προστατευόμενες περιοχές  

• Διατήρηση βιοποικιλότητας και υπηρεσιών 
αγροοικοσυστημάτων  

• Επανασύνδεση προστατευόμενων περιοχών 

LIFE IGIC - LIFE16 NAT/GR/000575  

https://www.lifeigic.eu 

1ο Θέμα Έργων «Βιοποικιλότητα» - Ανάπτυξη και εφαρμογή ΠΥ για βελτίωση 
κατάστασης οικοσυστημάτων και οικοσυστημικών υπηρεσιών και/ή 
συνδεσιμότητας περιοχών N2Κ και/ή άλλων ΠΠ 
 
 



LIFE Elia –  
LIFE10 NAT/BE/000709  

http://www.life-elia.eu 

1ο Θέμα Έργων «Βιοποικιλότητα» - Ανάπτυξη και εφαρμογή ΠΥ που περιορίζουν 
αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από ενεργειακές υποδομές ή 
υποδομές μεταφορών, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα 
   
 



Παράδειγμα έργου: Μικρομεσαία επιχείρηση στον τομέα 
γεωργικών τροφίμων και ποτών αποτιμά τον αντίκτυπό της 
στη βιοποικιλότητα και αξιολογεί την εξάρτηση της 
εφοδιαστικής της αλυσίδας από τις οικοσυστημικές 
υπηρεσίες, ώστε να πάρει ενημερωμένες διαχειριστικές 
αποφάσεις και να αλλάξει προμηθευτές. 

 

 Βελτίωση αγροοικοσυστημάτων και οικοσυστημικών υπηρεσιών 
(π.χ. ποιότητα πόσιμου νερού ή τροφίμων) 

 

 Μείωση πάγιων εξόδων της επιχείρησης ή και οικονομικό κέρδος   

2ο Θέμα Έργων «Βιοποικιλότητα» - Ενσωμάτωση βιοποικιλότητας στις 
οικονομικές/επιχειρηματικές αποφάσεις 

 Καθαρό Κέρδος Βιοποικιλότητα (προτιμούνται βιολογικές και 
αειφόρες μέθοδοι καλλιέργειας/παραγωγής) 



3ο Θέμα Έργων «Βιοποικιλότητα» 

Έργα που στοχεύουν σε: 

• είδη ή οικότοπους που απειλούνται με εξαφάνιση (ΕΝ) ή βρίσκονται σε 
δυσμενέστερη κατάσταση (CR, EW) στους Ευρωπαϊκούς Κόκκινους Καταλόγους για 
τα είδη ή τους οικοτόπους, ή στους Κόκκινους Καταλόγους IUCN   ευρύτερο 
δίκτυο προστασίας ειδών που δεν καλύπτονται από την Οδηγία των Οικοτόπων 

 

 



4ο Θέμα Έργων «Βιοποικιλότητα» - Χωροκατακτητικά ξένα είδη 
 

http://www.relionmed.eu/ 

RELIONMED-LIFE LIFE16 NAT/CY/000832 

«Αποτρέποντας την εισβολή του 
λεοντόψαρου (Pterois miles) στη 

Μεσόγειο μέσω έγκαιρης απόκρισης 
και στοχευμένης απομάκρυνσης» 

• επαγρύπνηση με σύστημα παρακολούθησης και 
έγκαιρου εντοπισμού 

• συντονισμένες δράσεις απομάκρυνσης 
• δυνατότητες χρήσης του είδους από τοπική 

αγορά  οικονομικά βιώσιμες απομακρύνσεις  



Τομέας προτεραιότητας «Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση» 

1. Δράσεις με εκστρατείες πληροφόρησης, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης  

 

LIFE16 GIE/CY/000709 

http://ilifetroodos.eu 

«Εθνικό Δασικό Πάρκο 
Τροόδους: Προώθηση 

φυσικών αξιών και 
οικοσυστημικών 

υπηρεσιών» 



Τομέας προτεραιότητας «Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση» 

2. Δραστηριότητες στήριξης των ελεγκτικών μηχανισμών και μέτρα 
συμμόρφωσης και εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
Ένωσης   

LIFE14 GIE/GR/000026 http://www.lifethemis.eu 

«Για την ποινική δίωξη, πρόληψη και 
καταστολή εγκλημάτων κατά της άγριας 
ζωής σε περιοχές του Δικτύου Ν2Κ στην 
Κρήτη».  



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
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