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 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο 
προστατευόμενων 

περιοχών Natura 2000 



Αύξηση χρηματοδότησης  τουλάχιστον 60,5% των οικονομικών πόρων του 
υποπρογράμματος Περιβάλλον αφιερώνονται σε έργα που στηρίζουν τη 
διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας   



Θεματικές Προτεραιότητες για τη Φύση: δράσεις για την 
πλήρη εφαρμογή των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ  

1. Δράσεις για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης χερσαίων και 
θαλάσσιων οικοτόπων και ειδών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για 
την Ένωση 

2. Δράσεις για τη στήριξη βιο-γεωγραφικών σεμιναρίων του δικτύου 
Natura 2000 (N2Κ) 

3. Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την εφαρμογή πλαισίων δράσης 
προτεραιότητας (PAF) για τις περιοχές Natura και τα είδη των 
οδηγιών 



Φύση 

«Φύση» 
3 Θέματα Έργων 

ΜΑΧ 2 Topics! 
AW 5 max. score 10 p if proposal clearly & fully 
complies with at least 1 project topic 



1ο Θέμα Έργων «Φύση» 

Έργα που βελτιώνουν την κατάσταση διατήρησης τύπων οικοτόπων ή 
ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις οδηγίες για τα πτηνά και 
τους οικοτόπους, στοχεύοντας στις περιοχές του δικτύου N2Κ που 
προτείνονται ή ορίζονται για αυτά.  

Πηγές πληροφορίας: 
- Natura2000Viewer-http://natura2000.eea.europa.eu/ 
-Natura2000database-https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-8 
 

http://natura2000.eea.europa.eu/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-8


• Aύξηση φέρουσας ικανότητας 
περιοχών τροφοληψίας 

• Καταπολέμηση παράνομης χρήσης 
δηλητηριασμένων δολωμάτων 

• Εμπλουτισμός πληθυσμού με άτομα 
από Ισπανία 

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση  

 

LIFE Grifone -LIFE14 NAT/IT/000484 
«Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τη διάσωση του γύπα (όρνεο) 
(Gyps fulvus) στη Σαρδηνία» 

www.lifeundergriffonwings.eu/it 

 



2ο Θέμα Έργων «Φύση» 

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». 

Πηγές πληροφορίας: 
- Article17'Viewer'-https://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/ 
- Article12'Viewer'-https://bd.eionet.europa.eu/article12/ 
 

https://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/
https://bd.eionet.europa.eu/article12/


• Ολοκλήρωση και οριστικοποίηση εθνικών απογραφών για σύσταση 
δικτύου υπεράκτιων θαλάσσιων περιοχών N2K  

• Αποκατάσταση & διαχείριση θαλάσσιων περιοχών N2K, κατάρτιση & 
εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης  

• Δράσεις που συνδυάζουν μέτρα διατήρησης με τη βιώσιμη χρήση των 
περιοχών του δικτύου N2Κ και δράσεις για αντιμετώπιση συγκρούσεων  

• Εφαρμογή προσεγγίσεων επίδειξης ή καινοτομίας στην αξιολόγηση και 
παρακολούθηση επιπτώσεων ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε 
θαλάσσιους οικοτόπους και είδη, και ως εργαλείο σχεδιασμού μέτρων 
διατήρησης  

 

3ο Θέμα Έργων «Φύση» - Δράσεις προτεραιότητας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον 



«Βιοποικιλότητα» 
4 Θέματα Έργων 

Βιοποικιλότητα Βιοποικιλότητα 

ΜΑΧ 2 Topics! 
AW 5 max. score 10 p if proposal clearly & fully 
complies with at least 1 project topic 



1ο Θέμα Έργων «Βιοποικιλότητα» - Πράσινη Υποδομή (ΠΥ)  
 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων ΠΥ και δράσεων για βελτίωση 
κατάστασης οικοσυστημάτων και οικοσυστημικών υπηρεσιών και/ή 
συνδεσιμότητας περιοχών N2Κ και/ή άλλων προστατευόμενων 
περιοχών 
 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων και/ή τεχνικών ΠΥ που περιορίζουν 
αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από ενεργειακές υποδομές 
ή υποδομές μεταφορών, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα 

 
 



 

• Απεντατικοποίηση γεωργίας σε μη 
προστατευόμενες περιοχές  

• Διατήρηση βιοποικιλότητας και 
υπηρεσιών αγροοικοσυστημάτων  

• Επανασύνδεση προστατευόμενων 
περιοχών 

LIFE IGIC - LIFE16 NAT/GR/000575  

https://www.lifeigic.eu 

«Ανάπτυξη πράσινων υποδομών και αειφόρων μεθόδων καλλιέργειας σε 
πιλοτικούς ελαιώνες που περιβάλλονται από περιοχές N2Κ στη Δυτική 
Μεσσαρά του ν. Ηρακλείου» 



LIFE Elia –  
LIFE10 NAT/BE/000709  

http://www.life-elia.eu 



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

Έργα που:  

• Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν εργαλεία για τη λήψη 
οικονομικών/επιχειρηματικών αποφάσεων, που αναπτύσσουν δείκτες για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, που περιλαμβάνουν 
επιχειρηματικό μοντέλο και παράγουν εισόδημα από οικοσυστημικές υπηρεσίες 

• Κατά τη διάρκειά τους εφαρμόζουν εργασίες διατήρησης και αποκατάστασης της 
βιοποικιλότητας  

• Διασφαλίζουν μηδενική καθαρή απώλεια βιοποικιλότητας και/ή βελτιωμένες 
οικοσυστημικές υπηρεσίες  

 Πηγές πληροφορίας: 
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/ 



Παράδειγμα Έργου 

Μικρομεσαία επιχείρηση στον τομέα γεωργικών 
τροφίμων και ποτών κάνει αποτίμηση του αντίκτυπου 
της στη βιοποικιλότητα και αξιολόγηση της εξάρτησης 
της εφοδιαστικής της αλυσίδας από τις 
οικοσυστημικές υπηρεσίες, ώστε να πάρει 
ενημερωμένες διαχειριστικές αποφάσεις και να 
αλλάξει προμηθευτές. 
  
 Βελτίωση αγροοικοσυστημάτων και 

οικοσυστημικών υπηρεσιών 
 Καθαρό Κέρδος Βιοποικιλότητα 



3ο Θέμα Έργων «Βιοποικιλότητα» - Απειλούμενα 
είδη/οικότοποι που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 
της οδηγίας για τους οικοτόπους 

Έργα που στοχεύουν σε: 

• «είδη ή οικότοπους που απειλούνται με εξαφάνιση»(EN)  

• «είδη ή οικότοπους που βρίσκονται σε δυσμενέστερη 
κατάσταση» (CR, EW) στους ευρωπαϊκούς κόκκινους 
καταλόγους για τα είδη ή τους οικοτόπους, ή  

• «είδη που δεν καλύπτονται από τους ευρωπαϊκούς 
κόκκινους καταλόγους»  

 

 

 
IUCN Red List of Species: http://www.iucnredlist.org/ 
European Red List of Habitats: http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/redlist_en.htm 

http://www.iucnredlist.org/
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/redlist_en.htm


4ο Θέμα Έργων «Βιοποικιλότητα» - Χωροκατακτητικά 
ξένα είδη 
 

Πηγές πληροφορίας: 
Regulation (EU) 1143/2014 on invasive alien species (the IAS Regulation)  
Κατάλογος χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1417443504720&uri=CELEX:32014R1143


Τομέας προτεραιότητας «Περιβαλλοντική διακυβέρνηση 
και πληροφόρηση» 

• Δράσεις με 
εκστρατείες 
πληροφόρησης, 
επικοινωνίας και 
ευαισθητοποίησης  
 

iLIFE-TROODOS  - LIFE16 GIE/CY/000709 

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

http://ilifetroodos.eu 



LIFE14 GIE/GR/000026 

• Δημιουργία 2 περιβαλλοντικών παρατηρητηρίων [Ανατολική και Δυτική Κρήτη]: πληροφορίες σχετικά με το 
περιβαλλοντικό έγκλημα και τα σημεία που αυτό εμφανίζεται συχνότερα 

• Ενιαία βάση δεδομένων και απεικόνιση σε γεω-πληροφορικό χάρτη παρακολούθησης περιβαλλοντικής 
παραβατικότητας: στοιχεία από αστυνομικά τμήματα, λιμενικό σώμα, πρωτοδικεία και διοικητικές υπηρεσίες με 
προανακριτικές αρμοδιότητες  (π.χ. Δνση Δασών, Αστυνομία, Θηροφυλακή κλπ). 

• Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων (ιστοσελίδα, εφαρμογή για 
έξυπνες συσκευές, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για τους κοινωνικούς εταίρους και τα ΜΜΕ) 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα (ημερίδες, σεμινάρια, εργαστήρια, έντυποι και ηλεκτρονικοί οδηγοί) των κοινωνικών 
εταίρων αλλά και των ομάδων στόχων (δημοσιογράφοι, επαγγελματίες πρωτογενή και τριτογενή τομέα με δράση εντός 
N2Κ, στελέχη και υπάλληλοι δημοτικών και περιφερειακών υπηρεσιών σε τμήματα περιβάλλοντος και διοίκησης) 

http://www.lifethemis.eu 

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



Γιατί LIFE; 

• Βασικό μέσο χρηματοδότησης 

• Σαφές πλαίσιο: ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, μέτρα διατήρησης, 
παρακολούθηση επιδράσεων και επιτευγμάτων, συνέχεια, δυνατότητα 
αναπαραγωγής και μεταφοράς  

• Σχέδια δράσης, χάραξη πολιτικής, κατάρτιση προσωπικού 

• Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση για θετική στάση προς το περιβάλλον 

• Ενεργός συμμετοχή  

 

 



Γιατί να υποβάλω πρόταση φέτος; 

• Αύξηση χρηματοδότησης για τη «Φύση και Βιοποικιλότητα» 
τουλάχιστον στο 60,5% των δημοσιονομικών πόρων του 
υποπρογράμματος Περιβάλλον  = Περισσότερες άρτιες προτάσεις 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν  

• Η μέγιστη συγχρηματοδότηση της ένωσης παραμένει μεταξύ 60% - 
75% για τη «Φύση και Βιοποικιλότητα» (μειώνεται στο 55% στους 
άλλους τομείς προτεραιότητας) = Μικρή ιδιοσυμμετοχή 

• Υποβολή σε δύο στάδια στο υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον = Πιο εύκολη 
διαδικασία, απαιτούνται λιγότεροι πόροι 

 

   





Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

Info Day 25 Απριλίου, 2018 Λευκωσία, ΟΕΒ 

Στοιχεία Επικοινωνίας  
Δρ. Μαρία Ζωμενή 

Εμπειρογνώμονας σε θέματα Φύσης και Βιοποικιλότητας 
mzomeni@environment.moa.gov.cy 

Τηλ: 22408951 

mailto:mzomeni@environment.moa.gov.cy
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