
 

 

“Επανεκκίνηση” για την προστασία της ελληνικής φύσης 

LIFE-IP 4 NATURA: Το µεγαλύτερο σε διάρκεια και προϋπολογισµό 
πρόγραµµα LIFE για την προστασία της ελληνικής φύσης ξεκινά µε τη 

συνδροµή 10 διαφορετικών φορέων της χώρας 
 

∆ελτίο Τύπου Πέµπτη                                                                           24 Μαΐου 2018 

Με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συντονιστικό ρόλο, 10 
διαφορετικοί φορείς της χώρας ενώνουν τις δυνάµεις τους, συµµετέχοντας στο 
µεγαλύτερο τόσο σε διάρκεια, όσο και σε προϋπολογισµό πρόγραµµα LIFE που έχει 
ποτέ εγκριθεί για την Ελλάδα. Κοινός στόχος όλων των εταίρων είναι η χώρα να 
ανταποκριθεί επιτυχώς στις ευρωπαϊκές δεσµεύσεις της για την καλύτερη εφαρµογή 
της νοµοθεσίας για τη φύση, υλοποιώντας το Πλαίσιο ∆ράσεων Προτεραιοτήτων 
(2014-2020) και συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο, στην ανάδειξη και την 
αποτελεσµατικότερη προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στη χώρα 
µας.  
 

 
 
Το LIFE-IP 4 NATURA «Ολοκληρωµένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση 
των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των 
οικοσυστηµάτων στην Ελλάδα», όπως ονοµάζεται, θα αποτελέσει -από σήµερα και 
για τα επόµενα 8 χρόνια (έως το 2025), την αιχµή του δόρατος στην προσπάθεια 
αυτή. Το έργο, µε συνολικό προϋπολογισµό €17 εκατ. συγχρηµατοδοτείται στο 
µεγαλύτερο µέρος του από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πράσινο Ταµείο, ενώ σε 
αυτό πέραν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συµµετέχουν το 
Πανεπιστήµιο Πατρών, το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, το WWF Ελλάς, η 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφέρεια Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης, η Περιφέρεια Αττικής, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου - 
∆. Μακεδονίας και το Πράσινο Ταµείο. 
 
Με αφορµή τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας Νatura 2000 (21 Μαΐου) και 
την πρώτη επέτειο από τη δέσµευση της Ε.Ε. και των κρατών-µελών για καλύτερη 
εφαρµογή των οδηγιών για τη φύση, [βλ. στις Σηµειώσεις] οι εταίροι του 
προγράµµατος πραγµατοποίησαν σήµερα κοινή Συνέντευξη Τύπου, παρουσιάζοντας 
τους βασικούς στόχους του έργου, τις δράσεις που περιλαµβάνει και τα κενά που θα 
καλύψει αναφορικά µε  την ανάγκη προστασίας των περιοχών του δικτύου Natura 
2000 και την ενηµέρωση του κοινού γύρω από την αξία τους. Πρόκειται για το πιο 
φιλόδοξο, πολύπλευρο και µακρόπνοο έργο προστασίας της φύσης που υλοποιείται 
στη χώρα µας.  



 

 

Κύριοι στόχοι του έργου είναι η εκπόνηση, θεσµοθέτηση και η υλοποίηση για πρώτη 
φορά συντονισµένα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδίων δράσης 
ειδών και οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος σε εθνικό επίπεδο και η πιλοτική 
εφαρµογή σχεδίων διαχείρισης των περιοχών Natura στις περιφέρειες Αττικής, 
Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και στα χωρικά όρια της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας. 

Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του έργου θα πραγµατοποιηθεί, για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, χαρτογράφηση των οικοσυστηµάτων και των υπηρεσιών τους σε όλες τις 
περιοχές του δικτύου Natura 2000, θα δηµιουργηθούν καινοτόµα γεωχωρικά 
εργαλεία διαχείρισης των περιοχών του δικτύου, θα υλοποιηθεί πρόγραµµα 
κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού που είναι αρµόδιο για ή εµπλέκεται µε  τη 
διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών, ενώ παράλληλα, θα σχεδιαστεί και θα 
πραγµατοποιηθεί ολοκληρωµένη πανελλήνια εκστρατεία ενηµέρωσης για το 
δίκτυο Natura 2000. 

Τέλος, µέσω του έργου θα  κινητοποιηθούν επιπλέον πόροι για το δίκτυο Natura 
2000 από άλλες ευρωπαϊκές και εθνικές χρηµατοδοτικές πηγές, ενώ θα 
επικαιροποιηθεί το Πλαίσιο ∆ράσεων Προτεραιότητας για την περίοδο 2021-2027, 
ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι ευρωπαϊκοί πόροι της επόµενης χρηµατοδοτικής 
περιόδου για το δίκτυο Natura 2000. 

Αντιλαµβανόµενοι την αναγκαιότητα του έργου, καθώς έρχεται σε µια κρίσιµη 
στιγµή για την προστασία της ελληνικής φύσης, στη Συνέντευξη Τύπου έδωσαν το 
παρών εκπρόσωποι από όλους τους φορείς που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, 
εκφράζοντας δηµόσια την επιθυµία τους οι δράσεις που θα υλοποιηθούν τα επόµενα 
8 χρόνια να δηµιουργήσουν διευρυµένο θετικό αντίκτυπο, συµβάλλοντας στην 
ενίσχυση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και την ανάδειξη 
του µοναδικού ρόλου που οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 µπορούν να 
διαδραµατίσουν στην αντίληψη του κοινού για την ελληνική φύση και κατ’ επέκταση 
στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, αλλά και της χώρας γενικότερα.  


