
 

 

∆ηλώσεις εταίρων του προγράµµατος LIFE-IP 4 NATURA 

στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου 

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτης Φάµελλος, 
δήλωσε ότι «Η υλοποίηση του ολοκληρωµένου έργου LIFE IP στον τοµέα της φύσης και της 
βιοποικιλότητας αποδεικνύει για άλλη µία φορά, την πρόθεση της κυβέρνησης να 
προχωρήσει σε µεγάλες τοµές, ειδικά σε ζητήµατα περιβάλλοντος που έµεναν στάσιµα για 
πολλά χρόνια. Στόχος µας είναι η ενίσχυση της πολιτικής για το φυσικό κεφάλαιο, ώστε να 
επιτύχουµε ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, στηρίζοντας ταυτόχρονα και τις 
υπηρεσίες που τα οικοσυστήµατα και η βιοποικιλότητα παρέχουν στις τοπικές κοινωνίες. 

Με ένα νέο ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης και διοίκησης των 
Προστατευόµενων Περιοχών προσελκύουµε ευρωπαϊκούς πόρους για το φυσικό περιβάλλον 
και τα προστατευόµενα είδη. Συνεργαζόµαστε  και συµπλέουµε όλοι µαζί, πολιτική ηγεσία, 
αυτοδιοίκηση, παραγωγικοί φορείς, ΜΚΟ και κοινωνία, για να λύσουµε τα  προβλήµατα, να 
δηµιουργήσουµε γνώση και εργαλεία και να στηρίξουµε τη δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη». 

Εκπροσωπώντας το Πανεπιστήµιο Πατρών, ο καθηγητής κ. Παναγιώτης ∆ηµόπουλος, 
υπογράµµισε πως «Ο ρόλος του Πανεπιστηµίου Πατρών αφορά στην επιστηµονική 
τεκµηρίωση της αξίας των οικοσυστηµάτων και των υπηρεσιών τους µέσω της 
χαρτογράφησης, της αξιολόγησης και κατανόησης του εθνικού φυσικού µας κεφαλαίου. 
Στόχος είναι η αξιοποίηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών ως ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της Ελλάδας για την λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση 
πολιτικών». 

Από την πλευρά του ο επίκουρος καθηγητής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, κ. 
Γιώργος Μαλλίνης, επισήµανε ότι «Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, έχει ως κύριο 

ρόλο το σχεδιασµό και ανάπτυξη γεωχωρικών εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την 
αποτελεσµατικότερη διαχείριση των περιοχών του Οικολογικού ∆ικτύου Natura 2000 της 
χώρας από το ΥΠΕΝ,  αλλά και την γεωχωρική  απεικόνιση, εξερεύνηση και ανάλυση των 

υπηρεσιών και της αξίας των οικοσυστηµάτων σε εθνική κλίµακα από  πολίτες και φορείς». 

Ο κ. ∆ηµήτρης Καραβέλλας, γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς, ανέφερε ότι η έλλειψη 
ενηµέρωσης για τις απαιτήσεις των δύο οδηγιών και του δικτύου Natura 2000, κατανόησης 
των απαιτήσεων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την πλήρη και ορθή εφαρµογή των 
οδηγιών. «Η Ελλάδα καλείται να κερδίσει το στοίχηµα της διαχείρισης των 
προστατευόµενων περιοχών, κάτι που θα προσδώσει οφέλη όχι µόνο στην ελληνική φύση, 
αλλά και στις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες. Μέσω του έργου LIFE IP, στόχος µας είναι οι 
Έλληνες πολίτες να γνωρίσουν καλύτερα τις περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000 στη χώρα 
µας, να κατανοήσουν και να εκτιµήσουν τα µοναδικά οφέλη που δηµιουργούν για το σύνολο 
της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και να συµβάλλουν και οι ίδιοι στην προστασία τους». 

Ο κ. Γιώργος Σγούρος, ∆ιευθυντής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, δήλωσε: «Η 
πρωτοβουλία για την ανάληψη αυτού του Προγράµµατος είναι αξιέπαινη και πιστώνεται 

στο ΥΠΕΝ και σε όλους τους συµµετέχοντες. Το Πρόγραµµα και η ορθή του υλοποίηση 
συνιστούν µια πραγµατικά εθνική πρόκληση αλλά και µια µοναδική ευκαιρία, στην 

κατεύθυνση της εµπέδωσης της άσκησης της περιβαλλοντικής πολιτικής στον ελληνικό 
χώρο, στην ίδια τη δηµόσια διοίκηση, αλλά και στην αντίληψη των πολιτών γύρω από αυτά 
τα ζητήµατα. Όλοι έχουµε αναγνωρίσει ότι οι προκλήσεις και οι αγκυλώσεις που θα πρέπει 



να υπερβούµε είναι πολλές, η θέληση όµως όλων για την επιτυχή υλοποίηση είναι ακόµη 
µεγαλύτερη. ∆εν µπορούµε να κρύψουµε τη χαρά µας για την ευκαιρία που έχουµε να 

συµβάλουµε προς την κατεύθυνση αυτή». 

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης, σηµείωσε από την πλευρά του: «Η 
συµµετοχή µας στο µεγάλης κλίµακας αυτό έργο LIFE, αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο 

ενεργειών για το στρατηγικό στόχο της ορθής διαχείρισης και βιώσιµης ανάπτυξης των 
περιοχών NATURA 2000 και της πλούσιας βιοποικιλότητας του νησιού».     

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χρήστος Μέτιος, σχολίασε 
πως: «Μέσα από τη συµµετοχή της στο Πρόγραµµα, η Περιφέρεια ΑΜΘ επιδιώκει ένα 
υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας για τις περιοχές Natura 2000, που καλύπτουν 
περισσότερο από το 1/3 του συνολικού χερσαίου εδάφους της, και ταυτόχρονα τη 
δυνατότητα για παρεµβάσεις ήπιας ανάπτυξης σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες οικονοµικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες κάθε περιοχής». 

Η Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Ρένα ∆ούρου, σηµείωσε ότι «η συµµετοχή της Περιφέρειας 
Αττικής στο ολοκληρωµένο πρόγραµµα LIFE για την προστασία της ελληνικής φύσης 
εντάσσεται στο πλαίσιο µίας σειράς συστηµατικών ενεργειών µας µε παρεµβάσεις και έργα 
που αποσκοπούν στη διαφύλαξη και ανάδειξη των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας 
της Αττικής, µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής επίδοσης». 

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, κ. 
Βασίλειος Μιχελάκης, επισήµανε τα εξής: «H Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση Ηπείρου-
∆υτικής Μακεδονίας µε τη δοµή της ενσωµατώνει την ολοκληρωµένη περιβαλλοντική 
διαχείριση. Με την εµπειρία που διαθέτει στο σχεδιασµό και εφαρµογή  Στρατηγικών 
Περιβαλλοντικών Σχεδίων στοχεύει στην ανάδειξη της οµαλής  συνέργειας Τριών Oδηγιών 
(Βιοποικιλότητα, Νερά, Πληµµύρες) κατά την πιλοτική εφαρµογή τους στο σύµπλεγµα 
λιµνών Ζάζαρη-Χειµαδίτιδα-Πετρών-Βεγορίτιδα». 

«Βασικός ρόλος του Πράσινου Ταµείου στο έργο είναι ο συντονισµός των συµπληρωµατικών 
χρηµατοδοτήσεων, καθώς και η παρακολούθηση και επικαιροποίηση του Πλαισίου 
∆ράσεων Προτεραιότητας για τις περιοχές NATURA 2000. Το Πράσινο Ταµείο µε 
συνεισφορά 4 εκατ. ευρώ αποτελεί τον µεγαλύτερο εθνικό συγχρηµατοδότη του έργου», 
ανέφερε από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Πράσινου  Ταµείου, κ. Γεώργιος 
Πατρίκιος. 

 

Παρούσα στη συνέντευξη Τύπου ήταν και η κ. Silvia Donato, Project Adviser του 
Εκτελεστικού Οργανισµού για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις – EASME, που  έχει αναλάβει 
την παρακολούθηση του έργου εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία τόνισε ότι 
«Τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα LIFE αποτελούν νέα εργαλεία, τα οποία υποστηρίζουν 
την εφαρµογή του φιλόδοξου πλαισίου πολιτικής της Ε.Ε. για το περιβάλλον. Επιτελούν 
συνεπώς έναν πολύ σηµαντικό στρατηγικό ρόλο. Στην Ελλάδα, το έργο LIFE-IP 4 NATURA, 
χάρη στην ολιστική του προσέγγιση αναφορικά µε τη διαχείριση περιοχών, ειδών, 
οικοτόπων και οικοσυστηµάτων κοινοτικής σηµασίας, θα έχει καταλυτική συνεισφορά στο 
δίκτυο Natura 2000. Το έργο είναι πολύ φιλόδοξο και ανυποµονούµε για την επιτυχή 
εφαρµογή του».  

 

 

 


