
LIFE-IP 4 NATURA – (LIFE16 IPE/GR/000002)
Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση 
και διαχείριση των περιοχών του δικτύου 
Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και 
των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα

Αγγελική Ψάιλα

Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας, 

ΥΠΕΝ

«Εκδήλωση Εορτασμού 30 Χρόνων 
του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού

Προγράμματος LIFE για το 
Περιβάλλον και τη Δράση για το 

Κλίμα»

30 years of bringing green ideas to LIFE
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

17

ΕΚ. ΕΥΡΩ

• Κοινοτική Συμμετοχή: 10,200,000 €

• Συμμετοχή Πράσινου Ταμείου: 

4,000,000 € 

• Συμμετοχή εταίρων: 2,800,000 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

8

ΕΤΗ

12/2017 – 12/2025

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, WWF ΕΛΛΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, 

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

& 11 ΕΤΑΙΡΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συντονιστής του έργου

…..το πρώτο ολοκληρωμένο έργο LIFE (LIFE Integrated Project – LIFE IP) 
που εγκρίνεται για την Ελλάδα και αποτελεί το σημαντικότερο έργο των 
τελευταίων δεκαετιών για την προστασία της ελληνικής φύσης

LIFE-IP 4 NATURA 



Το έργο αποσκοπεί:

▪ στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού 
ενδιαφέροντος που αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις και απειλούνται τόσο σε εθνική όσο 
και σε περιφερειακή κλίμακα μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης 
και εφαρμογή θεσμικών εργαλείων,

▪ στην ολοκληρωμένη διαχείριση του δικτύου Natura 2000,

▪ στην αξιολόγηση της κατάστασης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους,

▪ στην ενδυνάμωση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών και υπηρεσιών που 
είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη φύση,

▪ στην ενεργό συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στη διατήρηση και διαχείριση των 
περιοχών Natura 2000,

▪ στην ευρεία ενημέρωση του ελληνικού κοινού αναφορικά με το δίκτυο Natura 2000 και τη 
σημασία του στη συμμετοχή των πολιτών και την υιοθέτηση νοοτροπιών και συμπεριφορών 
θετικών απέναντι στις περιοχές Natura,

▪ στην παρακολούθηση των έργων που αφορούν τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και 
χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές.

LIFE-IP 4 NATURA
Αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη 
και συντονισμένη πρωτοβουλία για 
την υλοποίηση του 
Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας 
της χώρας για το δίκτυο Natura 2000 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. 

30 years of bringing green ideas to LIFE



✓ Χαρτογράφηση και ανάλυση εμπλεκόμενων που 

δραστηριοποιούνται στις περιοχές Natura 2000 και 

σχετίζονται με τις δράσεις του έργου

✓ Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημικών

υπηρεσιών 

✓ Διαδραστικό και διαλειτουργικό σύστημα γεωγραφικών 

πληροφοριών (ppGIS / webGIS) για την οπτικοποίηση

και την παρακολούθηση των οικοσυστημικών

υπηρεσιών

✓ Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) για τη 

διαχείριση των περιοχών Natura 2000

✓ Πρόγραμμα ενδυνάμωσης ικανοτήτων –ηλεκτρονική 

πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (e-learning platform)

30 years of bringing green ideas to LIFE

✓ Εκπόνηση  12 Σχεδίων Δράσης για είδη και τύπο οικοτόπου

✓ Θεσμοθέτηση 8 Σχεδίων Δράσης

✓ Υλοποίηση: Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τρία πτωματοφάγα είδη
ορνιθοπανίδας: Γυπαετό (Gypaetus barbatus), Όρνιο (Gyps fulvus), 
Μαυρόγυπα (Aegypius monachus) – Eλλ.Oρνιθολογική Eταιρεία, 
Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τον ενδημικό βάτραχο της Καρπάθου
(Pelophylax cerigensis) - χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο

✓ Περιοχές Natura 2000 για την Πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων 
Διαχείρισης (ΕΖΔ GR3000005 «ΣΟΥΝΙΟ – ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ», ΕΖΔ – πΤΚΣ GR4320002 «ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ, ΣΕΛΑΚΑΝΟΣ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ», ΕΖΔ 
GR1140004 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΌΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ», ΕΖΔ GR1340004 «ΛΙΜΝΕΣ 
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ - ΠΕΤΡΩΝ)

* Τα Σχέδια Διαχείρισης καταρτίζονται στο πλαίσιο του εν εξελίξει έργου 

«Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, σχεδίων ΠΔ και Υπουργικών 

Αποφάσεων Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της 

χώρας», το οποίο αποτελεί την κύρια συμπληρωματική δράση του 

ολοκληρωμένου έργου LIFE-IP 4 NATURA.
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✓ Καθορισμός Στόχων Διατήρησης για τις ΕΖΔ - ΖΕΠ

✓ Σύνταξη πλαισίου δράσεων προτεραιότητας για το δίκτυο 

Natura 2000 για την περίοδο 2021-2027 

✓ Συντονισμός και κινητοποίηση για την απορρόφηση πόρων 

από άλλες σχετικές πηγές χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, εθνικές ή ιδιωτικές) για την εφαρμογή 

συμπληρωματικών μέτρων ή δράσεων 

✓ Παρακολούθηση της συμβολής του έργου στην υλοποίηση 

του Ελληνικού Πλαισίου Δράσης Προτεραιότητας (ΠΔΠ) 

2014-2020

✓ Παρακολούθηση της συνολικής προόδου του ελληνικού 

ΠΔΠ 2014-2020

✓ Πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης με στόχο της καλύτερη 

ενημέρωση του κοινού για τις περιοχές Νatura 2000



Ευχαριστώ
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https://edozoume.gr/

NaturaEdozoume

Natura2000Edozoume

natura2000_edozoume/

https://www.youtube.com/channel/UC-
SKKrZl5M6HSwB9NVhXREg


