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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Συντονιστής του έργου), 

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

11

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

8

ΕΤΗ
12/2017 – 12/2025

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

17

ΕΚ. ΕΥΡΩ

Κοινοτική Συμμετοχή: 10,200,000 

€

Συμμετοχή Πράσινου 

Ταμείου: 4,000,000 € & Συμμετοχή 

εταίρων: 2,800,000 €

Ακρωνύμιο: 

LIFE-IP 4 NATURA

LIFE16 IPE/GR/000002



Ολοκληρωμένα Έργα του Προγράμματος LIFE 

2014-2020

▪ Έργα στρατηγικού χαρακτήρα

▪ Υλοποίηση σε εκτεταμένη εδαφική κλίμακα

▪ Χρηματοδοτούνται από κοινού με τουλάχιστον μία 

ακόμη σχετική χρηματοδοτική πηγή 

▪ Υλοποίηση του ΠΔΠ – PAF (Πλαίσιο Δράσεων 

Προτεραιότητας)

▪ Κινητοποίηση συμπληρωματικών 

χρηματοδοτήσεων από άλλες Εθνικές και 

Ευρωπαϊκές πηγές 



Συγκεκριμένα 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.

Σκοπός του έργου 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. 



Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις, τόσο σε εθνική όσο και σε 

περιφερειακή κλίμακα:

▪ Εκπόνηση, θεσμοθέτηση και υλοποίηση σχεδίων δράσης ειδών και οικοτόπων κοινοτικού 

ενδιαφέροντος (Δράσεις Α.1, C.1). 

▪ Πιλοτική εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 σε 4 γεωγραφικές 

περιοχές της χώρας (Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και τα χωρικά όρια 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας) (Δράση C.2).

▪ Ανάπτυξη της κατάλληλης μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό, τη χαρτογράφηση και την αξιολόγηση 

των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ελλάδα (κυρίως εντός αλλά και εκτός του δικτύου Natura 2000) 

και εφαρμογή χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών (MAES) σε πιλοτικές 

περιοχές (Δράσεις Α.3, C.6).

▪ Δημιουργία ενός διαδραστικού και διαλειτουργικού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών 

(ppGIS / webGIS) για την οπτικοποίηση και την παρακολούθηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών (Δράση 

C.4).

▪ Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των προστατευόμενων 

περιοχών και δημιουργία νέων σύγχρονων εργαλείων άσκησης πολιτικής, τα οποία θα διευκολύνουν τη 

λήψη ορθών αποφάσεων από στελέχη όλων των επιπέδων της δημόσιας διοίκησης για την καλύτερη 

διαχείριση των περιοχών Natura 2000 (Δράσεις Α.2, Α.4, C.3, C.5). https://edozoume.gr/



Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις, τόσο σε εθνική όσο και σε 

περιφερειακή κλίμακα:

• Καθορισμός στόχων διατήρησης για περιοχές ΕΖΔ της χώρας και θεσμοθέτησή τους (Δράση C.7).

• Πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης με στόχο της καλύτερη ενημέρωση του κοινού για τις περιοχές 

Νatura 2000, και την ενεργοποίηση και συμμετοχή του σε δράσεις που αφορούν στην προστασία και 

διαχείρισή τους. Επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (Δράση Ε.1) και μεταφορά 

τεχνογνωσίας σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο (Δράση Ε.2).

• Διαχείριση και παρακολούθηση της πορείας του έργου (Δράση F.1).

• Συντονισμός και κινητοποίηση για την απορρόφηση πόρων από άλλες σχετικές πηγές χρηματοδότησης 

(Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικές ή ιδιωτικές) για την εφαρμογή συμπληρωματικών μέτρων ή δράσεων 

(Δράση F.2).

• Επικαιροποίηση του πλαισίου δράσεων προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000 για την 

περίοδο 2021-2027 ώστε να υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για τις περιοχές 

Natura 2000 (Δράση D.1).

• Παρακολούθηση του αντίκτυπου του έργου (Δράσεις D.1, D.2, D.3, D.4., D.5).

LIFE-IP 4 NATURA Φάση Ι (12/2017 - 11/2019)

✓ 25 Παραδοτέα 

✓ 20 Ορόσημα https://edozoume.gr/



Ε1. Επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του 
έργου

F1. Δομή και Διαχείριση Προγράμματος

A1. Εκπόνηση και θεσμοθέτηση σχεδίων δράσης 
για είδη και οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος

A2. Διασφάλιση της συμβατότητας και 
βελτιστοποίηση των προδιαγραφών όλων των 

υπαρχόντων δεδομένων για την παρακολούθηση 
του δικτύου Natura 2000 σε εθνικό επίπεδο

Α3. Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών (MAES)

Α4. Χαρτογράφηση και ανάλυση των 
εμπλεκόμενων μερών του έργου

C3. Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος 
Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) για τη διαχείριση 

των περιοχών Natura 2000

C4. Δημιουργία ενός διαδραστικού και 
διαλειτουργικού συστήματος γεωγραφικών 

πληροφοριών (PPGIS) / webGIS για την 
οπτικοποίηση και την παρακολούθηση των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών

C6. Εφαρμογή χαρτογράφησης και αξιολόγησης των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών (MAES) σε πιλοτικές περιοχές

C5. Ενίσχυση των ικανοτήτων των εμπλεκόμενων 
μερών και τελικών χρηστών

C1. Πιλοτική εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης για τα είδη και 
τους οικοτόπους

C2. Πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένα Σχέδια Διαχείρισης 
περιοχών NATURA 2000 σε τέσσερις Περιφέρειες της Ελλάδας

D1. Παρακολούθηση της συμβολής του έργου στην 
υλοποίηση του ΠΔΠ 2014-2020 και της συνολικής προόδου 
του ΠΔΠ 2014-2020, σύνταξη/αναθεώρηση του ΠΔΠ 2021-

2027, παρακολούθηση της επιτυχίας των δράσεων ενίσχυσης 
ικανοτήτων 

D2. Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης περιοχών Natura 2000

D3. Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 
την εφαρμογή των σχεδίων δράσης σε εθνική κλίμακα

D4. Παρακολούθηση των λειτουργιών των οικοσυστημάτων του 
έργου

D5. Παρακολούθηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του έργου

Ε2. Μεταφορά τεχνογνωσίας σε 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο

F2. Συντονισμός Συμπληρωματικών Χρηματοδοτικών Πόρων Συμπληρωματικές Δράσεις & Χρηματοδότηση

C7. Καθορισμός στόχων διατήρησης και μέτρων 
για ΕΖΔ



Συμπληρωματική Πηγή Χρηματοδότησης του Έργου

Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης 

για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 (MIS 5001223)

Ιανουάριος 2019 

ΕΠΜ

ΣΔΠΔ

Ομάδα
1

Ομάδα
2

Ομάδα
3

Ομάδα
4 etc.

446 
NATURA 

2000 SITES



357 εκ. €

ΠΑΑ
230 εκ. 

€

ΕΣΠΑ
83 εκ. €

ΤΣ

43 εκ. €

ΠΤ

1 εκ. €

▪ κινητοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων από άλλες Εθνικές και Ευρωπαϊκές πηγές
▪ διαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης όλων των έργων για τη φύση 

και τη βιοποικιλότητα που πραγματοποιούνται από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία 



Η πρώτη ολοκληρωμένη και συντονισμένη 

πρωτοβουλία για την υλοποίηση του ΠΔΠ 

σε Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό 

Επίπεδο.

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε

▪ Υλοποίηση των Οδηγιών για τους Οικοτόπους

και τα Πτηνά

▪ Εκπλήρωση των στόχων 1 και 2 της 

Ευρωπαϊκή Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα 

2020. 

▪ Εκπλήρωση των αναφερόμενων στις 

παραγράφους (a) και (β) του Άρθρο 11 του 

Κανονισμού για το Πολυετές Πρόγραμμα LIFE 

2014-2020 1293/2013/EU 

LIFE-IP 4 NATURA

Οδηγία –
Πλαίσιο για τα 

Ύδατα Διαχείριση 
Παράκτιας 

Ζώνης

Θαλάσσιος 
Χωρικός 

Σχεδιασμός

Οδηγίες για τις 
Πλημμύρες

Οδηγία –
Πλαίσιο για τη 

Θαλασσια 
Στρατηγική

Στρατηγική 

για τα Δάση

Κοινή 
Αλιευτική 
Πολιτική

Κοινή 
Αγροτική 
Πολιτική

Κανονισμός 
για τη Διάθεση 

βιοκτόνων 
στην αγορά



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΡΑ

Πτωματοφάγα - Προώθηση δασοπονικής διαχείρισης σε επιλεγμένες δασικές 

συστάδες/ διατήρηση και αύξηση των κατάλληλων θέσεων 

φωλεοποίησης

- Μείωση της συσσωρευμένης βιομάζας σε επιλεγμένες συστάδες 

με μηχανικά μέσα, κοπή και θρυμματισμό/διασπορά της 

παρεδάφιας και της θαμνώδους βλάστησης για την θωράκιση των 

χώρων φωλεοποίησης

Πέστροφες - Ανόρθωση και αποκατάσταση της παρόχθιας δασικής βλάστησης

Καφέ Αρκούδα - Βελτιώσεις του "Πλαισίου Σύνταξης νέων Προδιαγραφών 

Μελετών Δασών & Δασικών Οικοσυστημάτων«

- Αξιοποίηση-σύνθεση υφιστάμενων μελετών για καταγραφή και 

ανάλυση φυσικών οπωρώνων στη δασογενή ζώνη

T.O 2250 - Ex situ διατήρηση των θεμελιωδών φυτικών ειδών του Τ.Ο. και 

κυρίως του Juniperus macrocarpa και δευτερευόντως του J. 

Phoenicea

Parnassius apollo - Διατήρηση και διεύρυνση των διάκενων σε περιοχές παρουσίας 

του είδους με υψηλή δασοκάλυψη.





1. Δάση Φυλλοβόλων της Εύκρατης ζώνης

2. Μεσογειακά Φυλλοβόλα δάση

3. Δάση Ορεινών Κωνοφόρων της Εύκρατης ζώνης

4. Μεσογειακά Δάση Κωνοφόρων

5. Μεσογειακά Δάση Σκληροφύλλων

6. Παρόχθια Δάση

7. Μικτά Δάση

8. Λειμώνες

9. Θαμνώνες αείφυλλων-σκληρόφυλλων

10. Ερεικώνες και θάμνοι

11. Εκτάσεις με αραιή βλάστηση

Χαρτογράφηση δασικών οικοσυστημάτων



Χαρτογράφηση δασικών οικοσυστημάτων

✓ Δορυφορικές εικόνες Sentinel-2 και Sentinel-1 της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA)

✓ Ανάπτυξη κώδικα σε περιβάλλον cloud
✓ Αντικειμενοστραφής ταξινόμηση (ανά-αντικείμενο)
✓ Αλγόριθμοι μηχανικής εκμάθησης (τεχνητής νοημοσύνης
✓ 3800 γραμμές κώδικα
✓ 1.4 ΤΒ δεδομένων
✓ Ολική ακρίβεια ταξινόμησης 79.55%

Sentinel-2 

Sentinel-1 



Χαρτογράφηση δασικών οικοσυστημάτων



665 Μελέτες Διαχείρισης Δασών

248
Φύλλα καταγραφής
Όρια δασών

412
Φύλλα 

καταγραφής

544
Όρια δασών

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

94
⎯ Καθόλου όρια 

δασών

253
⎯ Καθόλου φύλλα 

καταγραφής

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

237
o Σε σχέση με τα 

φύλλα καταγραφής

118
o Σε σχέση με τα 

όρια των δασών

23
o Σε σχέση με τα 

φύλλα καταγραφής

0
o Σε σχέση με τα 

όρια των δασών



665 Μελέτες 
Διαχείρισης Δασών



Παραγωγή ξυλείας ανά Δασαρχείο



Παραγωγή Μη Ξυλωδών Δασικών 
Προϊόντων

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Παραγωγή Ξυλανθράκων σε Kgr.

Παραγωγή αρωματικών, καλλωπιστικών και 
φαρμακευτικών δασικών ειδών σε kgr

Παραγωγή λειχήνων, βρύων, φτέρης, 
μυκήτων κλπ. σε kgr

Παραγωγή Ριζών Ερείκης σε Kgr.



Δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό

Abies cephalonica Loud Fagus sylvatica L. Picea abies Karst

Pinus brutia Ten P.halepensis Mill. Pinus leucodermis Antoine

P. nigra Arnold

Pinus pinea L.



Με τη συγχρηματοδότηση 
του προγράμματος LIFE

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση 
του Πράσινου Ταμείου

LIFE-IP 4 NATURA
LIFE16 IPE/GR/000002

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


