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LIFE-IP 4 NATURA is the most important nature conservation
project of the last decades in Greece. Ten partners, under the
coordination of the Ministry of Environment and Energy, are
joining forces to create a "shield" for Greek nature, design new
protection and management tools and promote the opportunities
arising from the harmonious coexistence between man and
nature.

The project aims to improve protected species and habitats’
conservation status, Natura 2000 areas integrated management,
authorities and stakeholders’ capacity building and active
participation, as well as to raise public awareness on biodiversity
and the Natura 2000 network. Finally, the project will also mobilize
additional funding in order to achieve Nature Directives’
objectives.

Under Action E.1, WWF Greece, as one of the 10 project partners,
has undertaken to design and implement a national awareness
raising campaign. An electronic Brand Manual and Identity
Template was created, including detailed guidelines on how each
partner should apply the campaign’s brand.
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Το LIFE-IP 4 NATURA είναι το σημαντικότερο έργο των τελευταίων
δεκαετιών για την προστασία της φύσης στην Ελλάδα. Δέκα εταίροι,
υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας μια «ασπίδα» για την
ελληνική φύση, σχεδιάζοντας νέα εργαλεία προστασίας και
διαχείρισης και αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η
αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον.

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης
προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, στην ολοκληρωμένη
διαχείριση του δικτύου Natura 2000, στην ενδυνάμωση των υπηρεσιών
και την ενεργό συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων, στην ευρεία
ενημέρωση του ελληνικού κοινού αναφορικά με τις περιοχές Natura
2000 και στην κινητοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων για
την επίτευξη των στόχων των οδηγιών για τη φύση.

Στα πλαίσια της Δράσης Ε.1 το WWF Ελλάς, ως ένας εκ των 10
εταίρων του προγράμματος, έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας. To εγχειρίδιο ορθής χρήσης
σήματος και λογοτύπου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αυτών των
δράσεων.
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The guidelines have been kept short and practical, allowing for
creative flexibility and adaptability to the needs of each action
and partner. It was kept in mind at all times, that both the logo
and the brand guidelines should be able to go beyond the
immediate needs of the project and become a reference for
any authority or actor involved in Natura 2000 sites.

Apart from the campaign’s logo, the guidelines include the
core brand values that will guide all communication. These
values should be considered as an integral part of the brand
guidelines manual and they have been incorporated into it. The
aim is to ensure cohesion and consistency not only in terms of
design but in terms of the campaign’s qualitative elements as
well.

Ως προς τον σχεδιασμό του σήματος και του λογοτύπου, το ζητούμενο
ήταν να αποτυπώνεται η συνύπαρξη ανθρώπου-φύσης, στοιχείο που θα
αποτελέσει μία από τις κεντρικές αιχμές της επικοινωνιακής
εκστρατείας. Παράλληλα, κρίθηκε απαραίτητο να προσδιοριστούν οι
αξίες (brand values) που θα αναδεικνύονται μέσα από την εκστρατεία,
οι οποίες, ως αναπόσπαστο μέρος του εγχειριδίου, διασφαλίζουν
ομοιομορφία όχι μόνο σχεδιαστική, αλλά και υφολογική.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινού-στόχου,
δηλαδή τις αντιλήψεις του ελληνικού κοινού σχετικά με τις
προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, ειδικά στην
τρέχουσα συγκυρία, συμπεραίνουμε ότι η συνεκτική και συνεπής
ανάδειξη αυτών των αξιών μέσα από την εκδίπλωση των
επικοινωνιακών δράσεων, αναδεικνύεται σε κρίσιμη μεταβλητή και
ουσιαστικό παράγοντα για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος
LIFE-IP 4 Natura.
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Το LIFE-IP 4 NATURA, το πρώτο ολοκληρωμένο έργο Life (Life Integrated Project – LIFE IP) που εγκρίνεται για την Ελλάδα, είναι το
σημαντικότερο έργο των τελευταίων δεκαετιών για την προστασία της ελληνικής φύσης. Στόχος του είναι η ουσιαστική ενίσχυση
της προστασίας της φύσης στη χώρα, με τρόπο που να διασφαλίζει ταυτόχρονα τη συμμόρφωσή της με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Για το λόγο αυτό, για πρώτη φορά ενσωματώνονται συνεκτικά, σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, δράσεις οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος
των παραμέτρων που σχετίζονται με την προστασία της φύσης: πολιτική, οικονομία, κοινωνία, επιστημονική γνώση.

Ουσιαστικά, το έργο αυτό συνιστά 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. Συγκεκριμένα
αποσκοπεί:

- στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων,
- στην ολοκληρωμένη διαχείριση του δικτύου Natura 2000,
- στην ενδυνάμωση των αρχών και υπηρεσιών που είναι αρμόδιες 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 και στην ενεργή
- συμμετοχή των πολιτών και την υιοθέτηση νοοτροπιών και συμπεριφορών θετικών απέναντι στις περιοχές Natura,
- στην κινητοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων για την επίτευξη των στόχων των οδηγιών για τη φύση στην Ελλάδα.
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Το έργο έχει διάρκεια 8 έτη (2018-2025) και προϋπολογισμό €17 εκατ. (εκ των οποίων €10,2 εκατ. χρηματοδότηση της Ε.Ε.). Οι
εταίροι που συμμετέχουν είναι: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (συντονιστής έργου), Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Πράσινο Ταμείο.

Στα πλαίσια της Δράσης Ε.1 το WWF Ελλάς, ως ένας εκ των 10 εταίρων του προγράμματος, έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας. To εγχειρίδιο ορθής χρήσης σήματος και λογοτύπου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αυτών
των δράσεων. Σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό του σήματος και του λογοτύπου, το ζητούμενο ήταν να αποτυπώνεται η συνύπαρξη
ανθρώπου-φύσης, στοιχείο που θα αποτελέσει μία από τις κεντρικές αιχμές της επικοινωνιακής εκστρατείας καθ’ όλη τη διάρκεια
του έργου. Γι’ αυτό και το σήμα απεικονίζει, αφαιρετικά, ένα φυτό και ένα ανθρώπινο πρόσωπο «δεμένα» σε ένα πλαίσιο-παραλλαγή
του μαθηματικού συμβόλου του απείρου, με σκοπό να τονιστεί η διαχρονικότητα της σχέσης των δύο προαναφερθέντων στοιχείων.

Αντίστοιχα, στο λογότυπο χρησιμοποιείται ένας τοπικός προσδιορισμός («Εδώ») που υποδηλώνει εγγύτητα, διατηρεί την αοριστία
που απαιτείται για μια επικοινωνιακή εκστρατεία που απευθύνεται στο ευρύ κοινό και, ταυτόχρονα, προσδίδει την απαραίτητη
ευελιξία προκειμένου τα επιμέρους μηνύματα να παραλλάσσονται και να μεταβάλλονται ανάλογα με το κοινό-στόχο. Συνοδεύεται
από ένα ρήμα σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο («ζούμε») ώστε αφενός να δημιουργείται η αίσθηση της κοινότητας, αφετέρου να
δημιουργούνται αβίαστα, χωρίς να υπαγορεύονται, οι συσχετίσεις με την καθημερινή ζωή.
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Η ενσωμάτωση του όρου «Natura 2000» στο λογότυπο και η τοποθέτησή του ακριβώς κάτω από τον τοπικό προσδιορισμό, απαντά
αυτοστιγμεί στο ερώτημα «πού», ενισχύει την αναγνωρισιμότητα του όρου και, επιπλέον, εξειδικεύει το αίσθημα της εγγύτητας,
διοχετεύοντας την οικειότητα του «Εδώ» στο δίκτυο Natura 2000.

Χρωματικά, η βασική παλέτα αποτελείται κατά κύριο λόγο από αποχρώσεις του πράσινου, στοιχείο που συνιστά ευθεία παραπομπή
στην έννοια του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ η επιλογή μιας sans-serif γραμματοσειράς (Roboto) ενισχύει την ευκρίνεια των
γραπτών μηνυμάτων της καμπάνιας.

Παράλληλα, κρίθηκε απαραίτητο να προσδιοριστούν και οι αξίες (brand values) που θα αναδεικνύονται μέσα από την επικοινωνιακή
εκστρατεία. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ομοιομορφίας όχι μόνο σε σχεδιαστικό επίπεδο, αλλά και στα ποιοτικά και
υφολογικά στοιχεία της επικοινωνιακής εκστρατείας, οι αξίες αυτές έχουν ενσωματωθεί και θα αποτελέσουν στο εξής
αναπόσπαστο μέρος του εγχειριδίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινού-στόχου, δηλαδή τις αντιλήψεις του ελληνικού κοινού σχετικά με τις
προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, ειδικά στην τρέχουσα συγκυρία, συμπεραίνουμε ότι η συνεκτική και συνεπής
ανάδειξη αυτών των αξιών μέσα από την εκδίπλωση των επικοινωνιακών δράσεων, αναδεικνύεται σε κρίσιμη μεταβλητή και
ουσιαστικό παράγοντα για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος LIFE-IP 4 Natura.
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Επιστήμη
Τεκμηριώνουμε επιστημονικά και αναδεικνύουμε: α) τα οφέλη που
προσφέρει το δίκτυο Natura 2000 στη φύση, την κοινωνία και την
οικονομία, β) τη σημασία της βιοποικιλότητας και την αξία των
οικοσυστημικών υπηρεσιών για κάθε πτυχή της ανθρώπινης
δραστηριότητας, γ) τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που παρέχει το
δίκτυο Natura 2000, δ) την ανάγκη καλύτερη εφαρμογής της
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για τις περιοχές Natura 2000.

Συνύπαρξη ανθρώπου-φύσης
Αναδεικνύουμε το αδιαίρετο στη σχέση ανθρώπου-φύσης, αλλά και τη
βελτίωση στην ποιότητα ζωής που μπορεί να απολαμβάνει ο
σύγχρονος άνθρωπος, καθώς αποκαθιστά, σε πιο ισορροπημένη βάση,
τη σχέση του με το φυσικό περιβάλλον.

Τονίζουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ανθρώπινες επιλογές και
δραστηριότητες στην αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου
Natura 2000. Υπογραμμίζουμε εξίσου τον μη-αποκλεισμό του
ανθρώπου, καθώς και τους όρους βάσει των οποίων οφείλει να
χτιστεί αυτή η νέα, πιο ισότιμη και αμοιβαία επωφελής σχέση.
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Science
We scientifically document and highlight: a) the social and
economic benefits of the Natura 2000 network, b) the importance
of biodiversity and the value of the ecosystem services in every
aspect of human activity, c) the development opportunities
provided by the Natura 2000 network, d) the need for better
implementation of the European and national legislation governing
the Natura 2000 sites.

Human coexistence with nature
We underscore the indivisible relation between humans and
nature, as well as the improvement in the quality of life that can
be achieved through the restoration of a more balanced human-
nature relationship.

We equally emphasize the role of human activity in the effective
operation of the Natura 2000 network and the notion of non-
exclusion, while explaining the conditions under which this
relationship will become more equitable and mutually beneficial.
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Αισιοδοξία
Αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις που προκύπτουν σήμερα, από
καθυστερήσεις ή παραλείψεις του παρελθόντος και χαράζουμε με
αποφασιστικότητα και αισιοδοξία μια ρεαλιστική και φιλόδοξη διαδρομή
προς ένα μέλλον πιο ζωντανό, πιο υγιές, πιο ισορροπημένο, πιο βιώσιμο.
Ενεργούμε με αποφασιστικότητα, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση
για το τώρα, αλλά έχοντας κατά νου την παρακαταθήκη που χτίζουμε,
μέσα από το δίκτυο Natura 2000, για τις επόμενες γενεές.

Συμμετοχή
Υιοθετούμε συμμετοχικές προσεγγίσεις, υπογραμμίζουμε τη σημασία
της συλλογικής δράσης, φέρνουμε σε διάλογο διαφορετικούς
εμπλεκόμενους φορείς, ακούμε τις διαφορετικές θέσεις, προωθούμε
την αλληλοκατανόηση και το σεβασμό στις διαφορετικές ανάγκες.

Λύσεις
Προτείνουμε κοινά αποδεκτές αλλά και βιώσιμες λύσεις, επιστημονικά
τεκμηριωμένες, βασισμένες στη διεθνή εμπειρία αλλά και
προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της κάθε
περιοχής, στα ειδικά προβλήματα και ιδιαίτερα γνωρίσματα της τοπικής
κοινωνίας και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της τοπικής οικονομίας.
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Optimism
We recognize the challenges originating from delays or
omissions of the past, while remaining optimistic and
determined to set a new course towards a livelier, healthier, more
balanced and sustainable future. We act decisively, creatively
and confidently, keeping in mind that, through Natura 2000, we
are building a legacy for future generations.

Engagement
We adopt participatory approaches, underline the importance of
collective action, effectively engage multiple stakeholders, we
take into consideration different positions and opinions, and
promote mutual understanding and respect for different needs.

Solutions
We promote mutually accepted and sustainable solutions that
are scientifically documented, based on international experience
and adapted to the particular characteristics of each region and
local community.
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Σήμα και λογότυπο Εδώ ζούμε Natura 
2000 στην προτιμώμενη διάταξη που 
είναι η οριζόντια.

σήμα λογότυπο

Σήμα λογότυπο

3edozoume.gr  |  ΝATURA 2000  |  Design Principles  |  Brand Manual



Το σήμα απεικονίζετε πάντα οριζόντια.

Σήμα

4edozoume.gr  |  ΝATURA 2000  |  Design Principles  |  Brand Manual



Χρησιμοποιούμε τη λέξη «Eδώ» σαν μέτρο και 
κρατάμε minimum κενό περιμμετρικά.

Αποστάσεις ασφαλείας

5edozoume.gr  |  ΝATURA 2000  |  Design Principles  |  Brand Manual



Οριζόντια στοίχηση σήματος - λογοτύπου.

Οριζόντια στοίχιση

6edozoume.gr  |  ΝATURA 2000  |  Design Principles  |  Brand Manual



Κάθετη στοίχηση σήματος - λογοτύπου.

Κάθετη στοίχιση 1
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Κάθετη στοίχηση σήματος - λογοτύπου.

Κάθετη στοίχιση 2

8edozoume.gr  |  ΝATURA 2000  |  Design Principles  |  Brand Manual



Εφαρμογή σήματος- λογοτύπου σε τετράγωνο. Τα 
σήματα LifeIP και Natura 2000 μπαίνουν κάτω δεξιά. 
To πλάτος και των 2 σημάτων μαζί δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το πλάτος της λέξης Natura 2000 του 
κεντρικού λογοτύπου.

Εφαρμογή σε τεράγωνο

x

x
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Εφαρμογή σήματος- λογοτύπου σε κύκλο. Τα σήματα 
LifeIP και Natura 2000 μπαίνουν κάτω στο κέντρο. 
To πλάτος και των 2 σημάτων μαζί δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το πλάτος της λέξης Natura 2000 του 
κεντρικού λογοτύπου.

Εφαρμογή σε κύκλο

x
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Η βασική γραμματοσειρά είναι η Roboto που μπορούμε να τη 
χρησιμοποιήσουμε στα παρακάτω βάρη.
Black
Bold
Medium
Regular
Light
Thin
και Italic

Γραμματοσειρά

Roboto-Thin

Εδώ ζούμε
Natura 2000
Brand Manual

Εδώ ζούμε
Natura 2000
Brand Manual

Εδώ ζούμε
Natura 2000
Brand Manual

Εδώ ζούμε
Natura 2000
Brand Manual

Εδώ ζούμε
Natura 2000
Brand Manual

Εδώ ζούμε
Natura 2000
Brand ManualRoboto-Black

Roboto-Bold

Roboto-Medium

Roboto-Regular

Roboto-Light
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CMYK
RGB
HEX
PANTONE
RAL
ORACAL

Βασικά χρώματα

C:45 | M:8 | Y:60 | K:0
R:148 | G:191 | B:134
#: 94bf86
PANTONE: 577U
RAL: 6021

C:72 | M:40 | Y:55 | K:18
R:76 | G:113 | B:106
#: 4c716a
PANTONE: 626U
RAL: 6004
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Συμπληρωματική
χρωματική παλέτα
Συμπληρωματικά χρώματα σε αποχρώσεις του πράσινου και 
του γκρι, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά.

C:47 | M:16 | Y:85 | K:0
R:149 | G:177 | B:85
#: 95b155

C:60 | M:41 | Y:90 | K:26
R:97 | G:106 | B:56
#: 606a37

C:59 | M:42 | Y:51 | K:12
R:110 | G:122 | B:115
#: 6e7a73

C:71 | M:51 | Y:59 | K:32
R:71 | G:88 | B:83
#: 475853

C:35 | M:2 | Y:70 | K:0
R:174 | G:207 | B:118
#: aecf75

C:47 | M:30 | Y:87 | K:7
R:141 | G:147 | B:73
#:8d9248

C:69 | M:31 | Y:60 | K:0
R:95 | G:146 | B:124
#: 5e917b

C:67 | M:35 | Y:53 | K:11
R:91 | G:128 | B:117
#: 5b8075

C:35 | M:18 | Y:33 | K:0
R:170 | G:186 | B:172
#: a9b9ab

C:34 | M:17 | Y:71 | K:0
R:177 | G:185 | B:110
#: b1b96e

C:50 | M:22 | Y:42 | K:0
R:136 | G:169 | B:154
#: 88a99a

C:57 | M:33 | Y:47 | K:5
R:117 | G:142 | B:133
#: 758e85

C:10 | M:2 | Y:12 | K:0
R:228 | G:236 | B:224
#: e3ebe0

C:22 | M:8 | Y:60 | K:0
R:205 | G:209 | B:133
#:cdd185

C:33 | M:5 | Y:34 | K:0
R:174 | G:208 | B:181
#: aed0b5

C:47 | M:26 | Y:37 | K:0
R:143 | G:165 | B:159
#: 8fa59f

C:10 | M:0 | Y:57 | K:0
R:234 | G:236 | B:140
#: eaeb8c

C:10 | M:10 | Y:51 | K:0
R:231 | G:216 | B:145
#: e7d891

C:16 | M:0 | Y:27 | K:0
R:212 | G:250 | B:203
#: d4facb

C:33 | M:14 | Y:29 | K:0
R:175 | G:194 | B:181
#: afc2b5
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Η αποτύπωση του σήματος - λογοτύπου 
με μαύρο χρώμα. Θετικό και αρνητικό

Μονοτονικό,
μαύρο
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Ορθοχρωματικό
μονόχρωμο
Η αποτύπωση του σήματος - λογοτύπου 
με μονοχρωμία. Θετικό και αρνητικό.
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Χρησιμοποιήστε φωτογραφίες με καθαρές φόρμες, 
σταθερό φωτισμό ετσι ώστε να είναι ευδιάκριτο το 
λογότυπο.

Εφαρμογή αρνητικού 
λογοτύπου επάνω σε 
φωτογραφικό φόντο.
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Χρησιμοποιήστε φωτογραφίες με καθαρές φόρμες, 
σταθερό φωτισμό ετσι ώστε να είναι ευδιάκριτο το 
λογότυπο.

Εφαρμογή αρνητικού 
λογοτύπου επάνω σε 
φωτογραφικό φόντο.
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Χρησιμοποιούμε το λογότυπο στα χρώματά του.
Επιλέγουμε φωτογραφία ανοιχτού χρώματος χωρίς 
πολλές αντιθέσεις και λεπτομέρειες έτσι ώστε να 
έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Εφαρμογή λογοτύπου 
επάνω σε φωτογραφικό 
φόντο.
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Χρησιμοποιήστε φωτογραφίες χωρίς πολλές 
αντιθέσεις και λεπτομέρειες ετσι ώστε να είναι 
ευδιάκριτο το λογότυπο.

Χρήση λογοτύπου για 
φόντο με μοτίβο.
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www.edozoume.gr

Εταιρικό επιστολόχαρτο για έντυπη ή ηλεκτρονική χρήση.

297 mm

210 mm

Επιστολόχαρτο
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www.edozoume.gr

Εταιρικός φάκελος 110mm x 230mm

110 mm

230 mm

Φάκελος 110mm x 230mm
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www.edozoume.gr

Εταιρικός φάκελος 230mm x 320mm

230 mm

320 mm

Φάκελος 230mm x 320mm
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www.edozoume.gr

Μπλοκ σημειώσεων.

240 mm

170 mm

Μπλοκ σημειώσεων
170mm x 240mm
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Ευχετήρια κάρτα σε χαρτί Velvet 300gr.

90 mm

200 mm

Ευχετήρια κάρτα
200mm x 90mm

www.edozoume.gr

with compliments
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ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΎ - 20/08/2018
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΑΡΘΡΩΝ: (ΠΡΟΑΊΡ.)

ΣΎΝΤΑΚΤΗΣ: ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΎΜΟ

Η Ελλάδα είναι μία χώρα με πλούσια βιοποικιλότητα, τόσο όσον αφορά τον αριθμό των ειδών, όσο και την κατάσταση 

και την ποικιλία των οικοσυστημάτων. Για αυτόν τον λόγο έχει και σημαντική ευθύνη στη διατήρηση του φυσικού της 

πλούτου.

Για πολλά χρόνια η προστασία της φύσης δεν ήταν προτεραιότητα ούτε της πολιτείας ούτε των πολιτών:

• Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τα φύση χαρακτηριζόταν από καθυστερήσεις

 και κενά με αποτέλεσμα η χώρα να έχει οδηγηθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• 8 στους 10 Έλληνες (78%) είτε δεν έχουν ακούσει ποτέ τον όρο Natura 2000,

 είτε τον έχουν ακούσει, αλλά δεν γνωρίζουν τί είναι (Ευρωβαρόμετρο 2015).

Το έργο LIFE-IP 4 NATURA εντάσσεται σε ένα νέο πλαίσιο για την προστασία της φύσης στη χώρα. Πρόσφατα, 

προστέθηκαν νέες περιοχές και επεκτάθηκαν τα όρια υφιστάμενων περιοχών, ώστε σήμερα το δίκτυο Natura 2000 να 

καλύπτει περίπου το 28% της χερσαίας και το 20% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας. Επίσης, τέθηκαν οι βάσεις για το 

εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών, με τους φορείς διαχείρισης να έχουν κεντρικό ρόλο.

Το έργο LIFE-IP 4 NATURA θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στο νέο αυτό πλαίσιο, αλλά και συμπληρωματικά, 

«θεραπεύοντας» ελλείψεις του παρελθόντος σε πολλά επίπεδα και καλύπτοντας κενά που μέχρι σήμερα δεν επέτρεπαν 

την πλήρη λειτουργία του Δικτύου Natura 2000.

Η υλοποίηση του έργου LIFE-IP 4 NATURA θα είναι καταλυτική για την αποτελεσματική προστασία των περιοχών 

Natura 2000 και της βιοποικιλότητας, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα θεμέλια και για την αναπτυξιακή προοπτική 

τους.

Το έργο LIFE-IP 4 NATURA θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στο νέο αυτό πλαίσιο, αλλά και συμπληρωματικά, 

«θεραπεύοντας» ελλείψεις του παρελθόντος σε πολλά επίπεδα και καλύπτοντας κενά που μέχρι σήμερα δεν επέτρεπαν 

την πλήρη λειτουργία του Δικτύου Natura 2000.

Η υλοποίηση του έργου LIFE-IP 4 NATURA θα είναι καταλυτική για την αποτελεσματική προστασία των περιοχών 

Natura 2000 και της βιοποικιλότητας, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα θεμέλια και για την αναπτυξιακή προοπτική 

τους.

Επικεφαλίδα Δελτίου Τύπου

Τίτλος παραγράφου

Τίτλος παραγράφου
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Η Ελλάδα είναι μία χώρα με πλούσια βιοποικιλότητα, τόσο όσον αφορά τον αριθμό των ειδών, όσο και την κατάσταση 

και την ποικιλία των οικοσυστημάτων. Για αυτόν τον λόγο έχει και σημαντική ευθύνη στη διατήρηση του φυσικού της 

πλούτου.

Για πολλά χρόνια η προστασία της φύσης δεν ήταν προτεραιότητα ούτε της πολιτείας ούτε των πολιτών:

• Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τα φύση χαρακτηριζόταν από καθυστερήσεις

 και κενά με αποτέλεσμα η χώρα να έχει οδηγηθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• 8 στους 10 Έλληνες (78%) είτε δεν έχουν ακούσει ποτέ τον όρο Natura 2000,

 είτε τον έχουν ακούσει, αλλά δεν γνωρίζουν τί είναι (Ευρωβαρόμετρο 2015).

Το έργο LIFE-IP 4 NATURA εντάσσεται σε ένα νέο πλαίσιο για την προστασία της φύσης στη χώρα. Πρόσφατα, 

προστέθηκαν νέες περιοχές και επεκτάθηκαν τα όρια υφιστάμενων περιοχών, ώστε σήμερα το δίκτυο Natura 2000 να 

καλύπτει περίπου το 28% της χερσαίας και το 20% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας. Επίσης, τέθηκαν οι βάσεις για το 

εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών, με τους φορείς διαχείρισης να έχουν κεντρικό ρόλο.

Το έργο LIFE-IP 4 NATURA θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στο νέο αυτό πλαίσιο, αλλά και συμπληρωματικά, 

«θεραπεύοντας» ελλείψεις του παρελθόντος σε πολλά επίπεδα και καλύπτοντας κενά που μέχρι σήμερα δεν επέτρεπαν 

την πλήρη λειτουργία του Δικτύου Natura 2000.

Η υλοποίηση του έργου LIFE-IP 4 NATURA θα είναι καταλυτική για την αποτελεσματική προστασία των περιοχών 

Natura 2000 και της βιοποικιλότητας, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα θεμέλια και για την αναπτυξιακή προοπτική 

τους.

Τίτλος παραγράφου
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Η Ελλάδα είναι μία χώρα με πλούσια βιοποικιλότητα, τόσο όσον αφορά τον αριθμό των ειδών, όσο και την κατάσταση 

και την ποικιλία των οικοσυστημάτων. Για αυτόν τον λόγο έχει και σημαντική ευθύνη στη διατήρηση του φυσικού της 

πλούτου.

Για πολλά χρόνια η προστασία της φύσης δεν ήταν προτεραιότητα ούτε της πολιτείας ούτε των πολιτών:

• Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τα φύση χαρακτηριζόταν από καθυστερήσεις

 και κενά με αποτέλεσμα η χώρα να έχει οδηγηθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• 8 στους 10 Έλληνες (78%) είτε δεν έχουν ακούσει ποτέ τον όρο Natura 2000,

 είτε τον έχουν ακούσει, αλλά δεν γνωρίζουν τί είναι (Ευρωβαρόμετρο 2015).

Το έργο LIFE-IP 4 NATURA εντάσσεται σε ένα νέο πλαίσιο για την προστασία της φύσης στη χώρα. Πρόσφατα, 

προστέθηκαν νέες περιοχές και επεκτάθηκαν τα όρια υφιστάμενων περιοχών, ώστε σήμερα το δίκτυο Natura 2000 να 

καλύπτει περίπου το 28% της χερσαίας και το 20% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας. Επίσης, τέθηκαν οι βάσεις για το 

εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών, με τους φορείς διαχείρισης να έχουν κεντρικό ρόλο.

Το έργο LIFE-IP 4 NATURA θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στο νέο αυτό πλαίσιο, αλλά και συμπληρωματικά, 

«θεραπεύοντας» ελλείψεις του παρελθόντος σε πολλά επίπεδα και καλύπτοντας κενά που μέχρι σήμερα δεν επέτρεπαν 

την πλήρη λειτουργία του Δικτύου Natura 2000.

Η υλοποίηση του έργου LIFE-IP 4 NATURA θα είναι καταλυτική για την αποτελεσματική προστασία των περιοχών 

Natura 2000 και της βιοποικιλότητας, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα θεμέλια και για την αναπτυξιακή προοπτική 

τους.

Τίτλος παραγράφου
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Πρότυπο δελτίο τύπου παρουσίασης άρθρου.

Δελτίου τύπου
210mm x 297mm
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Πρότυπο αφίσας 50cm x 70cm.

Αφίσα
500mm x 700mm

www.edozoume.gr

Η ΕΛΛΆΔΆ ΕΊΝΆΊ ΜΊΆ ΧΏΡΆ
ΜΕ ΠΛΟΎΣΊΆ ΒΊΟΠΟΊΚΊΛΟΤΗΤΆ
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Οριζόντια επιγραφή αναλογίας 4 προς 1.
Στρογγυλή επιγραφή.

4x

x

Τύποι Επιγραφών

www.edozoume.gr
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Εφαρμογή λογοτύπου σε ρούχο

Τ-shirt
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Εφαρμογή λογοτύπου σε καπέλο.

Καπέλο
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Εφαρμογή λογοτύπου σε στιλό.

Στιλό
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Εφαρμογή λογοτύπου σε κούπα με μονόχρωμη
ή και 2χρωμη εκτύπωση.

Κούπα
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Εφαρμογή λογοτύπου σε χάρτινη σακούλα.

Χάρτινη σακούλα
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Εφαρμογή λογοτύπου σε υφασμάτινη τσάντα.

Υφασμάτινη τσάντα
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Εφαρμογή λογοτύπου σε μονόχρωμη σφραγίδα.

Μονόχρωμη σφραγίδα
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Εφαρμογή λογοτύπου σε αυτοκίνητο.

Αυτοκίνητο
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Οι περιοχές NATURA 2000 είναι η καρδιά της προστασίας της φύσης στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη. Δημιουργούν μια ασπίδα ζωής για απειλούμενα 

είδη και περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, φροντίζοντας για την 

απαραίτητη ισορροπία μεταξύ ανθρώπου και φύσης.

εδώ ζούμε
NATURA 2000

edozoume.gr

www.edozoume.gr

Εφαρμογή λογοτύπου σε οριζόντιο panel ομιλιτών με 
διαστάσεις 300cm x 100cm ή επιγραφή υποδοχής, λάβαρο 
100cm x 200cm και κάρτα ID.

Εκδήλωση
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Εφαρμογή λογοτύπου σε Facebook Post. Και εδώ ισχύουν 
παραπάνω κανόνες όσον αφορά τα χρώματα, τις 
φωτογραφίες και τις αντιθέσεις.

Facebook post

Η ΕΛΛΆΔΆ ΕΊΝΆΊ ΜΊΆ ΧΏΡΆ
ΜΕ ΠΛΟΎΣΊΆ ΒΊΟΠΟΊΚΊΛΟΤΗΤΆ

Η ΕΛΛΆΔΆ ΕΊΝΆΊ ΜΊΆ ΧΏΡΆ
ΜΕ ΠΛΟΎΣΊΆ ΒΊΟΠΟΊΚΊΛΟΤΗΤΆ

Η ΕΛΛΆΔΆ ΕΊΝΆΊ ΜΊΆ ΧΏΡΆ
ΜΕ ΠΛΟΎΣΊΆ ΒΊΟΠΟΊΚΊΛΟΤΗΤΆ

Η ΕΛΛΆΔΆ ΕΊΝΆΊ ΜΊΆ ΧΏΡΆ
ΜΕ ΠΛΟΎΣΊΆ ΒΊΟΠΟΊΚΊΛΟΤΗΤΆ
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Εφαρμογή εξωφύλλου και εσωτερικών σελίδων 
διαφανειών παρουσίασης.

Φύλλο
παρουσίασης

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΤΙΤΛΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΩΡΑ

ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΩΡΑ
ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ
ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΤΙΤΛΟΣ

Η Ελλάδα είναι μία χώρα με πλούσια βιοποικιλότητα, τόσο 
όσον αφορά τον αριθμό των ειδών, όσο και την κατάσταση και 
την ποικιλία των οικοσυστημάτων. Για αυτόν τον λόγο έχει και 
σημαντική ευθύνη στη διατήρηση του φυσικού της πλούτου.

Για πολλά χρόνια η προστασία της φύσης δεν ήταν 
προτεραιότητα ούτε της πολιτείας ούτε των πολιτών:
• Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τα φύση χαρακτηριζόταν 

από καθυστερήσεις
 και κενά με αποτέλεσμα η χώρα να έχει οδηγηθεί στο 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τίτλος παραγράφου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ

Η Ελλάδα είναι μία χώρα με πλούσια βιοποικιλότητα, τόσο όσον αφορά τον αριθμό των ειδών, 
όσο και την κατάσταση και την ποικιλία των οικοσυστημάτων. Για αυτόν τον λόγο έχει και 
σημαντική ευθύνη στη διατήρηση του φυσικού της πλούτου.

Για πολλά χρόνια η προστασία της φύσης δεν ήταν προτεραιότητα ούτε της πολιτείας ούτε των 
πολιτών:

• Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τα φύση χαρακτηριζόταν από καθυστερήσεις
 και κενά με αποτέλεσμα η χώρα να έχει οδηγηθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• 8 στους 10 Έλληνες (78%) είτε δεν έχουν ακούσει ποτέ τον όρο Natura 2000,
 είτε τον έχουν ακούσει, αλλά δεν γνωρίζουν τί είναι (Ευρωβαρόμετρο 2015).

Τίτλος παραγράφου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ
ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΤΙΤΛΟΣ

Η Ελλάδα είναι μία χώρα με πλούσια βιοποικιλότητα, τόσο 
όσον αφορά τον αριθμό των ειδών, όσο και την κατάσταση και 
την ποικιλία των οικοσυστημάτων. Για αυτόν τον λόγο έχει και 
σημαντική ευθύνη στη διατήρηση του φυσικού της πλούτου.

Για πολλά χρόνια η προστασία της φύσης δεν ήταν 
προτεραιότητα ούτε της πολιτείας ούτε των πολιτών:
• Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τα φύση χαρακτηριζόταν 

από καθυστερήσεις
 και κενά με αποτέλεσμα η χώρα να έχει οδηγηθεί στο 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τίτλος παραγράφου
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Σχεδιασμός έντυπου υλικού.

Έντυπο 
παρουσίασης

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

1. Εκπόνηση, θεσμοθέτηση και υλοποίηση σχεδίων 
δράσης ειδών και οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέ-
ροντος.

2. Πιλοτική εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης των περι-
οχών του δικτύου Natura 2000 σε 4 γεωγραφικές 
περιοχές της χώρας (Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και τα χωρικά 
όρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτι-
κής Μακεδονίας).

3. Χαρτογράφηση των οικοσυστημάτων και των 
υπηρεσιών τους σε όλες τις περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 της χώρας (για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα).

4. Δημιουργία καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης 
των περιοχών του δικτύου Natura 2000, που αξιο-
ποιούν τα διαθέσιμα δεδομένα για την κατάσταση 
των ειδών και οικοτόπων και θα αποτυπώνουν χω-
ρικά τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.

5. Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι 
αρμόδιο για τη διαχείριση των προστατευόμενων 
περιοχών και δημιουργία νέων σύγχρονων εργαλεί-
ων 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.

6. Ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης για το δίκτυο 
Natura 2000 με επίκεντρο τον εορτασμό της Ευρω-
παϊκής Ημέρας Natura 2000.

7. Επικαιροποίηση του πλαισίου δράσεων προτεραι-
ότητας για το δίκτυο Natura 2000 για την περίοδο 
2021-2027 ώστε να υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση 
των ευρωπαϊκών πόρων για τις περιοχές Natura 
2000.

8. Συντονισμός και παρακολούθηση των έργων που 
αφορούν τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και 
χρηματοδοτούνται από όλες τις υπάρχουσες ευρω-
παϊκές και εθνικές πηγές.

Η Ελλάδα είναι μία χώρα με πλούσια βιοποικιλότητα, τόσο όσον αφορά τον αριθμό των ειδών, όσο και την κατάσταση 
και την ποικιλία των οικοσυστημάτων. Για αυτόν τον λόγο έχει και σημαντική ευθύνη στη διατήρηση του φυσικού της 
πλούτου.
Για πολλά χρόνια η προστασία της φύσης δεν ήταν προτεραιότητα ούτε της πολιτείας ούτε των πολιτών:
• Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τα φύση χαρακτηριζόταν από καθυστερήσεις και κενά
 με αποτέλεσμα η χώρα να έχει οδηγηθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• 8 στους 10 Έλληνες (78%) είτε δεν έχουν ακούσει ποτέ τον όρο Natura 2000,
 είτε τον έχουν ακούσει, αλλά δεν γνωρίζουν τί είναι (Ευρωβαρόμετρο 2015).
Το έργο LIFE-IP 4 NATURA εντάσσεται σε ένα νέο πλαίσιο για την προστασία της φύσης στη χώρα. Πρόσφατα, 
προστέθηκαν νέες περιοχές και επεκτάθηκαν τα όρια υφιστάμενων περιοχών, ώστε σήμερα το δίκτυο Natura 2000 
να καλύπτει περίπου το 28% της χερσαίας και το 20% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας. Επίσης, τέθηκαν οι βάσεις 
για το εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών, με τους φορείς διαχείρισης να έχουν κεντρικό ρόλο.
Το έργο LIFE-IP 4 NATURA θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στο νέο αυτό πλαίσιο, αλλά και συμπληρωματικά, 
«θεραπεύοντας» ελλείψεις του παρελθόντος σε πολλά επίπεδα και καλύπτοντας κενά που μέχρι σήμερα δεν 
επέτρεπαν την πλήρη λειτουργία του Δικτύου Natura 2000.
Η υλοποίηση του έργου LIFE-IP 4 NATURA θα είναι καταλυτική για την αποτελεσματική προστασία των περιοχών 
Natura 2000 και της βιοποικιλότητας, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα θεμέλια και για την αναπτυξιακή προοπτική 
τους.

Επικοινωνία: Άνθιμος Χατζηβασιλείου, Υπεύθυνος επικοινωνίας για την πολιτική, WWF Ελλάς
Τηλ. 210-3314893, www.wwf.gr, a.chatzivasileiou@wwf.gr

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Το LIFE-IP 4 NATURA είναι το πρώτο ολοκληρωμένο έργο Life (Life Integrated Project – LIFE IP) που εγκρίνεται για 
την Ελλάδα και, παράλληλα, το μεγαλύτερο σε διάρκεια και χρηματοδότηση πρόγραμμα για τη φύση, που έχει λάβει 
ποτέ η χώρα. Για πρώτη φορά, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενσωματώνονται 
συνεκτικά, σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, δράσεις οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των παραμέτρων που σχετίζονται 
με την προστασία της φύσης: πολιτική, οικονομία, κοινωνία, επιστημονική γνώση. Η έγκριση, από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, του LIFE-IP 4 NATURA, συνιστά αναγνώριση της ισχυρής δέσμευσης που αναλαμβάνει η Ελλάδα, μέσω του 
συγκεκριμένου έργου, ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της αναφορικά με τη λειτουργία του Δικτύου Natura 
2000.

Το Δίκτυο Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο. Αποτελεί τον πυλώνα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Βάσει των οδηγιών για τη φύση τα κράτη-μέλη πρέπει 
να καθιερώσουν περιοχές για την προστασία ειδών και οικοτόπων ιδιαίτερης σημασίας: ειδικές ζώνες διατήρησης 
(ΕΖΔ) βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) και ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) βάσει της οδηγίας για 
τα άγρια πτηνά (2009/147/ΕΚ).
Μαζί, αυτοί οι δύο τύποι προστατευόμενων περιοχών διαμορφώνουν το ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο
Natura 2000. Οι οδηγίες για τη φύση θεσπίζουν έτσι ένα πλαίσιο διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος που στοχεύει 
στην αποτελεσματική προστασία σπάνιων ή απειλούμενων ειδών και παράλληλα επιτρέπει τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υφίσταται υποβάθμιση οικοτόπων ή όχληση ειδών σε αυτές τις περιοχές, 
να θεσπίσουν μέτρα προστασίας και διαχείρισης και να παρακολουθούν την κατάσταση των προστατευόμενων ειδών 
και οικοτόπων.

Η μοναδικότητα των ολοκληρωμένων έργων LIFE (Integrated Projects) έγκειται στη δυνατότητα που δίνουν στα 
κράτη-μέλη να υλοποιήσουν μία μακρόπνοη στρατηγική για το περιβάλλον, εκπονώντας περισσότερα έργα στην ίδια 
στρατηγική κατεύθυνση και να κινητοποιήσουν πόρους από διαφορετικές χρηματοδοτικές πηγές της Ε.Ε., όπως 
προβλέπεται από το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας, σε συνδυασμό με εθνικά κε-
φάλαια και επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα.
Από το 2014 έχουν υλοποιηθεί 25 ολοκληρωμένα έργα σε 14 κράτη-μέλη της Ε.Ε. Ο προϋπολογισμός τους ξεπερνά τα 
460 εκατ. ευρώ, ενώ τα συμπληρωματικά κεφάλαια που έχουν κινητοποιήσει -από ευρωπαϊκές, εθνικές και ιδιωτικές 
πηγές- ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ.

Το έργο LIFE-IP 4 NATURA φιλοδοξεί να ενισχύσει συνολικά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα 
και τη συμμόρφωση της χώρας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη φύση. Αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη και 
συντονισμένη πρωτοβουλία για την υλοποίηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας της χώρας για το Δίκτυο 
Natura 2o00 σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

* το άθροισμα διαφέρει, διότι 24 περιοχές είναι χαρακτηρισμένες ταυτόχρονα ωσ ΕΖΔ και ΖΕΠ.

• στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης προ-
στατευόμενων ειδών και οικοτόπων,

• στην ολοκληρωμένη διαχείριση του δικτύου 
Natura 2000,

• στην ενδυνάμωση των αρχών και υπηρεσιών που 
είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας 
για τη φύση,

• στην ενεργό συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέ-
ων στη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών 
Natura 2000,

• στην ευρεία ενημέρωση του ελληνικού κοινού 
αναφορικά με το δίκτυο Natura 2000 και τη σημα-
σία του στη συμμετοχή των πολιτών και την υιο-
θέτηση νοοτροπιών και συμπεριφορών θετικών 
απέναντι στις περιοχές Natura,

• στην κινητοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδο-
τήσεων για την επίτευξη των στόχων των οδηγι-
ών για τη φύση στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα αποσκοπεί:

Το ελληνικό Δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 446* περιοχές:
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Το έργο LIFE-IP 4 NATURA θα εκπονήσει και υλοποιήσει 
σχέδια δράσης για προστατευόμενα είδη κοινοτικού 

ενδιαφέροντος.
Βάτραχος της Καρπάθου

(Pelophylax cerigensis)

Το έργο LIFE-IP 4 NATURA θα χαρτογραφήσει τις 
οικοσυστημικές υπηρεσίες των περιοχών Natura 2000 

και θα υλοποιήσει σχέδια διαχείρισης σε επιλεγμένες 
περιοχές Natura 2000.

Το LIFE-IP 4 NATURA με μια ματιά ...4 NATURA

LIFE-IP...

Σκοπός του έργου LIFE-IP 4 NATURA

17
ΕΚ. ΕΥΡΩ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ε.Ε. €10,2 εκατ. Εθνική 
συμμετοχή μέσω πόρων 
του Πράσινου Ταμείου €4 
εκατ. Συμμετοχή εταίρων 

€2,8 εκατ.

10
ΕΤΑΙΡΟΙ

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
(Συντονιστής του έργου), Πανεπιστήμιο 

Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, WWF Ελλάς, Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρεία, Περιφέρεια 
Κρήτης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας 

& Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δ. 

Μακεδονίας, Πράσινο Ταμείο.

8
ΕΤΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

2018 - 2025

239 207 26
Ειδικές Ζώνες 
Διατήρησης

Ζώνες Ειδικής
Προστασίας

Τόποι Κοινοτικής
Σημασίας

LIFE - IP 4 NATURA
TO ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ,
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΠΟΤΕ Η ΧΩΡΑ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Πρότυπη ενημερωτική πινακίδα έργου διαστάσεων
2x πλάτος προς 1x ύψος

Πινακίδα έργου
noticeboard

ΕΡΓΟ: LIFE12 NAT/GR/000688

Κυκλάδες «Ολοκληρωμένη προστασία
για τη Μεσογειακή φώκια στις Βόρειες Κυκλάδες»

Cyclades “Integrated monk seal conservation
in Northern Cyclades”

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση της περιοχής Natura 2000 GR 4220033
της νήσου Γυάρου και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής.

The project aims at the integrated management and conservation of the Natura 2000 GR 4220033 of the island
of Gyaros and the sustainable development of the adjacent marine area.

Περίοδος Υλοποίησης: 2013-2017 Προϋπολογισμος: 2,237,346 €

edozoume.gr
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