
Διημερίδα δικτύωσης έργων LIFE Φύση
23 & 24 Οκτωβρίου 2019,

Πράσινο Ταμείο, Αθήνα 

Συνδιοργάνωση 
LIFE - IP 4 Natura & LIFE Capacity Building



Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις
και Αλλαγή Συμπεριφοράς

LIFE17 NAT/GR/000522 – LIFE GRECABAT

Στόχοι του έργου
Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis
emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale,
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus
mehelyi, Myotis nattereri, Eptesicus serotinus και οικότοπος 8310
(σπήλαια όχι ανοιχτά στο κοινό):

Χρονική διάρκεια: 01/09/2018 – 28/02/2023 (4,5 έτη)
Προϋπολογισμός: 1.270.000,00 €
Συνεισφορά Ε.Ε.: 762.000,00 € (60%)

 Καταστροφή καταφυγίων και οικοτόπου 8310 (π.χ. σφράγιση,
πρόχειρη τουριστική αξιοποίηση),

 Οχλήσεις σε αποικίες χειροπτέρων και τον οικότοπο 8310,
απουσία διεπιστημονικότητας κατά τις ανασκαφές εντός
σπηλαίων,

 Απουσία διαχείρισης και εφαρμογής της νομοθεσίας,
 Καθυστερήσεις στον εντοπισμό πιέσεων και απειλών,
 Άγνοια κανόνων ορθής διαχείρισης, συμπεριφοράς και

νομικού πλαισίου,
 Απουσία ενημέρωσης.
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Εφαρμογή επιδεικτικών δράσεων διατήρησης για 10 είδη χειροπτέρων και για τον 8310 (10 περιοχές Natura 2000),
σκοπός: βελτίωση, αποκατάσταση και προστασία, ενδυνάμωση του θεσμικού πλαισίου, αλλαγή στάσης και
συμπεριφοράς, δημιουργία δικτύου εθελοντών και επιστήμη των πολιτών, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, προώθηση
οικοτουρισμού, επίδειξη διαχειριστικών μεθόδων και πρακτικών.



Συλλογικές Δράσεις για τη Βελτίωση της Κατάστασης Διατήρησης των 
Ευρωπαϊκών Πληθυσμών Θαλάσσιων Χελωνών

LIFE15 NAT/HR/000997 – LIFE EUROTURTLES

Στόχοι του έργου
Θαλάσσιες χελώνες (Caretta caretta, Chelonia mydas, Dermochelys coriacea):
 Μείωση επίδρασης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις περιοχές ωοτοκίας,
 Μείωση επίδρασης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε διατροφικά πεδία και βελτίωση αποτελεσματικότητας

της διατήρησης σε περιοχές Natura 2000,
 Καθιέρωση μιας συνεκτικής προσέγγισης για τη διατήρηση των πληθυσμών της ΕΕ,
 Συμβολή στην Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική με τη χρήση κοινών μεθόδων και τη συλλογή

δεδομένων βάσης για τη βελτίωση της δυνατότητας παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης των
πληθυσμών στην ΕΕ,

 Προώθηση μεταξύ πολιτών της ΕΕ γνώσης για κοινούς πληθυσμούς θαλασσίων χελωνών, καθιέρωση ενός
Ευρωπαϊκού Δικτύου για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών που θα βασίζεται σε κοινούς στόχους και
μεθόδους.

Χρονική διάρκεια: 01/09/2016 – 31/08/2021 (5 έτη)
Προϋπολογισμός: 5.116.167,00 €
Συνεισφορά Ε.Ε.: 3.793.167,00 €

Aλληλεπίδραση του κύκλου ζωής των θαλάσσιων χελωνών με
ανθρώπινες δραστηριότητες:
 Απειλές που υφίστανται από αλληλεπιδράσεις με αλιείς,
 Απειλές που σχετίζονται με τις περιοχές ωοτοκίας (θήρευση,

καταστροφή και πλημμυρισμός φωλιών).
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https://www.euroturtles.eu/#/about-project/partners/oc-ucy
https://www.euroturtles.eu/#/about-project/partners/upr
https://www.euroturtles.eu/#/about-project/partners/wwf
https://www.euroturtles.eu/#/about-project/partners/dfmr
https://www.euroturtles.eu/#/about-project/partners/uniroma
https://www.euroturtles.eu/#/about-project/partners/archelon
https://www.euroturtles.eu/#/about-project/partners/bwi
https://www.euroturtles.eu/#/about-project/partners/ntm


Επείγουσα Δράση για την Ενδυνάμωση του Βαλκανικού Πληθυσμού
του Ασπροπάρη και τη Διασφάλιση της Μεταναστευτικής του Διαδρομής

LIFE16 NAT/BG/000874 – Egyptian Vulture New LIFE

Στόχοι του έργου
 Προστασία του Κρισίμως Κινδυνεύοντος Aσπροπάρη (Neophron percnopterus), με θετικό αντίκτυπο και σε άλλα

είδη (πχ. μαυρόγυπα, όρνιο),
 Αύξηση του πληθυσμού στους τόπους αναπαραγωγής στα Βαλκάνια,
 Δημιουργία ασφαλών περιοχών για το είδος (μείωση των δηλητηριασμένων δολωμάτων και παροχή ασφαλούς

τροφής μέσω ΧΤΑΠ),
 Ανάπτυξη προγράμματος αναπλήρωσης του φυσικού πληθυσμού,
 Βελτίωση των συνθηκών διατήρησης κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής και στους τόπους διαχείμασης,
 Ελαχιστοποίηση της επίπτωσης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων σε περιοχές "κλειδιά" για τους γύπες,
 Οικοδόμηση δυναμικού φορέων που εμπλέκονται στην διατήρηση του είδους,
 Ευαισθητοποίηση φορέων, άμεσα εμπλεκόμενων χρηστών γης και του ευρύ κοινού, προκειμένου να

δημιουργηθεί ένα Βαλκανικό Δίκτυο ενάντια στα δηλητήρια.

Χρονική διάρκεια: 09/2017 – 12/2022 (5,5 
χρόνια)
Προϋπολογισμός: 5.848.458,00 € 
Συνεισφορά Ε.Ε.: 4.386.343,00 € 

Στην Ελλάδα, ο πληθυσμός του αριθμεί το
2019 μόλις 3 ζευγάρια, βασική απειλή η
παράνομη χρήση δηλητηριασμένων
δολωμάτων.
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35 περιοχές (22 ΖΕΠ) σε 14 χώρες στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή
και την Αφρική
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Οικοδόμηση Συνεργασιών, Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Ανταλλαγή Γνώσεων 
για τα Δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα

LIFE14 GIE/GR/000304 – ForestLife

Στόχοι του έργου
Δασικοί τύπων οικοτόπων και δάση εντός Natura 2000 (9260 ,9320, 9340, 9540, 92A0, 92D0):
 Διάχυση, ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των δασικών υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων,
 Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του προσωπικού,
 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών των δασών,
 Ανάδειξη των ελληνικών δασών, ιδιαίτερα αυτών εντός του Δικτύου Natura 2000 όπου η αναψυχή και η διατήρηση

μπορούν να είναι συμβατές μέσω υλοποίησης ενός εκτεταμένου πακέτου δημοσιοποίησης και επικοινωνίας.

Χρονική διάρκεια: 16/07/2015 – 15/07/2021
Προϋπολογισμός: 1.021.628,00 €
Συνεισφορά Ε.Ε.: 607.546,00 €

 Υστέρηση στη διάδοση, αξιολόγηση και υιοθέτηση
νέας γνώσης και εμπειρίας σε θέματα δασικής
διαχείρισης σε περιοχές Natura 2000,

 Αδυναμία αντιμετώπισης πιέσεων και απειλών εντός
σημαντικών δασικών τύπων οικοτόπων,

 Ελλείψεις σε θέματα διοίκησης και κατάρτισης, καθώς
και ενημέρωσης σχετικά με δυνατότητες ή ευκαιρίες
χρηματοδότησης.



Διατήρηση και Διαχείριση του Πληθυσμού του Σπιζαετού στην
Ανατολική Μεσόγειo

LIFE17 NAT/GR/000514 – LIFE Bonelli eastMed

Στόχοι του έργου
 Συμπλήρωση των κενών γνώσης για την κατανομή του είδους,
 Μείωση των αιτίων άμεσης θνησιμότητας σε περιοχές

αναπαραγωγής εντός ΖΕΠ Ελλάδας και Κύπρου,
 Βελτίωση της παραγωγικότητας σε περιοχές αναπαραγωγής εντός

ΖΕΠ (διαχείριση ενδιαιτημάτων τροφοληψίας και μείωση
ανθρώπινης όχλησης),

 Βελτίωση της τεχνικής και επιχειρησιακής ικανότητας των
κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών δημόσιων υπηρεσιών,

 Ευαισθητοποίηση ενδιαφερομένων φορέων και ειδικών ομάδων
στόχων,

 Σχεδίαση και εφαρμογή αποτελεσματικής στρατηγικής μεταφοράς
και επαναληψιμότητας του Δικτύου EMBONet (Eastern
Mediterranean Bonelli’s Eagle Network).

Χρονική διάρκεια: 09/2018 – 02/2023 (4,5 έτη)
Προϋπολογισμός: 4.235.584,00 € 
Συνεισφορά Ε.Ε.: 3.174.403,00 € (75% επιλέξιμων
δαπανών)
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Αντιμετώπιση-επίλυση των πιο κρίσιμων απειλών των

πληθυσμών Σπιζαετού Aquila fasciata (Bonelli's Eagle) σε
Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και στις σημαντικότερες
περιοχές για τους πληθυσμούς του είδους στην Ανατολική
Μεσόγειο.

Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου-
Τμήμα Δασών (ΤΔ Κύπρου), Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου-Υπηρεσία Θήρας
και Πανίδας (ΥΘΠ Κύπρου), Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ),
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γενική Διεύθυνση Δασών και
Δασικού Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ-ΓΔΔΔΠ),
NCC Περιβαλλοντικές Μελέτες Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (NCC ΕΠΕ)
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Δράσεις για την Προστασία των Υδρόβιων Πουλιών στη Μικρή Πρέσπα:
Συμβάλλοντας στην Προσαρμογή των Οικοσυστημάτων στην Κλιματική Αλλαγή
και Δημιουργώντας Οφέλη για την Τοπική Κοινωνία

LIFE15 NAT/GR/000936 – LIFE Prespa Waterbirds

Στόχοι του έργου
Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax pygmeus, Egretta alba, Egretta garzetta, Ardeola ralloides,
Nycticorax nycticorax, Plegadis falcinellus, Aythya nyroca, ΤΟ 6420:
Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης εννέα ειδών υδρόβιων πουλιών εφαρμόζοντας δράσεις που αντιμετωπίζουν
απευθείας τους παράγοντες που τα απειλούν. Επιπλέον, οι δράσεις διατήρησης θα συμβάλλουν στην προσαρμογή του
οικοσυστήματος της Πρέσπας στην Κλιματική Αλλαγή, παρέχοντας ταυτοχρόνως οφέλη στην τοπική κοινωνία.

Χρονική διάρκεια: 1/10/2016 – 30/09/2021 (5 έτη)
Προϋπολογισμός: 1.768.906,00 €
Συνεισφορά Ε.Ε.: 1.060.431,00 €

 Eλλιπής διαχείριση της υγροτοπικής βλάστησης στη Μικρή
Πρέσπα,

 Mείωση των ανοιχτών, ρηχών εκτάσεων στην παραλίμνια
ζώνη,

 Πυρκαγιές στον καλαμιώνα της Μικρής Πρέσπας,
 Εντονότερα τα ανωτέρω προβλήματα λόγω Κλιματικής

Αλλαγής,
 Απουσία τοπικού σχεδίου συντονισμού δράσεων

αρμόδιων φορέων της περιοχής για την διαχείριση
μαζικών προσβολών υδρόβιων πουλιών από λοιμώδη
νοσήματα.



Εμποδίζοντας τις Συγκρούσεις Άγριας Ζωής και Οχημάτων – Επίδειξη 
Καλών Πρακτικών Στοχεύοντας σε Είδη Προτεραιότητας στην ΝΑ Ευρώπη   

LIFE17 NAT/IT/000464 – LIFE Safe Crossing

Στόχοι του έργου
Καφέ αρκούδα (Ursus arctos): Υλοποίηση δράσεων με
σκοπό τη μείωση της επίδρασης των
αυτοκινητοδρόμων στην κατάσταση διατήρησης της
καφέ αρκούδας σε 4 διαφορετικές χώρες της Ε.Ε.

Χρονική διάρκεια: 01/09/2018 – 31/08/2023
Προϋπολογισμός : 4.224.070,00 € 
Συνεισφορά Ε.Ε.: 3.167.014,00 € (74,82%) 

H καφέ αρκούδα απειλείται έντονα από τις
υποδομές αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα:
 Απευθείας θνησιμότητα εξ’ αιτίας

δυστυχημάτων,
 Κατακερματισμός του βιοτόπου.
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Βελτίωση των Προϋποθέσεων Συνύπαρξης Ανθρώπου και Αρκούδας στο Δήμο 
Αμυνταίου

LIFE15 NAT/GR/001108 – LIFE AMYBEAR 

Στόχοι του έργου
Προστασία της καφέ αρκούδας (Ursus αrctos L.) μέσω της βελτίωσης
των συνθηκών συνύπαρξής της με τον άνθρωπο:
 Προστασία,
 Διατήρηση θνησιμότητας σε επίπεδα <6% ελάχ. αναμενόμενου

πληθυσμού της περιοχής του έργου,
 Διατήρηση αριθμού αναπαραγωγικών θηλυκών >12% ελάχ.

αναμενόμενου πληθυσμού της περιοχής του έργου,
 Βελτίωση επιπέδου ανεκτικότητας και ενημέρωσης,
 Βελτίωση της τεχνογνωσίας διαχείρισης περιστατικών,
 Συνέχιση λειτουργίας μηχανισμών αυτόνομης βιωσιμότητας.

Χρονική διάρκεια: 01/10/2016 – 31/07/2020
Προϋπολογισμός: 1.521.156,00 €
Συνεισφορά Ε.Ε.: 1.140.116,00 (75%)   

 Θνησιμότητα από ανθρώπινες ενέργειες,
 Κατακερματισμός βιοτόπου,
 Aνεπαρκές επίπεδο ενημέρωσης.

Διημερίδα δικτύωσης έργων LIFE Φύση: 23 & 24 Οκτωβρίου, Πράσινο Ταμείο, Βίλα Καζούλη, Αθήνα, Συνδιοργάνωση LIFE IP4Natura και LIFE Capacity Building

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας-
Διεύθυνση Δασών Φλώρινας 
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Διατήρηση των Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας 
στον «Εθνικό Δρυμό Οίτης» και στο «Όρος Καλλίδρομο» της 
Στερεάς Ελλάδας

LIFE11 NAT/GR/001014 – ForOpenForests

Στόχοι του έργου
9560*, 9530*, 6210*, 6230*, 3170*, Veronica oetaea*, Ursus arctos*,
Aegolius funerus, Dryocopus martius, Dendrocopus leucotos, Picus
canus, Alectoris graeca. Εφαρμογή διαχειριστικών πρακτικών:
 Υποστήριξη δασικών ανοιγμάτων,
 Αποκατάσταση υδρογεωλογίας εποχικών λιμνίων, ενίσχυση

πληθυσμού Veronica oetaea*,

Χρονική διάρκεια: 01/09/2012 – 30/11/2019 (2 χρόνια παράταση)         
Προϋπολογισμός: 1.750.840,00 €
Συνεισφορά Ε.Ε.: 1.309.840,00 € 

Έλλειψη διαχείρισης βόσκησης, εντατικοποίηση δασικής
διαχείρισης και αποδάσωση, τροποποίηση υδρολογικού κύκλου
εποχικών λιμνίων, καταπάτηση από οχήματα, παράνομη
απόρριψη, πυρκαγιές, ανεξέλεγκτες δραστηριότητες αναψυχής,
ανθρωπογενής θνησιμότητα Καφέ Αρκούδας, παγκόσμια
Κλιματική Αλλαγή.

 Αποκατάσταση δασών Juniperus foetidissima,
 Προστασία δασών κωνοφόρων από πυρκαγιές,
 Ex-situ διατήρηση οικοτόπων και φυτικών ειδών,
 Ενίσχυση πληθυσμού πέντε ειδών πτηνών Παραρτήματος Ι,
 Ενίσχυση πληθυσμού καφέ αρκούδας,
 Συμμετοχή τοπικών φορέων στη διαχείριση,
 Νομική προστασία.

GR2440007
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Αποκατάσταση, Διαχείριση και Αξιοποίηση των Οικοτόπων
Προτεραιότητας  των Παράκτιων Περιοχών της Μεσογείου

LIFE17 NAT/GR/000511 – LIFE PRIMED

Στόχοι του έργου
Οικότοποι Μεσογειακά εποχικά τέλματα (3170*) (Νέστος & Palo Laziale), Αλλουβιακά δάση (91Ε0*) (Νέστος),
Δενδρώδεις σχηματισμοί με Laurus nobilis (5230*) (Palo Laziale), Παννωνικά-βαλκανικά δάση τούρκικης δρυός-κοινής
δρυός (91M0) (Palo Laziale). Είδη πανίδας Μεσογειακή χελώνα (Eurotestudo hermanni) (Νέστος & Palo Laziale), στικτή
νεροχελώνα (Emys orbicularis), πεταλούδα της Ρόδου (Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria*) (Palo Laziale), κοινός
φασιανός (Phasianus colchicus colchicus) (Νέστος)

Χρονική διάρκεια: 02/07/2018 – 30/06/2023
Προϋπολογισμός: 2.136.000,78 € 
Συνεισφορά Ε.Ε.: 1.602.000,581 €

3170* και 91E0* (Δέλτα Νέστου)
 Eπέκταση θάμνων (κυρίως είδους Rubus sp.), 
 Παράνομη υλοτομία, 
 Μικρή έκταση του οικοτόπου 3170*, 
 Τροποποιήσεις/ή έλλειψη κατάλληλης παροχής νερού, 
 Υποβάθμιση οικοτόπου 3170* (π.χ. υπερβόσκηση, 

ποδοπάτηση),
 Ξενικά είδη εισβολείς.

 Ποσοτικός προσδιορισμός ακριβών αιτιών της δυσμενούς κατάσταση διατήρησης,
 Εφαρμογή κατάλληλων και καινοτόμων δράσεων ικανών να αποκαταστήσουν τα επηρεαζόμενα οικοσυστήματα και

ανάπτυξη μηχανισμών που θα εξασφαλίζουν τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και μετά το τέλος του έργου,
 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου στην επιστημονική κοινότητα και σχετικούς φορείς, στήριξη της τοπικής

και περιφερειακής οικονομίας (συμμετοχή κατοίκων, προώθηση γνώσης των περιοχών, των οικοτόπων και των ειδών
τους μέσω πρωτοβουλιών ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.



Διημερίδα δικτύωσης έργων LIFE Φύση: 23 & 24 Οκτωβρίου, Πράσινο Ταμείο, Βίλα Καζούλη, Αθήνα, Συνδιοργάνωση LIFE IP4Natura και LIFE Capacity Building

Προστασία του Μαυρόγυπα και του Όρνιου στα Βουνά της Ροδόπης
LIFE14 NAT/NL/000901 – LIFE Re-Vultures

Στόχοι του έργου
Μαυρόγυπας (Aegypius monachus), Όρνιο (Gyps fulvus):
 Αύξηση γνώσης για τα αίτια θνησιμότητας και για τις απειλές, καθώς και για τη διασπορά και μετακινήσεις του

είδους,
 Μείωση όχλησης, δηλητηρίασης, λαθροθηρίας και μολυβδίασης των δυο ειδών,
 Αύξηση διαθέσιμης τροφής γυπών,
 Μείωση θνησιμότητας εξαιτίας της ηλεκτροπληξίας ή πρόσκρουσης με καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος,
 Εξασφάλιση υποστήριξης τοπικών κατοίκων και φορέων με έμφαση στους τοπικούς επιχειρηματίες,
 Ευαισθητοποίηση κοινού,
 Δικτύωση των εμπλεκομένων με την προστασία των δυο ειδών.

Χρονική διάρκεια: 01/01/2016 – 30/06/2021
Προϋπολογισμός: 2.198.572,00 €
Συνεισφορά Ε.Ε.: 1.648.015,00 €

Έλλειψη διαθέσιμης τροφής για τους γύπες
στην ύπαιθρο και παράνομη χρήση
δηλητηριασμένων δολωμάτων.

International Workshop on Vultures & Veterinary Drugs, 2019



Υποστήριξη της Επέκτασης των Αναπαραγόμενων Πληθυσμών Κιρκινεζιού 
στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο

LIFE17 NAT/IT/000586 – LIFE FALKON

Στόχοι του έργου
 Ενίσχυση ανθεκτικότητας πληθυσμού Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στις επιδράσεις της Κλιματικής Αλλαγής,

βελτιώνοντας την κατάσταση διατήρησης των ιταλικών και ελληνικών πληθυσμών οι οποίοι αναπαράγονται στο
βορειοανατολικό εύρος εξάπλωσης,

 Βελτίωση ποιότητας ενδιαιτήματος φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε περιοχές εντατικής αγροτικής
εκμετάλλευσης και εντός ΖΕΠ Natura 2000 στις περιοχές δράσης του Προγράμματος,

 Δημιουργία συλλογικού Διεθνούς Δικτύου που θα αποσκοπεί στην προώθηση ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του
κοινού σχετικά με τη διατήρηση τόσο του είδους όσο και της βιοποικιλότητας γενικότερα (Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση).

Χρονική διάρκεια: Ιούλιος 2018 – Δεκέμβριος 2022                                  
Προϋπολογισμός: 1.652.269,00 €
Συνεισφορά Ε.Ε.: 1.103.064,00 € Κιρκινέζι (Falco naumanni): Εκτιμήσεις καταλληλότητας

ενδιαιτήματος έχουν δείξει πως η εν εξελίξει Κλιματική Αλλαγή
αναμένεται να οδηγήσει σε συρρίκνωση του εύρους εξάπλωσης
του είδους στις νοτιότερες περιοχές, με ταυτόχρονη επέκτασή του
προς τα βορειοανατολικά. Η περιοχή της Κεντρικής και
Ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να διαδραματίσει καίριο ρόλο
σε κάθε μελλοντική εξάπλωση του είδους προς τον Βορρά
Η διατήρηση των μικρών και απομονωμένων πληθυσμών (στα
βορειοανατολικά όρια του εύρους κατανομής) επηρεάζεται επί
του παρόντος αρνητικά.

Διημερίδα δικτύωσης έργων LIFE Φύση: 23 & 24 Οκτωβρίου, Πράσινο Ταμείο, Βίλα Καζούλη, Αθήνα, Συνδιοργάνωση LIFE IP4Natura και LIFE Capacity Building

 Εξασφάλιση ακριβούς εκτίμησης κατάστασης διατήρησης των
αναπαραγόμενων πληθυσμών που θεωρούνται κρίσιμοι για
την επέκταση του εύρους αναπαραγωγής του είδους σε
βορειότερες περιοχές.



Διατήρηση των Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας της Προστατευόμενης 
Περιοχής της Άνδρου με την Ενσωμάτωση Κοινωνικοοικονομικών Παραμέτρων

LIFE16 NAT/GR/000606 – LIFE Andros Park

Στόχοι του έργου
 Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus), θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis desmarestii),

αιγαιόγλαρος (Larus audouinii), 91E0* Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior.
 Δράσεις διατήρησης και αποκατάστασης ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση διατήρησης των αλλουβιακών δασών

σκλήθρου, καθώς και των θαλάσσιων ειδών της Μεσογειακής φώκιας, του θαλασσοκόρακα και του
αιγαιόγλαρου εντός των περιοχών Natura 2000 της Άνδρου.

Χρονική διάρκεια: 01/09/2017 – 30/09/2021
Προϋπολογισμός: 2.411.248,00 € 
Συνεισφορά Ε.Ε.: 1.808.436,00 €

 Xερσαίο τμήμα: Αντιμετώπιση υποβάθμισης
αλλουβιακών δασών σκλήθρου λόγω υπερβόσκησης,
πυρκαγιών, έντονων πλημμυρικών φαινομένων και
διάβρωσης εδάφους.

 Θαλάσσιο τμήμα: Δεδομένων των δράσεων του LIFE
ANDROS SPA, επιδιώκεται η αντιμετώπιση της
υποβάθμισης των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων που
προκαλείται από την παρουσία πλαστικών και
εγκαταλειμμένου αλιευτικού εξοπλισμού. Επιπλέον
αμβλύνονται δυσμενείς αλληλεπιδράσεις της
παρουσίας της Μεσογειακής φώκιας με τις
δραστηριότητες των αλιέων.

Διημερίδα δικτύωσης έργων LIFE Φύση: 23 & 24 Οκτωβρίου, Πράσινο Ταμείο, Βίλα Καζούλη, Αθήνα, Συνδιοργάνωση LIFE IP4Natura και LIFE Capacity Building


