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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στόχος των Ολοκληρωμένων Έργων LIFE Φύση είναι η υλοποίηση του Πλαισίου Δράσεων 

Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για το Δίκτυο Natura 2000. Για την επιτυχή και πλήρη εφαρμογή του ΠΔΠ από τα 
Κράτη Μέλη είναι απαραίτητος ο συντονισμός και η κινητοποίηση για την απορρόφηση πόρων από άλλες 
σχετικές πηγές χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικών ή ιδιωτικών) για την εφαρμογή 
συμπληρωματικών μέτρων ή δράσεων, εκτός του Ολοκληρωμένου Έργου. 

Στο έργο LIFE IP 4 Natura έχουν συνδεθεί συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 360 Μ€ 
που αντιστοιχούν σε 43 Μ€ από το Ταμείο Συνοχής (ΤΑ), 78 Μ€ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 237 Μ€ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 1 Μ€ 
από το Πράσινο Ταμείο, μετά από κάποιες τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική πρόταση. Οι 
συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις από το ΤΣ και το ΕΤΠΑ αφορούν το σύνολο των προϋπολογισμών του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 
και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) που αντιστοιχεί στις κατηγορίες παρέμβασης 
085 ‘Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή’ και 086 
‘Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000’. Από το ΕΓΤΑΑ επιλέχθηκαν και 
συνδέθηκαν με το LIFE IP 4 Natura τα Μέτρα/Υπομέτρα του ΠΑΑ που σχετίζονται άμεσα με τις περιοχές του 
Δικτύου Natura 2000 και πιο συγκεκριμένα το Υπομέτρο 7.1 ‘Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για το 
τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές’, η Δράση 10.1.1 ‘Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας’, το 
Μέτρο 11 ‘Βιολογική γεωργία’ και το Υπομέτρο 12.2 ‘Αποζημίωση για δασικές περιοχές του Natura 2000’. 
Τέλος από εθνικούς πόρους έχει συνδεθεί ένα έργο προϋπολογισμού 1 Μ€ που έχει ενταχθεί στα 
Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου και έχει τον τίτλο Εφαρμογή των 3 Σχεδίων Δράσης 
Ειδών (Νανόχηνα - Κιρκινέζι - Ασπροπάρης). 

Η παρακoλούθηση, ο συντονισμός και η κινητοποίηση των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων στο 
πλαίσιο του LIFE IP 4 Natura αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές δράσεις του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ομάδα έργου κατά το διάστημα της Α΄ Φάσης του έργου πραγματοποίησε μια σειρά από επαφές με τις 
υπηρεσίες που διαχειρίζονται τις χρηματοδοτήσεις που έχουν συνδεθεί με το LIFE IP 4 Natura καθώς και την 
υπηρεσία διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας και ορίστηκαν οι υπεύθυνοι 
επικοινωνίας από κάθε φορέα έτσι ώστε να υπάρχει άμεση επικοινωνία και πληροφόρηση. Εκτός από την 
παρακολούθηση της πορείας των χρηματοδοτήσεων, για τον καλύτερο συντονισμό και την κινητοποίηση πόρων 
έλαβαν χώρα μια σειρά από ενέργειες που είχαν ως στόχο την επίσπευση της εξειδίκευσης δράσεων, τη 
διασφάλιση πόρων για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης που εκπονούνται από το έργο, την προώθηση 
προτεραιοτήτων συναφών με το ΠΔΠ, την αποφυγή επικάλυψης δράσεων με το έργο και την ενίσχυση της 
συμπληρωματικότητας. Επίσης η ομάδα έργου συμμετέχει στις συζητήσεις για τη διαμόρφωση προτεραιοτήτων 
κατά την περιόδου προγραμματισμού 20121-2027. 

Ως προς την πορεία υλοποίησης των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων, οι εντάξεις (χορηγήσεις) 
ανέρχονται σε συνολικό προϋπολογισμό 188.302.724 € (53%). Ποσό ίσο με 61.266.252 € (17%) είναι προς 
χορήγηση (υπόλοιπο εξειδικεύσεων / ανοιχτών προσκλήσεων), ενώ για το ποσό των 108.792.547 € (30%) δεν 
έχει ζητηθεί ακόμα εξειδίκευση (ΕΤΠΑ, ΤΣ) ή δεν έχει ενεργοποιηθεί το μέτρο (ΕΓΤΑΑ). Για το 91% των 
ενταγμένων ποσών έχουν γίνει νομικές δεσμεύσεις (συμβασιοποιημένα έργα). Συνολικά, το ποσό που έχει 
δαπανηθεί είναι 32.734.735 € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 9% επί των 358 Μ€ που είχαν συνδεθεί με το LIFE IP 
4 Natura στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο από 12/2017 έως 11/2019 που αντιστοιχεί και στην Α΄ Φάση του έργου 
LIFE IP 4 Natura, παρατηρείται μια εμφανώς αυξητική τάση στην ένταξη έργων (κατηγορίες παρέμβασης 085 
και 086) από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τα ΠΕΠ, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στους συνολικούς 
προϋπολογισμούς των ενταγμένων έργων. Στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ υλοποιούνται 14 εγκεκριμένα έργα, από τα οποία 
2 είχαν ενταχθεί πριν τον 11/2017, 1 εντάχθηκε την περίοδο 12/2017-11/2018 και 11 εντάχθηκαν την περίοδο 
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12/2018-11/2019. Στα ΠΕΠ αντιστοιχούν 38 ενταγμένα έργα, από τα οποία 10 είχαν ενταχθεί πριν τον 11/2017, 
14 εντάχθηκαν την περίοδο 12/2017-11/2018 και 14 εντάχθηκαν την περίοδο 12/2018-11/2019. Στο ΠΑΑ έχουν 
συνδεθεί με το LIFE IP 4 Natura 4 Μέτρα/Υπομέτρα/Δράσεις. Το Μέτρο 11 για τη βιολογική γεωργία είχε 
ενεργοποιηθεί πριν τον 11/2017 με την πρώτη πρόσκληση για βιολογική γεωργία να έχει δημοσιευτεί τον 
01/2017 και τη δεύτερη τον 12/2018. Το Υπομέτρο 7.1 για εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον 
τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές και η Δράση 10.1.1 για την προστασία της άγριας 
ορνιθοπανίδας ενεργοποιήθηκαν το 2019 και οι προσκλήσεις δημοσιεύτηκαν 01/2019 και 07/2019 αντίστοιχα. 
Το Υπομέτρο 12.2, το οποίο διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος - Διεύθυνση 
Διαχείρισης Δασών δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Στο Πράσινο Ταμείο έχει ενταχθεί έργο για την υλοποίηση 
τριών σχεδίων δράσης για πτηνά, πριν την έναρξη του LIFE IP 4 Natura. Ωστόσο εκκρεμεί η σύμβαση με τον 
ανάδοχο που θα υλοποιήσει το έργο. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις εξειδικεύσεις, τις προσκλήσεις και τις εντάξεις των συμπληρωματικών 
χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura παρουσιάζονται στο κείμενο. 
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SUMMARY 
The purpose of the Integrated LIFE Nature Projects is to implement the Prioritised Action Framework 

(PAF) for the Natura 2000 Network. For the successful and full implementation of the PAF by Member States, 
other relevant sources of national, private or EU funds are required to implement additional measures or actions 
other than the Integrated Project. 

In the LIFE IP 4 Natura project, complementary funds correspond to 360 M€, 43 M€ from the Cohesion 
Fund, 78 M€ from the European Regional Development Fund (ERDF), 237 M€ from the European Agricultural 
Rural Development Fund (EARDF) and 1M € from the Green Fund, following some modifications to the 
original proposal. Complementary funds from the CF and ERDF relate to the entire budgets of the Operational 
Program Transport Infrastructure, Environment and Sustainable Development and Regional Operational 
Programs for the intervention categories 085 ‘Biodiversity Protection and reinforcement nature and green 
infrastructure’ and 086 ‘Protection, restoration and sustainable use of Natura 2000 sites’. The following 
measures of EAFRD have been selected as they directly related to the Natura 2000 Network and have been 
linked to the LIFE IP 4 Natura project: Sub- measure 7.1 ‘Developing Thematic Management Plans in Protected 
Areas’, Action 10.1.1 ‘Protection of wild birds’, Measure 11 ‘Organic farming’ and Sub-measure 12.2 
'Compensation for Natura 2000 forest areas'. Finally, a national budget of 1 M€ has been linked to the project 
from national resources; it corresponds to a project entitled Implementation of 3 Species Action Plans (lesser 
white fronted goose – lesser kestrel – Egyptian vulture) which has been integrated into the Green Fund's 
Financing Programs. 

Monitoring, co-ordinating and mobilizing additional funding under LIFE IP 4 Natura is one of the most 
important actions of the project. In this context, the project team during the first phase of the project made a 
series of contacts with the services managing the funding associated with LIFE IP 4 Natura and the Operational 
Programme for Fisheries and Sea and communication officers from each organization were appointed so that 
there is immediate communication and information. In addition to monitoring complementary funds, a number 
of actions have been taken to improve coordination and mobilization of resources aimed at accelerating the 
specification of actions, ensuring resources for the implementation of species/habitats action plans, promoting 
priorities related to the PAF, avoiding overlapping and enhancing complementarity. The project team also 
participates in discussions on setting priorities during the 20121-2027 programming period. 

As for the progress of implementation of the complementary funding, the granted funds (approved 
projects) amount to a total budget of € 188,302,723 (53%). Funds of € 61,266,252 (17%) are to be granted 
(specifications / open calls), while 108,792,547 € (30%) are not yet requested. Ninety one per cent of approved 
funds 91% correspond to legal commitments (contracted projects). In total, the amount spent is € 32,734,735 
and corresponds to 9% of the € 358M linked with the LIFE IP 4 Natura in the Grant Agreement with the 
European Commission.  

In addition, there is a marked upward trend in project integration (intervention categories 085 and 086) by 
the Ministry of Environment and Physical Planning in the period 12/2017 to 11/2019 corresponding to Phase 1 
of the LIFE IP project 4 Natura, which is also reflected in the financial data of approved projects. In the 
Operational Program Transport Infrastructure, Environment and Sustainable Development 14 projects are 
implemented, 2 of which were approved prior to 11/2017, 1 was approved in the period 12/2017-11/2018 and 11 
were approved in the period 12/2018-11/2019. The Regional Operational Programs include 38 integrated 
projects, of which 10 were integrated before 11/2017, 14 joined the period 12/2017-11/2018 and 14 joined the 
period 12/2018-11/2019. In the EARDF 4 Measures / Sub-Measures / Actions have been associated with LIFE 
IP 4 Natura: Measure 11 on organic farming had been activated before 11/2017 with the first call for organic 
farming published on 01/2017 and the second on 12/2018, Sub-measure 7.1 for the preparation of thematic 
management plans for protected areas in agriculture and Action 10.1.1 for the conservation of wild birds were 
activated in 2019 and the calls were open in 01/2019 and 07/2019 respectively. Sub-measure 12.2, managed by 
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the General Directorate of Forests and Forest Environment - Directorate of Forests Management has not yet 
been activated. The Green Fund has approved a project to implement 3 bird action plans prior to the launch of 
LIFE IP 4 Natura. However, the contract with the contractor who will carry out the project is still pending. 

Detailed information on the specifications, calls and approved projects of complementary funding to LIFE 
IP 4 Natura is provided in the current document. 
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