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Νέες προκλήσεις, καλές πρακτικές και διαβούλευση με την κοινωνία  

Kαταφύγια 
Άγριας Ζωής Μικροί νησιωτικοί 

υγρότοποι 

NATURA 2000: 
Tόποι Κοινοτικής Σημασίας NATURA 2000: 

Eιδικές Ζώνες Διατήρησης 

Διαχείριση των περιοχών NATURA 2000:  

Έχει ρόλο η Περιφέρεια Κρήτης; 
 

Σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις; 



 

1. Εκ του Νόμου 

(αρμοδιότητες, 
υποχρεώσεις, 
καθήκοντα) 

Ο ρόλος της Περιφέρειας Κρήτης  



 
1. Βάσει της νομοθεσίας, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού... 

 

... Πραγματοποιεί περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και ελέγχει την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων. 

... Εξετάζει τις Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις και γνωμοδοτεί σχετικά ή επιβάλλει 
πρόσθετους όρους για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των προστατευόμενων 
περιοχών. 

... Εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, για την 
εξασφάλιση χρηματοδοτικών πηγών, καθώς και για προτάσεις μέτρων προς 
προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών (βιοτόπων 
κ.λπ.). 

 
 

 



 

1. Εκ του Νόμου 

(αρμοδιότητες, 
υποχρεώσεις, 
καθήκοντα) 

2. Γνωμοδότηση 

 ή λήψη 
αποφάσεων 

Ο ρόλος της Περιφέρειας Κρήτης  

Περιφερειακό Συμβούλιο, Επιτροπή Περιβάλλοντος 
 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού  



 

1. Εκ του Νόμου 

(αρμοδιότητες, 
υποχρεώσεις, 
καθήκοντα) 

2. Γνωμοδότηση 

 ή λήψη 
αποφάσεων 

3. Δράσεις και 

 πρωτοβουλίες 

Ο ρόλος της Περιφέρειας Κρήτης  



«Aντίληψη» της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών 



«Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου 

Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» 

1. Συμμετοχή σε Ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE IP  

Διάρκεια: 8 έτη (2018 – 2025). 
 
Συνολικός προϋπολογισμός: 17.000.000 ευρώ, από τα 
οποία:  
10.200.000 ευρώ χρηματοδότηση Ε.Ε,  
4.000.000 ευρώ εθνική συμμετοχή μέσω Πράσινου 
Ταμείου  
και 2.800.000 η ιδία συμμετοχή των εταίρων. 
 
Κατά τη διάρκεια του έργου: Συντονισμός για την 
κινητοποίηση πόρων για δράσεις σχετικές με τη 
βιοποικιλότητα και τη φύση από άλλα χρηματοδοτικά 
εργαλεία (ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακά Προγράμματα των 13 
Περιφερειών και Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης). 



«Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, 

των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» 

1. Συμμετοχή σε Ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE IP  

Οι κύριες δράσεις του έργου περιλαμβάνουν: 
 

1)  Εκπόνηση, θεσμοθέτηση και υλοποίηση σχεδίων δράσης για την προστασία ειδών και οικοτόπων 
Κοινοτικού Ενδιαφέροντος. 

 
2) Πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης σε 4 γεωγραφικές περιοχές της χώρας. 

 
3)  Δημιουργία καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης των Natura 2000. 

 
4) Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των 
προστατευόμενων περιοχών. 
 
5) Χαρτογράφηση και εκτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών σε όλες τις Natura της χώρας. 
 
6) Ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000. 
 
7) Επικαιροποίηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000 για την περίοδο 
2021-2027. 
 
8) Συντονισμός και παρακολούθηση των έργων που αφορούν τις περιοχές Natura 2000 και 
χρηματοδοτούνται από όλες τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές. 



2.  

Κοινές Στρατηγικές και Καλές Πρακτικές για τη 
Βελτίωση της Διακρατικής Προστασίας της 
Ακεραιότητας, και των Υπηρεσιών των 
Οικοσυστημάτων 

Δικτύωση: η διαδικασία που προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών μεταξύ ατόμων 
και ομάδων που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα. 

Βιοποικιλότητα  

Προστατευόμενες 
περιοχές 

Οικοσυστημικές 
υπηρεσίες 

 

Ανάπτυξη καλών 
πρακτικών και κοινών 

στρατηγικών 
προστασίας περιοχών 
και οικοσυστημικών 

υπηρεσιών 

 

Διακρατική 
δικτύωση φορέων 

και Υπηρεσιών 

Πιλοτική περιοχή 

Είδη - δείκτες 

Οικοσυστημικές 
Υπηρεσίες 

Ενημέρωση και 
συμμετοχή των 

πολιτών  



Πιλοτική περιοχή:  
ΒΑ Άκρο Κρήτης 

Μαυροπετρίτης 

Εταίροι από Ιταλία, Αλβανία, Κροατία και Σλοβενία. 
Διάρκεια: 2 χρόνια και παράταση 



ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Καταγεγραμμένα: 
Φυτικά και ζωικά είδη 
 
Τύποι οικοτόπων 
 
Οικοσυστημικές Υπηρεσίες 
 
Επιλογή ειδών – δεικτών 
 
 
 
 
Ενημέρωση πολιτών, επισκεπτών, φορέων 
 
«Πρόσκληση» να συμμετέχουν στην 
παρατήρηση των ειδών – δεικτών και των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών.  
 
 
 
 



3. Λύσεις βασισμένες στη φύση:  
ενέργειες προστασίας, βιώσιμης διαχείρισης και 
αποκατάστασης φυσικών οικοσυστημάτων ή 
οικοσυστημάτων που έχουν υποστεί μεταβολές, 
οι οποίες (ενέργειες) είναι ικανές να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και 
προσαρμοστικά τις κοινωνικές προκλήσεις, 
προσφέροντας ταυτόχρονα οφέλη για την 
ανθρώπινη ευημερία και για τη βιοποικιλότητα 
(IUCN – Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης).  



4. Ανάδειξη και προώθηση  
των περιοχών NATURA 2000 της Κρήτης 

 

 Σύνολο πληροφοριών σε διάφορες μορφές 
για τις περιοχές Natura 2000 της Κρήτης. 
 
-Έντυπο υλικό (Οδηγοί, φυλλάδια, αφίσες) 
 

- Ντοκιμαντέρ 
 

- Πληροφορίες και χαρτογράφηση των 
λιβαδιών της ποσειδωνίας 
 

- Εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών 

https://www.crete.gov.gr/category/programmata-erga/natura2000/ 





5. Συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και με τα  
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Κρήτης  

 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας και 

νερού 

Βιοποικιλότητα 
και φυσικό 
περιβάλλον 

Αγροδιατροφή 





Περιφερειακός Στρατηγικός Σχεδιασμός για τη βιοποικιλότητα και τις 
προστευόμενες περιοχές;;; 

 
Θα μας ωφελούσε;; 

 
 
 
 
Πού 

βρισκόμαστε 
τώρα; 

Πού θέλουμε 
να πάμε; 

Πώς θα πάμε 
εκεί που 
θέλουμε; 

Δεν προβλέπεται από 
τη νομοθεσία, όπως 
συμβαίνει για το θέμα 
της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή  



Σχεδιάζοντας το σχεδιασμό... (Planning to plan...) 

• Αρχικός στόχος: μια σύγχρονη και σαφής «εικόνα» 
για τη βιοποικιλότητα και την κατάστασή της. 

 

• Καλή γνώση της γεωγραφικής κατανομής των 
ενδημικών και σπάνιων ειδών. 

 

• Πού υπάρχουν κενά στη γνώση μας για τη 
βιοποικιλότητα;  

 

 

 



Νέα προοπτική με τους Φορείς 
Διαχείρισης! 



Άννα Καγιαμπάκη 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος &  

Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης 

Τηλ. 2813-410118 

kagiampaki@crete.gov.gr 

 

Σας ευχαριστώ! 


