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«Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η
οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις
περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη»
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Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
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«Το πρόγραμμα “LIFE Natura2000 Value Crete”, οι
προστατευόμενες περιοχές της Κρήτης και οι
οικοσυστημικές υπηρεσίες τους»
Δρ. Μιχάλης Προμπονάς, Πανεπιστήμιο Κρήτης – ΜΦΙΚ,
Συντονιστής έργου “LIFE Natura2000 Value Crete”
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
 Πρόγραμμα LIFE+ Πληροφόρηση & Επικοινωνία 2013
 Συντονιστής Δικαιούχος (Εταίρος 1): Πανεπιστήμιο Κρήτης –
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), http://www.nhmc.uoc.gr
 Συνδικαιούχος (Εταίρος 2): Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΑΔΚ),
Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, Διεύθυνση
Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, http://www.apdkritis.gov.gr
 Συνδικαιούχος (Εταίρος 3): Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ/
BirdLife Ελλάδα), http://www.ornithologiki.gr
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ΓΙΑΤΙ ένα πρόγραμμα LIFE+ Πληροφόρηση & Επικοινωνία
στις περιοχές ΝATURA 2000 στην Κρήτη;

Οι περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη αντιμετωπίζουν μια σειρά
περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως:
α) καταστροφή παράκτιων ενδιαιτημάτων λόγω της τουριστικής ανάπτυξης,
β) υποβάθμιση ορεινών περιοχών, και
γ) απώλεια βιοποικιλότητας λόγω εντατικής γεωργίας, εγκατάλειψης των
παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και θνησιμότητας συγκεκριμένων ειδών
πανίδας εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
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Η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων σχετικά με τη
σημασία της προστασίας ειδών και ενδιαιτημάτων, σε συνδυασμό με την
εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων, είναι συχνά πιο αποτελεσματικός τρόπος
για την επίτευξη διαχειριστικών στόχων σε σύγκριση με την εφαρμογή της
εθνικής και/ή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
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Το έργο LIFE13 INF/GR/00188 με τίτλο: «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα
κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων
στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» (Ακρωνύμιο έργου: “LIFE
Natura2000 Value Crete”) έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις περιοχές του
Δικτύου NATURA 2000 (N2000) στην Κρήτη και να παρακινήσει το ευρύ κοινό
να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έχουν
αναγνωριστεί, με την ενσωμάτωση των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων και της
βιοποικιλότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Βασικός στόχος είναι να αναδειχθεί η καταστροφή που θα προκαλέσει η
απώλεια της βιοποικιλότητας στην οικονομία και στην κοινωνία της Κρήτης, να
διευκρινιστούν οι παρερμηνείες γύρω από τις περιοχές του Δικτύου N2000, και
να προωθηθεί η σχέση ανάμεσα στην Πράσινη Οικονομία και τη δημιουργία
ευκαιριών απασχόλησης για τις παρούσες και τις επόμενες γενιές.
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Δίκτυο NATURA 2000
 Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών «NATURA 2000»
αποτελεί το βασικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την
προστασία της βιοποικιλότητας.
 Βασίζεται σε δύο Ευρωπαϊκές Οδηγίες: Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας» («Οδηγία Οικοτόπων») και Οδηγία 2009/147/ΕΚ «για τη
διατήρηση των άγριων πτηνών» («Οδηγία Πτηνών», αντικατάσταση
αρχικής Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ).
 Η «Οδηγία Οικοτόπων» θεσμοθετεί ένα συνεκτικό οικολογικό Δίκτυο
Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (Special Areas of Conservation – SACs /
ΕΖΔ), με την ονομασία «NATURA 2000».
 Επίσης, στο Δίκτυο Ν2000 συμπεριλαμβάνονται και οι Ζώνες Ειδικής
Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (Special Protection Areas – SPAs /
ΖΕΠ), που θεσμοθετήθηκαν από την «Οδηγία Πτηνών».

Δίκτυο NATURA 2000
 Η Οδηγία Οικοτόπων προστατεύει πάνω από 1.000 είδη και περίπου
230 πολύτιμους τύπους οικοτόπων, που θεωρούνται ότι είναι
ευρωπαϊκής σημασίας.
 Σε επίπεδο Ε.Ε. υπάρχουν >27.000 περιοχές ενταγμένες στο Δίκτυο
Ν2000 (>780.000 km2, 18,12% του εδάφους της E.E.), που είναι το
μεγαλύτερο συντονισμένο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών σε
παγκόσμιο επίπεδο.
 Η αξία του Δικτύου NATURA 2000 επεκτείνεται πέρα από την
προστασία της βιοποικιλότητας. Επιπρόσθετα, παρέχει στην κοινωνία
πολύτιμες υπηρεσίες των οικοσυστημάτων, π.χ. γλυκό νερό,
αποθήκευση άνθρακα, προστασία από πλημμύρες, χιονοστιβάδες και
διάβρωση των ακτών, υπηρεσίες τουρισμού και αναψυχής κ.ά.

Δίκτυο NATURA 2000 στην Ελλάδα
 Στο Δίκτυο NATURA 2000 έχουν ενταχθεί 419 περιοχές στην Ελλάδα
(περίπου το 27% της χερσαίας επιφάνειας της χώρας και το 6% των
χωρικών υδάτων), από τις οποίες:
 241 περιοχές είναι χαρακτηρισμένες ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας
(ΤΚΣ / SCIs) [Απόφαση Επιτροπής 19/07/2006, OJ EU L.259/1 στις
21/09/2006],
 202 περιοχές είναι χαρακτηρισμένες ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας
(ΖΕΠ / SPAs), ενώ
 24 περιοχές φέρουν και τους δύο χαρακτηρισμούς (ΖΕΠ / ΤΚΣ).
 Από τους 241 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας, οι 239 χαρακτηρίστηκαν
ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ / SACs) με τον Ν.3937/2011 (ΦΕΚ
60/Α/31-03-2011).
 Η έκταση του Ελληνικού Δικτύου NATURA 2000 αντιστοιχεί στο
4,13% της συνολικής έκτασης του Δικτύου στην Ε.Ε.

Δίκτυο NATURA 2000 στην Κρήτη
 Η βιοποικιλότητα της Κρήτης είναι από τις σημαντικότερες στην
Ευρώπη, τόσο σε αριθμό ειδών όσο και σε ενδημισμό, αποτέλεσμα
της γεωμορφολογίας, της θέσης και της παλαιογεωγραφικής ιστορίας
του νησιού.
 Η χλωρίδα της Κρήτης περιλαμβάνει 1.742 είδη και υποείδη, ενώ 159
από αυτά υπάρχουν μόνο στην Κρήτη, διαμορφώνοντας έτσι το
ποσοστό ενδημισμού της κρητικής χλωρίδας σε 9,1%.
 Η πανίδα είναι λιγότερο γνωστή από τη χλωρίδα. Περίπου 350 είδη
ορνιθοπανίδας απαντώνται στην Κρήτη, τόσο λόγω της μεγάλης
ποικιλίας βιοτόπων όσο και εξαιτίας του ότι αποτελεί πέρασμα για
μεταναστευτικά πουλιά. Επίσης, 120 είδη ορνιθοπανίδας φωλιάζουν
στο νησί.
 Οι ομάδες με τα περισσότερα ενδημικά είδη είναι τα χερσαία
σαλιγκάρια, τα έντομα, τα διπλόποδα, τα ισόποδα και τα αραχνίδια.

Δίκτυο NATURA 2000 στην Κρήτη
 Το Δίκτυο NATURA 2000 στην Κρήτη καλύπτει περίπου το 30% της έκτασης
του νησιού και περιλαμβάνει 53 περιοχές.
 27 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ),
 25 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Οδηγία 2009/147/ΕΚ), και
 1 περιοχή έχει και τους δύο χαρακτηρισμούς (ΕΖΔ + ΖΕΠ).

Υπηρεσίες οικοσυστημάτων σε περιοχές
του Δικτύου ΝATURA 2000
 Η προστασία και η διατήρηση των οικοσυστημάτων των περιοχών του
Δικτύου NATURA 2000 παρέχει σημαντικά οφέλη για τις τοπικές
οικονομίες και ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για την ανάπτυξη
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με περιβαλλοντικό
προσανατολισμό, την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής
συνοχής, αλλά και τη διαφύλαξη του πολιτιστικού τοπίου ως κοινό
έργο της φύσης και των ανθρώπων.

Υπηρεσίες οικοσυστημάτων σε περιοχές
του Δικτύου ΝATURA 2000
 Οι προστατευόμενες περιοχές παρέχουν μια σειρά από οφέλη (άμεσα
και έμμεσα), που αναφέρονται ως «υπηρεσίες οικοσυστημάτων» ή
«οικοσυστημικές υπηρεσίες» (ecosystem services).
 Ως «υπηρεσίες οικοσυστημάτων» ορίζονται οι υπηρεσίες που
παρέχονται από το φυσικό περιβάλλον και ωφελούν τον άνθρωπο.
Περιλαμβάνουν την τροφή, το νερό, τη ξυλεία, τις πρώτες ύλες που
είναι απαραίτητες για φαρμακευτικούς και άλλους ζωτικής σημασίας
σκοπούς, φυσικές διεργασίες όπως η φωτοσύνθεση και η
εδαφογένεση που διαμορφώνουν την ποιότητα του αέρα, το κλίμα και
τις βροχοπτώσεις, καθώς και πολιτιστικές υπηρεσίες όπως η αισθητική
του τοπίου και η αναψυχή.
 Η βιοποικιλότητα, ως συστατικό στοιχείο των λειτουργιών των
οικοσυστημάτων, παίζει πρωταρχικό ρόλο στην ικανότητά τους να
παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες.

Υπηρεσίες οικοσυστημάτων σε περιοχές
του Δικτύου ΝATURA 2000

Υπηρεσίες οικοσυστημάτων σε περιοχές
του Δικτύου ΝATURA 2000
 Η ύπαρξη του Δικτύου Ν2000 διασφαλίζει ότι τα τοπικά οικοσυστήματα
θα είναι πλούσια σε χλωρίδα και πανίδα για να συνεισφέρουν σε μια
βιώσιμη αγροτική και οικοτουριστική ανάπτυξη.
 Η ανάπτυξη οικοτουριστικών επιχειρήσεων, η παραγωγή και τυποποίηση
βιολογικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, η ανάγκη για
εξειδικευμένο προσωπικό σε δράσεις διαχείρισης, εντάσσονται στο ευρύ
φάσμα ευκαιριών για ενίσχυση της τοπικής αγοράς εργασίας που
παρέχει η ένταξη μιας περιοχής στο Δίκτυο Ν2000, ενώ ταυτόχρονα
διασφαλίζεται η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.
 Η προστασία – διατήρηση του φυσικού τοπίου αποτελεί από μόνο του
ένα τουριστικό προϊόν, που προσελκύει επισκέπτες ολόκληρο τον χρόνο.

LIFE13 INF/GR/000188
«Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών
των οικοσυστημάτων στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη»

Περιγραφή δράσεων (επιλεκτικά)

A. Διαχείριση Έργου & Παρακολούθηση της πορείας του
A1. Διαχείριση Έργου / A5. Παρακολούθηση Έργου
Δημιουργία της Επιτροπής Συντονισμού του Έργου (Project Steering
Committee / PSC). Υπεύθυνη για τη συνολική υλοποίηση του έργου και
τον συντονισμό των δράσεων. Συζητήσεις με κοινωνικούς εταίρους.
Έχουν γίνει συνολικά 5 συναντήσεις της ΕΣΕ έως και τον Μάιο 2017.

Δημιουργία της Συμβουλευτικής Ομάδας Κοινωνικών Εταίρων
(Stakeholders Consultative Team / SCT). Συναντήσεις σε ετήσια βάση.
Διαβούλευση της ΕΣΕ με τους κοινωνικούς εταίρους σε συνεχή βάση για
την παρακολούθηση του έργου. Μέλη της ΣΟΚΕ είναι: α) Ενώσεις
Κτηνοτρόφων, β) Ενώσεις Αγροτών, γ) Ενώσεις Αλιέων, δ) Κυνηγετικοί
Σύλλογοι, ε) Σύλλογοι / Ενώσεις Επαγγελματιών Τουρισμού, κ.ά. Έχουν
γίνει συνολικά 3 συναντήσεις της ΕΣΕ με τη ΣΟΚΕ έως τον Μάιο 2017.
A2. Δράσεις δικτύωσης, επισκέψεις, συναντήσεις, ανταλλαγή
πληροφοριών με άλλα σχετικά προγράμματα (LIFE ή μη)
Δικτύωση με 7 έργα LIFE & συμμετοχή σε 7 δράσεις δικτύωσης.

B. Προπαρασκευαστικές Δράσεις
B1. Επικαιροποίηση στοιχείων και εγκατάσταση ενός μηχανισμού ενεργούς
πληροφόρησης (clearing house mechanism) για τις περιοχές του Δικτύου
N2000
 Ενημέρωση γνώσεων για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των περιοχών του
Δικτύου Ν2000 της Κρήτης.
 Αποτίμηση της τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης.
 Διασύνδεση ανάμεσα στην Οικολογία και την Οικονομία.
 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) για την περιοχή των Λευκών Ορέων. E

B2. Επικοινωνιακή στρατηγική για την αύξηση της ευαισθητοποίησης στις
οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές αξίες των υπηρεσιών των
οικοσυστημάτων στις περιοχές του Δικτύου N2000 της Κρήτης
 NATURA 2000 – Ζωή για όλους
Μηνύματα έργου
 NATURA 2000 – Φροντίδα, αγαθά, επένδυση
Λογότυπο έργου
 NATURA 2000 – Σπόρος ανάπτυξης
 NATURA 2000 – Αγαθά κορυφής
 NATURA 2000 – Θάλασσα ζωής

C. Δράσεις Επικοινωνίας / Εκστρατείες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης

C1. Έντυπο υλικό επικοινωνίας: Βιβλία
3 Βιβλία (56 σελίδες το καθένα)
50.000 αντίτυπα συνολικά

Περιεχόμενα βιβλίων:
ES* σε αγροτικές περιοχές N2000
ES* σε ορεινές περιοχές N2000
ES* σε παράκτιες περιοχές N2000





Φύση, Κοινωνία και Οικονομία
Βιοποικιλότητα σε περιοχές N2000
Θέσεις εργασίας και ευκαιρίες απασχόλησης
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

*ES = Ecosystem Services

C. Δράσεις Επικοινωνίας / Εκστρατείες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης

C2-C8. Έντυπο υλικό επικοινωνίας: Αφίσες, Banners, T-shirts,
Καπέλα, Αυτοκόλλητα, Ημερολόγια (Έτη 2016 & 2017)

C. Δράσεις Επικοινωνίας / Εκστρατείες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης
C9. Οπτικοακουστικό υλικό επικοινωνίας: Ντοκιμαντέρ (διάρκεια: 30 min)

C10. Οπτικοακουστικό υλικό επικοινωνίας: 3 Ραδιοφωνικά Μηνύματα
C11. Οπτικοακουστικό υλικό επικοινωνίας: 3 Τηλεοπτικά Μηνύματα

C. Δράσεις Επικοινωνίας / Εκστρατείες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης
C12-C15. Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης: Workshops, τοπικά
φεστιβάλ, ανοικτές εκδηλώσεις, κινητή έκθεση φωτογραφίας

• 26 Workshops σε όλους τους Δήμους της Κρήτης.
• Τίτλος των workshops: “Περιοχές NATURA 2000 : Ευκαιρία ή
Εμπόδιο για την Ανάπτυξη;”
• Προσπάθεια εμπλοκής τοπικών κοινωνικών εταίρων.
• Διοργάνωση των Workshop σε συνεργασία με Δήμους και/ή
τις τοπικές ομάδες των κοινωνικών εταίρων.

C. Δράσεις Επικοινωνίας / Εκστρατείες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης

C. Δράσεις Επικοινωνίας / Εκστρατείες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης

C. Δράσεις Επικοινωνίας / Εκστρατείες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης
C20. Κέντρο Ενημέρωσης (Αίθουσα NATURA 2000) για τη
Διεπιστημονική Αξία του Δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη

D. Δράσεις Εκπαίδευσης
D1. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για τις ομάδες-στόχους
• 2 Σεμινάρια για δημοσιογράφους / εργαζόμενους σε ΜΜΕ
• 2 Σεμινάρια για επαγγελματίες του τουρισμού
• 3 Σεμινάρια για φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης
(Ηράκλειο & Ρέθυμνο) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά)

F. Επικοινωνία και Δημοσιοποίηση του Έργου και των Αποτελεσμάτων του
F1. Ιστοσελίδα έργου: http://www.ecovalue-crete.eu
Twitter: https://twitter.com/Natura2000value
Facebook: LIFE NATURA2000Value Crete

F. Επικοινωνία και Δημοσιοποίηση του Έργου και των Αποτελεσμάτων του
F2. Δημοσιοποίηση και προβολή των
σημαντικότερων αποτελεσμάτων και
παραδοτέων του έργου
•
•
•
•

Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια κ.ά.
12 e-Newsletters (κάθε 4 μήνες)
Φυλλάδιο έργου (δίγλωσσο)
Banner του έργου

F3. Ενημερωτικές Πινακίδες
Έχουν ήδη τοποθετηθεί 5 Ενημερωτικές
Πινακίδες του έργου

F4. Εκλαϊκευμένη Αναφορά (Layman’s
Report)
Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο τέλος
του έργου (Ιούνιος 2018)

LIFE13 INF/GR/000188
«Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών
των οικοσυστημάτων στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη»

mprobonas@nhmc.uoc.gr
mprobonas@gmail.com

http://www.nhmc.uoc.gr
http://www.ecovalue-crete.eu

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΜΦΙΚ)
Κτήρια Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 2208, 714 09 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ. +30 2810 393265, Fax. +30 2810 393294

