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«The ecological services, social benefits and economic value of the ecosystem services in Natura 2000 sites in Crete» 

LIFE13 INF/GR/000188 (Acronym: LIFE Natura2000ValueCrete) 
 

«Διαχείριση των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000: Νέες προκλήσεις, καλές πρακτικές και 
διαβούλευση με την κοινωνία». 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

σε Συνάντηση Εργασίας με θέμα:  

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018, ώρα 09.30 π.μ. 

Έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου, Κόλπος Δερματά)  

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) σας προσκαλεί στη Συνάντηση 

Εργασίας που διοργανώνει τη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018 ώρα 09.30π.μ. στην Έκθεση του Μουσείου 

Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου) στο Ηράκλειο.  

 

Το θέμα της Συνάντησης Εργασίας είναι η «Διαχείριση των περιοχών του Δικτύου NATURA2000: Νέες 

προκλήσεις, καλές πρακτικές και διαβούλευση με την κοινωνία» και σε αυτήν θα συμμετάσχουν 

προσκεκλημένοι ομιλητές από Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΟΤΑ της Κρήτης, το ΓΕΩΤΕΕ/Παράρτημα Κρήτης καθώς και 

από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας. Θα αναπτυχθούν θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία 

των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις 

προκλήσεις που αυτοί αντιμετωπίζουν, τις καλές πρακτικές σε σχέση με τη διαχείριση και την άσκηση 

οικονομικών δραστηριοτήτων εντός των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και τρόπους αξιοποίησης 

χρηματοδοτικών εργαλείων και εποικοδομητικής συνεργασίας με την τοπική κοινωνία. 

 

Η Συνάντηση Εργασίας υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «LIFE Natura2000 Value Crete» («Οι 

οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των 

οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13 INF/GR/000188) και απευθύνεται στο 

ευρύ κοινό, καθώς και σε όσους ασκούν οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές NATURA 2000 

(επαγγελματίες τουρισμού, αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, κ.α.) ή δραστηριοποιούνται στη διατήρηση 

και προστασία του περιβάλλοντος (τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσιες υπηρεσίες, οικολογικές οργανώσεις, 

κλπ) των περιοχών αυτών.  
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Για περισσότερες πληροφορίες:  

Μπορείτε να επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα του  Έργου http://www.ecovalue-crete.eu  ή να μας 

ακολουθήσετε στο Facebook @LIFENATURA2000ValueCrete  

Τηλ. επικοινωνίας:  

Παναγιώτης Γεωργιακάκης, +30 6974109961  
Γωγώ Πιλιγκότση, +30 6936162554 
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