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Γιαηί ένα ππόγπαμμα LIFE+ Πληποθόπηζη &
Δπικοινωνία ζηιρ πεπιοσέρ Ν2000 ζηην Κπήηη;

Οη πεξηνρέο ηνπ Γηθηύνπ Natura 2000 (N2000) ζηελ Κξήηε εμαθνινπζνύλ λα
αληηκεησπίδνπλ κηα ζεηξά πεπιβαλλονηικών πποβλημάηων, όπσο:
α) καηαζηποθή παπάκηιων ενδιαιηημάηων ιόγσ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο,
β) ςποβάθμιζη οπεινών πεπιοσών, θαη
γ) απώλεια βιοποικιλόηηηαρ ιόγσ ηεο εληαηηθήο γεσξγίαο, ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ παξαδνζηαθώλ γεσξγηθώλ πξαθηηθώλ θαη ηεο ζλεζηκόηεηαο
ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ ηεο παλίδαο εμαηηίαο αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ.
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Ζ ενημέπωζη – εςαιζθηηοποίηζη ηων ηοπικών κοινοηήηων
ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο εηδώλ θαη ελδηαηηεκάησλ, ζε
ζπλδπαζκό κε ηελ εθαπμογή διασειπιζηικών μέηπων, είλαη ζπρλά
πην απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο γηα ηελ επίηεπμε δηαρεηξηζηηθώλ
ζηόρσλ ζε ζύγθξηζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο
λνκνζεζίαο.
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 Αντικείμενο του ζργου είναι θ υλοποίθςθ εκςτρατείασ περιβαλλοντικήσ
ενημζρωςησ του πλθκυςμοφ που κατοικεί και δραςτθριοποιείται εντόσ των
περιοχών NATURA 2000 (αγρότεσ, κτθνοτρόφοι, κυνθγοί, εργαηόμενοι ςτον
τουριςτικό τομζα, υπάλλθλοι δθμόςιων υπθρεςιών και Οργανιςμών Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ, εργαηόμενοι ςτα ΜΜΕ, μθχανικοί, μακθτζσ, φοιτθτζσ,
επιςκζπτεσ), αλλά και του ευρφτερου πλθκυςμοφ τθσ Κριτθσ για τθν
περιβαλλοντικι, οικονομικι και κοινωνικι αξία των περιοχών που ζχουν
ενταχκεί ςτο Δίκτυο Ν2000. Ζμφαςθ κα δοκεί ςτα είδη χαρακτηριςμοφ των
περιοχών του Δικτφου Ν2000, κφρια ςτθν ορνιθοπανίδα τθσ Κριτθσ.
 Απώτεροσ ςκοπόσ του ζργου είναι θ ανάδειξθ τθσ πολφτιμθσ ςυνειςφοράσ των
υπηρεςιών των οικοςυςτημάτων ςτθν κοινωνικι ευθμερία και οικονομικι
ανάπτυξθ των τοπικών κοινωνιών, θ προώκθςθ εναλλακτικών –
περιβαλλοντικά ωφζλιμων – οικονομικών δραςτηριοτήτων και θ καλλιζργεια
δεξιοτήτων του τοπικοφ πλθκυςμοφ, ζτςι ώςτε να εμπλακεί ενεργά ςτθν
προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ ςτθν Κριτθ.

http://www.ecovalue-crete.eu/el

Πποζηαηεςόμενερ Πεπιοσέρ
Οη πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο απνηεινύλ έλα από ηα
ζεκαληηθόηεξα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε
ησλ ηδηαηηέξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θπζηθνύ
πεξηβάιινληνο. Πξόθεηηαη θπξίσο γηα:
 Φπζηθέο πεξηνρέο κε απηνθπή ρισξίδα θαη άγξηα παλίδα,
πνπ εκπεξηέρνπλ είδε πνπ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά, ζπάληα
ή απεηινύκελα κε εμαθάληζε.
 Πνιύηηκνπο βηνηόπνπο.
 Ηδηαίηεξνπο θπζηθνύο γεσκνξθνινγηθνύο θαη θπζηνγεσγξαθηθνύο ζρεκαηηζκνύο.
 Σνπία κε ηδηαίηεξα αηζζεηηθά θαη θπζηνγλσκηθά γλσξίζκαηα.

Σι είναι οι Πποζηαηεςόμενερ
Φςζικέρ Πεπιοσέρ;
 Πεξηνρέο

νξηνζεηεκέλεο κε
ζαθήλεηα, ζηελ έθηαζε ησλ
νπνίσλ νη αλζξώπηλεο
δξαζηεξηόηεηεο απαγνξεύνληαη
ή αζθνύληαη κε πεξηνξηζκνύο
πξνο όθεινο ηεο θύζεο.
 Έρνπλ ππνγξαθεί πνιιέο
δηεζλείο ζπκβάζεηο γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο θύζεο (π.ρ.
ύκβαζε Ρακζάξ [1971],
ύκβαζε Βέξλεο [1979],
ύκβαζε γηα ηελ Βηνινγηθή
Πνηθηινκνξθία [Ρίν, 1992]
θ.ά.).
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 Σν Δςπωπαϊκό Γίκηςο Πποζηαηεςόμενων Πεπιοσών
«NATURA 2000» απνηειεί ην βαζηθό λνκηθό θαη ζεζκηθό
πιαίζην ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο.
 Βαζίδεηαη ζε δύν Δπξσπατθέο Οδεγίεο: ηελ Οδηγία
92/43/ΔΟΚ «Για τη διατήρηση των υσσικών οικοτόπων
καθώς και της άγριας πανίδας και τλωρίδας» («Οδηγία
Οικοηόπων») θαη ηελ Οδηγία 2009/147/ΔΚ «Για τη
διατήρηση των άγριων πτηνών» («Οδηγία Πηηνών», πνπ
έληαμε όιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη αληηθαηέζηεζε ηελ απσική
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ).
 Κύξηνο ζηόρνο ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ είλαη ε πξνζηαζία
ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ησλ
θπζηθώλ νηθνηόπσλ ζην επξσπατθό έδαθνο.

Γίκηςο NATURA 2000
(Σςνέσεια)
 Ζ «Οδεγία Οηθνηόπσλ» ζεζκνζεηεί έλα ζπλεθηηθό νηθνινγηθό
Γίθηπν Διδικών Εωνών Γιαηήπηζηρ (Special Areas of
Conservation – SACs / ΔΕΓ), κε νλνκαζία «NATURA 2000».
 Οη ΔΕΓ πξνθύπηνπλ από ηνπο Σόποςρ Κοινοηικήρ ημαζίαρ
(Sites of Community Importance – SCIs / ΣΚ), πνπ
ραξαθηεξίδνληαη βάζεη ησλ νηθνηόπσλ πξνηεξαηόηεηαο θαη ησλ
εηδώλ άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο πνπ θηινμελνύλ.
 Οι οικόηοποι και ηα είδη σλωπίδαρ και πανίδαρ πνπ ηίζεληαη
ζε πξνηεξαηόηεηα απαξηζκνύληαη ζηα Παξαξηήκαηα (Annexes)
ηεο «Οδεγίαο ησλ Οηθνηόπσλ».
 Δπίζεο, ζην Γίθηπν Ν2000 ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη Εώνερ
Διδικήρ Πποζηαζίαρ γηα ηελ νξληζνπαλίδα (Special
Protection Areas – SPAs / ΕΔΠ) από ηελ «Οδεγία ησλ
Πηελώλ».
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(Σςνέσεια)
 Ζ «Οδεγία ησλ Οηθνηόπσλ» αληηπξνζσπεύεη ηελ πην θηιόδνμε
πξσηνβνπιία γηα ηε διαηήπηζη ηηρ βιοποικιλόηηηαρ ζηελ Δ.Δ. (ζε
28 θξάηε-κέιε).
 Ζ Οδεγία Οηθνηόπσλ πποζηαηεύει πάνω από 1.000 είδη και
πεπίπος 230 πολύηιμοςρ ηύποςρ οικοηόπων, πνπ ζεσξνύληαη
όηη είλαη επξσπατθήο ζεκαζίαο.
 Γεκηνπξγήζεθε έλα εςπωπαϊκό δίκηςο ΠΠ.
 ε επίπεδν Δ.Δ. ππάξρνπλ 26.000 πεπιοσέρ εληαγκέλεο ζην δίθηπν
Ν2000 (> 780.000 km2, 18,5% ηνπ εδάθνπο E.E.) πνπ είλαη ην
κεγαιύηεξν ζπληνληζκέλν δίθηπν πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ ζε
παγθόζκην επίπεδν.
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(Σςνέσεια)

 Ζ αμία ηνπ Γηθηύνπ Ν2000 επεθηείλεηαη πέξα από ηελ
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. Δπηπξόζζεηα, παξέρεη ζηελ
θνηλσλία πνιύηηκεο ςπηπεζίερ ηων οικοζςζηημάηων, π.ρ.
γιπθό λεξό, απνζήθεπζε άλζξαθα, πξνζηαζία από πιεκκύξεο,
ρηνλνζηηβάδεο θαη δηάβξσζε ησλ αθηώλ, ππεξεζίεο ηνπξηζκνύ
θαη αλαςπρήο, θ.ά.
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Δίκησο NATURA 2000

Οδηγία για Ποσλιά
2009/147/ΕΙ

(79/409/ΕΟΙ)

Είδη ηοσ Παραρηήμαηος
Θ και άλλα
μεηαναζηεσηικά

Οδηγία για
Οικοηόποσς
92/43/EOK
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Ζώνες Ειδικής
Προζηαζίας
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Κίζηα με
Σόποσς
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ημαζίας
(ΣΙ / SCIs)

Ειδικές
Ζώνες
Διαηήρηζης
(ΕΖΔ / SACs)

Δίκησο
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2000

ΣΗ ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΗ
ΚΟΗΝΟΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ
Θεζπίδνληαο έλα δίθηπν πεξηνρώλ πνπ θαιύπηνπλ ην
ζύλνιν ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο νηθνηόπσλ θαη
εηδώλ, ην Γίθηπν NATURA 2000 πξνηίζεηαη λα
απνηειέζεη έλα δπλακηθό θαη δσληαλό δίθηπν πνπ ζα
δηαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζή ηνπο.
Σο Γίκηςο N2000 δεν είναι ένα ζύζηημα αςζηηπά
πποζηαηεςόμενων θςζικών πεπιοσών όπος
αποκλείεηαι κάθε ανθπώπινη δπαζηηπιόηηηα.

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΝΣΟ ΠΔΡΗΟΥΩΝ
ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΝΑTURA 2000
 Γιασείπιζη δαζών: Μέζνδνη ζπγθνκηδήο μύινπ,

επεκβάζεηο ζε πεξηνρέο θσιηάζκαηνο πξνζηαηεπόκελσλ
εηδώλ.
 Γεωπγία – Κηηνοηποθία: Πξνώζεζε παξαδνζηαθώλ
κεζόδσλ, εθαξκνγή αγξνπεξηβαιινληηθνύ θαλνληζκνύ
2078/92/ΔΟΚ.
 Σοςπιζμόρ: πκβαηή αλάπηπμε, πξνώζεζε ελαιιαθηηθώλ
κνξθώλ ηνπξηζκνύ.
 Αλιεία – Ησθςοκαλλιέπγειερ: Πξνζηαζία αιηεπηηθώλ
πόξσλ, έιεγρνο ηεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο.
 Μεηαλλεςηικέρ – εξοπςκηικέρ δπαζηηπιόηηηερ:
Απζηεξόο έιεγρνο ηεο ρσξνζέηεζεο.
 Κςνήγι: Απαγόξεπζε κόλν ζε πεξηπηώζεηο δηαηάξαμεο
εηδώλ.

Γίκηςο NATURA 2000
ζηην Δλλάδα
 ην Γίθηπν NATURA 2000 έρνπλ εληαρζεί 419 πεπιοσέρ ζηην
Δλλάδα (πεξίπνπ ην 27% ηεο ρεξζαίαο επηθάλεηαο ηεο ρώξαο
θαη ην 6% ησλ ρσξηθώλ πδάησλ), από ηηο νπνίεο:
 241 πεξηνρέο είλαη ραξαθηεξηζκέλεο σο Σόποι Κοινοηικήρ
ημαζίαρ (ΣΚ / SCIs) [Απόθαζε Δπηηξνπήο 19/07/2006,
OJ EU L.259/1 ζηηο 21/09/2006],
 202 πεξηνρέο είλαη ραξαθηεξηζκέλεο σο Εώνερ Διδικήρ
Πποζηαζίαρ (ΕΔΠ / SPAs), ελώ
 24 πεξηνρέο θέξνπλ θαη ηνπο δύν ραξαθηεξηζκνύο (ΕΔΠ /
ΣΚ).
 Από ηνπο 241 Σόπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο, οι 239
ραξαθηεξίζηεθαλ σο Διδικέρ Εώνερ Γιαηήπηζηρ (ΔΕΓ /
SACs) κε ηνλ Ν.3937/2011 (ΦΔΚ 60/Α/31-03-2011).
 Ζ έθηαζε ηνπ Διιεληθνύ Γηθηύνπ NATURA 2000 αληηζηνηρεί
ζην 4,13% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ δηθηύνπ ζηελ Δ.Δ.

Γίκηςο NATURA 2000
ζηην Δλλάδα (Σςνέσεια)
 Ζ κεγάιε πνηθηιόηεηα ησλ νηθνηόπσλ ηεο ρώξαο, ζε
ζπλδπαζκό κε ηνπο ηδηαίηεξνπο βηνηηθνύο θαη αβηνηηθνύο
παξάγνληεο πνπ επηθξαηνύλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ
ύπαξμε ζεκαληηθήο νξληζνπαλίδαο. πλνιηθά, ζηελ Διιάδα
έρνπλ θαηαγξαθεί 449 είδη πηηνών, κε 147 από απηά λα
είλαη πξνζηαηεπόκελα από ηελ «Οδεγία Πηελώλ».
 Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνρώλ NATURA 2000 πξνβιέπεηαη
ε ζεζκνζέηεζε Φοπέων Γιασείπιζηρ Πποζηαηεςόμενων
Πεπιοσών (ΦΓΠΠ), νη νπνίνη κπνξνύλ λα επηθνξηηζζνύλ κε
ηε δηαρείξηζε κίαο ή θαη πεξηζζόηεξσλ πεξηνρώλ.
 ήκεξα ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα 28 Φνξείο Γηαρείξηζεο,
θαιύπηνληαο ιηγόηεξν από ην 30% ηνπ Γηθηύνπ NATURA
2000.

Γίκηςο NATURA 2000
ζηην Κπήηη
 Ζ βηνπνηθηιόηεηα ηεο Κξήηεο είλαη από ηηο ζεκαληηθόηεξεο
ζηελ Δπξώπε, ηόζν ζε απιθμό ειδών όζν θαη ζε
ενδημιζμό, απνηέιεζκα ηεο γεσκνξθνινγίαο, ηεο ζέζεο θαη
ηεο παιαηνγεσγξαθηθήο ηζηνξίαο ηνπ λεζηνύ.
 Ζ σλωπίδα ηηρ Κπήηηρ πεξηιακβάλεη 1.742 είδε θαη
ππνείδε, ελώ 159 από απηά ππάξρνπλ κόλν ζηελ Κξήηε,
δηακνξθώλνληαο έηζη ην πνζνζηό ελδεκηζκνύ ηεο θξεηηθήο
ρισξίδαο ζε 9,1%.

Γίκηςο NATURA 2000
ζηην Κπήηη (Σςνέσεια)
 Ζ βλάζηηζη απνηειείηαη από θξύγαλα θαη πςεινύο
ζάκλνπο, νη νπνίνη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο απνθηνύλ
ζακλώδε ή δελδξώδε κνξθή. Υακεινί ζακλώλεο θαιύπηνπλ
ηα μεξόηεξα θαη πεξηζζόηεξν βνζθεκέλα εδάθε ηεο Κξήηεο,
από ην ύςνο ηεο ζάιαζζαο κέρξη ςειά ζηελ νξεηλή δώλε.
 Ζ πανίδα είλαη ιηγόηεξν γλσζηή από ηε ρισξίδα. Πεξίπνπ
350 είδε οπνιθοπανίδαρ απαληώληαη ζηελ Κξήηε, ηόζν
ιόγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο βηνηόπσλ όζν θαη εμαηηίαο ηνπ όηη
απνηειεί πέξαζκα γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά. Δπίζεο,
120 είδε νξληζνπαλίδαο θσιηάδνπλ ζην λεζί.
 Οη νκάδεο κε ηα πεπιζζόηεπα ενδημικά είδη είλαη ηα
ρεξζαία ζαιηγθάξηα, ηα έληνκα, ηα δηπιόπνδα, ηα ηζόπνδα
θαη ηα αξαρλίδηα.

Γίκηςο NATURA 2000
ζηην Κπήηη (Σςνέσεια)
 Σν Γίθηπν NATURA 2000 ζηελ Κξήηε θαιύπηεη πεξίπνπ ην
30% ηεο έθηαζεο ηνπ λεζηνύ θαη πεξηιακβάλεη 53 πεξηνρέο.
 27 Διδικέρ Εώνερ Γιαηήπηζηρ (Οδεγία 92/43/ΔΟΚ),
 25 Εώνερ Διδικήρ Πποζηαζίαρ (Οδεγία 2009/147/ΔΚ), θαη
 1 πεπιοσή έρεη θαη ηνπο δύν ραξαθηεξηζκνύο (ΔΕΓ + ΕΔΠ).
 Παξά ηε κεγάιε έθηαζε ηνπ Γηθηύνπ NATURA 2000 ζηελ
Κξήηε, ππάξρεη κόλν 1 ΦΓΠΠ, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ
Δζληθνύ Γξπκνύ ακαξηάο (Δζληθό Πάξθν Γξπκνύ ακαξηάο
θαη Λεπθώλ Οξέσλ).

Γίκηςο NATURA 2000
ζηην Κπήηη (Σςνέσεια)

Γίκηςο Ν2000 ζηην Κπήηη:
Π.Δ. ΥΑΝΗΩΝ (Η)
Α/Α

ΚΩΓΗΚΟ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΟΝΟΜΑΗΑ

1

GR4340001

ΔΕΓ

ΖΜΔΡΖ & ΑΓΡΗΑ ΓΡΑΜΒΟΤΑ - ΣΗΓΑΝΗ & ΦΑΛΑΑΡΝΑ ΠΟΝΣΗΚΟΝΖΗ, ΟΡΜΟ ΛΗΒΑΓΗ - ΒΗΓΛΗΑ

2

GR4340002

ΔΕΓ

ΝΖΟ ΔΛΑΦΟΝΖΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ

3

GR4340003

ΔΕΓ

ΥΔΡΟΝΖΟ ΡΟΓΟΠΟΤ - ΠΑΡΑΛΗΑ ΜΑΛΔΜΔ

4

GR4340004

ΔΕΓ

ΔΛΟ - ΣΟΠΟΛΗΑ - ΑΑΛΟ - ΑΓΗΟ ΓΗΚΑΗΟ

5

GR4340005

ΔΕΓ

6

GR4340006

ΔΕΓ

7

GR4340007

ΔΕΓ

ΦΑΡΑΓΓΗ ΘΔΡΗΟΤ

8

GR4340008

ΔΕΓ

ΛΔΤΚΑ ΟΡΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ

9

GR4340010

ΔΕΓ

ΓΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΔΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΔ ΑΚΣΔ) - ΠΑΡΑΛΗΑ
ΓΔΧΡΓΗΟΤΠΟΛΖ - ΛΗΜΝΖ ΚΟΤΡΝΑ

10

GR4340011

ΔΕΓ

ΦΡΔ - ΣΕΗΣΕΗΦΔ - ΝΗΠΟ

11

GR4340012

ΔΕΓ

ΑΦΔΝΓΟΤ - ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ

12

GR4340013

ΔΕΓ

ΝΖΟΗ ΓΑΤΓΟ ΚΑΗ ΓΑΤΓΟΠΟΤΛΑ

ΟΡΜΟ ΟΤΓΗΑ - ΒΑΡΓΗΑ - ΦΑΡΑΓΓΗ ΛΗΟΤ ΜΔΥΡΗ
ΑΝΤΓΡΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ
ΛΗΜΝΖ ΑΓΗΑ - ΠΛΑΣΑΝΗΑ - ΡΔΜΑ ΚΑΗ ΔΚΒΟΛΖ
ΚΔΡΗΣΖ - ΚΟΗΛΑΓΑ ΦΑΑ

Γίκηςο Ν2000 ζηην Κπήηη:
Π.Δ. ΥΑΝΗΩΝ (ΗΗ)
Α/Α

ΚΩΓΗΚΟ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΟΝΟΜΑΗΑ

13

GR4340014

ΕΔΠ

14

GR4340015

ΔΕΓ

15

GR4340016

ΕΔΠ

16

GR4340017

ΕΔΠ

17

GR4340018

ΕΔΠ

ΝΖIΓΑ ΑΓIΟI ΘΔΟΓΧΡΟI

18

GR4340019

ΕΔΠ

ΦΑΡΑΓΓI ΚΑΛΛIΚΡΑΣΖ-ΑΡΓΟYΛIΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓIΟΡΟΠΔΓIΟ ΜΑΝIΚΑ

19

GR4340020

ΕΔΠ

ΛIΜΝΖ ΑΓIΑ (ΥΑΝIΑ)

20

GR4340021

ΕΔΠ

ΥΔΡΟΝΖΟ ΡΟΓΟΠΟΤ

21

GR4340022

ΕΔΠ

ΛIΜΝΖ ΚΟΤΡΝΑ ΚΑI ΔΚΒΟΛΖ ΑΛΜYΡΟΤ

22

GR4340023

ΕΔΠ

ΝΟΣIΟΓYΣIΚΖ ΓΑΤΓΟ ΚΑI ΓΑΤΓΟΠΟΤΛΑ

ΔΘΝIΚΟ ΓΡYΜΟ ΑΜΑΡIΑ - ΦΑΡΑΓΓI
ΣΡYΠΖΣΖ - ΦIΛΑΦI - ΚΟΤΣΟΓΔΡΑΚΟ
ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΠΟ ΥΡΤΟΚΑΛΗΣΗΑ ΜΔΥΡΗ
ΑΚΡΧΣΖΡΗΟ ΚΡΗΟ
ΜΔΣΔΡIΕIΑ ΑΓIΟ ΓIΚΑIΟ - ΣΟΤΝΑΡΑ ΒIΣIΛIΑ ΛΔΤΚΧΝ ΟΡΔΧΝ
ΥΔΡΟΝΖΟ ΓΡΑΜΒΟΤΑ ΚΑI ΝΖIΓΔ
ΖΜΔΡΖ ΚΑI ΑΓΡIΑ ΓΡΑΜΒΟΤΑ, ΠΟΝΣIΚΟΝΖI

http://natura2000.eea.europa.eu/#

Δκδόζειρ για ηο Γίκηςο Ν2000
Ανάδειξη και πποώθηζη ηων πεπιοσών Ν2000 ζηην Κπήηη
 Σν πξόγξακκα «Ανάδειξη και πποώθηζη ηων πεπιοσών ηος
Δικηύος Natura 2000 ζηην Κπήηη» Κσδηθόο πξάμεο (ΟΠ-ΔΡΓΟΡΑΜΑ)
380448, ρξεκαηνδνηήζεθε από ην Δ.Π. Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ 20072013, πνπ ζπγρξεκαηνδνηήζεθε από ην Δπξσπατθό Σακείν
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη εζληθνύο πόξνπο.
 Τποέπγο 1: Γεκηνπξγία Πιεξνθνξηαθνύ Πεξηβαιινληηθνύ Κόκβνπ ζηελ
Ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο
 Τποέπγο 3: Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο
 Τποέπγο 4: Παξαγσγή ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ
 Τποέπγο 5: Πξνκήζεηα θηλεηήο κνλάδαο ελεκέξσζεο (Δθζεζηαθό Πεξίπηεξν)

https://natura2000.crete.gov.gr/index.php?id=20

Ζμεπίδα με θέμα:
«Πεπιοσέρ NATURA 2000:
Δςκαιπία ή εμπόδιο για ηην ανάπηςξη;»

Δςσαπιζηώ για ηην
πποζοσή ζαρ!!!
mprobonas@nhmc.uoc.gr
mprobonas@gmail.com
www.nhmc.uoc.gr
ΠΑΜΕΠΘΣΗΛΘΟ ΙΡΗΣΗ
ΛΟΤΕΘΟ ΦΤΘΙΗ ΘΣΟΡΘΑ ΙΡΗΣΗ (ΛΦΘΙ)
Ιηήρια Κεωθ. Ινωζού, Γραθείο Μ208, Ηράκλειο
Σηλ. 2810 393265, Fax. 2810 393294

