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Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής 
και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αντιμετώπιση ζημιών έναντι της 

βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου Natura2000 στην Κρήτη

LIFE Natura Themis
LIFE14 GIE/GR/000026

10η Συνάντηση Επιτροπής Παρακολούθησης 
Έργου &

5η Επίσκεψη Εξωτερικής Ομάδας Παρακολούθησης

Τρίτη, 29/09/2020

Τηλεδιάσκεψη

Υλοποίηση Δράσεων έργου

Περίοδος: Μάιος 2019-Αύγουστος 2020

Πόπη Μπαξεβάνη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Ενημέρωσης

Σταυρούλα Χριστοδουλοπούλου, Επικοινωνία/Ενημέρωση
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Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete

Action B3 (Awareness Raising Activities: Workshops, 
Conferences and Smart Devices Application)

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 13 από τις 16 
συνολικά ημερίδες της δράσης .

Υπολείπονται 3, λόγω covid-19.
Για αυτές τις 3 είχαν γίνει επαφές ήδη με τους Πολιτιστικούς 
Συλλόγους και τους Δήμους (Πλατάνια Δήμου Αμαρίου, 
Βασιλική Δήμου Γόρτυνας, Αλικιανό Δήμου Πλατανιά) αλλά 
ακυρώθηκαν 2 φορές. 

Αναμένονται οι εξελίξεις ως προς την αντιμετώπιση της 
πανδημίας.

Right and Liability
for the 
Environment
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Action B3 (Awareness Raising 
Activities: Workshops, Conferences 
and Smart Devices Application)
Από τον Μάιο του 2019 έως σήμερα 
υλοποιήθηκαν συνολικά 9 ημερίδες

Right and Liability
for the 
Environment
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5th Workshop 19 July 2019

Mochos, 

Municipality of 

Chersonissos

6 oral presentations

42

6th Workshop 18 October 2019

Mesa Lasithi, 

Municipality of 

Oropedio

6 oral presentations

75

7th Workshop

01 November 

2019

Kissamos, 

Municipality of 

Kissamos

6 oral presentations

58

8th Workshop

18 December 

2019

Charakas, 

Municipality of 

Archanon 

Asterousion

6 oral presentations

44

9th Workshop

20 December 

2019

Kastamonitsa, 

Municipality of 

Minoa Pediadas

5 oral presentations

34

10th Workshop 29 January 2020

Arvi, Municipality 

of Viannos
6 oral presentations

40

11th Workshop 05 February 2020

Sarchos, 

Municipality of 

Malevizi

6 oral presentations

42

12th Workshop 06 March 2020

Pemonia, 

Municipality of 

Apokoronas 5 oral presentations 40

13th Workshop 10 July 2020

Kandanos, 

Municipality of 

Kandanos-Selino 6 oral presentations 40
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5η Ημερίδα στο Μοχό Χερσονήσου, 19/7/2019
Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Μοχού «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» και του 
Κοινωνικό-οίκο-πολιτιστικού Δικτύου Χερσονήσου

6 εισηγήσεις - 42 συμμετέχοντες
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Right and Liability
for the Environment
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6η Ημερίδα στο Μέσα Λασίθι Δήμου Οροπεδίου, 18/10/2019
Συνδιοργάνωση με Σύνδεσμος Μέσα Λασιθίου «Η Αλόιδα», ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, ο 
ΕΟΣ Λασιθίου, ο Σύλλογος Γυναικών Ρέα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ψυχρού και η ΑΕΛ Δίας

6 εισηγήσεις – 74 συμμετέχοντες
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Action B3 (Awareness Raising Activities: Workshops, Conferences and Smart Devices Application)
Οι 6 ημερίδες που αφορούν στα στελέχη προανακριτικών αρχών, πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2019.

Right and Liability
for the Environment
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of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.



LIFE Natura Themis - LIFE14 GIE/GR/000026
Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete

Right and Liability
for the Environment
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Δράση B4 (Local media as a tool towards awareness raising and educating) : 

 Εκδόθηκε και διανεμήθηκε ένα άρθρο σε τοπική εφημερίδα

 Τα σποτάκια (τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά) διανεμήθηκαν και προβλήθηκαν 2 φορές σε τοπικά 

ΜΜΕ:

• Μάιο-Ιούνιο 2019 επί πληρωμή (1 τηλεοπτικός & 8 Ραδιοφωνικοί σταθμοί)

• Φεβρουάριο 2020 δωρεάν (κοινωνικά μηνύματα με απόφαση 28-29.01.2020 ΕΣΡ).  Τα 

ραδιοφωνικά διανεμήθηκαν σε 86 ραδιοσταθμούς και τα τηλεοπτικά σε 13 

τοπικούς/εθνικούς και 80 περιφερειακούς σταθμούς. Προβλήθηκαν σε 5 ραδιοφωνικούς 

και 6 τηλεοπτικούς σταθμούς.

 Το πρόγραμμα προβλήθηκε μέσω της συμμετοχής της ομάδας έργου σε 15

τηλεοπτικές/ραδιοφωνικές εκπομπές (παρουσίαση εκδηλώσεων, παρουσίαση της εφαρμογής για 

τις έξυπνες συσκευές, νομικά περιβάλλοντος κ.λπ.)

 Συντάχθηκαν 11 δελτία τύπου-ανακοινώσεις 

The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument “Environmental Governance & Information” 
of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.
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Άρθρο με τίτλο «Πυρκαγιές και αναθεώρηση δασικών 
χαρτών απειλούν άμεσα το περιβάλλον της Κρήτης», 
στην ημερήσια τοπική εφημερίδα  «ΠΑΤΡΙΣ», (Γ. 
Σμπώκος, 21 Αυγούστου 2020)

The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument “Environmental Governance & Information” 
of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.
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Action B5 (Training Seminars)
Διοργανώθηκαν τρία (3) εκπαιδευτικά σεμινάρια. Ένα (1) σεμινάριο για στελέχη ΜΚΟ διοργανώθηκε από την 
ΕΕΠΦ στην Αθήνα στις 11/11/2019 και δύο (2) διοργανώθηκαν από το ΣΥΓΑΠΕΖ στις 3/12/2019 για 
δικηγόρους και 4/12/2019 για δικαστές/εισαγγελείς στην Αθήνα.

The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument “Environmental Governance & Information” 
of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.
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Action C1 (Evaluation of project 
impact)
Η 2η έρευνα αξιολόγησης του έργου, 
διεξήχθη από τον Φεβρουάριο του 
2019 έως τον Νοέμβριο του 2019.
Ο ανάδοχος «ΑΕΛΙΑ Αειφόρος 
Μηχανική» συνέλεξε: 3.218 
ερωτηματολόγια (με αρχικά 
προβλεπόμενο αριθμό 3.140) εκ των 
οποίων τα 220 συμπληρώθηκαν 
έντυπα και τα υπόλοιπα 2.998 
ηλεκτρονικά (είτε ψηφιακά είτε με e-
mail).

Right and Liability
for the Environment

The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument “Environmental Governance & Information” 
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LIFE Natura Themis - LIFE14 GIE/GR/000026
Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete

Right and Liability
for the Environment

The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument “Environmental Governance & Information” 
of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

• Όλοι οι εταίροι προώθησαν τόσο τη διεξαγωγή όσο και τα ερωτηματολόγια

• Από το συνολικό δείγμα των 

3.218 ατόμων, οι 2.771 ήταν 

κάτοικοι Κρήτης (86,10% επί του 

συνόλου του δείγματος), με την 

ΠΕ Ηρακλείου να αποτυπώνει τη 

μεγαλύτερη συμμετοχή (61%)
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Γενικά συμπεράσματα των 2 ερευνών της Δράσης C1 (1η Έρευνα Βάσης, 

2016 & 2η Έρευνα Αξιολόγησης Έργου, 2019) 
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Right and Liability
for the Environment
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Γενικά συμπεράσματα των 2 ερευνών της Δράσης C1 (1η Έρευνα Βάσης, 

2016 & 2η Έρευνα Αξιολόγησης Έργου, 2019) 

• Βελτίωση γνώσης σχετικής με το Δίκτυο NATURA 2000 και το καθεστώς προστασίας του.

• Βελτίωση γνώσης ως προς τις υποχρεώσεις & τα δικαιώματα πολιτών / υπηρεσιών σε θέματα

αντιμετώπισης περιβαλλοντικών εγκλημάτων.

• Βελτίωση γνώσης ως προς την πλέον κατάλληλη διαδικασία αναφορών/καταγγελιών

περιβαλλοντικών παραβάσεων.

• Επιφυλακτικότητα των πολιτών ως προς την επάρκεια & αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας,

εθνικής και ευρωπαϊκής, αλλά και της αποτελεσματικότητας της δίωξης περιβαλλοντικών

παραβάσεων.

• Ο ρόλος των ΜΜΕ αμφισβητείται ως προς την κάλυψη υποθέσεων περιβαλλοντικών

παραβάσεων.
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Right and Liability
for the Environment
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Right and Liability
for the Environment

Ερώτηση Β9 : ’Εχετε κάνει ποτέ καταγγελία περιστατικού περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης;



LIFE Natura Themis - LIFE14 GIE/GR/000026
Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete

Action D2 (Project website)

 Η ιστοσελίδα του έργου και η σελίδα στο Facebook ανανεώνονται τακτικά με νέα 

του προγράμματος ή αναρτήσεις σχετικές με το αντικείμενο του έργου

 3436 ηλεκτρονικές διευθύνσεις αυτή τη στιγμή, θα λάβουν εντός της εβδομάδας 

το νέο 12ο (τελευταίο) τεύχος του e-newsletter

 14.477 νέοι χρήστες επισκέφθηκαν τη σελίδα την περίοδο 9/5/2019-25/09/2020

 26.191 Page views για την ίδια περίοδο.

 Η σελίδα Facebook έχει 962 ακολούθους ενώ αρέσει σε 945 άτομα.

The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument “Environmental Governance & Information” 
of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.
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Action D3 (Layman’s report) 

 Έχει ξεκινήσει η συγγραφή του Layman’s Report, το οποίο θα παραχθεί έγχρωμο δίγλωσσο, σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 Η έκδοση υπολογίζεται στις 48 σελίδες χωρισμένη στα ακόλουθα κεφάλαια:

1. Περίληψη
2. Στόχοι του έργου
3. Αναφορά στη σχετική νομοθεσία
4. Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε
5. Αποτελέσματα (συνοπτική περιγραφή των αποτελεσμάτων όλων των δράσεων του έργου)
6. Οφέλη
7. Επιδράσεις

The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument “Environmental Governance & Information” 
of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.
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Action D4 (Networking with other LIFE and non-LIFE projects)

 Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των εκπροσώπων του LIFE Task Force της Κύπρου στις 4-5 Ιουλίου 
2019 η οποία περιλάμβανε εκδρομή στην περιοχή Natura 2000 του Γιούχτα (Δήμος Αρχανών-
Αστερουσίων) καθώς και παρουσιάσεις/ξενάγηση στην έκθεση του ΜΦΙΚ.

 Ακυρώθηκε η επίσκεψη των εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος της 
Πολωνίας λόγω κορωνοϊού.

 Οι συντονιστές του ΜΦΙΚ και της ΕΕΠΦ συμμετείχαν και παρουσίασαν το έργο σε συνάντηση 
δικτύωσης που διοργανώθηκε στον Νέστο, 26-31/05/2019

 Επιπλέον, συνάντηση δικτύωσης πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα οργανωμένη από το LIFE 
EcoLex με τη συμμετοχή του LIFE Natura Themis στις 23-29/9/2019

 Συμμετοχή του έργου και δικτύωση στο συνέδριο “International collaboration & co-operation in 
the fight against environmental crime”, ENPE & EUROJUST, Χάγη 28-30.10.2019

 Παρουσίαση του έργου και δικτύωση στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «Project Ancient Cities for 
Endemic Flora: From Apollo to Athena - A2A» στην Αττάλεια, 30-31/01/2020

 Επαφές δικτύωσης με το Μετσόβειο Πολυτεχνείο (11/1/2020 ΔΣΗ), το Παρατηρητήριο Υπαίθρου 
Κρήτης (2/6/2020 ΔΣΗ) και το έργο Copernicus (15/6/2020 ΔΣΗ)

 Όλες οι άλλες προγραμματισμένες συναντήσεις για το 1ο εξάμηνο του 2020 ακυρώθηκαν λόγω 
της πανδημίας.

The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument “Environmental Governance & Information” 
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Action D4 (Networking with other LIFE and non-LIFE projects)

 To Παραδοτέο της Δράσης (Replication Plan) βρίσκεται στη φάση σύνταξης και περιλαμβάνει δύο 
τμήματα.

Α’ Τμήμα: Περιγραφή όλων των ενεργειών δικτύωσης του (επαφές, επισκέψεις, σύμφωνα 
συνεργασίας κ.λπ.) όπως και τα αποτελέσματα αυτών (συμπεράσματα, καλές πρακτικές 
κ.λπ.)

Β’ Τμήμα: Σχέδιο μεταφοράς/διάχυσης συγκεκριμένων δράσεων του προγράμματος (π.χ. 
Παρατηρητήρια Περιβαλλοντικού Δικαίου, εφαρμογή για έξυπνες συσκευές, 
γεωπληροφορικός χάρτης), οδηγίες υλοποίησης των προαναφερόμενων δράσεων 
εκμεταλλευόμενοι την υπάρχουσα εμπειρία του έργου LIFE Natura Themis, κ.λπ.

Το Replication Plan θα είναι δίγλωσσο σε ηλεκτρονική μορφή, διαθέσιμο για δωρεάν ανάκτηση 
από την ιστοσελίδα του έργου.

The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument “Environmental Governance & Information” 
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Action D5 (Dissemination of the project and its results)

 Η διανομή των φυλλαδίων συνεχίζεται κανονικά. Τα ελληνικά φυλλάδια έχουν εξαντληθεί.
 Διανεμήθηκαν 4 τεύχη του ηλεκτρονικού περιοδικού του έργου (8ο τεύχος στις 15/6/2019, 9ο

τεύχος στις 4-5/9/2019, 10ο τεύχος στις 21/1/2020 και 11ο τεύχος στις 22/5/2020).

Συγκεκριμένα:

 Υλικό διανεμήθηκε  από το ΜΦΙΚ 21-22 Μαΐου 2019 (Ημέρα NATURA 2000 & Βιοποικιλότητας) στα 
Μάταλα και το Καμηλάρι, σε συνεργασία με τα προγράμματα After-LIFE Natura2000 Value Crete και
LIFE IGIC

 Ο συντονιστής του προγράμματος έδωσε διάλεξη με θέμα «Διαχείριση βιοποικιλότητας στην 
κλιματική αλλαγή στο ΜΦΙΚ», στο πλαίσιο σεμιναρίου που διοργανώθηκε από το έργο BIOTALEND, 
24/5/2019

 Συμμετοχή στη «Γιορτή Γης» στο Αρκαλοχώρι (Δήμος Μινώα Πεδιάδας), 26-28/6/2019 με διανομή 
έντυπου υλικού σε ειδικά διαμορφωμένο κιόσκι. Παράλληλα γινόταν προβολή των τηλεοπτικών σποτ 
του προγράμματος.

 Διανομή έντυπου υλικού στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Αβδού Δήμος Χερσονήσου), 28 Ιουλίου 
2019.

 12 Αυγούστου 2019, Αγία Μαρίνα (Δήμος Χανίων), παρουσίαση του έργου «Περιβαλλοντική ευθύνη 
και πολίτες»

The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument “Environmental Governance & Information” 
of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.
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Action D5 (Dissemination of the project and its results)

 Το αγγλικό φυλλάδιο διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες του 1st Project Meeting Horizon
LIFT, 18-19 Ιουνίου 2019 στο Ηράκλειο

 Διανομή έντυπου υλικού στο φεστιβάλ «Καθ’ οδόν», στις Ασίτες 23-24/8/2019
 Διανομή αγγλικών φυλλαδίων στο 2ο Αγροοικολογικό Ευρωπαϊκό Φόρουμ, 26-28 Σεπτέμβρη

2019, Ηράκλειο
 Ενημερωτικό υλικό του έργου διανεμήθηκε και την ημέρα Τουρισμού στον Πλακιά (Δήμος

Αγίου Βασιλείου, Ρέθυμνο) 27 Σεπτεμβρίου 2019
 Ο ΔΣΧ (κ. Μανιαδάκη) εκπροσώπησε το έργο με υλικό και ομιλία στο Ρέθυμνο (9.10.2019),

στο πλαίσιο των μηνιαίων διαλέξεων του ΙΤΕ-Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών.
 Οι τεχνικοί οδηγοί για Δικαστικούς και Δικηγόρους, διανεμήθηκαν 25-26 Οκτωβρίου 2019,

σε συνέδριο που συνδιοργανώθηκε από: Ένωση Δικαστών, ΤΕΙ Κρήτης, Χαροκόπειο
Παν/μιο και τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων. Ο ΔΣΧ παρουσίασε το έργο.

 4/12/2019 δόθηκε διάλεξη στους σπουδαστές του ΙΕΚ-Οδηγοί Βουνού από την υπεύθυνη
επικοινωνίας του προγράμματος με τίτλο «Περιβαλλοντική ευθύνη και πολίτες»

 4 διαλέξεις διοργανώθηκαν από τον ΔΣΗ στις 8/2/2020, 28/2/2020 και 27/5/2020.
 Τα αγγλικά φυλλάδια απεστάλησαν στο Γεωπάρκο Σητείας για διανομή από το Κέντρο

Ενημέρωσης Σητείας στις 2/9/2020

The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument “Environmental Governance & Information” 
of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.
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Action D5 (Dissemination of the project and its results)

 Η υποψηφιότητα του έργου για το Βραβείο Natura 2000 δεν έφτασε στον τελικό.
 Ο Συντονιστής Δικαιούχος (UoC) θα εκδώσει έναν ακόμη Τεχνικό Οδηγό που απευθύνεται 

ειδικά σε Προανακριτικούς υπαλλήλους. Το κείμενο έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στη 
φάση των διορθώσεων. Έχει ληφθεί προσφορά από γραφίστα και αναμένεται να εκτυπωθεί 
σε 2.000 αντίτυπα έως τα τέλη Οκτωβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η διανομή του σε:

 Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης
 Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης
 Λιμενικό Σώμα
 Διευθύνσεις Δασών ΠΕ Κρήτης
 Α’ ΚΟΚΔ και αλλού

Άλλες δράσεις προβολής του έργου (π.χ. συμμετοχή στο Wildlife Crime workshop του 
έργου LIFE EURO LARGE CARNIVORES στο Μπέργκαμο τον Οκτώβριο του 2020) 
αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν λόγω των περιοριστικών μέτρων 

The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument “Environmental Governance & Information” 
of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.
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Action E1 (Project management) συνεχίζεται κανονικά. 

 Οι ΔΣΗ, ΔΣΧ και ΕΕΠΦ κατέθεσαν αίτημα συγχρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο, το οποίο 
εγκρίθηκε τον Μάιο του 2020 (18.000€ για κάθε δικηγορικό σύλλογο και 15.000€ για την ΕΕΠΦ)

 Έχει κατατεθεί αίτημα παράτασης του έργου λόγω της πανδημίας.
 Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Έργου απώλεσε ένα μέλος της, τον καθηγητή Ιωάννη Σαγιά, 

βοηθό Συνήγορο του Πολίτη. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες αντικατάστασής του.

The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument “Environmental Governance & Information” 
of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.
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Action E2 (Monitoring of the project progress) συνεχίζεται κανονικά. 

 Η 7η Συνάντηση Εργασίας της Επιτροπής Συντονισμού Έργου LIFE14/GIE/GR/000026 – LIFE 
Natura Themis και Επίσκεψη στο Πρόγραμμα από την Εξωτερική Ομάδα Παρακολούθησης LIFE 
(ΕΜΤ/ΝΕΕΜΟ), Ηράκλειο, 13 Μαΐου 2019

 Η 8η Συνάντηση Εργασίας της Επιτροπής Συντονισμού του Έργου, πραγματοποιήθηκε στις 18 
Φεβρουαρίου 2019, στο Ηράκλειο.

 Η 3η Κοινή Συνάντηση της PSC με την Επιτροπή Συντονισμού, πραγματοποιήθηκε στις 19 
Φεβρουαρίου του 2020, στο Ηράκλειο.

 Η 9η Συνάντηση Εργασίας Συντονισμού έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, 27 Μαΐου 2020.

 Τα πρακτικά όλων των συναντήσεων έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί ως deliverables της 
Δράσης.

The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument “Environmental Governance & Information” 
of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.
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Action E3 (Compilation of information needed to complete the indicator tables based 

on LIFE multiannual work programme for 2014-2017)

Η παρακολούθηση των δεικτών του έργου συνεχίζεται κανονικά ενώ τηρούνται ανελλιπώς και οι 
άτυποι πίνακες παρακολούθησης των δράσεων που τηρεί ο Συντονιστής Εταίρος.

Το παραδοτέο της Δράσης (Αναφορά υλοποίησης της δράσης και αξιολόγηση της πορείας των 
δεικτών του έργου) θα ετοιμαστεί με τη λήξη του έργου, καθώς για να αποδοθεί η καλύτερη 
δυνατή αποτελεσματικότητα του έργου απαιτείται να υλοποιηθούν όλες οι δράσεις που 
βρίσκονται σε εκκρεμότητα και να συλλεχθούν οι ποσοτικές αποδόσεις τους.
Μέχρι στιγμής έχουν επηρεαστεί από το πρόγραμμα (πίνακας 1.6 ΚΡΙ) 187.889 άτομα (στόχος 
τέλους προγράμματος 180.000 άτομα) χωρίς να προσμετρώνται οι αποδόσεις της Δράσης Β4 
(Πίνακας 11.2-Δημοσιεύσεις έργου, προώθηση TV-Radio Spots και προβολές στα τοπικά ΜΜΕ).
Το άθροισμα αφορά στους πίνακες 10.2, 11.1 (αφαιρουμένου κοινού εκτός Κρήτης), 11.2 
αφαιρουμένων Δημοσιεύσεων, προβολών έργου στα ΜΜΕ), 11.3, 12.1 και 12.2.
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Action E5 (After LIFE Plan)

Η δράση έχει ξεκινήσει εντός χρονοδιαγράμματος.
Το After-LIFE Plan θα αποτελείται από δύο μέρη:
1. Τον σχεδιασμό της συνέχισης συγκεκριμένων δράσεων του έργου (Β1, Β2, B3, Β4, D1, D2, D4 & 

D5) όπου θα αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν, το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, σε ποιους θα απευθύνονται, με τι οικονομικά/διοικητικά/τεχνικά 
μέσα θα υλοποιηθούν, ποιος εταίρος θα είναι υπεύθυνος και άλλες λεπτομέρειες.

2. Έναν κατευθυντήριο οδηγό για την επιτυχή υλοποίηση επικοινωνιακών εκστρατειών με θέμα την 
εφαρμογή της Οδηγίας της Περιβαλλοντικής Ευθύνης, την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
εγκλημάτων, την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κ.λπ.

Το παραδοτέο θα είναι δίγλωσσο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Η έντυπη μορφή θα διανεμηθεί από τους εταίρους του προγράμματος σε όλους τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις ομάδες στόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων του After-LIFE, σε 
υπηρεσίες και φορείς που ενεπλάκησαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην υλοποίηση του έργου 
κ.λπ.
Το ηλεκτρονικό αρχείο θα αναρτηθεί στη σελίδα του έργου σε εκτυπώσιμη μορφή για δωρεάν 
ανάκτηση και θα προωθηθεί σε όλες τις επαφές του προγράμματος (mailing list) αλλά και μέσω των 
καναλιών επικοινωνίας όλων των εταίρων.
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LIFE14 GIE/GR/000026

Συζήτηση επί των παρατηρήσεων της EASME από την 
προηγούμενη επίσκεψη της Εξωτερικής Ομάδας 

Παρακολούθησης (13.05.2019-Ares 18.06.2019) και 
συζήτηση επί των παρατηρήσεων της EASME σχετικά με 

την Αναφορά Προόδου (Ιανουάριος 2020-Ares 
28.01.2020), από την EC/EASME 

TEXNIKA ΘΕΜΑΤΑ



COMMENTS FOR PROJECT VISIT MAY 2019

Action B3 (Awareness raising activities)
1. The issue of the continuation of the mobile application during the After-LIFE 

period was raised... Please provide a plan for its continuation, detailing the 
responsible beneficiary that will be managing the application.

REPLY:
Το θέμα συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της 8ης & 9ης συνάντησης εταίρων. Υπάρχουν 3 επιλογές για 
την επίλυση του θέματος.
Α) Η ανάληψη της δράσης από το ΣΥΓΑΠΕΖ (όπως αρχικά είχε προβλεφθεί), λύση η οποία βρίσκει 
εμπόδια στην υποστελέχωση της υπηρεσίας και στις συνεχείς αλλαγές της οργανωτικής δομής του 
ΥΠΕΝ κ.ά. Διοικητικών/πολιτικών θεμάτων.
Β) Η συνέχιση της δράσης από την ΕΕΠΦ, λύση η οποία επίσης δεν είναι η πλέον ενδεικνυόμενη 
τόσο για τυπικούς λόγους (διαχείριση από ΜΚΟ) όσο και για ουσιαστικούς (μη αποτελεσματική 
χρήση).
Γ) Την παράδοση της εφαρμογής στον πλέον κατάλληλο φορέα/υπηρεσία όπως π.χ. η Ελληνική 
Αστυνομία. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν επαφές με το Τμήμα Περιβάλλοντος της ΓΑΔΑ 
και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά κινούνται με 
αργούς ρυθμούς λόγω Covid-19.

The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument “Environmental Governance & Information” 
of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.
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Action B6 (production of Technical Guides)
2. Please provide a list of stakeholders among which the Technical Guides will be 
disseminated

REPLY:
Το ΠΚ-ΜΦΙΚ έχει διανείμει μέχρι στιγμής 260 οδηγούς για Δικαστές/Εισαγγελείς, 1070 οδηγούς 
για Δικηγόρους/Υπαλλήλους ΑΔ κ.λπ. και 1950 οδηγούς για το ευρύ κοινό (διάφορες 
εκδηλώσεις, φορείς, υπηρεσίες και ημερίδες του έργου)
Από τους ΔΣ Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου έχουν διανεμηθεί επίσης περισσότεροι από 200 
οδηγοί για τους Δικαστές (έχει εξαντληθεί ο αριθμός αντιτύπων που είχαν αποσταλεί στην 
Κρήτη), 700 οδηγοί για διοικητικούς υπαλλήλους και 700 για το κοινό (μέσω των 
Παρατηρητηρίων και των ίδιων των συλλόγων στα μέλη τους και τους συμμετέχοντες των 
εκδηλώσεών τους).

The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument “Environmental Governance & Information” 
of the European Commission / EASME, while a part of the Associated Beneficiaries own funds was covered by the Greek Green Fund.

ΕΤΑΙΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ/ΦΟΡΕΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΚ-ΜΦΙΚ 24.05.2019 ΑΔΚ 32

ΠΚ-ΜΦΙΚ 25-26.10.2019

Διεπιστημονικό Συνέδιρο 

"Περιβαλλοντικές 

Προκλήσεις στον 21ο αιώνα" 208

ΠΚ-ΜΦΙΚ Workshops Action B3 10

TOTAL 250

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
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ΕΤΑΙΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΚ-ΜΦΙΚ Μάιος 2019 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς32

ΠΚ-ΜΦΙΚ Μάιος 2019 Ανάδοχος Δράσης C1 96

ΠΚ-ΜΦΙΚ 19.05.2019

Πανευρωπαϊκή ημέρα NATURA 2000 

& Απελευθέρωση πουλιών στον 

Κρούστα 70

ΠΚ-ΜΦΙΚ 24.05.2019 ΑΔΚ 384

ΠΚ-ΜΦΙΚ ΜΑΥ 2019 Έκθεση ΠΚ ΜΦΙΚ 192

ΠΚ-ΜΦΙΚ 31.05.2019 ΑΚΟΚΔ 32

ΠΚ-ΜΦΙΚ 06.06.2019 Γεωπάρκο Σητείας 96

ΠΚ-ΜΦΙΚ 05.06.2019 ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης 32

ΠΚ-ΜΦΙΚ 16.06.2019 Δίκτυο Συλλόγων Μεσαράς-3η ΣΤΕΦΑΝΙΟΔΡΟΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ96

ΠΚ-ΜΦΙΚ 13.06.2019 Ένωση Φιλοξένια 32

ΠΚ-ΜΦΙΚ 27-28.06.2019 Γιορτή Γης, Αρκαλοχώρι 48

ΠΚ-ΜΦΙΚ 12.07.2019 Ένωση Ξενοδόχων Σητείας 32

ΠΚ-ΜΦΙΚ 19.07.2019 Κυνηγετικός Σύλλογος Κισσάμου 32

ΠΚ-ΜΦΙΚ 28.07.2019 Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις, Φεστιβάλ Αβδού 64

ΠΚ-ΜΦΙΚ 12.08.2019 Ημερίδα περιβαλλοντικής ενημέρωσης 64

ΠΚ-ΜΦΙΚ 24-30.08.2019 Φεστιβάλ Καθ' Οδόν Ασίτες 32

ΠΚ-ΜΦΙΚ 27.09.2019

Εκδήλωση εορτασμού της Παγκόμιας 

Ημέρας Τουρισμού, στον Πλακιά 18

ΠΚ-ΜΦΙΚ 25.10.2019

Διεπιστημονικό Συνέδιρο 

"Περιβαλλοντικές Προκλήσεις στον 

21ο αιώνα" 64

ΠΚ-ΜΦΙΚ 26.01.2020 ΠΣ Μαγαρικαρίου 10

1426

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΑΙΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΚ-ΜΦΙΚ Μάιος 2019

Φορέας Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού 

Σαμαριάς 64

ΠΚ-ΜΦΙΚ 24.05.2019 ΑΔΚ 400

ΠΚ-ΜΦΙΚ 31.05.2019 ΑΚΟΚΔ 32

ΠΚ-ΜΦΙΚ 06.06.2019 Γεωπάρκο Σητείας 128

ΠΚ-ΜΦΙΚ 05.06.2019 ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης 16

ΠΚ-ΜΦΙΚ 16.06.2019

Δίκτυο Συλλόγων 

Μεσαράς-3η 

ΣΤΕΦΑΝΙΟΔΡΟΜΙΑ 

ΕΥΡΩΠΗΣ 5

ΠΚ-ΜΦΙΚ 13.06.2019 Ένωση Φιλοξένια 16
ΠΚ-ΜΦΙΚ 27-28.06.2019 Γιορτή Γης, Αρκαλοχώρι 16

ΠΚ-ΜΦΙΚ 28.07.2019

Καλοκαιρινές 

Εκδηλώσεις Αβδού 12

ΠΚ-ΜΦΙΚ 12.08.2019

Ημερίδα 

περιβαλλοντικής 

Ενημέρωσης, Αγία 

Μαρίνα Χανίων 16

ΠΚ-ΜΦΙΚ 27.09.2019

Εκδήλωση για την 

παγκόσμια Ημέρα 

Τουρισμού, στον Πλακιά 

Ρεθύμνου 8

713

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΟ
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Action B6 (production of Technical Guides)
2. Please provide a list of stakeholders among which the Technical Guides will be 
disseminated

REPLY:
Οδηγοί για Δικηγόρους/Διοικητικούς έχουν διανεμηθεί από το ΣΥΓΑΠΕΖ σε υπηρεσίες του 
ΥΠΕΝ και άλλων υπουργείων ενώ η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης έχει 
αποστείλει οδηγούς σε 13 Δ/νσεις Περιβάλλοντος Περιφερειών, 79 Δασικές Υπηρεσίες, 28 
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 14 Περιβαλλοντικές ΜΚΟ, 27 
Περιβαλλοντικούς Οργανισμούς, 16 Σχολές Περιβάλλοντος, 4 Νομικές Σχολές, 63 Δικηγορικούς 
Συλλόγους, στο ΥΠΕΝ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στα μέλη της και τους συμμετέχοντες 
όλων των δράσεών της. Η διανομή θα συνεχιστεί κατά την After-LIFE περίοδο.
Οδηγούς έχουν λάβει όλοι οι συμμετέχοντες των εκδηλώσεων/δράσεων της Β3 (ημερίδες), Β6 
(εκπαιδευτικά σεμινάρια), D4 (δικτύωση) και D5 (εκδηλώσεις ενημέρωσης) ενώ διανομή 
γίνεται με κάθε ευκαιρία απ’ όλους τους εταίρους.

The LIFE14 GIE/GR/000026 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument “Environmental Governance & Information” 
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COMMENTS ON THE 3rd Progress Report of the Project

Action B3 (Awareness raising activities)
1. It has been noted that the deliverable “International Conference Proceedings” 

(Action B3) has not been delivered yet. Please proceed with the production of 
these proceedings with no further delay and provide these during the next 
project visit.

REPLY:
Η έκδοση των πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου του έργου ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2020 
από τον Συντονιστή Εταίρο. Η ηλεκτρονική έκδοση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 
έργου σε εκτυπώσιμη μορφή (slide show
http://www.lifethemis.eu/sites/default/files/announcements/EN_PRAKTIKA%20DIETHNOUS%20
SINEDRIOY%20THEMIS_FINAL_100dpi.pdf).
Το παραδοτέο απεστάλη στην Εξωτερική Ομάδα Παρακολούθησης πριν τη 10η Συνάντηση 
Εταίρων και 5η Επίσκεψη στο έργο.
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COMMENTS ON THE 3rd Progress Report of the Project

Action B3 (Awareness raising activities)
1. It has been noted that the deliverable “International Conference Proceedings” 

(Action B3) has not been delivered yet. Please proceed with the production of 
these proceedings with no further delay and provide these during the next 
project visit.

REPLY:
Τυπώθηκαν 500 αντίτυπα τα οποία έχουν διανεμηθεί σε όλους τους εταίρους για περαιτέρω 
προώθηση ενώ και το ΠΚ-ΜΦΙΚ έχει διανείμει μικρό αριθμό αυτών σε υπηρεσίες, κοινωνικούς 
εταίρους και το ευρύ κοινό.
Η ΕΕΠΦ απέστειλε τα πρακτικά στους ομιλητές και συμμετέχοντες του Συνεδρίου, σε υπηρεσίες 
του ΥΠΕΝ, στον Σ.τ.Π. και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Έργου, στο Πράσινο 
Ταμείο και σε 14 ΜΚΟ μέχρι στιγμής.
Η διανομή του εντύπου θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της παράτασης απ’ όλους τους εταίρους 
και τα κανάλια επικοινωνίας που διαθέτουν.
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Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας

Πόπη Μπαξεβάνη
Υπεύθυνη Επικοινωνίας/Ενημέρωσης
LIFE Natura Themis
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