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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Το έργο ‘’LIFE Natura2000Value Crete’’ διοργανώνει ημερίδα στον Δήμο Σητείας στις 11 Ιουλίου 2017 

 
Στο πλαίσιο των δράσεων επικοινωνίας του έργου ‘’LIFE Natura2000Value Crete’’, το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) σε συνεργασία με τον Δήμο Σητείας, οργανώνουν 
ημερίδα με θέμα «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;». Η ημερίδα θα 
πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στη Σητεία, στις 
18.30.  

Η θεματολογία που θα καλυφθεί κατά τη διάρκεια της ημερίδας αφορά στις προστατευόμενες 
περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο και στα κοινωνικο - 
οικονομικά οφέλη που λαμβάνουν οι ανθρώπινες κοινωνίες από τη φύση και την άγρια ζωή. Η ημερίδα θα 
ολοκληρωθεί με μια ομιλία αφιερωμένη στην περιοχή NATURA 2000 του Δήμου Σητείας. 
 
 

Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι το ακόλουθο: 
 

• 18.30 - 18.45: Προσέλευση - εγγραφές συμμετεχόντων 

• 18.45 - 19.15: Προβολή ντοκιμαντέρ του έργου LIFE Natura2000Value Crete 

• 19.20 - 19.40: Γεωργία Πιλιγκότση, Οικονομολόγος Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Κρήτης - 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας  Κρήτης): «Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων 

περιοχών του Δικτύου NATURA 2000» 

• 19.40 - 20.00: Λεωνίδας Τερζής, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, 

Εθελοντισμού Δήμου Σητείας: «Η περιοχή NATURA 2000 στη Σητεία» 

• 20.00 - 20.20: Παναγιώτης Γεωργιακάκης, Δρ. Βιολόγος (Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας  Κρήτης): «Οικοσυστημικές Υπηρεσίες της Άγριας Ζωής» 

• 20.20 - 20.45: Συζήτηση 

 

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται από το ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος «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). Στο έργο, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποσοστό 50% και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), συνεργάζονται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Συντονισμού 
& Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ). 
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Για περισσότερες πληροφορίες: 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πλουμή Τάνια: 2810-393293, e-mail: taniaploumi@nhmc.uoc.gr 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Κυριακοπούλου Νίκη: 2810-393291, e-mail: niki@nhmc.uoc.gr 
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