
 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Γιορτή «γενεθλίων» του Προγράμματος LIFE  
και του Δικτύου NATURA 2000 

 
Με απελευθέρωση πτηνών, επίδειξη της Κρητικής Ομάδας Σκύλων Ανίχνευσης 
Δηλητηριασμένων Δολωμάτων, προβολή ντοκιμαντέρ, έκθεση φωτογραφίας και 
δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά θα γιορτάσει φέτος το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΠΚ-ΜΦΙΚ) και οι συνδικαιούχοι εταίροι 
των προγραμμάτων LIFE, την Πανευρωπαϊκή Ημέρα για το Δίκτυο NATURA 2000 
και την επέτειο συμπλήρωσης 25 χρόνων από την έναρξη του Προγράμματος LIFE. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιορτάζει το γεγονός με εκδηλώσεις που διοργανώνονται 
σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπηρεσίες, φορείς και ΜΚΟ που 
υλοποιούν προγράμματα LIFE συμμετέχουν στη μεγάλη αυτή γιορτή, 
διοργανώνοντας ανοιχτές εκδηλώσεις για το κοινό. Ειδικά για το 2017, η γιορτή 
είναι διπλή. Eκτός της Πανευρωπαϊκής Ημέρας για το Δίκτυο NATURA 2000, 
συμπληρώνονται εφέτος 25 χρόνια από την έναρξη του Προγράμματος LIFE και 
την έγκριση της Οδηγίας για τους Οικοτόπους (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), στην οποία 
βασίστηκε η δημιουργία του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών 
NATURA 2000. 
 
Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 21 Μαΐου 2017, στον Ομαλό 
Χανίων, με συνδιοργανωτές τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης-Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων, την Α' Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης και Δωδεκανήσου και τον 
Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ. Υποστηρικτές-χορηγοί 
της εκδήλωσης είναι το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντης και η ΑΝΕΚ LINES. Οι 
δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν στο Καταφύγιο της Γρε Λέσκας και στο 
Κέντρο Πληροφόρησης Σαμαριάς, στο Ξυλόσκαλο. 
 
Στην εκδήλωση οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την 
προστατευόμενη περιοχή των Λευκών Ορέων, να απολαύσουν την απελευθέρωση 
αρπακτικών πουλιών, να συναντήσουν από κοντά την Καρίνα και τη Ντάικα, τους 
δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους που ανιχνεύουν δηλητηριασμένα δολώματα 
και δουλεύουν στο νησί από τον Αύγουστο του 2016, να ενημερωθούν 
εκτενέστερα για τη θετική συνεισφορά του Δικτύου NATURA 2000 στην προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος και στις τοπικές κοινωνίες και να μάθουν για τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Διοίκησης και των πολιτών απέναντι στη φύση 
και στους φυσικούς πόρους. Ταυτόχρονα θα έχουν τη δυνατότητα να δουν 
μαγευτικές εικόνες διάσημων αλλά και λιγότερο γνωστών περιοχών του νησιού, 
παρακολουθώντας το ντοκιμαντέρ «NATURA 2000. Ζωή για όλους» και την έκθεση 
φωτογραφίας, αφιερωμένη στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 
2000. 
 



 

 

 
 
Το πρόγραμμα* αναλυτικά: 
 
Καταφύγιο Γρε Λέσκας 
11.00-11.30  Απελευθέρωση άγριων αρπακτικών πτηνών 
11.30-12.30  Επίδειξη της Κρητικής Ομάδας Σκύλων Ανίχνευσης 
 Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΚΟΣ) 
 
Κέντρο Πληροφόρησης Σαμαριάς, Ξυλόσκαλο 
11.00-15.00  Προβολή του ντοκιμαντέρ: "NATURA 2000. Ζωή για όλους". 
11.00-15.00  Έκθεση φωτογραφίας του έργου "LIFE Natura2000 Value Crete" 
12.30-13.30  Δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά 
14.00-15.00  Ελαφρύ γεύμα 
 
*Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί σε περίπτωση δυσμενών καιρικών 
συνθηκών. 
 
Τα έργα LIFE που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Κρήτης και συμμετέχουν στις επετειακές εκδηλώσεις της Ε.Ε. είναι τα ακόλουθα: 
Α) «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 NATURA 
2000 στην Κρήτη» LIFE14/GIE/GR/000026 [Ακρωνύμιο έργου: “LIFE Natura 
Themis”], Β) «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική 
αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» 
LIFE13/INF/GR/000188 [Ακρωνύμιο έργου: “LIFE Natura2000 Value Crete”], και 
Γ) «Καινοτόμες Δράσεις Ενάντια στα Δηλητηριασμένα Δολώματα- Πρόγραμμα 
After-LIFE». 
 
 


