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Ι. Έρευνα & Διατήρηση 

Α. Δράσεις για τις Σημαντικές περιοχές για τα Πουλιά (ΙΒΑ) και το δίκτυο ΖΕΠ στην Ελλάδα 

1. Πρόγραμμα θαλασσοπουλιών – Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη 

Στο πλαίσιο του προγράμματος για τα θαλασσοπούλια με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος 
Α.Γ. Λεβέντη (2013-15) πραγματοποιήθηκαν αρκετές δράσεις πεδίου και ενημέρωσης και το 
2014. Συγκεκριμένα, συνεχίστηκε η απογραφή νησίδων για αποικίες Αρτέμη (Calonectris 
diomedea) και Μύχου (Puffinus yelkouan) σε νέες περιοχές, όπως η Γυάρος, Μικρές 
Κυκλάδες, Σίκινος και Ρήνεια, πραγματοποιήθηκαν η παρακολούθηση των 
αναπαραγωγικών αποικιών και δράσεις τηλεμετρίας στις αποικίες Αρτέμη στις Μικρές 
Κυκλάδες (GR155 & GR253) και τη Σκύρο (GR114) και συνεχίστηκε η παρακολούθηση της 
αναπαραγωγικής αποικίας του Υδροβάτη (Hydrobates pelagicus) στο Αιγαίο. Παράλληλα, 
προωθήθηκε ενημερωτικό υλικό των θαλασσοπουλιών στα θερινά περίπτερα της 
Ορνιθολογικής, στη Σύρο και τη Λέσβο. Τέλος τον Νοέμβριο, η Ορνιθολογική συμμετείχε 
στο Marine Task Force της BirdLife στις Βρυξέλλες όπου συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το 
δίκτυο των θαλάσσιων ΣΠΠ (marine IBAs), τις πολιτικές εξελίξεις για το θαλάσσιο 
περιβάλλον και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, αλλά και το νέο πρόγραμμα του Seabird 
Task Force. 

2. Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (IBA 
Caretakers) 

Το δίκτυο των ΙΒΑ Caretakers είναι μέρος του παγκόσμιου δικτύου για τις Σημαντικές 
Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ) της BirdLife International. Ο στόχος του είναι να εμπλέκει την 
τοπική κοινωνία στην παρακολούθηση και προστασία των ΣΠΠ. Το δίκτυο δημιουργήθηκε 
στην Ελλάδα το 2003 και σήμερα αποτελείται από 116 ενεργούς εθελοντές σε 72 περιοχές 
ΙΒΑ από το σύνολο των 204 ΣΠΠ. Στο διάστημα αυτών των ετών, έχουν πραγματοποιηθεί 18 
σεμινάρια εκπαίδευσης στα οποία έχουν συμμετάσχει πάνω από 300 άτομα. Το 2014 το 
σεμινάριο έγινε στην Κέρκυρα σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
στις Αλυκές Λευκίμμης, με τη συμμετοχή 25 νέων και 12 παλιών μελών του δικτύου από 31 
ΙΒΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ασφαλή Καταφύγια για τα Άγρια Πουλιά».  

Β. Δράσεις για τη διατήρηση απειλούμενων ειδών 

1. Πρόγραμμα LIFE «Διαφυλάσσοντας τον φιννοσκανδικό πληθυσμό της Νανόχηνας σε 
σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής 
μεταναστευτικής διαδρομής» (LIFE10 NAT/GR/000638) 

 
Σκοπός: Η ανάσχεση της μείωσης του Ευρωπαϊκού πληθυσμού της Νανόχηνας, 
επικεντρώνοντας τόσο σε δράσεις στις περιοχές διαχείμασης του είδους, όσο και κατά 
μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής του διαδρομής 
 
 
 
Βασικές δράσεις:  
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• Εφαρμογή ειδικού συστήματος φύλαξης εστιασμένο στη Νανόχηνα  
• Αξιολόγηση της κυνηγετικής δραστηριότητας στις περιοχές δράσεων στην Ελλάδα 

και τη Βουλγαρία 
• Ανάλυση των διατροφικών συνηθειών και αποκατάσταση του ενδιαιτήματος της 

Νανόχηνας στην Ελλάδα και την Ουγγαρία 
• Σύνταξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το είδος  
• Εκστρατεία ενημέρωσης για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας στους ελληνικούς 

υγροτόπους 
• Εκπαιδευτικά σεμινάρια για νέους κυνηγούς και φύλακες  
• Δράσεις ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 
Διάρκεια: 5 χρόνια (2011-2016) 
 
Εταίροι: ΕΟΕ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ), ΥΠΕΚΑ, BSPB/ BirdLife Bulgaria, Hortobagy 
National Park, WWF Finland, Metsahallitus, UNEP/AEWA 
 
www.wwf.fi/lwfg 
www.ornithologiki.gr/nanoxina 
 
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του είδους, οι μετακινήσεις της Νανόχηνας 
καταγράφηκαν σε σχεδόν καθημερινή βάση από το διεθνές δίκτυο παρακολούθησης, στο 
οποίο συμμετέχουν πλέον περισσότερα από 100 άτομα από όλες τις χώρες εξάπλωσης του 
είδους παγκοσμίως, στον σύνδεσμο http://www.piskulka.net. Συνολικά στο πλαίσιο του 
Προγράμματος έχουν εκπαιδευτεί, ειδικά στην παρακολούθηση της Νανόχηνας, 36 
παρατηρητές από 14 χώρες στις οποίες πλέον παρατηρούνται σχεδόν κάθε χρόνο 
Νανόχηνες. 
 
Για την παρακολούθηση της Νανόχηνας στην Ελλάδα, η Ορνιθολογική συνεργάστηκε με 
τους Φορείς Διαχείρισης των περιοχών του Προγράμματος στην Ελλάδα, δηλαδή της Λίμνης 
Κερκίνης, της Λίμνης Ισμαρίδας και του Δέλτα Έβρου. Μέσα στο 2014 ολοκληρώθηκε η 
παρακολούθηση για την περίοδο 2013-2014 και ξεκίνησε η περίοδος 2014-2015, η οποία 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρατηρήσεις καταγράφηκαν στη Λίμνη Κερκίνη και στο Δέλτα Έβρου 
(μέγιστος αριθμός 57). Οι Νανόχηνες κατά την εαρινή μετανάστευση επέστρεψαν στη Λίμνη 
Κερκίνη, ενώ η άφιξή τους για το 2014 έγινε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά στις 
01/10/2014. Στο Δέλτα του Έβρου ξεκίνησε η πλήρης λειτουργία συστήματος 
παρακολούθησης Smart Patrol System (SPS), αναβαθμίζοντας σημαντικά τη φύλαξη στην 
περιοχή ενδιαφέροντος για τις Νανόχηνες. Η κινητή μονάδα φύλαξης, αποτελούμενη από 
προσωπικό της Ορνιθολογικής και δασικούς υπαλλήλους, λειτούργησε κανονικά στις 3 
περιοχές του Προγράμματος στην Ελλάδα με σχεδόν καθημερινές περιπολίες στις περιοχές 
του Προγράμματος κατά την παρουσία των Νανοχηνών σε αυτές. Επίσης, στο πλαίσιο της 
ίδιας δράσης εγκαταστάθηκε το μεγαλύτερο μέρος του κλειστού κυκλώματος 
παρακολούθησης SPS στη Λίμνη Κερκίνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία σύνταξης του 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Νανόχηνα, το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός 
του 2015.  
 
Ο κύριος όγκος του επικοινωνιακού υλικού του Προγράμματος παράχθηκε εντός του 2014 
και συμπεριλάμβανε την έκδοση φυλλαδίου (5 γλώσσες) και αφίσας (6 γλώσσες), αφίσα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, παιδικό παραμύθι, παιδικό τετράδιο και παιχνίδι μνήμης. Το 
υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης παρουσιάστηκε και στην Κομοτηνή με περιοχή στόχο 
τη Λίμνη Ισμαρίδα, ενώ μέσω ενημερωτικών ημερίδων έγινε προώθηση και παρουσίαση 

http://www.wwf.fi/lwfg�
http://www.ornithologiki.gr/nanoxina�
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του υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Για άλλη μία χρονιά το τηλεοπτικό και 
ραδιοφωνικό σποτ αναμεταδόθηκε σε κανάλια/σταθμούς εθνικής και τοπικής εμβέλειας, 
ενώ πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για κυνηγούς και φύλακες σε Λίμνη 
Κερκίνη, Πόρτο Λάγος και Δέλτα Έβρου. Επίσης, σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ συνεχίζεται η 
διαδικασία κύρωσης της Συμφωνίας για τη Διατήρηση των Αφρο-Ευρασιατικών Υδρόβιων 
(AWEA), στην οποία η Ελλάδα εντάχτηκε το 1998, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί η ένταξή της 
σε αυτήν. Οι δράσεις των υπόλοιπων εταίρων υλοποιήθηκαν κανονικά. Το Ινστιτούτο 
Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ολοκλήρωσε τη μελέτη για την εκτίμηση της 
κυνηγετικής πίεσης, καθώς και τη μελέτη για τη δίαιτα της Νανόχηνας. Παράλληλα, 
συνεχίζεται η παρακολούθηση της βελτίωσης και διαχείρισης υγρών λιβαδιών σε περιοχή 
του Δέλτα Έβρου. Στη Βουλγαρία, η BSPB εκτέλεσε επίσης μικτές περιπολίες στις περιοχές 
του Προγράμματος, στις οποίες υλοποιείται η παρακολούθηση του είδους, μέσω της 
οποίας έχουν αυξηθεί σημαντικά οι παρατηρήσεις Νανόχηνας στη Βουλγαρία. Στη 
Βουλγαρία συνεχίζεται η διαδικασία ολοκλήρωσης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το 
είδος. Στην Ουγγαρία, το HNPD κατέγραψε ιδιαίτερα αυξημένες παρατηρήσεις 
μεμονωμένων ατόμων Νανόχηνας σε όλη τη χώρα, ενώ το κυρίως κοπάδι του 
φιννοσκανδικού πληθυσμού παρέμεινε εντός του Εθνικού Πάρκου Χορτομπάγκι. Στο Εθνικό 
Πάρκο, συνεχίστηκαν οι δράσεις αποκατάστασης ενδιαιτήματος της Νανόχηνας, κυρίως 
μέσω της διαχείρισης της στάθμης υδάτων στον υγρότοπο. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η 
ετήσια συνάντηση των εταίρων, συγχρηματοδοτών και ελεγκτών του Προγράμματος στο 
Δέλτα του Έβρου. 
 

2. Πρόγραμμα LIFE «Επείγοντα μέτρα για την εξασφάλιση της επιβίωσης του Ασπροπάρη 
(Neophron percnopterus) στη Βουλγαρία και την Ελλάδα» (LIFE10 NAT/BG/000152) 

 
Σκοπός: Η αποτροπή της εξαφάνισης του Ασπροπάρη από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία 
 
Βασικές δράσεις: 

• Μελέτη των μεταναστευτικών διαδρομών και των παραγόντων θνησιμότητας του 
Ασπροπάρη 

• Δημιουργία δικτύου ενάντια στη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην  Ήπειρο 
• Παροχής ασφαλούς συμπληρωματικής τροφής στο είδος 
• Μόνωση των επικίνδυνων πυλώνων ηλεκτρικού ρεύματος 
• Παρακολούθηση των αναπαραγωγικών ζευγαριών και φύλαξη των φωλιών 
• Σύνταξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το είδος 
• Δράσεις ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης 

 
Διάρκεια: 5 χρόνια (2011-2016) 
 
Εταίροι: ΕΟΕ , BSPB/BirdLife Bulgaria (συντονιστής δικαιούχος), WWF Ελλάς, RSPB 
 
www.lifeneophron.eu  
 
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο πληθυσμός του Ασπροπάρη στη χώρα μειώθηκε. Με 13 
ενεργές επικράτειες, από τις οποίες μόνο 9 καταλυμένες από ζευγάρια, το είδος είναι σε 
κρίσιμο σημείο. Οι δορυφορικοί πομποί μάς αποκάλυψαν την εντυπωσιακή 
μεταναστευτική διαδρομή του Dobromir, ενός υπό-ενήλικου ατόμου από τη Βουλγαρία, 
που επέστρεψε στην Αφρική μέσω μιας  άγνωστης μέχρι τώρα διαδρομής: βόρεια και 

http://www.lifeneophron.eu/�
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περιμετρικά της Μαύρης Θάλασσας και στη συνέχεια Μέση Ανατολή, μέχρι να φτάσει στον 
τελικό του προορισμό στην Αιθιοπία. Για άλλη μία χρονιά εντοπίστηκε περιστατικό  
δηλητηριασμένου Ασπροπάρη, αυτή τη φορά όχι από φόλα, αλλά από μόλυβδο. Έτσι 
επιβεβαιώθηκε μία νέα απειλή για το είδος, που αφορά  όμως και εν γένει τα αρπακτικά 
πουλιά. Το πουλί είχε απελευθερωθεί μετά την τοποθέτηση δορυφορικού πομπού που 
έδωσε σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση χώρου ενός μη αναπαραγόμενου ατόμου. Στο 
πλαίσιο της καταπολέμησης της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, 
αποκτήθηκαν 2 σκύλοι  ειδικά εκπαιδευμένοι στην εύρεση δηλητηριασμένων δολωμάτων 
στην ύπαιθρο. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που χρησιμοποιείται αυτό το πολύτιμο 
εργαλείο για την καταπολέμηση των δηλητηρίων. Μαζί με τους χειριστές τους, οι σκύλοι 
βρήκαν φέτος 27 δηλητηριασμένα ζώα (τα περισσότερα τσοπανόσκυλα και κυνηγόσκυλα) 
και πάνω από 10 κιλά φόλες. Έγιναν τοξικολογικές αναλύσεις στα ευρήματα 
αποδεικνύοντας ότι η χρήση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων, σαν το Endosulfan, είναι 
πολύ πιο εκτεταμένη από όσο αναμενόταν. Η Εθνική Ομάδα Εργασίας Ενάντια στα 
Δηλητήρια, που συντονίζεται από την Ορνιθολογική, έκανε σημαντικά βήματα όπως η 
δημιουργία και λειτουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή περιστατικών 
δηλητηρίασης σε εθνικό επίπεδο και η συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ για την κατάρτιση της 
Εγκυκλίου Διαχείρισης Ευρεθέντων Δηλητηριασμένων Δολωμάτων. Επίσης η Ομάδα 
πρωτοστάτησε στην επιτυχημένη εκστρατεία κατά της κτηνιατρικής χρήσης του Diclofenac, 
ενός φάρμακου για κτηνοτροφικά ζώα που είναι ιδιαίτερα τοξικό για τους γύπες. Μέσου 
του Δικτύου ενάντια στα Δηλητήρια στην Ήπειρο πάνω από 200 άτομα από εμπλεκόμενους 
φορείς, όπως Δασαρχεία, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και Δήμοι, ενημερώθηκαν και 
ευαισθητοποιήθηκαν για αυτό το πρόβλημα. Επίσης, ξεκίνησε η συνεργασία με την 
Τελωνειακή Υπηρεσία σχετικά με το λαθρεμπόριο άγριων πουλιών (Bird Crime). Σε αυτό το 
πλαίσιο, έγιναν ενημερωτικά σεμινάρια στα συνοριακά τελωνεία με στόχο την ενημέρωση 
και εξοικείωση των τελωνιακών υπάλληλων με αυτό το διεθνές πρόβλημα. Η ταΐστρα των 
Μετεώρων δούλεψε αποτελεσματικά, ενώ η παροχή συμπληρωματικής τροφής 
μεμονωμένων ζευγαριών ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η συνεργασία με την ΔΕΔΔΗΕ 
συνεχίστηκε και εγκρίθηκε η πρόταση του Προγράμματος για την απομόνωση επιλεγμένων 
επικίνδυνων πυλώνων ηλεκτρικού ρεύματος στις σημαντικότερες περιοχές για τον 
Ασπροπάρη. Τέλος, τον Οκτώβριο έγινε στην Αθήνα η συνάντηση εργασίας για τη 
διαβούλευση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης του είδους, όπου εκπρόσωποι από τους 
εμπλεκόμενούς φορείς από όλη την Ελλάδα εξέφρασαν τις απόψεις τους για το Σχέδιο.   

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα Α.Γ. 
Λεβέντη. 

3. Πρόγραμμα LIFE «Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Άνδρου, για την 
επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των ειδών πτηνών προτεραιότητας που 
φιλοξενεί» (LIFE10 NAT/GR/000637) 

 

Σκοπός: Επίτευξη Ευνοϊκού Καθεστώτος διατήρησης για τα είδη προτεραιότητας της 
Άνδρου (Μαυροπετρίτης, Σπιζαετός, Θαλασσοκόρακας, Αιγαιόγλαρος) μέσω ενός 
αποτελεσματικού σχήματος διαχείρισης της ΖΕΠ 
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Βασικές δράσεις: 

• Παρακολούθηση των ειδών προτεραιότητας 
• Σύνταξη τοπικών Σχεδίων Δράσης για τα είδη προτεραιότητας 
• Δημιουργία τοπικής ομάδας εθελοντών 
• Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 
Διάρκεια: 4 χρόνια (2011-2015) 
 
Εταίροι: ΕΟΕ, δήμος Άνδρου (συντονιστής δικαιούχος), Nature Conservation Consultants 
(NCC) 
 
www.androslife.gr 
 
Για τρίτη χρονιά συνεχίστηκαν οι δράσεις παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας του νησιού. 
Οι δράσεις επικεντρώθηκαν στα είδη-στόχους του προγράμματος (Σπιζαετός, 
Μαυροπετρίτης, Θαλασσοκόρακας και Αιγαιόγλαρος), ενώ  η τοπική Εθελοντική Ομάδα 
ενεργοποιήθηκε σημαντικά. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές 
διαδρομές για τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας, καθώς και ένα ενημερωτικό σεμινάριο 
ορνιθοτουρισμού ειδικά για άτομα που εμπλέκονται τοπικά με τον τομέα του τουρισμού.  
Σχετικά με τη δράση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός υλικού 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο με στόχο την 
ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΖΕΠ Άνδρου και για τα 
τέσσερα είδη πουλιών προτεραιότητας που συναντώνται σε αυτή, τον Μαυροπετρίτη, τον 
Σπιζαετό, τον Αιγαιόγλαρο και τον Θαλασσοκόρακα. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 3 
σχολεία της Άνδρου, όπου συνολικά συμμετείχαν 320 μαθητές.  Επίσης διοργανώθηκε 
ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς της Άνδρου σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε Κορθίου και τον 
δήμο Άνδρου, καθώς και εκδήλωση «Χελιδονίσματα» στο Δημοτικό σχολείο της Χώρας σε 
συνεργασία με τον Δήμο. 

Η έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης (ΣΔ) της ΖΕΠ της Άνδρου έχει καθυστερήσει λόγω της 
αλλαγής της Δημοτικής Αρχής. Παρ' όλα αυτά το τελευταίο διάστημα οι σχετικές 
διαδικασίες ενεργοποιήθηκαν ξανά, αλλά θα χρειαστεί να παραταθεί χρονικά το 
πρόγραμμα ώστε να υπάρξει αρκετός χρόνος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης 
του ΣΔ και λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης της ΖΕΠ. 

4. Πρόγραμμα LIFE «Διατήρηση και διαχείριση του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) σε τρεις 
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Ελλάδας» (LIFE11NAT/GR/1011) 

Σκοπός: Η αύξηση του πληθυσμού του Κιρκινεζιού μέσω στοχευμένων δράσεων 
διατήρησης 
 
Βασικές δράσεις: 

• Παρακολούθηση του αναπαραγωγικού πληθυσμού του είδους 
• Μελέτη των τοπικών μετακινήσεων και των μεταναστευτικών διαδρομών του 

Κιρκινεζιού 
• Εγκατάσταση τεχνητών φωλιών για το Κιρκινέζι 
• Δημιουργία τοπικής ομάδας εθελοντών 
• Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

http://www.androslife.gr/�
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Διάρκεια: 4 χρόνια (2012- 2016) 
 
Εταίροι: ΕΟΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (συντονιστής δικαιούχος), Nature Conservation 
Consultants (NCC), δήμος Ρήγα Φεραίου, Φορέας Διαχείρισης Κάρλας - Μαυροβουνίου - 
Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου 
 
www.lifelesserkestrel.eu/  
 

Το 2014 ήταν η δεύτερη χρονιά υλοποίησης του προγράμματος. Οι δράσεις της ΕΟΕ σε αυτό 
κατά την περίοδο αναφοράς υλοποιήθηκαν κανονικά και με επιτυχία.  
 
Αναλυτικά, περίπου 180 τεχνητές φωλιές τοποθετήθηκαν στην περιοχή του προγράμματος 
το 2014. Οι τύποι φωλιών που χρησιμοποιήθηκαν είναι ξύλινες, πήλινες και τσιμεντένιες, 
ενώ τοποθετήθηκε και ένα συγκρότημα 12 φωλιών από ξύλο. Η εγκατάσταση τεχνητών 
φωλιών θεωρείται η βασική δράση της ΕΟΕ και κομβικής σημασίας για όλο το πρόγραμμα. 
Έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε αυτή, τόσο για την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος όσο και για την αποκόμιση εμπειρίας για 
τεχνογνωσία στην κατασκευή και τοποθέτηση διαφόρων τύπων μεμονωμένων φωλιών, 
αλλά και συγκροτημάτων αυτών σε ευρεία κλίμακα. Η δράση ήταν επιτυχής και θα 
συνεχιστεί σε πιο εντατικούς ρυθμούς τα επόμενα έτη.  
 
Το 2014 ολοκληρώθηκε επίσης το υλικό Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από την ΕΟΕ. 
Αποτελείται από 22 εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες απευθύνονται σε 2 
διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (μαθητές Δημοτικού και μαθητές Γυμνασίου). Τυπώθηκε σε 
200 αντίτυπα ενώ παράχθηκαν και 200 επιπλέον αντίτυπα σε ψηφιακή μορφή προκειμένου 
να αυξηθεί η διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού σε περισσότερες μαθητικές ομάδες και 
σχετικούς φορείς. Ένα επιπλέον φυλλάδιο (Οδηγός Αναγνώρισης Αρθρόποδων, η κύρια 
τροφή του Κιρκινεζιού) τυπώθηκε σε 5000 αντίτυπα προκειμένου να διανεμηθεί σε 
μαθητικές ομάδες και σχολεία. Συνολικά, μέχρι στιγμής, έχει πραγματοποιηθεί υλοποίηση 
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του υλικού σε 565 μαθητές κατά την επίσκεψη σε 
σχολεία και σε 55 μαθητές κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων με θέμα το Κιρκινέζι, ενώ έχουν 
γίνει εκπαιδευτικές παρουσιάσεις με θέμα το Κιρκινέζι σε περίπου 550 μαθητές.  
 
Αναφορικά με την  εθελοντική ομάδα που συντονίζει η ΕΟΕ, αποτελείται μέχρι στιγμής από 
14 άτομα, στην πλειονότητά τους φοιτητές του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Τα μέλη της 
ομάδας συμμετέχουν στις δράσεις του προγράμματος, αλλά και σε παράλληλες δράσεις 
που διοργανώνει η ΕΟΕ στην περιοχή (ΜΕΚΥΠ, καταγραφή πληθυσμού Αργυροπελεκάνου 
κ.λπ.). ενώ 6 έχουν μέχρι στιγμής συμμετάσχει σε σεμινάρια Caretakers. 
 
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του είδους κατά την αναπαραγωγική περίοδο του 2014 η 
ΕΟΕ τοποθέτησε σε ενήλικα Κιρκινέζια συνολικά: 14 καταγραφείς δεδομένων GPS ,10 
ραδιοπομπούς και 20 γεωεντοπιστές (geolocators) για καταγραφή των μεταναστευτικών 
διαδρομών. Τα αποτελέσματα είναι υπό ανάλυση και σε αυτά θα προστεθούν τα 
αντίστοιχα της επόμενης περιόδου. Επιπλέον δακτυλιώθηκαν περίπου 280 Κιρκινέζια, 
κυρίως νεοσσοί. 
Τέλος, η δράση της δικτύωσης αν και μικρή είναι σημαντική στο πρόγραμμα, γιατί μας 
επιτρέπει να αποκομίσουμε πληροφορίες και εμπειρίες από άλλα προγράμματα και 
ειδικούς στο εξωτερικό που πραγματοποιούν τώρα είτε στο παρελθόν αντίστοιχα 
προγράμματα για το είδος. Σε αυτό τα πλαίσιο η ΕΟΕ ήταν το 2014 σε στενή συνεργασία με: 

http://www.lifelesserkestrel.eu/�
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LPN (Πορτογαλία), DEMA, GREFA και Doñana Biological Station (Ισπανία), University of East 
Anglia (Αγγλία), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων -Εργαστήριο Μοριακής Οικολογίας και Γενετικής 
της Διατήρησης, Green Balkans (Βουλγαρία). Αρκετοί  από τους προαναφερθέντες 
συμμετείχαν με άρθρα τους στο τεύχος του Οιωνού που ήταν αφιερωμένο στο Κιρκινέζι.  
 
 
5. Πρόγραμμα LIFE «Ασφαλή καταφύγια για τα άγρια πουλιά: Αλλάζοντας κοινωνικές 
αντιλήψεις για το παράνομο κυνήγι στη Βόρεια Μεσόγειο για την προστασία της 
ευρωπαϊκής Βιοποικιλότητας» (LIFE11/INF/IT/253). 
 
Σκοπός: Μείωση της παράνομης θανάτωσης των προστατευόμενων πουλιών στην Ιταλία, 
την Ελλάδα και την Ισπανία 
  
Βασικές δράσεις: 

• Δράσεις ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο 
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

 
Διάρκεια: 3,5 χρόνια (2012-2016) 
 
Εταίροι: ΕΟΕ, LIPU/ BirdLife Italy (συντονιστής δικαιούχος), SEO/ BirdLife Spain, J. Walter 
Thompson Italia 
 
www.leavingisliving.org 
 
 
Το πρόγραμμα υλοποιείται κανονικά, με την επιτυχή ολοκλήρωση πολλών δράσεων 
ενημέρωσης στα Ιόνια νησιά, αλλά και εθνικά: τέσσερις ενημερωτικές εκδηλώσεις ανοικτές 
στο κοινό και τα τοπικά ενημερωτικά μέσα, 2 νέα καλοκαιρινά περίπτερα ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, προβολές του ντοκιμαντέρ κατά της λαθροθηρίας, εκπαιδευτικά 
σεμινάρια δημοσιογράφων και εθελοντών, έκδοση ενημερωτικού υλικού της εκστρατείας 
(ραδιοφωνικά σποτ, φυλλάδιο, κάρτες, καρφίτσες, καταχωρήσεις κ.λπ.). Σημαντικός 
σταθμός για το πρόγραμμα ήταν το Διεθνές Συνέδριο για τις Βέλτιστες Πρακτικές 
Αντιμετώπισης της παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών, στο οποίο συμμετείχαν 
περιβαλλοντικές οργανώσεις από 8 ευρωπαϊκές χώρες, κυνηγετικές οργανώσεις, 
εκπρόσωποι διεθνών συμβάσεων και της Κομισιόν και τοπικές αρχές φύλαξης, όπου για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα συνομίλησαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις με τις κυνηγετικές. 
Ιδιαίτερη μνεία χρίζει η παραγωγή και προβολή του ντοκιμαντέρ «Με ένα σμπάρο δύο 
τρυγόνια», με προβολή σε κεντρικό κινηματογράφο των Αθηνών, τοπικά στη Ζάκυνθο και 
στην Κέρκυρα και προγραμματισμένη συμμετοχή στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. 
 
6. Πρόγραμμα LIFE «Διαχειριστικές δράσεις για τη διευκόλυνση της προσαρμογής του 
Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) στην κλιματική αλλαγή» (LIFE13NAT/GR/909) 
 
Σκοπός: Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση της προσαρμογής του Μαυροπετρίτη 
στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσα από μια σειρά διαχειριστικών δράσεων. 
 
Βασικές δράσεις: 

http://www.leavingisliving.org/�
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• Απογραφή του αναπαραγωγικού πληθυσμού του είδους σε επιλεγμένες περιοχές 
• Παρακολούθηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας του είδους στις περιοχές αυτές 
• Εντοπισμός των πεδίων τροφοληψίας του είδους κατά την αναπαραγωγική περίοδο 

αλλά και την περίοδο διαχείμασης. Αξιολόγηση των πιέσεων και απειλών στις 
περιοχές ενδιαφέροντος  

• Εγκατάσταση τεχνητών φωλιών με στόχο την αύξηση του αναπαραγωγικού 
ενδιαιτήματος του Μαυροπετρίτη 

• Εξάλειψη αρουραίων σε επιλεγμένες νησίδες 
• Αύξηση της διαθεσιμότητας και ποιότητας των πηγών τροφής για τα 

στρουθιόμορφα πτηνά στα Αντικύθηρα, μέσω επιλεκτικών φυτεύσεων σε 
στρατηγικά σημεία για τη μετανάστευσή τους 

• Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
 
Διάρκεια: 4 χρόνια (2014- 2018) 
 
Εταίροι: ΕΟΕ, Πανεπιστήμιο Πάτρας (συντονιστής δικαιούχος), Nature Conservation 
Consultants (NCC) 
 
www.lifefalcoeleonorae.gr 
 
Το 2014 ουσιαστικά ήταν η πρώτη χρονιά κατά την οποία ξεκίνησαν οι συμβατικές 
υποχρεώσεις της Ορνιθολογικής στο πρόγραμμα. Τον Αύγουστο έγιναν οι πρώτες δράσεις 
απογραφής του πληθυσμού του Μαυροπετρίτη στα Αντικύθηρα, τη Δυτική Κρήτη, τη 
Λήμνο, τη Σκύρο και επιλεγμένα νησιά των Κυκλάδων. Ταυτόχρονα, στα Αντικύθηρα, 
ξεκίνησαν οι δράσεις πεδίου για την αξιολόγηση του προτύπου ανεφοδιασμού των 
μεταναστευόντων στρουθιόμορφων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 
δακτυλιώσεις και από ραδιοπαρακολούθηση ατόμων από αντιπροσωπευτικά είδη 
στρουθιόμορφων, τα οποία χρησιμοποιούν το νησί ως σταθμό ξεκούρασης και 
τροφοληψίας. 

Τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε η προπαρασκευαστική συνάντηση εργασίας των εταίρων 
του προγράμματος (Ορνιθολογική, Πανεπιστήμιο Πάτρας, NCC) στην Πάτρα, όπου 
ολοκληρώθηκε ο προγραμματισμός και σχεδιασμός των δράσεων που θα 
πραγματοποιηθούν μέσα στο 2015. Παράλληλα, ξεκίνησε η παραγωγή των πρωτοκόλλων 
που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή των στοιχείων και έγιναν οι απαραίτητες επαφές 
για την προμήθεια του προβλεπόμενου εξοπλισμού για το έργο. 

Τον Δεκέμβριο δημιουργήθηκε ένα δίκτυο ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με 
σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας αναφορικά με  τις μεθόδους έρευνας και 
διατήρησης του Μαυροπετρίτη. 

Γ. Ορνιθολογική έρευνα – παρακολούθηση 

 
1. Πρόγραμμα παρακολούθησης των πληθυσμών των Ασημόγλαρων –  Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών ΔΑΑ  
 

http://www.lifefalcoeleonorae.gr/�
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Σκοπός:  Η εκτίμηση του μεγέθους του αναπαραγωγικού πληθυσμου των Ασημόγλαρων σε 
43 νησίδες στον Νότιο Ευβοικό και τον Βόρειο Σαρωνικό Κόλπο 
 
Χρηματοδότηση: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) 
 
Έναρξη: 2014 
 
Βασικές δράσεις:  
-Καταγραφές του πληθυσμού των Ασημόγλαρων 
-Παρακολούθηση αναπαραγωγικών παραμέτρων σε επιλεγμένες αποικίες  
 
Το «Πρόγραμμα παρακολούθησης των πληθυσμών των γλάρων στις αποικίες του Νότιου 
Ευβοϊκού και του Σαρωνικού Κόλπου» υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ομάδα 
Παρακολούθησης Πανίδας και Χλωρίδας (ΟΠΠΧ) της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). Στόχος του προγράμματος ήταν η εκτίμηση του 
μεγέθους του αναπαραγωγικού πληθυσμού των Ασημόγλαρων σε 43 νησίδες στον Νότιο 
Ευβοϊκό και τον Βόρειο Σαρωνικό Κόλπο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου 
2014, καθώς και η παρακολούθηση των αναπαραγωγικών παραμέτρων σε επιλεγμένες 
αποικίες του είδους. Επιπλέον, υπολογίστηκε η τάση του αναπαραγωγικού πληθυσμού 
στην περιοχή μελέτης από το 2006 έως σήμερα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί και μέσα 
στην αναπαραγωγική περίοδο του 2015. 

2. Ορνιθολογικός Σταθμός Αντικυθήρων (ΟΣΑ) 

 
Σκοπός: Η μελέτη της μετανάστευσης των πουλιών μέσω δακτυλιώσεων και μέσω 
παρακολούθησης της μετανάστευσης των αρπακτικών 
 
Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη 
 
Έναρξη: 2004 
 
Βασικές δράσεις:  

• Δακτυλίωση μεταναστευτικών πουλιών 
• Παρακολούθηση μετανάστευσης αρπακτικών 
• Παρακολούθηση αποικίας Μαυροπετρίτη 
• Υποστήριξη ορνιθολογικής έρευνας  

Κατά τη διάρκεια του 2014, δακτυλιώθηκαν περισσότερα από 2.350 πουλιά από 51 είδη και 
παράλληλα καταγράφηκαν 2.700 μεταναστευτικά αρπακτικά και μεγαλόσωμα πουλιά από 
33 είδη. Δημοσιεύθηκαν 3 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ο ΟΣΑ συμμετείχε 
σε ένα επιστημονικό συνέδριο στο εξωτερικό. Επιπλέον κατά το 2014 αναπτύχθηκαν τρεις 
νέες συνεργασίες με ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Για το έργο 
του ΟΣΑ και το εθελοντικό του πρόγραμμα  υπήρχαν πάνω από 10 αναφορές στον έντυπο 
και ηλεκτρονικό εγχώριο τύπο.  Στο εθελοντικό πρόγραμμα του ΟΣΑ συμμετείχαν 30 
εθελοντές προερχόμενοι από 6 χώρες.  

 



14 

 

3. Εθνική Απογραφή Πελεκάνων 
  
Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) σε συνεργασία με την Ορνιθολογική ανέλαβαν 
πρωτοβουλία για τη δεύτερη εθνική απογραφή των δύο ειδών πελεκάνων 
(Αργυροπελεκάνο και Ροδοπελεκάνο). Η απογραφή πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 
2014 σε 45 υγρότοπους της χώρας με τη συμμετοχή 80 ατόμων, στελέχη των 12 Φορέων 
Διαχείρισης, μέλη ΜΚΟ και τουλάχιστον 20 εθελοντών ορνιθοπαρατηρητών από το δίκτυο 
της Ορνιθολογικής. Στόχος της ταυτόχρονης απογραφής ήταν να καταμετρηθεί για 2η 
χρονιά ο συνολικός αριθμός των ατόμων πελεκάνων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής 
περιόδου στους υγροτόπους της Ελλάδας. Συνολικά καταγράφηκαν σε μια ταυτόχρονη 
απογευματινή μέτρηση 4043 Αργυροπελεκάνοι σε 23 υγροτόπους της χώρας και 437 
Ροδοπελεκάνοι σε 8 υγροτόπους. Η απογραφή θα επαναληφθεί το 2015.  
 
4. Εθνική Απογραφή Αποικιών Ερωδιών 
 
Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (ΙΔΕ) σε συνεργασία με την Ορνιθολογική ανέλαβαν 
πρωτοβουλία για την τρίτη εθνική απογραφή των αποικιών των 7 ειδών ερωδιών 
(Σταχτοτσικνιάς, Λευκοτσικνιάς, Νυχτοκόρακας, Κρυπτοτσικνιάς, Αργυροτσικνιάς, 
Πορφυροτσικνιάς, Γελαδάρης). Στόχος της απογραφής ήταν να εντοπιστούν όλες οι 
αποικίες των ερωδιών, να καταγραφεί ο αριθμός των φωλιών κάθε είδους ερωδιού, καθώς 
επίσης και να αποτυπωθεί η τάση του πληθυσμού του στη χώρα μας. Η απογραφή 
πραγματοποιήθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 2014 σε 62 θέσεις σε όλη την Ελλάδα 
με τη συμμετοχή τουλάχιστον 72 ατόμων (στελέχη 11 Φορέων Διαχείρισης, μέλη ΜΚΟ και 
τουλάχιστον 40 εθελοντών ορνιθοπαρατηρητών από το δίκτυο της Ορνιθολογικής). 
Συνολικά εντοπίστηκαν 46 αποικίες όπου καταγράφηκαν 5903 φωλιές από  7 είδη ερωδιών, 
ενώ καταγράφηκαν και όλα τα υπόλοιπα αποικιακά αναπαραγόμενα είδη που τυχόν 
υπήρχαν στις αποικίες. 

Δ. Προγράμματα ανάδειξης, προστασίας και διαχείρισης περιοχών 

1. Πρόγραμμα LIFE+ «Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης “Σχέδιο Δράσης για τη 
Βιοποικιλότητα” για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Σκύρου» (LIFE09 
NAT/GR/000323) 

Σκοπός: Η διατήρηση και η αποτελεσματική διαχείριση της πλούσιας βιοποικιλότητας της 
Σκύρου μέσω της εκπόνησης και υλοποίησης  σχεδίων δράσεων 
 
Βασικές δράσεις: 

• Σύνταξη Σχεδίου Δράσης για τα είδη προτεραιότητας της Σκύρου 
• Παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας 
• Εξάλειψη αρουραίων στις νησίδες της Σκύρου 
• Έλεγχος πληθυσμού Ασημόγλαρου στις νησίδες της Σκύρου 
• Δημιουργία τοπικής ομάδας εθελοντών 
• Δράσεις ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 
Διάρκεια: 4 χρόνια (2010-2014) 
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Εταίροι: ΕΟΕ, Δήμος Σκύρου (συντονιστής δικαιούχος), Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος 
και Πολιτισμού, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης 
 
www.skyroslife.gr 
 
Το 2014 εξασφαλίστηκε η παράταση που προγράμματος για 18 μήνες, το οποίο πλέον 
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2016. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίστηκε 
ο χρόνος ώστε να υλοποιηθούν καλύτερα κάποιες δράσεις που είχαν υστερήσει λόγω 
πολλών, γραφειοκρατικών κυρίως, προβλημάτων που είχε αντιμετωπίσει το πρόγραμμα 
στο παρελθόν. Επιπλέον η απάντηση της Επιτροπής στην ενδιάμεση αναφορά που 
κατατέθηκε ήταν θετική και ιδιαίτερα για τις δράσεις που είναι ευθύνη της ΕΟΕ. 
 
Πιο συγκεκριμένα συνεχίστηκαν οι δράσεις για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τα 
Οικοσυστήματα Νησίδων:  εξάλειψη αρουραίων, φύτευση θάμνων, έλεγχος πληθυσμού 
Ασημόγλαρου, τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για Μαυροπετρίτες (30) και Αρτέμηδες (20). 
Ειδικά για τον Αρτέμη ήταν η πρώτη φορά που τοποθετούνται τεχνητές φωλιές και σε αυτό 
βοήθησε πολύ η εμπειρία της SPEA (Πορτογαλία) που επισκέφτηκε το νησί. Έγινε πλήρης 
και λεπτομερής καταγραφή πληθυσμού Μαυροπετρίτη, Αιγαιόγλαρου, Θαλασσοκόρακα, 
Υδροβάτη στις νησίδες της περιοχής, με  καταγεγραμμένη αναπαραγωγική επιτυχία 
Μαυροπετρίτη σε επιλεγμένες νησίδες και στις τεχνητές φωλιές που εγκαταστάθηκαν και 
κατοικήθηκαν σε ποσοστό ~30%. 
 
Παράλληλα, διοργανώθηκε διεθνής συνάντηση εργασίας στη Σκύρο με τίτλο "Biodiversity 
conservation in fragile island ecosystems”. Συμμετείχαν ειδικοί στον χώρο από Αγγλία 
(RSPB), Πορτογαλία (SPEA), Ολλανδία (BUWA), Ισπανία (SEO) και Ελλάδα, αλλά και πολλοί 
φορείς του νησιού. Επιπλέον, υπήρξε μια επαναδραστηριοποίηση της εθελοντικής ομάδας 
με νέα άτομα και καινούριο συντονιστή Εκπαίδευση της εθελοντικής ομάδας και 
συμμετοχή της στις δράσεις του προγράμματος.  

Τέλος, έγινε παραγωγή υλικού ΠΕ (Οδηγός για τους Εκπαιδευτικούς, Φύλλα 20 
Δραστηριοτήτων, CD υλικού) και εικονογραφημένου παραμυθιού προσαρμοσμένο στη 
βιοποικιλότητα και τις απειλές που αυτή δέχεται στο νησί, ενώ  συνεχίστηκε και το 2014 η 
εφαρμογή των δραστηριοτήτων στα σχολεία της Σκύρου. 

2. Πρόγραμμα Προστασίας και Ανάδειξης του Υγροτόπου της Βραυρώνας 

 
Σκοπός: Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του υγροτόπου της Βραυρώνας 
 
Χρηματοδότηση: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 
 
Έναρξη: 2008 
 
Εταίροι: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Δήμος Μαρκόπουλου. 
 
http://ornithologiki.gr/page_in.php?tID=2353&sID=126  
 
Ο 6ος χρόνος υλοποίησης του Προγράμματος Προστασίας και Ανάδειξης του Υγροτόπου της 
Βραυρώνας χαρακτηρίστηκε από τον αριθμό ρεκόρ συμμετοχής μαθητών/τριών στο 
εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που υλοποιείται σε καθημερινή βάση στον υγρότοπο και 

http://www.skyroslife.gr/�
http://ornithologiki.gr/page_in.php?tID=2353&sID=126�
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συμμετοχής του κοινού στις εκδηλώσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
Προγράμματος, αλλά και στην καταγραφή νέων ειδών πουλιών για την περιοχή του 
υγροτόπου. 
Οι δράσεις του 2014 περιελάμβαναν την αποκατάσταση της προστατευόμενης περιοχής με 
απομάκρυνση απορριμμάτων, φυσικών υλικών (φύκια/καλάμια), αδρανών υλικών και 
συμπληρωματικούς εθελοντικούς καθαρισμούς, αλλά και τη συντήρηση των υφιστάμενων 
υποδομών και μονοπατιών (αντικατάσταση της ξύλινης περίφραξης, των ενημερωτικών και 
απαγορευτικών πινακίδων κ.λπ.). Στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 
ενημέρωσης συμμετείχαν περισσότεροι από 2.400 μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων, 
καθώς και περισσότερα από 500 μέλη ομάδων επισκεπτών (Σύλλογοι κ.λπ.). Στο πλαίσιο 
των δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του Προγράμματος έγιναν παρουσιάσεις σε 
ειδικές ημερίδες και διοργανώθηκαν 6 εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα 
από 2.500 άτομα. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον 
ΔΑΑ έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Πουλιά και αεροσκάφη σε παράλληλες πτήσεις» που 
περιλάμβανε 32 φωτογραφίες αεροσκαφών και πουλιών, μεταξύ των οποίων και είδη που 
φιλοξενεί ο υγρότοπος της Βραυρώνας. Η έκθεση παρέμεινε ανοικτή καθ’ όλο το 24ωρο. 

Το 2014, καταγράφηκαν συνολικά 132 είδη, εκ των οποίων τα 6 (Σταχτιά Νανοσκαλίδρα, 
Σιγλίγουρος, Διπλομπεκάτσινο, Βραχοχελίδονο, Πυροκότσυφας και Κιτρινόφρυδος 
Φυλλοσκόπος) για πρώτη φορά στην περιοχή, ανεβάζοντας το σύνολο των καταγραμμένων 
ειδών στα 208. Από αυτά, 41 είδη παρατηρήθηκαν κατά την αναπαραγωγική περίοδο, 34 
είδη αποτελούν αποκλειστικά χειμερινούς επισκέπτες, ενώ τα υπόλοιπα 57 είναι είδη που 
παρατηρήθηκαν μόνο κατά τις μεταναστευτικές περιόδους ή αποτελούν περιπτώσεις που 
μπορούμε να τα καταγράψουμε σε αρκετές διαφορετικές περιόδους του χρόνου. 

3. Πρόγραμμα Προστασίας και Ανάδειξης των Υγροτόπων της Σάνης 

 
Σκοπός: Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των υγροτόπων της Σάνης 
 
Χρηματοδότηση: ΣΑΝΗ Α.Ε. 
 
Έναρξη: 2012 
 
Εταίροι: ΣΑΝΗ Α.Ε. 
 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος, το οποίο υλοποιείται για 3η

Συνεχίζοντας την ανάδειξη και σηματοδότηση των περιηγητικών διαδρομών της περιοχής 
των υγροτόπων της Σάνης, τοποθετήθηκαν συμπληρωματικές πινακίδες κατεύθυνσης, 5 
νέες πινακίδες ερμηνείας του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής των υγροτόπων, καθώς 
και 17 πινακίδες απαγόρευσης - συμπεριφοράς επισκεπτών σε θέσεις της περιοχής που 
χρίζουν προσοχής, όπως σε θέσεις όπου παρατηρείται καταπάτηση των θινών ή σε θέσεις 
φωλιάσματος πουλιών. 

 συνεχή χρονιά, συνεχίστηκε η 
παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας της περιοχής των υγροτόπων της Σάνης με την 
καταγραφή αρπακτικών, υδρόβιων και στρουθιόμορφων πουλιών. Συνολικά καταγράφηκαν 
139 είδη, εκ των οποίων τα 4 (Γαλαζολαίμης, Θαλασσαετός, Στεπόκιρκος, Σαΐνι) 
παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά στην περιοχή, ανεβάζοντας το σύνολο των 
καταγεγραμμένων ειδών στους υγροτόπους της Σάνης στα 221 είδη. 
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Στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης του Προγράμματος, 
διοργανώθηκε τετραήμερος εορτασμός της Πανευρωπαϊκής Γιορτής Πουλιών, με τη 
συμμετοχή σχολείων της ευρύτερης περιοχής των υγροτόπων, πελατών του Sani Resort, 
καθώς και τοπικών κατοίκων. Η εκδήλωση περιλάμβανε υλοποίηση δραστηριοτήτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, παρατήρηση πουλιών και ενημερωτική περιήγηση.  Επίσης, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Eco 
Days» (κάθε Κυριακή από 6 Ιουλίου έως 7 Σεπτεμβρίου), η Ορνιθολογική υλοποιούσε 
εργαστήριο για τα παιδιά, το οποίο ήταν το δημοφιλέστερο της εκδήλωσης, με τη 
συμμετοχή περισσότερων από 600 παιδιών.  

Με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τη φύση των υγροτόπων της Σάνης, ένα ειδικά 
σχεδιασμένο ενημερωτικό περίπτερο λειτούργησε από την Ορνιθολογική στη μαρίνα της 
Σάνης, καθημερινά για διάστημα 3 μηνών. Στο περίπτερο ήταν διαθέσιμο ενημερωτικό 
υλικό, καθώς και υλικό οικονομικής ενίσχυσης, ενώ υλοποιούνταν σε καθημερινή βάση 
δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα παιδιά. Το περίπτερο επισκέφθηκαν 
περισσότερα από 5.000 άτομα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ συνέβαλε σημαντικά 
και στην προώθηση της δράσης των περιηγήσεων για την παρατήρηση πουλιών που 
υλοποιούνται καθ’ όλη την περίοδο λειτουργίας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε 
εβδομαδιαία βάση. 

4. Πρόγραμμα INVOLEN: Πρόγραμμα Διαγενεακής Μάθησης για Εθελοντές Προστασίας 
της Φύσης  

 
Σκοπός: Το Πρόγραμμα φέρνει σε επαφή δυο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, τους 
εφήβους και τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους (άνω των 55 ετών), ενθαρρύνοντάς 
τους να συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες, με στόχο την προστασία και τη 
διατήρηση της ευρωπαϊκής οικολογικής κληρονομιάς, εστιάζοντας στις περιοχές του 
Δικτύου Natura 2000.  
 
Βασικές δράσεις: 

• Εργαστηριακή συνάντηση και διαδικτυακά σεμινάρια για τους εμψυχωτές μάθησης 
(εκπαιδευτικούς, στελέχη ΜΚΟ) 

• Κύκλος μαθημάτων σε κάθε χώρα συμμετοχής, με σκοπό την πιλοτική εφαρμογή 
της μεθοδολογίας μάθησης σε μικρές ομάδες μαθητών και μεγαλύτερων σε ηλικία 
εθελοντών 

• Διεθνές σεμινάριο στην Ουγγαρία για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 
πιλοτικής εφαρμογής 

• 5 ημερίδες, μία σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, για να παρουσιαστούν τα 
αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής και να ανακοινωθεί η προκήρυξη σχολικών 
διαγωνισμών 

• Διεθνές συνέδριο στη Φλωρεντία της Ιταλίας, για να αποτιμηθούν και να 
προβληθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος και να απονεμηθούν βραβεία 
στους τρεις νικητές των διαγωνισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 
Διάρκεια: 2 ½  χρόνια (2012-2015) 
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Εταίροι: , IBIMET, PRISMA, La Ligue de l’enseignement, NEC, HAS – CERS 
 
http://www.involen.eu/el/ 
 
Την άνοιξη του 2014 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πιλοτική φάση εφαρμογής του 
προγράμματος. Η Ορνιθολογική συμμετείχε το 2014 σε 1 συνάντηση των εταίρων στην 
Ουγγαρία για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής, καθώς επίσης 
και σε διαδικτυακές συναντήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του προγράμματος. Επίσης, 
διοργάνωσε ημερίδα όπου παρουσίασε το πρόγραμμα στην εκπαιδευτική κοινότητα και 
στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκηρύσσοντας παράλληλα την έναρξη των 
σχολικών διαγωνισμών σε εθνικού επίπεδο ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες χώρες. Το 2015 θα 
συμμετέχει στη συνάντηση των διαχειριστών έργου στη Σλοβενία και στο Διεθνές συνέδριο 
στη Φλωρεντία της Ιταλίας, για να αποτιμηθούν και να προβληθούν τα αποτελέσματα του 
προγράμματος και να απονεμηθούν βραβεία στους τρεις νικητές των διαγωνισμών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ε. Εθελοντικά Προγράμματα Καταγραφών (Επιστήμη των Πολιτών) 

1. Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών 

 
Σκοπός: Απογραφή των διαχειμάζοντων υδρόβιων πουλιών στους ελληνικούς υγροτόπους 
 
Χρηματοδότηση:  ΕΟΕ  
 
Έναρξη: 1991 
 
Οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδροβίων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ)

2. Παρακολούθηση των Κοινών Ειδών Πουλιών στην Ελλάδα (Common Bird Census) 

 αποτελούν μέρος ενός 
παγκόσμιου προγράμματος της Wetlands International. Πρόκειται για το μακροβιότερο και 
παγκοσμίου εμβέλειας πρόγραμμα παρακολούθησης της βιοποικιλότητας στον κόσμο. 
Καταγράφονται κυρίως υδρόβια και παρυδάτια είδη πουλιών που διαχειμάζουν στους 
υγροτόπους, αλλά και άλλα είδη όπως αρπακτικά και θαλασσοπούλια. Τα δεδομένα που 
συλλέγονται επιτρέπουν την εκτίμηση των τάσεων των πληθυσμών και των μεταβολών που 
παρουσιάζουν οι υγρότοποι. Το 2014 οι ΜΕΚΥΠ πραγματοποιήθηκαν κανονικά, με 
εντυπωσιακή συμμετοχή περισσότερων από 150 εθελοντών παρατηρητών του δικτύου της 
Ορνιθολογικής από όλη την Ελλάδα, καθώς και προσωπικό των 12 Φορέων Διαχείρισης που 
περιλαμβάνουν υγροτόπους και τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις. Συνολικά 
καλύφθηκαν 140 μικροί και μεγάλοι υγρότοποι, από τους πλέον σημαντικούς υγροτόπους 
του Βορρά, έως τους μικρούς παράκτιους νησιωτικούς υγρότοπους, ορεινές λίμνες, ακόμη 
και ταμιευτήρες.  

 
Σκοπός: Συλλογή δεδομένων για τις πληθυσμιακές τάσεις των κοινών ειδών ορνιθοπανίδας 
στην Ελλάδα και η παραγωγή δεικτών για τη βιοποικιλότητα 
 
Χρηματοδότηση:  ΕΟΕ 
 
Έναρξη: 2007 
 

http://www.involen.eu/el/�


19 

 

To Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Κοινών Ειδών Πουλιών της Ελλάδας (HCBM) αποτελεί 
το εθνικό πρόγραμμα παρακολούθησης κοινών ειδών πουλιών και υλοποιείται από την 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία από το 2007. Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός να 
συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με την τάση των πληθυσμών των κοινών ειδών πουλιών και 
αφετέρου να παρέχει δεδομένα στο πρόγραμμα PECBMS (Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Παρακολούθησης των Κοινών Ειδών Πουλιών) που βρίσκεται σε εξέλιξη από την 
πλειοψηφία των άλλων ευρωπαϊκών χωρών (27). Τα δεδομένα παρέχονται επίσης στο 
Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα PECBMS για την παραγωγή υπερ-εθνικών πληθυσμιακών 
τάσεων και δεικτών για επιλεγμένα είδη πουλιών στην Ευρώπη (indices), καθώς και 
σύνθετων δεικτών (indicators) για ομάδες ειδών (δασικών, αγροτικών, κ.λπ.) σε ετήσια 
βάση. 
Το πρόγραμμα είναι μακροχρόνιο και βασίζεται στη συμμετοχή εθελοντών οι οποίοι 
αναλαμβάνουν  να παρακολουθήσουν μια συγκεκριμένη περιοχή (ένα 2x2 χλμ. τετράγωνο) 
σε ετήσια βάση. Μέσα στο 2014 συνολικά πραγματοποιήθηκαν καταμετρήσεις σε 29 
τετράγωνα. Για τέταρτη συνεχή χρονιά υπολογίστηκε ο Εθνικός Δείκτης Αγροτικών Ειδών 
(Farmland Bird Index - FBI)(2007-2013) με τη χρήση των στατιστικών προγραμμάτων TRIM 
και BirdStats, ο οποίος αποτελεί επίσημο δείκτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση 
των αγροτικών οικοσυστημάτων. Συνολικά, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 252 
επισκέψεις, σε 110 δειγματοληπτικές επιφάνειες  και από 212 είδη, ενώ για την παραγωγή 
του FBI χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 39 αγροτικά είδη. Τα αποτελέσματα 
απεστάλησαν στο Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Κοινών Ειδών Πουλιών 
(PECBMS), ώστε να συμπεριληφθούν στον Πανευρωπαϊκό Δείκτη Κοινών Ειδών και τους 
επιμέρους δείκτες.  

3. Εθελοντικό πρόγραμμα παρακολούθησης ορνιθοπανίδας στους υγρότοπους της 
Αττικής 

 
Σκοπός: Συλλογή στοιχείων για τα είδη και τους πληθυσμούς τους που απαντώνται στους 
υγροτόπους της Αττικής 
 
Χρηματοδότηση:  ΕΟΕ 
 
Έναρξη: 2009 
 
Οι υγρότοποι στην Αττική είναι από τους πλέον σημαντικούς βιότοπους για τα πουλιά της 
περιοχής και όχι μόνο, καθώς χρησιμοποιούνται είτε ως τόποι αναπαραγωγής, είτε ως 
τόποι διαχείμασης ή απλά ως στάσεις ανεφοδιασμού κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης. 
Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ορνιθοπανίδας στους Υγροτόπους της Αττικής είναι 
μακροπρόθεσμο και στοχεύει στη συστηματική καταγραφή των πουλιών και τη συλλογή 
πληθυσμιακών στοιχείων για τα πουλιά στους υγροτόπους της Αττικής. Επισκέψεις 
πραγματοποιούνται από περίπου 30 εθελοντές τουλάχιστον 6 φορές τον χρόνο, σε 
διάφορες φάσεις του έτους. Τα δεδομένα που συλλέγονται βελτιώνουν τη γνώση γύρω από 
την ορνιθοπανίδα των περιοχών αυτών και επιτρέπουν την εκτίμηση των τάσεων των 
ειδών. Το 2014 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 9 υγροτόπους.  

http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=2990&sID=258�
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4. Αγώνες παρατήρησης πουλιών: Bird Races 

Και το 2014 πραγματοποιήθηκαν αγώνες παρατήρησης πουλιών στη νότια και στη βόρεια 
Ελλάδα με ικανοποιητική συμμετοχή πληρωμάτων (ενήλικες και παιδιά).  

5. Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων (Ε.Α.Ο.Π.) 
Το 2014, για ενδέκατη χρονιά, συνεχίστηκε η υποστήριξη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων, με τη συνδρομή της Ορνιθολογικής σε συνεργασία με το 
Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών. 

Η. Υποστήριξη έρευνας  

• Διδακτορικές Διατριβές   

Η γενετική δομή των πληθυσμών του Μαυροπετρίτη στη Μεσόγειο και στον Ανατολικό 
Ατλαντικό - Jakob Fric (σε εξέλιξη η συγγραφή δημοσίευσης και αναλύσεις του 
μιτοχονδριακού DNA). 

ΙΙ. Πολιτική 

Α. Εφαρμογή της Οδηγίας για τα Πουλιά και προστασία της Βιοποικιλότητας 

Προστατευόμενες Περιοχές και Φορείς Διαχείρισης  

 
Το Σωματείο εκπροσωπήθηκε και το 2014 και συνεχίζει να εκπροσωπείται σε 10 ΦΔ και 
στην Επιτροπή «Φύση», η οποία παραμένει εντελώς ανενεργή. Σε συνεργασία με τους ΦΔ, 
η Ορνιθολογική βοηθά στην προώθηση των ΠΔ, σε ενημερωτικές εκδηλώσεις κατά τόπους 
και σε καταγγελίες (πχ. ΦΔ Νέστου, ΓΑΛΑ, κλπ.) και την αντιμετώπιση των δηλητηρίων (πχ. 
ΦΔ Β.Πίνδου). 

Β. Αντιμετώπιση απειλών  

 
1.Καταγγελίες για υποβάθμιση βιοτόπων και θανάτωση πουλιών 
 
Το 2014 το Τμήμα Πολιτικής διαχειρίστηκε 35 νέες καταγγελίες πολιτών. Οι 17 έγιναν 
γραπτά προς τις αρμόδιες αρχές, οι 10 προχώρησαν με τηλεφωνική παρέμβαση, ενώ οι 
υπόλοιπες καταχωρήθηκαν ως απλή καταγραφή. Από αυτές οι σημαντικότερες σε ό,τι 
αφορά τον βαθμό κινδύνου για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους ήταν: 
 
 Αδιαφανής ιδιωτικοποίηση και καταστροφικές επεμβάσεις στην παραλία Σαχάρα, 

Νέα Ηράκλεια, Χαλκιδική. 
 

 Χωροθέτηση αιολικού πάρκου (ΑΙΟΠΑ) στις θέσεις Βούρλας και Δίστομος, 
συνολικής ισχύος 69MW στη Νάξο και στις θέσεις Σκουμπί, Καφούτσι, Γκοράκι και 
Πέταλο συνολικής ισχύος 140,3MW στην Άνδρο. 
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 Χωροθέτηση ΑΙΟΠΑ ισχύος 144MW στη θέση «Ανήλιο» των δήμων Μετσόβου και 
Καλαμπάκας. 

 
 Χωροθέτηση ΑΙΟΠΑ ισχύος 24MW στη θέση «Σπάθες» στον δήμο Σουλίου. 

 
 Χωροθέτηση ΑΙΟΠΑ ισχύος 24MW στη θέση «Γεραμπή» του δήμου Γ. Καραϊσκάκη. 

 
Πέραν των ανωτέρω, το Τμήμα Πολιτικής διαχειρίστηκε εκ νέου καταγγελίες προηγούμενων 
ετών καθώς προέκυψαν νέα δεδομένα. Συγκεκριμένα: 
 
 Χωροθέτηση ΑΙΟΠΑ ισχύος 39MW στη θέση «Λύρκειον Όρος» των δήμων Τρίπολης 

και Άργους. 
 

 Στίβος θαλάσσιου σκι στη λίμνη Ιωαννίνων. 
 
Από τις καταγγελίες προηγούμενων ετών οι πιο σοβαρές εξελίξεις αφορούν: 

 ΑΙΟΠΑ  Αγίου Κύριλλου στα Αστερούσια και Περδικοκορυφή στον Ψηλορείτη: 
ενεργοποίηση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για πρόστιμα στην  ΕΝΕΛ και 
ΤΕΡΝΑ αντίστοιχα. 
 

 Στίβος θαλάσσιου σκι στη λίμνη Ιωαννίνων: Ενεργοποίηση του Συντονιστικού 
Γραφείου για την Αντιμετώπιση της Περιβαλλοντικής Ζημίας (ΣΥΓΑΠΕΖ) για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων για την αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος στον υγρότοπο Αμφιθέας της λίμνης Παμβώτιδας, στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής ευθύνης. 

 
Αίσια έκβαση σημειώθηκε σε καταγγελίες που αφορούσαν: μαζική αιχμαλωσία στην 
Παιανία, παράνομη λειτουργία καντίνας εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας «GR2420007 
Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι, Δέλτα Ξεριά» στη Βόρεια Εύβοια και παράνομη αποψίλωση της 
παρόχθιας βλάστησης του ρέματος Ραφήνας. Αρκετές από τις καταγγελίες του 2014 είναι 
σε εξέλιξη δίχως να έχει προκύψει τελικό αποτέλεσμα. 
 
Μία σημαντική εξέλιξη επίσης αφορά στη διαδικτυακή έρευνα και συλλογή πληροφοριών, 
με τη συνδρομή μελών, για περιστατικά παράνομης αιχμαλωσίας, αγοραπωλησίας και 
θανάτωσης άγριων πουλιών, με σκοπό την εμπλοκή της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος. 
 
2. Προσφυγές στο ΣτΕ και στην Ε.Ε.  
 

- Προσφυγή στο ΣτΕ για το Ηλιοθερμικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
στη Σητεία Λασιθίου, Κρήτη. 
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- Προσφυγή στο ΣτΕ για την ακύρωση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι 
του έργου «Δημιουργία παραθεριστικού οικισμού β΄ κατοικίας στην παραλιακή 
ζώνη της Δημοτικής Κοινότητας Κορινού δήμου Κατερίνης ΠΕ Πιερίας, ιδιοκτησίας 
της εταιρείας «Αξιοποίηση ακινήτων παραλίας Κορινού «Ολυμπιάδα». 

 
- Προσφυγή στο ΣτΕ για την ακύρωση  με αρ. πρωτ., οικ. 172568 της Απόφασης 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για αιολικούς σταθμούς ισχύος 25,3MW, στα 
νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, νομού Κυκλάδων και διασυνδετική Γραμμή 
Μεταφοράς 150kV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης, νομού Αττικής. 
 

- Προσφυγή στο ΣτΕ για την ακύρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων της Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας. 

 
- Στο Πρωτοδικείο Κοζάνης για περιστατικό λαθροθηρίας στις Πρέσπες συμμετείχε η 

Ορνιθολογική ως μάρτυρας. 
 
Παλαιότερες προσφυγές στα εθνικά δικαστήρια οι οποίες εκδικάστηκαν ή αποτέλεσαν 
αντικείμενο διαχείρισης αφορούσαν στο μπάζωμα του ποταμού Ερασίνου στη Βραυρώνα 
(ανεπιτυχή έκβαση στο ΣτΕ), το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ (μερική επιτυχία στο ΣτΕ), την 
ΚΥΑ οριζοντίων μέτρων για τις ΖΕΠ, τον Αιολικό σταθμό στο Μπούμιστο και τέλος την 
εκτροπή του Αχελώου (επιτυχής έκβαση στο ΣτΕ). 

Γ.  Δράσεις και  Εκστρατείες Πολιτικής για ζητήματα αιχμής 

 
1.Κυνήγι και λαθροθηρία 
 
 Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΣΕ), κο 

Παπαδόδημα, για το ζήτημα του Αμβρακικού Κόλπου. Η ΚΣΕ δεσμεύτηκε για την 
αύξηση της φύλαξης στην περιοχή και την αγορά μηχανοκίνητων πλωτών. Οι 
δεσμεύσεις υλοποιήθηκαν. Με βάση στοιχεία του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού, η 
λαθροθηρία έχει μειωθεί κατά πολύ. Παρόλα αυτά οι οργανωμένοι κλοιοί επιμένουν. 
Δέσμευση από την ΚΣΕ υπήρξε και για την αποστολή θηροφυλάκων στα Ιόνια νησιά 
κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση. 

 
 Διαχείριση περιστατικών σχετικά με τη λαθροθηρία στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 

για τη Νανόχηνα, σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ, τη BirdLife και τη FACE, συνεργασία η 
οποία κατέληξε στην αποχώρηση της ΚΣΕ από το Πρόγραμμα, λόγω ασυμβίβαστων 
διαφορών.  
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 Κατάθεση για άλλη μια χρονιά των προτάσεων της Ορνιθολογικής για την Ετήσια 
Ρυθμιστική Απόφαση για τη Θήρα, η οποία και δεν ελήφθη υπόψη, με εξαίρεση την 
αποτροπή της ένταξης της Χωραφόχηνας στη λίστα των θηρεύσιμων ειδών. 

 
 Ολοκλήρωση, με τη συμβολή της ομάδας κυνηγιού, της Αναφοράς για την Παράνομη 

Θανάτωση Άγριων Πουλιών, την οποία η BirdLife θα εκδώσει σε επιστημονικό 
περιοδικό και θα παρουσιάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 
 Παρουσίαση του έργου της εκστρατείας κατά της λαθροθηρίας σε σεμινάριο της IMPEL 

στην Ουτρέχτη, με δικαστές, εισαγγελείς και αρχές φύλαξης για την πάταξη της 
λαθροθηρίας.  

 
 Παρουσίαση της εκστρατείας κατά της λαθροθηρίας και των δηλητηρίων σε συνέδριο 

της BirdLife στη Μαδρίτη, για τη συστηματική παρακολούθηση της λαθροθηρίας και 
των δηλητηριάσεων. 

 
 Συμμετοχή ως εταίρος στο πρόγραμμα Environmental Network for Environmental Crime 

(ευρωπαϊκό δίκτυο για το περιβαλλοντικό έγκλημα), με ανάδοχο τη SEO (Ισπανία). 
 
2.Αιολικά πάρκα 
 
 Έγκριση Οδηγιών για την Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη με Υπουργική Απόφαση. 
 
 Έναρξη διαδικασίας καταδίκης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ειδικό 

Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ και ορισμένα αιολικά πάρκα τα οποία είχε καταγγείλει 
η Ορνιθολογική (Σκύρος, Όχη, Λέσβος). 

 
 Συνέχιση παρακολούθησης του σχεδιασμού αιολικών σταθμών στις βραχονησίδες και 

τις ΖΕΠ με ευαίσθητα είδη και κατάθεση ενστάσεων σε ακατάλληλα έργα. 
 
3.Εκστρατεία ΤΑΙΠΕΔ και αιγιαλός της Ελλάδας 
 
Σε συνέχεια της ημερίδας για την εκποίηση ακατοίκητων νησίδων από το ΤΑΙΠΕΔ το 2012, η 
Ορνιθολογική δημιούργησε το «Παρατηρητήριο ΤΑΙΠΕΔ». Πρόκειται για ένα διαδικτυακό 
εργαλείο χαρτογράφησης των φυσικών περιοχών του ΤΑΙΠΕΔ οι οποίες έχουν καθεστώς 
περιβαλλοντικής προστασίας. Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν πολύ μεγάλη και για το 
λόγο αυτό υπήρξε συμμετοχή σε συνεντεύξεις τύπου και ημερίδες σχετικά με το ΤΑΙΠΕΔ 
που διοργανώθηκαν από το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος, τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 
και το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου. Επιπλέον, η Ορνιθολογική αιτήθηκε την κοινοποίηση του 
χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς έως σήμερα ανταπόκριση. Τέλος, συμμετείχε στη Β’ 
έκδοση του Βιβλίου του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
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«ΤΑΙΠΕΔ – Όργανο εκποίησης της περιουσίας και κατάργησης της εθνικής κυριαρχίας της 
Ελλάδας». 
 
Παράλληλα, οι εθνικής εμβέλειας περιβαλλοντικές οργανώσεις αντιτάχθηκαν στο 
καταστροφικό νομοσχέδιο για τον αιγιαλό, το οποίο επέτρεπε τη δόμηση, νομιμοποιούσε 
αυθαίρετα ξενοδοχεία και επιχειρήσεις, περιόριζε την πρόσβαση των πολιτών στις 
παραλίες κ.ά. Η μαζική αντίδραση ενάντια στο νομοσχέδιο, η οποία εκφράστηκε και μέσω 
της συλλογής περισσοτέρων από 150.000 υπογραφών στην πλατφόρμα του avaaz.org, αλλά 
και άλλων πρωτοβουλιών από κινήματα πολιτών και συλλογικότητες είχε ως αποτέλεσμα 
την προσωρινή απόσυρση του νομοσχεδίου. 
 
4.Δηλητηριασμένα δολώματα 
 
Η Ορνιθολογική συνεχίζει την ανάδειξη της σοβαρής απειλής που αποτελούν τα 
δηλητηριασμένα δολώματα με τον συντονισμό δράσεων, εντός και εκτός του 
προγράμματος LIFE για τον Ασπροπάρη. 
 
Η Εθνική Ομάδα Δράσης Ενάντια στα Δηλητήρια πραγματοποίησε συνάντηση με τη Γενική 
Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ με αίτημα  τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη στοχευμένη 
καταπολέμηση της παράνομης χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων. Η Ορνιθολογική 
εκπροσώπησε επίσης την Ομάδα σε συναντήσεις με εκπροσώπους του ΥΠΑΑΤ  (Δ/νση 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Δ/νση Κτηνιατρικής, Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων) για 
την καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης και παράνομης χρήσης φυτοφαρμάκων και για την 
αποτελεσματική διαχείριση των δηλητηριασμένων ζώων στην ύπαιθρο. Συμμετείχε στην 
προετοιμασία των οδηγιών του ΥΠΑΑΤ για τη διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων 
δολωμάτων με φυτοφάρμακα. Η Ομάδα πρωτοστάτησε στην επιτυχημένη εκστρατεία κατά 
της κτηνιατρικής χρήσης της δικλοφενάκης (diclofenac) με επιστολές προς το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, καθώς και με 
ανακοινώσεις στον Τύπο. Τέλος, η Ορνιθολογική συμμετείχε στη σύνταξη επιστολής προς 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τις ενέργειες και παραλείψεις της ελληνικής 
Διοίκησης σχετικά με το περιστατικό δηλητηρίασης των αρπακτικών πουλιών στα Στενά του 
Νέστου κατά το οποίο θανατώθηκε μεγάλη αποικία Όρνιων. Για την υπόθεση αυτή η Ε.Ε. 
έχει στείλει προειδοποιητική επιστολή στις ελληνικές αρχές. 
 
5.Αναθεώρηση των Οδηγιών για τα Πουλιά και τους Οικότοπους 
 
Η Ορνιθολογική το 2014 συμμετείχε σε δύο στρατηγικής σημασίας συναντήσεις της Ομάδας 
Εργασίας της Birdlife για τις Οδηγίες για τα Πουλιά και τους Οικοτόπους (BHDTF). Στις 
συναντήσεις αυτές συζητήθηκε η επικείμενη αναθεώρηση των οδηγιών και τα επόμενα 
βήματα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σε συνεργασία και με άλλες περιβαλλοντικές 
οργανώσεις για την υπεράσπιση των οδηγιών. Επιπλέον, ζητήθηκε γραπτά, σε συνεργασία 
με την BirdLife Europe, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος η διασφάλιση της επιτυχούς 
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έκβασης της 12ης Συνόδου των Μερών της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα στην 
Pyeongchang / Δημοκρατία της Κορέας (CBD COP 12

Δ. Συμμετοχή μελών στη διαμόρφωση της Πολιτικής της Ορνιθολογικής  

). 
 
Παράλληλα, η Ορνιθολογική παρακολουθεί στενά και με συγκεκριμένες ενέργειες το εθνικό 
πρόγραμμα εποπτείας των πουλιών και την πιθανή καταδίκη της χώρας για μη εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών της για την αναφορά της κατάστασης των πουλιών, με βάση την Οδηγία 
για τα Πουλιά. 

 

Όλες οι επιστημονικές ομάδες της οργάνωσης (κυνηγιού, αγροτικών και αιολικών), μαζί με 
την Επιτροπή Πολιτικής, παρέμειναν ανενεργές όλο το 2014, λόγω μη διαθεσιμότητας 
συντονιστή. Εξαίρεση αποτελεί η ηλεκτρονική συνεδρίαση και συζήτηση απόψεων στην 
ομάδα κυνηγιού για συγκεκριμένα θέματα. 

Ε. Συνεργασίες με την Πολιτεία 

 

Η ΕΟΕ συνεχίζει να συμμετέχει μέσω των εκπροσώπων της, ή άλλων οργανώσεων, στις 
ακόλουθες κρατικές επιτροπές: 

- Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης (ανενεργό) 
- Θεματική Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΘΟΣΣ) 4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις – 
Κλιματική Αλλαγή» στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επόμενης προγραμματικής 
περιόδου (2014-2020) (ανενεργή) 
- Εκπροσώπηση σε Επιστημονική Επιτροπή Φυτοφαρμάκων του ΥΠΑΠΕΝ  
 
ΣΤ. Επικοινωνιακές δράσεις Πολιτικής 
 
Το 2014 δημοσιεύτηκαν 22 Δελτία Τύπου για θέματα πολιτικής και καταγγελιών. Από αυτά 
τα 13 ήταν ανακοινώσεις κοινές με άλλες εθνικές και τοπικές οργανώσεις. Μια από τις 
σημαντικότερες ήταν η υπεράσπιση του θεσμού των ΜΚΟ μετά από την «επίθεση» που 
δέχτηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και άλλους φορείς. Σημαντικές επικοινωνιακές 
παρεμβάσεις από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις αφορούσαν επίσης στην καταστροφή 
του Κυπαρισσιακού Κόλπου, της παραλίας Σαχάρα, την αναστολή κατεδάφισης των 
αυθαίρετων ταβερνών στον Σχοινιά και το καταστρεπτικό νομοσχέδιο για τον αιγιαλό. 
 
Ζ. Ανάπτυξη Τμήματος Πολιτικής 
 
Το 2014 προσελήφθη νέο άτομο στο Τμήμα.  Η Νομική Ομάδα εθελοντών δικηγόρων της 
Ορνιθολογικής έχει ατονήσει και θα πρέπει άμεσα να επανενεργοποιηθεί. Οι ομάδες 
εργασίας κυνηγιού, αιολικών πάρκων και Πολιτικής υπολειτουργούν.  
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ΙΙΙ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση 

 

Α. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Το εύρος δραστηριοτήτων της Ορνιθολογικής αφορά στην υλοποίηση δράσεων Π.Ε. στο 
πλαίσιο των Προγραμμάτων LIFE, Προγραμμάτων Π.Ε. κατά τη διάρκεια του σχολικού 
έτους, καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς της Π.Ε.  

1.Προγράμματα LIFE  

1.1. «Διαφυλάσσοντας τον φιννοσκανδικό πληθυσμό της Νανόχηνας σε σημαντικές 
περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής 
διαδρομής»  

Κατά το έτος 2014 παραδόθηκε σε έντυπη μορφή το εκπαιδευτικό υλικό «Ταξιδεύοντας με 
τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγροτόπους» που αφορά σε δύο εκδόσεις για διαφορετικές 
ηλικιακές ομάδες (4 έως 8 ετών και 9 έως 16 ετών). Συμπληρωματικά, σχεδιάσθηκε και 
παραδόθηκε σε έντυπη μορφή εικονογραφημένο παραμύθι με τίτλο «Μια χήνα τόση δα... 
μια νανόχηνα», καθώς και βιβλίο ζωγραφικής για μαθητές Δημοτικού με τίτλο «Το τετράδιο 
της Νανόχηνας».  

Παράλληλα, υλοποιούνται δράσεις προβολής του υλικού και διασφάλισης της ετήσιας 
λειτουργίας Προγράμματος Π.Ε. εξασφαλίζοντας μια σταθερή επαφή των μαθητών με 
θέματα προστασίας του είδους. Προς αυτήν την κατεύθυνση συνεχίζεται η λειτουργία του 
τριετούς Θεματικού Τοπικού Δικτύου «Η Νανόχηνα στην Κερκίνη» με την υποστήριξη των 
Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών, του Κ.Π.Ε 
Πορροϊων και του Φ.Δ. λίμνης Κερκίνης. Κατά το σχολικό έτος 2014-2015 στο Δίκτυο 
συμμετέχουν και εφαρμόζουν το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος 321 μαθητές. Στο 
πλαίσιο του Δικτύου πραγματοποιήθηκαν δράσεις για μαθητές στον Φ.Δ. της λίμνης 
Κερκίνης (εφαρμογή δραστηριοτήτων του υλικού, παρουσίαση των έργων που παρήγαγαν 
οι μαθητές, βιωματική παρουσίαση του παραμυθιού κ.ά.) με τη συμμετοχή συνολικά 254 
μαθητών. Τέλος, υλοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Υπεύθυνους Σχ. 
Δραστηριοτήτων και τον Φ.Δ. Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας προκειμένου να 
δραστηριοποιηθούν για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού, κυρίως στα σχολεία που 
γειτνιάζουν στο Δέλτα.  

1.2. «Διατήρηση και διαχείριση του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) σε τρεις Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας (ΖΕΠ) της Ελλάδας» 

Κατά το έτος 2014 παραδόθηκε σε έντυπη μορφή το εκπαιδευτικό υλικό «Ταξιδεύοντας με 
το Κιρκινέζι στους οικισμούς της Θεσσαλίας» για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, σχετικό 
εκπαιδευτικό υλικό (φυλλάδιο παρατήρησης αρθρόποδων) για χρήση από τους 
εκπαιδευτικούς και μαθητές της Θεσσαλίας καθώς και υλικό προβολής (παιδικά T-shirt).  

Παράλληλα, συνεχίζονται οι επισκέψεις σε σχολεία της περιοχής ενδιαφέροντος 
υλοποιώντας δραστηριότητες του υλικού. Δίνεται έμφαση στα σχολεία των οικισμών που 
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παρατηρείται έντονη παρουσία του απειλούμενου είδους ώστε οι μαθητές να 
ενημερωθούν και να δραστηριοποιηθούν για την προστασία του. Συνολικά, κατά το έτος 
2014 στις δράσεις συμμετείχαν 424 μαθητές.  

1.3. «Ασφαλή καταφύγια για τα άγρια πουλιά: Αλλάζοντας κοινωνικές αντιλήψεις για το 
παράνομο κυνήγι στη Βόρεια Μεσόγειο για την προστασία της ευρωπαϊκής 
Βιοποικιλότητας» 

Κατά το έτος 2014 παραδόθηκε σε έντυπη μορφή το εκπαιδευτικό υλικό «Φτερωτοί 
ταξιδιώτες: το μεταναστευτικό ταξίδι των πουλιών στα Ιόνια νησιά» για παιδιά ηλικίας 4-8 
ετών.  

Παράλληλα, υλοποιούνται δράσεις προβολής του υλικού. Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2014 
οργανώθηκαν 2 σεμινάρια σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο που απευθύνονταν στους 
εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Σχ. Δραστηριότητων Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης και τα Κ.Π.Ε. των περιοχών ενώ πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο 
Δημοτικό Σχολείο Παξών υλοποιώντας δραστηριότητες του υλικού. Με τη συνεργασία των 
Υπευθύνων και των Κ.Π.Ε., οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  με θέμα τη μετανάστευση των πουλιών και να 
χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό της Ορνιθολογικής το οποίο και αξιοποιείται ήδη από 
τα Κ.Π.Ε.  

1.4. «Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης “Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα” για 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Σκύρου» 

Συνεχίζονται οι επισκέψεις στο νησί της Σκύρου για την εφαρμογή δραστηριοτήτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας το υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο 
του Προγράμματος (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εικονογραφημένο παραμύθι). Κατά το 
2014 στις δράσεις συμμετείχε το σύνολο των μαθητών Δημοτικού και Γυμνάσιου Σκύρου 
(271 μαθητές).  

2.Πρόγραμμα Π.Ε. «Δίκτυο Αδόμητων Χώρων: για τα πουλιά και τους ανθρώπους»  

Το Δίκτυο υλοποιείται για 3η φορά με δωρεά του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος. Βασικός στόχος του 
Προγράμματος για το σχολικό έτος 2014 -15 είναι η εισαγωγή στο Δίκτυο αδόμητων χώρων 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που βρίσκονται σε περιοχές όπου οι μαθητές έχουν 
περιορισμένη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες λόγω χαμηλότερων 
εισοδημάτων. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχουν συμμετάσχει 818 μαθητές. Για 
την ενίσχυση του αυτόνομου χαρακτήρα του Προγράμματος προβλέπεται η δημιουργία 
ενός εκπαιδευτικού υλικού που θα περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που 
έχουν υλοποιηθεί στο Πρόγραμμα προκειμένου να τα αξιοποιεί ο εκπαιδευτικός κατά την 
επίσκεψή του σε αδόμητους χώρους. Συμπληρωματικά ως προς το παραπάνω, προβλέπεται 
να σχεδιασθεί ένα παιχνίδι για φορητές συσκευές με θέμα την ανάδειξη και προστασία των 
αδόμητων χώρων.  
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3.Πρόγραμμα Π.Ε. Πάρκου «Α. Τρίτσης» 

Στο Πάρκο υλοποιούνται 4 εκπαιδευτικά προγραμματικά («Τα Πουλιά στην Πόλη», «Μία 
Λίμνη στην Πόλη μας», «Γεωργία και Βιοποικιλότητα» και «Πάει, πέταξε η τροφή!»). Τα 
προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με τη 
φύση, να υιοθετήσουν την ιδιαίτερη συμπεριφορά που απαιτείται σε προστατευόμενες 
περιοχές και να κατανοήσουν την αξία των αδόμητων χώρων. 

Το σχολικό έτος 2013-2014 συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ορνιθολογικής 
στο Πάρκο «Α. Τρίτσης» και στην εκπαιδευτική δραστηριότητα «Χελιδονίσματα» συνολικά 
8.111 μαθητές από 175 σχολεία και 524 συνοδοί. Επίσης από 9 φορείς συμμετείχαν 198 
άτομα και 14 συνοδοί.  Η συμμετοχή των μαθητών παρουσίασε μικρή μείωση (9%) σε 
σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά, η οποία συνδέεται με τη μείωση των 
επισκέψεων κατά τους χειμερινούς μήνες. Το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για 
τα προγράμματα στο Πάρκο παραμένει σταθερά υψηλό και το πρόγραμμα του Πάρκου 
δύναται να ανταποκριθεί στο ενδιαφέρον αυτό, λόγω της απασχόλησης τριών κατάλληλα 
εκπαιδευμένων εμψυχωτών. 

Πίνακας: Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Π.Ε. της Ορνιθολογικής στο Πάρκο «Α. Τρίτσης» 

  Συμμετέχοντες Συνοδοί 

Σχολικό 
Έτος 

Σχολεία Φορείς Σχολεία Φορείς Σχολεία Φορείς 

2013-2014 175 9 8.111 198 524 14 

2012-2013 210 8 8.983 260 683 55 

2011-2012 133 12 5.518 457 401 66 

2010-2011 133 22 5.614 688 400 36 

2009-2010 121 23 5.466 628 356 169 

2008-2009 115 25 5.360 559 283 235 

2007-2008 103 43 5.095 1.710 298  

2006-2007 104 14 4.932 667   

2005-2006 42 3 1.990 130   

Σύνολα 1136 159 51.069 5.297 2.945 575 

 

Με τη συνεργασία της Ορνιθολογικής και των υπευθύνων ΠΕ της Γ΄Διεύθυνσης Αθήνας και 
με αφετηρία την Αίθουσα «Οινοποιείο» υλοποιήθηκε τριήμερο εκδηλώσεων 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (στις 7-8-9/5) για 900 παιδιά. 
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Στο «Οινοποιείο» φιλοξενήθηκαν οι φωτογραφικές εκθέσεις «Τα πουλιά του υγροτόπου της 
Βραυρώνας» (Ιανουάριος – Μάρτιος) και «Τα πουλιά της Ελλάδας» (Απρίλιος – 
Δεκέμβριος), που δέχθηκαν σημαντικό αριθμό επισκεπτών. 

Το πρώτο εξάμηνο του 2014 ο χώρος λειτούργησε τις Κυριακές ως σημείο ενημέρωσης για 
τη δράση της Οργάνωσης και ως χώρος υλοποίησης εργαστηρίων για παιδιά. Τον Μάιο 
φιλοξένησε τον 17ο

4.Δραστηριότητες Π.Ε. σε φορείς  για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες παιδιών. 

 Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κατασκευής Ξύλινης Φωλιάς με παράλληλη 
έκθεση των φωλιών για ένα εξάμηνο. Τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο υλοποιήθηκαν οι 
παρουσιάσεις του «Σχολείου Πουλιών».  

Στο Πάρκο υλοποιήθηκαν 8 εθελοντικές δράσεις μικρής κλίμακας με τη συμμετοχή 
σχολικών ομάδων, εθελοντών και των «Φίλων του Πάρκου». Οι δράσεις αφορούσαν κυρίως 
καθαρισμούς λιμνών κατά μήκος της εκπαιδευτικής διαδρομής και ήταν αναγκαίες λόγω 
πλημμελούς καθαρισμού και παντελούς έλλειψης σχεδίου διαχείρισης του Πάρκου. 

Τον Νοέμβριο του 2014 εγκαινιάστηκε το εργαστήρι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Παίζω 
και Πετώ». Σκοπός του εργαστηρίου είναι μέσα από μια ευρεία θεματολογία για τα άγρια 
πουλιά (επιλογή από το εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί από την  Ορνιθολογική), 
αλλά και μια συστηματικότητα στην υλοποίησή του, οι συμμετέχοντες να μυηθούν στον 
κόσμο των πουλιών και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα σχετικά με τα άγρια πουλιά και 
τα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα. Το εργαστήρι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 6 
έως 12 ετών και υλοποιείται στον χώρο «Παλιό Οινοποιείο», στο Πάρκο «Α. Τρίτσης». Στον 
πρώτο κύκλο συναντήσεων, με τίτλο «Στον κόσμο των πουλιών», συμμετείχαν συνολικά 65 
παιδιά. Βάσει σχεδιασμού αναμένεται να υλοποιηθούν 3 ακόμα κύκλοι κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους (2014-15).  

Με πρωτοβουλία της Ορνιθολογικής τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο υλοποιήθηκε η 
εκπαιδευτική δραστηριότητα «Φτερωτοί επισκέπτες» σε Διαπολιτισμικά σχολεία, Ιδρύματα 
παιδικής προστασίας και άλλους φορείς που αναπτύσσουν δράσεις για κοινωνικά ευπαθείς 
ομάδες παιδιών, αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό «Φτερωτοί ταξιδιώτες: Το 
μεταναστευτικό ταξίδι των πουλιών στα Ιόνια νησιά». Η συγκεκριμένη δράση αυξάνει την 
κοινωνική διάσταση του έργου της Ορνιθολογικής και δίνει τη δυνατότητα περιβαλλοντικής  
ευαισθητοποίησης παιδιών που πιθανώς δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε δράσεις Π.Ε. Κατά 
τον μήνα Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην Παιδική Στέγη Πειραιά, στην 
Παιδική Στέγη Ν. Κόσμου και στο Διαπολιτισμικό σχολείο Φαλήρου, όπου συνολικά 
συμμετείχαν 85 παιδιά. 

5.Συνεργασία με Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και την εκπαιδευτική 
κοινότητα  

Συνεχίζεται η συνεργασία της Ορνιθολογικής με τους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης ή/και  Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και με φορείς εκπαίδευσης. Κατά το 
2014, η Ορνιθολογική συμμετείχε σε ημερίδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης Β’ και Γ’ Αθήνας, Α’ 
Αθήνας, της Β/βάθμιας Δ΄ Αθήνας, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων καθώς και σε 
εργαστήριο του Κέντρου Πολιτισμού  Ίδρυμα Σ. Νιάρχος. Στο πλαίσιο του προγράμματος 
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INVOLEN (βλ. αντίστοιχη ενότητα) ολοκληρώθηκε η συνεργασία με την περιβαλλοντική 
ομάδα του 3ου Γυμνασίου Γέρακα, ξεκίνησαν νέες συνεργασίες με σχολεία της Αττικής για 
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ενώ διοργανώθηκαν αντίστοιχες ημερίδες σε Αθήνα και 
Πάτρα.  

Β. Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση  

1. Θερινά Προγράμματα Ενημέρωσης: Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Σύρος, Μύκονος & Λέσβος 

Το καλοκαίρι του 2014 η Ορνιθολογική ήταν παρούσα σε 4 νησιά με ενημερωτικά 
περίπτερα και υλικό ευαισθητοποίησης του κοινού για τη λαθροθηρία, για τα 
θαλασσοπούλια και για τη βιοποικιλότητα κάθε νησιού. 

Στη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα το έντυπο υλικό και το υλικό επικοινωνίας αφορούσε κυρίως 
το Πρόγραμμα «Ασφαλή Καταφύγια για τα Άγρια Πουλιά». Στη Μυτιλήνη και τη Σύρο 
αφορούσε αντιστοίχως τα πουλιά και τα θαλασσοπούλια των Κυκλάδων και του Β. Αιγαίου 
και την ορνιθοπανίδα και τους βιοτόπους κάθε νησιού. 

Τα περίπτερα λειτούργησαν με τη υποστήριξη των αντίστοιχων Δήμων στη Σύρο στην 
Πλατεία Μιαούλη (22/7-31/8), στη Μυτιλήνη στην Πλατεία Σαπφούς (12/7- 7/9), στη 
Ζάκυνθο στην Πλατεία Σολωμού (19/7-14/9) και στην Κέρκυρα στην Επάνω Πλατεία- 
Σπιανάδα (7/8-14/9).  

Τα περίπτερα υποστηρίχθηκαν συνολικά από 30 εθελοντές. Ενημερώθηκαν 4000 άτομα  και 
μεταξύ αυτών περίπου 1000 παιδιά. Παιδικά εργαστήρια  έγιναν  στη Μυτιλήνη (29-30/8) 
με την υποστήριξη του Δήμου και εντάχθηκαν στο «Λεσβιακό Καλοκαίρι». 

Τέσσερις φοιτητές από το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Γεωγραφίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου έκαναν την πρακτική τους στο Πρόγραμμα Ενημέρωσης της 
Ορνιθολογικής στη Μυτιλήνη τον Ιούλιο και Αύγουστο του 2014. 

2. Εκδηλώσεις 

Τα «Χελιδονίσματα 2014» υλοποιήθηκαν σε 17 περιοχές της χώρας σε συνεργασία με 6 
Δήμους, 9 Φορείς Διαχείρισης,1 Κ.Π.Ε και 10 άλλους περιβαλλοντικούς ή πολιτιστικούς 
φορείς. Η επέκταση των «Χελιδονισμάτων» έγινε χάρη στη στενή συνεργασία με περίπου 
40 φορείς για την υλοποίηση της «Γιορτής Πουλιών» τον Οκτώβρη του 2013 σε 33 περιοχές 
της χώρας. 

Η  «Γιορτή Πουλιών 2014» διοργανώθηκε σε 36 περιοχές σε συνεργασία με 15 Φορείς 
Διαχείρισης, 11 Κ.Π.Ε, 7 Δήμους, 11 άλλους φορείς, 1 Πανεπιστήμιο και 3 ιδιωτικούς 
φορείς. Η συμμετοχή ξεπέρασε τα 8000 άτομα συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των 
σχολικών ομάδων. Εκτός από την παρατήρηση πουλιών στις περισσότερες εκδηλώσεις 
υλοποιήθηκαν παιδικά εργαστήρια για τη μετανάστευση με αξιοποίηση εκπαιδευτικού 
υλικού από την Ορνιθολογική («Φτερωτοί ταξιδιώτες»). 

Αναλυτικές καταγραφές πουλιών έγιναν από 10 φορείς στο Ηράκλειο Κρήτης (φράγμα 
Αποσελέμη), στα Χανιά (λίμνη Αγιάς), στον υγρότοπο Μουστού, στο παρατηρητήριο Νέας 
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Αγαθούπολης Πιερίας, στη Νέα Κίο (Καλύβια), στη Στροφυλιά (λιμνοθάλασσα Πρόκοπος), 
στην Κεφαλονιά (Κούταβος), στην Κάρλα, στο Ζαγόρι στα Γρεβενά και στην Αγία Τριάδα 
Βροντούς από τον Φ.Δ. Ολύμπου.  

Οι σημαντικότερες εκδηλώσεις που διοργάνωσε επιπλέον η Ορνιθολογική στην Αθήνα ήταν 
για την Ημέρα Περιβάλλοντος στη Βραυρώνα (14/6) και η Προβολή για τα μέλη στο cine 
ΤΡΙΑΝΟΝ του ντοκυμαντέρ «Μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια» (5/12). Οι εκδηλώσεις που 
ανταποκρίθηκε και συμμετείχε ήταν στο «Πανηγύρι της Φύσης» της Σχολής Μωραΐτη (1/6), 
στον Κήπο της Βρετανικής Πρεσβείας (21/6), στον οποίον τοποθετήθηκαν και ξύλινες 
φωλιές τον Δεκέμβριο, στις «Πολιτιστικές Διαδρομές» του Υπ. Πολιτισμού επίσης στη 
Βραυρώνα (4/5), σε παιδικά εργαστήρια στο Μπαρουτάδικο στο Αιγάλεω (5/6) και στην 
έκθεση «Agrotic/Farm» στο Ελληνικό (3-4-5/10), όπου προβλήθηκε και το υλικό 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τον Ασπροπάρη και το Κιρκινέζι. 

3. Εκδρομές 

Η Ορνιθολογική υλοποίησε τέσσερις εκδρομές, δύο διήμερες (Μεσολόγγι 1-2/2 στο πλαίσιο 
της Ημέρας των Υγροτόπων και Κάρλα 10-11/5 αντίστοιχα στην Παγκόσμια Μέρα 
Μετανάστευσης Πουλιών) και δύο μονοήμερες (Νέα Κίος- Ναύπλιο 16/3 και Στροφυλιά 
30/11). Οι διήμερες συνοδεύτηκαν με τη διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων σε 
Μεσολόγγι και Βόλο. Όλες οι εκδρομές υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τους τοπικούς 
Φορείς Διαχείρισης και τα Κ.Π.Ε της περιοχής, ενώ οι υπεύθυνοι ενημέρωσης ήταν 
εθελοντές της Ορνιθολογικής (Caretakers).  

Αριθμητικά, στις 4 εκδρομές συμμετείχαν 185 άτομα, από τα οποία ενεργοποιήθηκαν 
περαιτέρω 40 άτομα ως εθελοντές ή μέλη της Ορνιθολογικής. 

4. «Σχολείο Πουλιών» - Εξορμήσεις παρατήρησης 

Το «Σχολείο Πουλιών», αξιοποιώντας την εμπειρία του Γραφείου Θεσσαλονίκης  και   των 
παρουσιάσεων προηγούμενων χρόνων, είχε ως στόχο την προσέγγιση νέου κόσμου  για 
γνωριμία με τον κόσμο των πουλιών και τη βαθμιαία εκπαίδευσή του στην αναγνώριση και 
σε τεχνικές παρατήρησης. Οι εισηγητές στις παρουσιάσεις, Παύλος Ανδριόπουλος, Χρήστος 
Βλάχος, Άκης Γαϊτανάκης, Γεράσιμος Μπεριάτος και Λευτέρης Σταύρακας, υποστήριξαν 
εθελοντικά και τις εξορμήσεις σε βιοτόπους εντός Αττικής, ώστε οι συμμετέχοντες να 
αποκτήσουν και πρακτική εμπειρία στο πεδίο. Οι περιοχές όπου έγιναν εξορμήσεις 
παρατήρησης ήταν η Παραλίμνη, το Βουρκάρι, ο Ωρωπός, ο Σχινιάς. 

Στο «Σχολείο Πουλιών» συμμετείχαν 60 άτομα, τα μισά από τα οποία έγιναν μέλη ή 
εθελοντές και συμμετείχαν ενεργά σε εκδρομές, σε εξορμήσεις, σε εκδηλώσεις και σε 
παιδικά εργαστήρια. Ένα ποσοστό από αυτούς αναμένεται να τροφοδοτήσει και τα 
προγράμματα εθελοντικών καταγραφών από το 2015. 

Γ. Εθελοντισμός 

Η διαδικασία ένταξης εθελοντών ακολουθεί το μοντέλο της Αίτησης ανά Πρόγραμμα μέσω 
της ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου αρκετά στελέχη της Ορνιθολογικής συντονίζουν  εθελοντικές 
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ομάδες (Πάρκο Τρίτση, Γραφείο Θεσσαλονίκης, εκδηλώσεις) ή δίκτυα εθελοντών 
(Caretakers) ή εθελοντικές δράσεις (όπως οι ΜΕΚΥΠ) ή προγράμματα εθελοντικών 
καταγραφών (HCBM, πελεκάνοι, υγρότοποι Αττικής) ή συνεργάζονται κυρίως ή 
αποκλειστικά με εθελοντές (Ορνιθολογικός Σταθμός Αντικυθήρων). Νέες εθελοντικές 
ομάδες έχουν δημιουργηθεί σε τοπικό επίπεδο στην Σκύρο, στην Άνδρο και στη Θεσσαλία 
στο πλαίσιο της υλοποίησης των αντίστοιχων προγραμμάτων LIFE. Οι εθελοντές για το 
Κιρκινέζι αποτελούν ένα αποκεντρωμένο δίκτυο που ενεργοποιείται στους νομούς 
Μαγνησίας, Λάρισας και Καρδίτσας.  

Παρά τη δημιουργία νέων εθελοντικών ομάδων δεν υπάρχει ακόμα ένα ενιαίο Μητρώο 
Εθελοντών, αλλά  λίστες εθελοντών ανά  Πρόγραμμα ή δράση ή τομέα. Ωστόσο σε όλες τις 
περιπτώσεις γίνεται εκπαίδευση των εθελοντών μέσω σεμιναρίων ή με εκπαίδευση στο 
πεδίο. Η Ορνιθολογική τηρεί τις βασικές αρχές του εθελοντισμού, σέβεται τους εθελοντές, 
εκτιμά την προσφορά τους και δεν απασχολεί εθελοντές σε θέσεις εργασίας. 

Δ. Μέλη 

Η αναπροσαρμογή της ετήσιας συνδρομής στα 20 ευρώ επέτρεψε εγγραφές νέων μελών 
και ανανεώσεις  σε περίοδο οικονομικής στενότητας. Ως θετική εξέλιξη παρατηρήθηκε η 
αύξηση του αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών (ενδεικτικά 360 μέλη τον Δεκέμβρη του 
2014 από περίπου 285 στις αρχές του 2014). Η ύπαρξη υπευθύνου μελών επέτρεψε στην 
Ορνιθολογική να ασχοληθεί περισσότερο με τα μέλη, ο αριθμός των οποίων έφθινε 
σταθερά τα τελευταία χρόνια. Ένα πειραματικό ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε 
τηλεφωνικά από δείγμα μελών για να φανεί ποια είναι η γνώμη των μελών και ποιοι είναι 
οι λόγοι για την ανανέωση ή μη της συνδρομής. Προσωπικές επικοινωνίες έγιναν επίσης για 
ανανεώσεις συνδρομών με μέλη και στελέχη, που είναι συνδεδεμένα με τις λίστες 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ΔΙΣΤΑ και eoebirding), οι οποίες άλλωστε δημιουργήθηκαν 
αποκλειστικά για να διευκολύνουν την άμεση ενημέρωση των μελών. Η διαδικασία 
επικοινωνίας με τα παλαιότερα μέλη δεν έχει ολοκληρωθεί και είναι σε εξέλιξη. 

Για την απλούστευση των διαδικασιών επικοινωνίας με τα μέλη, για την έγκαιρη 
ενημέρωσή τους σχετικά με τις συνδρομές, για να είναι γνωστό άμεσα ποιος κατέθεσε ένα 
ποσό και για ποιο σκοπό (συνδρομή, οικονομική ενίσχυση, ειδικός σκοπός), αλλά και για να 
υπάρχει  εικόνα αν και πότε κάποιος ενεργοποιήθηκε ως μέλος ή εθελοντής ή συνεργάτης ή 
σχετίστηκε με την Ορνιθολογική με κάποιον άλλο τρόπο  έχει αναζητηθεί κατάλληλο 
δωρεάν λειτουργικό πρόγραμμα διαχείρισης δεδομένων, το οποίο θα προσαρμοστεί στις 
ανάγκες μας. 

Για την προσέλκυση νέων μελών (και εθελοντών), έχει ξεκινήσει μία διαδικασία 
προσέγγισης ειδικών κοινών, δηλ. ανθρώπων με ειδικά χαρακτηριστικά (σπουδές, 
επάγγελμα, ενδιαφέροντα), που πιθανά ενδιαφέρονται περισσότερο για το έργο μας. 
Παρουσιάσεις σε πανεπιστημιακές σχολές και επιστημονικά συναφή τμήματα (όπως 
Βιολογικό, Γεωπονικό, Δασολογία, Κτηνιατρική και Παιδαγωγικό) έχουν προγραμματιστεί 
για την άνοιξη του 2015 στη Θεσσαλονίκη, στον Βόλο, στην Αθήνα και την Κρήτη.  
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ΙV. Προβολή των δράσεων της Ορνιθολογικής  

Α. Δημόσια εικόνα της Ορνιθολογικής 

Η Ορνιθολογική διεύρυνε και το 2014 το πεδίο των ενεργειών της για την προώθηση της 
δημόσιας εικόνας της, εκμεταλλευόμενη την αποτελεσματικότητα, την αυτονομία και την 
ευελιξία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας αυξητικές τάσεις των αριθμών 
των ατόμων που παρακολουθούν τις δράσεις και τα νέα της Ορνιθολογικής στη σελίδα της 
στο Facebook (5.500 ακόλουθοι), κοινοποιώντας παράλληλα τις παραπάνω δράσεις και σε 
αντίστοιχες σελίδες προγραμμάτων της Οργάνωσης, ενέργεια που λειτουργεί 
πολλαπλασιαστικά αναφορικά με τον αριθμό των τελικών αποδεκτών μιας ανάρτησης. Οι 
αντίστοιχοι λογαριασμοί στο twitter (300 ακόλουθοι) και στο Linkedin (500+ 
επαγγελματικές συνδέσεις) αποτέλεσαν κανάλια προβολής των δράσεων και των σκοπών 
της Οργάνωσης, αγγίζοντας ένα διευρυμένο κοινό με κάθε πιθανό τρόπο. Εκτός αυτού, 
επιδιώχθηκε η συστηματική ανανέωση του υλικού του καναλιού της Ορνιθολογικής στο 
Youtube, με προσθήκη κυρίως αγαπημένων video άλλων Οργανώσεων, Φορέων κ.λπ.  

Μέσα στο 2014 όπως και το 2013 εκδόθηκαν 2 τεύχη του περιοδικού «Οιωνός», το οποίο 
εκτός από τα μέλη μας αποστέλλεται και σε πλήθος συνεργαζόμενων φορέων, με στόχο την 
ενημέρωσή τους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, συνεχίστηκε η δημοσίευση 
και η αποστολή 2 newsletter, τα οποία σχεδιάστηκαν προσαρμοσμένα στις ανάγκες της 
Οργάνωσης και με δυνατότητες δυναμικής παρέμβασης, έχοντας τρέχουσα αισθητική και 
λειτουργικότητα. Το πρώτο αφορά σε ειδήσεις περιβαλλοντικής πολιτικής, κυκλοφόρησε 4 
φορές και εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ασφαλή Καταφύγια για τα Άγρια Πουλιά», ενώ το 
δεύτερο κυκλοφόρησε 2 φορές και αφορά σε πρόγραμμα Διαγενεακής Μάθησης, 
Εθελοντισμού και Προστασίας της φύσης. Και τα δύο αποστέλλονται σε όλες τις λίστες 
επαφών της Οργάνωσης, οι οποίες αριθμούν χιλιάδες αποδέκτες σε Ελλάδα και εξωτερικό.  

Β. Επικοινωνία - Κάλυψη από ΜΜΕ 

Το 2014 εκδόθηκαν 50 Δελτία Τύπου με εθνική εμβέλεια και 20 τοπικά Δελτία Τύπου, ενώ 
εκτενής θεωρείται η κάλυψη διαφόρων θεμάτων της οργάνωσης τόσο από εθνικά όσο και 
από τοπικά ΜΜΕ. Συνολικά η Ορνιθολογική απασχόλησε τα ΜΜΕ με ένα εύρος θεμάτων σε 
περισσότερα από 400 δημοσιεύματα,  20 τηλεοπτικά ρεπορτάζ / εκπομπές και 40 
ραδιοφωνικά ρεπορτάζ ή εκπομπές. Ταυτόχρονα, η Ορνιθολογική αναφέρθηκε και 
αναπαράχθηκε από πλήθος ηλεκτρονικών ιστοσελίδων, ενώ εξακολουθεί να προβάλλεται 
το τηλεοπτικό σποτ της οργάνωσης ως κοινωνικό μήνυμα από εθνικούς τηλεοπτικούς 
σταθμούς.  
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