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Προγραμματισμός 2015 

Το 2015 προβλέπεται να παραμείνει μια χρονιά εξαιρετικά δύσκολη και με ιδιαίτερα 

αυξημένες απαιτήσεις για την Ορνιθολογική. Το συνολικό οικονομικό και πολιτικό 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Ορνιθολογική είναι εξαιρετικά ρευστό, η 

οικονομική δυσπραγία επιτάσσει περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 

Οργάνωσης, ενώ η αναζήτηση υποστήριξης και συμμαχιών συνιστά μια διαρκή πρόκληση. 

Πρωτεύον στόχος της Οργάνωσης οφείλει να είναι η επιβίωσή της και η εκτέλεση του 

σκοπού και των υποχρεώσεών της με τις μικρότερες δυνατές απώλειες σε δυναμική, καθώς 

και η διοικητική και οικονομική προσαρμογή και ενδυνάμωσή της. Λαμβάνοντας αυτά 

υπόψη και πάντα μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ορνιθολογικής, οι κεντρικοί άξονες 

του προγραμματισμού της Οργάνωσης για το 2015 είναι οι ακόλουθοι, ανά τομέα: 

 

- Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής, διαδικασιών και αρχείου. 

Α. Διαχείριση - Οργάνωση  

- Αναθεώρηση σχεδίου αύξησης αδέσμευτων πόρων και εφαρμογή του . 

- Περαιτέρω βελτίωση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.  

- Ενίσχυση δικτύου συνεργασιών – networking με φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

 

Β. Διατήρηση 

Με βάση τη Στρατηγική του Τομέα Διατήρησης, οι βασικές δράσεις για το 2015 εστιάζονται 

στα εξής:  

- Επικαιροποίηση του δικτύου των χερσαίων ΙΒΑ. 

1. Πρόγραμμα ΙΒΑ:  

- Συμπλήρωση Τυποποιημένων Δελτίων Δεδομένων για την ένταξη των θαλάσσιων ΙΒΑ 

στο δίκτυο των ΖΕΠ. 

- Ανάπτυξη του Δικτύου των Caretakers και προσπάθειες ανεύρεσης χρηματοδότησης 

περαιτέρω ενίσχυσης των δράσεών του.  

- Δράσεις προστασίας και ανάδειξης στοχευμένες σε συγκεκριμένες ΙΒΑ. 

 

-  Είδη προτεραιότητας για το 2015: 

2. Δράσεις διατήρησης εστιασμένες σε συγκεκριμένα είδη προτεραιότητας: 

• Ασπροπάρης 
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• Νανόχηνα 

• Κιρκινέζι 

• Αιγαιόγλαρος, Θαλασσοκόρακας, Αρτέμης, Μύχος, Υδροβάτης 

• Πελεκάνοι 

• Μαυροπετρίτης 

 

- Περιοχές προτεραιότητας για το 2015: 

3. Δράσεις διατήρησης εστιασμένες σε συγκεκριμένες περιοχές προτεραιότητας:  

• Αντιχάσια-Μετέωρα 

• Ορεινοί όγκοι Δ. Ελλάδας 

• Κερκίνη-Ισμαρίδα-Δέλτα Έβρου 

• Νησιά Αιγαίου 

• Κάρλα-Θεσσαλικός κάμπος 

• Αντικύθηρα 

• Στροφάδια-Ζάκυνθος-Κέρκυρα 

• Υγρότοποι Αττικής 

• Κρήτη 

 

- Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εθελοντές  

4. Δράσεις παρακολούθησης με συνέχεια και ενεργή συμμετοχή εθελοντών: 

-  Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και υλοποίηση των εθελοντικών προγραμμάτων 

καταγραφής (μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις, κοινά είδη, καταμετρήσεις πελεκάνων, 

υγρότοποι Αττικής). 

 

- Ενοποίηση και βελτίωση των υφιστάμενων Βάσεων Δεδομένων και σύνδεση με χωρική 

πληροφορία. 

5. Ενίσχυση της ποιότητας δουλειάς του Τομέα Διατήρησης: 

- Ενίσχυση των συνεργασιών με τοπικές ομάδες και φορείς, πανεπιστημιακή κοινότητα, 

Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, άλλους εταίρους του BirdLife. 
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Γ. Επικοινωνία, Μέλη, Εθελοντές 

 

Με βάση τους στόχους που τίθενται στη Στρατηγική του Τομέα Ανάπτυξης & Επικοινωνίας 
(2010-2015), οι κυριότερες δράσεις που προκύπτουν για το έτος 2015, διαρθρώνονται ως 

εξής: 

- Ανάπτυξη της παρατήρησης πουλιών (birdwatching) και προώθησή της ως δημοφιλή 
οικοτουριστική δραστηριότητα. Προώθηση ειδικών σχετικών εκδόσεων (Birding in 

Greece) για Έλληνες και αλλοδαπούς επισκέπτες. Αναζήτηση σταθερών και αξιόπιστων 
συνεργασιών στον συγκεκριμένο κλάδο.  

1. Ανάδειξη της αυταξίας της βιοποικιλότητας με έμφαση στα πουλιά. Αύξηση δημοφιλίας 

των πουλιών ως βασικά στοιχεία της Ελληνικής φύσης 

- Έκδοση αναθεωρημένου Οδηγού Αναγνώρισης (Οδηγός Collins). 
 

- Περαιτέρω αύξηση μελών. Η επιμελής ενασχόληση με το ζήτημα της διαχείρισης μελών 
απέδωσε καρπούς εντός του 2014, αυξάνοντας σημαντικά τη βάση μελών. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει την επέκταση της μειωμένης συνδρομής και 
εντός του 2015, ενώ γίνονται συστηματικές ενέργειες στην κατεύθυνση της αναζήτησης 

νέων μελών. 

2. Ανάδειξη της Ορνιθολογικής ως μεγάλης περιβαλλοντικής οργάνωσης εθνικής εμβέλειας, 
που δραστηριοποιείται με συνέπεια και αποτελέσματα για την προστασία και διατήρηση  
των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους μέσα στο πλαίσιο της αειφορίας 

- Ενίσχυση εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών «δέσμευσης» μελών, όπως οι εκδρομές. 

- Αξιοποίηση λοιπού ανθρώπινου δυναμικού (φίλων, εθελοντών, υποστηρικτών) για την 

ανάπτυξη του έργου της Ορνιθολογικής σε όλη τη χώρα. Επικαιροποίηση και συνέχιση 
υλοποίησης σχεδίου δράσης ανάπτυξης μελών, εθελοντών και υποστηρικτών.  

- Ανάπτυξη κινήτρων για μέλη – υποστηρικτές - εθελοντές. 

- Αναβάθμιση της επικοινωνίας με τα μέλη και τους φίλους (warm names). Στοχευμένες 
δράσεις ενθάρρυνσης της συμμετοχής τους στις δράσεις της Ορνιθολογικής. 

- Υποστήριξη του Δικτύου Παρακολούθησης ΙΒΑ Caretakers για την αναβάθμιση της κατά 
τόπους παρουσίας, παρέμβασης, προβολής και δικτύωσης της Ορνιθολογικής. 

 

- Ανάπτυξη του δικτύου αποδεκτών του Newsletter και της δραστηριότητας σε δίκτυα 
κοινωνικής δικτύωσης, όπως των φίλων στο Facebook. 

3. Αποτελεσματική προβολή του έργου της Ορνιθολογικής. Αύξηση της αναγνωρισιμότητάς 

της 

- Περαιτέρω αύξηση του αριθμού των ατόμων που παρακολουθούν και διαδίδουν το 
έργο της Ορνιθολογικής με τη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. 
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- Καθορισμός προτεραιοτήτων και επικοινωνία με ειδικό κοινό και επιλεγμένες 

κοινωνικές (επαγγελματικές, επιστημονικές κ.α.) ομάδες – στόχος,  ανάπτυξη σταθερών 
συνεργασιών και σχεδιασμός ειδικών δράσεων προβολής. 

- Περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με ΜΜΕ, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

- Υιοθέτηση και ενδυνάμωση σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας και προβολής.  

- Εκστρατείες δημοσιοποίησης του έργου και των θέσεων μας (LIFE+ SHfWB, LIFE+ LWfG 

κ.α.). 

- Αρθρογραφία στα μέσα ενημέρωσης της BirdLife International για την ανάδειξη 
αποτελεσμάτων και επιτυχιών. 

 

- Αναβάθμιση της ποιότητας του εθελοντικού έργου και αύξηση του αριθμού των 

εμπλεκόμενων εθελοντών σε δράσεις που συμπεριλαμβάνουν ορνιθοπαρατήρηση και 
επιστημονικό έργο  (όπως Δίκτυο ΙΒΑ Caretakers, δακτυλιωτές, Πρόγραμμα 

Παρακολούθησης Κοινών Ειδών Πουλιών, Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υγροτόπων 
Αττικής, προγράμματα παρακολούθησης γραφείου Β. Ελλάδας). 

4. Ανάπτυξη πρότυπων προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας. Μέγιστη αξιοποίηση του 

εθελοντισμού 

- Προώθηση εθελοντικών δράσεων στον αστικό και περιαστικό χώρο. Αξιοποίηση του 
Προγράμματος στο Πάρκο “Α. Τρίτσης” ως προνομιακού χώρου για την διεύρυνση των 
δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, για την προσέλκυση νέων εθελοντών και 

την ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων στον αστικό και περιαστικό χώρο. Προώθηση 
πρότυπων δράσεων στην πόλη (Δίκτυο Αδόμητων Χώρων, τοποθέτηση φωλιών, 

παρακολούθηση/ καταγραφή πουλιών). 

- Προώθηση διμερών συνεργασιών με εκπαιδευτήρια και ιδιωτικές εταιρείες στο πλαίσιο 

προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μέσα από υλοποίηση δράσεων 
εθελοντικής εργασίας.  

  

- Ανάπτυξη και επέκταση συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα (εταιρίες, ιδρύματα) από 

την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

5. Εύρεση πόρων για την ανάπτυξη του έργου και την επίτευξη  της αποστολής της 
Ορνιθολογικής. Εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανεξαρτησίας της οργάνωσης. 

Προβολή εταιρικής ταυτότητας και ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων 

- Εξασφάλιση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικά/κοινοτικά προγράμματα. 

- Εξοικονόμηση πόρων από παροχές σε αγαθά ή/και υπηρεσίες. 

- Καθορισμός  προτεραιοτήτων στο περιεχόμενο των προτάσεων χρηματοδότησης με 
βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες της οργάνωσης και τα προσδοκώμενα οφέλη. Ανάπτυξη 

ανταποδοτικών δράσεων/προγραμμάτων. 
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- Αύξηση του αριθμού των Θερινών Περιπτέρων Ενημέρωσης και συστηματοποίηση της 

παρουσίας της Οργάνωσης στα αντίστοιχα μέρη. Το 2014 για πρώτη φορά 
λειτούργησαν ταυτόχρονα 5 σημεία ενημέρωσης στην επαρχία που συνέβαλαν 

αποφασιστικά τόσο στη διάδοση του έργου και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της 
Οργάνωσης, όσο και στην οικονομική της ενίσχυση. 

- Καταγραφή συνεργασιών με όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την 
ανάδειξη συνεργασιών με σημαντικούς φορείς. Ανάπτυξη δράσεων προβολής τους. 

- Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με βάση την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της οργάνωσης και 

τα κριτήρια που θέτει για την επιλογή συνεργαζόμενων φορέων.  
 

 Δ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  

- Έμφαση στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε 
προστατευόμενες περιοχές και σε αστικούς αδόμητους/πράσινους χώρους.  

1. Ανάπτυξη πρότυπων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

- Συνέχιση εκπαιδευτικού προγράμματος για τη Νανόχηνα (υλοποίηση ετήσιου 

προγράμματος, εκδηλώσεις για τα παιδιά στις περιοχές ενδιαφέροντος, έκδοση 
παραμυθιού με θέμα το ταξίδι της Νανόχηνας κ.λπ.). 

- Συνέχιση εκπαιδευτικού προγράμματος για το Κιρκινέζι (ενημέρωση εκπαιδευτικής 
κοινότητας για το υλικό, ανάπτυξη δράσεων Π.Ε. κ.λπ.). 

- Συνέχιση εκπαιδευτικού προγράμματος για το ανοιξιάτικο κυνήγι (ενημέρωση 

εκπαιδευτικής κοινότητας για το υλικό, ανάπτυξη δράσεων Π.Ε. κ.λπ.). 

- Συνέχιση εκπαιδευτικού προγράμματος για τη βιοποικιλότητα της Σκύρου (έκδοση 

παραμυθιού με θέμα τη βιοποικιλότητα της Σκύρου, ανάπτυξη δράσεων Π.Ε. κ.λπ.). 

- Συνέχιση εκπαιδευτικού προγράμματος για τα είδη προτεραιότητας της Άνδρου 
(ενημέρωση εκπαιδευτικής κοινότητας για το υλικό, ανάπτυξη δράσεων Π.Ε. κ.λπ.). 

- Εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος για τις προστατευόμενες περιοχές της Κρήτης 

- Ανάπτυξη δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε κύρια νησιά του Αιγαίου για την 

ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τα θαλασσοπούλια 

- Συνέχιση και περαιτέρω υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Πάρκο “Α. 
Τρίτσης” και στη Βραυρώνα. 

- Συστηματική παρουσία στο Πάρκο Τρίτση τα Σαββατοκύριακα με την ανάδειξη της 
Ορνιθολογικής ως κεντρικού σημείου ενημέρωσης για το Πάρκο. 

- Συμμετοχή σε επιλεγμένες Ημερίδες και Συνέδρια σχετικά με την ΠΕ. 

- Υποστήριξη Φορέων Διαχείρισης, Τοπικών Ομάδων, Συλλόγων κ.λπ. σε θέματα ΠΕ.  

- Συμμετοχή, υλοποίηση και οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης για 

παιδιά. 
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1. Εφαρμογή της Οδηγίας για τα Πουλιά  

Ε. Πολιτική  

 

Σύμφωνα με την τετραετή Στρατηγική του Τμήματος Πολιτικής οι δέσμες δράσεων ή οι 
δράσεις που προκύπτουν για το έτος 2015 είναι: 

- Παρακολούθηση και διεκπεραίωση καταγγελιών-ορόσημων 
- Συντονισμός εκπροσωπών της Ορνιθολογικής στους Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών 
- Παρακολούθηση και παροχή στοιχείων για την επιτυχή έκβαση των καταγγελιών 

της Ορνιθολογικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των προσφυγών στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας 

- Συστηματική και εις βάθος εμπλοκή της Ορνιθολογικής στη διαδικασία αξιολόγησης 
των Οδηγιών της ΕΕ για τα Πουλιά και τους Οικοτόπους. 

 

2. Αντιμετώπιση απειλών σε πολιτικά θέματα αιχμής  

1) Αξιοποίηση 3μηνιαίου newsletter πολιτικής (e-policy) για νέα επαφές και 
συναντήσεις με τα κέντρα λήψης αποφάσεων 

2) Βελτίωση της επικοινωνίας των δράσεων πολιτικής 
 

- Παρακολούθηση και κατάθεση νέων προσφυγών για αιολικά πάρκα εντός ΖΕΠ-ΙΒΑ 

Αιολικά πάρκα  

- Έμφαση αγώνα στο νησιωτικό χώρο 
- Παρακολούθηση και καταγγελία προσκρούσεων για υφιστάμενα έργα 
- Δημιουργία συνεργιών με τοπικές κοινωνίες 

 

- Συνέχιση του Προγράμματος LIFE+ communication «Ασφαλή καταφύγια για τα 
άγρια πουλιά» για την ανοιξιάτικη λαθροθηρία στα Ιόνια νησιά 

Κυνήγι και Λαθροθηρία 

- Συμμετοχή στα θέματα κυνηγιού στο πρόγραμμα LIFE για τη Νανόχηνα 
- Αναστροφή της κατάστασης στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού 
- Δημιουργία συμμαχιών με συμπαθούντες Κυνηγετικούς Συλλόγους ή Ομοσπονδίες 

 

- Παρακολούθηση του ζητήματος του ΤΑΙΠΕΔ, προσπάθειες για εμπλουτισμό της 
διαθέσιμης πληροφορίας, ενημέρωση μελών και του κοινού. 

ΤΑΙΠΕΔ 
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3. Εφαρμογή θεσμικού πλαισίου για τη προστασία της Βιοποικιλότητας 

- Συμμετοχή στην ολοκλήρωση των Προεδρικών Διαταγμάτων θεσμοθέτησης και 
προστασίας του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών. 

- Ενίσχυση πρωτοβουλιών της Ε.Ε. για την καθυστέρηση θεσμοθέτησης μέτρων 
προστασίας για τις ΕΖΔ 

 

4. Άλλα θέματα Πολιτικής 
 

- Πίεση για τη θεσμοθέτηση των θαλάσσιων ΖΕΠ  

Θαλάσσιες ΖΕΠ 

- Υπεράσπιση των ακατοίκητων νησίδων από ιδιωτικοποίηση 
 

- Συντονισμός Ομάδας Εργασίας για τα Δηλητήρια και άμεση εφαρμογή μέτρων για 
πρόληψη δηλητηριάσεων 

Αγροτικά 

 


