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Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς από μια χρονιά η οποία χαρακτηρίστηκε από 

πρωτοφανείς περιορισμούς; Η πανδημία COVID-19 και τα μέτρα που χρειάστηκε να παρθούν 

για την αντιμετώπισή της, δεν πτόησαν ωστόσο την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ!  

Μέσα στο 2020 σημειώθηκαν επιτεύγματα που αποτελούν, όχι απλά αξιόλογες επιτυχίες 

αλλά πραγματικούς σταθμούς στην ιστορία του σωματείου.  

Μετά από σχεδόν 40 χρόνια λειτουργίας, για πρώτη φορά, η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

Εταιρεία αποκτά δική της, ιδιόκτητη, στέγη. Το όνειρο μιας ζωής έγινε πραγματικότητα με τη 

γενναία χορηγία του ιδρύματος MAVA και του ιδρύματος A. Γ. Λεβέντη. Διατυπώνουμε, με 

απόλυτη ειλικρίνεια, τα αισθήματα ευγνωμοσύνης και θερμών ευχαριστιών προς τα δύο 

ιδρύματα, ομολογώντας ότι η απόφασή τους θα είναι καθοριστική για το μέλλον όλων των 

προσπαθειών της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, αφού απαλάσσεται από ένα μόνιμο άγχος εξασφάλισης 

ανεξάρτητων πόρων για την κάλυψη των πάγιων εξόδων στέγης. Οι ίδιοι πόροι θα μπορούν 

πλεον να αξιοποιηθούν αποκλειστικά σε δράσεις διατήρησης. 

Από την άλλη, μέσα στο 2020 ωρίμασε η στοιχειοθέτηση μιας τεκμηριωμένης καταγγελίας 

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναφέρεται στη λαίλαπα της ανεξέλεγκτης χωροθέτησης 

Αιολικών Σταθμών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια υποβαθμίζουν ραγδαία τις απομονωμένες 

περιοχές της χώρας. Σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που δεν φαίνεται να αναγνωρίζει ακόμη 

και να εκτιμά την ιδιαίτερη θέση που έχει η Ελλάδα ως Παγκόσμιο Επίκεντρο Βιοποικιλότητας 

(World Biodiversity Hotspot), η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ, σε συνεργασία με ένα μόνο μέρος των 

υπολοίπων περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο., συνεχίζει τη μάχη της απέναντι σε πραγματικούς 

γίγαντες που απειλούν τα πιο εύθρασυστα συστήματα ειδογένεσης. Αυτά που ορίζονται από 

την ορεινή και τη νησιωτική απομόνωση.  

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ δεν έμεινε όμως μόνο στην αντίδραση. Προχώρησε σε πολλές δράσεις 

διατήρησης αλλά και διαχείρισης του σύγχρονου περιβάλλοντος. Είναι τόσες πολλές που 

δύσκολα συνοψίζονται σε λίγες γραμμές. Η εκτενής αναφορά που ακολουθεί σάς καλεί να 

περιηγηθείτε σε μια χρονιά γεμάτη θετικές πρωτοβουλίες! 

Κλείνοντας, οφείλουμε να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία στα μέλη που αποκρίθηκαν μέσα στο 

2020 στο κάλεσμα του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε εθελοντικές ομάδες. Αλλά 

και στις βάσεις που έθεσε η ομάδα για την προετοιμασία του Επιστημονικού Περιοδικού. Η 

τεκμηρίωση είναι ο βασικός πυλώνας για ένα επιστημονικό σωματείο, όπως είναι η Ελληνική 

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία και αποκτά ειδικό βάρος όταν μοιράζεται μέσω επιστημονικών 

δημοσιεύσεων. Περιμένουμε λοιπόν τώρα τα άρθρα σας! 
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Ι. Η Εικόνα της Ορνιθολογικής το 2020 
 

Α. Μέλη  

Το 2020 υπήρξε μια αρνητική χρονιά για την εξέλιξη του αριθμού των μελών του Σωματείου. 

Με δεδομένους τους περιορισμούς που επέβαλε η πανδημία στη λειτουργια του Σωματείου 

και στον περιορισμό των δράσεων εξωστρέφειας, ο αριθμός των ενεργών μελών 

περιορίστηκε σε 400 περίπου. Ωστόσο, έχει σχεδιαστεί ένα πλαίσιο δράσεων ενίσχυσης της 

υποδομής του Σωματείου για την προσέλκυση και την αποτελεσματικότερη διακράτηση 

μελών, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. 
 

Β. Διοικητικό Συμβούλιο  

 

Κατά το Α΄ εξάμηνο 2020 η σύνθεση του, εκλεγμένου από τη Γενική Συνέλευση (26/06/2019), 
Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου ήταν η εξής: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ - Πρόεδρος 
ΝΙΚΗ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ - Αντιπρόεδρος 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - Γραμματέας 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ - Ταμίας 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΤΣΙΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ - Μέλη 
ΙΟΥΛΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ, ΤΑΣΟΣ ΔΗΜΑΛΕΞΗΣ - Αναπληρωματικά μέλη 
 

Τον Ιούνιο του 2020 ο Βασίλης Μουστάκας παραιτήθηκε από το ΔΣ της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ για 
προσωπικούς λόγους και τη θέση του πήρε η Ιουλία Δροσινού ως πρώτη επιλαχούσα από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
 

Γ. Επαγγελματικά Στελέχη  

Κατά τη διάρκεια του 2020 το έργο της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ υποστηρίχτηκε από τους:  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ – Διευθυντής  

ΔΩΡΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ – Υπεύθυνη Οικονομικών & Διοικητικών θεμάτων 

ΠΑΝΟΣ ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ – Συντονιστής Τομέα Διατήρησης 

ΡΟΥΛΑ ΤΡΙΓΚΟΥ – Συντονίστρια Τομέα Επικοινωνίας & Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ – Γραμματεία / Τεχνική Υποστήριξη δράσεων και προγραμμάτων  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΤΕΜΙΡΗ – Υπεύθυνη Πολιτικής (από Οκτώβριο του 2020) 

ΕΛΙΝΑ ΠΑΛΙΟΥ (έως Μάρτιο του 2020) 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΩΡΙΟΥ – Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (από Μάρτιο του 2020) 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ – Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (έως Μάιο του 2020) 

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΙΔΕΡΗ – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Πάρκο Τρίτση 

ΔΑΝΑΗ ΠΟΡΤΟΛΟΥ – Διαχείριση / επιστημονική υποστήριξη προγραμμάτων  

VICTORIA SARAVIA – Διαχείριση / επιστημονική υποστήριξη προγραμμάτων 

ΜΑΝΟΛΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΟΥ – Διαχείριση / επιστημονική υποστήριξη προγραμμάτων  

ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΟΠΕΛΑΣ – Διαχείριση / επιστημονική υποστήριξη προγραμμάτων  
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ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΤΣΗΣ – Διαχείριση / επιστημονική υποστήριξη προγραμμάτων 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΝΤΙΚΟΥ – Επικοινωνιακή υποστήριξη προγραμμάτων  

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΤΣΗΣ – Υπεύθυνος Επικοινωνίας (έως Οκτώβριο 2020)  

ΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ – Υπεύθυνος GIS και Δεδομένων 

 

Δ. Εθελοντικά προγράμματα και δράσεις 

Η διαδικασία ένταξης εθελοντών ακολουθεί το μοντέλο της Αίτησης ανά Πρόγραμμα μέσω 

του ιστότοπου της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ή αξιοποιώντας κατά τόπους ενδιαφερόμενους. 

Συμπληρώνεται ένα ενιαίο μητρώο - αρχείο εθελοντών ώστε να μην υπάρχουν μόνο οι λίστες 

εθελοντών ανά Πρόγραμμα ή δράση ή τομέα.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, και ειδικότερα σε όλα τα προγράμματα εθελοντικών καταγραφών, 

γίνεται εκπαίδευση των εθελοντών/τριών μέσω σεμιναρίων και με εκπαίδευση στο πεδίο. Η 

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ τηρεί τις βασικές αρχές του εθελοντισμού, σέβεται τους/τις εθελοντές/τριες, 

εκτιμά την προσφορά τους και δεν απασχολεί εθελοντές/τριες σε θέσεις που θα μπορούσαν 

να καλυφθούν από προσωπικό. 

 

1.  Δίκτυο εθελοντών/τριών Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών 

Περιοχών για τα Πουλιά (IBA Caretakers) 

 
 

Το δίκτυο των ΙΒΑ Caretakers αποτελεί 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 209 ενεργούς εθελοντές/τριες σε 94 

περιοχές ΙΒΑ από το σύνολο των 208 ΣΠΠ που υπάρχουν σήμερα. Μέχρι σήμερα, έχουν 

πραγματοποιηθεί 24 σεμινάρια εκπαίδευσης στα οποία έχουν συμμετάσχει πάνω από 460 

άτομα.  
 

Το 2020, λόγω των μέτρων για τον περιορισμό του κορωνοϊού δεν πραγματοποιήθηκαν 

εθνικά ή τοπικά εκπαιδευτικά σεμινάρια. Για το 2021, υπάρχει η σκέψη να οργανωθούν 

εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω τηλεδιάσκεψης, ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η επικοινωνία 

με τους εθελοντές του Δικτύου και να ενταχθούν νέοι σε αυτό. 
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2.  Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδροβίων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) 

 

Σκοπός: Απογραφή των διαχειμαζόντων υδρόβιων πουλιών στους ελληνικούς υγροτόπους 

Χρηματοδότηση: Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία 

Έναρξη: 1968 (συντονισμός από την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία από το 1997) 

http://www.ornithologiki.gr/midwinter 

 

Οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδροβίων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) 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 2020 οι ΜΕΚΥΠ πραγματοποιήθηκαν κανονικά, με την συμμετοχή πάνω από 150 

εθελοντών/τριών παρατηρητών του δικτύου της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ από όλη την Ελλάδα, 

καθώς και προσωπικό 18 Φορέων Διαχείρισης υγροτοπικών προστατευόμενων περιοχών και 

τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις. Συνολικά, καλύφθηκαν 165 μικροί και μεγάλοι 

υγρότοποι, από τους πλέον σημαντικούς υγροτόπους του Βορρά και των Δυτικών ακτών της 

χώρας, έως τους μικρούς παράκτιους νησιωτικούς υγρότοπους, ορεινές λίμνες, ακόμη και 

ταμιευτήρες.  

 

3.   Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Κοινών Ειδών Πουλιών της Ελλάδας 

(Hellenic Common Bird Monitoring Scheme) 

Σκοπός: Συλλογή δεδομένων για τις πληθυσμιακές τάσεις των κοινών ειδών ορνιθοπανίδας που 

αναπαράγονται στην Ελλάδα και η παραγωγή δεικτών για τη βιοποικιλότητα  

Χρηματοδότηση: Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία 

Έναρξη: 2007  

Κύρια αποτελέσματα:  

• Ετήσιες καταγραφές των πληθυσμών των κοινών ειδών πουλιών  

• Εξαγωγή του Εθνικού Δείκτη Κοινών Ειδών, Δείκτη Αγροτικών Ειδών και Δείκτη Δασικών Ειδών 

(Common Bird Index, Farmland Bird Index και Forest Bird Index) 

http://www.ornithologiki.gr/hcbm 

 

Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Κοινών Ειδών Πουλιών της Ελλάδας (HCBM) αποτελεί 

το εθνικό πρόγραμμα παρακολούθησης κοινών ειδών πουλιών και υλοποιείται από την 
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Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 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).  

 

Το Πρόγραμμα είναι μακροχρόνιο και βασίζεται στη συμμετοχή εθελοντών/τριών που 

αναλαμβάνουν να παρακολουθήσουν μια συγκεκριμένη περιοχή (ένα 2x2 χλμ. τετράγωνο) 

σε ετήσια βάση. Κατά τη διάρκεια του 2020 πραγματοποιήθηκαν καταμετρήσεις σε 7 

τετράγωνα. Για έκτη συνεχή χρονιά υπολογίστηκε ο Εθνικός Δείκτης Αγροτικών Ειδών 

(Farmland Bird Index - FBI)(2007-2018) 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 333 επισκέψεις, 

σε 136 δειγματοληπτικές επιφάνειες και από 226 είδη, ενώ για την παραγωγή του FBI 

χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 38 αγροτικά είδη. Τα αποτελέσματα απεστάλησαν στο 

Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Κοινών Ειδών Πουλιών (PECBMS) ώστε να 

συμπεριληφθούν στον Πανευρωπαϊκό Δείκτη Κοινών Ειδών.  

 

4.  1ος Άτλαντας Αναπαραγόμενων Πουλιών της Ελλάδας (ΑΑΕΠ1) / European 

Breeding Bird Atlas 2 (ΕΒΒΑ2) 

Σκοπός: Συμμετοχή της Ελλάδας στον 2ο Άτλαντα των Αναπαραγόμενων Πουλιών της Ευρώπης 

(ΕΒΒΑ2) και ολοκλήρωση του 1ου Άτλαντα Αναπαραγόμενων Πουλιών της Ελλάδας  

Χρηματοδότηση: Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία 

Έναρξη: 2013 

http://www.ornithologiki.gr/ebba2 | https://www.ebba2.info/ 

 

Το Πρόγραμμα του 1ου Άτλαντα Αναπαραγόμενων Πουλιών της Ελλάδας (ΑΑΠΕ1) αποτελεί 

την πρώτη εθνική προσπάθεια χαρτογράφησης της κατανομής των αναπαραγόμενων ειδών 

πουλιών. Το πρόγραμμα συντονίζει η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία στο πλαίσιο ενός 

από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα καταγραφής της βιοποικιλότητας που έχουν ποτέ 

επιχειρηθεί, του 2ου Άτλαντα των Αναπαραγόμενων Πουλιών της Ευρώπης (EBBA2). Το EBBA2 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία μέσα στο 2020, το οποίο συντόνισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Καταμέτρησης Πουλιών (European Bird Census Council – EBCC) σε συνεργασία με τους 

εταίρους του σε όλη την Ευρώπη. 
 

©
 Α

ντώ
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http://www.ebba2.info/
http://www.ebba2.info/
http://www.ornithologiki.gr/ebba2
http://www.ornithologiki.gr/ebba2
https://www.ebba2.info/
https://www.ebba2.info/


 

8 |  
 

 

Η έκδοση εκτυπώθηκε από την Lynx Edicions και περιλαμβάνει: 

 
556  Εκθέσεις ειδών  
69  Εκθέσεις ειδών στο Παράρτημα 
689  Χάρτες 50x50km που απεικονίζουν αφθονία και   ένδειξη 

αναπαραγωγής 
222  Χάρτες 10x10km αποτελεσμάτων μοντελοποίησης 
446  Χάρτες απεικόνισης μεταβολών 
556  Εικονογραφήσεις ειδών από 46 καλλιτέχνες 
348  Συγγραφείς εκθέσεων των ειδών 
 

 

Στην Ελλάδα η εργασία πεδίου για το Πρόγραμμα EBBA2 πραγματοποιήθηκε από το 2013–

2018 και συμμετείχαν πάνω από 120 ερευνητές πεδίου. Πραγματοποιήθηκαν συστηματικές 

καταγραφές σε 640 2x2km τετράγωνα από τα οποία 85% προέρχονται από τις 

Χρονομετρημένες Επισκέψεις (TV) του EBBA2, ενώ τα υπόλοιπα από το Πρόγραμμα HCBM. 

Πάνω από 19.200 εγγραφές καταγράφηκαν από 255 είδη. Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν 

δεδομένα μέσω τυχαίων παρατηρήσεων (Casual Records) για 410 10x10km τετράγωνα με 

πάνω από 8.770 εγγραφές από 268 είδη. 

Συνολικά, στο τέλος του προγράμματος, παρείχαμε στην Ευρωπαϊκή Συντονιστική Ομάδα του 

ΕΒΒΑ2 δεδομένα για 253 αναπαραγόμενα είδη σε 154 50x50km τετράγωνα της χώρας. 

Ο 1ος Άτλαντας Αναπαραγόμενων Πουλιών της Ελλάδας (ΑΑΕΠ1), θα περιλαμβάνει δεδομένα 

από την περίοδο 2010-2022 και θα καλύψει ολόκληρη τη χώρα, ηπειρωτική και νησιωτική 

στον εθνικό κάναβο ΕΓΣΑ87 σε τετράγωνα 10x10 και 2x2 χιλιομέτρων. Η συλλογή δεδομένων 

θα ολοκληρωθεί μέχρι και την αναπαραγωγική περίοδο του 2022. Κατά τη διάρκεια της 

αναπαραγωγικής περιόδου 2020, δεν πραγματοποιήθηκαν συστηματικές χρονομετρημένες 

επισκέψεις λόγω των περιορισμών μετακινήσεων εξαιτίας του COVID-19. 

 

5.  Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ορνιθοπανίδας στους Υγροτόπους της Αττικής 

 

Σκοπός: Συλλογή στοιχείων για τα είδη και τους πληθυσμούς τους που απαντώνται στους υγροτόπους 

της Αττικής  

Χρηματοδότηση: Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία 

Έναρξη: 2009  

https://www.ornithologiki.gr/el/oi-draseis-mas/diatirisi-erevna/parakoloythisi-katagrafi-poulion/119-

parakoloythisi-ygrotopon-attikis  

©
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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 

2020 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 6 υγρότοπους.  

 

6.  Αγώνες παρατήρησης πουλιών (Bird Race)  

Το 2020, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 δεν πραγματοποιήθηκε κανένας αγώνας 

παρατήρησης πουλιών. 

 

7.  Εθελοντικές ομάδες υποστήριξης έργου πολιτικής της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ  

Όπως σημειώνεται και στο ειδικό κεφάλαιο για το εθελοντικό έργο της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, με 

πρωτοβουλία του Δ.Σ. 2019-2021 και στο πλαίσιο των στόχων που έθεσε για τη θητεία του, 

μέσα στο 2020 οργανώθηκε και μία επιπλέον εθελοντική ομάδα υποστήριξης έργου που 

αναφέρεται στην πολιτική για τις ΑΠΕ-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Παράλληλα, 

εξακολούθησε να υφίσταται η εθελοντική Νομική Ομάδα Περιβάλλοντος.  

1. Νομική Ομάδα Περιβάλλοντος  

Η Νομική Ομάδα Περιβάλλοντος εθελοντών νομικών και δικηγόρων της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, 

λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών που προέκυψαν από την πανδημία και τηρώντας τα 

μέτρα σχετικά με την απαγόρευση συναθροίσεων σε κλειστούς χώρους, δεν πραγματοποίησε 

συναντήσεις εντός του έτους 2020. Προσπάθειες γίνονται προκειμένου να βρεθούν 

εναλλακτικοί τρόποι εργασίας, σε περίπτωση που παρόμοια κατάσταση εξακολουθεί να 

ισχύει εντός του 2021. Οι Ομάδες Εργασίας κυνηγιού και Αιολικών Σταθμών συνεχίζουν να 

παραμένουν ανενεργές όλο το 2020, λόγω μη διαθεσιμότητας συντονιστή. Χρειάζεται η 

επαναξιολόγηση και ανασύστασή τους με σταθερές συναντήσεις και πρόγραμμα εργασιών 

των εθελοντών.  

2. Ομάδα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Η εθελοντική ομάδα έχει στόχο να προετοιμάσει μία ή περισσότερες επιστημονικά 

τεκμηριωμένες προτάσεις που θα αφορούν τόσο στον χωροταξικό σχεδιασμό των διάφορων 

μορφών εκμετάλλευσης ΑΠΕ-Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, όσο και στον 

έλεγχο του αειφόρου ή μη χαρακτήρα των μορφών που έχουν προταθεί από τον κρατικό 

ΕΣΕΚ-Εθνικό Σχεδιασμό για την Ενέργεια και το Κλίμα.  
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8.  Εθελοντική συμμετοχή μελών ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ σε επιστημονικούς φορείς και 

επιτροπές  

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ συνεχίζει να συμμετέχει μέσω των εκπροσώπων της, ή άλλων 

οργανώσεων, στις ακόλουθες κρατικές επιτροπές, φορείς και οργανώσεις :  

- Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 

- Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) 

- Επιτροπή «ΦΥΣΗ 2000» ΥΠΕΝ 

- Διοικητικά Συμβούλια Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Το σχήμα των 

ΦΔΠΠ βρίσκεται πλέον σε μεταβατικό στάδιο με διάδοχο σχήμα τις Μονάδες 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών υπό την εποπτεία του Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. 

- Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών  

 

9.  Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων (Ε.Α.Ο.Π.) 

Το 2020, για 16η χρονιά, συνεχίστηκε το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Ορνιθολογικών 

Παρατηρήσεων, με τη συνδρομή της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο 

Δακτυλίωσης Πουλιών. Η ετήσια αναφορά είναι υπό προετοιμασία και θα αναρτηθεί στον 

ιστότοπο https://www.ornithologiki.gr/rarities. Η συνολική λίστα των ειδών πουλιών της 

Ελλάδας ανέρχεται στα 456 είδη.  

 

ΙΙ. Η δημοσιοποίηση και προβολή του έργου της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ το 

2020 

Α. Η δημόσια εικόνα της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ  

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ για ακόμη μία χρονιά προώθησε τη δημόσια εικόνα της εκμεταλλευόμενη 

την αποτελεσματικότητα, την αυτονομία και την ευελιξία των ηλεκτρονικών μέσων και των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των ατόμων που 

παρακολουθούν τις δράσεις και τα νέα της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ στη σελίδα της στο Facebook 

(34.987 followers -31/12/2020- αύξηση 72%), κοινοποιώντας παράλληλα τις παραπάνω 

δράσεις σε αντίστοιχες σελίδες προγραμμάτων της Οργάνωσης, ενέργεια που λειτουργεί 

πολλαπλασιαστικά αναφορικά με τον αριθμό των τελικών αποδεκτών μιας ανάρτησης. Οι 

αντίστοιχοι λογαριασμοί στο Twitter (1.444 followers -31/12/2020-) και στο Linkedin (874 

επαγγελματικές συνδέσεις) αποτέλεσαν κανάλια προβολής των δράσεων και των σκοπών 

της Οργάνωσης, αγγίζοντας ένα διευρυμένο κοινό με κάθε πιθανό τρόπο. 

Κατά μέσο όρο, το κοινό που παρακολουθεί τα μέσα της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ στα ΜΚΔ σε 

μηνιαία βάση ανέρχεται σε 350.000 άτομα, ενώ οι λίστες αποδεκτών του Σωματείου 

περιλαμβάνουν περισσότερους από 7.000 παραλήπτες.  

 

https://www.ornithologiki.gr/rarities
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Β. Επικοινωνία – Κάλυψη από ΜΜΕ  

Το 2020 εκδόθηκαν 42 Δελτία Τύπου εθνικής και τοπικής εμβέλειας, ενώ εκτενής ήταν η 

κάλυψη ποικίλων θεμάτων της οργάνωσης τόσο από εθνικά όσο και από τοπικά ΜΜΕ. 

Συνολικά η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ απασχόλησε τα ΜΜΕ με ένα εύρος θεμάτων σε περισσότερα από 

402 δημοσιεύματα σε έντυπα μέσα, 25 τηλεοπτικά ρεπορτάζ/εκπομπές και 48 

ραδιοφωνικές εκπομπές. Ταυτόχρονα, το έργο της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ δημοσιοποιήθηκε σε 

περισσότερα από 4.200 ηλεκτρονικά μέσα και με περισσότερες από 8.000 αναρτήσεις στα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 
 

O αριθμός των followers στη σελίδα της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ στο Facebook αυξήθηκε κατά 

14.653 χρήστες (αύξηση 72%), στο Twitter κατά 308, ενώ στο Linkedin οι επαγγελματικές 

συνδέσεις παρέμειναν ίδιες. 

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ, κατά τη διάρκεια του 2020 εστίασε σε πλήθος θεμάτων όπως η 

χωροθέτηση  ΑΣΠΗΕ, η δράση των Ομάδων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων, η 

δράση για την προστασία απειλούμενων ειδών όπως ο Ασπροπάρης και ο Σπιζαετός, η 

λαθροθηρία, η παγίδευση και το εμπόριο άγριων πουλιών, η ατμοσφαιρική ρύπανση από τη 

ναυτιλία, η θνησιμότητα αρπακτικών πουλιών από ηλεκτροπληξία, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 

για τους γύπες, το νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο κ.ά. Δυστυχώς, για ακόμη μια χρονιά το 

θέμα που κυριάρχησε ήταν τα περιστατικά δηλητηρίασης της άγριας ζωής (χαρακτηριστικό 

παράδειγμα το περιστατικό δηλητηρίασης 11 Όρνιων στην Κλεισούρα Αιτωλοακαρνανίας) με 

πλήθος Δελτίων Τύπων και δημοσιεύσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, καθώς και θέματα 

που αφορούν ΑΣΠΗΕ.   

 

Το 2020 έγινε πιο συστηματική η ενημέρωση των μελών της 

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού 

Newsletter.  

 

 

Γ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις 

Δημοσιεύσεις της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ή σε συνεργασία με την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ για το 2020: 

Σημ.: Δεν συμπεριλαμβάνονται εργασίες που έχουν γίνει δεκτές και είναι διαθέσιμες online αλλά δεν 

έχουν συμπεριληφθεί ακόμα σε δημοσιευμένο τεύχος 

1. Brlík, V., Šilarová, E., Škorpilová, J., Alonso, H., Anton, M., Aunins, A., Benkö, Z., Biver, G., 

Busch, M., Chodkiewicz, T., Chylarecki, P., Coombes, D., de Carli, E., del Moral, J. C., 

Derouaux, A., Escandell, V., Eskildsen, D. P., Fontaine, B., Foppen, R. P. B., Gamero, A., 

Gregory R. D., Harris, S., Herrando, S., Hristov,I., Husby, M., Ieronymidou, C., Jiquet, F., 

Kålås, J. A., Kamp, J., Kmecl, P., Kurlavičius, P., Lehikoinen, A., Lewis, L., Lindström, A., 

Manolopoulos, A., Martí, D., Massimino, D., Moshøj, C., Nellis, R., Noble, D., Paquet, A., 

Paquet, J-Y., Portolou, D., Ramírez, I., Redel, C., Reif, J., Ridzoň, J., Schmid, H., Seaman, B., 

Silva, L., Soldaat, L., Spasov, S., Staneva, A., Szép, T., Tellini Florenzano, G., Teufelbauer, 
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N., Trautmann, S., van der Meij, T., van Strien, A., van Turnhout, C., Vermeersch, G., 

Vermouzek, Z., Vikstrøm, T., Voříšek, P., Weiserbs, A. and A. Klvaňová (2020) Long-term 

and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European 

breeding birds. Scientific Data, submitted 

2. Gaget, E., Pavón‐Jordán, D., Johnston, A., Lehikoinen, A., Hochachka, W.M., Sandercock, 
B.K., Soultan, A., Azafzaf, H., Bendjedda, N., Bino, T., Božič, L., Clausen, P., Dakki, M., 
Devos, K., Domsa, C., Encarnação, V., Erciyas‐Yavuz, K., Faragó, S., Frost, T., Gaudard, C., 
Gosztonyi, L., Haas, F., Hornman, M., Langendoen, T., Ieronymidou, C., Kostyushin, V.A., 
Lewis, L.J., Lorentsen, S.‐H., Luiujoe, L., Meissner, W., Mikuska, T., Molina, B., Musilová, 
Z., Natykanets, V., Paquet, J.‐Y., Petkov, N., Portolou, D., Ridzoň, J., Sayoud, S., Šćiban, M., 
Sniauksta, L., Stīpniece, A., Strebel, N., Teufelbauer, N., Topić, G., Uzunova, D., Vizi, A., 
Wahl, J., Zenatello, M. and Brommer, J.E. (2020), Benefits of protected areas for 
nonbreeding waterbirds adjusting their distributions under climate warming. 
Conservation Biology. Accepted Author Manuscript. https://doi.org/10.1111/cobi.13648 

3. Pavón-Jordán, D., Abdou, W., Azafzaf, H., Balaž, M., Bino, T., Borg, J. J., Božič, L., Butchart, 

S.H.M., Clausen, P., Sniauksta, L., Dakki, M., Devos, K., Domsa, C., Encarnaçao, V., Etayeb, 

K., Faragó, S., Fox, A. D., Frost, T., Gaudard, C., Georgiev, V., Goratze, I., Hornman, M., 

Keller, V., Kostiushyn, V., Langendoen, T., Ławicki, Ł., Ieronymidou, C., Lewis, L. J., 

Lorentsen, S-H., Luigujoe, L., Meissner, W., Mikuska, T., Molina, B., Musil, P., Musilova, 

Z., Nagy, S., Natykanets, V., Nilsson, L., Paquet, J-Y., Portolou, D., Ridzon, J., Santangeli, 

A., Sayoud, S., Šćiban, M., Stipniece, A., Teufelbauer, N., Topić, G., Uzunova, D., Vizi, A., 

Wahl, J., Yavuz, K. E., Zenatello, M. and A. Lehikoinen (2020) Positive impacts of important 

bird and biodiversity areas on wintering waterbirds under changing temperatures 

throughout Europe and North Africa. Biological Conservation, 246, 108549, ISSN 0006-

3207, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108549. 
4. Beekman, J., Koffijberg, K., Wahl, J., Kowallik, C., Hall, C., Devos, K., Clausen, P., Hornman, 

M., Laubek, B., Luigujõe, L., Wieloch, M., Boland, H., Švažas, S., Nilsson, L., Stipniece, 

Keller, V., Gaudard, C., Degen, A., Shimmings, P., Bjørn Harald L., Portolou, D., 

Langendoen, T., Wood, K. and E. C. Rees (2019). Long-term population trends and shifts 

in distribution of Bewick's Swans Cygnus columbianus bewickii wintering in northwest 

Europe. Wildfowl. Special Issue 5: 73-102. 

5. Bounas A. 2019. Premigratory moult in the Lesser Kestrel Falco naumanni. Avocetta 43: 

49–54. 

6. Heldbjerg H, Fox AD, Lehikoinen A, Sunde P, Aunins A, Balmer DE, Calvi G, Chodkiewicz T, 

Chylarecki P, Escandell V, Foppen R, Gamero A, Hristov I, Husby M, Jiguet F, Kmecl P ans 

KJA, others. 2019. Contrasting population trends of Common Starlings (Sturnus vulgaris) 

across Europe. Ornis Fennica 96: 153–168. 

7. Kassara C, Bairaktaridou K, Kakalis E, Tsiopelas N, Giokas S, Barboutis C. 2019. Activity 

patterns of Eleonora’s Falcons during the pre-breeding period: the role of habitat 

composition on the island of Antikythira. Avocetta 43: 5–11. 

8. Kazantzidis S, Katrana E, Naziridis T, Kominos T, Bukas N, Karta E, Bousbouras D, Portolou 

D, Athanasiou C. 2019. The Glossy Ibis in Greece. SIS Conservation 1: 27–32. 

9. Maneas G, Makopoulou E, Bousbouras D, Berg H, Manzoni S.2019. Anthropogenic 

Changes in a Mediterranean Coastal Wetland during the Last Century—The Case of 

Gialova Lagoon, Messinia, Greece. Water, 11(2): 350. 

10. Phipps WL, López-López P, Buechley E, Oppel S, Álvarez E, Arkumarev V, Bekmansurov R, 

Berger-Tal O, Bermejo A, Bounas A, others. 2019. Spatial and Temporal Variability in 

https://doi.org/10.1111/cobi.13648


 

13 |  
 

 

Migration of a Soaring Raptor Across Three Continents. Frontiers in Ecology and Evolution 

7: 323. 

11. Postigo JL, Strubbe D, Mori E, Ancillotto L, Carneiro I, Latsoudis P, Menchetti M, Pârâu LG, 

Parrott D, Reino L, others. 2019. Mediterranean versus Atlantic monk parakeets 

Myiopsitta monachus: towards differentiated management at the European scale. Pest 

management science 75: 915–922. 

12. Sarà M, Bondì S, Bermejo A, Bourgeois M, Bouzin M, Bustamante J, de la Puente J, 

Evangelidis A, Frassanito A, Fulco E, others. 2019. Broad-front migration leads to strong 
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ΙΙΙ. Ο Ορνιθολογικός Σταθμός Αντικυθήρων  
 

 

Σκοπός: Η παρακολούθηση και μελέτη του φαινομένου της μετανάστευσης των πουλιών και των 

ενδιαιτημάτων τους με σκοπό την προστασία τους σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.  

Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη 

Έναρξη: 2004 

Βασικές δράσεις:  

- Παρακολούθηση μεταναστευτικών πουλιών με τη μέθοδο των δακτυλιώσεων 

- Παρακολούθηση μετανάστευσης αρπακτικών 

- Παρακολούθηση αποικίας Μαυροπετρίτη 

- Μελέτη φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας της περιοχής δράσης του Προγράμματος  

- Υποστήριξη ορνιθολογικής έρευνας 
 

http://www.ornithologiki.gr/osa 

Ο Ορνιθολογικός Σταθμός Αντικυθήρων (ΟΣΑ) αποτελεί τη βάση ενός πολυετούς 

Προγράμματος της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ με περιοχή δραστηριοποίησης το νησί των 
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Αντικυθήρων, τον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο και τις παρακείμενες νησίδες. Παράλληλος 

στόχος του Προγράμματος αποτελεί η ένταξη και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, 

αλλά και των επισκεπτών στις προσπάθειες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ διατηρεί ιδιόκτητο αγρόκτημα που συμπεριλαμβάνει έναν μικρό τεχνητό 

υγρότοπο με σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τα μεταναστευτικά πουλιά που 

σταθμεύουν στο νησί. Διαθέτει επίσης ιδιόκτητο ξενώνα στο νησί, που χρησιμοποιείται για 

τη στέγαση των εθελοντών κατά την υλοποίηση των δράσεων του Σταθμού και είναι επίσης 

διαθέσιμος σε επισκέπτες.   

 

Προγράμματα παρακολούθησης και καταγραφών 

Η συγκυρία της πανδημίας του κορωνοϊού δυστυχώς δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση των 

δράσεων παρακολούθησης κατά την εαρινή μεταναστευτική περίοδο. Οι δακτυλιώσεις και η 

παρακολούθηση της μετανάστευσης των αρπακτικών πραγματοποιήθηκαν το φθινόπωρο 

αλλά με το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό. Οι εργασίες συντήρησης έλαβαν χώρα κατά 

το μέγιστο δυνατό.  

Αναλυτικότερα: 

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της μετανάστευσης με τη μέθοδο των δακτυλιώσεων, 

δακτυλιώθηκαν 767 πουλιά από 34 είδη.  

Στο πλαίσιο της δράσης «Παρακολούθηση της μετανάστευσης των αρπακτικών και άλλων 

μεγαλόσωμων πουλιών» καταγράφηκαν 6.528 μεταναστευτικά αρπακτικά από 21 είδη και 

581 άτομα μεταναστευτικών ερωδιών και πελαργών από τέσσερα είδη. Η καταμέτρηση 

6.528 διερχόμενων αρπακτικών (5.751 Σφηκιάρηδες) αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει γίνει 

στην ιστορία του προγράμματος, μακράν μεγαλύτερη της δεύτερης (3.350 το 2019). Στις 

σημαντικές παρατηρήσεις για τη χρονιά πρέπει να αναφερθούμε στους 5 Ασπροπάρηδες (οι 

περισσότεροι που έχουν καταγραφεί από το 2015), ένας Στεπαετός και μια ενδεχόμενη 

καταγραφή Ανατολικού Σφηκιάρη (Pernis ptilorhynchus) η οποία εάν εγκριθεί από την ΕΑΟΠ 

θα αποτελεί την 1η για τον ΟΣΑ και μόλις τη 2η στη χώρα. 

Συνεχίστηκε η παρακολούθηση και χαρτογράφηση 

των αναπαραγόμενων ειδών στο νησί. 

Σημαντικότερες δράσεις ήταν αυτή της δακτυλίωσης 

νεοσσών Ασημόγλαρου (6 άτομα) στην αποικία που 

εντοπίζεται στο νησί.  

Η αναπαραγωγική επιτυχία του Ασημόγλαρου στα 

Αντικύθηρα είναι χαμηλή (~1,6 πτερωμένοι νεοσσοί 

ανά φωλιά).  
 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έγινε έρευνα για τον 

εντοπισμό θέσεων αναπαραγωγής Αρτέμη και Μύχου 

στα Αντικύθηρα, με τη χρήση καταγραφικών ήχου και 

επιτόπιες έρευνες. Τρεις φωλιές Αρτέμη εντοπίστηκαν, ενώ η παρουσία του Μύχου 

επιβεβαιώθηκε μόνο ακουστικά. Το γεγονός πως προς το παρόν έχει καλυφθεί μόνο ένα 

μικρό μέρος του νησιού, μας κάνει να πιστεύουμε πως η περαιτέρω έρευνα θα αποκαλύψει 

περισσότερες θέσεις. 
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Άλλη μια σημαντική δράση που έλαβε χώρα κατά το 2020 ήταν η ανάπτυξη του 

ημιαυτοματοποιημένου συστήματος καταγραφής της νυχτερινής μετανάστευσης με την 

μεθοδολογία moon watching. To σύστημα έχει σχεδιαστεί από τον ιδιώτη LUNAVES και 

εξελίσσεται με την υποστήριξη του ΟΣΑ. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της 

φθινοπωρινής μετανάστευσης θα αναλυθούν σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ. 

 
Εθελοντισμός 
 

Όλες οι δράσεις του Προγράμματος πραγματοποιούνται με τη συνδρομή εθελοντών/τριών. 

Λόγω συνθηκών που διαμόρφωσε η πανδημία COVID-19, κατά τη διάρκεια του 2020 

συμμετείχαν στις δράσεις του ΟΣΑ μόνο τέσσερις (4) εθελοντές/τριες από αντίστοιχο αριθμό 

χωρών. 

 

Συνεργασίες, εκπαίδευση και επιστημονικό έργο 
 

Για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος έγιναν συνεργασίες με τρία ερευνητικά 

ιδρύματα από το εξωτερικό (1) και την Ελλάδα (2).  

Δημοσιεύτηκε μια ερευνητική εργασία σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό και άλλη μία έγινε 

δεκτή προς δημοσίευση, ενώ βασισμένες σε δεδομένα και δείγματα του ΟΣΑ 

παρουσιάστηκαν σε επιστημονικά συνέδρια τρεις εργασίες. Επιπρόσθετα, με την υποστήριξη 

του ΟΣΑ πραγματοποιήθηκαν δυο μεταπτυχιακές και μια προπτυχιακή εργασία. 

 

ΙV. Πολιτική Προστασίας & Διατήρησης  

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

 

Νόμος 4685/2020 περί του εκσυγχρονισμού της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ κατέθεσε από κοινού με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και 

την Καλλιστώ σχόλια στη δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 

2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 

διατάξεις». Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ στις 28 Απριλίου συνυπόγραψε μαζί με άλλες 10 

περιβαλλοντικές οργανώσεις επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη με αίτημα την 

ανάληψη πρωτοβουλίας για την αναβολή συζήτησης εν μέσω πανδημίας του νομοσχεδίου 

στη Βουλή, μέχρι αυτή να επανέλθει στην κανονική της λειτουργία, και τη ριζική 

αναμόρφωσή του. Δεν υπήρξε κάποια ανταπόκριση και παρά τις έντονες αντιδράσεις τόσο 
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ως προς το περιεχόμενο αλλά και ως προς τη διαδικασία το νομοσχέδιο ψηφίσθηκε και είναι 

πλέον εν ισχύ ο ν. 4685/2020. 

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ συμμετείχε επίσης στις 2 Μαΐου στη διαδικτυακή συζήτηση για το 

περιβαλλοντικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη από την περιβαλλοντική πρωτοβουλία «Κοινά Υπό 

Κατοίκηση», μαζί με την Καλλιστώ, την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και την 

περιβαλλοντική εταιρεία «Μάμα Γη». Η συζήτηση ανέδειξε τις σημαντικότερες επιπτώσεις 

που αναμένεται να επιφέρει ο επίμαχος νόμος σε σχέση με το καθεστώς διαχείρισης των 

προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 και τις περιβαλλοντικές συνέπειες που αυτό 

επιφυλάσσει.  

Επιτροπή «ΦΥΣΗ 2000» 

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ συμμετέχει στην Επιτροπή «ΦΥΣΗ 2000» με την Κ. Ντεμίρη, ως 

αναπληρωματικό μέλος των πΜΚΟ. Σημειώνεται, ότι ενώ στις προηγούμενες θητείες ήταν 

εφικτή η παρακολούθηση των συνεδριάσεων και από τα αναπληρωματικά μέλη της 

Επιτροπής, στην τρέχουσα θητεία αυτό δεν είναι εφικτό, καθώς ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

επικαλέστηκε σχετική πρόβλεψη από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Αρ.14 παρ.3 

ΚΔΔσιας «Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Λειτουργία») με την οποία δύνανται να παρίστανται τα 

αναπληρωματικά μέλη μόνο σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.  

Η Επιτροπή ΦΥΣΗ με την προηγούμενη σύνθεσή της (θητεία 2017-2020) συνεδρίασε δύο 

φορές το 2020 (25/2/20 και 23/4/2020). Στις συνεδριάσεις αυτές συζητήθηκαν μεταξύ άλλων 

η αξιολόγηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ο ρόλος της Επιτροπής 

«ΦΥΣΗ 2000» και η παρουσία του έργου της κατά τη διάρκεια της θητείας της.  

Με τη νέα της σύνθεση (2020-2023), η Επιτροπή έχει συνεδριάσει 4 φορές και έχουν 

συζητηθεί μεταξύ άλλων τα 8 Σχέδια Δράσης για τα είδη και τον τύπο οικοτοπου, παραδοτέα 

του Προγράμματος LIFE-IP 4 NATURA, εταίρος του οποίου είναι και η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ. 

 

Β. Αντιμετώπιση απειλών  

1.   Καταγγελίες για υποβάθμιση βιοτόπων και θανάτωση πουλιών 
 

Το 2020 το Τμήμα Πολιτικής διαχειρίστηκε περισσότερες από 20 νέες υποθέσεις. Oι 

σημαντικότερες σε ό,τι αφορά τον βαθμό κινδύνου για την προστασία των πουλιών και των 

βιοτόπων τους ήταν: 

 Δηλητηρίαση πουλιών στο ΧΥΤΑ Αμαρίου από διαρροή/ απόρριψη χημικών ουσιών, 

συγχειρισμός με Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, παραγγελία προκαταρκτικής 

εξέτασης. 

 Ξαπλώστρες στην παραλία Καλογριά, παράνομη κατάληψη αιγιαλού και ισοπέδωση 

αμμοθινών, επίθεση σε μέλος μας, παρέμβαση εισαγγελέα. 

 Λατομείο στην Καστοριά σε περιοχή που διαβιεί Χρυσαετός, παρέμβαση 

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ κατά τη διαδικασία αδειοδότησης. 

 Καθαρισμός ρέματος Ερασίνου, διαβούλευση με τους συναρμόδιους φορείς 

(Αρχαιολογική Υπηρεσία, Περιφέρεια, Φορέας Διαχείρισης), ώστε οι εργασίες να 
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εκτελεστούν κατά την πλέον ενδεδειγμένη επιστημονική μέθοδο σύμφωνα με το 

χαρακτήρα της περιοχής. 

 Διαρροή πετρελαιοειδών στο Βουρκάρι Μεγάρων, αναφορά στο Λιμεναρχείο, 

παραγγελία προκαταρκτικής εξέτασης. 

 Νεκροί Ροδοπελεκάνοι μετά από πρόσκρουση σε Α/Γ ΑΣΠΗΕ στο Βαρνούντα, 

αναφορά στις αρμόδιες αρχές. 

 Υγρότοπος Λεγραινών, συνέχεια εκχερσώσεων και επεμβάσεων στη φυσική 

κατάσταση του υγροτόπου, παρέμβαση από το ΥΠΕΝ. 

 Καταστροφή του χώρου φωλεοποίησης των Κιρκινεζιών στη στέγη του Δικαστικού 

Μεγάρου στα Ιωάννινα κατά τις εργασίες ανακατασκευής, συνεργασία με το Σύλλογο 

Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων. 

 Επιχωματώσεις στην Αλυκή Καλλονής στη Λέσβο, αναφορά στις αρμόδιες αρχές. 

 Αίτημα Βουλευτή Καστοριάς προς Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών για 

χαρακτηρισμό της περιοχής μεταξύ Δισπηλιό-Καστοριάς ως κατοικημένης. 

 Λατομείο στη λίμνη Δύστος στην Εύβοια, παρέμβαση κατά τη διαδικασία 

αδειοδότησης. 

 Υποβάθμιση αμμοθινών στην Ελαφόνησο κατά την διάρκεια γυρισμάτων της 

τηλεοπτικής εκπομπής Greece Next Top Model, αναφορά προς την εισαγγελία και τις 

αρμόδιες αρχές.  

Συνεχίστηκε και εντός του 2020 η διαδικτυακή έρευνα και συλλογή πληροφοριών, με τη 

συνδρομή μελών, για περιστατικά παράνομης αιχμαλωσίας, αγοραπωλησίας και θανάτωσης 

άγριων πουλιών, με αίτημα τη συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 

 

 

2. Προσφυγές στο ΣτΕ και στην Ε.Ε - εκδίκαση υποθέσεων 

 
 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ από κοινού με την Καλλιστώ και την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της 

Φύσης κατέθεσαν στις 14 Φεβρουαρίου 2020 καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη 

συστηματική και κατάφωρη παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας από την Ελληνική 

Δημοκρατία, κατά τη χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ εντός περιοχών του δικτύου NATURA 2000. Η 

καταγγελία βασίζεται στη συστηματική παραβίαση εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας 

του άρθρου 6, παραγράφου 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Στο πλαίσιο της καταγγελίας αυτής, οι 

οργανώσεις ανέφεραν τις υποθέσεις των ΑΣΠΗΕ στα Άγραφα, στον Έβρο και στη Μάνη, 

καθώς και τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις 14 νησίδες του Ν. Αιγαίου 
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ως χαρακτηριστικές περιπτώσεις ενός σοβαρού και επείγοντος ζητήματος εθνικής κλίμακας. 

Οι σχεδιαζόμενοι ΑΣΠΗΕ εντός του δικτύου NATURA αφορούν συνολικά την εγκατάσταση 

πάνω από 5.000 ανεμογεννητριών.  

 

Συμβούλιο της Επικρατείας – κατάθεση αιτήσεων ακύρωσης 
 

 Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ μαζί με την «Κίνηση για την προστασία των νησίδων του Αιγαίου» την 

Καλλιστώ, τη Mom, οχτώ (8) σωματεία και πολίτες κατέθεσαν στις 27/10/2020, αίτηση 

ακύρωσης στο ΣτΕ κατά της υπουργικής απόφασης Χατζηδάκη που πολλαπλασιάζει 

την ισχύ των αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, οι οποίοι εξαιρούνται από την 

εκτίμηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι 

μέσω της απόφασης, ένας τεράστιος αριθμός αιολικών, φωτοβολταϊκών και 

υδροηλεκτρικών σταθμών παύει να αξιολογείται ως προς τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις του, κατά παράβαση του περιβαλλοντικού κεκτημένου, όπως αυτό 

διασφαλίζεται από το άρθρο 24 του Συντάγματος, και χωρίς καμία επιστημονική ή 

τεχνική τεκμηρίωση της απόφασης αυτής, ενώ ένας πολύ μεγάλος αριθμός έργων που 

εντάσσονται σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 θα υποβάλλεται πλέον σε μια 

πολύ πιο συνοπτική και ελαστική αξιολόγηση ως προς τις περιβαλλοντικές τους 

επιπτώσεις, και ενθαρρύνεται η κατάτμηση μεγάλων σταθμών σε μικρότερα υποέργα 

χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία τεράστιων έργων 

αθροιστικά, χωρίς καμία μέριμνα για το περιβάλλον. 

 Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ μαζί με άλλες έξι (6) οργανώσεις κατέθεσαν αίτηση στο Συμβούλιο 

της Επικρατείας για ακύρωση της απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας που αφορά την αναμόρφωση όλων των δασικών χαρτών της χώρας. 

Σύμφωνα με την προσφυγή τους στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

και οι λοιπές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η απόφαση 

ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (ΦΕΚ Β΄ 2773): 

α) Επιφέρει σοβαρό πλήγμα στη νομιμότητα, διότι επιδιώκει τον αποχαρακτηρισμό 

δασικών γαιών που παραχωρήθηκαν στο παρελθόν για αγροτική ή κτηνοτροφική χρήση, 

καίτοι η χρήση αυτή δεν επάγεται αυτονοήτως την απώλεια της δασικής ιδιότητας. Με 

τον τρόπο αυτό οι εν λόγω εκτάσεις εξαιρούνται από τους δασικούς χάρτες και ανοίγει 

ο δρόμος για τη μελλοντική αξιοποίησή τους σε άλλες πιο «επωφελείς» χρήσεις (π.χ. 

οικοδόμηση).  

β) Υποβαθμίζει σοβαρά κάθε έννοια ασφάλειας δικαίου, καθώς επανεκκινεί τη 

διαδικασία κατάρτισης όλων των δασικών χαρτών, «συμπεριλαμβανομένων των 

μερικώς ή ολικώς κυρωθέντων», αίροντας ταυτόχρονα σε πολλές περιπτώσεις την 

αποδεικτική τους ισχύ.  

γ) Στερεί επ’ αόριστο τους πολίτες και τη διοίκηση από ένα σημαντικό εργαλείο 

ενημέρωσης, διαφάνειας και προστασίας του περιβάλλοντος – τον δασικό χάρτη, και 

κατ’ επέκταση, το δασολόγιο. Υπενθυμίζεται πως η υποχρέωση του κράτους για 

ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και του δασολογίου απορρέει από το άρθρο 24 του 

Συντάγματος του 1975. 
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Συμβούλιο της Επικρατείας - αποφάσεις 

 Ιδιαίτερα σημαντική είναι η απόφαση 1690/2020 του ΣτΕ με την οποία απορρίπτεται η 

αίτηση ακύρωσης της εταιρείας που σχεδιάζει την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών 

στην περιοχή NATURA «Όρος Κόχυλας» κατά της υπουργικής απόφασης του 2015 

(ισχύος δύο συν ένα έτος) η οποία απαγόρευε τη χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ στην περιοχή. Το 

ΣτΕ απέρριψε την αίτηση, καθώς έκρινε πως η Διοίκηση έχει τη δυνατότητα να εκδίδει 

ρυθμιστικές αποφάσεις για τις περιοχές NATURA πριν την έκδοση των σχετικών ΠΔ, όταν 

αυτές απαιτούνται για την προστασία πολύ σημαντικών στοιχείων του φυσικού 

περιβάλλοντος. Το σκεπτικό αυτό πρακτικά αναγνωρίζει χωρίς αμφισβήτηση ότι η 

διατήρηση της αποικίας του Μαυροπετρίτη στη Σκύρο και η εγκατάσταση αιολικών 

σταθμών στην περιοχή είναι έννοιες ασύμβατες. 

 Με την υπ’αρ. 2313/2020, το ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης των Ελληνική Εταιρία 

Προστασίας της Φύσης και Πολιτισμού, Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, Σύλλογος 

Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής και Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης καθώς και ενός 

αριθμού ιδιωτών, με την οποία ζητήθηκε η ακύρωση της υπ’ αρ. 81299/5913/09.11.2016 

απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκαν οι 

περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης από Λεωφ. 

Βουλιαγμένης έως εκβολή», για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων 

διευθέτησης. Το Δικαστήριο, επαναλαμβάνοντας τη θέση που είχε εκφραστεί με 

παλαιότερες αποφάσεις (1242/2008, 1915/2017), έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης κατά 

της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την αιτιολογία ότι η απόφαση της 

Αποκεντρωμένης πάσχει διότι εγκρίνει έργα διευθέτησης του ρέματος δίχως να έχει 

προηγηθεί οριοθέτηση του ρέματος στο σύνολό του, ή έστω πρόταση οριοθέτησης. Ήδη 

από το 2008, το δικαστήριο είχε επιβάλλει στη Διοίκηση την υποχρέωση να προχωρήσει 

σε, τεκμηριωμένη με τα κατά νόμο αναγκαία στοιχεία και μελέτες, οριοθέτηση του 

ρέματος της Πικροδάφνης στο σύνολό του, προκειμένου να διασφαλισθεί η ακώλυτη 

λειτουργία του ως οικοσυστήματος, προβαίνοντας στην έκδοση διατάγματος 

οριοθέτησης. Κατά το Δικαστήριο, η συνολική αυτή οριοθέτηση συνιστά προϋπόθεση για 

την εκτέλεση οποιωνδήποτε έργων επί του ρέματος, όπως τα επίδικα έργα διευθέτησης. 

Το Δικαστήριο ωστόσο, πέραν του ότι διέταξε την ακύρωση των έργων που σχεδίαζε η 

Αποκεντρωμένη, προχωράει ένα βήμα παραπέρα και διατάζει τη Διοίκηση: α) εντός 

τετραμήνου από την κοινοποίησης της απόφασης, να αποστείλει στο Δικαστήριο 

Προεδρικό Διάταγμα για την οριοθέτηση του ρέματος στο σύνολό του, β) να λάβει 

αμελλητί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του ρέματος και, ιδίως, να 

απαγορεύσει την έκδοση οικοδομικών αδειών και την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε 

γήπεδα εντός των οριογραμμών του ρέματος, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί ήδη χωρίς 

την κατασκευή έργων διευθέτησης, και γ) να προχωρήσει αμελλητί στην καταγραφή των 

αυθαίρετων κτισμάτων εντός των οριογραμμών του ρέματος, όπως αυτές έχουν ήδη 

αποτυπωθεί χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης, και να απαγορεύσει, ως προς 

αυτά, την έναρξη ή τη συνέχιση των διαδικασιών αναστολής κατεδάφισης ή εξαίρεσης 

από την κατεδάφιση. Εάν δε το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα δεν αποσταλεί εντός της 

ταχθείσης προθεσμίας, το Δικαστήριο θα προχωρήσει αμέσως σε εξέταση και οριστική 

απόφανση επί της εκκρεμούς αιτήσεως συμμορφώσεως προς την 1242/2008 απόφαση. 
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 Αναβλητική απόφαση επί της αίτησης ακύρωσης κατά της Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Υβριδικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας αποτελούμενος από α) Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 85.8 MW στις θέσεις ‘Φρούδια – Λυγιάς – Πλατύβολο’ και 

‘Τρούλα – Χαλκιάς – Κορφή’ Δήμου Σητείας, Π.Ε. Λασιθίου και β) Σύστημα Ελεγχόμενης 

Παραγωγής και Αποθήκευσης Ενέργειας (ΣΕΠΑΕ) εγγυημένης ισχύος 50 MW (φράγμα 

ποταμών) των Δήμων Αμαρίου και Ρεθύμνης, Π.Ε. Ρεθύμνου καθώς και των συνοδών 

σε αυτά έργων στη νήσο Κρήτη» της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, από κοινού με 

πολίτες και φορείς της Κρήτης, με την οποία τάσσεται στη Διοίκηση εξάμηνη προθεσμία 

και ζητείται από τον οικείο Φορέα Διαχείρισης γνωμοδότηση. 

 

Γ. Δράσεις και Εκστρατείες Πολιτικής για ζητήματα αιχμής 

 

Κυνήγι και λαθροθηρία 
 

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ συμμετείχε στις Συναντήσεις Εργασίας αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών 

στη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα για την αντιμετώπιση της ανοιξιάτικης λαθροθηρίας του 

Τρυγονιού στα Ιόνια Νησιά, των οποίων στόχος ήταν η κατάρτιση Τοπικών Σχεδίων Δράσης 

για την εξάλειψη μιας εμμένουσας παραβατικής δραστηριότητας. Οι συναντήσεις 

διοργανωθήκαν από το ΥΠΕΝ, σε συνεργασία με την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ, στο πλαίσιο του LIFE 

Against Bird Crime, ενώ προσκεκλημένοι ήταν οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες (Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, Διευθύνσεις Δασών, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 

Κυνηγετικοί Σύλλογοι και Ομοσπονδίες, Σώματα Ασφαλείας). Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ έχει 

επανειλημμένα ζητήσει μέχρι σήμερα από τις αρμόδιες αρχές την υποβολή έκθεσης 

πεπραγμένων για την εφαρμογή των Τοπικών Σχεδίων Δράσης, συνθήκη απαραίτητη για την 

αναθεώρηση των σχεδίων για τη φετινή χρονιά. Παρά τους περιορισμούς στις μετακινήσεις 

λόγω της πανδημίας αναφέρθηκε ανοιξιάτικο σε Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά και Οθωνούς. 

Κατάθεση για άλλη μια χρονιά των προτάσεων της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ για την Ετήσια 

Ρυθμιστική Απόφαση για τη Θήρα με αίτημα για ουσιαστική διαβούλευση. Η εισήγηση της 

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ περιείχε μεταξύ άλλων την κατάργηση των κλιμακωτών ημερομηνιών και 

τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου στις 31 Ιανουαρίου για όλα τα υδρόβια και τις τσίχλες, την 

απαγόρευση της θήρας στη Ζώνη Α του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, προσωρινή 

απαγόρευση της θήρας του Τρυγονιού, εξαίρεση της Ψαλίδας από τα θηρεύσιμα κ.ά. Για 
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πρώτη φορά η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ κατέθεσε στο πλαίσιο των προτάσεων της για την ετήσια 

ρυθμιστική για τη θήρα, προτάσεις αναφορικά με την Ιερακοθηρία, καθώς κατά την ψήφιση 

του Σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 

ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» ψηφίσθηκε τροπολογία της τελευταίας στιγμής 

σχετικά με τη νομιμοποίηση της ιερακοθηρίας.  
 

Το Μνημόνιο Συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης 

θανάτωσης, παγίδευσης και εμπορίου της άγριας ορνιθοπανίδας, το οποίο καταρτίστηκε 

σε συνεργασία με την Ορνιθολογική και κατατέθηκε τον Μάιο του 2019 στη Γενική Δ/νση 

Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος δεν έχει υπογραφεί ακόμα από την πολιτική ηγεσία του 

ΥΠΕΝ, παρά τις επανειλημμένες (έγγραφες και προφορικές) οχλήσεις της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ. 

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ σε συνέχεια της πολυετούς δράσης και συνεργασίας της με την BirdLife 

Europe ως προς την πανευρωπαϊκή απαγόρευση της χρήσης μολύβδινων σκαγιών 

απέστειλε ενημερωτικά σημειώματα και επιστολές στους ευρωβουλευτές των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, 

ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση με αίτημα την υποστήριξη της σχετικής πρότασης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρά τις έντονες πιέσεις των λόμπι των κυνηγών και της βιομηχανίας 

μολύβδινων σκαγιών, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξε την πρόταση 

της Επιτροπής. Η πρόταση αυτή έχει ορίζοντα εφαρμογής στα επόμενα 3 χρόνια. 

 

Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 

 
 

 Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία καταδίκης της χώρας από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου σε συνέχεια των καταγγελιών από την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ και 

κινήματα πολιτών αναφορικά με το ανεπαρκές για την προστασία της βιοποικιλότητας, 

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ και 

ορισμένους ΑΣΠΗΕ (Σκύρος, Όχη, Λέσβος και Κρήτη), η Επιτροπή είχε κινήσει διαδικασία 

επί παραβάσει κατά της Ελλάδας το 2014. Η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού για 

τις ΑΠΕ έχει καθυστερήσει δραματικά. Χαρακτηριστικά ενώ η διαδικασία αναθεώρησης 

έχει υποτίθεται ξεκινήσει από το 2018, ο ανάδοχος της μελέτης υπέγραψε μόλις τον 

Νοέμβριο του 2020. Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ παρακολουθεί στενά τη διαδικασία προκειμένου 

να υποβάλει τις προτάσεις της κατά το στάδιο εκπόνησης της μελέτης και κατά τη 

δημόσια διαβούλευση. 
 

 Η νέα κοινή καταγγελία προς την Επιτροπή των τριών οργανώσεων βρίσκεται στο στάδιο 

της ενημέρωσης της Επιτροπής με νέα στοιχεία, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω. 
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 Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά και να παρεμβαίνει έγκαιρα επί του 

σχεδιασμού της χωροθέτησης τριών ΑΣΠΗΕ στις 14 νησίδες του Ν. Αιγαίου, των οποίων 

η ΑΕΠΟ δεν έχει εκδοθεί ακόμη. Κατόπιν της εμπεριστατωμένης τεκμηρίωσης της 

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ για την απόρριψη της ΜΠΕ στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο, 

η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας γνωμοδότησε αρνητικά. 

Επιπλέον, ενόψει της συνεδρίασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) με 

ένα από τα θέματα να είναι η έγκριση ή μη της ΜΠΕ του εν λόγω έργου, η 

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ απέστειλε στο ΚΑΣ τεκμηριωμένα σχόλια με αίτημα την απόρριψη της 

ΜΠΕ.  
 

 Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ κατέθεσε ενστάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για έργα 

που αναμένεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και τους βιοτόπους 

της. Συγκεκριμένα, η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ έχει καταθέσει σχόλια στο ηλεκτρονικό 

περιβαλλοντικό μητρώο για ΑΣΠΗΕ στις εξής περιοχές: 

o Λάκμο (Περιστέρι) 

o Κοκκάλια – Καστρί (Οξυά) 

o Ζαγαράς (Βοιωτία) 

o Τσίβερι (Βοιωτία) 

o Μύτικας – Ξερακιώνα (Βοιωτία) 

o Άγιος Βασίλειος (Βοιωτία) 

o Κορυφή (Δεσφίνα, Βοιωτία) 

 

Άλλες παρεμβάσεις αναφορικά με ΑΣΠΗΕ περιλαμβάνουν: 

o Λάκμος: Αίτημα ανάκλησης απόφασης της ΡΑΕ. Η άδεια παραγωγής για τον ΑΣΠΗΕ 

«ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΟΡΦΟΥΛΑ» 21,35 MW «έσπασε» σε δύο τμήματα κάτω των 10MW, τη 

στιγμή που η ΜΠΕ του προηγούμενου έργου εξεταζόταν από τη Διοίκηση.  

o Όρη Βάλτου-Γεραμπή: Επιστολή προς Πολιτιστικό-Περιβαλλοντολογικό Σύλλογο 

Κοιλάδας Αχελώου αναφορικά με τις περιόδους αναπαραγωγής των πουλιών της 

περιοχής και διευκρινίσεις σχετικά με την παραβίαση περιβαλλοντικών όρων. 

o Κεντρική Εύβοια: Επιστολή προς Συλλόγους Κύμης για την ορνιθοπανίδα της 

Κεντρικής Εύβοιας στο πλαίσιο ένστασης στη ΡΑΕ για άδειες παραγωγής.  

o Ασπροπόταμος: Κοινή επιστολή με Καλλιστώ για την περίπτωση μαζικής χορήγησης 

βεβαιώσεων παραγωγού από ΡΑΕ. 

o Όρος Βέρνον (Βίτσι): Η ΟΡΝΙΘΟΛΙΚΗ από κοινού με την Καλλιστώ απέστειλε αίτημα 

προς τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας για την 

άμεση ανάκληση των ΑΕΠΟ για τους ΑΣΠΗΕ στις θέσεις «Περικοπή» και «Κορομηλιά» 

στο όρος Βέρνος (Βίτσι), καθώς χωροθετούνται εντός τύπου οικοτόπου 

προτεραιότητας και άρα κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.  

o Ακαρνανικά Όρη: Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ κατέθεσε ειδική διοικητική προσφυγή στον 

Υπουργό ΠΕΝ για την παράτυπη χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ εντός της Σημαντικής Περιοχής 

για τα Πουλιά «Ακαρνανικά Όρη» (GR090) στην οποία εντοπίζεται η μεγαλύτερη 

αναπαραγωγική αποικία του Όρνιου στην ηπειρωτική χώρα. Συγκεκριμένα έχουν ήδη 
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εγκατασταθεί 11 ανεμογεννήτριες, χωρίς την υποβολή και αξιολόγηση Ειδικής 

Ορνιθολογικής Μελέτης (όπως ορίζει η νομοθεσία) και χωρίς οποιαδήποτε άλλη 

μέριμνα για τον άμβλυνση των επιπτώσεων στην τοπική ορνιθοπανίδα. 
 

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ από κοινού με την Καλλιστώ απέστειλε επιστολή στη Γενική Δ/νση 

Ενέργειας (DG ENERGY) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον υπό διαβούλευση κανονισμό που 

θα επέτρεπε σε ΚΜ να χρηματοδοτούν έργα σε άλλα ΚΜ και να πιστώνονται τα MW στον 

εθνικό τους στόχο για ΑΠΕ. 
 

Τέλος, η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ παρακολουθεί τις εργασίες της Ομάδας Διαλόγου για την ανάπτυξη 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με παράλληλη διασφάλιση του περιβάλλοντος και της 

κοινωνικής συναίνεσης, και διατήρηση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000. Πρόκειται 

για ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Δημοσίου Δικαίου ξεκινά, σε συνεργασία με την οργάνωση Συγκλίσεις (Ελλάδα) και 

χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Πραγματοποιήθηκαν δύο διαδικτυακές 

συναντήσεις της Ομάδας εντός του 2020, στην πρώτη εκ των οποίων τέθηκε η θεματολογία, 

ενώ στην δεύτερη έγινε μια καταρχήν συζήτηση για την ποιότητα και πληρότητα των βιοτικών 

δεδομένων που παρατίθενται στις ΜΠΕ και ΕΟΑ κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των έργων 

ΑΠΕ.  
 

Ως προς την επικοινωνιακή ανάδειξη του ζητήματος της επιζήμιας για τη βιοποικιλότητα 

χωροθέτησης και εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ: 

- Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε σε ηλεκτρονική μορφή σχετική έκδοση (booklet) με τίτλο 

«Όλα όσα θέλατε να μάθετε για τα «Αιολικά Πάρκα» στις προστατευόμενες περιοχές 

NATURA 2000».  

- Έγιναν σχετικές παρουσιάσεις σε διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Αθήνα 

(ημερίδα ΕΛΛΕΤ – Αθήνα, εκδήλωση περιοδικού ATHENS VOICE – Αθήνα, εκδήλωση 

ΕCOCITY – Αστυπάλαια, εκδήλωση για αιολικά στη Σκύρο – Τεχνόπολη, Γκάζι, εκδήλωση 

Συλλόγου ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ – Χαλκίδα). 

- Έγιναν σχετικές παρεμβάσεις σε ΜΜΕ (άρθρα Καθημερινής, εκπομπή ECONEWS για το 

θέμα των νησίδων, άρθρα σε ΕΦΣΥΝ, Ελληνική Ραδιοφωνία για Άγραφα και πλήθος 

άλλων). 

 

Δηλητηριασμένα δολώματα 
 

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ συνεχίζει την ανάδειξη της σοβαρής απειλής που αποτελούν τα 

δηλητηριασμένα δολώματα με τον συντονισμό δράσεων, εντός και εκτός των προγραμμάτων 

LIFE «ΖΩΗ για τον Ασπροπάρη» και LIFE-IP 4 NATURA (υλοποίησης Εθνικού Σχέδιου Δράσης 

για το Όρνιο, τον Μαυρόγυπα και τον Γυπαετό) καθώς και του LIFE DETOX, ενώ έλαβε 

ενημέρωση και διαχειρίστηκε αντίστοιχα περιστατικά δηλητηρίασης ανά την Ελλάδα. 

Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο του 2020 έλαβε χώρα ένα από τα πιο σημαντικά και 

θανατηφόρα περιστατικά των τελευταίων ετών, με την εύρεση 11 νεκρών Όρνιων από 

δηλητηρίαση κοντά στην αποικία της Κλεισούρας (Αιτωλοακαρνανία). Συνεχίζεται ο 

συντονισμός την Ομάδας Εργασίας Ενάντια στα Δηλητήρια από τη ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ.  
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Συμμετοχή σε συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου – Διεθνείς συναντήσεις - 

Σεμινάρια 

Κατά το 2020 το ΥΠΕΝ συνέχισε τις διμηνιαίες συναντήσεις του Υπουργού με τις 

περιβαλλοντικές ΜΚΟ και λοιπούς προσκεκλημένους φορείς. Εντός του 2020, 

πραγματοποιήθηκαν 5 τέτοιες συναντήσεις. Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ συμμετείχε, παρουσιάζοντας 

τις θέσεις της, μεταξύ άλλων, αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου για τον εκσυγχρονισμό της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την αξιοσημείωτη καθυστέρηση της αναθεώρησης του 

Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ σε συνάρτηση με τα προβλήματα που προκαλούνται από 

την εσφαλμένη χωροθέτηση των ΑΣΠΗΕ. Επιπλέον, επισημάνθηκε το θέμα της λαθροθηρίας 

με έμφαση στην ανοιξιάτικη στα Ιόνια νησιά, η παράνομη παγίδευση και το εμπόριο, ενώ 

έγινε ειδική αναφορά στις εκκρεμότητες του ΥΠΕΝ ως προς το μνημόνιο συνεργασίας με την 

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας που απορρέουν από τις διεθνείς 

συμβάσεις. Περαιτέρω, επισημάνθηκε σε κάθε συνάντηση η διαφαινόμενη καθυστέρηση 

στην υλοποίηση του έργου των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ). 

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ διοργάνωσε από κοινού με την BirdLife Europe το νομικό σεμινάριο για την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων των περιβαλλοντικών οργανώσεων για την υποβολή καταγγελιών 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σεμινάριο που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα MAVA στο 

πλαίσιο του προγράμματος «MAVA Make it Work», έλαβε χώρα στην Αθήνα, στις 20 και 21 

Φεβρουαρίου 2020. 

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ συμμετείχε στο Διαδικτυακό Σεμινάριο του ΥΠΕΝ, το οποίο 

πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2020 σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

αναφορικά με τα Έγγραφα κατευθύνσεων της Επιτροπής για περιοχές Natura 2000 και 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  

Δημόσιες διαβουλεύσεις – Συμμετοχή σε εκθέσεις εφαρμογής 

 Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ κατόπιν πρόσκλησης του αρμόδιου τμήματος του ΥΠΕΝ υπέβαλε 

σχόλια στην έκθεση για την εφαρμογή της Σύμβασης του Αάρχους στην Ελλάδα. 

 Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ υπέβαλε σχόλια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της 

δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με πρωτοβουλία «Προστασία της βιοποικιλότητας: 

στόχοι αποκατάστασης της φύσης στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη 

βιοποικιλότητα». 

 Συμμετοχή στη διαβούλευση για Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τρία απειλούμενα είδη 

γυπών, το Όρνιο, τον Μαυρόγυπα και τον Γυπαετό, 29 Ιανουαρίου 2020, Μεσολόγγι 

και 25 Φεβρουαρίου 2020, Αλεξανδρούπολη – LIFE IP. 

 Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «MedECA - Μια λύση για τη μείωση 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από πλοία στη Μεσόγειο Θάλασσα», 1η Δεκ. 2020. Το 

σεμινάριο διοργανώθηκε από μια συμμαχία περιβαλλοντικών οργανώσεων της 

Μεσογείου στην οποία συμμετέχει η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ, με επικεφαλής το Γερμανικό 

Οργανισμό Προστασίας της Φύσης και του Περιβάλλοντος (NABU). 
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V. Προγράμματα Έρευνας & Διατήρησης  

Α. Δράσεις για τη διατήρηση απειλούμενων ειδών 

 

1. Πρόγραμμα LIFE PanPuffinus! «Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των 

ενδημικών ειδών Μύχου της Μεσογείου και των Βαλεαρίδων, διασφαλίζοντας 

ασφαλείς τόπους στη στεριά και τη θάλασσα» (LIFE19/NAT/MT000982)  

                                                                        ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σκοπός: Η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του Μύχου της Μεσογείου (Puffinus yelkouan) και 

του Μύχου των Βαλεαρίδων (Puffinus mauretanicus) στη Μεσόγειο και τις Ατλαντικές ακτές της 

Πορτογαλίας. 

Βασικές δράσεις:  

- Πιλοτική δοκιμή και προσαρμογή της μεθοδολογίας της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη 
Μεσόγειο (GFCM) για την εκτίμηση της τυχαίας παγίδευσης των δύο ειδών Μύχου 

- Εκπαίδευση και συνεργασία με παράκτιους αλιείς για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την 
τυχαία παγίδευση θαλασσοπουλιών 

- Εφαρμογή τηλεμετρίας θαλασσοπουλιών για τον καθορισμό των σημαντικότερων περιοχών 
τροφοληψίας τους 

- Παραγωγή χαρτών ευαισθησίας για την τυχαία παγίδευση θαλασσοπουλιών συνδυάζοντας 
δεδομένα αλιευτικής προσπάθειας, χωρικής και χρονικής αλιευτικής δραστηριότητας και 
δεδομένων τυχαίας παγίδευσης 

- Μείωση των περιστατικών τυχαίας παγίδευσης μέσω της πιλοτικής εφαρμογής τεχνικών λύσεων 
μετριασμού του φαινομένου για συγκεκριμένα αλιευτικά εργαλεία σε συνεργασία με αλιείς 

- Ανασκόπηση και αξιολόγηση εφαρμοσμένων προγραμμάτων εξάλειψης και ελέγχου θηρευτών 
στη Μεσόγειο και υλοποίηση μελετών σκοπιμότητας για τις κύριες αποικίες των δύο ειδών 

- Μείωση της θήρευσης σε επιλεγμένες αναπαραγωγικές αποικίες μέσα από την εφαρμογή 
εξάλειψης και ελέγχου των πληθυσμών των αρουραίων και ανάπτυξη μέτρων βιοασφάλειας 

- Αύξηση της ευαισθητοποίησης των εθνικών φορέων και υπηρεσιών, των παράκτιων και 
νησιωτικών κοινοτήτων και του κοινού για την αξία του δικτύου Natura2000 και των 
θαλασσοπουλιών καθώς και των απειλών που αντιμετωπίζουν. 

 

Διάρκεια: 5 χρόνια (2020-2025) 

Εταίροι: BirdLife Malta, Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (DFA) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Αειφορικής Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής Μάλτας (MESDC), Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, 
Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων, Sociedad Española de Ornitología / 
BirdLife Spain (SEO), Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) /BirdLife Portugal, Ligue 
pour la Protection des Oiseaux (LPO) / BirdLife France 
 
 

 

Η συγγραφή και κατάθεσή της πρότασης ολοκληρώθηκε από τον Δεκέμβριο 2019 μέχρι τον 

Φεβρουάριο 2020 και λάβαμε τη θετική έγκρισή της τον Ιούνιο 2020. Το Πρόγραμμα ξεκίνησε 

τον Σεπτέμβριο 2020. 

Μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες του προγράμματος, η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ συμμετείχε σε 

αρκετές συναντήσεις τηλεδιάσκεψης για την οργάνωση των ομάδων κάθε εταίρου, τις 
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συνεννοήσεις σχετικά με τον προγραμματισμό των δράσεων καθώς και των μεθόδων 

παρακολούθησης των αποικιών. 

 

2. Πρόγραμμα LIFE «Επείγουσα Δράση για την Ενδυνάμωση του Βαλκανικού 

Πληθυσμού του Ασπροπάρη και τη Διασφάλιση της Μεταναστευτικής του 

Διαδρομής» (LIFE16 NAT/BG/000874) 

 

 

Σκοπός: Η προστασία του Κρισίμως Απειλούμενου με εξαφάνιση γύπα Ασπροπάρη (Neophron 

percnopterus) κατά μήκος της μεταναστευτικής του διαδρομής. 

Στόχοι:  

1) Αύξηση του πληθυσμού του Ασπροπάρη στους τόπους αναπαραγωγής στα Βαλκάνια 

2) Δημιουργία ασφαλών περιοχών για το είδος, μέσω της μείωσης της απειλής των 

δηλητηριασμένων δολωμάτων και παροχής ασφαλούς τροφής μέσω ΧΤΑΠ 
 
 

3) Ανάπτυξη προγράμματος αναπλήρωσης του φυσικού πληθυσμού, που θεωρείται απαραίτητο για 

την ταχεία ανάσχεση και αναστροφή της υπάρχουσας μείωσης 

4) Βελτίωση των συνθηκών για τη διατήρηση του είδους κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής 

και στους τόπους διαχείμασης, ελαχιστοποιώντας ιδιαίτερα τις απώλειες των ενήλικων ατόμων. 

5) Ελαχιστοποίηση της επίπτωσης της χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων σε περιοχές 

«κλειδιά» για τους γύπες 

6) Οικοδόμηση δυναμικού φορέων που εμπλέκονται στη διατήρηση του είδους 

7) Ευαισθητοποίηση των φορέων, των άμεσα εμπλεκόμενων χρηστών γης και του ευρέος κοινού, 

προκειμένου να δημιουργηθεί ένα Βαλκανικό Δίκτυο ενάντια στα δηλητήρια 
 

Διάρκεια: 01/08/2017 – 31/12/2022 
 

Εταίροι: Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία/BirdLife Βουλγαρίας (BSPB) και συνεργαζόμενοι φορείς 

είναι η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία/BirdLife Ελλάδας, το WWF Ελλάς, η Βρετανική Ορνιθολογική 

Εταιρεία/BirdLife Αγγλίας (RSPB), η DoğaDerneği/BirdLife Tουρκίας (DD), τα περιφερειακά γραφεία της 

BirdLife International σε Αφρική και Μέση Ανατολή, το Ορνιθολογικό και Ερευνητικό Ινστιτούτο Α.Π. 

Λεβέντη (APLORI), το CMS Raptors MoU, και η Οργάνωση Green Balkans. 
 

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, Πράσινο Ταμείο, Ίδρυμα MAVA 
 

www.LifeNeophron.eu  

 

Το 2020 ήταν μία στενάχωρη χρονιά για τον πληθυσμό του Ασπροπάρη στην Ελλάδα διότι 

χάθηκε ο γνωστός Στραυουράς από την επικράτεια του στα Μετέωρα. Το πουλί, τουλάχιστον 
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http://bspb.org/en/index.html
http://www.ornithologiki.gr/index.php?loc=en
http://www.wwf.gr/en/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.dogadernegi.org/
http://www.birdlife.org/africa/partnership/about-birdlife-africa
http://www.birdlife.org/middle-east/partnership/about-birdlife-middle-east
https://aplori.org/
https://aplori.org/
http://www.cms.int/raptors/en
http://www.greenbalkans.org/en/
http://www.lifeneophron.eu/
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16 χρονών, δυστυχώς δεν επέστρεψε την άνοιξη από την Αφρική. Ωστόσο, υπήρχαν και καλά 

νέα στη Θράκη, όπου τα ζευγάρια αυξήθηκαν από τα τρία (3) του 2019 σε τέσσερα (4) το 

2020. Παρά τις δυσκολίες εξαιτίας του COVID-19 οι δράσεις του Προγράμματος LIFE «ΖΩΗ 

για τον Ασπροπάρη» συνεχίστηκαν και το 2020 στις 13 χώρες όπου υλοποιείται το 

Πρόγραμμα. 

Οι κυρίες δράσεις που υλοποιήθηκαν το 2020 στο πλαίσιο του Προγράμματος είναι 

συνοπτικά: 

 Η παρακολούθηση μέσω δορυφορικής τηλεμετρίας των μετακινήσεων περισσότερων από 

25 Ασπροπάρηδων, από τους οποίους 15 άτομα ανήκουν σε μόνιμους πληθυσμούς στην 

Αφρική, κυρίως στην Αιθιοπία. Έτσι, διαπιστώσαμε τον θάνατο ενός ενήλικου ατόμου από 

Βουλγαρία στο Τσαντ από δηλητηρίαση, ενώ ένα νεαρό στο πρώτο του ταξίδι στην Αφρική 

πυροβολήθηκε στο Λίβανο. Χάρη του πομπό, οι εταίροι του προγράμματος στο Λίβανο 

κατάφεραν να βρουν το πουλί και να το περιθάλψουν. 

 Απελευθέρωση ατόμων Ασπροπάρη στα Βαλκάνια (Βουλγαρία) που προέρχονται από 

αιχμαλωσία, εφαρμόζοντας διαφορετικές πιλοτικές μεθόδους, με στόχο τον εντοπισμό 

του πιο αποτελεσματικού τρόπου απελευθέρωσης που θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικό 

πρόγραμμα αναπλήρωσης του πληθυσμού των Βαλκανίων με σκοπό την ανάκαμψή του. 

 Ολοκληρώθηκε η Μελέτη Σκοπιμότητας (Feasibility Study) για την ενδυνάμωση του 

πληθυσμού Ασπροπάρη στα Βαλκάνια.  

 Η λειτουργία ταϊστρών συνεχίστηκε στην Ελλάδα (περιοχές Καλαμπάκας και Κόνιτσας) και 

στις γειτονικές χώρες. Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ολοκλήρωσε την εγκατάσταση μίας καινούργιας 

ταΐστρας στην περιοχή του Πωγωνίου (Ήπειρος), με σκοπό την προσέλκυση ατόμων 

Ασπροπάρη από τις γειτονικές χώρες. Παράλληλα, λειτούργησε κατά την περίοδο της 

φθινοπωρινής μετανάστευσης του 2020 μία ακόμα ταΐστρα στην Κρήτη, στην περιοχή του 

Κόφινα. 

  
 Οι πρωτοποριακές δράσεις για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης 

δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια συνεχίστηκαν για άλλη μια 

χρονιά. Η λειτουργία της Ομάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων με ειδικά 

εκπαιδευμένα σκυλιά στα Μετέωρα συνεχίστηκε με επιτυχία και το 2020, και όχι μόνο, 

αφού η Ομάδα διερεύνησε και ένα μεγάλο περιστατικό με 13 δηλητηριασμένα Όρνια στην 

Αιτωλοακαρνανία. Το Δίκτυο Χρηστών Γης ενάντια στα δηλητηριασμένα δολώματα 

συνέχισε να μεγαλώσει στην Ήπειρο και στην περιοχή Καλαμπάκας – Τρικάλων, και τώρα 

αριθμεί 50 καινούργια μέλη. Εφοδιάσαμε επιλεγμένους κτηνοτρόφους αυτών τον 

περιοχών, των οποίων τα ζώα είναι ευάλωτα σε επιθέσεις μεγάλων θηλαστικών (λύκου 
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και αρκούδας), με νόμιμα μέσα (μη επιβλαβή για την άγρια ζωή) για την προστασία των 

κοπαδιών τους, όπως ηλεκτρικές περιφράξεις και ελληνικά τσοπανόσκυλα (σε 

συνεργασία με την Καλλιστώ και για τα οποία προσφέρουμε πλήρη κτηνιατρική 

φροντίδα). Επιπλέον ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή νέων αποτρεπτικών μεθόδων  ενάντια 

στις επιθέσεις των λύκων κυρίως αλλά και της αρκούδας όπως οι συμπεριφορικοί φράχτες 

(fladries) και η χρήση οπτικοακουστικών συστημάτων (foxlights). Αυτά δοκιμάζονται για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τέτοιο κλίμακα από κτηνοτρόφους. Επίσης, διανεμήθηκαν 

στους κτηνοτρόφους κουτιά και οδηγός πρώτων βοηθειών για την περίπτωση 

δηλητηρίασης των τσοπανόσκυλών τους, καθώς και κιάλια. 

 Στο πλαίσιο των δράσεων ενάντια στα δηλητήρια, η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ δημιούργησε μία 

διαδικτυακή πλάτφορμα που θα καταγράφει και θα παρουσιάσει σε έναν χάρτη τα 

περιστατικά δηλητηριάσης που έχουν καταγραφεί στη χώρα μας αλλά και στις γειτονικές 

χώρες του Προγράμματος. Ο χάρτης θα είναι διαθέσιμος στο ευρύ κοινό και οι επισκέπτες 

θα μπορέσουν να καταγγέλλουν περιστατικά δηλητηρίασης για τα οποία έχουν λάβει 

γνώση.    

 

 Εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 οι δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του 

Προγράμματος αναστάλθηκαν ή υλοποιήθηκαν σε πολύ περιορισμένη κλίμακα. Συνολικά, 

πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος με τη 

συμμετοχή περισσοτέρων από 680 ατόμων.   

- Με αφορμή τον εορτασμό για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων (2/2), η Ελληνική 

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου 

Πειραιώς (ΠΙΟΠ), οργάνωσε στις 2 & 3 Φεβρουαρίου την προβολή δύο αξιόλογων 

ντοκιμαντέρ με θέμα τη συνύπαρξη πουλιών και ανθρώπου στους υγροτόπους και 

στην ύπαιθρο «Ανεμοδαρμένες πτήσεις»  και «Οι Τελευταίοι των Ασπροπάρηδων», 

στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας και στο Μουσείο Μετάξης στο Σουφλί.  

- Συμμετοχή στη διήμερη 5η Έκθεση Φωτογραφίας Άγριας Φύσης που 

πραγματοποιήθηκε στη Καστοριά στις (1 & 2 Αυγούστου) με διάθεση ενημερωτικού 

υλικού.  

- Συμμετοχή στο Messolonghi by locals FESTIVAL στις 28 Αυγούστου στο Μεσολόγγι με 

παρουσίαση και διανομή ενημερωτικού υλικού.  

- Παρουσίαση των δράσεων του Προγράμματος σε φοιτητές ΙΕΚ της ειδικότητας 

«Ειδικός Δασικής Προστασίας». 

https://wildlifepoisoning.lifeneophron.eu/
https://wildlifepoisoning.lifeneophron.eu/
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Η διάχυση των δράσεων του Προγράμματος σε τοπικά και εθνικά ΜΜΕ εξακολούθησε να 

είναι σε υψηλά επίπεδα, με περισσότερα από 40 άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά και 

πάνω από 250 σε ηλεκτρονικά μέσα, 6 ραδιοφωνικές και 12 τηλεοπτικές συνεντεύξεις, 

καθώς και δεκάδες αναρτήσεις σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, προσεγγίζοντας 

περισσότερα από 1.120.000 άτομα.  

Στο πλαίσιο των δράσεων επικοινωνίας του Προγράμματος παρήχθησαν ειδικές εκδόσεις 

(φυλλάδια, αφίσες) και υλικό προώθησης (t-shirt, καπέλα, αυτοκόλλητα κ.λπ.) για 

ομάδες-στόχο όπως το Δίκτυο Χρηστών Γης ενάντια στα δηλητηριασμένα δολώματα, 

καθώς και το ευρύ κοινό. 

 

3. Πρόγραμμα LIFE FALKON «ενίσχυση της ανθεκτικότητας του πληθυσμού του 

Κιρκινεζιού στο βόρειο άκρο της κατανομής του σε Ελλάδα και Ιταλία» (LIFE17 

NAT/ΙΤ/000586) 

 

 

 

Σκοπός: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Κιρκινεζιού στο βόρειο άκρο της κατανομής του, ώστε να 

διευκολυνθεί στο μέλλον η επέκταση του είδους προς τον Βορρά.  
 

Βασικές δράσεις: 

- Παρακολούθηση του είδους (αναπαραγωγική επιτυχία, τηλεμετρία, γενετικές αναλύσεις, 

απογραφή στις περιοχές του έργου, εντοπισμός περιοχών τροφοληψίας 

- Κατασκευή τεχνητών φωλιών  

- Σεμινάρια σε αγρότες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 

- Σεμινάρια καλών πρακτικών στην  

- Ίδρυση ενός δικτύου με ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες στη διατήρηση του Κιρκινεζιού στην 

περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή των 

Βαλκανίων. 

- Πρόγραμμα ανάπτυξης ορθών πρακτικών, νομικών περιορισμών και τεχνικών λύσεων στον τομέα 

της ανοικοδόμησης και της συντήρησης κτιρίων. 

- Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ενημέρωσης του κοινού 
  

Διάρκεια: 4 χρόνια (2018-2022) 
 

Εταίροι: Associazione Tecla (συντονιστής), Πανεπιστήμια Μιλάνο, Association des Agences de la 

Démocratie Locale (ALDA), Ιταλικό Ινστιτούτο Προστασίας και Έρευνας του Περιβάλλοντος (ISPRA), 

Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία 

www.lifefalkon.eu  

   

http://www.lifefalkon.eu/
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Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το 2018. Οι περιοχές δράσης του Προγράμματος στην Ελλάδα είναι 

οι: α) Λήμνος, β) Ιωάννινα γ) Ευρύτερη περιοχή Καλαμόκαστρου Κομοτηνής (μέρος της 

οποίας εντός της ΖΕΠ Βιστωνίδα – Ισμαρίδα – Πόρτο Λάγος).  

Κατά το 2020 πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις: 

 Τοποθέτηση 55 τεχνητών φωλιών στη Λήμνο 

 Ανάκτηση δεδομένων από τους δορυφορικούς πομπούς οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί σε 
Λήμνο και Ιωάννινα κατά την αναπαραγωγική περίοδο του 2019. 

 Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού υλικού (βιβλίο κόμικ, επιδαπέδιο παιχνίδι) και ενημερωτικού 
υλικού (φυλλάδια, κάρτες κ.λπ.) σε συνεργασία με τους Ιταλούς εταίρους του 
προγράμματος. 

 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε σχολεία της Λήμνου 
 

 
 
Προβλήματα – Αντιξοότητες: 

 Οι προγραμματισμένες δράσεις τοποθέτησης τεχνητών φωλιών σε Ιωάννινα και Κομοτηνή 
δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν πριν την αναπαραγωγική περίοδο λόγων των 
περιορισμών μετακίνησης και ως εκ τούτου αναβλήθηκαν για το 2021 

 Τον Ιούνιο του 2020 το πρόγραμμα βρέθηκε αντιμέτωπο με μια εσωτερική κρίση, καθώς 
ο συντονιστής εταίρος (Associazione Tecla) αποχώρησε από το εταιρικό σχήμα λόγω 
οικονομικών προβλημάτων. Μετά από κοινού συνεννόηση των εταίρων και με την 
υποστήριξη της EASME, ορίστηκε νέος εταίρος ο οποίος ακολούθως και εγκρίθηκε από 
την κομισιόν. Το πρόγραμμα θα σχεδιάσει νέα οικονομικό πρόγραμμα το 2021 και 
ακολούθως θα καταθέσει την ενδιάμεση αναφορά του. 
 

4.  Πρόγραμμα Pelican Way of Life «Conservation of the Dalmatian Pelican along the 

Black-Sea Mediterranean Flyway» 

 
 

Σκοπός: Η προστασία του Αργυροπελεκάνου στη νοτιοανατολική Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα 

(Εθνικά Πάρκα Υγροτόπων Αμβρακικού και Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου), Βουλγαρία, Ρουμανία και 

Ουκρανία.  

Βασικές δράσεις στην Ελλάδα:  

- Παρακολούθηση της διαχείμασης και αναπαραγωγικής επιτυχίας του είδους στις περιοχές του 

Προγράμματος 

- Διεξαγωγή εθνικής απογραφής του είδους 

- Αξιολόγηση επικινδυνότητας δικτύων μεταφοράς ενέργειας και τοποθέτηση απωθητικών 

ανακλαστήρων 
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- Φύλαξη αποικιών 

- Δράσεις επικοινωνίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και προώθησης του οικοτουρισμού 
 

Διάρκεια: 5 χρόνια (2019-2025) 

https://life-pelicans.com/  

 
Εντός του 2020 δημιουργήθηκε η ομάδα του προγράμματος, αγοράστηκε σχετικός 
εξοπλισμός παρακολούθησης και ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές δράσεις του 
προγράμματος. Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ συμμετείχε σε σεμινάριο εκπαίδευσης στην Πρέσπα 
σχετικά με την παρακολούθηση και αναγνώριση του Αργυροπελεκάνου.  
Ξεκίνησε η δράση αξιολόγησης της επικινδυνότητας εναέριων δικτύων μεταφοράς 
ηλεκτρινής ενέργειας στον Αμβρακικό και το Μεσολόγγι. Συντάχθηκε το σχέδιο φύλαξης για 
τις αποικίες του είδους στις περιοχές του προγράμματος και παρουσιάστηκε σε σχετικές 
συναντήσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ και ο Φορέας Διαχείρισης λ/θ 
Μεσολογγίου και Ακαρνανικών Ορέων υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασία για την υλοποίηση 
του προγράμματος στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ και η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ συμμετείχε σε τοπικό 
φεστιβάλ ανάδειξης της περιοχής. 

 

5. Πρόγραμμα LIFE «Bonelli eastMed - Διατήρηση και Διαχείριση του πληθυσμού 

Σπιζαετών στην ανατολική Μεσόγειο» Για τον Σπιζαετό (Aquila fasciata) σε Ζώνες 

Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Ελλάδας και της Κύπρου» (LIFE17NAT/GR/000514) 

 

 

Σκοπός: Η μελέτη του είδους και η βελτίωση της κατάστασης διατήρησής του μέσω στοχευμένων 
δράσεων. 
 
Βασικές δράσεις: 
- Παρακολούθηση του αναπαραγωγικού πληθυσμού του είδους στις περιοχές του 

προγράμματος και  
- Μελέτη των τοπικών μετακινήσεων και των διατροφικών συνηθειών. 
- Παρακολούθηση των μετακινήσεων των ανήλικων ατόμων κατά τη φάση διασποράς με 

τηλεμετρία 
- Εντοπισμός των απειλών και χαρτογράφησή τους. Παραγωγή χαρτών ευαισθησίας. 
- Δράσεις απομείωσης αιτίων θνησιμότητας  
- Δράσεις βελτίωσης της αναπαραγωγικής επιτυχίας 
- Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & ευαισθητοποίησης με ομάδες-στόχους τους 

κατοίκους των περιοχών δράσης, τους χρήστες των περιοχών αναπαραγωγής (αναρριχητές 
κτλ.)  

- Δράσεις ενίσχυσης της τεχνικής και επιχειρησιακής ικανότητας των αρμόδιων υπηρεσιών 
- Δημιουργία διεθνούς δικτύου για το είδος στην αν. Μεσόγειο (EMBONET) 

 

Διάρκεια: 5 χρόνια (2018 – 2023) 
 

Εταίροι: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (συντονιστής δικαιούχος), Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 
Εταιρεία, Nature Conservation Consultants (NCC), ΥΠΕΝ, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας Κύπρου, 
Τμήμα Δασών Κύπρου 
 

www.lifebonelli.eu 

https://life-pelicans.com/
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Οι περιοχές δράσης της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ είναι: Αττική, Πελοπόννησος (όρη Ανατολικής 

Λακωνίας, Ταΰγετος & Μάνη). Οι υπόλοιπες περιοχές συμπεριλαμβάνουν την Κρήτη (ΜΦΙΚ) 

και ορισμένα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων (NCC). 

  
 

Κατά τη διάρκεια του 2020 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις: 
- Δακτυλίωση και τηλεμετρία 5 ανήλικων Σπιζαετών στην Ελλάδα. Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

τοποθέτησε δύο πομπούς σε πουλιά από την Πελοπόννησο και επιπλέον τρεις πομποί 
τοποθετήθηκαν στην Κρήτη. Η συλλογή δεδομένων από τα άτομα αυτά αλλά και τα άτομα 
τα οποία σημάνθηκαν κατά το 2019 συνεχίζεται, δίνοντας πολύτιμες πληροφορίες. 
Δυστυχώς κατά το 2019 οι απώλειες ήταν πολλές (6) εκ των οποίων οι 3 οφείλονταν σε 
πρόσκρουση και ηλεκτροπληξία με εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
ενώ τα αίτια για τις υπόλοιπες τρεις είναι άγνωστα 

- Πραγματοποιήθηκε σειρά επαφών με τις εταιρείες ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ προκειμένου να 
υλοποιηθούν οι δράσεις μείωσης της θνησιμότητας με σήμανση και μόνωση ηλεκτρικών 
δικτύων. Έως το τέλος του έτους είχαν συνταχθεί μνημόνια συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ 
(εταίρος του προγράμματος) και των εταιρειών τα οποία αναμένεται να υπογραφούν στις 
αρχές του 2021 

- Ολοκλήρωση του ιστότοπου του προγράμματος και παραγωγή υλικού ενημέρωσης  
- Δημιουργία του υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Προγράμματος 
- Διαχειριστικές δράσεις σε περιοχές αναπαραγωγής του είδους (σπορές, εντοπισμός 

απειλών 
- Τον Οκτώβριο του 2020 κατατέθηκε η ενδιάμεση αναφορά του Προγράμματος. 
 

 

6.  Πρόγραμμα LIFE‐IP 4 NATURA «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και 

διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και 
των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» (LIFE16 IPE/GR/000002) 

 

 

 



 

33 |  
 

 

 

Το LIFE-IP 4 NATURA είναι το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό και διάρκεια (2018-2025) έργο 

διατήρησης LIFE που έχει εγκριθεί ποτέ στη χώρα. Συντονιστής του έργου είναι το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Βιοποικιλότητας). 

Βασική δράση της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ στο έργο είναι η εκπόνηση και υλοποίηση ενός Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης (ΣΔ) για τρία είδη γυπών, το Όρνιο, τον Μαυρόγυπα και τον Γυπαετό. Η 
σύνταξη αυτού του πολυειδικού σχεδίου δράσης ξεκίνησε στο τέλος του 2018 και 
ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2020, οπότε και κατατέθηκε στο ΥΠΕΝ η τελική μορφή του ΣΔ 
(το αρχείο είναι διαθέσιμο μέσω του σύνδεσμου https://edozoume.gr/wp-
content/uploads/2020/10/LIFE-IP-4-NATURA-Vultures-Multispecies-AP-wip207.pdf). 
Σημαντική για την ολοκλήρωση του ΣΔ και την παρουσίασή του στους εμπλεκόμενους φορείς 
και το κοινό ήταν οι δύο διά ζώσης συναντήσεις παρουσίασης – διαβούλευσης του ΣΔ στο 
Μεσολόγγι (Ιανουάριος) και στην Αλεξανδρούπολη (Φεβρουάριος). Λόγω και της 
γενικότερης κατάστασης, έχει καθυστερήσει σημαντικά η θεσμοθέτηση του ΣΔ (μέσω 
Υπουργικής Απόφασης) που θα σημάνει την επίσημη έναρξη υλοποίησής του (αναμένεται να 
συμβεί μέχρι τον Μάρτιο). 
 
Παράλληλα το 2020 υλοποιήθηκε μία σειρά προπαρασκευαστικών δράσεων και 
παρεμβάσεων σχετικών με τη διαχείριση των πληθυσμών γυπών και των βιοτόπων τους. Πιο 
συγκεκριμένα: 
 
- Ξεκίνησε η παρακολούθηση των πληθυσμών του Όρνιου: την περίοδο Φεβρουάριος – 

Ιούνιος πραγματοποιήθηκαν εργασίες πεδίου για την καταγραφή της αναπαραγωγικής 
δραστηριότητας σε Αιτωλοακαρνανία και Νάξο, καθώς και στην Κρήτη (με τη συνεργασία 
του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης). Τον Νοέμβριο, επίσης, το πρόγραμμα συντόνισε 
την ετήσια απογραφή Όρνιων στις θέσεις κούρνιας, ενώ εκδόθηκε και σχετική έκθεση 
αποτελεσμάτων (διαθέσιμη στο https://edozoume.gr/wp-content/uploads/2021/02/LIFE-
IP-4-NATURA-Annual-griffon-vulture-census-roosting-sites.pdf ) 

- Ξεκίνησε η δράση τηλεμετρίας με τη σήμανση (τοποθέτηση πομπών, δαχτυλιδιών και 
wing tags) σε 4 νεαρά Όρνια στη Νάξο. 

- Το πρόγραμμα συνέβαλε στην οικονομική, θεσμική και επικοινωνιακή διαχείριση 
περιστατικών δηλητηρίασης γυπών, κυρίως του εκτεταμένου περιστατικού 
δηλητηρίασης 10 Όρνιων κοντά στην αποικία της Κλεισούρας.  

- Κατατέθηκαν υπομνήματα και παρεμβάσεις σχετικά με αιολικούς σταθμούς (ΑΣΠΗΕ) 
που έχουν εγκατασταθεί ή είναι υπό αδειοδότηση σε κρίσιμες περιοχές για τους γύπες, 
προς την κατεύθυνση της διαφύλαξης των πληθυσμών τους (βλ. και απολογισμό 
Τμήματος Πολιτικής) 

 
Παράλληλα, γίνονται προπαρασκευαστικές εργασίες για μία σειρά από δράσεις που θα 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΔ, όπως η δημιουργία Εθνικής Βάσης Δεδομένων για τους 

Σκοπός: Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μέτρων σύμφωνα με το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας 

(PAF) για το δίκτυο Natura 2000  

Εταίροι: ΥΠΕΝ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, WWF Ελλάς, Ελληνική 

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας & Θράκης, 

Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονία, Πράσινο Ταμείο. 

Διάρκεια: 1/12/2017-30/11/2025 

http://edozoume.gr  

https://edozoume.gr/wp-content/uploads/2020/10/LIFE-IP-4-NATURA-Vultures-Multispecies-AP-wip207.pdf
https://edozoume.gr/wp-content/uploads/2020/10/LIFE-IP-4-NATURA-Vultures-Multispecies-AP-wip207.pdf
https://edozoume.gr/wp-content/uploads/2021/02/LIFE-IP-4-NATURA-Annual-griffon-vulture-census-roosting-sites.pdf
https://edozoume.gr/wp-content/uploads/2021/02/LIFE-IP-4-NATURA-Annual-griffon-vulture-census-roosting-sites.pdf
http://edozoume.gr/
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γύπες της Ελλάδας και η χαρτογράφηση ευαισθησίας των πληθυσμών των τριών ειδών σε 

σχέση με οχλούσες δραστηριότητες, ενώ υπάρχει συχνή συνεργασία με φορείς που 

εμπλέκονται στη διαχείριση πληθυσμών γυπών (Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών, Δασαρχεία κ.α.). Σημειώνεται, τέλος, πως το πρόγραμμα LIFE IP 4 NATURA έχει 

σημαντικές συνέργειες και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά σε αρκετά προγράμματα της 

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, όπως το LIFE Detox, Egyptian Vulture new LIFE, MAVA Energy, 

συνεισφέροντας σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των θεμάτων που διαπραγματεύονται. 

7. Πρόγραμμα LIFE για την προστασία της Νανόχηνας «Providing a climate 

resilient network of critical sites for the Lesser White-fronted Goose in Europe» 

LIFE19 NAT/LT/898 

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σκοπός: Προστασία του φιννοσκανδικού πληθυσμού της Νανόχηνας στην Ελλάδα μέσω της παροχής 

δικτύου κατάλληλων ενδιαιτημάτων στην Ευρώπη. 

Βασικές δράσεις στην Ελλάδα:  

- αγορά γης στη Δέλτα του Έβρου (ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ) και διαχείρισή της προς όφελος της Νανόχηνα (ΦΔ 

Δέλτα Έβρου) 

- παρακολούθηση του πληθυσμού & κατασκευή παρατηρητηρίου στο Δέλτα Έβρου 

- εκπόνηση προγράμματος οικοτουρισμού  

- δράσεις επικοινωνίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
 

Διάρκεια: 5 χρόνια (2020-2024) 

Εταίροι: Ορνιθολογική Λιθουανίας (συντονιστής), Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, Φορέας 

Διαχείρισης Δέλτα Έβρου, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Hortobágy – Ουγγαρία, AEWA, WWF 

Φινλανδίας, Metsӓhallitus Φιλανδία, Παν/μιo Oulu Φινλανδία, Ορνιθολογική Εσθονίας 

 

https://wwf.fi/en/lesser-white-fronted-goose-life-project/  
 

 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 19/10/2020. Εντός του 2020 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ 

του συντονιστή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

https://wwf.fi/en/lesser-white-fronted-goose-life-project/


 

35 |  
 

 

8.  Πρόγραμμα NorGreck για την Προστασία της Νανόχηνας 

Σκοπός: Προστασία του πληθυσμού της Νανόχηνας στην Ελλάδα και συμβολή στη διεθνή προσπάθεια 

διατήρησης του είδους 

Βασικές δράσεις:  

- Παρακολούθηση πληθυσμού στην Ελλάδα κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018 & 2019-2020 

- Παραγωγή υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα Αγγλικά, Νορβηγικά, Ρωσικά & Περσικά 

- Παραγωγή πολύγλωσσου επικοινωνιακού υλικού  

- Κατασκευή παρατηρητηρίου στο Δέλτα Έβρου 

- Ανάλυση κατανομής Νανόχηνας στο Δέλτα Έβρου και προτάσεις για την επάρκεια της 

προστατευόμενης περιοχής 

- Δράσεις πολιτικής 

Διάρκεια: 3 χρόνια (2017-2020) 

Χρηματοδότηση: BirdLife Norway, Norwegian Environment Agency 
 

www.ornithologiki.gr/lwfg  

 
Ολοκληρώθηκε η παρακολούθηση του πληθυσμού της Νανόχηνας για τη χειμερινή περίοδο 

2019-2020 σε συνεργασία με τους Φορείς Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και 

Λίμνης Κερκίνης. Οι Νανόχηνες έφτασαν τις 99 στη Λίμνη Κερκίνη ενώ στο Δέλτα του Έβρου 

παρατηρήθηκαν 3, οι οποίες δεν ανήκουν μάλλον στην Φιννοσκανδικό πληθυσμό αλλά 

καταφθάνουν στην περιοχή μαζί με τα μεγαλύτερα κοπάδια από Ασπρομέτωπες Χήνες. 

Προχώρησε επίσης η ανάλυση δεδομένων για την αξιολόγηση της ΖΕΠ Δέλτα Έβρου ως προς 

την επάρκειά της να παρέχει προστασία στα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής όπως και η 

διαδικασία κατασκευής παρατητηρίου στην περιοχή με στόχο την αναβάθμιση των σημείων 

παρατήρησης για το είδος.  

Τέλος, εγινε προώθηση του πολύγλωσσου υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη διεθνή 

ομαδα εργασίας της Νανόχηνας (AEWA) με στόχο την απόδοσή του και σε επιπλέον γλώσσες 

των χωρών που εξαπλώνεται το είδος. 

 

9.  Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020 Wild Life for Ever 

 

 

 

Σκοπός: Η ανάπτυξη μιας νέας, ενιαίας, ολοκληρωμένης και ευέλικτης στρατηγικής προστασίας και 
αποκατάστασης της βιοποικιλότητας αρχικά σε τρείς στοχευμένους βιοτόπους, και συγκεκριμένα τα 
Στενά του Νέστου και τα βουνά της Νότιας Ροδόπης στην Ελλάδα και ο ποταμός Άρδας για το τμήμα 
που ανήκει Βουλγαρία (241 χλμ.). 
 

Βασικές δράσεις: 
- Συλλογή υπάρχοντών δεδομένων πουλιών για τις ΖΕΠ Στενών Νέστου και Κεντρικής Ροδόπης και 
ανάπτυξη στρατηγικών για την διατήρηση μεγάλων αρπακτικών. 
- Μελέτη για αποκατάσταση 2 ΧΤΑΠ (ταϊστρών) στην ΖΕΠ Στενών Νέστου 
- Διοργάνωση 3 εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την αντιμετώπιση δηλητηριασμένων δολωμάτων για 
νομικούς, δασικούς υπαλλήλους και κτηνιάτρους. 
- Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου παρακολούθησης πουλιών 
- Δημιουργία επικοινωνιακού υλικού 

http://www.ornithologiki.gr/lwfg
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- Παροχή εξοπλισμού και αναλωσίμων σε τοπικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση περιστατικών 
δηλητηρίασης. 

Διάρκεια: 2 χρόνια (2017-2019) 

Εταίροι: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης, 
Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, ΑΠΘ, Εμπορικό Επιμελητήριο Ξάνθης και Smolyan (BG), NGO 
Arbitra (BG) 
 

http://www.wildlife4ever.eu/index.php/el/  

 

Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση Στρατηγικής διατήρησης μεγάλων πτωματοφάγων αρπακτικών 

στις ζώνες ειδικής προστασίας GR1140008 – Κεντρική Ροδόπη & Κοιλάδα Νέστου και 

GR1120004 – Στενά Νέστου και την ευρύτερη περιοχή. Επίσης ολοκληρώθηκε η αναφορά 

παρακολούθησης Χρυσαετού στις περιοχές του προγράμματος όπως και η μεθοδολογία 

παρακολούθησης του είδους. Το πρόγραμμα πήρε παράταση έως το Νοέμβριο 2021. 

 

10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας 

αρπακτικών πτηνών (ΧΤΑΠ) στις Περιφέρειες της Χώρας, πλην της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας 

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ προκρίθηκε ως ανάδοχος του παραπάνω έργου που προκηρύχθηκε από το 

ΥΠΕΝ κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού. Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020, έχει χρονική 

διάρκεια 10 μηνών και στοχεύει: 

α) στη γεωγραφική αποτύπωση των κατάλληλων θέσεων για τη χωροθέτηση ΧΤΑΠ στον 

ελλαδικό χώρο 

β) στον προσδιορισμό των προδιαγραφών κατασκευής και λειτουργίας των ΧΤΑΠ. 

Τον Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου, με την υποβολή στο ΥΠΕΝ του 

σχετικού παραδοτέου «Έκθεση Αναλυτικής Μεθοδολογίας για την εκτίμηση δυνητικών 

θέσεων εγκατάστασης ΧΤΑΠ». Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα αποτελέσουν 

απαραίτητη συμβολή στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για το Όρνιο, τον 

Μαυρόγυπα και τον Γυπαετό.  

 

Β. Ορνιθολογική έρευνα – παρακολούθηση 
 

1.  Πρόγραμμα θαλασσοπουλιών – Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος για τα θαλασσοπούλια, με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος 

Α.Γ. Λεβέντη (2017-2020), μέσα στο 2020 πραγματοποιήθηκαν λιγότερες δράσεις πεδίου 

λόγω των περιορισμών μετακίνησης COVID-19 και συγκεκριμένα: 

http://www.wildlife4ever.eu/index.php/el/
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 Από τον Μάιο έως και τον Ιούνιο του 2020 

συνεχίστηκε η παρακολούθηση της αποικίας του Μύχου στη 

Γυάρο. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν τρεις επισκέψεις 

με στόχο την εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού της 

αποικίας του Μύχου, την χαρτογράφηση της αποικίας και τον 

εντοπισμό και την παρακολούθηση προσβάσιμων φωλιών 

του είδους. 

 Τον Ιούλιο 2020 πραγματοποιήθηκε 

παρακολούθηση της αποικίας του Υδροβάτη σε νησίδα στις 

Σποράδες, όπου καταγράφηκε η αναπαραγωγική 

δραστηριότητα του είδους. 

 Τον Σεπτέμβριο 2020 η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ συμμετείχε 

μέσω τηλεδιάσκεψης στη συνάντηση του Marine Task Force 

της BirdLife όπου συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το δίκτυο 

των θαλάσσιων ΣΠΠ (marine IBAs), τις απειλές που 

αντιμετωπίζουν τα θαλασσοπούλια, καθώς και τις πολιτικές 

εξελίξεις για το θαλάσσιο περιβάλλον και ευκαιρίες 

χρηματοδότησης. 

 Τον Δεκέμβριο του 2019 η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

συμμετείχε σε προκήρυξη διαγωνισμού για την 

περιβαλλοντική παρακολούθηση και την εκτίμηση της καλής 

περιβαλλοντικής κατάστασης (GES) των θαλασσοπουλιών 

στην Ελλάδα κατ’ εφαρμογή της οδηγίας Πλαίσιο για τη 

θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ/2008/56/ΕΚ). 

 

2. Πρόγραμμα παρακολούθησης των πληθυσμών των Ασημόγλαρων – Διεθνής 

Αερολιμένας Αθηνών ΔΑΑ 

Σκοπός: Η εκτίμηση του μεγέθους του αναπαραγωγικού πληθυσμού των Ασημόγλαρων σε 43 

νησίδες στον Νότιο Ευβοϊκό και τον Βόρειο Σαρωνικό Κόλπο  

Χρηματοδότηση: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) 

Έναρξη: 2015 

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 που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ομάδα 

Παρακολούθησης Πανίδας και Χλωρίδας (ΟΠΠΧ) της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Διεθνούς 

Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) δεν πραγματοποιήθηκε μέσα στο 2020 λόγω έλλειψης 

χρηματοδότησης.  
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Ο στόχος του προγράμματος είναι 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 κάθε έτους, καθώς και η 

παρακολούθηση των αναπαραγωγικών παραμέτρων σε επιλεγμένες αποικίες του είδους. 

Επιπλέον, μέσα από το πρόγραμμα υπολογίζεται η τάση του αναπαραγωγικού πληθυσμού 

στην περιοχή μελέτης από το 2006. Ο αναπαραγωγικός πληθυσμός των Ασημόγλαρων στην 

περιοχή μελέτης κατά το 2019 είχε εκτιμηθεί στα 9.365 ζευγάρια. Υπολογίστηκε ότι η τάση 

του αναπαραγωγικού πληθυσμού παρουσίαζε Μέτρια μείωση με ποσοστιαία μεταβολή -

42,24% και μέση ποσοστιαία μεταβολή ανά έτος -2,25%. 

 

3.  Εθνικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των θαλασσών της 

Ελλάδας: «Δειγματοληψίες, αναλύσεις και σύνθεση δεδομένων για τον 

προσδιορισμό της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης (GES) του Περιγραφέα 1 

της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (βιοποικιλότητα) με 

αντικείμενο τα θαλασσοπούλια (Τμήμα 2)»  

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Σκοπός: Η περιβαλλοντική παρακολούθηση και εκτίμηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης 

(GES) των θαλασσοπουλιών στην Ελλάδα κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια 

Στρατηγική (ΟΠΘΣ/2008/56/ΕΚ). 

Βασικές δράσεις:  

- Η εκτίμηση της κατανομής, του μεγέθους του πληθυσμού και των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των πληθυσμών 5 ειδών θαλασσοπουλιών [τον Αιγαιόγλαρο (Larus audouinii), 

τον Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), τον Αρτέμη (Calonectris diomedea), 

τον Μύχο (Puffinus yelkouan) και τον Υδροβάτη (Hydrobates pelagicus melitensis)] σε ακατοίκητες 

©
 Λ

ίλα
 Σιμ

ιτζή
 

©
 Π

α
να

γιώ
τη

ς Λ
α

τσ
ο

ύ
δ

η
ς 



 

39 |  
 

 

νησίδες των Κυκλάδων, Δωδεκανήσων, Βορείου Αιγαίου, Σποράδων, Ιονίων Νήσων και Κρήτης, με 

επίκεντρο 14 περιοχές Natura 2000 (ΖΕΠ). 

- Η εφαρμογή μεθόδων εκτίμησης των πληθυσμών των θαλασσοπουλιών, καθώς και της 

κατανομής και πυκνότητας τους στον θαλάσσιο χώρο με διάφορες μεθόδους, όπως την απογραφή 

αποικιών από πλωτά μέσα, τη μεθοδολογία ESAS (European Seabirds At Sea) γύρω από τις 

αποικίες τους αλλά και στις μεταναστευτικές στενωπούς, ηχητικές καταγραφές, καταγραφές με 

θερμική κάμερα, κλπ. 

- Η τοποθέτηση πομπών για την παρακολούθηση των μετακινήσεων των ειδών και τον εντοπισμό 

των περιοχών μετανάστευσης, ξεκούρασης και τροφοληψίας.  

- Η παρακολούθηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας και παραγωγικότητας μέσα από την απογραφή 

των αναπαραγωγικών πληθυσμών και την άμεση καταμέτρηση φωλιών και αναπαραγωγικών 

παραμέτρων πάνω στις αποικίες. 

- Η σύνταξη προτάσεων τροποποίησης υφιστάμενων ή λήψης επιπλέον μέτρων για την επίτευξη ή 

διατήρηση της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης (GES) 

Διάρκεια: 3,5 χρόνια (2020-2023) 

Εταίροι: NCC ΕΠΕ., ΕΛΚΕΘΕ 
 

 

Μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες του προγράμματος, η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ συμμετείχε σε 

αρκετές συναντήσεις τηλεδιάσκεψης σχετικά με τον προγραμματισμό των δράσεων καθώς 

και των παραδοτέων του προγράμματος. Τον Νοέμβριο 2020, κατατέθηκαν τα παραδοτέα 

της Α’ Φάσης του έργου που περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

- Οριστικός κατάλογος περιοχών και συχνότητας παρακολούθησης για τα θαλασσοπούλια  
- Επισκόπηση της υπάρχουσας γνώσης σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία της διετίας 

2018-2019  
- Εξασφάλιση συμβατότητας με την βάση δεδομένων του ΕΛΚΕΘΕ 
- Επικαιροποιημένο πρόγραμμα εργασιών πεδίου της Β’ Φάσης 
 

4.  Πρόγραμμα «Αντιμετωπίζοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ της παράκτιας 

αλιείας και της θαλάσσιας μεγαπανίδας στην Ελλάδα»  

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σκοπός: Αντιμετώπιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ παράκτιας αλιείας και θαλάσσιας πανίδας 

(θαλάσσια θηλαστικά, κητώδη, θαλασσοπούλια) με επιμέρους στόχους α) την εκτίμηση της μείωσης 

του εισοδήματος των παράκτιων ψαράδων από την αλληλεπίδραση με τη θαλάσσια πανίδα (και ειδικά 

τα θαλάσσια θηλαστικά) και β) την εκτίμηση της τυχαίας σύλληψης ειδών θαλάσσιας πανίδας από την 

παράκτια αλιεία, σε εθνικό επίπεδο.  

Βασικές δράσεις:  

- Συλλογή δεδομένων για τις ζημιές και την οικονομική απώλεια που προκύπτουν από την 

καταστροφή των αλιευτικών εργαλείων και των αλιευμάτων από θαλάσσια είδη, μέσω 

συνεντεύξεων σε ψαράδες σε λιμάνια της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, της 

Νότιας Εύβοιας, του Σαρωνικού, των Κυκλάδων και του Ιονίου. 

- Καταγραφή της τυχαίας παγίδευσης και περιγραφής της αλιευτικής διαδικασίας και των ζημιών 

από ερευνητές σε σκάφη σε 5 περιοχές της χώρας. 

Διάρκεια: 2 χρόνια (7/2020-7/2022) 
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Εταίροι: Πρόγραμμα του WWF Ελλάς σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

(Τμήμα Ζωολογίας, Εργαστήριο Ιχθυολογίας) και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ινστιτούτο 

Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων). Έμμεσοι συνεργάτες MEDASSET, Ελληνική 

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία και Ινστιτούτο Πέλαγος. Χρηματοδότηση Ίδρυμα MAVA. 

 

 

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ συμμετείχε ως ειδικός συνεργάτης και συγκεκριμένα στην εκπαίδευση των 

ερευνητών πεδίου σχετικά με τα θαλασσοπούλια και την τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά 

εργαλεία, καθώς και την υποστήριξη των ερευνητών σε θέματα που αφορούν τα 

θαλασσοπούλια στο πρόγραμμα. Στην 2η Φάση του προγράμματος, προβλέπεται να 

υποστηρίξει με την σύνταξη των αποτελεσμάτων που αφορούν τα θαλασσοπούλια. 

 

Γ. Άλλα Προγράμματα 

1.  Πρόγραμμα LIFE Against Bird Crime (LIFE17 GIE/NL/000599)   

 

Σκοπός: Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα μέσω της ευαισθητοποίησης 

και αύξησης δεξιοτήτων για τη μείωση της παράνομης θανάτωσης πουλιών σε χώρες προτεραιότητας. 

Βασικές δράσεις:  

- Εκτίμηση της έκτασης της λαθροθηρίας στα Ιόνια νησιά και της παράνομης παγίδευσης στην Αττική 

- Δημιουργία και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής για τη μείωσης της λαθροθηρίας και 

παγίδευσης 

- Ανάπτυξη στρατηγικής για την αντιμετώπιση της λαθροθηρίας και παράνομης παγίδευσης πουλιών 

- Συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς δράσεις για την αντιμετώπιση της λαθροθηρίας 

- Βελτίωση της εφαρμογής της Οδηγίας για τα Πουλιά στην Ελλάδα μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων 
 

Διάρκεια: 4 χρόνια (2018-2022) 

Εταίροι: BirdLife Europe, BirdLife International, Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, Πτηνολογικός 

Σύνδεσμος Κύπρου, BirdLife Croatia – ΒΙΟΜ, BirdLife Italy – LIPU 
 
 

https://flightforsurvival.org/life-against-bird-crimes/ 

 

Οι περιορισμοί λόγω του COVID-19 είχαν ως αποτέλεσμα την αναβολή αρκετών δράσεων του 

προγράμματος. Τον Ιανουάριο, με πρωτοβουλία της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ διοργανώθηκαν σε 

συνεργασία με τη Δνση Δασών του ΥΠΕΝ συναντήσεις ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες της 

Ζακύνθου και της Κέρκυρας σχετικά με την πάταξη της εαρινής λαθροθηρίας, μέσω της 

ανάπτυξης και εφαρμογής Τοπικών Σχεδίων Δράσης. Η πορεία υλοποίησης των Τοπικών 

Σχεδίων κατά της ανοιξιάτικης λαθροθηρίας στη Ζάκυνθο παραμένει ακόμα άγνωστη, καθώς 

οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν παραχωρήσει ακόμα και σήμερα επίσημα στοιχεία για την 

πορεία των δράσεών τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος καταγράφηκαν και αναφέρθηκαν 

προς τις αρμόδιες αρχές περισσότερες από 30 καταγγελίες πολιτών, μέρος των οποίων 

https://flightforsurvival.org/life-against-bird-crimes/
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γνωστοποιήθηκε από εθελοντές της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, οι οποίες αφορούσαν παράνομο 

εμπόριο, παράνομη παγίδευση και λαθροθηρία ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας.  

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ είχε καθ’ όλο το έτος συναντήσεις με τη Δ/νση Δασών του ΥΠΕΝ σχετικά 

με τη σύνταξη και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΕΝ και της 

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, στο οποίο προβλέπεται η σύνταξη Εθνικής Στρατηγικής για τη λαθροθηρία, 

η εκπόνηση και εφαρμογή Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την ανοιξιάτικη λαθροθηρία στα 

Ιόνια νησιά, καθώς και η τακτική τήρηση της δέσμευσης για συμπλήρωση και υποβολή του 

Scoreboard σχετικά με την παράνομη θανάτωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του CMS MIKT. 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης σε σχολεία της Ζακύνθου με τη συμμετοχή 676 μαθητών/τριών, καθώς και δύο 

διαδικτυακά σεμινάρια εκπαιδευτικών σε σχολεία της Αττικής με θέμα την παράνομη 

παγίδευση, ενώ παράχθηκε επικοινωνιακό υλικό και υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

σχετικά με την παγίδευση άγριων πουλιών. 

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται επίσης στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Safe 

flyways: stop IKB in the Mediterranean το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα MAVA μέσω 

της BirdLife International και έχει διάρκεια 3 έτη (2020-2022) και αποτελεί συγχρηματοδότη 

του Προγράμματος LIFE Against Bird Crime. 

 

2. Πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου: Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες: Δράση 

Ομάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων στη Δυτική Μακεδονία 

 

Υλοποιήθηκαν περιπολίες πρόληψης της ομάδας ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων 

στην περιοχή του Προγράμματος (Π.Ε. Φλώρινας και Καστοριάς) και διερευνήθηκαν 11 

περιστατικά δηλητηρίασης. Επίσης, διοργανώθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο σε υπαλλήλους 

Δασικών Υπηρεσιών, Φορέων Διαχείρισης, Θηροφύλακες και Κτηνιάτρους στην Καστοριά για 

την αντιμετώπιση περιστατικών δηλητηριασμένων δολωμάτων. 

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δημιουργήθηκε ειδικό 

εκπαιδευτικό υλικό (παρουσίαση, δραστηριότητες) το οποίο εφαρμόστηκε σε 30 Δημοτικά 

Σχολεία των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Φλώρινας, με τη συμμετοχή πάνω από 

1.400 μαθητών/τριών όλων των σχολικών τάξεων. Επίσης, δημιουργήθηκε και παράχθηκε το 

εικονογραφημένο παραμύθι «Ποιον φοβάται ο αετός;» που παρουσιάστηκε σε 11 σχολεία 

της Καστοριάς και της Φλώρινας στο πλαίσιο δύο εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν σε 

συνεργασία με τα τοπικά ΚΠΕ και Διευθύνσεις ΠΕ, με τη συμμετοχή 285 παιδιών.  

Σκοπός: Η λειτουργία Ομάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων με ειδικά εκπαιδευμένο 

σκύλο στους νομούς Φλώρινας και Καστοριάς, όπως και ανάδειξη του προβλήματος σε τοπικό 

επίπεδο, μέσω δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και πολιτικής.  

Βασικές δράσεις: 

- Λειτουργία Ομάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων 

- Διοργάνωση σεμιναρίων για τις τοπικές αρμόδιες υπηρεσίες 

- Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Διάρκεια: 2 έτη (2017-2019) 
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Στο πλαίσιο του Προγράμματος παράχθηκαν 4 Δελτία Τύπου, 7 άρθρα σε τοπικές 

εφημερίδες, 2 συνεντεύξεις στο Ράδιο και 6 στην Τηλεόραση, πάνω από 220 άρθρα σε 

ηλεκτρονικά μέσα και περισσότερες από 80 αναρτήσεις στα Social Media, προσεγγίζοντας 

περισσότερα από 85.000 άτομα.  
  
 
 

3. Πρόγραμμα LIFE «Ενίσχυση του εθνικού δυναμικού για την καταπολέμηση της 

δηλητηρίασης της άγριας πανίδας και ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα 

στα Βαλκάνια» (LIFE19 GIE/NL/001016 - LIFE BalkanDetox) 

     ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Το πρόγραμμα LIFE BalkanDetox έρχεται ως συνέχεια της εντατικής δουλειάς που έχει κάνει 

τα τελευταία χρόνια η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ για το πρόβλημα της παράνομης χρήσης 

δηλητηριασμένων δολωμάτων και πατάει πάνω σε ένα πιο μικρό πρόγραμμα που έτρεξε το 

Ίδρυμα για τη Διατήρηση των Γυπών (VCF) στα Βαλκάνια την περίοδο 2018-2019, με 

χρηματοδότηση του MAVA Foundation, το Balkan Anti Poisoning Project (BAPP). Αυτό το 

πρόγραμμα έδειξε την ανάγκη για ένα πιο μεγάλο και με περισσότερη διάρκεια πρόγραμμα, 

Σκοπός: η βελτίωση της διαχείρισης των περιστατικών δηλητηρίασης και η μείωση της 
θνησιμότητας των γυπών και της άγριας ζωής εν γένει από την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων 
δολωμάτων. 
 

Βασικές δράσεις: 
 

- Συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες για τη σύνταξη και εφαρμογή Τοπικών Σχεδίων 
Δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων σε 
περιοχές σημαντικές για πτωματοφάγα αρπακτικά.  

- Δημιουργία πρωτοκόλλων δράσης για την ορθή διαχείριση περιστατικών δηλητηρίασης.  
- Μελέτη της προέλευσης των τοξικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στα δηλητηριασμένα 

δολώματα.  
- Συστηματική καταχώριση σε βάση δεδομένων περιστατικών δηλητηρίασης σε Βαλκανικό 

επίπεδο.  
- Εξειδικευμένα σεμινάρια κατάρτισης σε Ισπανία και Ελλάδα ως προς τη διαχείριση 

περιστατικών δηλητηρίασης με τη συνδρομή ακαδημαϊκών και δημόσιων φορέων του 
εσωτερικού και του εξωτερικού.  

- Σεμινάρια ευαισθητοποίησης σε εισαγγελείς και δικαστές για την πρακτική της παράνομης 
χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και των επιπτώσεων αυτής στην άγρια ζωή.  

- Δημιουργία ενός Βαλκανικού δικτύου με στόχο τη διασυνοριακή συνεργασία για την 
καλύτερη αντιμετώπιση των περιστατικών δηλητηρίασης και την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και τεχνογνωσίας.  

- Επικοινωνιακές δράσεις με φορείς και σχολεία για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
πολιτών.  

 

Διάρκεια: 5 χρόνια (2020 – 2025) 
 

Εταίροι: Ίδρυμα για τη Διατήρηση των Γυπών (Vulture Conservation Foundation – VCF) 
(συντονιστής δικαιούχος), Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, Κροατική Ορνιθολογική Εταιρεία 
(BIOM), Αλβανική Ορνιθολογική Εταιρεία (AOS), Οικολογική Εταιρεία Βόρειας Μακεδονίας (MES), 
Σερβική Εταιρεία για την Προστασία και Μελέτη των Πτηνών, Εταιρεία Προστασίας και Διατήρησης 
του Περιβάλλοντος στην Αλβανία (PPNEA), Ορνιθολογική Εταιρεία Nase Ptice (ODNP) και Ταμείο 
για την Άγρια Χλωρίδα και Πανίδα (FWFF). 
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που να στοχεύει τα διάφορα θέματα που έχουν οι χώρες των Βαλκανίων για να 

καταπολεμήσουν πιο αποτελεσματικά το πρόβλημα των δηλητηριασμένων δολωμάτων.  

Αυτό το πρόγραμμα LIFE έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι ένα Πρόγραμμα LIFE Governance, κι 

έτσι οι δράσεις του είναι δράσεις πολιτικής, επικοινωνίας και εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο 

και όχι δράσεις διατήρησης για κάποιο είδος ή κάποια συγκεκριμένη περιοχή.  

Στους πρώτους τρεις μήνες υλοποίησης του Προγράμματος, πραγματοποιήθηκε το Kick-off 

meeting του προγράμματος διαδικτυακά, έχουν γίνει ήδη ουσιαστικές συναντήσεις με 

εκπροσώπους του ΥΠΕΝ και του ΥΠΑΑΤ με άμεση εμπλοκή στο θέμα των δηλητηρίων, και 

έχει ξεκινήσει μία μελέτη για τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων σε βαλκανικό επίπεδο. 

Ευελπιστούμε πως αυτό το πρόγραμμα θα ενισχύσει πολύ τις προσπάθειες που κάνει η 

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες.      

 

4. Πρόγραμμα Προστασίας και Ανάδειξης Υγροτόπων Βραυρώνας και Αρτέμιδας 

 

 
 

 

Οι δράσεις του 13ου έτους υλοποίησης του Προγράμματος περιλάμβαναν την αποκατάσταση 

της προστατευόμενης περιοχής με απομάκρυνση απορριμμάτων, φυσικών υλικών 

(φύκια/καλάμια) και αδρανών υλικών, αλλά και τη συντήρηση και αντικατάσταση των 

υφιστάμενων υποδομών και μονοπατιών (αντικατάσταση της ξύλινης περίφραξης, των 

ενημερωτικών και απαγορευτικών πινακίδων, των πινακίδων και του οδηγού τυφλών στο 

μονοπάτι για άτομα με προβλήματα όρασης κ.λπ.), που αποτελούν περιοδικά αντικείμενο 

βανδαλισμού.  Πραγματοποιήθηκαν τρεις καθαρισμοί στην περιοχή του υγροτόπου από το 

προσωπικό της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, κατά τη διάρκεια των οποίων έγινε απομάκρυνση 

απορριμάτων και λοιπών υλικών από τη ΒΔ περιοχή του υγροτόπου, κατά μήκος των 

περιγηγητικών διαδρομών και στην περιοχή των εκβολών του ποταμού Ερασίνου. 
 

Σκοπός: Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη της φύσης των υγροτόπων Βραυρώνας και 
Αρτέμιδας στην Ανατ. Αττική  

Χρηματοδότηση: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών  

Έναρξη: 2008  

Εταίροι: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Δήμος Μαρκόπουλου, Δήμος Αρτέμιδος - Σπάτων 
 

http://www.ornithologiki.gr/vravrona  
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Κατά το έτος 2020 την περιοχή του υγροτόπου Βραυρώνας επισκέφτηκαν τρεις (3) 

εκπαιδευτικές ομάδες, καθώς και Ομάδα της Εξωτερικής Επιτροπής παρακολούθησης των 

Προγραμμάτων LIFE (NEEMO) που αποτελούνταν από 12 άτομα που έχουν αναλάβει 

Προγράμματα LIFE στην Ελλάδα και άλλες Βαλκανικές χώρες. Εξαιτίας της πανδημίας COVID-

19 το Πρόγραμμα ΠΕ διακόπηκε στα μέσα Μαρτίου (13/3), λόγω αναστολής όλων των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε εθνική κλίμακα. Το Πρόγραμμα ήταν κλεισμένο σε 

καθημερινή βάση μέχρι τις αρχές Ιουνίου, περιλαμβανομένων Σαββατοκύριακων.   

Κατά το έτος 2020 καταγράφηκαν στην περιοχή του Υγροτόπου Βραυρώνας 82 είδη πουλιών, 

ανεβάζοντας το σύνολο των ειδών πουλιών που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στην 

περιοχή του υγροτόπου στα 228 είδη. Εξαιτίας του περιορισμού των μετακινήσεων, οι 

καταγραφές δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθούν με τη συχνότητα των προηγούμενων 

ετών. Παρόλα αυτά, υπήρξαν κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, όπως οι μεγάλες 

συγκεντρώσεις χελιδονιών, μυγοχαφτών και άλλων στρουθιόμορφων στις αρχές Απριλίου 

λόγω συνδυασμού χαμηλών θερμοκρασιών και έντονων βροχοπτώσεων που καθήλωσαν 

πολύ μεγάλους αριθμούς μεταναστευτικών στη νότια Ελλάδα. Επίσης, το Ποταμογλάρονο 

(Sterna hirundo) είναι είδος που δεν είχε καταγραφεί προηγουμένως στην περιοχή. Οι 15 

Πορφυροτσικνιάδες είναι επίσης μεγάλος αριθμός, όπως και οι 42 Λευκοτσικνιάδες, ενώ 

αξιοσημείωτη ήταν η παρατήρηση Αμμοσφυριχτή (Charadrius hiaticula) που καταγράφεται 

πολύ αραιά. 

 

5. Πρόγραμμα Προστασίας και Ανάδειξης των Υγροτόπων της Σάνης 

 

 
 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, το οποίο υλοποιείται για 9η συνεχή χρονιά, συνεχίστηκε η 

παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας της περιοχής των υγροτόπων της Σάνης με την 

καταγραφή αρπακτικών, υδρόβιων και στρουθιόμορφων πουλιών, καθώς και την 

παρακολούθηση των τεχνητών φωλιών που έχουν τοποθετηθεί στο πλαίσιο του 

Προγράμματος. Μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί στην περιοχή των υγροτόπων 227 είδη 

πουλιών, από τα οποία τα 12 καταγράφηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος.  

Εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 όλες οι δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του 

Προγράμματος ανεστάλησαν.  

Σκοπός: Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των υγροτόπων της Σάνης, Χαλκιδική 
Χρηματοδότηση: ΣΑΝΗ Α.Ε. 
Έναρξη: 2012 
Εταίροι: ΣΑΝΗ Α.Ε. 
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6. Πρόγραμμα Erasmus+ Banoffee 

 
To Πρόγραμμα Erasmus+ 

«BANOFFEE» υλοποιείται κατά την 

περίοδο 9/2019 – 8/2022 και έχει 

σκοπό να βελτιώσει την κατάρτιση 

των επαγγελματιών του 

οικοτουρισμού και της παρατήρησης 

πουλιών και παράλληλα να 

δημιουργήσει τα απαραίτητα 

εργαλεία που θα διευκολύνουν την 

πρόσβαση στη φύση και στα πουλιά των ανθρώπων με προβλήματα ακοής κάθε ηλικίας. Το 

Πρόγραμμα συντονίζεται από την Ένωση Κωφών Μάλτας και συμμετέχουν ορνιθολογικές 

οργανώσεις (εταίροι της BirdLife) από τη Μάλτα, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Γαλλία, 

καθώς και δύο φορείς κωφών από την Ισπανία και την Ιταλία.  

Για την επίτευξη των στόχων του, με την υποστήριξη κατάλληλων συνεργατών, το Πρόγραμμα 

θα συμβάλει στην ανάπτυξη νοηματικών γλωσσών και συγκεκριμένα θα αποδώσει ένα σήμα 

σε πάνω από 60 είδη κοινών ειδών πουλιών της Ευρώπης.  

Αυτή η προσπάθεια είναι απόλυτα καινοτόμος και γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μιας 

και απουσιάζουν ειδικά σήματα για τα διάφορα είδη πουλιών στην Ελληνική Νοηματική 

Γλώσσα, ακόμα και για τα πιο κοινά από αυτά, αποκλείοντας τους ανθρώπους με 

προβλήματα ακοής από το συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα του τουρισμού φύσης, αλλά και 

ανάλογων δράσεων που σχετίζονται με την παρατήρηση πουλιών. Για την υλοποίηση των 

δράσεων του Προγράμματος η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ συνεργάζεται με την Ομοσπονδία Κωφών 

Ελλάδας.  

 
 

7.  Πρόγραμμα Λήμνου – MedIna (Terra Lemnia) 
 

To Πρόγραμμα Terra Lemnia υλοποιείται από το ινστιτούτο Medina με την υποστήριξη του 

ιδρύματος MAVA και έχει διάρκεια από το 2018 ως το 2022. Οι υπόλοιποι εταίροι είναι το 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο του 

Gottingen. Το Πρόγραμμα αναμένεται να συνεχιστεί έως το 2021. 

Σκοπός του είναι η μελέτη της σχέσης των παραδοσιακά ασκούμενων αγροτοκτηνοτροφικών 

δραστηριοτήτων στη Λήμνο, με τη βιοποικιλότητα και η προώθηση των παραδοσιακών, 

χαμηλής έντασης, πρακτικών. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

πραγματοποιεί εκτίμηση των πληθυσμιακών πυκνοτήτων αγροτικών ειδών πουλιών 

προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση των αγροτοκτηνοτροφικών πρακτικών σε αυτές. Στο 

πεδίο πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις στη Λήμνο, τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο. Έγινε 

παρουσίαση των δράσεων της Ορνιθολογικής σε τοπικό κοινό και υλοποίηση εκπαιδευτικού 

προγράμματος σε μαθητές. 

Συντάχθηκε Οδηγός αναγνώρισης των πουλιών των αγροτικών οικοσυστημάτων της Λήμνου 

ο οποίος θα διαμοιραστεί σε παραγωγούς. Επίσης πραγματοποιήθηκε απογραφή του 
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πληθυσμού του Κιρκινεζιού στο νησί. Τέλος, τον Φεβρουάριο του 2020 η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

συμμετείχε σε συνάντηση όλων των εταίρων του Προγράμματος στην Αθήνα.  

 

8. Πρόγραμμα BASF – Αειφόρο Λιοστάσι 

Το Πρόγραμμα «Αειφόρο Λιοστάσι» ξεκίνησε το 2017 και πρόκειται για μια συμμετοχική 
προσπάθεια εταιρειών (BASF, NETAFIM, HAIFA, BOSCH & ομάδα ελαιοπαραγωγών Molon 
Lave) που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός 
πρότυπου ελαιώνα στα Λιρά Λακωνίας, στον οποίο θα εφαρμόζονται νέες, καινοτόμες λύσεις 
για τη βιώσιμη γεωργία που περιλαμβάνουν βελτιστοποίηση της παραγωγής, με ταυτόχρονη 
μείωση της χρήσης πόρων και εισροών και σεβασμό στο περιβάλλον. Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 
πραγματοποιεί εκτίμηση των επιδράσεων στη βιοποικιλότητα, χρησιμοποιώντας ως 
βιοδείκτη τα πουλιά.  
Ολοκληρώθηκε η εκτίμηση της βιοποικιλότητας στον πρότυπο ελαιώνα και αξιολογήθηκε η 

επιτυχία των δράσεων διαχείρισης. Επίσης, συντάχθηκε Σχέδιο Διαχείρισης της 

Βιοποικιλότητας (ΒΑΡ) το οποίο θα αποτελέσει γνώμονα για τη μεταφορά των καλών 

πρακτικών και στους υπόλοιπους παραγωγούς της ομάδας ελαιοπαραγωγών. 

 

9.  Πρόγραμμα SAFE FLYWAYS (υποπρόγραμμα ENERGY), χρηματοδοτούμενο από 

το Ίδρυμα MAVA Foundation και υποστηριζόμενο από το BirdLife Europe 

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη μείωση της θνησιμότητας των πουλιών από τα δίκτυα 
παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επικεντρώνεται στην υλοποίηση δράσεων 
έρευνας, ενημέρωσης και πολιτικής με σκοπό να διασφαλίσει τη σωστή σχεδίαση και 
λειτουργία των δικτύων αυτών. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι η Ελλάδα (ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 
και WWF), η Ιορδανία, το Μαρόκο και η Αίγυπτος. 

Το πρώτο σκέλος του Προγράμματος ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2020 και στο πλαίσιό 
του υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 
 Ανάπτυξη συστηματικής μεθοδολογίας καταγραφών περιστατικών θνησιμότητας από 

ηλεκτροπληξία ή/και πρόσκρουση  

 Εκπαίδευση στη μεθοδολογία των εθελοντών του δικτύου Caretakers 

 Ολοκλήρωση της έρευνας για τον εντοπισμό επικίνδυνων σημείων στο δίκτυο μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας σε Μεσολόγγι και Αμβρακικό και σύνταξη τελικής αναφοράς. Το 

πλέον πληττόμενο είδος στις δύο περιοχές φαίνεται πως είναι ο Αργυροπελεκάνος με 

εφτά νεκρά άτομα σε διάρκεια 11 μηνών. Η μεθοδολογία και η τεχνογνωσία του 

προγράμματος μεταφέρθηκε αυτούσια στο πρόγραμμα LIFE για τον Αργυροπελεκάνο, 

έτσι ώστε να συνεχιστεί η έρευνα με την ίδια ένταση 

 Διορισμός αντιπροσώπου του ΥΠΕΝ στο Energy task Force του CMS 

 Συμμετοχή της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ στην ετήσια συνάντηση του Energy task Force του CMS 

 
Από τον Σεπτέμβριο του 2020, ξεκίνησε το δεύτερο σκέλος του προγράμματος το οποίο θα 

διαρκέσει έως τα μέσα του 2022. Στις δράσεις του συμπεριλαμβάνεται συνέχιση της 

παρακολούθησης περιστατικών θνησιμότητας η οποία αναπτύχθηκε κατά το πρώτο σκέλος 

του Προγράμματος. Επιπλέον, στόχος της Ορνιθολογικής είναι η χαρτογράφηση των 
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ευαίσθητων για τέτοια περιστατικά περιοχών στη μεγαλύτερη δυνατή κλίμακα και η 

συγκέντρωση πληροφοριών από εθελοντές (citizen science).  

Στα πλαίσια της προσπάθειας μείωσης του κινδύνου ηλεκτροπληξίας και πρόσκρουσης, θα 

συνταχθεί οδηγός με βέλτιστες πρακτικές και με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

περιβαλλοντική νομοθεσία, ο οποίος θα παρουσιαστεί στις εταιρείες παραγωγής και 

διανομής ηλεκτρικούς ρεύματος και τις αρμόδιες αρχές. 

 

10. Πρόγραμμα «Τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός της εκπόνησης Ειδικών 

Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές 
του δικτύου Natura 2000» 
 
Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ συμμετέχει στην ομάδα έργου της Μελέτης 7 (Αττική – Βόρειο Αιγαίο, σε 
αυτή τη μελέτη η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ συμμετέχει μόνο στις ΕΠΜ της Αττικής) και της Μελέτης 8 
(Νότιο Αιγαίο). Εντός του 2020 υποβλήθηκαν στον συντονιστή του έργου τα Κεφάλαια 1,2,3 
των ΕΠΜ Αττικής και Νοτίου Αιγαίου (2 φορές, κατόπιν επιστροφής με παρατηρήσεις και 
συζήτησης επί των παρατηρήσεων), τα οποία Κεφάλαια αφορούν τον προσδιορισμό και 
περιγραφή του προστατευτέου αντικειμένου, τον καθορισμό προτεραιοτήτων θεσμικής 
προστασίας και διαχείρισής τους κ.α. Μέχρι το τέλος του 2020 δεν είχαν φτάσει 
επικαιροποιημένες προδιαγραφές για την εκπόνηση των Κεφαλαίων 4 και 5 (αναμένονται 
στις αρχές του 2021), που αφορούν τη ζωνοποίηση των περιοχών NATURA και την εκπόνηση 
Διαχειριστικών Σχεδίων, ενώ η τελική υποβολή των ΕΠΜ προβλέπεται αρχικά για τον 
Αύγουστο του 2021. 
 
 

VΙ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση 

 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  

Όπως κάθε χρόνο, έγινε προετοιμασία και κατάθεση του φακέλου προς το Υπουργείο 
Παιδείας για την έγκριση του συνόλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του 
εκπαιδευτικού υλικού για το σχολικό έτος 2020-2021. 

Τον Μάιο του 2020 σχεδιάστηκε και αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ η 
ενότητα «Μένουμε κοντά στη Φύση», με σκοπό να ενισχυθεί η επαφή με την εκπαιδευτική 
κοινότητα κατά τη διάρκεια του γενικού απαγορευτικού για τον περιορισμό της πανδημίας. 
Συγκεντρώθηκαν και προσαρμόστηκαν επιμέρους δραστηριότητες από το σύνολο του 
εκπαιδευτικού υλικού της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ που αφορούν τόσο απλές δράσεις στην ύπαιθρο 
όσο και σύντομες δραστηριότητες που μπορούν εύκολα να υλοποιηθούν στο σπίτι.  
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Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

Το 2020 τα δύο Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο Πάρκο «Α. Τρίτσης» και 
στον υγρότοπο της Βραυρώνας λειτούργησαν μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους καθώς τον 
Μάρτιο του 2020 με το κλείσιμο των σχολικών μονάδων εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 
αλλά και του επακόλουθου περιορισμού των μη τυπικών εκπαιδευτικών δράσεων, 
διακόπηκε η λειτουργία των Προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2019-20. Με την εξέλιξη της 
επιδημίας, τον Σεπτέμβριο αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας τους καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-21.  

 

Υλοποίηση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον Υγρότοπο Βραυρώνας 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βραυρώνα: γνωρίζοντας έναν παράκτιο υγρότοπο» 
ολοκλήρωσε έντεκα χρόνια συνεχούς υλοποίησης.  

Κατά το έτος 2020 την περιοχή του υγροτόπου Βραυρώνας επισκέφτηκαν τρεις (3) 
εκπαιδευτικές ομάδες, καθώς και Ομάδα της Εξωτερικής Επιτροπής παρακολούθησης των 
Προγραμμάτων LIFE (NEEMO) που αποτελούνταν από 12 άτομα που έχουν αναλάβει 
Προγράμματα LIFE στην Ελλάδα και άλλες Βαλκανικές χώρες (συνολικά 260 άτομα).  

 

Εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 το Πρόγραμμα ΠΕ διακόπηκε στα μέσα Μαρτίου (13/3), 
λόγω αναστολής όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε εθνική κλίμακα. Συνολικά, 
εξαιτίας των μέτρων περιορισμού ακυρώθηκαν συνολικά 35 επισκέψεις, ενώ το Πρόγραμμα 
αναμένονταν να έχει επιπλέον προγραμματισμένες επισκέψεις που δεν έγιναν εξαιτίας της 
αναστολής των σχολικών μονάδων και της λειτουργίας του Προγράμματος.  

 

Υλοποίηση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Πάρκο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης» 

Από τον Αύγουστο του 2020, η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία στο Πάρκο «Α. Τρίτσης» 
συστεγάζεται με το Σωματείο «Οι Φίλοι του Πάρκου», ενώ το Κέντρο Πληροφόρησης έχει 
μερικώς μεταφερθεί στην αίθουσα «Κιβωτός των Σπόρων», δίπλα από τα κτήρια Διοίκησης. 
Η απομάκρυνση του γραφείου καθώς και του εκθεσιακού χώρου της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ζητήθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης με σχετική Απόφαση του ΔΣ του (11/06/2020 με 
κοινοποίηση στην ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ με υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου 294/2.07.2020 επιστολή) 
παρά τη σχετική Σύμβαση Παραχώρησης των αρχικών χώρων διάρκειας έως και το 2022 
(19/9/2022).  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Πάρκο «Α. Τρίτσης» συνεχίστηκε το πρώτο τρίμηνο του 
2020 για 16η χρονιά με τη συμμετοχή συνολικά 744 μαθητών/τριών και 68 συνοδών εκ των 
οποίων οι 323 μαθητές/τριες και οι 22 συνοδοί στο πλαίσιο των Σχολικών Χελιδονισμάτων, 
ενώ 21 άτομα από δομές ειδικής αγωγής. Ο συνολικός αριθμός που συμμετείχε δωρεάν στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα ήταν 80 άτομα. 
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Συνολικά, εξαιτίας των μέτρων περιορισμού της COVID-19 ακυρώθηκαν 38 επισκέψεις, ενώ 
το Πρόγραμμα αναμένονταν επίσης να έχει επιπλέον προγραμματισμένες επισκέψεις. Για 
τους ίδιους λόγους, δεν υλοποιήθηκε καμία εκδήλωση για το ευρύ κοινό. Η εκδήλωση 
«Χελιδονίσματα», αν και είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή της, 
ακυρώθηκε εξαιτίας των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας ενώ η «Γιορτή 
Πουλιών» όπως και όλες οι επιμέρους εκδηλώσεις ή εργαστήρια δεν ανακοινώθηκαν.  

Τον Ιούνιο (14/6) του 2020 πραγματοποιήθηκε ο ορνιθολογικός περίπατος «Φαντάσου να 
ήσουν πουλί» σε συνεργασία με την ομάδα της Generation Symbiocene, στο πλαίσιο του 
ελληνογαλλικού ευρωπαϊκού προγράμματος START. Αν και αρχικά ήταν προγραμματισμένος 
για τον Mάρτιο του ίδιου έτους (29/3), αναβλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και 
πραγματοποιήθηκε με μειωμένο αριθμό ατόμων (16 αντί 60).  

 

Πρόγραμμα LIFE «ΖΩΗ για τον Ασπροπάρη» 

 

Ολοκληρώθηκε η εκτύπωση του υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενώ ξεκίνησε η 
διανομή του σε φορείς και σχολεία. Το πρώτο τρίμηνο του 2020 πραγματοποιήθηκαν 
επισκέψεις σε δύο σχολεία των Τρικάλων με τη συμμετοχή συνολικά 181 παιδιών, ενώ δεν 
έγινε εφικτή η συμμετοχή νέων σχολείων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξαιτίας των μέτρων 
περιορισμού της πανδημίας. Δεδομένης της απαγόρευσης εισόδου τρίτων προσώπων στις 
σχολικές μονάδες κατά τη σχολική χρονιά 2020-21, μέρος του εκπαιδευτικού υλικού 
προσαρμόστηκε ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή του αξιοποιώντας τεχνικές της 
σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης ακολουθώντας τις υποδείξεις του Υπουργείου 
Παιδείας. Για την προώθηση των δραστηριοτήτων οργανώθηκε και υλοποιήθηκε 
διαδικτυακή ημερίδα με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Τρικάλων με τη συμμετοχή 36 εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο των διεθνών δράσεων του 
Προγράμματος και της Παγκόσμιας Ημέρας Μεταναστευτικών Πουλιών, διοργανώθηκε 
διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την προστασία του απειλούμενου γύπα σε επίπεδο 
κοινότητας όπου παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων οι εκπαιδευτικές δράσεις για το είδος στην 
Ελλάδα.  

 

Πρόγραμμα LIFE Bonelli «Διατήρηση και Διαχείριση του πληθυσμού του Σπιζαετού στην 
ανατολική Μεσόγειο» 

Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και η γραφιστική επεξεργασία του υλικού Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης «Σπιζαετός, ο αετός της Μεσογείου» για παιδιά ηλικίας 9 έως 15 ετών με στόχο 

τη διάδοση της σημασίας των απειλούμενων αετών και ειδικότερα του Σπιζαετού. Το 

εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από ένα επιδαπέδιο παιχνίδι, 12 συνοδευτικές 

δραστηριότητες, καθώς και από μία εκπαιδευτική αφίσα. Το σύνολο του υλικού είναι 

διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.  
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Πρόγραμμα LIFE Against Bird Crime 

Τον Φεβρουάριο του 2020, έγινε παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος 

(Φτερωτοί ταξιδιώτες) σε 7 σχολεία της Ζακύνθου με τη συμμετοχή 676 μαθητών/τριών. Στο 

πλαίσιο των αποκριών (16/2), πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Πάρκο «Α. Τρίτσης» στην 

αίθουσα «Οινοποιείο» με θέμα την παγίδευση των πουλιών με τη συμμετοχή 320 ατόμων (εκ 

των οποίων τα 120 παιδιά). Ολοκληρώθηκε η παιδαγωγική επιμέλεια του εκπαιδευτικού 

υλικού «Σπασμένα Φτερά» ενάντια στην παγίδευση και το εμπόριο άγριων πουλιών για την 

Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση. Για τη διάδοση του υλικού οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν 

δύο διαδικτυακά εργαστήρια σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Π/θμιας Εκπαίδευσης Β’, Γ’ 

Αθήνας, Πειραιά και Ανατολικής και Δυτικής Αττικής καθώς και τις Διευθύνσεις Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης Α’, Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας, Πειραιά και Ανατολικής Αττικής με τη συμμετοχή συνολικά 

109 εκπαιδευτικών.  

 

BirdLife Centre for Environmental Education  

To 2020, με πρωτοβουλία της BirdLife, δημιουργήθηκε μία ευρύτερη ομάδα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης από τις επιμέρους οργανώσεις – εταίρους της BirdLife (Environmental Education 

Community of Practise). Οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν διαδικτυακά σεμινάρια, ενώ τέθηκε 

και το θεωρητικό πλαίσιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη BirdLife International. 

Σύμφωνα με αυτό, θα συσταθεί το Κέντρο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της BirdLife με 

στόχο την υποστήριξη και την ενδυνάμωση των εταίρων σε θέματα ΠΕ. Το τμήμα ΠΕ της 

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ συμμετείχε με σχόλια στο θεωρητικό πλαίσιο καθώς και σε 3 από τα 4 

συνολικά διαδικτυακά σεμινάρια που υλοποιήθηκαν.  

 

VΙΙ. HOS Office Acquisition Project 

Το έργο HOS Office Acquisition Project (OAP) ξεκίνησε στο πλαίσιο του προγράμματος 

χρηματοδότησης του Capacity Development Fund (CDF) και που αποτελεί μια πρωτοβουλία 

της BirdLife International, με τη γενναιόδωρη υποστήριξη του Ιδρύματος MAVA. 

Καθοριστικής σημασίας ήταν και η υποστήριξη του εγχειρήματος από τα στελέχη και το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, από την πρώτη κιόλας στιγμή. 
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Η αρχική πρόταση χρηματοδότησης του εγχειρήματος κατατέθηκε στο CDF, στο οποίο η 

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ είναι δικαιούχος, ήδη από τον Μάρτιο του 2019, ωστόσο αρχικά δεν 

εγκρίθηκε. Παρ’ όλα αυτά, κατόπιν διαβουλεύσεων, η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ κλήθηκε να 

επανυποβάλει την πρότασή της προς αξιολόγηση στη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, 

το Σεπτέμβριο του 2019. Παράλληλα, η πρόταση υποβλήθηκε και στο Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη 

προς αξιολόγηση.  
 

Το OAP εγκρίθηκε αρχικά από την Ομάδα Διαχείρισης του CDF το Νοέμβριο του 2019, υπό 

την αίρεση της αντίστοιχης έγκρισης από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη για την υποστήριξη του 

εγχειρήματος. Τον Ιανουάριο του 2020, το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη επιβεβαίωσε και επίσημα την 

έγκριση χρηματοδότησης του OAP, κάνοντας έτσι δυνατή την ενεργοποίηση της 

χρηματοδότησης του CDF.  
 

Από την πρώτη στιγμή που εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση του εγχειρήματος, η ομάδα 

υλοποίησης έργου της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, με πολύτιμη βοήθεια σε χρόνο και τεχνικές γνώσεις 

από εθελοντές της, άρχισε ενδελεχή έρευνα αγοράς των διαθέσιμων επιλογών, με τους 

δεδομένους οικονομικούς περιορισμούς. Ήδη η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ είχε πραγματοποιήσει μια 

εκτεταμένη αρχική έρευνα αγοράς στο πλαίσιο της υποβολής της πρότασης. Παράλληλα, 

ενημέρωσε μέσω σχετικής εξειδικευμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας πέραν των 80 μεσιτών 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τους οικονομικούς περιορισμούς της, για να διευρύνει τις 

επιλογές της. 
 

Η ομάδα της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ επισκέφθηκε και εξέτασε πάνω από 10 εν δυνάμει αξιόλογες 

περιπτώσεις. Από αυτές, τέσσερις κρίθηκαν κατάλληλες σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τις προδιαγραφές χρήσης της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ. Οι συγκεκριμένες 

τέσσερις περιπτώσεις εξετάστηκαν περαιτέρω αναφορικά με τις τεχνικές τους προδιαγραφές 

και το νομικό – ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.  
 

Αυτή η εκτενής και αναλυτική διαδικασία οδήγησε στον εντοπισμό ενός ακινήτου στο κέντρο 

της Αθήνας, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου (κοντά στην Πλατεία Μεταξουργείου), ως το 

καταλληλότερο προς απόκτηση για τις ανάγκες της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ. Πέραν της κάλυψης των 

τρεχουσών και των αναμενόμενων μελλοντικών αναγκών της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, το 

συγκεκριμένο ακίνητο συνιστούσε και συνιστά μια εξαιρετική επένδυση για το Σωματείο, 

καθώς το τίμημα για την απόκτησή του υπολειπόταν σημαντικά της αντικειμενικής του αξίας. 

Πρόκειται για γραφείο συνολικού μεγέθους 238 m2 που καταλαμβάνει τον 3ο όροφο σε 

κτίριο γραφείων έξι ορόφων, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 52, πολύ κοντά στο σταθμό 

Μετρό Μεταξουργείο. 
 

Μολονότι το ακίνητο δεσμευόταν με συμβόλαιο επαγγελματικής μίσθωσης με λήξη 

31.10.2021, κατόπιν διαπραγματεύσεων ο ενοικιαστής συμφώνησε να αποχωρήσει από το 

χώρο νωρίτερα. Ως εκ τούτου, μετά τους τυπικούς ελέγχους, η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ολοκλήρωσε 

την αγορά του ακινήτου στις 6 Αυγούστου 2020. Εν τέλει ο ενοικιαστής αποχώρησε από το 

ακίνητο στις 31.12.2020, οπότε και το ακίνητο παραδόθηκε προς χρήση στο Σωματείο. 
 

Μεσούσης της αβεβαιότητας και του φόβου που η πανδημία επέβαλε στις ζωές όλων, η 

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ το 2020 είχε τουλάχιστον έναν καλό λόγο να αντιμετωπίζει πιο αισιόδοξα το 

μέλλον: 38 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Σωματείο είχε πλέον τη δυνατότητα να 
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εξασφαλίσει σταθερή, λειτουργική και σύγχρονη στέγη για τις δραστηριότητές του, θέτοντας 

ένα ισχυρό θεμέλιο επιχειρησιακής σταθερότητας για το μέλλον. Χάρις στην ανεκτίμητη και 

μακροχρόνια υποστήριξη του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη στο έργο της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, αλλά 

και στη θεμελιώδη πρωτοβουλία CDF της BirdLife International και του MAVA Foundation η 

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ κατάφερε: 

 Να αυξήσει σημαντικά την επιχειρησιακή της ικανότητα 

 Να επιτύχει δομική μείωση ενός βασικού συστατικού πάγιου κόστους  

 Να βελτιώσει την οικονομική της βιωσιμότητα 

 Να αποκτήσει ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο που παράλληλα αποτελεί και 

εξαιρετική επένδυση 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Θεμιστοκλέους 80, 10681 Αθήνα  

Τ: 210 8228704 & 210 8227937 

info@ornithologiki.gr 


