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Κεφαλαιοποίηση αποτελεσμάτων έργου: 

Δημοσιότητα και μεταφορά λύσεων και πρακτικών, σε τοπικό 

επίπεδο, πάντοτε με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της περιοχής και με σκοπό τον πολλαπλασιασμό της 

προστιθέμενης  αξίας του παραγόμενου παραδοτέου.



Τι μάθαμε από το WetMainAreas?

✓ Οι μικροί υγρότοποι δημιουργούν ένα πολύτιμο δίκτυο ενδιαιτημάτων

απαραίτητο για την κίνηση, μετανάστευση και διασπορά ειδών.

✓ Το 1/5 από αυτούς είναι ιδιαίτερα σημαντικοί από περιβαλλοντικής

άποψης - σχηματίζουν οικολογικούς διαδρόμους εκτός και μεταξύ

των τοποθεσιών Natura 2000. Πιθανή ενσωμάτωση τους σε σχέδια

διαχείρισης/ Προστασία/ Αποκατάσταση.

✓ Χρήσιμοι για την αποθήκευση και χρήση νερού στην γεωργία, αφού

συντελούν στην εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων ενώ ταυτόχρονα

μπορούν να φανούν χρήσιμοι στην αντιμετώπιση πλημμυρών σε

ακραίες καιρικές συνθήκες λόγω της κλιματικής αλλαγής.

✓ Αποτελούν βάση για περαιτέρω βελτίωση και προώθηση της
επιστημονικής έρευνας.



Τι μάθαμε από το WetMainAreas?

✓ Βοηθούν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση με την αύξηση του κοινού

που ευαισθητοποιείται σχετικά με τη σημασία των υγροτόπων.

✓ Προώθηση των δραστηριοτήτων οικοτουρισμού και εναλλακτικών

μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας, λειτουργώντας βοηθητικά

και όχι αποτρεπτικά για την τοπική ανάπτυξη.

✓ Έγινε ακόμα πιο έντονη η ανάγκη για θέσπιση νέων κανονιστικών

πράξεων για βελτιωμένη διαχείριση των μη προστατευμένων

υγροτόπων σύμφωνα με την υφιστάμενη εθνική και ευρωπαϊκή

νομοθεσία.

✓ Αναφορά για διεθνείς συμβάσεις (π.χ. Ramsar, CMS).

✓ Ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας σε όλα τα παραπάνω.





Συμμετοχή σε σχετικά φόρα/κοινότητες:

Μεσογειακή Κοινότητα για την Προστασία της Βιοποικιλότητας: 

https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/

342 εταίροι 

προερχόμενοι από 18 

χώρες της Μεσογείου, 

εκ των οποίων το 80% 

είναι δημόσιοι φορείς, 

ερευνητικοί 

οργανισμοί και 

ενδιαφερόμενα μέρη

https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/


Τομείς παρέμβασης της Μεσογειακής Κοινότητας για την 

Προστασία της Βιοποικιλότητας

• Η διάδοση κοινών και μεταβιβάσιμων 

εργαλείων προστασίας του 

περιβάλλοντος.

• Η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων 

στη βιοποικιλότητα.

• Η καλύτερη δυνατή διαχείριση, 

παρακολούθηση και αντιμετώπιση των 

αθροιστικών ανθρωπογενών πιέσεων 

και των κλιματικών επιπτώσεων στα 

μεσογειακά οικοσυστήματα.



Εμπλουτισμός των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

με υλικό για τους υγροτόπους

Η ανάδειξη των υγροτόπων της Θεσσαλίας θα δημιουργήσει ένα

νέο αντικείμενο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε μαθητές,

εκπαιδευτικούς και γονείς της περιοχής, με οργάνωση σεμιναρίων

και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, δράσεις καθαρισμού

πληττόμενων περιοχών και γνωριμία με είδη χλωρίδας και

πανίδας τα οποία δύσκολα κάποιος συναντάει σε άλλα μέρη.



Δράσεις διάχυσης και συνεργασίας εμπλεκόμενων φορέων και 

πολιτών

Το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών θα είναι η ευαισθητοποίηση

των αρμόδιων υπηρεσιών και των πολιτών για την αξία και

διαφύλαξη των υγροτοπικών οικοσυστημάτων, εκ παραλλήλου με

την ενδυνάμωση της γνώσης της τοπικής κοινωνίας για την

βιοποικιλότητα της περιοχής και τους κινδύνους από τους

οποίους απειλείται.



Αρμονική συνύπαρξη ανθρώπινης δραστηριότητας και 

προστατευόμενων οικοσυστημάτων

Πλέον ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως προστατευόμενη δεν θα

αποτελεί τροχοπέδη ανάπτυξης αλλά θα γίνει εργαλείο ανάδειξης

του τόπου, δημιουργώντας συνθήκες υγιούς οικονομικής

δραστηριότητας (εναλλακτικές μορφές τουρισμού).



Χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων

Αποτελεί ευκαιρία η ωρίμανση προτάσεων τοπικής ανάπτυξης σε

περιοχές που περιέχουν υγροτόπους, και η ένταξη τους στο «ΠΕΠ

Θεσσαλίας 2021-2027», κατά το παράδειγμα της

«Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Τουρισμού-Πολιτισμού».

Επιπλέον χρηματοδότηση μπορεί να προκύψει και από το Τομεακό

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη» της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.



Περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή μετά το 2020: το νέο 

πλαίσιο με μια ματιά

 Έμφαση σε πέντε επενδυτικές προτεραιότητες, ανάμεσα 

τους και: 

 μια πιο πράσινη Ευρώπη χωρίς ανθρακούχες εκπομπές, 

που εφαρμόζει τη συμφωνία του Παρισιού και επενδύει 

στην ενεργειακή μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Σχετικές πρωτοβουλίες και προγράμματα:

Life+, Ορίζων Ευρώπη, Προγράμματα Διαπεριφερειακής 

Συνεργασίας της περίοδο 2021-2027 κ.α.



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

https://wetmainareas.com/

https://wetmainareas.com/

