
Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς

Greek Caves and Bats: Management Actions and Change of Attitude - LIFE17 NAT/GR/000522

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το LIFE (EC / EASME)

Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου 

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Προϋπολογισμός: 1.270.000,00 € Διάρκεια: 01/09/2018  έως 28/02/2023

Εταίροι:

• Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΜΦΙΚ) – Συντονιστής Εταίρος 

• Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ)

• ΑΤΕΠΕ διαχείριση οικοσυστημάτων (ΑΤΕΠΕ)

• Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

• Πράσινο Ταμείο (ΠΤ)

Διημερίδες

Δράσεις διατήρησης



 Αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς 

 Επιχειρεί να προστατεύσει αλλά και να αναδείξει 

 Κρυμμένη ελληνική φύση

 Παρεξηγημένα είδη

 Ανθρώπους με αγάπη και γνώση



Στόχοι:

Εφαρμογή δράσεων διατήρησης σε 10 περιοχές (Natura 2000) για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης

δέκα (10) επιλεγμένων ειδών χειροτέρων (Annexes II - IV 92/43/EEC) και του οικοτόπου των σπηλαίων

(Habitat 8310, Annex I 92/43/EEC).

2. Ενδυνάμωση του νομικού πλαισίου (A3, C3)

1. Βελτίωση, αποκατάσταση και προστασία (A1, A2, C1, C2, C3, D1, D2).

3. Αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς (A4, C4, D3, E1, E2, E3).

4. Δημιουργία δικτύου εθελοντών και επιστήμη των πολιτών (C4, C5, E).

5. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση (Ε1,E2).

6. Επίδειξη διαχειριστικών μεθόδων και πρακτικών (A,C, D, E)

7. Προώθηση οικοτουρισμού (E1, E2, E3)



Προπαρασκευαστικές Δράσεις και Σχέδια Δράσης

Συλλογή δεδομένων βάσης
Δράσεις Α1 και Α4   

Αρχική κατάσταση 
Αποτελεσματικότητα 

Δράσεις D2 & D3
Οπτικοακουστικό υλικό για 

Δράσεις Ε1, Ε2

Τεχνικές μελέτες Α2

Δράση Α3
Σχέδια δράσης

Υλοποίηση C1, C2, C3Προκηρύξεις 

ΜΦΙΚ & 
ΙΝΣΠΕΕ

ΑΤΕΠΕ

ΥΠΕΝ

Θεσμοθέτηση από ΥΠΕΝ
Έως το 2023



Σχέδια Δράσης

Συνεισφορά του ΙΝΣΠΕΕ (HISR) σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ (MEEN) μέσω των δράσεων του προγράμματος Α3 
και C3 στην εξαετή αναφορά της χώρας για το άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (2013 -2018):

• Αποτύπωση της εξάπλωσης και του εύρους εξάπλωσης του οικοτόπου 8310 (Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική 
εκμετάλλευση) στην Ελλάδα = 144 κελιά 20km X 10km.

• Περιγραφή του οικοτόπου με βάση την πανίδα των σπηλαίων (από τα 853 έγκυρα είδη της σπηλαιόβιας πανίδας τα 210 
είναι τυπικά είδη του οικοτόπου (όλα ενδημικά) [τα είδη αυτά εξαπλώνονται σε 203 από τα 460 σπήλαια με πανιδικά
δεδομένα, από τα 203 τα 79 βρίσκονται σε περιοχές Natura].

• Τεκμηρίωση των παραπάνω μέσω 196 εργασιών (βιβλιογραφικών αναφορών).

Συνεισφορά του LIFE GRECABAT στο νέο ελληνικό Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ, Greek PAFs) για 
την περίοδο 2021-2027 στα πλαίσια των προπαρασκευαστικών εργασιών της δράσης Α3:

 Πολύ σημαντική αλλαγή στην αποτύπωση της εξάπλωσης του οικοτόπου 

στη χώρα 

 Μεγάλη συμβολή στη μελλοντική διατήρηση και διαχείριση του οικοτόπου 

 Βάση για την παρακολούθηση του οικοτόπου 

 Βασικό προαπαιτούμενο για την εφαρμογή εθνικού σχεδίου δράσης για 

τον 8310

Κατατέθηκαν συνολικά 22 κοστολογημένες & τεκμηριωμένες προτάσεις: 

• 14 προτάσεις για «Οριζόντια μέτρα και διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με το Natura 2000 (Ε1)»
• 7 προτάσεις για «Μέτρα διατήρησης και αποκατάστασης περιοχών εντός του δικτύου Natura 2000 (Ε.2Α)»
• 1 πρόταση για «Πρόσθετα Μέτρα Προτεραιότητας για είδη και τύπους Οικοτόπων εκτός των ορίων του Δικτύου Natura 

2000 (μέτρα ευρύτερης πράσινης υποδομής, Ε.2Β)»

Οι παραπάνω προτάσεις θα αποτελέσουν βάση για την θεσμοθέτηση και υλοποίηση των σχεδίων δράσης που θα εκπονηθούν 
στα πλαίσια της δράσης Α3. 



Απογραφή του οικοτόπου και των ειδών …



Τεχνικές μελέτες …

Τεχνικά σχέδια: 

Ζέτα Χρυσαφάκη

Δημήτρης Μπατσακούτσας



Ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις …

https://www.lifegrecabat.eu/el/news-articles/231

 Η γνώμη σας έχει μεγάλη σημασία 

 Θέλουμε να μάθουμε από εσάς

 Το πρόβλημα στις πραγματικές διαστάσεις του…

 Αναζητούμε εφικτές λύσεις… 

 …

https://www.lifegrecabat.eu/el/news-articles/231


Παρεμβάσεις σε 8 Σπήλαια …

Σκίτσα: Βασίλης Χατζηραβσάνης

Κάθε σπήλαιο και μία ξεχωριστή περίπτωση…



Ένα σπίτι για νυχτερίδες  … Ανθρώπινες κατασκευές … 

Σκίτσα: Βασίλης Χατζηραβσάνης

Σχέδια: Ζέτα Χρυσαφάκη



Δύο ορυχεία …

(Ηλιάδης 1990)

(Ηλιάδης 1990)

Σκίτσα: Βασίλης Χατζηραβσάνης



2 Σήραγγες

Σκίτσα: Βασίλης Χατζηραβσάνης

Τεχνικά σχέδια: Δ. Μπατσακούτσας, Γ. Παπαμιχαήλ 



Συστήματα παρακολούθησης & Prototype…



Μικροαποθέματα σπηλαίων… 

Μικροαποθέματα 

σπηλαίων 

Επιλογή & τεκμηρίωση 

“Top 30” & 

προετοιμασία 

τρόπου σήμανσης 

Θεσμοθέτηση
Προετοιμασία 

προτάσεων  θεσμοθέτησης 

KAZ, ΠΦΣ,

ή Α Ζώνες  



Δράση C4: Αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των ενδιαφερόμενων

Διοργάνωση 16 διημερίδων (παρουσιάσεις, σεμινάρια, θεματικές συζητήσεις, εξορμήσεις πεδίου κτλ.):

• Αλληλεπίδραση – Αλληλοενημέρωση 

• Συζήτηση για τους κανόνες συμπεριφοράς

• Ορθές διαχειριστικές πρακτικές

• Παρουσίαση μεθόδων διατήρησης (ειδών και οικοτόπου)

• Συζήτηση για προβλήματα / λύσεις 

• Συγκέντρωση διαχειριστικών ιστοριών  

• …

 Δύο στην Αθήνα (Εναρκτήρια & Απολογιστική)

 Ηράκλειο (Κρήτη)

 Θεσσαλονίκη

 Σουφλί (Έβρος)

Μαρώνεια (Ροδόπη)

 Σιδηρόκαστρο (Σέρρες)

 Αριδαία (Πέλλα)

 Βόλος (Μαγνησία)

 Αλίαρτος (Βοιωτία)

 Καλάβρυτα (Αχαΐα)

 Πάτρα (Αχαΐα)

 Άστρος (Αρκαδία)

 Χανιά (Κρήτη)

 Νάξος (Κυκλάδες)

 Ελασσόνα (Λάρισα)

Ενδιαφερόμενοι: Σπηλαιολόγοι, Σπηλαιολογικές Εταιρείες / ομάδες / σύλλογοι, Διαχειριστές σπηλαίων, Ορειβατικοί Σύλλογοι, Τοπική

Αυτοδιοίκηση (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμοι, Κοινότητες, Δημοτικές επιχειρήσεις), Γεωλόγοι, Αρχαιολόγοι και Αρχαιολογικές

Υπηρεσίες, Τουριστικές Υπηρεσίες, Επισκέπτες, τοπικός πληθυσμός.



Δίκτυο εθελοντών … 

Δημιουργία δικτύου 

εθελοντών για σπήλαια 

και χειρόπτερα 

• Εκπαίδευση -

σεμινάρια 

• Εφαρμογή αναφορών 

/προβλημάτων 

• Αναφορά πιέσεων / απειλών

• Πληροφορίες για σπήλαια & είδη

• Δείγματα – φωτογραφίες – βίντεο

• Δραστηριότητα χρηστών / χάρτης

• 15 - Bat detectors 

• 12 – prototype devices (C2) 

• …



Ε1 - Δραστηριότητες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης

 Web-site…

 Πινακίδες Ερμηνείας Περιβάλλοντος …

 Εκπαιδευτική Βαλίτσα …

 Φυλλάδια, buff, μπλουζάκια, banners …

 …



Δραστηριότητες διάδοσης των αποτελεσμάτων 

 Παραγωγή τριών (3) τηλεοπτικών spots (TV – spots) 

 Παραγωγή πολυμεσικής εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας (VR) και σχετικής εφαρμογής

 Ενσωμάτωση του LIFE GRECABAT σε τρία υφιστάμενα κέντρα ενημέρωσης

 …



Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς
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 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το LIFE (EC / EASME)

 Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου 

 Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος


