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ΧΕΛΙΌΥ

Το Ευρωπαϊκό Χέλι (Anguilla anguilla) είναι ένα απειλούμενο είδος 
ιχθυοπανίδας σε όλη την έκταση της εξάπλωσής του, το οποίο έχει 
συμπεριληφθεί στους καταλόγους της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση 
της Φύσης (IUCN) ως «εξαιρετικά απειλούμενο» καθώς και στον Κόκκινο 
Κατάλογο των ειδών της ιχθυοπανίδας των εσωτερικών υδάτων που 
εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προστατεύεται επίσης από τον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό 1100/2007, που στοχεύει στη διατήρηση του αποθέματος 
του είδους, μέσω της έγκρισης και της εφαρμογής Εθνικών Σχεδίων 
Διαχείρισης από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, όπου περιλαμβάνονται τα 
αναγκαία μέτρα διαχείρισης και προστασίας προσαρμοσμένα σε κάθε 
χώρα-μέλος. 
Η προστασία του Χελιού είναι ένα πολύπλοκο έργο λόγω της ιδιαίτερης 
βιολογίας αυτού του είδους, το οποίο αφού έχει περάσει περίπου 10-15 
χρόνια στα ποτάμια, σε ενήλικη πλέον μορφή (Ασημόχελο) μεταναστεύει 
στη θάλασσα πραγματοποιώντας ένα ταξίδι 6-9.000 χιλιομέτρων περίπου 
προς τη Θάλασσα των Σαργασσών, όπου αναπαράγεται και πεθαίνει. Τα 
αυγά τους εκκολάπτονται και ο γόνος (με την ονομασία λεπτοκέφαλοι) 
ξεκινά το ταξίδι επιστροφής προς την ηπειρωτική Ευρώπη και τις εκβολές 
των ποταμών, όπου θα φθάσει ως γυαλόχελο πλέον, μετά από περίπου 3 ή 
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4 χρόνια και μήκος περίπου 6-8 cm, συνεχίζοντας τον κύκλο ζωής του.
Το Ευρωπαϊκό Χέλι απειλείται παγκοσμίως εξαιτίας 4 κυρίως παραγόντων:
1. Πίεση που ασκείται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, η οποία 

επηρεάζει όλες τις ηλικιακές ομάδες.
2. Κατακερματισμό των υδάτινων οδών προς τα ανώτερα τμήματα των 

ποταμών (πχ με εμπόδια ή φράγματα), εμποδίζοντας την πρόσβαση σε 
περιοχές κατάλληλες για την ανάπτυξη/ωρίμανση τους.

3. Παρουσία υδροηλεκτρικών εργοστασίων, κατά μήκος των ποταμών 
χωρίς κατάλληλες κατασκευές που να εμποδίζουν τη διέλευση των χελιών 
μέσα από τις ηλεκτρογεννήτριες και.

4. Έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με το είδος και τα αναγκαία μέτρα 
προστασίας του.

Αεροφωτογραφία του ποταμού 
Ticino, εντός της περιοχής του 
έργου.

20202024

ΤΌ ΕΡΓΌ ΕΝ ΣΥΝΤΌΜΙΑ
LIFEEL είναι το αρκτικόλεξο του τίτλου “Urgent measures in the Eastern 
Mediterranean for the long-term conservation of the European Eel”, που 
αφορά ένα ερευνητικό έργο συνολικής διάρκειας τεσσάρων ετών (1/10/2020 
- 31/12/2024) συγχρηματοδοτούμενο σε ποσοστό 57,37% από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μέσω του χρηματοδοτικού οργάνου “LIFE Nature”, και συνολικό 
προϋπολογισμό € 5,428,447.
Συντονιστής του έργου είναι η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Περιφέρειας 
Λομβαρδίας στην Ιταλία, η οποία θα συντονίσει το έργο των 8 συνδικαιούχων, 
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εκ των οποίων οι 7 είναι Ιταλοί (Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, Αλιευτικής 
Όικονομίας, Άγριας Ζωής και Κυνηγιού - Περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια, 
Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, Πανεπιστήμιο της Φεράρα, η Κοινοπραξία των 
Εθνικό Πάρκο Lombardo della Valle del Ticino, Εθνικό Πάρκο delta del Po - 
Emilia Romagna, Περιφερειακό Πάρκο Veneto Po Delta και εταιρεία GRAIA srl) 
και ένας από Ελλάδα (Ινστιτούτο Αλιευτικής Ερευνας – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ). 
Σημαντική οικονομική υποστήριξη στο έργο παρέχεται από τέσσερις φορείς: 
Fondazione Cariplo, Hunting & Fishing Office Ticino Canton – Switzerland, Enel 
Green Power και the Italian Association of Sport and Recreational Fishing.
Για την Ιταλία, η περιοχή μελέτης αντιστοιχεί σε ολόκληρη τη λεκάνη 
απορροής του Ποταμού Πάδου, συμπεριλαμβανομένης μίας περιοχής που 
θεωρείται κατάλληλη για την διαβίωση του χελιού και η οποία που υπερβαίνει 
σε έκταση τα 20.000 km2 κατά μήκος 4 Περιφερειών (Πιεμόντε, Λομβαρδία, 
Εμίλια-Ρομάνια και Βένετο) εκτός την περιοχής του Canton Ticino. Στην 
Ελλάδα οι δραστηριότητες του έργου θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή του 
Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο οποίο εντοπίζεται 
το 24% της συνολικής επιφάνειας των λιμνοθαλασσών στην Ελλάδα και το 9% 
των λιμνών.

Στο πλαίσιο του έργου και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σημερινές 
απειλές, πρόκειται να εφαρμοστούν συγκεκριμένες δράσεις προστασίας του 
είδους. Συγκεκριμένα:

• Αντίκτυπος της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας: θα αναπτυχθεί 
ειδικό πρωτόκολλο για τον εντοπισμό των καλύτερων γεννητόρων και 
θα διευκολύνεται η απελευθέρωσή τους κατά την αναπαραγωγική τους 
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Περιβάλλον πλούσιο σε 
καταφύγια, τυπικός βιότοπος 
χελιού στα εσωτερικά ύδατα.
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μετανάστευση ώστε να στηριχθεί ο άγριος πληθυσμός. Επιπλέον, θα 
εκτελεστεί ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής του είδους σε αιχμαλωσία, με 
στόχο την παραγωγή νεαρών ατόμων που θα απελευθερώνονται στην 
φύση.

• Κατακερματισμός των οικοτόπων: η επίτευξη της ελευθεροεπικοινωνίας 
μεταξύ των τμημάτων των ποταμών θα διασφαλιστεί με την κατασκευή 
συγκεκριμένων διαδρόμων για τα χέλια, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο 
νέες περιοχές κατάλληλες για τη διαβίωση του χελιού.

• Θνησιμότητα λόγω των ηλεκτροπαραγωγών γεννητριών: θα 
δημιουργηθεί ένα σύστημα επίδειξης για την αποτροπή της εισόδου 
των χελιών στους στροβίλους των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
κατά την μετανάστευσή τους το οποίο θα επιδειχθεί στους υπεύθυνους 
υδροηλεκτρικών σταθμών.

Ψάρεμα στη λίμνη 
Maggiore
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• Ελλειψη πληροφόρησης σχετικά με το είδος: το έργο προβλέπει την 

πραγματοποίηση μίας σειράς ενημερωτικών δραστηριοτήτων που θα 
στοχεύουν σε όλες τις διαφορετικές κατηγορίες ενδιαφερομένων, όπως: 
φοιτητές, ψαράδες, εκπρόσωποι των φορέων διαχείρισης κτλ.

Με βάση τα ευρήματα των διαφόρων δραστηριοτήτων, το έργο θα επισημάνει 
τα καταλληλότερα μέτρα διαχείρισης που πρέπει να ληφθούν για την 
προστασία του χελιού στις περιοχές μελέτης του έργου, στην Ιταλία και στην 
Ελλάδα, προς υποστήριξη των Περιφερειακών και Εθνικών Διαχειριστικών 
Σχεδίων για το χέλι. 
Για μια ανάλυση των διαφόρων θεμάτων που αντιμετωπίζει το έργο αλλά και 
των σχετικών δράσεων, ανατρέξτε στον ιστότοπο LIFEEL στη διεύθυνση. 
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ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ LIFE
Η εφαρμογή των Όδηγιών 79/409/ΕΌΚ για την “Όρνιθοπανίδα” και 92/43/ΕΌΚ για 
τους τύπους “Όικοτόπων” για την προστασία και τη διατήρηση των ειδών και των 
οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος οδήγησε στην δημιουργία από τα Κράτη-μέλη 
του δικτύου Natura 2000, το οποίο περιλαμβάνει:
• Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), Special Areas of Conservation (SAC): περιοχές 

που φιλοξενούν ενδιαιτήματα και είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 
της Όδηγίας 92/43 και έχουν ενταχθεί σε λίστα για την μακροπρόθεσμη 
προστασία και διατήρησή τους

• Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), Special Protection Areas (SPA): περιοχές που 
έχουν σημασία για την προστασία και τη διατήρηση ειδών ορνιθοπανίδας.

Το Δίκτυο NATURA 2000, επικεντρωμένο στη διαχείριση της βιοποικιλότητας 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σηματοδότησε μια σημαντική στιγμή για την υιοθέτηση 
και εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών, καθώς προωθεί την ιδέα προστασίας 
του περιβάλλοντος ενσωματώνοντας κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές με 
περιβαλλοντικές, εισάγοντας επίσης στα κράτη μέλη την ευαισθητοποίηση σχετικά 
μια κοινή φυσική κληρονομιά.
Για να γίνει κατανοητός ο πλούτος της βιοποικιλότητας, είναι σημαντικό να 
αναφέρουμε ότι μόνο στην Ιταλία υπάρχουν πάνω από 2.700 τόποι κοινοτικής 
σημασίας και 446 στην Ελλάδα.
Για την υποστήριξη συγκεκριμένων έργων που στοχεύουν στην αποκατάσταση 
και διατήρηση των ειδών και των οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος, όπως 
αναφέρονται στις Όδηγίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν 
το 1992 κανονισμό, ο οποίος οδήγησες στη θέσπιση του κοινοτικού χρηματοδοτικού 
μέσου που ονομάστηκε LIFE.
Η ιστορία του μέσου LIFE διακρίνεται σε 5 φάσεις: α) Life I, που δραστηριοποιήθηκε 
από το 1992 έως το 1995 και συνέπεσε με τη φάση εκκίνησης του προγράμματος και 
το οποίο ακολουθήθηκε από άλλες τέσσερις φάσεις - η τελευταία που ολοκληρώθηκε 
το 2020 – και κατά την οποία έγινε επέκταση των δραστηριοτήτων και του δικτύου 
Natura 2000 στα νέα κράτη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για να γίνει κατανοητή η σημασία του μέσου LIFE για την προστασία του 
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αρκεί να αναφέρουμε 

Η συμβολή στη βιοποικιλότητα 
του προγράμματος LIFE της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
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Πρόγραμμα LIFE
Ιταλία-Ελλάδα

Εχετε κάποιες πληροφορίες που μπορεί να μας 
ενδιαφέρουν;
Θέλετε να κάνετε μια αναφορά;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
info@lifeel.eu

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
www.lifeel.eu

Προϊόν που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFEEL 
χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα LIFE - LIFE19 NAT / IT / 
000851

www.lifeel.eu

ότι από το 1992, το έτος ίδρυσής του, το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδότησε 
περισσότερα από 5.400 έργα συνολικής αξίας περίπου 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Για τη νέα φάση του μέσου LIFE (2021-2027) που θα ξεκινήσει σύντομα, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρότεινε προϋπολογισμό 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για έργα που 
σχετίζονται με 4 υποπρογράμματα: φύση και βιοποικιλότητα, κυκλική οικονομία και 
ποιότητα ζωής, μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και μετάβαση 
στην καθαρή ενέργεια.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα LIFE και για τα διάφορα 
χρηματοδοτούμενα έργα, ανατρέξτε στους επίσημους ιστοτόπους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής:

https://ec.europa.eu/easme/en/life

ΕΡΓΟ LIFEEL LIFE19 NAT/IT/000851

Συντακτική Επιτροπή: 

Κείμενα: Franco Mari 
Μετάφραση στα Ελληνικά: Argyrios Sapounidis, Manos Koutrakis 
Επεξεργασία και γραφιστική: Stefania Trasforini
Φωτογραφίες: Mattia Nocciola

Mattia Nocciola. Επαγγελματίας 
φωτογράφος-βιντεοπαραγωγός.
Θα συνεργαστεί με την ομάδα του 
έργου καθ ‘όλη τη διάρκεια του 
LIFEEL.
Καλώς ήλθατε στην ομάδα 
εργασίας, Mattia!


