
 

Εταίροι του έργου 

Προστασία της Ευρωπαϊκής Βιοποικιλότητας 
από τα Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη 

Το INVALIS στοχεύει στη βελτίωση των πολιτικών 

βιοποικιλότητας και προστασίας του περιβάλλοντος 

μέσω ενίσχυσης μέτρων για την πρόληψη, εντοπισμό, 
έλεγχο και διαχείριση των χωροκατακτητικών ξενικών 
ειδών σε φυσικά οικοσυστήματα. 

Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

Ίδρυμα για το Περιβάλλον της Λομβαρδίας 

Περιφέρεια της Εξτρεμαδούρα, Γενική 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αγροτικής 
Πολιτικής 

Οργανισμός Περιβάλλοντος της Κορσικής 

Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Βουκουρεστίου-Ilfov 

Ινστιτούτο Επιστημών, Τεχνολογίας και 
Αγροπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
του Πόρτο 

Περιφέρεια Σχεδιασμού Ζεμγκάλε 

Συνεργασία με 
ενδιαφερόμενα μέρη 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα εμπλακούν 

ενεργά στην εφαρμογή του έργου 

μέσω της συμμετοχής σε περιφερειακές 

συναντήσεις, δραστηριότητες 

ανταλλαγής εμπειριών, δικτύωση, 
δράσεις ευαισθητοποίησης και 
εκδηλώσεις δημοσίου διαλόγου.  

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα 

συνεργαστούν με τους εταίρους του 

έργου, κάνοντας εισηγήσεις για μέτρα 
βελτίωσης των περιβαλλοντικών 
πολιτικών για την πρόληψη, έγκαιρο 

εντοπισμό, έλεγχο και εξάλειψη των 
χωροκατακτητικών ξενικών ειδών στα 
φυσικά οικοσυστήματα.  

Συμμετάσχετε 

www.interregeurope.eu/invalis 

www.facebook.com/InvalisInterreg 

www.twitter.com/InvalisInterreg 

www.linkedin.com/in/invalis-

interreg invalis@prv.ypeka.gr 
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Χωροκατακτητικά 
Ξενικά Είδη (IAS) 

• Μεγάλη απειλή για τη 

βιοποικιλότητα και τα φυσικά 
οικοσυστήματα 

• Μπορεί να προκαλέσουν 

μείωση ή εξάλειψη του 

πληθυσμού αυτόχθονων ειδών  

• Δημιουργούν ανησυχίες για τη 
δημόσια υγεία  

• Προκαλούν ζημίες αξίας 

δισεκατομμυρίων Ευρώ στην 

οικονομία της Ε.Ε. ετησίως  

Εικόνα: Trachemys scripta (αμερικάνικη νεροχελώνα) 

Η αμερικάνικη νεροχελώνα είναι μια μεγάλη χελώνα εσωτερικών υδάτων, ιθαγενής στις Ανατολικές και Κεντρικές ΗΠΑ. Κατά το παρελθόν, 

πάνω από 50 εκατομμύρια άτομα εισήχθησαν στην Ευρώπη για το εμπόριο κατοικίδιων ζώων. Πολλά απ’ αυτά έχουν δραπετεύσει ή 

σκόπιμα αφεθεί ελεύθερα στο φυσικό περιβάλλον. Το είδος έχει τώρα παρουσία σε 22 κράτη-μέλη (συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, 

της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Λετονίας, της Πορτογαλίας και της Ρουμανίας). Με τρία υποείδη, αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για  

τα αυτόχθονα είδη χελώνας, με τα οποία ανταγωνίζεται για θέσεις φωλεοποίησης και θερμορύθμισης. Με την ακόρεστη όρεξή του, 
διαταράσσει τα υδάτινα ενδιαιτήματα και αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, αφού είναι πιθανή πηγή σαλμονέλας. 

Βελτίωση 
περιβαλλοντικών 

πολιτικών 

Το INVALIS θα βοηθήσει τους 

πολιτικούς ιθύνοντες να βελτιώσουν 
τη διαχείριση ΧΞΕ: 

 

• Αναπτύσσοντας περιφερειακά 
σχέδια για τη βελτίωση των 

πολιτικών προστασίας των 
οικοσυστημάτων.  

• Διενεργώντας μελέτες και 
εκδηλώσεις ανταλλαγής 

εμπειριών με σκοπό την πρόταση 

λύσεων για τη διαχείριση ΧΞΕ.  

• Αναπτύσσοντας ένα συνολικό 

πλαίσιο, το οποίο θα βοηθήσει 
τους εταίρους του έργου στην 
αξιολόγηση της τρωτότητας των 
οικοσυστημάτων της περιφέρειάς 
τους. 

Το έργο με μια 
ματιά 

Στόχοι 
Το INVALIS ενώνει 7 εταίρους από 7 χώρες με 
στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 

πολιτικών τους, στηρίζοντας μέτρα πολιτικής 

για την πρόληψη, έγκαιρο εντοπισμό και 
έλεγχο των ΧΞΕ. 

 

Οφέλη 

• Οι δημόσιες διοικήσεις θα ενισχύσουν 

την ικανότητά τους για ουσιαστική 

υλοποίηση πολιτικών διαχείρισης ΧΞΕ.  
• Η ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων 

μερών για τις αρνητικές επιπτώσεις των 

ΧΞΕ στη βιοποικιλότητα, την οικονομία 
και τη δημόσια υγεία θα αυξηθεί. 

• Πάνω από 9 εκ. Ευρώ επιπρόσθετων 

ευκαιριών χρηματοδότησης θα 

αποδεσμευτούν για την υποστήριξη 

έργων και πρωτοβουλιών διαχείρισης 

ΧΞΕ.  

 


