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Προστασία ειδών χλωρίδας 
με προτεραιότητα διατήρησης 
στη διασυνοριακή περιοχή 

Improving the conservation 
of the priority plants in the 
cross-border area

Φορείς υλοποίησης
 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα (Συντονιστής εταίρος)

 Δήμος Θέρμης
 Municipality of Debrca

 Public Enterprise for Management and Protection 
of the multipurpose area - JASEN

 University Sts Cyril and Methodius - Faculty of Forestry in Skopje 

Συνολικός προϋπολογισμός €1 189 618.29 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme

“Greece  - Rebublic of North Macedonia 2014  - 2020” στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας 2: 
Προστασία του περιβάλλοντος  - Μεταφορές και ειδικότερα στο Μέτρο 2.3 Βιώσιμη διαχείριση προστατευόμενων 

περιοχών, οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας.

The project is co-funded by the European Union and by National Funds of the Countries participating 
in the Interreg IPA CBC Programme “Greece  - Republic of North Macedonia 2014  - 2020 in the frame 

of Priority axis 2: Protection of Environment  - Transportation, Specific Objective 2.3:
Sustainable management of protected areas, ecosystems and biodiversity.

Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα δημοσίευση δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις της Eυρωπαϊκής Ένωσης,  
των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής. 

The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Union, 
the participating countries and the Managing Authority.

Project beneficiaries
 Institute of Plant Breeding and Genetic Resources, 

 Hellenic Agricultural Organization Demeter (Lead Beneficiery)
 Municipality of Thermi 
 Municipality of Debrca

 Public Enterprise for Management and Protection 
of the multipurpose area - JASEN

 University Sts Cyril and Methodius - Faculty of Forestry in Skopje 

Total Budget €1 189 618.29 
   



 Ανάπτυξη εφαρμογών GIS
Development of GIS 

applications

3 + 20 
ανεξάρτητες 
βοτανικές 
αποστολές

independent 
botanical 

expeditions

70
1000 

25
περιοχές που εξερευνήθηκαν 
στη Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας 
areas explored in the 

Republic of North Macedonia

50
περιοχές που 

εξερευνήθηκαν 
στην Βόρεια Ελλάδα

areas explored 
in Νorthern Greece

450
ανεξάρτητες συλλογές 
φυτών προτεραιότητας
independent collections 

of plants

200 
 αποξηραμένα δείγματα από 
είδη-υποείδη προτεραιότητας
dried herbarium specimens 

collected

130 

ειδικά προφίλ απειλών
-κινδύνων για φυτά 

προτεραιότητας
species-specific profiles of 

threats-risks 
for priority plants

Όχημα 4x4
 για τις έρευνες πεδίου

vehicle
for field surveys

7000 
φωτογραφίες φυτών 

προτεραιότητας 
και οικοτόπων τους

photos of wild growing 
plants and habitats

300
ανεξάρτητες συλλογές 
σπερμάτων (σπόρων)

seed lots collected

15 0 
συλλεγμένα είδη-υποείδη
 φυτών με προτεραιότητα 

διατήρησης 
plant species and subspecies 

collected

10 
κατηγορίες και υποκατηγορίες 

φυτών με προτεραιότητα 
διατήρησης

categories and subcategories 
of conservation 
priority plants

ημέρες ερευνών πεδίου
days of field research

εκτάρια ερευνηθέντων οικοτόπων
ha of habitats surveyed

3 
μέθοδοι πολλαπλασιασμού

propagation methods

  15 0  
      είδη-υποείδη 

       προτεραιότητας 
       σε εκτός τόπου 

      διατήρηση
priority species-subspecies 
under ex-situ conservation

530 
κωδικοί αναφοράς 

τεκμηριωμένου φυτικού υλικού
accession numbers of 

documented plant material

2600 
καινούρια φυτά 
από μοσχεύματα 

(αγενής πολλαπλασιασμός)
new plants 

from cuttings 
(asexual propagation)

600 
καινούρια φυτά 

από διαίρεση ριζωμάτων 
(αγενής πολλαπλασιασμός)
new plants by root division 

(asexual propagation)

115 0  
καινούρια φυτά από σπέρματα 
(εγγενής πολλαπλασιασμός)

new plants raised 
from seeds 

(sexual propagation)

Ανάπτυξη σχεδίων φύτευσης
Design of planting plans

Πιλοτική εγκατάσταση φυτών προτεραιότητας 
σε χαμηλό υψόμετρο

Pilot establishment of priority plants at low altitude

Ανάπτυξη έρευνας για τη δημιουργία αστικού δικτύου πάρκων «τσέπης»
Development of an original research of an urban pocket park network

Κατασκευή βοτανικού πάρκου στη Καρδία 
Development of a botanic park in Kardia

Μετατροπή κτιρίου ως εκθεσιακού κέντρου 
για την τοπική χλωρίδα στο Δήμο Debrca
Redevelopment of the building as an exhibition 
centre for the local flora in the Municipality of Debrca

Δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού
Public awareness actions

209
ενημερωτικές πινακίδες 
και ταμπέλες ταυτότητας 

ειδών-υποειδών
informative labels 

and plant identity signs 

1000 
φυτά έτοιμα για παράδοση 

στο βοτανικό πάρκο Καρδίας
plants ready to be 

delivered to the Kardia 
Botanical Park

Έρευνα πεδίου - Συλλογή - Τεκμηρίωση
Field research - Collections - Documentation

Εκτός τόπου προστασία
Ex-situ conservation 


