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LIFE ARCTOS/KASTORIA  
(LIFE09 NAT/GR/000333) 

Συντονιστής Εταίρος/ Coordinating Beneficiary:
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή 
Ενότητα Καστοριάς/ Region of Western Macedonia, 
Regional Unity of Kastoria

Εταίροι/ Project Partners:
Αναπτυξιακή Καστοριάς/ Development Agency of 
Kastoria
Καλλιστώ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια 
Ζωή και τη Φύση/ CALLISTO, Wildlife and Nature 
Conservation Society

Τελικό κόστος/ Final cost:  
1.030.000 €, 75% από τα οποία (772.500 €) 
αποτελούν οικονομική συνεισφορά της Ευρ. 
Επιτροπής μέσω του προγράμματος LIFE+ / 
1.030.000 €, 75% of which (772.500 €) contributed 
by EC through the financial tool LIFE+ 

Διάρκεια Έργου/ Project Duration:  
5 έτη (10/2010-09/2015)/ 5 years (10/2010-09/2015)

Φωτογραφίες/ Photos:
Armin Riegler, Γιώργος Μερτζάνης, Αλέξης 
Γιαννακόπουλος/ Armin Riegler, Giorgos Mertzanis, 
Alexis Giannakopoulos
  
Επικοινωνία/Contact:
Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, 
Διοικητήριο, 52100 Καστοριά, Ελλάδα/
Regional Unity of Kastoria,
Dioikitirio, Kastoria, 52100 Greece
Tel: +30-2467350205
Email: info@arctoslife.gr
Web: www.arctoslife.gr
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Περιοχή Εφαρμογής του Έργου: Νομός 
Καστοριάς 
Η ποικιλομορφία των δασικών τύπων 
βλάστησης καθώς και το ψηφιδωτό τοπίο 
στην περιοχή του έργου παρέχει υψηλό βαθμό 
καταλληλότητας ενδιαιτήματος σε σχέση με τις 
οικολογικές απαιτήσεις του είδους-στόχο (καφέ 
αρκούδα).

Project area: Prefecture of Kastoria 
The diversity of forest vegetation types as well 
as the landscape mosaic in the project area 
provides high degree of habitat suitability in 
relation to the ecological requirements of the 
targeted species (brown bear). 
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Η περιοχή παρέμβασης του έργου, 
σε συνάρτηση με την κατανομή της 
αρκούδας στην Ευρώπη, βρίσκεται σε 
κρίσιμη θέση – στο νοτιότερο σημείο της 
στην Ευρώπη- που την κάνει εξαιρετικής 
σημασίας για την διατήρηση των 
μεγάλων σαρκοφάγων σε ολόκληρη την 
ήπειρο. Επιπλέον, από βιογεωγραφικής 
σκοπιάς, ο υποπληθυσμός της αρκούδας 
στο Νομό Καστοριάς λειτουργεί ως 
πληθυσμιακή πηγή για την συντήρηση 
και επιβίωση του υπάρχοντος μικρού 
αριθμού αρκούδων στην γειτονική 
Αλβανία, καθώς και για την διατήρηση 
της τάσης επαναποίκησης περιοχών, 
νοτίως και ανατολικά της περιοχής του 
έργου. 

The project area in relation to the 
brown bear’s European range is 
located in a marginal  zone of the 
continent  -in the southernmost part 
of Europe-  which makes it of major 
importance for conservation in terms 
of large carnivore biodiversity over 
the whole continent. Moreover, from a 
bio-geographic view, the Ursus arctos* 
sub population in Kastoria Prefecture, 
being at the westernmost edge of its 
overall distribution range in Pindos 
operates as a source population both 
for the maintenance and survival of the 
subsisting small subpopulation in the 
neighbouring country (Albania) as for 
the south & eastwards re-colonization 
trends of former bear range in sectors 
within the project area.



8   LIFE ARCTOS / KASTORIA



 LIFE ARCTOS / KASTORIA 9  

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΆ THE CHALLENGE
Η καφέ αρκούδα (Ursus arctos*) αναφέρεται ως είδος 
προτεραιότητας στο Παράρτημα ΙΙ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 
92/43 ΕΟΚ. Σύμφωνα τόσο με την ελληνική όσο και με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία, η καφέ αρκούδα είναι ένα πλήρως 
προστατευόμενο είδος, που περιλαμβάνεται στο Ελληνικό 
Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ειδών.

Η γεωγραφική κατανομή της αρκούδας στην Ελλάδα, καλύπτει 
δύο (2) πυρήνες ξεχωριστών πληθυσμών, που βρίσκονται 
περίπου σε απόσταση 200 χιλιομέτρων μεταξύ τους στο βόρειο-
δυτικό και βόρειο-ανατολικό τμήμα της χώρας, στην οροσειρά 
της Πίνδου και το ορεινό σύμπλεγμα της Ροδόπης αντίστοιχα. 
Κατά την τελευταία δεκαετία, ο συνολικός πληθυσμός της καφέ 
αρκούδας στη χώρα έχει δείξει θετικές τάσεις σε τοπική κλίμακα 
και σήμερα ο ελάχιστος εκτιμώμενος πληθυσμός υπολογίζεται  
σε 190 έως 260 άτομα.

Η αύξηση του πληθυσμού της αρκούδας στην περιοχή τα 
τελευταία χρόνια και η επέκταση της κατανομής της, έχουν 
εντείνει τις πιέσεις στην κτηνοτροφία, γεωργία και μελισσοκομία, 
ανθρώπινες δραστηριότητες που παραμένουν ζωτικές για την 
τοπική οικονομία. 

Παράλληλα, έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις εξοικείωσης 
αρκούδων με τον άνθρωπο, που τις κάνει να πλησιάζουν σε 
κατοικημένες περιοχές. Το 2009 καταγράφηκαν τουλάχιστον 
δύο περιπτώσεις προσέγγισης αρκούδας σε οικισμούς της 
περιοχής (Νεστόριο και Κλεισούρα), ενώ το 2012 παρατηρήθηκε 
προσέγγιση ακόμα και σε αστικά κέντρα (πόλη Καστοριάς). 

Τέλος, η χάραξη και η κατασκευή μέσα στην πρώτη δεκαετία 
του 21ου αιώνα του κλειστού αυτοκινητόδρομου ΚΑ45, που 
συνδέει την Εγνατία Οδό με την Αλβανία, διασχίζοντας το Νομό 
Καστοριάς, αύξησε σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα στα οποία 
εμπλέκονται αρκούδες και έθεσε σε 20 περίπου περιπτώσεις τη 
ζωή ανθρώπων (επιβατών των οχημάτων) σε σοβαρό κίνδυνο.

Σε αυτό το νέο αιτία θνησιμότητας της αρκούδας, θα πρέπει 
να προστεθούν άλλες γνωστές αιτίες ανθρωπογενούς 
θνησιμότητας οι οποίες σχετίζονται με πρακτικές παράνομης 
θανάτωσης αρκούδας (με πυροβόλα όπλα, δηλητηριασμένα 
δολώματα κ.λπ.)

The brown bear (Ursus arctos*) is listed as a priority species in 
Annex II of the European directive 92/43 EEC. Under both Greek 
and European legislation, the Brown Bear is a fully protected 
species, listed in the Greek Red Book of Endangered Species.

Brown bear distributional range in Greece consists of two (2) 
separate population nuclei, located approximately 200 km apart 
in the north-western and north-eastern part of the country, 
respectively in the Pindos range and the Rodopi mountain com-
plex.  Over the last decade, overall brown bear population in 
the country has shown positive trends at a local scale reaching 
today 190-260 individuals minimum. 

Βears in the area show seasonal feeding patterns connected to 
human related food resources while an increased number of 
bear “visits” in or near human settlements in the area, increases 
the risk of bear-human interference causing fear and anxiety to 
the public.

Moreover, the construction of a 72km highway branch (KA45) in 
the first decade of the 21st century, which connects the Egnatia 
highway network with the Greek-Albanian border area, in 
combination with the old national road network, which routes 
in parallel to the new highway, has severe consequences upon 
brown bear habitat and population integrity in the area. Within 
just six months after giving to traffic the new highway, five (5) 
traffic fatalities with bear victims were recorded, putting also 
into high risk drivers’ lives and thus human safety.

To this new mortality cause, should be added known bear 
human caused mortality related to other major causes such as 
poaching (using guns, poisoned baits, etc.).

Η εσκεμμένη παράνομη θανάτωση και 
άλλες αιτίες ανθρωπογενούς θνησιμότητας 
παραμένουν πάνω από το ανώτατο 
«επιτρεπτό» όριο επιβάρυνσης ενός φυσικού 
πληθυσμού αρκούδας, που αντιστοιχεί στο 
4% (Servheen 1994).

Poaching and other human caused bear 
mortality rates are still above the sustainable 
threshold (4%) for a viable bear population 
(Servheen 1994). 
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ΆΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΆΣ 
ΤΙΣ ΆΠΕΙΛΕΣ

CONFRONTING  
THE THREATS

Στο πλαίσιο του έργου, υιοθετήθηκαν πολλές και διαφορετικές 
δράσεις και  μεθοδολογίες για την αντιμετώπιση  των 
προβλημάτων της συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας και  
με σκοπό να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι απειλές και 
οι κίνδυνοι  που προκύπτουν για τη διατήρηση του είδους και 
σχετίζονται με την αλληλεπίδραση ανθρώπου και αρκούδας.

Η χρήση μεθόδων δορυφορικής τηλεμετρίας (με τη χρήση 
ραδιοκολλάρων GSM) συνέβαλαν ουσιαστικά στον εντοπισμό 
και στην οριοθέτηση των πιο κρίσιμων τομέων του βασικού 
εθνικού οδικού δικτύου εντός της περιοχής του έργου 
(συμπεριλαμβανομένου του τμήματος της Εγνατίας Οδού, 
“Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή»), με υψηλότερο κίνδυνο τροχαίων 
ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται αρκούδες (συνήθως 
θανατηφόρα για αρκούδες). Κατά τη διάρκεια του έργου, 9 
αρκούδες ραδιοσημάνθηκαν και παρακολουθούνται .

Επιπλέον, η χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων γενετικής 
έρευνας, σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές μεθόδους 
παρακολούθησης  παρείχαν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με 
την καταλληλότητα, την ποικιλομορφία,  την συνδεσιμότητα  
και την αναπαραγωγική κατάσταση του υποπληθυσμού της 
αρκούδας στην περιοχή.

Η υιοθέτηση νέων καινοτόμων μέτρων ελαχιστοποίησης της 
σύγκρουσης ανθρώπου αρκούδας, όπως οι ειδικοί κάδοι 
απορριμμάτων που δεν μπορούν να ανοίξουν οι αρκούδες, ως 
μέσο για την αποτροπή των αρκούδων από την προσέγγισή 
τους σε οικισμούς και η παράλληλη διάδοση παραδοσιακών 
προληπτικών μέτρων, όπως οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις και 
οι σκύλοι φύλαξης κοπαδιών, αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της 
μεθοδολογίας του έργου.

Το έργο, επίσης, κατάφερε να δημιουργήσει μία Ομάδα 
Άμεσης Επέμβασης για την αρκούδα, έτοιμη να παρέμβει σε 
κάθε περιστατικό αλληλεπίδρασης ανθρώπου και αρκούδας, 
καθώς  και ένα δίκτυο ανταλλαγής και υποστήριξης της χρήσης 
καλών σκύλων φύλαξης κοπαδιών, με πολύ ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα στην προσπάθεια βελτίωσης των όρων 
συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας.

As part of the project, many and diversified activities and meth-
odologies have been adopted in order to tackle the human bear 
coexistence issue and address the bear conservation threats 
adequately. 

Satellite telemetry technique (using GSM radio-collars) essen-
tially contributed in the  identification and delineation of the 
most critical sectors and points over the main national road 
network within the project area (including the Egnatia highway 
stretch “Siatista-Krystallopigi”) presenting the highest risk of 
bear car collision (usually fatal for bears).  During the course of 
the project, 9 bears have been radio tagged and monitored. 

Additionally, the use of up to date genetic methods of inves-
tigation, combined with traditional methods of monitoring 
provided accurate information on the fitness and the diversity, 
structure connectivity and reproductive status of the bear sub-
population in the area.

The adoption of new innovative mitigation measures, like 
bear-proof refuse containers as a means to avert bears from 
approaching human settlements and the dissemination of 
traditional mitigation measures, such as electric fences and 
livestock guarding dogs, that can minimize the damages caused 
from bears in production, have been in the core of the project’s 
methodology. 

The project also managed to both establish a Bear Emergency 
Team, ready to intervene in every bear human conflict situation 
and a network of Livestock Guarding Dogs owners, with positive 
results in bear-human conflict situation.
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ΔΡΆΣΕΙΣ   
ΚΆΙ AΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΆ 

ACTIVITIES  
AND RESULTS

Περιορισμός – εξάλειψη του φαινομένου 
τροχαίων ατυχημάτων με θύματα αρκούδες 
στο οδικό δίκτυο του Ν. Καστοριάς και 
αύξηση της οδικής ασφάλειας για τους 
οδηγούς:

· Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων και ριζική βελτίωση 
τεχνικών προδιαγραφών στο υπό κατασκευή τμήμα 
του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού «Κορομηλιά-
Κρυσταλλοπηγή».

· Τοποθέτηση νέας ενισχυμένης περίφραξης στον κάθετο 
άξονα της Εγνατίας Οδού «Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής» με 
σκοπό την ελαχιστοποίηση των τροχαίων ατυχημάτων με 
θύματα αρκούδες

· Τοποθέτηση ειδικής σήμανσης και τεχνικών αποτρεπτικών 
μέσων στον Κάθετο Άξονα της Εγνατίας Οδού «Σιάτιστας-
Κρυσταλλοπηγής» στο παλιό εθνικό καθώς και στο επαρχιακό 
οδικό δίκτυο του νομού Καστοριάς (ανακλαστήρες), τα οποία 
θα ενισχύσουν σημαντικά τη θωράκιση του αυτοκινητόδρομου, 
βοηθώντας στη μείωση της θνησιμότητας της άγριας 
πανίδας λόγω των τροχαίων ατυχημάτων. Οι προδιαγραφές 
των τεχνικών μέσων και των σημείων τοποθέτησής τους 
έχουν δοθεί, στο πλαίσιο του έργου LIFE, για ένα σύνολο 
22 προειδοποιητικών πινακίδων και 5600 ειδικών 
ανακλαστήρων, που ανακλούν τα φώτα των οχημάτων προς 
τις άκρες του δρόμου μόνο.

· Ραδιοσήμανση και παρακολούθηση 9 αρκούδων με σκοπό 
τη λήψη των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων σε ό,τι αφορά 
στα τροχαία ατυχήματα και την προσέγγιση αρκούδων σε 
οικισμούς.

Restriction – elimination of the phenomenon 
of road accidents involving bears in the road 
network of Kastoria Prefecture and increase 
of road safety for drivers:

· Modification of the Environmental Terms and a radical 
improvement in the technical specifications of the vertical 
axis of Egnatia Odos “Koromilia-Krystallopigi”, which was under 
construction.

· Installation of a new reinforced fencing along the vertical 
axis of Egnatia Odos “Siatista-Krystallopigi” to minimize road 
accidents involving bears.

· Installation of road warning signs and technical 
deterrents(reflectors) in the Vertical Axis of Egnatia Odos, 
”Siatista-Krystallopigi” and in the old national and provincial 
road network of the prefecture of Kastoria, which will 
significantly secure the highway, helping to reduce wildlife 
mortality due to traffic accidents. The specifications of the 
technical means and their installation locations were adopted 
because of the LIFE project, for a total of 22 wildlife warning 
signs and 5600 wildlife warning reflectors that reflect the 
headlights of vehicles towards the roadside only.

· Radiotagging and monitoring of 9 bears in order for the 
appropriate management measures to be adopted regarding 
traffic accidents involving bears and bear approaching in 
human settlements.
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ΔΡΆΣΕΙΣ   
ΚΆΙ AΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΆ 

ACTIVITIES  
AND RESULTS

Αντιμετώπιση των περιστατικών 
προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες 
περιοχές, διάδοση εφαρμογής μέτρων 
πρόληψης ζημιών στην αγροτική οικονομία 
από αρκούδες και βελτίωση των όρων 
συνύπαρξης του ανθρώπου με την άγρια ζωή 
στο Νομό Καστοριάς.

· 32 ηλεκτροφόρες  περιφράξεις και 40 ειδικά 
τροποποιημένοι κάδοι απορριμμάτων, που δεν μπορούν 
να ανοιχτούν από αρκούδα, τοποθετήθηκαν σε περιοχές όπου 
η πιθανότητα συγκρούσεων  ανθρώπου-αρκούδας είναι υψηλή.

· Δημιουργήθηκε δίκτυο ιδιοκτητών Σκύλων Φύλαξης 
Κοπαδιών (23 συμμετέχοντες) και 28 σκυλιά δωρίστηκαν σε 
κτηνοτρόφους ώστε να αποτρέψουν ζημιές από αρκούδες στα 
κοπάδια τους.

· Λειτουργεί Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την αρκούδα 
(ΟΑΕ) η οποία αντιμετώπισε περισσότερα από 50 
περιστατικά σύγκρουσης ανθρώπου-αρκούδας 
επιτυχώς. Επιπλέον,  η λειτουργία της ΟΑΕ θεσμοθετήθηκε 
από την Ελληνική κυβέρνηση μετά από επίσημη αποδοχή 
του πρωτοκόλλου λειτουργίας της ΟΑΕ. Η αποδοχή 
πραγματοποιήθηκε μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

· Οι δράσεις του προγράμματος συνεισέφεραν ουσιωδώς 
στην ενεργοποίηση του «Μέτρου 216 Δράση 1.1». του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, 
σύμφωνα με το οποίο μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι 
έλαβαν οικονομική υποστήριξη για να αγοράσουν και να 
εγκαταστήσουν φορητές ηλεκτροφόρες περιφράξεις σαν 
ένα μέτρο αποτροπής ζημιών από αρκούδα στην περιουσία 
τους.

Addressing the bear approach incidents 
in residential areas, dissemination of 
preventive measures from damages caused 
by bears in agriculture and improvement 
of bear human coexistence conditions in 
Kastoria Prefecture. 

· 32 electric fences and 40 bear-proof refuse containers were 
placed in areas where the probability of human-bear conflict is 
high.

· A Livestock Guarding Dog Network (23 participants) was 
established and 28 dogs were donated to farmers in order to 
prevent damage by bears in their herds.

· A Bear Emergency Team (BET) has been established, which 
has intervened in more than 50 human-bear conflict 
incidents successfully. Furthermore, the operation of the 
BET has been institutionalized by the Greek government after 
the official acceptance of its operating protocol. A Common 
Ministerial Decision has been signed for the approval of all the 
above (Minister of Environment and Minister of Agriculture 
Development).

· Project’s actions contributed substantially to the activation 
of the “Measure 216 Action 1.1.” of the Rural Development 
Programme (RDP) 2007-2013, under which beekeepers and 
farmers have received financial support (subsidy) to buy 
and install electric fences as a measure of preventing damage 
from bears.
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ΔΡΆΣΕΙΣ   
ΚΆΙ AΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΆ 

ACTIVITIES  
AND RESULTS

Βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης 
– ευαισθητοποίησης του κοινού στα 
προαναφερθέντα θέματα:

• Δημιουργία «Προγράμματος Οικο-εθελοντών». Πάνω από 
100  εθελοντές διένειμαν 170 ενημερωτικά φυλλάδια, 
οργάνωσαν  15 εκδηλώσεις,  ενημέρωσαν περισσότερους 
από 500 επισκέπτες και κατοίκους της περιοχής και 
περιποιήθηκαν με κλαδέματα εγκαταλελειμμένους οπωρώνες 
στον Γράμμο.

• 38.100 ενημερωτικά φυλλάδια, εγχειρίδια καλών 
πρακτικών, καθώς και 2500 αφίσες με θέμα τους όρους 
συνύπαρξης αρκούδας και ανθρώπου και διάδοσης των 
μέτρων πρόληψης από ζημιές που προκαλούν τα ζώα αυτά 
στην αγροτική παραγωγή, διανεμήθηκαν.

• Περισσότερες από 14 συναντήσεις και ειδικά σεμινάρια 
πραγματοποιήθηκαν ειδικά προσαρμοσμένα  είτε για το 
ευρύ κοινό είτε για συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφερόμενων 
μελών της κοινωνίας (αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, 
κυνηγετικές οργανώσεις, δημοτικούς υπαλλήλους κλπ). 

• Πραγματοποιήθηκαν 30 προγράμματα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης (18 για μαθητές δημοτικού, 9 για μαθητές 
γυμνασίου και 3 για ενήλικες.)

Improving the level of awareness on above 
issues: 

• Operation of an “Eco-Volunteer Program”: A total of 100 
volunteers distributed 170 leaflets, organized 15 events,  
informed more than 500 tourists and residents, and 
cultivated with pruning abandoned old orchards on Mt. 
Grammos.

• 38.100 brochures and best practice manuals and 2.500 
posters regarding the human bear coexistence conditions and 
the dissemination of preventive measures for damages caused 
by these animals on rural economy were distributed.

• More than 14 meetings and special seminars were held. 
Meetings were specially adapted for either the general public 
or specific stakeholder groups (farmers, breeders, beekeepers, 
hunting organizations, municipal officials, etc.).

• 30 environmental education programs implemented (18 for 
elementary school students, 9 for high school students and 3 
for adults.)
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ΟΦΕΛΗ ΓΙΆ ΤΟΝ 
ΆΝΘΡΩΠΟ ΚΆΙ ΤΗΝ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΆ

BENEFITS FOR THE 
PEOPLE AND LOCAL 
COMMUNITIES 

• Η οικονομία της χώρας επωφελήθηκε μέσω μίας επένδυσης 
ύψους  € 1.030.000 €.  εκ των οποίων 772.500 προήλθαν από 
ευρωπαϊκούς πόρους.

• Δημιουργήθηκαν  30 θέσεις βραχυπρόθεσμης ή 
μακροπρόθεσμης απασχόλησης, κυρίως στην περιοχή του 
έργου.. 

• Μεταφέρθηκε τεχνογνωσία στις τοπικές αρμόδιες αρχές 
(δασική υπηρεσία, τοπική αυτοδιοίκηση κ.λπ.),  για τη 
διαχείριση περιστατικών όπως αυτό  της αρκούδας που 
προσέγγισε αρκετές φορές την πόλη της Καστοριάς το 2012 και 
2013.

 
• Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές άμεσες επενδύσεις σε 

υποδομές σε τοπικό επίπεδο. Αυτές περιλαμβάνουν: 22 
ειδικές πινακίδες οδικής σήμανσης και 5600 ανακλαστήρες 
άγριας πανίδας που τοποθετήθηκαν στο  τοπικό οδικό δίκτυο 
βελτιώνοντας  της οδικής ασφάλειας. 

• An investment of € 1.030.000 in the economy of Greece; € 
772.500 of these were contributed by the EU.

• Short- or long-term employment for people, mostly locals from 
the project area.

• Transfer of know-how to local authorities (forestry service, local 
government etc.), in order to deal with  cases like the one of 
the bear approaching the town of Kastoria in 2012 and 2013.

 
• Significant direct investments in the local infrastructure were 

realized together with other direct benefits for the local 
communities. These include: 22 wildlife warning signs and 
5600 wildlife warning reflectors installed in the project area’s 
road network, improving the overall traffic safety.
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ΆΠΟΔΕΙΞΆΜΕ ΟΤΙ  
Η ΣΎΝΎΠΆΡΞΗ ΤΟΎ 
ΆΝΘΡΩΠΟΎ ΜΕ ΤΗΝ 
ΆΡΚΟΎΔΆ ΕΙΝΆΙ 
ΕΦΙΚΤΗ!

WE HAVE PROVEN 
THAT HUMAN-BEAR 
COEXISTENCE  
IS POSSIBLE!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ! 

Οι υποδομές που δημιουργήθηκαν από το έργο LIFE ενίσχυσαν 
την οδική ασφάλεια και μείωσαν τα τροχαία ατυχήματα που 
απειλούσαν ζωές ζώων και ανθρώπων στην περιοχή.

Η διάδοση χρήσης μέτρων πρόληψης ζημιών συνεχίζεται είτε 
από άλλα προγράμματα (π.χ. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) 
είτε με μικρή υποστήριξη από τους εταίρους του έργου 
(μέσω του δικτύου κατόχων Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών που 
δημιουργήθηκε).

Η λειτουργία Ομάδων Άμεσης Επέμβασης συνεχίζεται με 
χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, αντιμετωπίζοντας 
έμπρακτα περιπτώσεις προσέγγισης ζώων σε κατοικημένες 
περιοχές. 

Η τεχνογνωσία και εμπειρία που αποκτήθηκε από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και η συνέχιση της συνεργασίας τους 
με εξειδικευμένες περιβαλλοντικές οργανώσεις και Φορείς 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, έβαλαν τις βάσεις για 
ακόμα πιο πετυχημένες παρεμβάσεις στο μέλλον. 

WE CONTINUE  
THE EFFORTS TO ENSURE COEXISTENCE IN 
THE FUTURE, TOO! 

The infrastructure created by the LIFE project enhanced road 
safety and reduced traffic accidents which threaten animal and 
human lives in the region.

The deployment of damage prevention measures continue ei-
ther by other programmes (e.g. Rural Development Programme) 
or with support provided by the project partners (through the 
existing Network of Livestock Guarding Dogs Owners).

Bear Emergency Teams operation continuous with funds by the 
Green Fund, addressing cases where bears approach to human 
settlements.

The know-how and expertise transferred to the competent 
services and the continuation of their cooperation with special-
ized environmental organizations and Management Bodies of 
Protected Areas, laid the foundations for even more successful 
operations in the future.








