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Πξόινγνο 
 
Η Ελλάδα διαθζτει ζνα από τα υψηλότερα επίπεδα βιοποικιλότητασ ςτη Μεςόγειο και 
την Ευρϊπη με ταυτόχρονα πολφ υψθλό βακμό ενδθμιςμοφ. Μζχρι ςιμερα, ςε εκνικό 
επίπεδο δεν υπιρχε ζνα πλαίςιο δράςεων με ςτόχο τθν ανάςχεςθ τθσ απϊλειασ τθσ 
βιοποικιλότθτασ και τθσ υποβάκμιςθσ των οικοςυςτθμικϊν υπθρεςιϊν από τισ οποίεσ 
εξαρτιόμαςτε, όπωσ τροφι, πόςιμο νερό, επικονίαςθ, προςταςία από πλθμμφρεσ, κλπ.  
 
Θ διατιρθςθ του βιολογικοφ μασ πλοφτου ςε εκνικό επίπεδο αποτελεί τόςο βαςική 
υποχρζωςη, που ακόμη και εάν δεν υπήρχε, ζπρεπε να την επινοήςουμε, όςο και 
ταυτόχρονα ςθμαντικι ςυμβολι τθσ Ελλάδασ ωσ Κ-Μ τθσ ΕΕ ςτισ Πανευρωπαϊκζσ και 
Παγκόςμιεσ προςπάκειεσ αποτροπισ τθσ απϊλειασ τθσ βιοποικιλότθτασ.  
 
Με αυτά τα δεδομζνα και ςε ανταπόκριςη των υποχρεϊςεων που απορρζουν από το 
άρθρο 6 τησ Διεθνοφσ Σφμβαςησ για τη Βιολογική Ποικιλότητα, τθσ οποίασ θ Ελλάδα είναι 
ςυμβαλλόμενο μζροσ, ςυντάχκθκε θ παροφςα Εκνικι Στρατθγικι και ζνα Σχζδιο Δράςθσ 
υλοποίθςισ τθσ για τα επόμενα 15 χρόνια.  
 
Πλαίςιο για τθ χάραξθ τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ για τθ Βιοποικιλότθτα αποτελοφν: 

α. οι επιςτθμονικζσ διαπιςτϊςεισ για τον πλοφτο, τισ αξίεσ και τισ απειλζσ τθσ 
βιοποικιλότθτασ ςτθν Ελλάδα, 

β. το νομικό πλαίςιο που δεςμεφει τθν ελλθνικι πολιτεία - εκνικό, διεκνζσ και 
Κοινοτικό, ςυμπεριλαμβανομζνου αυτοφ που εναρμονίηει ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ μασ 
διεκνείσ και περιφερειακζσ ςυμβάςεισ και ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ, 

γ. το ςτρατθγικό πλαίςιο, όπωσ οριοκετείται από διάφορα εκνικά, κοινοτικά και διεκνι 
κείμενα, τα οποία θ χϊρα μασ ζχει αποδεχκεί, 

δ. το ςφνολο γενικϊν αρχϊν που κεωροφνται εκ των προτζρων αποδεκτζσ, κακϊσ 
προκφπτουν από τθν θκικι, τισ εκνικζσ μασ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ, και τισ 
επιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ, 

ε. θ ενςωμάτωςθ τθσ διατιρθςθσ και τθσ αειφορικισ χριςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ ςε 
ζνα Εκνικό Στρατθγικό πλαίςιο, 

ςτ. θ διατιρθςθ, θ αποκατάςταςθ και θ ενδυνάμωςθ των δράςεων ενίςχυςθσ τθσ 
βιοποικιλότθτασ ςε όλθ τθν επικράτεια, 

η. θ μακροπρόκεςμθ διατιρθςθ τθσ λειτουργίασ, προςαρμογισ και εξζλιξθσ τθσ 
βιοποικιλότθτασ και θ ιςότιμθ κατανομι των ωφελειϊν τθσ, 

 
Θ Εκνικι Στρατθγικι για τθ Βιοποικιλότθτα τθσ Ελλάδασ αποτελεί ςιμερα μια 
πραγματικότθτα, το τζλοσ μιασ μακράσ πορείασ που ξεκινάει το 1999, πζντε χρόνια μετά τθν 
κφρωςθ με νόμο (ν. 2204/1994) τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ για τθ Βιολογικι Ποικιλότθτα από 
τθ χϊρα μασ και ολοκλθρϊνεται ςιμερα, το 2014. Πιο ςυγκεκριμζνα: 
 
Ζνα προςχζδιο Εκνικισ Στρατθγικισ και Εκνικϊν Σχεδίων Δράςεων είχε κατατεκεί το 1999 
ςτο ΥΠΕΧΩΔΕ από το Ηωολογικό Μουςείο του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν, το οποίο είχε αναλάβει το ςυντονιςμό τθσ εφαρμογισ τθσ Σφμβαςθσ για τθ 
Βιολογικι Ποικιλότθτα ςτθν Ελλάδα. 
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Στθ ςυνζχεια ςχζδιο Εκνικισ Στρατθγικισ ςυντάχκθκε από το Ελλθνικό Κζντρο Βιοτόπων - 
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του Μουςείου Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ, με κατευκφνςεισ από το 
Τμιμα Διαχείριςθσ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ, ςτο πλαίςιο προγράμματοσ δράςεων ςε 
κζματα διαχείριςθσ φυςικοφ περιβάλλοντοσ με φορζα χρθματοδότθςθσ και επίβλεψθσ το 
(τότε) ΥΠΕΧΩΔΕ - Διεφκυνςθ Περιβαλλοντικοφ Σχεδιαςμοφ - Τμιμα Διαχείριςθσ Φυςικοφ 
Περιβάλλοντοσ.  
 
Στθ ςυνζχεια το 2009 κείμενο τζκθκε ςε δθμόςια διαβοφλευςθ, τα αποτελζςματα τθσ 
οποίασ αξιολογικθκαν από άτυπθ ομάδα εργαςίασ μελϊν του ΥΠΕΧΩΔΕ και εξωτερικϊν 
ςυνεργατϊν. Το κείμενο αναςκοπικθκε ςε βάκοσ, εμπλουτίςτθκε και επικαιροποιικθκε εκ 
νζου από ομάδα εργαςίασ μελϊν του Τμιματοσ Διαχείριςθσ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ του 
ΥΠΕΚΑ, εκπροςϊπου τθσ  Διεφκυνςθσ Αιςκθτικϊν Δαςϊν, Δρυμϊν και Θιρασ - Τμιμα 
Διοίκθςθσ και Οργάνωςθσ Θιρασ του ΥΠΕΚΑ, των περιβαλλοντικϊν οργανϊςεων WWF 
Ελλάσ, Greenpeace, Αρκτοφροσ, Ελλθνικι Ορνικολογικι Εταιρεία, Ελλθνικι Εταιρεία 
Περιβάλλοντοσ και Πολιτιςμοφ, MOm, Ελλθνικι Εταιρεία Προςταςίασ τθσ Φφςθσ, Καλλιςτϊ, 
Δίκτυο Μεςόγειοσ SOS και Αρχζλων. Το κείμενο αξιολόγθςε, αναςκόπθςε, εμπλοφτιςε και 
επιμελικθκε θ Επιτροπι ‘Φφςθ 2000’, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του Νόμου 3937/2011.  
 
Θ τελικι επεξεργαςία και ςθμερινι μορφι του κειμζνου τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ για τθ 
Βιοποικιλότθτα είναι προϊόν τθσ ςυνεργαςίασ του Τμιματοσ Διαχείριςθσ Φυςικοφ 
Περιβάλλοντοσ, τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Συντονιςμοφ Περιβαλλοντικϊν Δράςεων (ΕΥΣΠΕΔ) 
και τθσ Ομάδασ Διοίκθςθσ Ζργου (ΟΔΕ) για τισ Προςτατευόμενεσ Περιοχζσ και τθ Φφςθ που 
ςυγκροτικθκε ςτο ΥΠΕΚΑ τον Οκτϊβριο του 2013.   
 
Το τελικό αποτζλεςμα είναι άκροιςμα ςυλλογικϊν προςπακειϊν με ςθμαντικι ςυμβολι 
Υπθρεςιϊν του ΥΠΕΚΑ και άλλων Υπουργείων, Πανεπιςτθμίων, τθσ Εκνικισ Επιτροπισ 
"Φφςθ 2000", Μθ Κυβερνθτικϊν Περιβαλλοντικϊν Οργανϊςεων, και άλλων Φορζων που 
εμπλζκονται ςτθ Διαχείριςθ με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ Φφςθσ και τθσ Βιοποικιλότθτασ ςτθ 
διάρκεια των τελευταίων 14 χρόνων.  

 
Στο πλαίςιο αυτισ τθσ πρϊτθσ Εκνικισ Στρατθγικισ για τθ Βιοποικιλότθτα τθσ Ελλάδασ, 
προςκαλοφμε όλουσ τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ - τισ κεντρικζσ και τισ περιφερειακζσ 
υπθρεςίεσ, τθν Αυτοδιοίκθςθ, τουσ οικονομικοφσ εταίρουσ, τισ Μθ Κυβερνθτικζσ 
Περιβαλλοντικζσ Οργανϊςεισ, τουσ φορείσ ζρευνασ - να ςυμμετάςχουν ενεργά ςτο 
ςχεδιαςμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηςη των αποτελεςμάτων των δράςεων για τθ 
διατιρθςθ και ορκολογικι διαχείριςθ του βιολογικοφ μασ πλοφτου.  
 

 
Ο Υπουργόσ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ 

 
Γιάννθσ Μανιάτθσ 
     9.01.2014 
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Α. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ζ βηνινγηθή πνηθηιφηεηα ή βηνπνηθηιφηεηα αλαθέξεηαη ζε φιε ηελ πνηθηιία ησλ 

κνξθψλ ηεο δσήο. Έηζη, ν φξνο «βηνπνηθηιφηεηα» νπζηαζηηθά αγθαιηάδεη φιε ηε δσή 

πάλσ ζηε Γε. Ζ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, παξάιιεια κε ηελ 

επηζηεκνληθψο ηεθκεξησκέλε δηαπίζησζε απψιεηαο θαη απεηινχκελεο απψιεηάο ηεο 

παγθνζκίσο, νδήγεζαλ ζηελ απνδνρή ηεο αλάγθεο ζπληνληζκέλεο δξάζεο ζε 

δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο. Ζ δηάζθεςε θνξπθήο ηνπ Ρίν, ην 1992, ζηελ 

νπνία ππεγξάθε ε χκβαζε γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα, ήηαλ ε πξψηε 

αλαγλψξηζε ζε δηεζλέο πνιηηηθφ επίπεδν απηήο ηεο αλάγθεο θαη ήηαλ εθεί φπνπ 

νπζηαζηηθά θαζηεξψζεθε ν φξνο βηνπνηθηιφηεηα.   

Ο ζθνπφο ηεο δηεζλνχο χκβαζεο γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα, φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 1 απηήο, είλαη «ε δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο, ε αεηθνξηθή ρξήζε 

ησλ ζπληζησζψλ ηεο θαη ν δίθαηνο θαη ηζφηηκνο θαηακεξηζκφο ησλ πιενλεθηεκάησλ, 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ γελεηηθψλ πφξσλ …». Ζ Διιάδα απνηειεί 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ζε απηή ηε δηεζλή χκβαζε, ηελ νπνία θαη θχξσζε κε λφκν, ην 

1994 (λ. 2204/ΦΔΚ Α 59). 

Σν άξζξν 6 ηεο χκβαζεο γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα θαιεί θάζε πκβαιιφκελν 

Μέξνο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο πεξηζηάζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, 

 λα αλαπηχζζεη εζληθέο ζηξαηεγηθέο, ζρέδηα ή πξνγξάκκαηα γηα ηε δηαηήξεζε 

θαη αεηθνξηθή ρξήζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο ή λα πξνζαξκφδεη γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ ππάξρνπζεο ζηξαηεγηθέο, ζρέδηα ή πξνγξάκκαηα, ηα νπνία 

πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 

χκβαζε θαη 

 λα ελζσκαηψλεη, φζν απηφ είλαη δπλαηφ θαη ελδεδεηγκέλν, ηε δηαηήξεζε θαη 

αεηθνξηθή ρξήζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο ζηα ζρεηηθά ηνκεαθά θαη 

δηαηνκεαθά ζρέδηα, πξνγξάκκαηα θαη πνιηηηθέο. 

Δπηπιένλ, ην 2001, νη επηθεθαιήο θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΔΔ) έζεζαλ σο ζηφρν «λα αλαραηηίζνπλ ηελ απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

(ζηελ ΔΔ) έσο ην 2010», ελψ ην 2002, νη εγέηεο 130 θξαηψλ δεζκεχηεθαλ λα 

«κεηψζνπλ δξαζηηθά ην ξπζκφ απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (ζε παγθφζκην 

επίπεδν) έσο ην 2010».  

Γεδνκέλνπ φηη νη ζηφρνη πνπ εηέζεζαλ γηα ην 2010 δελ έρνπλ επηηεπρζεί θαη ε 

απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο βαίλεη απμαλφκελε, ε δέθαηε δηάζθεςε ησλ κεξψλ (CoP10) 

ηεο ζχκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε βηνινγηθή πνηθηιφηεηα (CBD), πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ναγθφγηα ηεο Ηαπσλίαο ην 2010, θαηέιεμε κεηαμχ άιισλ 

ζηελ έγθξηζε παγθφζκηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα 2011-2020. 

ηελ απφθαζε πεξηιακβάλεηαη ην φξακα (vision) ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηε 

βηνπνηθηιφηεηα «δψληαο ζε αξκνλία κε ηε θχζε, ζε έλα θφζκν φπνπ ε βηνπνηθηιφηεηα 

αμηνινγείηαη, δηαηεξείηαη, απνθαζίζηαηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά, δηαηεξψληαο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ, δηαηεξψληαο έλα πγηή πιαλήηε θαη παξέρνληαο 

νθέιε νπζηψδε θαη απαξαίηεηα γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο». Ζ απνζηνιή ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ (mission), είλαη «ε αλάιεςε απνηειεζκαηηθψλ θαη επεηγνπζψλ 

ελεξγεηψλ γηα ηελ αλάζρεζε ηεο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θαη κέρξη ην 2020 λα 
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εμαζθαιηζηεί ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ε ζπλέρηζε ηεο 

παξνρήο ησλ νπζησδψλ θαη απαξαίηεησλ  ιεηηνπξγψλ  ηνπο, δηαζθαιίδνληαο ηελ 

πνηθηιία ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε, ζπκβάιινληαο ζηελ αλζξψπηλε επκάξεηα θαη ζηελ 

εμάιεηςε  ηεο θηψρηα». Σν ηξαηεγηθφ ρέδην πεξηιακβάλεη 5 ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο 

(strategic goals), νη νπνίνη εμεηδηθεχνληαη ζε 20 επηκέξνπο ζηφρνπο (headline targets) 

νη νπνίνη ζπκθσλήζεθαλ λα αλαθέξνληαη σο ηφρνη ηεο Aichi (Aichi Targets) απφ ηελ 

πεξηνρή ηεο Ηαπσλίαο πνπ βξίζθεηαη ε πφιε ηεο Ναγθφγηα. 

Σν πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο1 πηνζέηεζε ην Μάξηην 2010 ηα ζρεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔ2, ζχκθσλα κε ηα νπνία 

αλαλεψζεθε θαη δηεπξχλζεθε ν επξσπατθφο ζηφρνο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα σο 

αθνινχζσο:  

 Μαθξνπξφζεζκν φξακα: Μέρξη ην 2050, ε βηνπνηθηιφηεηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη νη νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, δειαδή ην θπζηθφ ηεο 

θεθάιαην, ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ, απνηηκεζνχλ θαη απνθαηαζηαζνχλ, 

ιφγσ ηεο εγγελνχο αμίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο αιιά θαη ηεο νπζηψδνπο  

ζπκβνιήο ηνπο ζηελ αλζξψπηλε επεκεξία θαη νηθνλνκηθή επκάξεηα, έηζη ψζηε 

λα απνηξαπνχλ θαηαζηξνθηθέο αιιαγέο πνπ νθείινληαη ζηελ απψιεηα 

βηνπνηθηιφηεηαο. 

 Πξσηαξρηθφο ζηφρνο: Ζ αλάζρεζε ηεο απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο 

ππνβάζκηζεο ησλ νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ΔΔ κέρξη ην 2020 θαη ε 

απνθαηάζηαζή ηνπο, ζην βαζκφ ηνπ εθηθηνχ, κε παξάιιειε ελίζρπζε ηεο 

ζπκβνιήο ηεο ΔΔ ζηελ απνηξνπή ηεο απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο 

παγθνζκίσο. 
 

Με βάζε ην λέν απηφ ζηφρν γηα ην 2020, θαη ζην πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ νξάκαηνο γηα 

ην 2050, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε 

βηνπνηθηιφηεηα κε ηίηιν: «Ζ αζθάιεηα ηεο δσήο καο, ην θπζηθφ  καο θεθάιαην: 

ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα κε νξίδνληα ην 2020».3  

Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα κε νξίδνληα ην 2020 νξίδεη ην πιαίζην δξάζεο γηα 

ηελ επφκελε δεθαεηία θαη πεξηιακβάλεη έμη αιιεινυπνζηεξηδφκελνπο θαη 

αιιειέλδεηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν γηα ην 

2020. Όινη καδί ζα ζπκβάινπλ ζηελ αλάζρεζε ηεο απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο 

ππνβάζκηζεο νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ, ελψ ν θαζέλαο ρσξηζηά επηδηψθεη λα 

θαιχςεη έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα: πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ ζρεηηθψλ νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ (εηδηθνί ζηφρνη 1 θαη 2), 

ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο ζπκβνιήο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο θαη κείσζε ησλ 

βαζηθψλ πηέζεσλ πνπ δέρεηαη ε βηνπνηθηιφηεηα ηεο ΔΔ (εηδηθνί ζηφρνη 3, 4 θαη 5) θαη 

αχμεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο ΔΔ ζηελ παγθφζκηα βηνπνηθηιφηεηα (εηδηθφο ζηφρνο 6). 

                                                           
1
  πκπεξάζκαηα Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 25-26

εο
 Μαξηίνπ 2010. EUCO7/10. Βξπμέιιεο, 26.3.2010. 

2
 «Βηνπνηθηιφηεηα: Μεηά ην 2010 – Όξακα θαη ζηφρνη ζε επίπεδν ΔΔ θαη παγθφζκην επίπεδν θαη δηεζλέο 
θαζεζηψο πξφζβαζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηα νθέιε (ABS)» πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ. 7536/2010. 
Βξπμέιιεο, 16.3.2010. 

3
 COM (2011) 244 ηειηθφ: Αλαθνίλσζε ηεο επηηξνπήο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ. Ζ αζθάιεηα ηεο 
δσήο καο ην θπζηθφ καο θεθάιαην: ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα κε νξίδνληα ην 2020. 
Βξπμέιιεο 3.5.2011  
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Κάζε εηδηθφο ζηφρνο αλαιχεηαη ζε κηα δέζκε δξάζεσλ νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνθιήζεηο πνπ θαιχπηεη ν ζηφρνο.  

Σν πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνλ Ηνχλην 2011, ελέθξηλε ζπκπεξάζκαηα κε 

ηα νπνία πηνζεηείηαη ε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα κε νξίδνληα ην 20204. 

Ζ ζηξαηεγηθή απηή απνηειεί ην θχξην κέζν ηεο ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν λένο 

ζηφρνο ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε νξίδνληα ην 2020. 

ην επφκελν πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Γεθέκβξηνο 2011), πηνζεηήζεθαλ 

ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ εθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο5. Οη ππνπξγνί 

δήισζαλ φηη «είλαη αλαγθαία κηα ζπληνληζκέλε θαη νξζνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο». Πξνζδηφξηζαλ ηα βαζηθά κέξε ησλ εξγαζηψλ θαη 

θάιεζαλ ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηχμεη θαη λα εγθξίλεη θνηλφ πιαίζην εθαξκνγήο κε ηα 

θξάηε κέιε. Σν πκβνχιην θάιεζε επίζεο ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα 

ελζσκαηψζνπλ θαη λα εμνξζνινγήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή φισλ ησλ ζρεηηθψλ Δπξσπατθψλ θαη Δζληθψλ ηνκεαθψλ 

πνιηηηθψλ. Σέινο, ε Δπηηξνπή εθιήζε λα ππνβάιεη έθζεζε γηα ηελ ζεκεηνχκελε 

πξφνδν φζνλ αθνξά ην θνηλφ πιαίζην εθαξκνγήο ζηηο αξρέο ηνπ 2012. 

Ζ Διιάδα δηαζέηεη απφ ηα πςειφηεξα επίπεδν βηνπνηθηιφηεηαο ζηε Μεζφγεην θαη ηελ 

Δπξψπε κε πςειφ βαζκφ ελδεκηζκνχ. Χζηφζν, δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί ην 

πιαίζην ησλ δξάζεσλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ αλάζρεζε ηεο απψιεηάο ηεο. Με απηά 

ηα δεδνκέλα θαη ζε αληαπφθξηζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

χκβαζε γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα, ηεο νπνίαο ε Διιάδα είλαη ζπκβαιιφκελν 

κέξνο, ζπληάζζεηαη ε παξνχζα ζηξαηεγηθή. Πιαίζην γηα ηε ράξαμε ηεο Δζληθήο 

ηξαηεγηθήο γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα απνηεινχλ: 

α. νη επηζηεκνληθέο δηαπηζηψζεηο γηα ηνλ πινχην, ηηο αμίεο θαη ηηο απεηιέο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ Διιάδα, 

β. ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δεζκεχεη ηελ ειιεληθή πνιηηεία - εζληθφ, δηεζλέο θαη 

Κνηλνηηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απηνχ πνπ ελαξκνλίδεη ζην δίθαην ηεο 

ρψξαο καο δηεζλείο θαη πεξηθεξεηαθέο ζπκβάζεηο θαη επξσπατθέο νδεγίεο, 

γ. ην ζηξαηεγηθφ πιαίζην, φπσο νξηνζεηείηαη απφ δηάθνξα εζληθά, θνηλνηηθά θαη 

δηεζλή θείκελα, ηα νπνία ε ρψξα καο έρεη ελζηεξληζηεί θαη 

δ. ην ζχλνιν γεληθψλ αξρψλ πνπ ζεσξνχληαη εθ ησλ πξνηέξσλ απνδεθηέο, 

θαζψο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εζηθή, ηηο εζληθέο καο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο, 

θαη ηηο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο. 

Καηά ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο ηξαηεγηθήο εθηφο ησλ πξνεγνχκελσλ απαηηήζεσλ 

ιακβάλεηαη ππφςε ε απφθαζε (ΗΥ/8) ηεο 9εο Γηάζθεςεο ησλ πκβαιιφκελσλ Μεξψλ 

ζηε χκβαζε γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα (Βφλλε, Μάηνο 2008), ε νπνία θαιεί ηα 

πκβαιιφκελα Μέξε λα αλαπηχμνπλ Δζληθέο ηξαηεγηθέο θαη ρέδηα Γξάζεο θαη 

πεξηέρεη εηδηθφηεξεο ππνδείμεηο ζε φηη αθνξά ηα εμήο πεδία: 1) Δπίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο χκβαζεο, 2) πζηαηηθά ηνηρεία ησλ Δζληθψλ ηξαηεγηθψλ θαη ρεδίσλ Γξάζεο, 

                                                           
4
 Council of the European Union, 3103

rd
 Council meeting, Environment, Luxemburg 21 June 2011, Ref 

11827/11  
5
 Council of the European Union, 3139

th
 Council meeting, Environment, Brussels 19 December 2011, 

Ref 18786/11 
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3) Γηαδηθαζίεο Τπνζηήξημεο θαη 4) Παξαθνινχζεζε θαη Αλαζθφπεζε. Δπίζεο έρεη 

ιεθζεί ππφςε ε ηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα κε 

νξίδνληα ην 2020 (2011). 

Υξνληθφο νξίδνληαο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο είλαη ε δεθαπεληαεηία (2013 – 2028), 

αιιά ηαπηφρξνλα ηίζεληαη  νη βάζεηο θαη δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα δξάζεηο 

θαη πέξαλ απηνχ ηνπ νξίδνληα.  

Πξνζρέδην Δζληθήο ηξαηεγηθήο θαη Δζληθψλ ρεδίσλ Γξάζεσλ είρε θαηαηεζεί ην 

1999 ζην ΤΠΔΥΧΓΔ απφ ην Εσνινγηθφ Μνπζείν ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ην νπνίν είρε αλαιάβεη ην ζπληνληζκφ ηεο εθαξκνγήο ηεο 

χκβαζεο γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα ζηελ Διιάδα. 

ηε ζπλέρεηα ζρέδην Δζληθήο ηξαηεγηθήο ζπληάρζεθε απφ ην Διιεληθφ Κέληξν 

Βηνηφπσλ - Τγξνηφπσλ (ΔΚΒΤ) ηνπ Μνπζείνπ Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο, κε 

θαηεπζχλζεηο απφ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην 

πξνγξάκκαηνο δξάζεσλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε θνξέα 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη επίβιεςεο ην (ηφηε) ΤΠΔΥΧΓΔ - Γηεχζπλζε Πεξηβαιινληηθνχ 

ρεδηαζκνχ - Σκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο. ηε ζπλέρεηα ην θείκελν 

ηέζεθε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο αμηνινγήζεθαλ απφ 

άηππε νκάδα εξγαζίαο κειψλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ. Σν 

θείκελν αλαζθνπήζεθε ζε βάζνο, εκπινπηίζηεθε θαη επηθαηξνπνηήζεθε εθ λένπ απφ 

νκάδα εξγαζίαο κειψλ ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ 

ΤΠΔΚΑ, εθπξνζψπνπ ηεο  Γηεχζπλζεο Αηζζεηηθψλ Γαζψλ, Γξπκψλ θαη Θήξαο - 

Σκήκα Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο Θήξαο ηνπ ΤΠΔΚΑ, ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

νξγαλψζεσλ WWF Διιάο, Greenpeace, Αξθηνχξνο, Διιεληθή Οξληζνινγηθή 

Δηαηξεία, Διιεληθή Δηαηξεία Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ, MOm, Διιεληθή Δηαηξεία 

Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, Καιιηζηψ, Γίθηπν Μεζφγεηνο SOS θαη Αξρέισλ. Σν θείκελν 

αμηνιφγεζε, αλαζθφπεζε, εκπινχηηζε θαη επηκειήζεθε ε Δπηηξνπή „Φχζε 2000‟, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Νφκνπ 3937/2011. Ζ ηειηθή επεμεξγαζία θαη κνξθή 

ηνπ θεηκέλνπ ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα δφζεθε κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, ηεο Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο πληνληζκνχ Πεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ (ΔΤΠΔΓ) θαη ηεο Οκάδαο 

Γηνίθεζεο Έξγνπ (ΟΓΔ) γηα ηηο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο θαη ηε Φχζε πνπ 

ζπγθξνηήζεθε ζην ΤΠΔΚΑ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013.   
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Α.1. ΟΡΙΜΟΙ  

Ζ βηνινγηθή πνηθηιφηεηα ή βηνπνηθηιφηεηα αλαθέξεηαη ζε φιε ηελ πνηθηιία ησλ 

κνξθψλ ηεο δσήο: ζε θπηά, δψα, κηθξννξγαληζκνχο, ηα γνλίδηα πνπ πεξηέρνπλ θαη ηα 

νηθνζπζηήκαηα πνπ ζρεκαηίδνπλ. Έηζη, ν φξνο «βηνπνηθηιφηεηα» αγθαιηάδεη φιε ηε 

δσή ζηε Γε. 

Ζ βηνπνηθηιφηεηα ζπλήζσο εμεηάδεηαη ζε ηξία επίπεδα: ηε γελεηηθή πνηθηιφηεηα (κέζα 

ζε θάζε είδνο), ηελ πνηθηιφηεηα ησλ εηδψλ θαη ηελ πνηθηιφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

Σα ηξία απηά επίπεδα αληηζηνηρνχλ ζηα ηζάξηζκα ζεκειηψδε θαη ηεξαξρηθά 

ζπλδεδεκέλα επίπεδα νξγάλσζεο ηεο δσήο.  

Ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:  

Χο „βηνινγηθή πνηθηιόηεηα’ (biological diversity) λνείηαη ε πνηθηιία ησλ δψλησλ 

νξγαληζκψλ θάζε πξνέιεπζεο πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, ρεξζαίσλ, 

ζαιαζζίσλ θαη άιισλ πδαηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη νηθνινγηθψλ ζπκπιεγκάησλ, 

ησλ νπνίσλ απνηεινχλ κέξνο. Πεξηιακβάλεη ηελ πνηθηιφηεηα εληφο ησλ εηδψλ, 

κεηαμχ εηδψλ θαη κεηαμχ νηθνζπζηεκάησλ.  

Χο „γελεηηθό πιηθό‟ (genetic material) λνείηαη θάζε είδνπο θπηηθφ, δστθφ, κηθξνβηαθφ 

ή άιιεο πξνέιεπζεο πιηθφ πνπ πεξηέρεη ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο θιεξνλνκηθφηεηαο. 

Χο „γελεηηθόο πόξνο‟ (genetic resource) λνείηαη γελεηηθφ πιηθφ πθηζηάκελεο ή ελ 

δπλάκεη πθηζηάκελεο αμίαο. 

Χο „ρώξα πνπ παξέρεη γελεηηθνύο πόξνπο‟ (country providing genetic resources) 

λνείηαη ε ρψξα πνπ δηαζέηεη γελεηηθνχο πφξνπο πνπ ζπιιέγνληαη απφ επηηφπηεο 

πεγέο (in-situ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν πιεζπζκψλ άγξησλ φζν θαη 

εμεκεξσκέλσλ ή θαηνηθίδησλ εηδψλ, ή πνπ ζπιιέγνληαη απφ βηνινγηθφ πιηθφ πνπ 

βξίζθεηαη εθηφο ηεο θπζηθήο πεξηνρήο εμάπισζήο ηνπ (ex-situ) θαη ην νπνίν 

πξνέξρεηαη απφ ηελ ελ ιφγσ ρψξα.  

Χο „πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή‟ (protected area) λνείηαη κηα γεσγξαθηθά 

θαζνξηζκέλε πεξηνρή, ε νπνία ππφθεηηαη ζε ξπζκίζεηο θαη ιεηηνπξγεί έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλνληαη εηδηθνί ζηφρνη πξνζηαζίαο 

Χο „αεηθνξηθή ρξήζε‟ (sustainable use) λνείηαη ε ρξήζε ζπζηαηηθψλ ηεο βηνινγηθήο 

πνηθηιφηεηαο, θαηά ηξφπν θαη θαηά αλαινγία ηέηνηα πνπ δελ πξνθαιείηαη 

καθξνπξφζεζκα ζπξξίθλσζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο, έηζη ψζηε λα δηαηεξεί ηελ 

ηθαλφηεηά ηεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο επηδηψμεηο ησλ ζεκεξηλψλ θαη 

ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. 

Χο „νηθνζύζηεκα‟ (ecosystem) λνείηαη κηα νξγαλσκέλε ελφηεηα αβηνηηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη έκβησλ φλησλ πνπ ζπλππάξρνπλ ζην ρψξν, αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη 

αληαιιάζζνπλ χιε ή πιεξνθνξίεο κε θηλεηήξηα δχλακε ηελ ελέξγεηα. Κάζε 

νηθνζχζηεκα είλαη έλα απζαίξεηα νξηδφκελν ηκήκα ηεο βηφζθαηξαο. 

Χο „ελδηαίηεκα‟ (habitat), λνείηαη ν ρψξνο αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο (βηνηηθά θαη αβηνηηθά) κε ηα νπνία απηφο ζπλδέεηαη, φπνπ δεη ή κπνξεί 

λα δήζεη ν πιεζπζκφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. Με ηε ζηελή απηή έλλνηα, ην 

ελδηαίηεκα αλαθέξεηαη πάληα ζε ζπγθεθξηκέλν είδνο. Δλαιιαθηηθά ηνπ φξνπ 

ελδηαίηεκα, ζηνπο ηίηινπο Οδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Γηεζλψλ 

πκβάζεσλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο „νηθόηνπνο‟. Χο „ηύπνη νηθνηόπσλ’ 
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λννχληαη κνλάδεο ρψξνπ πνπ δηαθξίλνληαη θαη νξίδνληαη κε βάζε θπξίαξρα ζηνηρεία 

βιάζηεζεο θαη θπξίαξρεο ρισξίδαο ή αβηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Χο „άκεζεο απεηιέο‟ (direct threats) γηα ηε δηαηήξεζε ησλ εηδψλ θαη ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ λννχληαη νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη, 

πξνθαινχλ, ή κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απψιεηα ή ππνβάζκηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

θαη παξεκπφδηζε ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ. 

Χο „γελεζηνπξγά ή βαζύηεξα αίηηα‟ (underlying or root causes) ησλ απεηιψλ 

νξίδνληαη νη θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί, ζεζκηθνί ή πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο 

πνπ επηηξέπνπλ ή ζπκβάιινπλ ζηελ χπαξμε ησλ άκεζσλ απεηιψλ. 

 

Χο „εηζβάιινλ μεληθό είδνο‟ (invasive alien species) λνείηαη ην κε απηφρζνλ (μεληθφ) 

είδνο πνπ έρεη εηζαρζεί ή εμαπισζεί ζε κηα πεξηνρή, πέξαλ ηεο πεξηνρήο θπζηθήο ηνπ 

εμάπισζεο, θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πνιιαπιαζηάδεηαη απφ κφλν ηνπ ζηε θχζε, 

θαηαιακβάλνληαο δσηηθφ ρψξν ζε θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη εθηνπίδνληαο 

απηφρζνλα είδε θαη βηνθνηλφηεηεο. 

Χο „ελδεκηθό„ (endemic) νξίδεηαη έλα βηνινγηθφ είδνο πνπ δεη απνθιεηζηηθά ζε έλαλ 

νξηνζεηεκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν.   

Χο „θόθθηλνο θαηάινγνο„ (red list) ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο 

Φχζεο (IUCN) λνείηαη κία θαηαγξαθή ηεο παγθφζκηαο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ 

εηδψλ δψσλ, θπηψλ θαη κπθήησλ ηνπ πιαλήηε. Καη‟ αλαινγία θαη αθνινπζψληαο ηελ 

IUCN, πνιιά θξάηε ζπληάζζνπλ εζληθνύο θφθθηλνπο θαηαιφγνπο γηα ηα είδε ηεο 

επηθξάηεηάο ηνπο. 

Χο „γεώηνπνη„ (geotopes) λννχληαη νη γεσινγηθέο - γεσκνξθνινγηθέο εκθαλίζεηο θαη 

κνξθέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο ηεο Γεο, είλαη 

ζεκαληηθνί κάξηπξεο ηεο καθξάο εμέιημήο ηεο ή δείρλνπλ ζχγρξνλεο θπζηθέο, 

γεσινγηθέο  δηεξγαζίεο πνπ ζπλερίδνπλ λα εμειίζζνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε.  

 

 Α.2. ΑΞΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

Ζ βηνπνηθηιφηεηα, σο απνηέιεζκα εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο, είλαη αλαγθαία γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο δσήο πάλσ ζηε Γε. ην πιαίζην απηφ, θάζε είδνο έρεη εγγελή αμία, 

αλεμάξηεηε ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπ ζηνλ άλζξσπν, ζε άιια είδε ή ζην νηθνζχζηεκα, 

ζην νπνίν αλήθεη. Ο φξνο „εγγελήο αμία‟ ζπλδέεηαη κε ηελ εζηθή παξαδνρή φηη 

δηθαίσκα ζηε δσή έρνπλ φινη νη νξγαληζκνί αλεμάξηεηα απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ην 

βηνινγηθφ καο είδνο. Δπνκέλσο, ν άλζξσπνο έρεη ηελ εζηθή ππνρξέσζε λα 

πξνζηαηεχζεη ηε βηνπνηθηιφηεηα, κηαο θαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ είλαη εθείλεο πνπ 

θπξίσο επζχλνληαη γηα ηελ απψιεηά ηεο, ζήκεξα, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηζηνξηθψλ ρξφλσλ, ηνπιάρηζηνλ.  

Ζ πξαγκαηηθή αμία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα απνηηκεζεί κε 

νηθνλνκηθνχο φξνπο, θαζψο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ (ecosystem services) θαη ηα αγαζά πνπ καο πξνζθέξνπλ. Ζ 

αλαγλψξηζε απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ νδεγεί ζε απφπεηξεο νηθνλνκηθήο 

απνηίκεζεο πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα εηθφλα γηα ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ 

πξνζθέξεη ε βηνπνηθηιφηεηα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
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Χο «ππεξεζίεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ» νξίδνληαη νη δηεξγαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη σθεινχλ ηνλ άλζξσπν. χκθσλα κε ηελ 

Αμηνιφγεζε ηεο Υηιηεηίαο6, νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ηνπο είλαη νη αθφινπζεο: 

o Τπνζηεξηθηηθέο (supporting): ηηο ππεξεζίεο απηέο ζπγθαηαιέγνληαη βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο, σο ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο 

θαηαδεηθλχνληαη ε δηαηήξεζε ηνπ θχθινπ ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, ν 

ζρεκαηηζκφο θαη ε δηαηήξεζε ηνπ εδάθνπο θαη ε ππνζηήξημε ηνπ ζπλφινπ ηεο 

πξσηνγελνχο παξαγσγήο. 

o Πξνκεζεπηηθέο (provisioning): Οη ππεξεζίεο απηέο αθνξνχλ ηελ παξνρή 

αγαζψλ, φπσο ηξνθίκσλ, λεξνχ, μπιείαο, θπζηθψλ ηλψλ, θαπζίκσλ, 

θαξκαθεπηηθψλ πιψλ. 

o Ρπζκηζηηθέο (regulating): ε απηέο εληάζζνληαη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξφιεςε ή θαη ηελ εμνκάιπλζε αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, αιιά θαη ηελ 

εμπγίαλζε πνιχηηκσλ θπζηθψλ πφξσλ. Χο ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο δηεξγαζίεο 

απηέο αλαθέξνληαη ε ξχζκηζε ηνπ θιίκαηνο, ε πξφιεςε ησλ πιεκκπξηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη επηδεκηψλ θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ.  

o Πνιηηηζκηθέο (cultural): Ζ δεκηνπξγία ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ ηεο Γεο έρεη 

βαζηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηε βηνπνηθηιφηεηα θάζε πεξηνρήο ηεο Γεο. Γηα 

απηφ ην ιφγν, νη πνιηηηζκηθέο ππεξεζίεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο πεξηιακβάλνπλ 

ηελ αηζζεηηθή, πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ έσο θαη 

ζήκεξα.    

χκθσλα κε άιιε θαηεγνξηνπνίεζε, κε βάζε λεφηεξε κειέηε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οξγαληζκνχ Πεξηβάιινληνο7, νη αμίεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

δηαθξίλνληαη ζε: 

o ρξεζηηθέο αμίεο (use values):  

o άκεζεο ρξήζεο (direct use) (π.ρ. αιηεία, αλαςπρή, άξδεπζε), 

o έκκεζεο ρξήζεο (indirect use) (π.ρ. πξνζηαζία απφ πιεκκχξεο, 

απνκάθξπλζε ξχπσλ) θαη  

o ελδερφκελεο/κειινληηθήο ρξήζεο (optional use), δειαδή ππεξεζίεο 

πνπ απνθηνχλ αμία γηα ηελ πξννπηηθή ηνπο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην 

κέιινλ  

o ειεχζεξεο/κε ρξεζηηθέο αμίεο (non-use values), νη νπνίεο δελ αληηζηνηρνχλ ζε 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε αιιά έρνπλ αμία θαη κφλν πνπ πθίζηαληαη, 

κεηαβηβάδνληαη, θιεξνδνηνχληαη (π.ρ. ε αμία ηνπ λα δηαθπιάζζεηαη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηηο κειινληηθέο γελεέο ή απιά λα απνιακβάλεηαη ε χπαξμε 

ησλ εηδψλ). 

Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο έρνπλ γίλεη πνηθίιεο  

πξνζεγγίζεηο. χκθσλα κε κειέηε πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή 

                                                           
6 
Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity synthesis. 
World Resources Institute. Washington, DC. 100p. 

7 EEA Technical report, No 4/2010. Scaling up ecosystem benefits – A contribution to the Economics of   
Ecosystems and Biodiversity, (TEEB) Study 



ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 12 

Έλσζε8, έρεη εθηηκεζεί φηη γηα θάζε έηνο, απφ ην 2000 σο ην 2050, ε απψιεηα 

επεκεξίαο ιφγσ νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ράλνληαη θαη ζα ραζνχλ κφλν απφ 

ηα ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα (εθφζνλ δελ αλαιεθζνχλ θαηάιιειεο πνιηηηθέο) 

αληηζηνηρνχλ ζε νηθνλνκηθή αμία 50 δηζεθαηνκκπξίσλ Δπξψ. Σν θφζηνο απηφ είλαη 

ζσξεπηηθφ, δειαδή ην θπζηθφ θεθάιαην πνπ ράλεηαη θάζε ρξφλν δελ ζα παξέρεη ηηο 

ζρεηηθέο ππεξεζίεο νχηε ηα επφκελα ρξφληα. Γηα ην έηνο 2010, νη απψιεηεο επεκεξίαο 

ησλ πνιηηψλ εθηηκψληαη ζε 545 δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ, δειαδή ζρεδφλ 1% ηνπ 

παγθφζκηνπ ΑΔΠ. Σέινο, εθηηκήζεθε φηη, γηα ην δηάζηεκα 2000-2050, ε ζσξεπηηθή 

απψιεηα νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ ζα νθείιεηαη ζε απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο 

ζα είλαη ηζνδχλακε κε 7% ηνπ εθηηκψκελνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ.    

 

χκθσλα κε άιιεο πξνζεγγίζεηο, επηρεηξήζεθε λα απνηηκεζεί ε άκεζε νηθνλνκηθή 

αμία ησλ πξνκεζεπηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ, δειαδή ε αμία ησλ 

αγαζψλ πνπ καο πξνζθέξεη ε βηνπνηθηιφηεηα. χκθσλα κε ηηο κειέηεο απηέο, ε 

νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ηξνθίκσλ γηα ην β‟ εμάκελν ηνπ 2006 

πξνζδηνξίζηεθε9 ζε πεξίπνπ 1,2 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ, ηνπ χδαηνο γηα ην 

2007 πξνζδηνξίζηεθε10 ζε πεξίπνπ 0,5 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ηεο μπιείαο θαη 

ζπλαθψλ πξντφλησλ γηα ην 2005 πξνζδηνξίζηεθε11 ζε πεξίπνπ 0,4 ηξηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα, ησλ θπζηθψλ ηλψλ γηα ην 200912 ζε πεξίπνπ 0,12 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, 

ησλ θπζηθψλ θαη εκη-ζπλζεηηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ13 γηα ην 2007 ζε 

πεξίπνπ 0,5 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα (απφ ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ 0,75 ηξηζ. 

δνιαξίσλ, δει. πνζνζηφ 75% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ), ησλ θπζηθψλ θαπζίκσλ 

γηα ην 201014 ζε 0,08 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ελψ γηα ην 2020 εθηηκήζεθε φηη ζα 

αλέιζεη ζε πεξίπνπ 0,4 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ αγαζψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 2,8 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα παξέρνληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ έλα κέηξν εθηίκεζεο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ Αμηνιφγεζε ηεο Υηιηεηίαο, εθηηκάηαη φηη 

ππνβαζκίδνληαη 60% ησλ νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε 

αλζξσπφηεηα επσθειήζεθε πνιχ απφ ηελ αλάπηπμε. Όκσο, κεγάιν κέξνο απηήο 

ζπλδέζεθε κε ππνβάζκηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.  

 

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ησλ κειεηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ είλαη φηη δηαζπαζίδνπκε ην 

θεθάιαην ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο Γεο θαη ζέηνπκε ζε θίλδπλν ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο κειινληηθέο γεληέο. Οπνηαδήπνηε 

βξαρππξφζεζκα νθέιε πξνθχςνπλ, αλακθίβνια ζα αλαηξεζνχλ απφ καδηθέο 

καθξνπξφζεζκεο απψιεηεο. Ζ επηδείλσζε είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζηεί κφλνλ εάλ 

                                                           
8
 Braat L., ten Brink P. et al. 2008. The Cost of Policy Inaction (COPI): The case of not meeting the 2010 
biodiversity target. 

9
 United Nations, Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade) 

10
 Wild D., Francke C.-J., Menzli P., Schön U., 2007, SAM Study “Water: a market of the future”, 
http://www.sam-group.com/downloads/studies/waterstudy_e.pdf 

11
 FAO Advisory Committee on Paper and Wood Products, Global Wood and Wood Products Flow, 

Shanghai, China, 6 June 2007 
12

 http://www.naturalfibres2009.org/ 
13

 http://www.prlog.org/10151247-global-pharmaceutical-market-will-reach-929-billion-in-2012-says-new-
report.html 

14
 http://www.pikeresearch.com/newsroom/global-biofuels-market-to-reach-247-billion-by-2020-despite-

near-term-challenges 

http://www.sam-group.com/downloads/studies/waterstudy_e.pdf
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επέιζνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηηο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθέο θαη ζηελ θαζεκεξηλή 

καο πξαθηηθή.  

 

Α.3. ΑΠΔΙΛΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ Δ ΠΑΓΚΟΜΙΟ, ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ 

Παξ‟ φιν πνπ ε βηνπνηθηιφηεηα θαη νη ππεξεζίεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ππφθεηληαη ζε 

κεηαβνιέο πνπ νθείινληαη ζε θπζηθά αίηηα, νη ηξέρνπζεο αιιαγέο θαη ηδηαίηεξα ν 

ζεκεξηλφο ξπζκφο εμαθάληζεο εηδψλ, πνπ εθηηκάηαη φηη είλαη 100 σο 1000 θνξέο 

κεγαιχηεξνο απφ φηη ζην παξειζφλ15, νθείινληαη θπξίσο ζηελ αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα. ε παγθφζκην επίπεδν, ε Αμηνιφγεζε ηεο Υηιηεηίαο16 εληνπίδεη ηηο 

θπξηφηεξεο άκεζεο αηηίεο γηα ηε κείσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηηο πεξηγξάθεη σο 

εμήο: 

ε θαηαζηξνθή ή ε αιιαγή θαη ν θαηαθεξκαηηζκόο ηωλ ελδηαηηεκάηωλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιιαγψλ ρξήζεσλ γεο (θπξίσο, αιιά φρη απνθιεηζηηθά 

ιφγσ απφδνζήο ηνπο ζηε γεσξγία), ησλ δηεπζεηήζεσλ ησλ πνηακψλ θαη ησλ 

απνιήςεσλ λεξνχ απφ απηνχο, ηεο αλάπηπμεο ππνδνκψλ, ηεο απψιεηαο ησλ 

θνξαιιηνγελψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ηεο βιάβεο ζηνπο ππζκέλεο ησλ ζαιαζζψλ 

απφ ζπξφκελα αιηεπηηθά εξγαιεία,  

ε εηζβνιή μεληθώλ εηδώλ, ε νπνία έρεη απμεζεί απφ ηηο φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

κεηαθηλήζεηο ιφγσ εκπνξίνπ θαη ηαμηδηψλ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ,  

ε ππεξεθκεηάιιεπζε ηωλ εηδώλ θαη ηωλ θπζηθώλ πόξωλ κέζσ ηεο ζπγθνκηδήο 

ηνπο, λφκηκεο ή παξάλνκεο. Παξαδείγκαηα: ην παξάλνκν θπλήγη, ην εκπφξην 

εηδψλ αιιά θαη ε ππεξαιίεπζε, πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί σο κάιινλ ε κεγαιχηεξε 

απεηιή πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζάιαζζεο ζήκεξα 

νη αζζέλεηεο, δεδνκέλνπ φηη ε εμάπισζε ησλ παζνγφλσλ νξγαληζκψλ 

δηεπθνιχλεηαη απφ ηηο κεηαθηλήζεηο, ην εκπφξην θαη ηηο κνλνθαιιηέξγεηεο   

ε ξύπαλζε - αηκνζθαηξηθή, ρεξζαία θαη πδαηηθή - απφ δηάθνξεο εθπνκπέο θαη 

απφβιεηα απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε βηνκεραλία, ε αζηηθή 

αλάπηπμε, νη κεηαθνξέο θαη ε λαπζηπινΐα, ε γεσξγία, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

δηαθφξσλ αηπρεκάησλ, 

ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε νπνία απνηειεί ηνλ πην αβέβαην αιιά θαη ηνλ δπζθνιφηεξα 

αλαζηξέςηκν παξάγνληα.  

Αλ εμεηάζνπκε ηα βαζχηεξα αίηηα πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο, ηφηε νδεγνχκαζηε ζηα αλζξσπνγελή γελεζηνπξγά αίηηα. Σα βαζχηεξα 

γελεζηνπξγά αίηηα είλαη νη παξάγνληεο πνπ επηηξέπνπλ ή πξνθαινχλ, ζην παξειζφλ 

θαη ζήκεξα, ηε δεκηνπξγία ησλ άκεζσλ αηηίσλ. χκθσλα κε ηελ Αμηνιφγεζε ηεο 

Υηιηεηίαο, απηά θαηαηάζζνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο: δεκνγξαθηθά, νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθνπνιηηηθά, πνιηηηζκηθά - ζξεζθεπηηθά θαη επηζηεκνληθά – ηερλνινγηθά.  

                                                           
15

 Pimm S.L., Russell G.J., Gittlema, J.L. & Brooks T.M. 1995. Science 269, 347–350. 
16

 Millennium Ecosystem Assessment. (2005). Ecosystems and Human Well-being: Current State and 

Trends, Volume 1,Island Press. Chapter 4. Biological Diversity, pp.96-99.  
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χκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο (2007)17, νη θχξηεο πηέζεηο 

ζηε βηνπνηθηιφηεηα, ζε παλεπξσπατθή θιίκαθα, είλαη ε αζηηθή εμάπισζε, ε αλάπηπμε 

ππνδνκψλ, ε νμίληζε πδάησλ θαη εδαθψλ, ν επηξνθηζκφο, ε εξεκνπνίεζε, ε 

ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ, ε εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγίαο θαη ε εγθαηάιεηςε ηεο 

γεο. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή φιν θαη πεξηζζφηεξν αλαγλσξίδεηαη σο ζνβαξή απεηιή, 

ηδίσο ζε φηη αθνξά ηα παξάθηηα, ηα αλσδαζηθά θαη αξθηηθά είδε θαη νηθνηφπνπο. 

Δηδηθά γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ζηηο παξάθηηεο θαη ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ, 

νη απεηιέο, φπσο έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζην ηξαηεγηθφ Πξφγξακκα Γξάζεο ζην 

πιαίζην ηεο χκβαζεο ηεο Βαξθειψλεο (2003), είλαη ε αλεμέιεγθηε αλάπηπμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ παξάθηηα δψλε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ηνπξηζκνχ, ε αιηεία ζε επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα (π.ρ. ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο, 

θνξαιιηνγελείο πεξηνρέο, κηθξνί φξκνη θαη ζπειηέο), ε παξάλνκε αιηεία, ε 

ππεξαιίεπζε θαη ε απνπζία δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο, ε εηζβνιή μεληθψλ εηδψλ, 

ε θαηαζθεπή θξαγκάησλ, ε ξχπαλζε, ηα παγθφζκηα θαηλφκελα (π.ρ. εξεκνπνίεζε, 

δηάβξσζε εδαθψλ, αλχςσζε ηεο ζηάζκεο θαη αχμεζε ηεο αιαηφηεηαο θαη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηεο ζάιαζζαο) θαη ην εκπφξην απεηινχκελσλ εηδψλ. 

  

                                                           
17 European Environment Agency. 2007. Europe‟s Environment – The Fourth Assessment. State of the 

environment report No 1/2007. Copenhagen. 
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Α.4. Η ΓΙΔΘΝΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΙ ΑΠΔΙΛΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ  

Ζ δηεζλήο αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ε πηνζέηεζε κέηξσλ θαη 

δξάζεσλ πνπ άκεζα ή έκκεζα ζηφρεπαλ ζηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πεξηνρψλ θαη 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, είηε σο εληαίνπ ζπλφινπ είηε ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ηεο, 

μεθίλεζε θπξίσο ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Χο απνηέιεζκα απηψλ, αλαπηχρζεθαλ θαη 

ηέζεθαλ ζε ηζρχ δηεζλείο ζπκβάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ, φπσο  ε χκβαζε Ρακζάξ 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο πγξνηφπσλ, ε νπνία ππεγξάθε ην 

1971, ε χκβαζε γηα ην δηεζλέο εκπφξην ησλ απεηινχκελσλ κε εμαθάληζε εηδψλ ηεο 

άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο (CITES), ε νπνία ππεγξάθε ην 1973, ε χκβαζε γηα ηε 

δηαηήξεζε ησλ απνδεκεηηθψλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο (χκβαζε Βφλλεο), ηεο 

νπνίαο ε πξνεηνηκαζία δξνκνινγήζεθε ζηε Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 

Αλζξψπηλν Πεξηβάιινλ ην 1972 θαη ππεγξάθε ην 1979, ε χκβαζε γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο άγξηαο δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξψπεο (χκβαζε ηεο 

Βέξλεο), ε νπνία ππεγξάθε ην 1979.  

Σν 1987, ε Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε ηνπ ΟΖΔ 

δεκνζίεπζε ηα πνξίζκαηα ηεο ζηελ Έθζεζε κε ηίηιν «Σν Κνηλφ καο Μέιινλ», 

πεξηζζφηεξν γλσζηή σο Έθζεζε Brundtland. Ζ ελ ιφγσ έθζεζε εηζήγαγε ηνλ φξν 

«Αεηθφξνο Αλάπηπμε» σο κέηξν αμηνιφγεζεο θαη ζηφρν πνιηηηθήο γηα ηηο ζεκεξηλέο 

θνηλσλίεο. Ο φξνο μεθίλεζε έθηνηε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιηηηθά θείκελα θαη λα 

απνηειεί θεληξηθή ζπληζηψζα απνθάζεσλ. Άκεζν απνηέιεζκα ηεο Έθζεζεο 

Brundtland απνηέιεζε ε ζχγθιεζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ ηεο 

Παγθφζκηαο Γηάζθεςεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην Ρίν ην 1992 θαη νξηνζέηεζε έλα λέν επίπεδν πξνβιεκαηηζκνχ θαη δξάζεο γηα ηελ 

παγθφζκηα θνηλφηεηα. Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επηηεχγκαηα ηεο Γηάζθεςεο ήηαλ ε 

πηνζέηεζε ηεο Agenda 21, ελφο παγθφζκηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ε 

Γηαθήξπμε ηνπ Ρίν πνπ ζπκπχθλσζε ζε έλα ζχλνιν νηθνπκεληθψλ αξρψλ ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ρσξψλ, ε ππνγξαθή ηεο χκβαζεο γηα ηε 

Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα θαη ηεο χκβαζεο πιαίζην γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή, θαζψο 

θαη ε δξνκνιφγεζε ηεο χκβαζεο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Δξεκνπνίεζεο, ε 

νπνία ηειηθψο ππεγξάθε ην 1994. ε φηη αθνξά ηε βηνπνηθηιφηεηα, ε δηάζθεςε ηνπ 

Ρίν ήηαλ ην απνθνξχθσκα ηεο παγθφζκηαο αλαγλψξηζεο ηεο αλάγθεο λα δηαηεξεζεί 

ε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο αλαγλψξηζεο ηνπ φξνπ 

«βηνπνηθηιφηεηα». Ο ζθνπφο ηεο χκβαζεο γηα ηε Bηνινγηθή Πνηθηιφηεηα, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 1 απηήο, είλαη «ε δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο, ε 

αεηθνξηθή ρξήζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο θαη ν δίθαηνο θαη ηζφηηκνο θαηακεξηζκφο ησλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ γελεηηθψλ πφξσλ …». 

ε φηη αθνξά ζηε θιηκαηηθή αιιαγή ην 2009, πξαγκαηνπνηήζεθε ε Γηάζθεςε ηνπ 

ΟΖΔ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (Copenhagen), ζηελ νπνία ζπλνκνινγήζεθε φηη ε 

αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε πξέπεη λα ζπγθξαηεζεί θάησ απφ ηνπο 

2 βαζκνχο Κειζίνπ, ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηεο πξνβηνκεραληθήο επνρήο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ, ή έζησ λα κεηξηαζηνχλ, νη πιένλ επηθίλδπλεο 

επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. ηε ζπλέρεηα ησλ Γηαζθέςεσλ ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ 

Κιηκαηηθή Αιιαγή ζην Cancun (Μεμηθφ), ην 2010, θαη ην Durban ηεο Ν. Αθξηθήο, ην 
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2011, ζπκθσλήζεθε ε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πκθσλίαο ηνπ Κηφην γηα κηα 

πεληαεηία, δειαδή κέρξη ην 2017. 

Δίθνζη (20) ρξφληα κεηά ηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (Ρίν, 

1992), ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012, πξαγκαηνπνηήζεθε Παγθφζκηα Γηάζθεςε ζην Ρίν (Ρίν+), 

ε νπνία, σο απνηέιεζκα δηεηψλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, θαηέιεμε ζε θείκελν 

- Γηαθήξπμε κε ηνλ ηίηιν «Σν Μέιινλ πνπ Θέινπκε» (The Future we Want). 

ην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε απφθξηζε ζηηο δηεζλείο πεξηβαιινληηθέο 

απεηιέο είρε σο νξφζεκα ηελ πηνζέηεζε ησλ Οδεγηψλ 79/409/ΔΟΚ «πεξί ηεο 

δηαηεξήζεσο ησλ αγξίσλ πηελψλ»  (πνπ αληηθαηαζηάζεθε αξγφηεξα απφ ηελ Οδεγία 

2009/147/ΔΚ «πεξί ηεο δηαηεξήζεσο ησλ αγξίσλ πηελψλ») θαη 92/43/ΔΟΚ «γηα ηε 

δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο», 

φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε βηνινγηθή πνηθηιφηεηα ην 

1998. ε γεληθέο γξακκέο, ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέρξη 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ „90 ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ 

θπξίσο ηελ μεξά. Απφ ην 2000 μεθίλεζε κία ζεηξά επξσπατθψλ πξσηνβνπιηψλ, κε 

ζηαζκφ ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ «γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ» («Οδεγία γηα ηα λεξά»), ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ 

πξνζηαζία ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηαθψλ, ησλ κεηαβαηηθψλ, ησλ παξάθηησλ θαη ησλ 

ππφγεησλ πδάησλ. Σέινο, κε ηελ Οδεγία 2008/56/ΔΚ «πεξί πιαηζίνπ θνηλνηηθήο 

δξάζεο ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ» («Οδεγία – πιαίζην γηα 

ηε ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή») ηίζεηαη ην ζέκα θαη ησλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ θαη ηεο 

θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπο. 

Σν 2008 ππεγξάθε ην πξσηφθνιιν γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ παξάθηησλ 

δσλψλ ηεο Μεζνγείνπ (2009/89/CE L34 4.2.2009), ζηε ζχκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ παξαθηίσλ πεξηνρψλ ηεο Μεζνγείνπ. Ζ 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ παξάθηησλ δσλψλ απνηειεί ζπληζηψζα ηεο 

νινθιεξσκέλεο ζαιάζζηαο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, ηελ νπνία ελέθξηλε ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ζηε Ληζζαβφλα, ζηηο 13 θαη 14 Γεθεκβξίνπ 2007.  

Ζ επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή εγθαηληάζηεθε ηππηθά ην 2007. 

Ζ πξάζηλε βίβινο δεκνζηεχηεθε ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2007 θαη απνηειεί ηελ πξψηε 

απφπεηξα απφ ηελ πιεπξά ηεο ΔΔ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο 

(αιιά θαη ζεζκψλ) πξνζαξκνγήο ζηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δζηηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζηελ πξνιεπηηθή ιεηηνπξγία ηεο πξνζαξκνγήο, θαζψο απηή έρεη 

ζπγθξηηηθά κηθξφηεξν νηθνλνκηθφ θφζηνο απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο θαη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. 

Δηδηθφηεξα, δηαρσξίδεη ηα κέηξα πξνζαξκνγήο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ, ζε 

ήπηα θαη δαπαλεξά. Πξνηείλεη επίζεο ηελ ελζσκάησζε ηεο ζηξαηεγηθήο – 

πξνζαξκνγήο ζηελ επξχηεξε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα 

πνιηηηθήο. Σα θξάηε κέιε θαινχληαη λα εθπνλήζνπλ εζληθά ζρέδηα γηα ηελ 

πξνζαξκνγή. 

Ζ Λεπθή Βίβινο δεκνζηεχηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2009. Πξνέθπςε κέζσ ελφο νξγαλσκέλνπ θαη αλνηρηνχ δηαιφγνπ 

αλάκεζα ζηελ Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε, ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο θαη ηελ θνηλσλία 
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ησλ πνιηηψλ ζηελ Δπξψπε, ν νπνίνο δηεμήρζε κε βάζε ηελ πξάζηλε βίβιν. Οη θχξηνη 

ιφγνη γηα ηε ράξαμε επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ 

Δπηηξνπή, είλαη: α) ην γεγνλφο φηη νη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο μεπεξλνχλ 

ηα εζληθά φξηα ησλ θξαηψλ κειψλ, β) ε αξρή ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ / πξνο φθεινο ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε θαη γ) ε 

αλάγθε ζπληνληζκέλεο δξάζεο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο Κνηλήο Δπξσπατθήο 

Πνιηηηθήο (φπσο γηα παξάδεηγκα γεσξγία, αιηεία, ελέξγεηα θ.ιπ.). 

Ζ Λεπθή Βίβινο εληνπίδεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο επάισηνπο ηνκείο φπσο ε γεσξγία θαη 

ηα δάζε, ε πγεία, νη παξάθηηεο δξαζηεξηφηεηεο, ε αιηεία θαη νη πδαηνθαιιηέξγεηεο, ηα 

ρεξζαία θαη ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα, ε ελέξγεηα, ν ηνπξηζκφο, νη ππνδνκέο θαη νη 

πδάηηλνη πφξνη. 

Ζ ΔΔ έρεη πξνρσξήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ αλάιεςε ζπληνληζκέλεο δξάζεο γηα 

ηε δηακφξθσζε κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηηο θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Οδεγία 2007/60 γηα ηηο 

πιεκκχξεο, ε νπνία έρεη ζαλ ζηφρν λα ελαξκνλίζεη ηηο επηκέξνπο εζληθέο ζηξαηεγηθέο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πιεκκπξψλ, αιιά θαη κε ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα 

λα πηέζεη ηα Κ-Μ λα πηνζεηήζνπλ καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πιεκκπξψλ, κε θχξηα ζηνηρεία ηελ πξφιεςε θαη ηελ πξνεηνηκαζία. Σαπηφρξνλα 

εμειίζζεηαη θαη ε ζπδήηεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιεηςπδξίαο θαη ηεο μεξαζίαο, 

αιιά θαη ε θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζηελ Δπξψπε. 

ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ην 1976 ππεγξάθε θαη ην 1995 ηξνπνπνηήζεθε ε χκβαζε 

ηεο Βαξθειψλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Μεζνγείνπ απφ ηε ξχπαλζε πνπ καδί κε ηα 

αληίζηνηρα Πξσηφθνιιά ηεο έρεη σο ζθνπφ ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο, ηελ πξνζηαζία 

θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο απηήο ηεο ζάιαζζαο θαη ηελ αεηθφξν ρξήζε ησλ 

πφξσλ ηεο. ην πιαίζην ηεο χκβαζεο απηήο, πηνζεηήζεθε ε Μεζνγεηαθή ηξαηεγηθή 

γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (2005), ζηνπο ζηφρνπο ηεο νπνίαο πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ 

άιισλ θαη ε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θαζψο θαη ην ηξαηεγηθφ Πξφγξακκα 

Γξάζεο (ΠΓ) γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο ζηε Μεζφγεην “SAP BIO” 

(2003). Αθφκε, ππφ ηελ Αηγίδα ηεο χκβαζεο Ρακζάξ, ιεηηνπξγεί ε πεξηθεξεηαθή 

Πξσηνβνπιία γηα ηε Γηαηήξεζε ησλ Μεζνγεηαθψλ Τγξνηφπσλ (Πξσηνβνπιία 

MedWet). 

Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα, ζεκειηψδεο 

είλαη ν ζηφρνο πνπ ηέζεθε θαηά ηελ 6ε Γηάζθεςε ησλ πκβαιιφκελσλ Μεξψλ ηεο 

χκβαζεο γηα ηε βηνινγηθή πνηθηιφηεηα, ην 2002, γηα ηελ «έωο ην 2010, ζεκαληηθή 

κείωζε ηνπ ξπζκνύ απώιεηαο ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο ζε παγθόζκην, 

πεξηθεξεηαθό θαη εζληθό επίπεδν, ωο ζπλεηζθνξά ζηε κείωζε ηεο θηώρεηαο θαη πξνο 

όθεινο όιεο ηεο δωήο ζηε Γε». Ζ πηνζέηεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ην 2002 ζηε 

Γηάζθεςε Κνξπθήο ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ ζεκαηνδνηεί θαη ηελ πςειή ηεξάξρεζε ησλ 

ζεκάησλ βηνπνηθηιφηεηαο ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Βεβαίσο, ε Eπξσπατθή Έλσζε, ην 

2001 είρε ζέζεη αθφκε πην δεζκεπηηθφ ζηφρν: λα ζηακαηήζεη ην ξπζκφ απψιεηαο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο έσο ην 2010. ε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ην 2006 

εθδφζεθε αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (COM 2006/216 ηειηθφ) γηα 

αλάζρεζε ηεο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο έσο ην 2010 θαη κεηέπεηηα, ε νπνία 
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πηνζεηήζεθε απφ ην πκβνχιην Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο θαη απνηειεί ην ζηξαηεγηθφ 

πιαίζην γηα ηηο δξάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απφ ηελ έθζεζε ηεο επηηξνπήο 

πξνο ην πκβνχιην θαη Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην «Αμηνιφγεζε 2010 ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα» (COM (2010) 548 ηειηθφ, 

Βξπμέιιεο 8.10.2010) επηβεβαηψλεηαη ην γεγνλφο φηη ε ΔΔ δελ πέηπρε ηνλ ζηφρν ηεο 

γηα αλάζρεζε ηεο απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο κέρξη ην 2010. Απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα 

πξνθχπηεη φηη ε βηνπνηθηιφηεηα ηεο Δπξψπεο εμαθνινπζεί λα απεηιείηαη ζνβαξά απφ 

ηηο αζθπθηηθέο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζην πεξηβάιινλ καο, φπσο είλαη νη αιιαγέο 

ζηηο ρξήζεηο γεο, ε ξχπαλζε, ε εμάπισζε ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ θαη ε 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο. Χζηφζν, ε αμηνιφγεζε απνθαιχπηεη φηη έρεη επηηεπρζεί 

ζεκαληηθή πξφνδνο ηελ ηειεπηαία δηεηία. Σα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ 

εμαρζεί απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζα απνηειέζνπλ ηνλ άμνλα 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ην κεηά ην 2010 δηάζηεκα. 

Ο πξναλαθεξφκελνο ζηφρνο ηνπ 2010 ηεο χκβαζεο γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα, 

έρεη ήδε αλαζεσξεζεί κε ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην 2011- 2020 ηεο χκβαζεο ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ην καθξνπξφζεζκν φξακα γηα ην 2050 θαη ην γεληθφ ζηφρν γηα ην 2020 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα.    

Μεγάινο αξηζκφο απφ άιια δηεζλή θαη επξσπατθά θείκελα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο έρνπλ πηνζεηεζεί, πεξηιακβαλνκέλσλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, 

πεξηθεξεηαθψλ ζπκθσληψλ, νδεγηψλ θαη θαλνληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

παγθφζκησλ θαη επξσπατθψλ ζηξαηεγηθψλ.  
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Β. Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 

Β.1. ΥΧΡΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΑΒΙΟΣΙΚΟΤ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

Ζ Διιάδα, κε έθηαζε 132.000 km2 θαη πιεζπζκφ 10.500.000 θαηνίθνπο, βξίζθεηαη 

ζην λνηηφηεξν ηκήκα ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ θαη αλήθεη ζηε κεζνγεηαθή δψλε 

ηεο παιαηαξθηηθήο βηνγεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε θιηκαηηθή 

πνηθηιφηεηα (29 θιηκαηηθέο δψλεο, ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε θαηά Thornwaite), 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ην ζχλζεην ηνπ αλαγιχθνπ ηεο θαη 

ηελ παξνπζία ηεο ζάιαζζαο. Χζηφζν, ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο έθηαζήο ηεο, ην 

θιίκα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κεζνγεηαθνχ ηχπνπ, κε ήπηνπο θαη πγξνχο ρεηκψλεο θαη 

ζεξκά θαη μεξά θαινθαίξηα. Δίλαη ρψξα κε έληνλν αλάγιπθν, κε ηα 2/3 ηεο έθηαζήο 

ηεο λα θαιχπηνληαη απφ φξε κέζνπ χςνπο, πεξίπνπ 1500 m. Υαξαθηεξίδεηαη επίζεο 

απφ ηελ εθηεηακέλε αθηνγξακκή (πεξίπνπ 15.000 km) θαη ηα πνιιά ζπγθξνηήκαηα 

λεζηψλ ζηα πειάγε ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ηνλίνπ. 

Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηα φξηα ηξηψλ επείξσλ (Δπξψπεο, Αζίαο θαη Αθξηθήο), δηαζέηεη 

κεγάιε ηνπνγξαθηθή πνηθηιφηεηα (κεγάιν αξηζκφ λεζηψλ, απφηνκε κεηαβνιή ηνπ 

ηνπίνπ - απφ ζαιάζζην ζε αιπηθφ, κέζα ζε επζεία απφζηαζε ιίγσλ ρηιηνκέηξσλ - 

εθηεηακέλν θαηαθεξκαηηζκφ ηεο ρέξζνπ, πνιπάξηζκνπο πνηακνχο, ξέκαηα, 

ραξάδξεο, θνηιάδεο, ρεξζνλήζνπο θ.ιπ.), δηαθξίλεηαη γηα ηε ζχλζεηε γεσινγηθή δνκή 

θαη ηζηνξία ηεο θαη γηα ηελ έσο πξφζθαηα επηφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ παξεκβάζεσλ 

ζην πεξηβάιινλ. Δπίζεο παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία γεσκνξθνινγηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ (κεγάιν αξηζκφ ζπειαίσλ θαη άιισλ ππφγεησλ δνκψλ) θαη 

πεηξσκάησλ (πξναιπηθψλ, αιπηθψλ θαη κεηαιπηθψλ) θαη φιεο ηηο θαηεγνξίεο εδαθψλ 

πνπ ζρεκαηίδνληαη θάησ απφ κεζνγεηαθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (entisols, inceptisols, 

alfisols, vertisols). Ο ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ  έρνπλ ζπληειέζεη 

ζην κεγάιν βηνινγηθφ πινχην ηεο ρψξαο.  

 

Β.2. Η ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ  

Β.2.1 Γεληθά 

Ζ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα πινχζηα ρισξίδα θαη παλίδα, ηδηαίηεξα 

κεγάιν αξηζκφ καθξνκπθήησλ, κεγάιε πνηθηιία νηθνζπζηεκάησλ θαη ηνπίσλ, θαζψο 

θαη κεγάιν βαζκφ ελδεκηζκνχ ηφζν θπηψλ φζν θαη δψσλ.  

Ζ ρισξίδα ηεο Διιάδαο απνηειείηαη ζήκεξα 575218,19 είδε θαη 1893 ππνείδε 

αγγεηνζπέξκσλ θπηψλ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 6600 taxa θαη αλήθνπλ ζε 1072 γέλε 

                                                           
18

  Strid A, Tan K. 1997. Flora hellenica 1. Königstein: Koeltz Scientific Books. 

Strid A, Tan K. 2002. Flora hellenica 2. Ruggell: Koeltz Scientific Books. 

Tan K, Iatrou G. 2001. Endemic plants of Greece, the Peloponnese. Copenhagen: Gads Publishers 

Dimopoulos P., Raus Th., Bergmeier E., Constantinidis Th., Iatrou G., Kokkini S., Strid A. & 

Tzanoudakis D. (2013). Vascular plants of Greece: An annotated checklist. – Englera 31: 1-372. 
19

 Georgiou K. & Delipetrou P. 2010. Patterns and traits of the endemic plants of Greece. Botanical 

Journal of the Linnean Society 162:130–422. 



ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 20 

θαη 185 νηθνγέλεηεο. Ζ Διιάδα είλαη επίζεο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θέληξα 

ελδεκηζκνχ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Μεζνγείνπ κε 1278 ελδεκηθά είδε (22.2% ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εηδψλ) θαη 452 ελδεκηθά ππνείδε, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 1461 

taxa (22.1% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ taxa). Όζνλ αθνξά ηελ παλίδα20 ηεο, έρνπλ  

κέρξη ζήκεξα θαηαγξαθεί 23.130 είδε δψσλ ηεο μεξάο θαη ησλ γιπθψλ λεξψλ, απφ 

ηα νπνία 3.956 είλαη ελδεκηθά ζηε ρψξα21, θαζψο θαη άιια 3.500 ζαιάζζηα είδε. 

Πνιιά ελδεκηθά είδε έρνπλ πνιχ πεξηνξηζκέλε εμάπισζε (π.ρ. ζε κηα κφλν λεζίδα ή 

κηα πεγή) θαη ζπλεπψο είλαη πνιχ επαίζζεηα ζε δηαηαξαρέο. Δμαηηίαο ηνπ πςεινχ 

ελδεκηζκνχ ηεο θαη επεηδή είλαη απφ ηα ηειεπηαία θαηαθχγηα πνιιψλ απεηινχκελσλ 

θαη ζπάλησλ ζηελ ππφινηπε Δπξψπε εηδψλ, ε Διιάδα απνηειεί ζεκαληηθή πεξηνρή 

γηα ηελ επξσπατθή θαη ηε κεζνγεηαθή παλίδα θαη ρισξίδα. Απφ ηα ηζαγελή είδε ηεο 

Διιάδαο, θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο22 είλαη 60 είδε ζειαζηηθψλ, 48 είδε εξπεηψλ, 12  

είδε ακθηβίσλ, 62 είδε ςαξηψλ, 49 είδε αζπνλδχισλ,  63 είδε θπηψλ, θαζψο θαη 85 

ηχπνη νηθνηφπσλ.  

Ζ κεγάιε πνηθηιφηεηα ησλ εηδψλ ηεο ρψξαο ζπλδέεηαη κε ηελ πνηθηιφηεηα ησλ ηχπσλ 

νηθνζπζηεκάησλ ηεο, απφ ηα εκηεξεκηθά ηνπ θνηληθνδάζνπο ζην Βάη ηεο Κξήηεο έσο 

ηα ςπρξφβηα δάζε ηεο ζεκχδαο θαη ηεο εξπζξειάηεο ζηε Ρνδφπε. Ζ Διιάδα 

εκθαλίδεη επίζεο κεγάιε πνηθηιφηεηα ηνπίσλ, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο εκθαλίδεη κεγάιε γελεηηθή πνηθηιφηεηα, πνηθηιφηεηα εηδψλ θαη 

νηθνζπζηεκάησλ, αιιά θαη σο ζπλέπεηα ηεο καθξφρξνλεο παξνπζίαο ηνπ αλζξψπνπ 

θαη ησλ πνιηηηζκψλ ηνπ ζηελ πεξηνρή. ηε ρψξα απαληνχλ πνηθίια ηνπία, απφ ηα 

εκηεξεκηθά ηεο αλαηνιηθήο Κξήηεο, ηα νξν-κεζνγεηαθά (αλσδαζηθά) ηνπ Οιχκπνπ, 

ηνπ κφιηθα, ηεο Σχκθεο, ηνπ Βφξα θαη άιισλ νξνζεηξψλ ηεο βφξεηαο Διιάδαο, έσο 

ηα  βφξεηα (θέληξν- ή βνξεην-Δπξσπατθά) ηεο Ρνδφπεο. 

 

Β.2.2 Γελεηηθνί Πόξνη 

Οη γελεηηθνί πφξνη ζηελ Διιάδα είλαη αλάινγνη ηνπ πινχζηνπ θπζηθνχ ηεο 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο καθξάο γεσξγηθήο ηεο ηζηνξίαο. Λακβάλνληαο ππφςε ην κηθξφ 

ηεο κέγεζνο, ε Διιάδα, ιφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηινκνξθίαο ησλ εδαθηθψλ θαη 

θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, ζεσξείηαη κία απφ ηηο πινπζηφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο23 ζε 

θπζηθή βιάζηεζε θαζψο θαη ζε «άγξηα» είδε, ζπγγελή ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ 

(cultivated wild relatives, CWR‟s). Παξφια απηά, ε έιεπζε ηεο ζχγρξνλεο γεσξγίαο 

ζηελ Διιάδα (δεθαεηίεο ‟60 θαη ‟70) επέθεξε απαμίσζε ζην θαιιηεξγνχκελν γελεηηθφ 

πιηθφ ηεο, ην νπνίν εθηνπίζηεθε απφ ζχγρξνλεο πνηθηιίεο πνπ παξήρζεζαλ απφ 

εγρψξηα Ηλζηηηνχηα Βειηίσζεο (ΔΘΗΑΓΔ) ή εηζήρζεζαλ απφ ην εμσηεξηθφ, κε 

απνηέιεζκα ηε γελεηηθή δηάβξσζε (genetic erosion) ησλ θπηνγελεηηθψλ πφξσλ ηεο 
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ρψξαο θαη εηδηθφηεξα ησλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ24. ηε 2ε εζληθή έθζεζε ηεο Διιάδαο 

πξνο ηνλ Οξγαληζκφ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο25, ε νπνία ζπληάρζεθε ζην πιαίζην ηεο 

Γηεζλνχο πλζήθεο γηα ηνπο θπηνγελεηηθνχο πφξνπο γηα ηε δηαηξνθή θαη ηε γεσξγία, 

κε ζέκα ηελ θαηάζηαζε ησλ θπηνγελεηηθψλ πφξσλ ζηελ ρψξα, αλαθέξεηαη φηη ε 

γελεηηθή δηάβξσζε είλαη ηδηαίηεξα έληνλε θαη ηαρεία ζηα θαιιηεξγνχκελα ζηηεξά, κε ηηο 

ηνπηθέο πνηθηιίεο λα  θζάλνπλ κφιηο 1% ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο 

ζήκεξα. Μία αλάινγε ηάζε, αιιά κε 20εηή θαζπζηέξεζε ζε ζχγθξηζε κε απηή ησλ 

ζηηεξψλ, αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη πιένλ θαη γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ησλ ιαραληθψλ. 

Παξφκνηα εμέιημε παξαηεξείηαη ζηελ θαιιηέξγεηα πνιιψλ νπσξνθφξσλ δέλδξσλ θαη 

ακπέινπ. Χζηφζν, απφ ην 1995, ρξφλν ζχληαμεο ηεο 1εο εζληθήο έθζεζεο, έρεη 

ζεκεησζεί κεγάιε πξφνδνο ζηηο θαηαρσξήζεηο γελεηηθνχ πιηθνχ. Ο αξηζκφο ησλ 

θαηαρσξήζεσλ (ππφ δηαηήξεζε ηφζν ζε ρψξνπο ηεο Σξάπεδαο Γελεηηθνχ Τιηθνχ φζν 

θαη ζε άιια ηλζηηηνχηα ηνπ ΔΘΗΑΓΔ) απμήζεθε απφ 7.220 πνπ ήηαλ ην 1995 (νη 

νπνίεο αλήθαλ ζε 69 γέλε θαη 169 είδε θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ θαη ζπγγελψλ εηδψλ) 

ζε 10.650 ην 2005, κέζα απφ κία ζεηξά απνζηνιψλ ζπιινγήο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. 

Τπάξρεη, φκσο, ζεκαληηθφ θελφ ζηηο ζπιινγέο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβησηηθψλ ζηειερψλ 

κηθξννξγαληζκψλ (π.ρ. Rhizobium). 

ε φηη αθνξά ηα αγξνηηθά θαη νηθφζηηα δψα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Γ/λζεο 

Υσξνηαμίαο & Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΑΑΣ26, ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ 8 

θπιέο αγειάδαο, εθ ησλ νπνίσλ νη 5 είλαη απεηινχκελεο κε εμαθάληζε θαη 1 θπιή 

βνπβαιηνχ, απεηινχκελε θαη απηή. Απφ ηηο 23 θπιέο πξνβάησλ, 21 είλαη εγρψξηεο θαη 

18 απεηινχληαη κε εμαθάληζε, ελψ απφ ηηο 6 θπιέο αηγψλ, κία είλαη απεηινχκελε. 

Δπίζεο, ππάξρνπλ 6 θπιέο αιφγσλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 5 αληηπξνζσπεχνληαη κε κηθξφ 

αξηζκφ αηφκσλ (φιεο απεηινχκελεο) θαη 2 θπιέο γατδνπξηψλ. Απφ ηηο 6 θπιέο 

ρνίξσλ, ε 1 εγρψξηα απεηιείηαη κε εμαθάληζε.  

 

Β.2.3. Η πνηθηιία ησλ νξγαληζκώλ 

χκθσλα κε ηηο πξψηεο ηαμηλνκήζεηο, νη νξγαληζκνί ρσξίδνληαλ ζε δχν «βαζίιεηα»: 

ηα δψα θαη ηα θπηά. Πην πξφζθαηα, φηαλ έγηλε θαηαλνεηφ φηη ν πξνεγνχκελνο 

δηαρσξηζκφο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθή πνηθηιία ηεο δσήο, δηαθξίζεθαλ27 

ζηα Μνλήξε (Monera), ηα Πξψηηζηα (Protista), ηνπο Μχθεηεο (Fungi), ηα Φπηά 

(Plantae) θαη ηα Εψα (Animalia). χκθσλα κε αθφκα πην πξφζθαηεο ζεσξήζεηο28, ε 

δσή θαηαηάζζεηαη ζε ηξεηο κεγάιεο νκάδεο: Σα Βαθηήξηα, ηα Αξραία θαη ηα Δπθάξπα. 

Σα Βαθηήξηα θαη ηα Αξραία δελ έρνπλ ππξήλα ζην θχηηαξφ ηνπο, ιέγνληαη 

                                                           
24

 Τπνπξγείν Γεσξγίαο. 2000. Δζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνπο γελεηηθνχο πφξνπο. ει. 265-368. ηα 
πξαθηηθά πλεδξίνπ – πλάληεζεο Δξγαζίαο «Γεσξγία θαη Πεξηβάιινλ», 25-2-2000 Κέληξν Γαία – 
Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο. Αζήλα. 

25
 Stavropoulos N., Gogkas D., Chatziathanassiou A., Zagilis E., Drakopoulos G., Paitaridou D., Trigas 

P., Thanopoulos R., Koutsomitros S., Perdikaris A., Lourida B., Alesta A.. 2006. Greece: Second 
Country Report concerning the state on plant genetic resources for food and agriculture. Hellenic 
Democracy, Ministry of Rural Development and Food, Athens. Γηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε 
http://www.minagric.gr/greek/FitogenetiPori.html 

26
 Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013 "Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο" 

27
 Whittaker R. 1969. New concepts of kingdoms or organisms. Evolutionary relations are better 

represented by new classifications than by the traditional two kingdoms. Science 163 : 150–160 
28

 Woese C.R., Kandler O., Wheelis M.L.. 1990. Towards a natural system of organisms: proposal for 
the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya. Proceedings of the National Academy of Sciences 
(USA) 87: 4576-4579. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Science_(journal)


ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 22 

πξνθαξπσηηθνί νξγαληζκνί, πεξηιακβάλνπλ ηα Μνλήξε ηεο παιαηφηεξεο θαηάηαμεο 

θαη δηαθέξνπλ ηφζν πνιχ κεηαμχ ηνπο φζν θαη απφ ηα Δπθάξπα. Σα Δπθάξπα έρνπλ 

δηαθξηηφ ππξήλα ζηα θχηηαξά ηνπο, ιέγνληαη επθαξπσηηθνί νξγαληζκνί θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηα Πξψηηζηα, ηνπο Μχθεηεο, ηα Φπηά θαη ηα Εψα. 

 
Β.2.3.1. Βαθηήξηα θαη Αξραία 

Σα βαθηήξηα είλαη κηθξνζθνπηθνί, κνλνθχηηαξνη πξνθαξπσηηθνί νξγαληζκνί, νη νπνίνη 

έρνπλ εληνπηζηεί ζε θάζε είδνπο βηφηνπν θαη ζε κεγάινπο αξηζκνχο. Σα αξραία, πνπ 

παιαηφηεξα νλνκάδνληαλ «αξραηνβαθηήξηα», αξρηθά ζεσξήζεθε φηη δνπλ θπξίσο ζε 

αθξαία πεξηβάιινληα, ζχληνκα φκσο βξέζεθε φηη έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε εμάπισζε 

απφ φηη λνκηδφηαλ. Δίλαη θαη απηνί πξνθαξπσηηθνί νξγαληζκνί, φπσο ηα βαθηήξηα, 

αιιά δηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζε γελεηηθφ θαη βηνρεκηθφ επίπεδν απφ απηά απ‟ φηη 

απφ ηνπο επθαξπσηηθνχο νξγαληζκνχο. ηηο νκάδεο απηέο αλήθνπλ θαη ηα 

θπαλνβαθηήξηα29 (γλσζηά θαη σο θπαλνθχθε), ηα νπνία είλαη πξνθαξπσηηθνί 

νξγαληζκνί πνπ κπνξνχλ λα θσηνζπλζέηνπλ.  

 
Β.2.3.2. Δπθάξπα 

Β.2.3.2.1. Πξψηηζηα 

Σα πξψηηζηα είλαη επθαξπσηηθνί, θπξίσο κνλνθχηηαξνη νξγαληζκνί πνπ 

πεξηιακβάλνπλ κεγάιε πνηθηιία κνξθψλ δσήο. ηελ θαηεγνξία απηή θαηαηάζζνληαη 

νξγαληζκνί πνπ θσηνζπλζέηνπλ (ζπγθεθξηκέλα, ηα κνλνθχηηαξα θχθε25, φπσο 

δηάηνκα, δηλνκαζηηγσηά θ.α.) ή φρη (π.ρ. ηξεκαηνθφξα, αθηηλφδσα, βιεθαξηδνθφξα 

θ.α.) ησλ ζαιάζζησλ θαη γιπθψλ λεξψλ. Οξγαληζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

θπηνπιαγθηφλ θαη ην δσνπιαγθηφλ αλήθνπλ θπξίσο ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

Γηα ηελ Διιάδα, δελ ππάξρεη νινθιεξσκέλνο θαηάινγνο εηδψλ θπηνπιαγθηνχ ησλ 

εζσηεξηθψλ λεξψλ θαη ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο. Τπάξρνπλ θαηαγξαθέο γηα 

αξθεηέο πεξηνρέο, φπσο γηα ηηο ιίκλεο Βφιβε, Γντξάλε, Mηθξή Πξέζπα, Βεγνξίηηδα 

Καζηνξηά θ.α., φπσο θαη γηα ηνλ Κφιπν ηεο Θεζζαινλίθεο, ην αξσληθφ, ηνλ 

Ακβξαθηθφ θ.α., ελψ γηα άιιεο πεξηνρέο δελ ππάξρεη ζρεηηθή πιεξνθνξία  .  

Αλαθνξηθά κε ην δσνπιαγθηφλ [ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη κηθξνί πδξφβηνη 

νξγαληζκνί πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ δψσλ (Β.2.3.2.4.), π.ρ. ηα 

θσπήπνδα], νη θαηαγξαθέο είλαη ειιηπείο θαη απνζπαζκαηηθέο.  

εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ζην πιαγθηφλ αλήθεη θαη ην βαθηεξηνπιαγθηφλ (ζην νπνίν 

φκσο ζπκκεηέρνπλ νξγαληζκνί ηεο θαηεγνξίαο Β.2.3.1), γηα ην νπνίν επίζεο νη 

πιεξνθνξίεο καο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο. 

 

Β.2.3.2.2. Μχθεηεο 

Οη κχθεηεο πεξηιακβάλνπλ ηφζν κνλνθχηηαξνπο φζν θαη πνιπθχηηαξνπο 

επθαξπσηηθνχο νξγαληζκνχο. Δκθαλίδνπλ ηεξάζηηα πνηθηιία θαη ππάξρνπλ παληνχ. 

Παγθνζκίσο, έρνπλ πεξηγξαθεί πεξίπνπ 100.000 είδε. 

                                                           
29

 Σα θπαλνβαθηήξηα καδί κε ηα κνλνθχηηαξα θχθε (θεθ. Β.2.3.2.1 θαη Β.2.3.2.2) ζπληζηνχλ ην 
θπηνπιαγθηφ. 
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Ζ πνηθηιφηεηα ησλ κπθήησλ, ε θαηαλνκή θαη ε θαηάζηαζή ηνπο ζηελ Διιάδα είλαη 

ιηγφηεξν γλσζηέο, ζε ζρέζε κε άιιεο νκάδεο νξγαληζκψλ. Σν 1973, δεκνζηεχζεθε ν 

πξψηνο Καηάινγνο Μπθήησλ θαη Ξεληζηψλ ηεο Διιάδαο, πνπ πεξηειάκβαλε ηα 1950 

είδε καθξν- θαη κηθξνκπθήησλ πνπ ήηαλ έσο ηφηε γλσζηά30. Έθηνηε, ππήξμε 

αμηφινγνο αξηζκφο ζρεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξνζηεζεί 

λέα είδε γηα ηελ Διιάδα. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Γαζηθψλ Δξεπλψλ ηνπ ΔΘΗΑΓΔ ζηε Θεζζαινλίθε πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξεο ησλ 11.000 εγγξαθψλ. ήκεξα, ηα θαηαγεγξακκέλα είδε κπθήησλ 

αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 3.000. Ζ ρψξα δελ έρεη εθδψζεη αθφκε Κφθθηλν Καηάινγν 

εηδψλ κπθήησλ. Έλαο πξψηνο θαηάινγνο απεηινχκελσλ καθξνκπθήησλ ηεο 

Διιάδαο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 150 taxa31, δεκνζηεχζεθε ην 2000 ζε πεξηνδηθή 

έθδνζε ηεο επηζηεκνληθήο εηαηξείαο «Δπξσπατθφ πκβνχιην Γηαηήξεζεο ησλ 

Μπθήησλ»32.  

Β.2.3.2.3. Φπηά 

Α. Πνιπθύηηαξα Φύθε. Σα πεξηζζφηεξα είδε ζαιάζζησλ θπθψλ αληηπξνζσπεχνληαη 

απφ πνιπθχηηαξεο κνξθέο πνπ νλνκάδνληαη θαη καθξνθχθε. ηελ Διιιάδα, έρνπλ 

θαηαγξαθεί σο ηψξα 503 taxa, εθ ησλ νπνίσλ 313 ξνδνθχθε, 103 θαηνθχθε θαη 87 

ρισξνθχθε33. 

Β. Βξπόθπηα (θπηά ρσξίο δηαθνξνπνηεκέλα φξγαλα). χκθσλα κε πξφζθαηα 

ζηνηρεία, ν αξηζκφο βξπνθπηηθψλ εηδψλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν34 αλέξρεηαη ζε 750 taxa. 

Απηά αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ 39% ηνπ ζπλφινπ ησλ επξσπατθψλ βξπνθπηηθψλ 

taxa θαη θαηαλέκνληαη σο εμήο:  

 4 taxa θεξαζθφξσλ (Anthoceratophyta)  

 155 taxa επαηηθψλ (Marchantiophyta)   

 590 taxa θπιιφβξπσλ (Bryophyta) 

 
Γ. Αλώηεξα Φπηά (ηξαρεηόθπηα – θπηά κε αγωγνύο ηζηνύο) 

Ζ ειιεληθή ρισξίδα πεξηιακβάλεη 660035 taxa (5752 είδε) αλψηεξσλ θπηψλ, απφ ηα 

νπνία 1461 taxa (1278 είδε) είλαη ελδεκηθά ηεο Διιάδαο, δειαδή δελ ππάξρνπλ ζε 

θακία άιιε ρψξα. Σν πνζνζηφ ελδεκηθψλ taxa/εηδψλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απηφρζνλσλ θπηψλ ηεο ρψξαο καο είλαη 22.2% / 22.1% 35, 36 πνζνζηφ ζεκαληηθά 

                                                           
30

 Παληίδνπ Μ. 1973. Καηάινγνο κπθήησλ θαη μεληζηψλ ηεο Διιάδνο. Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθφ 

Ηλζηηηνχην. Κεθηζηά, Αζήλα. 
31

 Σαμηλνκηθέο κνλάδεο (π.ρ. είδε, ππνείδε). 
32

 Diamandis S. 2000. List of threatened Macrofungi in Greece. ECCF Newsletter 10: 12. 
33

  Haritonidis S., Orfanidis S., Lazaridou Th. 1992. Preliminary results of a checklist of the benthic 

marine algae of the Greek coasts (Aegean and Ionian Seas). CIESM 33:5. 
34

 Tζαθίξε Δ. 2009. Βξπνθπηηθή ρισξίδα ηεο Διιάδαο: Φπηνγεσγξαθηθή θαη νηθνινγηθή έξεπλα ησλ 

βξπνθχησλ ζην πδάηηλν ζχζηεκα ηνπ πνηακνχ Άλσ Αιηάθκνλα (Γπηηθή Μαθεδνλία). Γηδαθηνξηθή 
Γηαηξηβή. Σκήκα Βηνινγίαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην, Θεζζαινλίθε, 
Διιάο ζ. 356. 

35
  Dimopoulos P., Raus Th., Bergmeier E., Constantinidis Th., Iatrou G., Kokkini S., Strid A. & 

Tzanoudakis D. 2013. Vascular plants of Greece: An annotated checklist. – Englera 31: 1-372 
 Strid A, Tan K. 1997. Flora hellenica 1. Königstein: Koeltz Scientific Books. 
Strid A, Tan K. 2002. Flora hellenica 2. Ruggell: Koeltz Scientific Books. 
Tan K, Iatrou G. 2001. Endemic plants of Greece, the Peloponnese. Copenhagen: Gads Publishers. 

36
  Dimopoulos P., Raus Th., Bergmeier E., Constantinidis Th., Iatrou G., Kokkini S., Strid A. & 

Tzanoudakis D. 2013. Vascular plants of Greece: An annotated checklist. – Englera 31: 1-372 
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πςειφ ζε ζρέζε κε άιιεο κεζνγεηαθέο θαη κεζνγεηαθνχ ηχπνπ πεξηνρέο άιισλ 

επείξσλ. Μεγαιχηεξνο αξηζκφο ελδεκηθψλ εηδψλ απαληάηαη ζηηο λφηηεο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο (Πεινπφλλεζνο, Κξήηε, ηεξεά Διιάδα). 

Απφ ηα ελδεκηθά θπηά ηεο Διιάδαο, 253 είδε37 (πνζνζηφ 18% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ηζαγελψλ εηδψλ ηεο ρψξαο) ζεσξνχληαη απεηινχκελα, δειαδή εληάζζνληαη ζε κία 

απφ ηηο θαηεγνξίεο: θξηζίκσο θηλδπλεχνληα, θηλδπλεχνληα ή ηξσηά ηεο IUCN38, ελψ 

άιια 2 είδε θαίλεηαη λα έρνπλ εμαθαληζηεί. Μέρξη ζήκεξα, κε απφζηαζε 15εηίαο, 

έρνπλ εθδνζεί δχν Βηβιία Δξπζξψλ Γεδνκέλσλ ησλ πάλησλ θαη Απεηινχκελσλ 

Φπηψλ ηεο Διιάδαο39,40. Σν ζχλνιν ησλ εηδψλ πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί ζε απηά δελ 

ππεξβαίλεη ηα 460 είδε, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ κφλν 8% ηεο ειιεληθήο 

ρισξίδαο.  

Όζνλ αθνξά ηα είδε θπηψλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία, ε 

Διιάδα θαηέγξαςε, ην 2007, 58 είδε Κνηλνηηθνχ Δλδηαθέξνληνο, δειαδή είδε πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα παξαξηήκαηα ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ. Απφ ηα είδε απηά, ζχκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 2εο εζληθήο έθζεζεο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ γηα 

ηελ πεξίνδν 2000 – 2006, ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε βξίζθνληαη ηα 5, ζε αλεπαξθή 

θαηάζηαζε ηα 19 θαη ζε θαθή θαηάζηαζε ηα 2, ελψ γηα άιια 32 είδε ε θαηάζηαζε 

δηαηήξεζεο είλαη άγλσζηε. Με ηελ έληαμε λέσλ Κξαηψλ-Μειψλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ν θαηάινγνο ησλ εηδψλ θπηψλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο επηθαηξνπνηήζεθε 

θαη ζήκεξα απαξηίδεηαη απφ 63 είδε.  

εκεηψλεηαη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηηο γλψζεηο καο ζρεηηθά κε ηελ 

εμάπισζε θαη ηα νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδψλ ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο, ελψ 

απηή πνπ αθνξά βξπφθπηα θαη πηεξηδφθπηα δελ έρεη κειεηεζεί ζπζηεκαηηθά. 

 

Β.2.3.2.4 Εψα 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ παληδηθνχ πινχηνπ ηεο Διιάδαο απνηειεί ν πςειφο  

ελδεκηζκφο θαη ε γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ δσηθψλ νκάδσλ. Οη 

ζεκαληηθφηεξεο πεξηνρέο ελδεκηζκνχ είλαη ε Κξήηε γηα φια ζρεδφλ ηα taxa, νη 

Κπθιάδεο θαη ηα βνπλά ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο. Δπηκέξνπο taxa είλαη δπλαηφ λα 

παξνπζηάδνπλ ελδεκηζκνχο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, φπσο ζηελ Πεινπφλλεζν, ηα 

Ηφληα λεζηά θιπ. Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ελδεκηζκφ είλαη θαη ηα πνιπάξηζκα 

                                                                                                                                                                      
 Strid A, Tan K. 1997. Flora hellenica 1. Königstein: Koeltz Scientific Books. 
Strid A, Tan K. 2002. Flora hellenica 2. Ruggell: Koeltz Scientific Books. 
Tan K, Iatrou G. 2001. Endemic plants of Greece, the Peloponnese. Copenhagen: Gads Publishers. 

37
  Georgiou, K. & P. Delipetrou. 2010. Patterns and traits of the endemic plants of Greece. Botanical 

Journal of the Linnean Society 162:130–422. 
38

  Ζ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο θάζε είδνπο, δειαδή ε πηζαλφηεηα εμαθάληζήο ηνπ ζην κέιινλ, αμηνινγείηαη 

ζχκθσλα κε θξηηήξηα θαη εληάζζεηαη ζε θαηεγνξίεο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε Γηεζλήο Έλσζε γηα ηε 

Γηαηήξεζε ηεο Φχζεο (International Union for the Conservation of Nature, IUCN) θαη είλαη δηαζέζηκα 

ζην http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/red_list/resources/technical_documents/  

(έθδνζε 3.1).  
39

  Φνίηνο Γ., Κσλζηαληηλίδεο Θ., Κακάξε Γ. (εθδ.). 2009. Βηβιίν Δξπζξψλ Γεδνκέλσλ ησλ πάλησλ θαη 

Απεηινχκελσλ Φπηψλ ηεο Διιάδαο, Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία & Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Πάηξα. 
40

 Phitos D., Strid A., Snogerup S., Greuter W. (eds.) 1995. The Red Data Book of Rare and Threatened 

Plants of Greece, WWF Hellas, Athens.  

http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/red_list/resources/technical_documents/
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ζπήιαηα ηεο Διιάδαο (πεξίπνπ 8000), απφ ηα νπνία έρνπλ εξεπλεζεί απφ παληδηθή 

άπνςε κεξηθέο εθαηνληάδεο κφλν. Χζηφζν, ππάξρνπλ πνιιέο ειιείςεηο ζε ζηνηρεία 

θαη δεδνκέλα γηα ηελ παλίδα. Ζ πιεξφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζπνλδπιφδσσλ θαη αζπνλδχισλ. 

Γηα ηα ζπνλδπιφδσα, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο εηδψλ ηεο ρψξαο καο, θαζψο θαη ν 

αξηζκφο εηδψλ πνπ ζεσξνχληαη απεηινχκελα, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα Β1. 

πλνιηθά, πεξίπνπ 15% ησλ εηδψλ ζπνλδπιφδσσλ ηεο Διιάδαο ζεσξνχληαη 

απεηινχκελα. Γηα νξηζκέλεο νκάδεο εηδψλ, νη γλψζεηο καο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή 

έιιεηςε, γεγνλφο πνπ ηζρχεη θπξίσο γηα ηα ζειαζηηθά, ηα ςάξηα θαη ελ κέξεη ηα 

πνπιηά.  

 

ΠΙΝΑΚΑ Β1. πλνιηθφο αξηζκφο ησλ εηδψλ ζπνλδπινδψσλ ηεο Διιάδαο θαη αξηζκφο εηδψλ πνπ απεηινχληαη 

αλά θαηεγνξία θηλδχλνπ41 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ            ΣΟΠΗΚΑ 

ΔΚΛΗΠΟΝΣΑ 

(RE) 

ΚΡΗΗΜΧ 

ΚΗΝΓΤΝΔΤ-

ΟΝΣΑ (CR) 

ΚΗΝΓΤ-

ΝΔΤΟΝΣΑ 

(EN) 

TΡΧΣΑ 

(VU) 

ΥΔΓΟΝ 

ΑΠΔΗΛΟΤ-

ΜΔΝΑ (NT) 

ΜΔΗΧΜΔ- 

ΝΟΤ ΔΝΓΗΑ-

ΦΔΡΟΝΣΟ 

(LC) 

ΑΝΔΠΑΡ-

ΚΧ 

ΓΝΧΣΑ 

(DD) 

ΜΖ 

ΑΞΗΟ-

ΛΟΓΖ-

ΘΔΝΣΑ 

(NE) 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΗΓΧΝ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ 

% ΔΗΓΧΝ Δ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

(CR,EN,VU) Χ 

ΠΡΟ ΤΝΟΛΟ 

Φάξηα ηεο 

ζάιαζζαο 

0 5 4 5 0 0 0 453 476 2,9 

Φάξηα γιπθνχ 

λεξνχ 

5 14 12 23 3 60 15 0 154 31,8 

Ακθίβηα 0 1 2 3 3 13 0 0 22 27,3 

Δξπεηά 0 2 4 6 6 46 0 0 64 18,8 

Πνπιηά 1 14 17 31 16 26 17 227 442 14,0 

Θειαζηηθά 0 3 12 13 11 10 20 69 115 24,3 

ΤΝΟΛΟ 6 39 51 81 41 159 45 718 1273 13,4 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β2. Ο πινχηνο εηδψλ ησλ πεξηζζφηεξν γλσζηψλ ηαμηλνκηθψλ 

νκάδσλ αζπφλδπισλ δψσλ ηεο Διιάδαο θαη ν πινχηνο ελδεκηθψλ εηδψλ.  

Πεγέο: (ρσξίο δηαθξηηηθφ)42, (*)39, (**)43 
ΣΑΞΗΝΟΜΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΑΡΗΘΜΟ  

ΔΗΓΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ  

ΔΝΓΖΜΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ 

Δρηλφδεξκα * 108 0 

Σξηρφπηεξα 288 71 

ηθσλάπηεξα 59 1 

Νεπξφπηεξα  162 49 

Λεπηδφπηεξα 3.197 251 

Τκελφπηεξα 2.800 236 

Γίπηεξα 2.857 274 

Κνιεφπηεξα 6.863 1.329 

Φσθφπηεξα 73 3 

Δηεξφπηεξα 973 87 

                                                           
41

 Βαζηζκέλν ζην: Λεγάθηο Α. & Μαξαγθνχ, Π. (Δπηκ. έθδνζεο). 2009. Σν Κφθθηλν Βηβιίν ησλ 

Απεηινχκελσλ Εψσλ ηεο Διιάδαο. Διιεληθή Εσνινγηθή Δηαηξεία, Αζήλα, 528 ζει. 
42

 Fauna Europaea Web Service. Γηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε http://www.faunaeur.org 
43

 Λεγάθηο Α., Πνιπκέλε-Σδαλλεηάηνπ Ρ.Μ., Γθηψθαο ., σηεξφπνπινο Κ. 2010. Εσηθή Πνηθηιφηεηα. 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σκήκα Βηνινγίαο, Σνκέαο Εσνινγίαο – 
Θαιάζζηαο Βηνινγίαο, Αζήλα, 220 ζει. 

http://www.faunaeur.org/


ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 26 

Οκφπηεξα 919 97 

Πιεθφπηεξα 73 24 

Φαζκίδηα 3 0 

Δκβηφπηεξα 3 0 

Ηζφπηεξα 2 1 

Γηθηπφπηεξα 33 3 

Γεξκάπηεξα 16 1 

Οξζφπηεξα 346 124 

Δθεκεξφπηεξα 67 12 

Οδνληφγλαζα 69 5 

Μηθξνθνξχθηα 17 5 

Επγέληνκα 20 3 

Κνιιέκβνια 134 39 

Γίπινπξα 58 30 

Πξψηνπξα 14 1 

Γηπιφπνδα 148 86 

Υεηιφπνδα ** 102 27 

χκθπια 7 1 

Παπξφπνδα 33 5 

Καξθηλνεηδή Ηζφπνδα  (ρεξζαία) * 233 153 

Καξθηλνεηδή Γεθάπνδα ** 231 1 

Λνηπά θαξθηλνεηδή ** ~600 29 

Αθάξεα 383 111 

Αξάρλεο * 915 236 

Φαιάγγηα 100  

Γαιεψδε 10 5 

Πξνζαθηξηδνπφξα 3 2 

Ακβιχππγα 1 0 

Φεπδνζθνξπηνί 120 55 

θνξπηνί 10 2 

Μαιάθηα Γαζηεξφπνδα  (ρεξζαία) ** 754 486 

Μαιάθηα Γαζηεξφπνδα (γιπθνχ λεξνχ) 93 12 

Μαιάθηα Γίζπξα ** 308 1 

Μαιάθηα ινηπά ζαιάζζηα ** ~700 0 

Βξπφδσα ** 200 0 

Οιηγφραηηνη 98 9 

Βδέιιεο 18 0 

Βξαδχπνξα 58 5 

Νεκαηψδεηο 64 5 

Πιαηπέικηλζεο 165 15 

Κληδφδσα 91 1 

πφγγνη 132 0 

 

Όζνλ αθνξά ζηα αζπφλδπια, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εηδψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί 

ζηελ Διιάδα είλαη πεξίπνπ 27.000, απφ ηα νπνία πεξίπνπ 4.000 είλαη ελδεκηθά ηεο 

ρψξαο. Θα πξέπεη, σζηφζν, λα ηνληζηεί φηη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο νκάδεο εηδψλ, νη 

γλψζεηο καο είλαη αλεπαξθέζηαηεο θαη σο εθ ηνχηνπ εθηηκάηαη φηη ρηιηάδεο είδε 

αζπνλδχισλ δελ έρνπλ αθφκα θαηαγξαθεί. ηνλ Πίλαθα Β2 παξνπζηάδεηαη ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο εηδψλ αζπνλδχισλ ηεο ρψξαο καο, γηα ηηο ηαμηλνκηθέο νκάδεο 

πνπ είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηέο, ελψ ζηνλ Πίλαθα Β3 δίλεηαη ν αξηζκφο ησλ εηδψλ 
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αζπνλδχισλ πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο IUCN γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο θαηάζηαζεο θηλδχλνπ ηνπο.  

Όζνλ αθνξά ηα είδε δψσλ ηεο Διιάδαο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ επξσπατθή 

λνκνζεζία, δειαδή ηα «είδε θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο», ζηελ Διιάδα απαληνχλ 231 

είδε ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ, θαζψο θαη 286 είδε πνπιηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 

θαηεγνξίεο ηνπ Άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ (147 είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο 

Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ θαη 139 κεηαλαζηεπηηθά είδε). Δηδηθά γηα ηα πνπιηά, ζηελ 

Διιάδα εκθαλίδνληαη 37 είδε παγθνζκίσο απεηινχκελα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β3.  Αξηζκφο ησλ εηδψλ αζπνλδχισλ ηεο Διιάδαο αλά θαηεγνξία ηεο IUCN37 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΡΗΗΜΧ 

ΚΗΝΓΤΝΔΤ-

ΟΝΣΑ (CR) 

ΚΗΝΓΤΝΔΤΟΝΣΑ 

(EN) 

TΡΧΣΑ 

(VU) 

ΑΝΔΠΑΡΚΧ 

ΓΝΧΣΑ (DD) 

ΜΔΗΧΜΔΝΟΤ 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

(LC) 

πφγγνη    10  

Κληδφδσα   1 28  

Πνιχραηηνη    3  

Μαιάθηα 

Πνιππιαθνθφξα 

   1  

Μαιάθηα Γίζπξα   1 4  

Μαιάθηα 

Γαζηεξφπνδα 

(ζαιάζζηα) 

   10  

Μαιάθηα 

Γαζηεξφπνδα 

(ρεξζαία) 

70 28 63  211 

Μαιάθηα Κεθαιφπνδα    1  

Αξάρλεο 20 9 4   

Καξθηλνεηδή 

Ακθίπνδα 

   3  

Καξθηλνεηδή Ηζφπνδα 41 2 4   

Καξθηλνεηδή 

Γεθάπνδα 

 1  11  

Υεηιφπνδα 3 3    

Οδνληφγλαζα 2  5   

Οξζφπηεξα 1  1   

Λεπηδφπηεξα 4 19 16   

Κνιεφπηεξα  2 3   

Δρηλφδεξκα   1 4  

Αζθίδηα    1  

ΤΝΟΛΟ ΔΗΓΧΝ 141 64 99 76 211 

 

Β.2.4  Δηζβάιινληα μεληθά είδε (invasive species)  

Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο, ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα 

ζηελ Διιάδα πξνέξρνληαη απφ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ εηδηθφηεξα ζε:  
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Θαιάζζηα είδε εηζβνιείο, ρισξίδαο θαη παλίδαο. ρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ ηεξείηαη 

ζην Διιεληθφ Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ (ΔΛΚΔΘΔ), ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη 

εξεπλεηηθά ζην πεδίν. Γηα ηελ έξεπλα ησλ εηδψλ απηψλ έρεη ζπζηαζεί δίθηπν 

εξεπλεηψλ (πεξηιακβάλεη 9 εξεπλεηηθά ηδξχκαηα/παλεπηζηήκηα θαη πεξηζζφηεξνπο 

απφ 34 Έιιελεο επηζηήκνλεο), κε ηελ επσλπκία ELNAIS (Ellenic Network on Aquatic 

Invasive Species). Δξεπλεηέο ηνπ ΔΛΚΔΘΔ ζπκκεηέρνπλ θαη ζην επξσπατθφ έξγν 

SEBI 2010 (Streamlining European Biodiversity Indicators, 2010).  

Υεξζαία  είδε - εηζβνιείο. Ζ ζρεηηθή έξεπλα δηεμάγεηαη απφ κεκνλσκέλνπο εξεπλεηέο, 

21 εθ ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρνπλ ζην επξσπατθφ εξεπλεηηθφ έξγν DAISIE (Delivering 

Alien Invasive Species Inventories for Europe). ην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ έξγνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθή έξεπλα γηα ηα μεληθά είδε ρισξίδαο ηεο Διιάδαο. Χζηφζν, 

ε μεληθή ρισξίδα ηεο Διιάδαο δελ έρεη κειεηεζεί αθφκε ζην ζχλνιφ ηεο. 

χκθσλα κε ηνπο Arianoutsou et al. (2010), ε αιιφρζνλε ρισξίδα ηεο Διιάδαο 

απνηειείηαη απφ 343 μεληθά taxa, φπνπ πεξηιακβάλνληαη 49 αξραηφθπηα θαη ηα 294 

είλαη λεφθπηα. 

Σέινο, κε βάζε ηνπο Dimopoulos et al. (2013), ε Διιεληθή ρισξίδα απνηειείηαη απφ 

250 μεληθά (alien) taxa, πνπ αληηζηνηρεί ζην 3.8% ηνπ ζπλφινπ ησλ taxa ηεο 

Διιεληθήο ρισξίδαο), απφ ηα νπνία ην 49% ησλ taxa απηήο ηεο ρσξνινγηθήο νκάδαο 

έρνπλ Β- ή Ν- Ακεξηθαληθή (ή θαη ηηο δχν) πξνέιεπζε. Ζ Αζία θαη ε Αθξηθή απνηεινχλ 

επίζεο ζεκαληηθέο επείξνπο πξνέιεπζεο γηα ην 19% θαη ην 11% αληίζηνηρα ησλ taxa 

απηήο ηεο νκάδαο. Μεηαμχ ησλ taxa Αθξηθαληθήο πξνέιεπζεο, ε πιεηνςεθία 

πξνέξρεηαη απφ ηε Ν Αθξηθή θαη ιηγφηεξα απφ ηελ ηξνπηθή Αθξηθή (αλ θαη παιαην- 

θαη παλ- ηξνπηθά taxa κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ εθεί). ηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα 

ζχλνιν 22% ησλ μεληθψλ θπηηθψλ taxa ηεο Διιάδαο έρνπλ παιαην-, λέν- ή παλ- 

(ππν) ηξνπηθή πξνέιεπζε. 

Ο κηθξφηεξνο αξηζκφο ησλ μεληθψλ εηδψλ (aliens) ή μελνθχησλ (xenophytes) ζηελ 

εξγαζία ησλ Dimopoulos et al. (2013) ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ζηελ 

εξγαζία ησλ  Arianoutsou et al. (2010) νθείιεηαη ζην φηη έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί κφλν 

ηα κε απηνθπή είδε ηα νπνία είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλα θάπνπ ζηε ρψξα καο, ελψ 

ηα μεληθά είδε πνπ ζεσξνχληαη κφλν σο επθαηξηαθά, εθήκεξεο εηζαγσγέο ή πνπ 

έρνπλ «μεθχγεη» απφ ηελ θαιιηέξγεηα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ μεηληθή ρισξίδα ηεο 

Διιάδαο. 

 

B.2.5. Δδαθηθή βηνπνηθηιόηεηα (Soil biodiversity) 

Σν έδαθνο θηινμελεί πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηέηαξην ησλ έκβησλ φλησλ ηνπ 

πιαλήηε. Ζ εδαθηθή βηνθνηλφηεηα απνηειείηαη θπξίσο απφ βαθηήξηα, κχθεηεο θαη 

πξσηφδσα. Κχξηνο ξφινο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ είλαη ε απνζχλζεζε ηνπ λεθξνχ 

νξγαληθνχ πιηθνχ. Με απηή ηε δηαδηθαζία, ηα δεζκεπκέλα ζηελ νξγαληθή χιε 

ζξεπηηθά ζηνηρεία γίλνληαη μαλά δηαζέζηκα ζε θπηά, δψα θαη ηνλ άλζξσπν. ην 

έδαθνο ππάξρνπλ επίζεο κηθξά αζπφλδπια δψα, αφξαηα κε γπκλφ νθζαικφ, φπσο 

είλαη νη λεκαηψδεηο πνπ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν άγλσζηα απ‟ φηη ηα κεγάινπ 

κεγέζνπο αζπφλδπια, φπσο έληνκα, γαηνζθψιεθεο, κπξκήγθηα, ηεξκίηεο, ζθαζάξηα. 

Πεξίπνπ 50.000 ηέηνηνη κηθξνζθνπηθνί νξγαληζκνί έρνπλ αλαγλσξηζηεί κέρξη ζήκεξα, 

ελψ εθηηκάηαη φηη ζε απηή ηελ νκάδα αλήθνπλ πεξηζζφηεξα απφ 1 εθαηνκκχξην είδε.  



ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 29 

ην έδαθνο δνπλ επίζεο θαη κηθξά ζπνλδπιφδσα, φπσο είλαη νη ηπθινπφληηθεο, 

πξνζαξκνζκέλνη λα δηαβηνχλ ζην ζθνηάδη, θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.   

Ζ δξαζηεξηφηεηα θαη πνηθηιφηεηα ησλ νξγαληζκψλ πνπ θηινμελνχληαη ζην έδαθνο 

επεξεάδεηαη απφ ζεηξά αβηνηηθψλ θαη βηνηηθψλ παξαγφλησλ. Οη θχξηνη αβηνηηθνί 

παξάγνληεο είλαη ην θιίκα (ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία), ε θνθθνκεηξηθή ζχζηαζε ηνπ 

εδάθνπο, ε αιαηφηεηα θαη ην pH. Μεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ ηνπ εδάθνπο θαη ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ζε απηφ θπηψλ ππάξρεη ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε, ε νπνία ηειηθά 

επεξεάδεη θαη ηε γνληκφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηά ηνπ. 

Ζ δσή ηνπ αλζξψπνπ επεξεάδεηαη απφ κηα ζεηξά ιεηηνπξγηψλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπ 

εδάθνπο φπσο ε αλαθχθισζε ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, ν ζρεκαηηζκφο θαη ε 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εδαθψλ, αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ζηε ξχζκηζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ζχλζεζεο θαη ηνπ θιίκαηνο, ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, φπσο θαη ζηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο αζζελεηψλ ζηα αγξνηηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ζηνπο αλζξψπνπο. Αθφκε, νη 

νξγαληζκνί ηνπ εδάθνπο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αληηξξχπαλζε θαη λα 

παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ σθεινχλ άκεζα ηνλ άλζξσπν, φπσο ε παξαγσγή νπζηψλ 

κε θαξκαθεπηηθέο ηδηφηεηεο.  

πλνςίδνληαο, νη νξγαληζκνί ηνπ εδάθνπο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηα αθφινπζα: 

δεκηνπξγία δνκήο θαη νξγαληθήο νπζίαο θαζψο θαη δηαηήξεζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ 

εδάθνπο, ξχζκηζε ηνπ θχθινπ ηνπ άλζξαθα θαη έιεγρν ηνπ θιίκαηνο, ξχζκηζε ηνπ 

πδξνινγηθνχ θχθινπ, απνξξχπαλζε, έιεγρν πξνζβνιψλ θαη αζζελεηψλ. ηελ 

πξνζπάζεηα απνηίκεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη εδαθηθνί νξγαληζκνί, έρεη 

εθηηκεζεί φηη νη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο απφ ηε κε νξζή δηαρείξηζε ηεο εδαθηθήο 

βηνπνηθηιφηεηαο αλέξρνληαη εηεζίσο ζε παγθφζκηα θιίκαθα ζε 1 ηξηζεθαηνκκχξην 

δνιάξηα44.   

 

Β.2.6  Οηθνζπζηήκαηα  

Β.2.6.1 Γεληθά 

ηε ρψξα καο, εκθαλίδεηαη πνιχ κεγάιε πνηθηιία θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ - 

ρεξζαίσλ, πγξνηνπηθψλ θαη ζαιάζζησλ. Σν θχξην γλψξηζκά ηνπο είλαη ε πςειή 

πνηθηιφηεηα θαη ε ζε κεγάιν βαζκφ θπζηθφηεηα ηεο ζχλζεζήο ηνπο.  

 

Β.2.6.2 Τγξνηνπηθά νηθνζπζηήκαηα 

Οη πγξφηνπνη είλαη απφ ηνπο πην πνιχηηκνπο πφξνπο ηνπ πιαλήηε θαη δεχηεξνη κεηά 

ηα ηξνπηθά βξνρεξά δάζε ζε βηνπνηθηιφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα. Τγξφηνπνη είλαη ηα 

δέιηα πνηακψλ θαη νη ίδηνη νη πνηακνί, έιε, ιίκλεο, θπζηθέο ή ηερλεηέο, 

ιηκλνζάιαζζεο, πεγέο, θ.α. ηελ επηθαηξνπνηεκέλε απνγξαθή ησλ ειιεληθψλ 

πγξνηφπσλ απφ ην Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ Τγξνηφπσλ45, αλαθέξνληαη 411 

πγξφηνπνη ζηελ Διιάδα, νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ (2/3) βξίζθνληαη ζηε βφξεηα 

                                                           
44

   Turbe Α. et al. 2010.  http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/biodiversity_report.pdf. 
45

 Φπηψθα Δ., Παξηφδεο Θ., Υνπβαξδάο Γ., Γεξάθεο Π.Α., Καξηέξεο Μ. 2000. Aπνγξαθή πγξνηφπσλ 
ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Δλεκέξσζε θαη Δκπινπηηζκφο Δζληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ γηα ηνπο 
Διιεληθνχο Τγξνηφπνπο». Βάζε Γεδνκέλσλ. Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ-Τγξνηφπσλ (ΔΚΒΤ) θαη 
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. 
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Διιάδα. Πξφζθαηε απνγξαθή ησλ λεζησηηθψλ πγξφηνπσλ απφ ην WWF Eιιάο46 

εληφπηζε  805 πγξφηνπνπο κεγαιχηεξνπο απφ έλα ζηξέκκα (707 ζε 67 λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κξήηεο, θαη 98 ζε 8 λεζηά ηνπ Ηνλίνπ), εθ ησλ 

νπνίσλ πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο είλαη κεηαμχ 1 θαη 10 ζηξεκκάησλ. Οη 

πθηζηάκελνη πγξφηνπνη είλαη πνιινί, πνιιψλ ηχπσλ θαη πινχζηνη ζε βηνπνηθηιφηεηα. 

Απφ απηνχο, 10 πγξφηνπνη έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο Τγξφηνπνη Γηεζλνχο εκαζίαο, 

ζχκθσλα κε ηε χκβαζε Ρακζάξ, θαη εληάζζνληαη ζηηο πεξηνρέο επζχλεο ησλ 

θνξέσλ δηαρείξηζεο πνπ ηδξχζεθαλ κε ην Ν. 3044/2002.  

Αξθεηέο απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαη ζηηο πγξνηνπηθέο 

εθηάζεηο αιιά θαη ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπο έρνπλ επηπηψζεηο ζηνπο πγξνηφπνπο. 

Χο θχξηα αίηηα αιινίσζεο αλαθέξνληαη ε ζεκεηαθή θαη κε ζεκεηαθή ξχπαλζε (απφ ηε 

γεσξγία, βηνκεραλία, νηθηζκνχο θιπ.), ε επέθηαζε γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη 

νηθηζκψλ ζε βάξνο πγξνηνπηθψλ εθηάζεσλ, ε ππεξάληιεζε, νη εθρεξζψζεηο θπζηθήο 

βιάζηεζεο.  

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απνγξαθή ηνπ ΔΚΒΤ, 42% ησλ πγξνηφπσλ πθίζηαληαη κε 

ζεκεηαθή ξχπαλζε απφ γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ 20% απεηινχληαη απφ 

εγθαηάζηαζε ή επέθηαζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Σα αξδεπηηθά έξγα απεηινχλ 

14% ησλ πγξνηφπσλ θαη νη ππεξαληιήζεηο 15% απηψλ. Πνζνζηφ 36% ησλ 

πγξνηφπσλ δέρνληαη απφβιεηα απφ νηθηζκνχο, ελψ 28% δέρνληαη απφβιεηα απφ 

βηνηερλίεο θαη δηάθνξεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο. Σέινο, ε δεκηνπξγία ή θαη ε 

επέθηαζε νηθηζκψλ θαη ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξνθαιεί αιινίσζε ζε 26% θαη 

13% ησλ πγξνηφπσλ, αληηζηνίρσο. Γηα ηνπο λεζησηηθνχο πγξφηνπνπο, ε θαηάζηαζε 

είλαη αθφκα ρεηξφηεξε αθνχ, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο αιιά θαη ηεο ζέζεο ησλ 

πεξηζζνηέξσλ ζε παξάθηηεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, νη εθρεξζψζεηο θαη νη απνξξίςεηο 

αδξαλψλ κε ζθνπφ ηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο γεο είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ζηελ 

πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα 

κε ηελ αλσηέξσ απνγξαθή ηνπ WWF Διιάο, 63% ησλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ έρνπλ 

αιινησζεί απφ εθρεξζψζεηο θαη απνξξίςεηο αδξαλψλ, 55% απηψλ έρνπλ 

ζπξξηθλσζεί απφ αλεμέιεγθηε δφκεζε, 57% έρνπλ θαηαθεξκαηηζηεί απφ δηαλνίμεηο 

νδψλ, ελψ 45% απεηινχληαη απφ επέθηαζε ησλ γχξσ θαιιηεξγεηψλ. Πάλσ απφ 35% 

ησλ πγξνηφπσλ απηψλ δέρνληαη πγξά απφβιεηα νηθηζκψλ, ελψ θχξηα εζηία 

ξχπαλζεο γηα 85% απφ απηνχο απνηεινχλ ηα ζηεξεά απνξξίκκαηα πνπ απνηίζεληαη 

είηε πξσηνγελψο, απ‟ επζείαο ζηνλ πγξφηνπν, είηε δεπηεξνγελψο απφ ην ρεηκέξην 

θχκα. 

Αμίδεη αθφκε λα ζεκεησζεί φηη απφ ηνπο 10 πγξνηφπνπο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο 

Τγξφηνπνη Γηεζλνχο εκαζίαο, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε Ρακζάξ, νη 7 έρνπλ 

εληαρζεί ζηνλ θαηάινγν ησλ πγξνηφπσλ κε ζνβαξά δηαρεηξηζηηθά πξνβιήκαηα 

(«θαηάινγνο Montreaux»). 

Χζηφζν, αθξηβήο θαη ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ησλ ειιεληθψλ 

πγξνηφπσλ δελ ππάξρεη. Αξθεηά έηε κεηά ηελ πξψηε απφπεηξα απνγξαθήο θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη απφ ηηο αλζξψπηλεο 
                                                           
46

  Καηζαδσξάθεο Γ. & Παξαγθακηάλ Κ.. 2007. Απνγξαθή ησλ πγξνηφπσλ ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ: 
ηαπηφηεηα, νηθνινγηθή θαηάζηαζε θαη απεηιέο. WWF Διιάο. Δπίζεο <http://www.wwf.gr/index.php? 
option=com_content&view=category&layout=blog&id=127&Itemid=141> (πξφζβαζε 28 Ηνπλίνπ 
2010) 

http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=127&Itemid=141
http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=127&Itemid=141
http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=127&Itemid=141
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δξαζηεξηφηεηεο θαη απφ ηηο ηξέρνπζεο θιηκαηηθέο θαη πδξνινγηθέο ζπλζήθεο, είλαη 

απαξαίηεηε ε βειηίσζε, ζπκπιήξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ γεσγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηνπο πγξφηνπνπο ηεο ρψξαο, φπσο θαη ησλ άιισλ γλσξηζκάησλ ηνπο. 

Ηδηαηηέξσο ζθφπηκε είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ νξίσλ ηνπο, φπνπ θαη πθίζηαληαη νη 

κεγαιχηεξεο πηέζεηο, φπσο θαηαπαηήζεηο, εθρεξζψζεηο θιπ.  

 

Β.2.6.3 Αγξνηηθά νηθνζπζηήκαηα 

Ζ πνηθηιία ηνπ αβηνηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Διιάδαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άζθεζε 

παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ γεσξγίαο θαηά ην παξειζφλ, ζπληέιεζε ζε κηα πςειή 

πνηθηιφηεηα αγξνηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Ζ θπζηθή αμία ησλ ειιεληθψλ αγξνηηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ ηεθκεξηψλεηαη θαη απφ ηηο πεξηνρέο Τςειήο Φπζηθήο Αμίαο47 (ΤΦΑ)  

γεσξγηθήο γεο ηεο ρψξαο. ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

(ΠΑΑ) 2007 – 2013 ηεο 4εο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ γηα ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ 

κέηξσλ ησλ Αμφλσλ 2 θαη 3 ηνπ ΠΑΑ αλαγλσξίζζεθαλ νη πεξηνρέο Τςειήο Φπζηθήο 

Αμίαο (ΤΦΑ) γεσξγηθήο θαη δαζηθήο γεο ηεο ρψξαο. Δθ ησλ αλσηέξσ, ε 

θαιιηεξγνχκελε γεσξγηθή γε ΤΦΑ αλέξρεηαη ζε 2.423.186 εθηάξηα48. Οη εθηάζεηο 

απηέο απνηεινχλ 67,6% πεξίπνπ ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο έθηαζεο 

(3.583.185,27 εθηάξηα) πνπ κεηξήζεθε ζηελ αγξνηηθή απνγξαθή ηνπ 2000. Ζ 

κεγαιχηεξε έθηαζε γεσξγηθήο γεο ΤΦΑ βξίζθεηαη ζηελ Πεινπφλλεζν. Απηφ θαίλεηαη 

λα ζπλδέεηαη κε ηε κεγάιε έθηαζε πνπ θαιχπηνπλ εθεί νη ειαηψλεο. Ζ πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Διιάδαο έξρεηαη δεχηεξε ζε θαηαλνκή γεσξγηθήο γεο ΤΦΑ κε ηξίηε ηελ 

πεξηθέξεηα Κξήηεο.  

Χζηφζν, ε επέθηαζε ηεο εληαηηθήο γεσξγίαο ζηηο πεδηλέο θαη ζε νξηζκέλεο 

εκηνξεηλέο-νξεηλέο πεξηνρέο, ε εγθαηάιεηςε ηεο παξαδνζηαθήο, εθηαηηθήο νξεηλήο 

γεσξγίαο, φπσο θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ θαιιηεξγεηψλ απφ 

κνλνθαιιηέξγεηεο, επέθεξαλ αιινηψζεηο ησλ παξαδνζηαθψλ αγξνηηθψλ ηνπίσλ, 

ππνβάζκηζε ησλ αγξνηηθψλ αιιά θαη ησλ γεηηνληθψλ νηθνζπζηεκάησλ, εμαθάληζε 

πνηθηιηψλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη, ελ 

θαηαθιείδη, κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Παξφια απηά, εθηαηηθέο κνξθέο 

θηελνηξνθίαο εμαθνινπζνχλ λα αζθνχληαη ζε νξηζκέλεο εκηνξεηλέο-νξεηλέο πεξηνρέο 

ηεο ρψξαο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εθεί δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη 

απνηξέπεη ηελ εγθαηάιεηςε νξηαθψλ εθηάζεσλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ εξεκνπνίεζε. 

Σν έδαθνο, ην νπνίν νξίδεηαη σο ην επηθαλεηαθφ ζηξψκα ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο Γεο 

πνπ ζρεκαηίδεηαη κε ηελ επίδξαζε κεραληθψλ, ρεκηθψλ θαη βηνηηθψλ παξαγφλησλ θαη 

ην ρξφλν, απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ. Όπσο 

εθηηκάηαη απφ ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζεο ηεο εξεκνπνίεζεο49, 

κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο γεσξγίαο, ην έδαθνο έρεη ππνζηεί κεγάιε 

θαηαπφλεζε. Ζ νινθιήξσζε ηνπ εδαθνινγηθνχ ράξηε ηεο ρψξαο θαη ε θαηάξηηζε 
                                                           
47

  Χο πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο νξίδνληαη «νη γεσξγηθέο εθηάζεηο πςειήο θπζηθήο αμίαο, ζηηο 
νπνίεο ε γεσξγία θαηέρεη πξσηαξρηθή ζέζε (ζπλήζσο δεζπφδνπζα) ζηηο ρξήζεηο γεο θαη φπνπ ε 
γεσξγία επλνεί ή ζπλδέεηαη είηε κε κεγάιε πνηθηινκνξθία εηδψλ θαη ελδηαηηεκάησλ, είηε κε ηελ 
παξνπζία εηδψλ, ε δηαηήξεζε ησλ νπνίσλ έρεη κεγάιε ζεκαζία ζε επξσπατθφ ή θαη εζληθφ ή θαη 
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, είηε θαη κε ηα δχν». 

48
 Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία. 2008. Καζνξηζκφο ησλ πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο Αμίαο (hign 

nature value) γεσξγηθήο θαη δαζηθήο γεο. 
49  http://www.minagric.gr 

http://www.minagric.gr/
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κίαο αληίζηνηρεο ζχγρξνλεο βάζεο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο έξεπλαο 

γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ηνπ εδάθνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα. 

  

Β.2.6.4 Γαζηθά θαη Αλσδαζηθά Οηθνζπζηήκαηα 

Ζ δαζηθή έθηαζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα δάζε θαη ηηο ινηπέο δαζσκέλεο γαίεο, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δπξσπατθή Έθζεζε Γαζψλ ηνπ 2007, θαιχπηεη πεξηζζφηεξν 

απφ ηε κηζή έθηαζε ηεο Διιάδαο (ζηνηρεία 2005), εθ ησλ νπνίσλ ηα δάζε θαιχπηνπλ 

29,1% θαη νη ινηπέο δαζσκέλεο γαίεο 21,6%. Απφ ηα ζηνηρεία ηεο ελ ιφγσ έθζεζεο ε 

δαζηθή έθηαζε ζηελ Διιάδα εκθαλίδεηαη πεξίπνπ ζηαζεξή θαηά ηε δεθαπεληαεηία 

1990 – 2005 (6.511.000, 6.525.000 θαη 6.532.000 εθηάξηα γηα ην 1990, 2000 θαη 

2005, αληίζηνηρα). Καηά ηελ πεξίνδν απηή, ε έθηαζε απηψλ θαζαπηψλ ησλ δαζψλ 

εκθαλίδεη αχμεζε (3.750.000 εθηάξηα ην 2005 ζε ζρέζε κε 3.299.000 εθηάξηα ην 

1990), ελψ ε έθηαζε ηεο ινηπήο δαζσκέλεο γεο εκθαλίδεη αληίζηνηρε κείσζε 

(2.780.000 εθηάξηα ην 2005 ζε ζρέζε κε 3.212.000 εθηάξηα ην 1990). εκεηψλεηαη φηη 

νη πξναλαθεξφκελεο εθηηκήζεηο γηα ηελ έθηαζε ησλ δαζψλ δελ βαζίζηεθαλ ζην 

λνκηθά θαηνρπξσκέλν νξηζκφ ηνπ δάζνπο, αιιά ζηα επηζηεκνληθά θξηηήξηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έθζεζεο Γαζψλ.  

Πξαθηηθέο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ ηεο Διιάδαο έρνπλ εηζαρζεί ζηαδηαθά 

απφ ην 1920 θαη ππάξρεη ηζρπξή λνκηθή πξνζηαζία γηα ηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο 

εθηάζεηο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πεξηζζφηεξνη απφ ην έλα ηξίην ησλ Σφπσλ 

Κνηλνηηθήο εκαζίαο ζηελ Διιάδα έρνπλ θπξίαξρν δαζηθφ ραξαθηήξα. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη νη ζθνπνί δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζα πξέπεη λα 

ελζσκαησζνχλ ζηε δαζηθή δηαρείξηζε. Σα δάζε ηεο Διιάδαο, φπσο θαη ηεο 

ππφινηπεο κεζνγεηαθήο πεξηνρήο, έρνπλ εθηεζεί γηα ρηιηεηεξίδεο ζηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Χο απνηέιεζκα, ηα παξάθηηα δάζε θαη ηα δάζε ζε ρακειφ 

πςφκεηξν έρνπλ ππνβαζκηζηεί, θπξίσο ιφγσ πνιενδφκεζεο ή κεηαηξνπήο ηνπο ζε 

γεσξγηθή γε. ήκεξα νη κεγαιχηεξνη θίλδπλνη πνπ απεηινχλ ηα δάζε ηεο Διιάδαο 

είλαη: 

- Ζ ζηαδηαθή αιιαγή, ζπρλά παξάλνκε, ηεο θάιπςεο, ε θαηαπάηεζε θαη 

εθρέξζσζε θπξίσο δαζηθψλ εθηάζεσλ αιιά θαη ςειψλ δαζψλ γηα ηελ 

επέθηαζε αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ (νηθνδνκήζηκε γε, πηέζεηο 

πξσηνγελνχο ηνκέα, ππνδνκέο).  

- Οη επαλαιακβαλφκελεο αλά κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα δαζηθέο ππξθαγηέο, 

ηδηαίηεξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειιηπή πεξηθξνχξεζε ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ 

ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία θπζηθήο αλαγέλλεζεο ηνπο, φζν θαη ζην πιαίδην 

ρξήζεο ηννπο. Δδψ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θιηκαηηθή αιιαγή 

αλακέλεηαη λα επηηείλεη πεξαηηέξσ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ππξθαγηψλ ζηε 

ρψξα καο. 

- Ζ εθαξκνγή κεζφδσλ ζπγθνκηδήο ηνπ μχινπ κε θηιηθψλ πξνο ην δάζνο 

(ρξήζε βαξέσλ κεραλεκάησλ). 

- Ζ έιιεηςε αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ηεο δαζηθήο παξαγσγήο (είηε γηα ηελ 

απφιεςε μπιείαο, είηε γηα άιια πξντφληα). Ζ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ζα κείσλε 
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ηελ ππεξζπζζψξεπζε βηνκάδαο αιιά θαη ζα δηαηεξνχζε ηελ παξνπζία 

αλζξψπσλ κε ηελ αλαγθαία γλψζε θαη ην ελδηαθέξνλ κέζα ζηα δάζε.  

- Αζζέλεηεο, φπσο ην έιθνο ηεο θαζηαληάο, ε νιιαλδηθή αζζέλεηα πνπ πιήηηεη 

ηηο θηειηέο (θαξαγάηζηα), ν θαξθίλνο ηνπ θππαξηζζηνχ, ν κεηαρξσκαηηθφο 

θαξθίλνο ηνπ πιαηαληνχ, θαζψο θαη ε πξνζβνιή ησλ δαζψλ ηεο ειάηεο 

(ηδηαίηεξα ηεο θεθαιιεληαθήο) απφ θινηνθάγα έληνκα, φπσο θαη ε πξφζθαηε 

πξνζβνιή ησλ θνηλίθσλ απφ ην έληνκν Rhynchophorus ferrugineus. 

Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη, φηη ηδηαίηεξα ηα παξάθηηα δάζε θσλνθφξσλ θαη ηα δάζε 

θσλνθφξσλ ζε ρακειφ πςφκεηξν πνπ πθίζηαληαη πδαηηθή θαηαπφλεζε είλαη πην 

επάισηα ζε πξνζβνιέο, θπξίσο απφ θινηνθάγα έληνκα, γεγνλφο πνπ επηηείλεηαη απφ 

ηελ επίδξαζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο. 

ε φηη αθνξά ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο είλαη ζθφπηκν λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

αθφινπζα ζε ζρέζε κε ηελ ππξνπξνζηαζία θαη ηελ απνθαηάζηαζε.  

Ππξνπξνζηαζία: Έρεη ηξία δηαθξηηά επίπεδα ή θάζεηο: α) ην πξψην επίπεδν, ην 

ζεκαληηθφηεξν, απνηειεζκαηηθφηεξν θαη ην ιηγφηεξν δαπαλεξφ είλαη ε πξφιεςε, β) 

ην δεχηεξν επίπεδν αθνξά ηελ άκεζε ππξαλίρλεπζε, ηελ έγθαηξε αλαγγειία ηεο 

ππξθαγηάο θαη ηελ άκεζε παξέκβαζε θαη γ) ην ηξίην επίπεδν αθνξά ηελ θαηαζηνιή 

θαη ηε δαζνππξφζβεζε απηή θαζαπηή θαη είλαη ην πιένλ δχζθνιν, ζχλζεην θαη 

πνιπδάπαλν έξγν. 

Απνθαηάζηαζε: ηα δάζε ηεο ραιεπίνπ πεχθεο, ηεο ηξαρείαο πεχθεο, ησλ 

αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ αιιά θαη ησλ ζεξκφβησλ πιαηπθχιισλ εηδψλ (δξπνδαζψλ 

θαη δαζψλ θαζηαληάο) δελ απαηηείηαη ηερλεηή αλαδάζσζε, εθφζνλ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα θπζηθήο αλαγέλλεζεο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, νη αλαδαζψζεηο πξέπεη 

λα γίλνληαη κε ηελ επζχλε θαη επνπηεία ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο επηζηήκεο. 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ράξηεο ησλ δαζψλ ηεο Διιάδαο. 
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ΥΑΡΣΗ Β1. Υάξηεο δαζψλ ηεο Διιάδαο (απφ ηελ πξψηε Δζληθή Απνγξαθή 
Γαζψλ, Τπ. Γεσξγίαο 1992).  

 

Αλσδαζηθά είλαη ηα νηθνζπζηήκαηα πνπ έρνπλ κεγάιν πςφκεηξν θαη βξίζθνληαη 

πάλσ απφ ηα δαζνφξηα50. Σα ζπζηήκαηα απηά απνηεινχλ απνζέκαηα 

                                                           
50

 Χο δαζνφξην λνείηαη ην πςνκεηξηθφ φξην κέρξη ην νπνίν εθηείλνληαη ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα (ζηελ 

Διιάδα ην δαζνφξην βξίζθεηαη ζπλήζσο ζε πςφκεηξν 1800-2000 m). 
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βηνπνηθηιφηεηαο, θαζψο πεξηιακβάλνπλ πινχζηεο ζπλεπξέζεηο εηδψλ, ησλ 

γελνηχπσλ ηνπο, αιιά θαη νηθνζπζηεκάησλ. Ζ Διιάδα είλαη θαηεμνρήλ νξεηλή ρψξα 

θαη θαιχπηεηαη ζρεδφλ θαηά ηα 2/3 απφ φξε κέζνπ χςνπο. Γηαθφζηεο ηξηάληα θνξπθέο 

έρνπλ χςνο κεγαιχηεξν ησλ 2.000 m. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο απνκφλσζεο 

θαη ζπλεπψο ελδεκηζκνχ. Πάλσ απφ ηα δαζνφξηα, ηα νπνία ζην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπο είλαη αλζξσπνγελή, εκθαλίδεηαη ζακλψδεο θαη πνψδεο βιάζηεζε, ε νπνία 

ζπρλά είλαη ππνβαζκηζκέλε απφ ηελ αιφγηζηε βφζθεζε, κία ζνβαξή απεηιή ζηε Ν. 

Δπξψπε. Πέξαλ απηήο, νη θπξηφηεξεο απεηιέο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηέο νη πεξηνρέο 

ζηελ Διιάδα κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπξηζηηθή πίεζε (ρηνλνδξνκηθά θέληξα, 

κεραλνθίλεηνο ηνπξηζκφο, απμεκέλνο αξηζκφο επηζθεπηψλ) θαη ηε ζπιινγή εηδψλ. 

Δίλαη ζπλεπψο απαξαίηεην λα δηαηεξεζνχλ νη πεξηνρέο απηέο θαη λα πξνσζεζνχλ 

δξάζεηο ζπκβαηέο µε ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηάο ηνπο, θαζψο θαη ηεο 

θπζηνγλσκίαο ηνπ νξεηλνχ ηνπίνπ. 

 

Β.2.6.5 Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα (θξύγαλα θαη καθθία βιάζηεζε) 

Σα θξχγαλα θαη ε καθθία βιάζηεζε, ραξαθηεξηζηηθά κεζνγεηαθνχ ηχπνπ 

νηθνζπζηήκαηα, θαιχπηνπλ κεγάιν κέξνο ηεο βιάζηεζεο ηεο Διιάδαο.  

Ο φξνο καθθία βιάζηεζε (maquis ή  macchia) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο 

δηαπιάζεηο ησλ αείθπιισλ-ζθιεξφθπιισλ ζάκλσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο κεζνγεηαθνχ ηχπνπ νηθνζπζηεκάησλ. Οη ζάκλνη 

δεκηνπξγνχλ ππθλέο, ζπρλά αδηαπέξαζηεο ζπζηάδεο, κε χςνο ζπλήζσο έσο 2 m. Οη 

ζπζηάδεο απηέο δεκηνπξγνχληαη ζηα ρακειά θαη κέζα πςφκεηξα, ζπλήζσο έσο ηα 

700 m, ζε αζβεζηνιηζηθφ,  θπξίσο, ππφζηξσκα. Ζ καθθία βιάζηεζε πξνζκεηξάηαη 

ζηηο δαζηθέο εθηάζεηο. 

Σα θξύγαλα είλαη ζπζηήκαηα κε πςειή πνηθηιφηεηα πνπ επηθξαηνχλ ζε ρακειά 

πςφκεηξα. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ηελ παξνπζία ρακειψλ ζάκλσλ κε κηθξά θαη ζπρλά 

αγθαζσηά θχιια πνπ αληέρνπλ ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζηελ μεξαζία, είλαη σο 

επί ην πιείζηνλ αξσκαηηθνί θαη πνιινί έρνπλ θαη θαξκαθεπηηθέο ηδηφηεηεο. Απνηεινχλ 

θαη απηά ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο κεζνγεηαθνχ ηχπνπ νηθνζπζηεκάησλ. Σα 

θξχγαλα αλαπηχζζνληαη θπξίσο ζε θησρά θαη βξαρψδε εδάθε ή ζε εθηάζεηο πνπ 

έρνπλ πιεγεί απφ ζπρλέο ππξθαγηέο θαη γηα απηφ ζεσξνχληαη ζπρλά απνηέιεζκα 

ππνβάζκηζεο πξνυπάξρνπζαο βιάζηεζεο - καθθίαο ή δαζηθήο.  

Σα θξχγαλα απνηεινχλ ζεκαληηθέο δηαπιάζεηο, θαζψο ζπληζηνχλ βηφηνπν γηα πνιιά 

είδε εξπεηψλ αιιά θαη γηαηί θηινμελνχλ πνιιά είδε θπηψλ. Κπξίαξρα θπηά ζηα 

θξπγαληθά νηθνζπζηήκαηα είλαη ην ζπκάξη, ε ιαδαληά, ε αζπαιαζηά, ε ιεβάληα, ε 

ξίγαλε θ.α. 

Ζ κεγάιε ζπρλφηεηα ησλ επεηζνδίσλ θσηηάο, ε ππεξβνιηθή, κε ειεγρφκελε βφζθεζε 

θαη νη αιιαγέο ρξήζεο γεο, πξνο φθεινο θπξίσο ηεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο/αζηηθνπνίεζεο, είλαη νη θχξηεο απεηιέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

κεζνγεηαθνχ ηχπνπ νηθνζπζηήκαηα.   
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Β.2.6.6 Παξάθηηα θαη Θαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα 

Σα ειιεληθά παξάθηηα θαη ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή 

βηνπνηθηιφηεηα, θαζψο θαη κεγάιε πνηθηιία ζεκαληηθψλ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ηχπσλ 

νηθνηφπσλ, φπσο είλαη ηα πγξνηνπηθά ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ 

(θεθ. Β.2.6.2), αιιά θαη ηα ζαιάζζηα ιηβάδηα (π.ρ. ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο, Posidonia 

oceania), νη χθαινη, ηα ζαιάζζηα ζπήιαηα, νη βξαρψδεηο αθηέο θ.α. Λφγσ ηεο 

ζεκαζίαο ηνπο γηα ηε δηαηήξεζε πςειήο βηνπνηθηιφηεηαο αιιά θαη ηεο κεγάιεο 

επαηζζεζίαο πνπ δείρλνπλ ζε πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο, πξνζηαηεχνληαη απφ κία 

ζεηξά επξσπατθψλ νδεγηψλ θαη δηεζλψλ ζπκβάζεσλ (π.ρ. χκβαζε Ρακζάξ, 

νηθφηνπνη θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ). 

Οη ειιεληθέο αθηέο θαη ζάιαζζεο έρνπλ ηεξάζηηα βηνινγηθή, γεσθπζηθή, αηζζεηηθή, 

πνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή αμία θαη ηελ ίδηα ζηηγκή απνηεινχλ θπζηθφ πφξν θαη θνηλή 

θιεξνλνκηά κεζνγεηαθήο/επξσπατθήο θαη ζπρλά παγθφζκηαο ζεκαζίαο. 

Χο κέξνο ηεο Μεζνγείνπ, νη ειιεληθέο ζάιαζζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ νιηγνηξνθηζκφ 

θαη παξνπζηάδνπλ θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά εκίθιεηζηεο ζάιαζζαο, νπφηε είλαη 

πεξηζζφηεξν επάισηεο ζηελ αλζξψπηλε πίεζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλνηρηή ζάιαζζα. 

Σα παξάθηηα λεξά αλαλεψλνληαη αξθεηά γξήγνξα (80 ρξφληα ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

αλαλέσζε ησλ λεξψλ ηεο Μεζνγείνπ), ελψ ε θαηαθφξπθε αλάκημε νινθιεξψλεηαη ζε 

250 ρξφληα. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ησλ αθηψλ ηεο Διιάδαο, πνπ ζχκθσλα κε ηελ 

Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία εθηείλεηαη ζε 17.400 ρηιηφκεηξα, είλαη ην κεγαιχηεξν φισλ 

ησλ θξαηψλ ηεο Μεζνγείνπ. Πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ κήθνο ηεο αθηνγξακκήο 

βξίζθεηαη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

πεξίπνπ 3.000 λεζηά (πεξηζζφηεξα απφ 9.800 αλ πξνζκεηξεζνχλ νη λεζίδεο). 

χκθσλα κε ηελ Δζληθή Έθζεζε γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο Παξάθηηαο Εψλεο (2006)51, 

κεξηθέο εθαηνληάδεο λεζηά (θαζψο θαη ρηιηάδεο λεζίδεο) δελ θαηνηθνχληαη. Σξεηο είλαη 

νη θχξηνη ηχπνη παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ ζηελ 

επηθξάηεηα: ακκψδεηο θαη βξαρψδεηο αθηέο θαη παξάθηηνη πγξφηνπνη (εθβνιέο, 

ιηκλνζάιαζζεο, θ.α. – βιέπε θεθ. Β.2.6.2). 

ηελ Διιάδα, νη παξάθηηεο, αιιά θαη νη ζαιάζζηεο πεξηνρέο αληηκεησπίδνπλ πνιιά 

πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο 

αλάπηπμεο αζχκβαησλ ρξήζεσλ γεο, ηεο έιιεηςεο πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη 

νινθιεξσκέλνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία θαη θαηάιιειε 

δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ηεο αλεπάξθεηαο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη  

ηνπ πξνβιεκαηηθνχ ζπληνληζκνχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ. Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα 

είλαη ηα εμήο: 

 Σν γεγνλφο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο παξάθηηεο πεξηνρέο δελ έρεη νξηζζεί ν 

αηγηαιφο 

 Ζ απψιεηα νηθνηφπσλ (ππνβάζκηζε/θαηαζηξνθή) - Οθείιεηαη ζε πνηθίια αίηηα, 

φπσο παξάθηηα δφκεζε, θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο, ππξθαγηέο/απνςίισζε 

παξάθηησλ δαζψλ, αιηεία κε ρξήζε ζπξφκελσλ εξγαιείσλ θηι. ηελ Διιάδα 

ε παξάθηηα δψλε θηινμελεί 85% ηνπ πιεζπζκνχ, 80% ηεο βηνκεραληθήο 

                                                           
51

 ΤΠΔΥΧΓΔ, 2006. Report of Greece on ICZM. Γηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε 

http://www.minenv.gr/4/42/00/094%20GR%20Report%20CZM-full%20version-4-final.pdf 
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δξαζηεξηφηεηαο, 90% ηνπ ηνπξηζκνχ, ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο αιηείαο θαη ησλ 

ηρζπνθαιιηεξγεηψλ, 35% ηεο αγξνηηθήο γεο (ζπρλά πςειήο παξαγσγηθφηεηαο) 

θαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ππνδνκψλ, φπσο ιηκάληα, αεξνδξφκηα, δξφκνη, 

δίθηπα ειεθηξνπαξαγσγήο, ηειεπηθνηλσληψλ θ.α46. 

 Ζ ξχπαλζε - Σα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη θπξίσο απφ ηε ζπζζψξεπζε 

ζξεπηηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βηνκεραλία, ηνλ αζηηθφ ηζηφ θαη ηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. πλήζσο έρνπλ ηνπηθφ ραξαθηήξα, αλ θαη ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ιάβνπλ κεγαιχηεξε έθηαζε. 

 Ζ ππεξεθκεηάιιεπζε θπζηθψλ πφξσλ (θπξίσο ππεξαιίεπζε) - Σα ειιεληθά 

απνζέκαηα είλαη θαηά 65% ππεξαιηεπκέλα. ηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο, ην 

πξφηππν εθκεηάιιεπζεο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, κε ηνλ Κνξηλζηαθφ 

Κφιπν, ηα Γσδεθάλεζα θαη ηνλ Αξγνζαξσληθφ λα δέρνληαη ηελ πςειφηεξε 

αιηεπηηθή πίεζε52. 

 Ζ δηάβξσζε - Σν 28,6% ηεο παξάθηηαο δψλεο ππνθέξεη απφ δηάβξσζε, 

γεγνλφο ην νπνίν θαηαηάζζεη ηε ρψξα καο 4ε ζην ζρεηηθφ θαηάινγν ησλ 

παξάθηησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ηεο ΔΔ ησλ 25 (DG ENV, European 

Commission, 2004. Coastal erosion-Evaluation of the need for action). 

 
Δίλαη γεγνλφο φηη νη βηνθνηλφηεηεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ππφθεηληαη ζε αιιαγέο 

θαη εμαηηίαο ηεο εηζαγσγήο μεληθψλ εηδψλ. ηελ αλαηνιηθή ιεθάλε θαη ζπλεπψο θαη 

ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο, απηή ζπκβαίλεη κέζσ ηνπ ζαιάζζηνπ έξκαηνο ησλ πινίσλ, 

ηεο επηθφιιεζεο νξγαληζκψλ, ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, ηπραία θιπ., αιιά θπξίσο 

κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ (Λεζεςηαλνί κεηαλάζηεο). πλνιηθά, έσο ην Γεθέκβξην 

2009 είραλ θαηαγξαθεί πιεξνθνξίεο γηα ηελ χπαξμε πεξίπνπ 195 μεληθψλ εηδψλ 

(δσνβελζηθψλ, ηρζχσλ θαη καθξνθπθψλ)53. Με βάζε εξεπλεηηθή εξγαζία ηνπ 200654 

θαηαξηίζζεθε πξνθαηαξηηθφο θαηάινγνο κε ηα 100 πην επηθίλδπλα είδε θπηψλ-

εηζβνιέσλ (θπηνβέλζνπο θαη θπηνπιαγθηνχ) θαη δψσλ (ζπνλδπιφδσσλ θαη 

αζπνλδχισλ) γηα ηε Μεζφγεην. Με ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, νη ζπλέπεηεο ησλ 

παξαπάλσ πξνβιεκάησλ αλακέλεηαη λα κεγεζπλζνχλ, θαζψο ηα παξάθηηα θαη 

ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα γίλνληαη πεξηζζφηεξν εππαζή θαη δπζπξνζάξκνζηα ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο.  

 

Β.2.7  Σύπνη νηθνηόπσλ θνηλνηηθνύ ελδηαθέξνληνο 

H Διιάδα θηινμελεί ζήκεξα 85 ηχπνπο νηθνηφπσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο Οδεγίαο 

92/43/ΔΟΚ, νη νπνίνη αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ γεληθέο νκάδεο ηχπσλ νηθνηφπσλ ηνπ 

ίδηνπ Παξαξηήκαηνο: 

1. Παξάθηηνη θαη αινθπηηθνί νηθφηνπνη 

2. Παξάθηηεο θαη ελδνρσξηθέο ζίλεο 
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 Tsikliras A.C., Dinouli A., Stergiou K.I. (2010) Exploitation pattern of the Mediterranean fisheries. 
Rapport du 39e Congrès de la Commission Internationale pour l‟Exploration Scientifique de la Mer 
Méditerranée: in press. 

53
 Pancucci-Papadopoulou M.A, Zenetos A., Corsini-Foka M., Politou Ch, 2005. Update of marine alien 
species in Hellenic waters. Mediterranean Marine Science 6: 1-11. 

54
 Streftaris N., Zenetos A. 2006. Alien Marine Species in the Mediterranean - the 100 „Worst Invasives‟ 
and their Impact. Mediterranean Marine Science 7: 87-118. 
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3. Οηθφηνπνη γιπθψλ πδάησλ 

4. Δχθξαηα ρέξζα εδάθε θαη ιφρκεο 

5. Λφρκεο κε ζθιεξφθπιιε βιάζηεζε (matorrals) 

6. Φπζηθέο θαη εκηθπζηθέο ρινψδεηο δηαπιάζεηο 

7. Τςεινί ηπξθψδεο, ρακεινί ηπξθψλεο θαη βάιηνη 

8. Βξαρψδεηο νηθφηνπνη θαη ζπήιαηα 

9. Γάζε 

 

 
 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. Καηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θνηλνηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ζηελ Διιάδα. 

 

χκθσλα κε ηε 2ε Δζληθή Έθζεζε55 εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο γηα ηελ πεξίνδν 

2000-2006, 49 ηχπνη νηθνηφπσλ, δειαδή 58% ησλ ηχπσλ πνπ απαληψληαη ζηελ 

Διιάδα, βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, 26 ηχπνη (30%) 

βξίζθνληαη ζε αλεπαξθή θαηάζηαζε θαη 7 ηχπνη ραξαθηεξίδνληαη απφ θαθή 

θαηάζηαζε δηαηήξεζεο (απφ ηνπο 82 πνπ πεξηιακβάλνληαλ ηφηε). Απηνί νη 7 ηχπνη 

αλήθνπλ φινη ζηελ θαηεγνξία «παξάθηηνη θαη αινθπηηθνί νηθφηνπνη». ην Γηάγξακκα 

1, δίλεηαη ε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο αλά νκάδα ηχπσλ νηθνηφπσλ θνηλνηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

 

                                                           
55

 Γηαζέζηκε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Πεξηβάιινληνο 

http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/art17/envrfzupg 
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Β.3. ΟΙ ΑΠΔΙΛΔ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ – ΚΤΡΙΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ   

Β.3.1. Καηαγξαθή θαη ηεξάξρεζε ησλ άκεζσλ απεηιώλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο 

Οη άκεζεο απεηιέο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ εηδψλ ηεο ρψξαο καο είλαη πνιιέο θαη δελ 

έρεη γίλεη εμαληιεηηθή θαηαγξαθή θαη ζπζηεκαηηθή ηεξάξρεζή ηνπο έσο ζήκεξα. Ζ  

απψιεηα ελδηαηηήκαηνο, νθεηιφκελε ζε πνηθίια αίηηα, αλαδεηθλχεηαη καθξάλ φισλ ησλ 

άιισλ σο ε θπξηφηεξε απεηιή. Με βάζε πξφζθαηεο αιιά θαη παιαηφηεξεο εξγαζίεο, 

είλαη δπλαηφλ λα ζπλνςίζνπκε ηηο απεηιέο ζηα είδε θπηψλ θαη ζπνλδπινδψσλ 

(Πίλαθαο Β4) θαη λα πξνρσξήζνπκε ζε κία πξψηε ηεξάξρεζε, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ 

λα ηεζνχλ πξνηεξαηφηεηεο ζηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο θαη ηα κέηξα δηαηήξεζεο.  

Απφ ηα ππάξρνληα δεδνκέλα, θαίλεηαη φηη νη θπξηφηεξεο άκεζεο απεηιέο, κε βάζε ηνλ 

αξηζκφ εηδψλ πνπ θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ, φζνλ αθνξά ηα θπηά, είλαη: ε νηθηζηηθή 

επέθηαζε θαη ε αλάπηπμε ππνδνκψλ, ηνπξηζηηθψλ θαη άιισλ, ηφζν ζηελ παξάθηηα 

φζν θαη ζηελ νξεηλή δψλε, ε δηάλνημε θαη δηαπιάηπλζε επαξρηαθψλ θαη δαζηθψλ 

δξφκσλ, ε ππεξβφζθεζε, ε εληαηηθνπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, νη 

εμνξχμεηο θαη ε ζπιινγή (ηφζν απφ επηζηήκνλεο φζν θαη απφ εξαζηηέρλεο),  

Όζνλ αθνξά ηελ νξληζνπαλίδα, νη θπξηφηεξεο άκεζεο απεηιέο είλαη: ε νηθηζηηθή 

επέθηαζε θαη αλάπηπμε ζπλνδψλ ππνδνκψλ, ε γεσξγηθή ξχπαλζε, ε επέθηαζε θαη 

εληαηηθνπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, ε άκεζε ζαλάησζε (παξάλνκν θπλήγη 

θαη δειεηεξηαζκέλα δνιψκαηα), νη νρινχζεο δξαζηεξηφηεηεο (πινηνκία, θπλήγη), 

φπσο θαη ε απνμήξαλζε πγξνηφπσλ. 

Γηα ηα ακθίβηα, νη θπξηφηεξεο άκεζεο απεηιέο είλαη: ε ππεξάληιεζε πδάησλ θαη 

απνμήξαλζε πγξνηφπσλ, ηα αθξαία θαηλφκελα μεξαζίαο (πνπ θαίλεηαη λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή), νη ππξθαγηέο, ε επέθηαζε θαη εληαηηθνπνίεζε 

ησλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, ε νηθηζηηθή επέθηαζε, νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, ε 

ζπιινγή δψσλ θαη ε αηκνζθαηξηθή, γεσξγηθή, βηνκεραληθή θαη αζηηθή ξχπαλζε.  

Αληίζηνηρα, γηα ηα εξπεηά είλαη: ε νηθηζηηθή θαη γεσξγηθή επέθηαζε, ε ζλεζηκφηεηα 

ζηνπο δξφκνπο, νη ππξθαγηέο, ε ζπιινγή δψσλ. Δηδηθφηεξα γηα ηε ζαιάζζηα ρειψλα, 

νη θπξηφηεξεο απεηιέο πξνέξρνληαη απφ ηελ αλεμέιεγθηε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ άκεζε ζαλάησζε (κεηά απφ 

ζχιιεςε ζε αιηεπηηθά εξγαιεία).  

Γηα ηα ζειαζηηθά, νη θπξηφηεξεο άκεζεο απεηιέο είλαη: ε νηθηζηηθή θαη γεσξγηθή 

επέθηαζε, φπσο θαη ε αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη νδηθψλ δηθηχσλ, νη 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, ην θπλήγη θαη ε ζπιινγή δψσλ, νη ππξθαγηέο θαη ε 

γεσξγηθή ξχπαλζε. Δηδηθφηεξα γηα ηα ζαιάζζηα ζειαζηηθά είλαη: ε αζηηθή, 

βηνκεραληθή θαη γεσξγηθή ξχπαλζε, θαζψο θαη ε αιηεία (θαη ηδηαίηεξα ε ηπραία 

ζαλάησζε θαηά ηελ αιηεία). 

Γηα ηα ςάξηα ηεο ζάιαζζαο ηζρχεη ζε γεληθέο γξακκέο φ,ηη θαη γηα ηα ζαιάζζηα 

ζειαζηηθά, ελψ γηα ηα ςάξηα ηνπ γιπθνύ λεξνύ νη θπξηφηεξεο άκεζεο απεηιέο είλαη: 

ε ππεξάληιεζε πδάησλ θαη απνμήξαλζε πγξνηφπσλ, ε ξχπαλζε θάζε ηχπνπ, ηα 

αθξαία θαηλφκελα μεξαζίαο, ε νηθηζηηθή θαη βηνκεραληθή αλάπηπμε. 
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ΠΙΝΑΚΑ Β4. Απεηιέο γηα ηα ειιεληθά είδε   

 

Καηεγνξία απεηιήο
56

 

Αξηζκφο εηδψλ   

Φπηά
57

 Πνπιηά
58

 Ακθίβηα
59

 Δξπεηά
54 

Υεξζαία 

Θειαζηηθά
54

 

Θαιάζζηα 

Θειαζηηθά
54

 

Φάξηα 

ζάιαζζαο
54

 

Φάξηα 

γιπθνχ 

λεξνχ
54

 

1. Οηθηζηηθή επέθηαζε, βηνκεραληθή  

θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

        

Οηθηζηηθή επέθηαζε θαη βηνκεραληθή 

αλάπηπμε 
6 60 6 6 14 

  
26 

Αλάπηπμε παξάθηησλ ηνπξηζηηθψλ 

ππνδνκψλ   
33 

30 5 5 

2 1  
 

 

Αλάπηπμε κε-παξάθηησλ 

ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ   
11 13   5 

2. Γεωξγία, αιηεία θαη 

πδαηνθαιιηέξγεηεο 

        

Δπέθηαζε θαη εληαηηθνπνίεζε 

γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ 
16 89 7 6 9    

Γαζηθέο θπηείεο  11  3 6    

Κηελνηξνθία (ππεξβφζθεζε) 50 39 1  2    

Τδαηνθαιιηέξγεηεο (ζαιάζζηεο)  4    1   

3. Παξαγωγή ελέξγεηαο θαη εμνξύμεηο         

Δμνξχμεηο 11 16 1 2 2   3 

Παξαγσγή ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο (εθηφο 

πδξνειεθηξηθψλ) 

17
60

 23       

4. Μεηαθνξέο θαη δίθηπα ελέξγεηαο θαη 

ηειεπηθνηλωληώλ 
        

Γξφκνη 21 45 1 8 13    

Γίθηπα ελέξγεηαο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ 

 
23       

5. Χξήζε βηνινγηθώλ πόξωλ         

Κπλήγη θαη ζπιινγή δψσλ - 85 8 14 17 - - - 

Υξήζε δειεηεξηαζκέλσλ 

δνισκάησλ γηα ηνλ έιεγρν 

«επηβιαβψλ» εηδψλ 

- 

18   3    

πιινγή θπηψλ 39 - - - - - - - 

Τινηνκία 3 23 2 1 8    

                                                           
56

 Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απεηιψλ αθνινπζεί εθείλε ηεο IUCN, Threats Classification Scheme (Version 3.0), 
σο πξνο ηηο 11 θχξηεο θαηεγνξίεο απεηιψλ θαη είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηα ειιεληθά δεδνκέλα σο πξνο ηελ 
εμεηδίθεπζε ησλ απεηιψλ. 

57
 Πξνζαξκνζκέλα απφ ζηνηρεία ησλ Phitos D. et al (eds) 1995: The Red Data Book of Rare and Threatened 
Plants of Greece, WWF. Σα είδε θαη ππνείδε θπηψλ πνπ αμηνινγήζεθαλ ζε απηφ ήηαλ 263.  

58
 ηνηρεία απφ ην: Πξνζδηνξηζκφο ζπκβαηψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηα είδε ραξαθηεξηζκνχ ησλ Εσλψλ 
Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νξληζνπαλίδαο, Γξαθείν Μειεηψλ Σάζνο Γεκαιέμεο & ΤΠΔΥΧΓΔ, 2009. Σα είδε 
πνπιηψλ πνπ αμηνινγήζεθαλ ήηαλ 201. 

59
 Πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ην: Λεγάθηο Α. & Μαξαγθνχ Π. (Δπηκ. έθδ.). 2009. Σν Κφθθηλν Βηβιίν ησλ 
Απεηινχκελσλ Εψσλ ηεο Διιάδαο. Διιεληθή Εσνινγηθή Δηαηξεία, Αζήλα, 528 ζει. Αμηνινγήζεθαλ ζε απηφ 
11 είδε ακθηβίσλ, 17 είδε εξπεηψλ, 61 είδε ζειαζηηθψλ θαη 45 είδε ςαξηψλ ηνπ γιπθνχ λεξνχ. 

60
 Όζνλ αθνξά ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ πηζαλψο δελ είραλ αμηνινγεζεί επαξθψο θαηά ηελ 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θφθθηλνπ βηβιίνπ θαη δελ αλαθέξνληαη ζε απηφ, έγηλε θαηαγξαθή ησλ εηδψλ 
θπηψλ πνπ έρνπλ πνιχ πεξηνξηζκέλε εμάπισζε (ζηελνελδεκηθά) ζε κέζα πςφκεηξα ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, 
θαζψο θαη ζε κεγάια πςφκεηξα ζηε Μαθεδνλία θαη Ήπεηξν, θαη επνκέλσο κπνξεί λα θηλδπλεχζνπλ ζην 
κέιινλ απφ ηελ ρσξνζέηεζε κνλάδσλ ΑΠΔ. 
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Αιηεία - - - - - - 12 4  

Αιηεία (παξεκπίπηνπζα 

ζλεζηκφηεηα) 

 
18  3  10 11 2 

6. Αλζξψπηλε φριεζε         

Γξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο 1 45 8 2 26 2  3 

    Άιιεο νρινχζεο δξαζηεξηφηεηεο 

(θπλήγη, πινηνκία, ζηξαηησηηθέο 

αζθήζεηο) 

 

100       

7. Σξνπνπνίεζε θπζηθψλ 

ζπζηεκάησλ 

 
       

Ππξθαγηέο 15 31 8 6 12    

Φξάγκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ) 

 
31  1 5   8 

Αιιαγή ρξήζεο γεο: αλαδαζψζεηο, 

εγθαηάιεηςε θαιιηεξγεηψλ 

8 
   3    

Αιιαγή ρξήζεο γεο: Αλαδαζκνί  25       

Αιιαγή ρξήζεο γεο: Άληιεζε 

ππνγείσλ πδάησλ, απνμεξάλζεηο 

πγξνηφπσλ 

 

99 8 1 2   34 

8. Δίδε εηζβνιείο  9 1 3 8   11 

9. Ρχπαλζε         

Αζηηθά ιχκαηα  27 7 1 2 11 1 31 

Βηνκεραληθά απφβιεηα  23 5 1 3 16 2 19 

Γεσξγηθή ξχπαλζε  113 8 1 16 19 1 34 

ηεξεά απνξξίκκαηα θαη απφβιεηα  19 9     1 

Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε   10   1   

10. Γεσινγηθά γεγνλφηα (ζεηζκνί)      1   

11. Κιηκαηηθή αιιαγή θαη αθξαία 

θαηξηθά θαηλφκελα (μεξαζία θ.α.) 

 
51 10 4 7   14 

 

Γηα ηα πεξηζζφηεξα ρεξζόβηα αζπόλδπια δώα δελ έρνπκε αμηφπηζηεο εθηηκήζεηο 

ησλ απεηιψλ πνπ πθίζηαληαη αιιά κπνξνχκε λα πνχκε ζε γεληθέο γξακκέο φηη ε 

απνδάζσζε, ε νηθηζηηθή επέθηαζε, ν θαηαθεξκαηηζκφο ελδηαηηεκάησλ, ε ξχπαλζε, ε 

εληεηλφκελε φριεζε απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ., ηνπξηζκφο θιπ), νη 

ππξθαγηέο, ε εξεκνπνίεζε θαη ε απξφζεθηε αμηνπνίεζε ζπειαίσλ, είλαη ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ πνιιά είδε. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη 

ζπαλίσο καζαίλνπκε γηα ηηο εμαθαλίζεηο ρεξζφβησλ αζπνλδχισλ, θαζψο ηα 

πεξηζζφηεξα δελ αθήλνπλ ίρλε (απνιηζψκαηα θιπ). 

Γηα ηνπο κύθεηεο, νη θπξηφηεξεο απεηιέο είλαη ε ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο, ε κείσζε ή 

θαη εμαθάληζε ησλ βηνηφπσλ νξηζκέλσλ εηδψλ θαη ε ρσξίο θαλφλεο εκπνξηθή 

ζπιινγή θαξπνζσκάησλ (καληηαξηψλ) εδψδηκσλ εηδψλ. 

Οη θχξηεο απεηιέο γεληθφηεξα γηα ηελ εδαθηθή βηνπνηθηιόηεηα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

εδαθηθήο βηνθνηλφηεηαο, είλαη ε ππνβάζκηζε ησλ εδαθψλ, νη αιιαγέο ησλ ρξήζεσλ 

γεο θαη ε ρεκηθή ξχπαλζε, ελψ ε θιηκαηηθή αιιαγή, ηα είδε εηζβνιείο θαη νη γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί αλαδχνληαη σο ελδερφκελεο ζνβαξέο απεηιέο.  
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Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ηεξάξρεζε ησλ άκεζσλ απεηιψλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ εηδψλ πνπ 

επεξεάδνπλ απνηειεί κφλν κηα πξψηε πξνζέγγηζε θαη δελ παξέρεη πιήξε αλάιπζε 

ηεο ζπνπδαηφηεηαο θάζε απεηιήο. Δίλαη πάλησο πξνθαλέο φηη νξηζκέλνη παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ πνηθηινηξφπσο κεγάιν αξηζκφ εηδψλ. Έηζη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε 

φηη απνηεινχλ γεληθφηεξνπο, πνιπεπίπεδνπο παξάγνληεο πνπ απεηινχλ ηα θπζηθά 

νηθνζπζηήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Ζ πξντνχζα αζηηθνπνίεζε πνπ κε ηηο ζπλνδέο ππνδνκέο (π.ρ. νδηθά δίθηπα) 

κεηαηξέπεη κεγάιν ηκήκα ηνπ θπζηθνχ ζε ηερλεηφ ρψξν θαηαθεξκαηίδεη 

νηθνηφπνπο θαη ηνπίν θαη πξνθαιεί φιν θαη κεγαιχηεξε απψιεηα θπζηθνχ 

θεθαιαίνπ. Οη επηπηψζεηο είλαη αθφκα πην ζνβαξέο ιφγσ ηεο εθηφο ζρεδίνπ 

δφκεζεο πνπ ζπλερίδεηαη αθφκε θαη ζήκεξα ζηελ Διιάδα.  

 Η εληαηηθή γεσξγία πνπ απαηηεί κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ θαη κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζπξξίθλσζε ησλ θπζηθψλ πγξνηφπσλ, ππνβάζκηζε θαη 

δηάβξσζε ησλ εδαθψλ, ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη ησλ 

παξάθηησλ θαη ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ, ππνβάζκηζε ή κείσζε ησλ 

ελδηαηηεκάησλ θαη ησλ πιεζπζκψλ πνιιψλ εηδψλ, επηβάξπλζε ηεο ηξνθηθήο 

αιπζίδαο κε επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο αιιά θαη κεγάιε ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε. Δπηπιένλ, ε πξαθηηθή ησλ αλαδαζκψλ θαηαζηξέθεη ζπρλά 

νινθιεξσηηθά ηελ ελαπνκέλνπζα θπζηθή βιάζηεζε πεδηλψλ θπξίσο 

πεξηνρψλ. Αληηζέησο, νη  παξαδνζηαθέο κέζνδνη γεσξγίαο, φπσο θαη ε 

βηνινγηθή γεσξγία κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο. 

 ε αλάπηπμε ηνπξηζηηθώλ ππνδνκώλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεγάισλ 

μελνδνρεηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ, γεπέδσλ γθνιθ, ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ θαη 

ζπγθξνηεκάησλ παξαζεξηζηηθψλ νηθηψλ) πνπ επεξεάδεη ηφζν παξάθηηα φζν 

θαη νξεηλά νηθνζπζηήκαηα, εμαληιεί ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο κηαο πεξηνρήο 

θαηαλαιψλνληαο κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ, πξνθαιεί ρεξζαία θαη πδαηηθή 

ξχπαλζε, απαηηεί κεγάιε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη αιινηψλεη ην ηνπίν.  

 ε αλεμέιεγθηε θαη απξνγξακκάηηζηε δηάλνημε δξόκσλ ζε νξεηλέο 

πεξηνρέο δηεπθνιχλεη ηε ιαζξνζεξία, ηε ιαζξνυινηνκία θαη ηηο θαηαπαηήζεηο, 

θαηαθεξκαηίδεη ηα ελδηαηηήκαηα επαίζζεησλ εηδψλ, πξνθαιεί δηάβξσζε ηνπ 

εδάθνπο θαη εκκέζσο ππνβάζκηζε ησλ πδαηνξεπκάησλ, δεκηνπξγεί άκεζε 

ζλεζηκφηεηα ζε ζειαζηηθά θαη εξπεηά ιφγσ ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ 

θαη πνιιέο θνξέο επζχλεηαη γηα ηε ζπξξίθλσζε πιεζπζκψλ ελδεκηθψλ εηδψλ 

θαη εηδψλ κε πεξηνξηζκέλε εμάπισζε. Δπηπιένλ, αιινηψλεη ην ηνπίν θαη ηε 

«θπζηθφηεηα» κηαο πεξηνρήο θαη δηεπθνιχλεη ρσξνζέηεζε θαη ζρεηηθέο 

δξαηεξηφηεηεο πξφζζεησλ ηερληθψλ έξγσλ (π.ρ. εγθαηάζηαζε θεξαηψλ θ.α.), 

αθφκε θαη ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο.  

 ε ζθόπηκε ή ηπραία ζαλάησζε εηδψλ δψσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

παξάλνκνπ θπλεγηνχ θαη ηεο ρξήζεο δειεηεξηαζκέλσλ δνισκάησλ πνπ 

επζχλνληαη γηα ηε ζπξξίθλσζε ησλ πιεζπζκψλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο θαη 

ζειαζηηθψλ. Γηα νξηζκέλα είδε, φπσο κεγάια ζαξθνθάγα, κεγάια αξπαθηηθά 

πηελά, ή αθφκα θαη γηα ηηο ζαιάζζηεο ρειψλεο, ε άκεζε ζαλάησζε θαίλεηαη λα 

απνηειεί ηελ θχξηα απεηιή γηα ηνπο πιεζπζκνχο ηνπο.  
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 νη δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο, φπσο ε ρξήζε νρεκάησλ εθηφο δξφκνπ ζε 

νξεηλέο θαη παξάθηηεο πεξηνρέο, ε παξάλνκε αιιά ζπρλή ρξήζε ηαρχπινσλ 

ζθαθψλ θνληά ζηηο παξαιίεο, αιιά θαη νη πηήζεηο κε ειηθφπηεξν πάλσ απφ 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππνβάζκηζε ή 

θαηαζηξνθή ελδηαηηεκάησλ ή φριεζε γηα ηα επαίζζεηα είδε, αιιά θαη γηα ηνπο 

επηζθέπηεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 

Χο πξνο ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ, ζρεηηθή έξεπλα61 νδήγεζε ζηα αθφινπζα 

ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζε απηνχο:   

α) ν ηνπξηζκφο θαη νη δξάζεηο αλαςπρήο επεξεάδνπλ εληνλφηεξα αινθπηηθνχο θαη 

ακκνζηληθνχο ηχπνπο νηθνηφπσλ, 

β) νη γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο επεξεάδνπλ εληνλφηεξα ζακλψλεο (ιφρκεο) 

ζθιεξφθπιιεο βιάζηεζεο θαη ιεηκψλεο (ρινψδεηο δηαπιάζεηο),  

γ) νη δαζνθνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο επεξεάδνπλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά δαζηθνχο 

ηχπνπο νηθνηφπσλ, 

δ) νη θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ζακλψλεο 

ζθιεξφθπιιεο βιάζηεζεο θαη παξάθηηνπο θαη  αινθπηηθνχο ηχπνπο νηθνηφπσλ,  

ε) νη δξάζεηο δηαρείξηζεο λεξνχ επεξεάδνπλ θπξίσο νηθνηφπνπο γιπθψλ πδάησλ θαη 

νξηζκέλνπο δαζηθνχο ηχπνπο θαη ηέινο 

ζη) θίλδπλνη βηνινγηθήο πξνέιεπζεο επεξεάδνπλ θπξίσο παξάθηηνπο θαη αινθπηηθνχο 

θαζψο θαη δαζηθνχο νηθνηφπνπο. 

 

Β.3.3. Γελεζηνπξγά (ή βαζύηεξα) αίηηα ηεο απώιεηαο βηνπνηθηιόηεηαο. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζην θεθάιαην Α.3, εάλ εμεηάζνπκε ιεπηνκεξέζηεξα ην πψο 

δεκηνπξγνχληαη νη άκεζεο απεηιέο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηφηε νδεγνχκαζηε ζηα 

γελεζηνπξγά (ή βαζχηεξα) αίηηα ηεο κείσζήο ηεο.  

Σέηνηα είλαη: 

 Η έιιεηςε επαξθώλ επηζηεκνληθώλ δεδνκέλσλ γηα ηηο επηκέξνπο 

ζπληζηψζεο ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο θαη ηηο ηάζεηο πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ. 

Σέηνηα δεδνκέλα είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιήςε επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ 

κέηξσλ, φπσο είλαη ε βέιηηζηε νξηνζέηεζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, 

πεξηθεξεηαθψλ δσλψλ θαη δηαδξφκσλ ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ.  

 Η έιιεηςε πξνώζεζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ ρσξνηαμηθνύ θαη 

πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη εηδηθφηεξα ζρεδηαζκνχ πνπ λα ιακβάλεη 

ππφςε ηνπ ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, κε ζπλέπεηα ηε ζπλερψο 

απμαλφκελε έληαζε ησλ ηνπηθψλ πηέζεσλ ηφζν γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε φζν 

θαη γηα απνζπαζκαηηθή ρσξνζέηεζε δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Η έιιεηςε πεξηβαιινληηθήο παηδείαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο πνπ 

δηεπθνιχλεη πιήζνο παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ην παξάλνκν θπλήγη, 

ε παξάλνκε βφζθεζε, πινηνκία θαη αιηεία, ε παξάλνκε ακκνιεςία απφ 

παξαιίεο θαη θνίηεο πδαηνξεπκάησλ, ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε απνξξηκκάησλ 
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θαη ζηεξεψλ ή πγξψλ απνβιήησλ κε απνηέιεζκα ηε ξχπαλζε εδαθψλ, 

επηθαλεηαθψλ θαη ζαιάζζησλ πδάησλ, ε απζαίξεηε δφκεζε, νη παξάλνκεο 

εμνξχμεηο, ε απαγνξεπκέλε ρξήζε δειεηεξηαζκέλσλ δνισκάησλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθήο πεξηβαιινληηθήο 

παηδείαο/επαηζζεηνπνίεζεο απηψλ πνπ αζθνχλ παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

δελ ηνπο επηηξέπεη λα θάλνπλ επηινγέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.  

 Η κε ελζσκάησζε ησλ αξρώλ ηεο αεηθνξίαο ή ε απνζπαζκαηηθή θαη θαηά 

πεξίπησζε εθαξκνγή ηνπο ζηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο ε 

γεσξγία, ε θηελνηξνθία, ε αιηεία, ν ηνπξηζκφο θαη νη εμνξχμεηο, ζπκβάιινπλ 

έληνλα ζηε δεκηνπξγία κεγάινπ αξηζκνχ άκεζσλ απεηιψλ ζηε 

βηνπνηθηιφηεηα. 

  Η έιιεηςε ζαθνύο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, ε πνιπλνκία, ε δηάζπαζε 

αξκνδηνηήησλ θαη ε έιιεηςε επαξθψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ δελ εμαζθαιίδνπλ 

ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο , ελψ ηαπηφρξνλα νη 

πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο δελ είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλεο ή πξφζπκεο λα 

εθαξκφζνπλ ηε λνκνζεζία. 

 Η απνπζία ζηαζεξήο ρξεκαηνδόηεζεο, ε ππνζηειέρσζε θαη ε κε 

παξαρώξεζε νπζηαζηηθώλ αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν (πρ ζηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο).  

 Η έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ θαη επαξθώο (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) 

ζηειερσκέλσλ ππεξεζηώλ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο ζε θεληξηθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν.  

 Σα κνληέια αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο πφξσλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί θαη 

ζπλερίδνπλ λα πξνβάιινληαη, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ εθπιήξσζε ελφο 

κφλν βαζηθνχ ζηφρνπ, θπξίαξρα νηθνλνκηθνχ θαη βξαρππξφζεζκνπ.   

 Η άγλνηα ή ε κε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ αλζξψπηλε επεκεξία θαη επκάξεηα. 

 

Β.4. ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

Β.4.1 Ννκνζεζία 

Σν θχξην εξγαιείν κε ην νπνίν θαιχπηνληαη ηα ζέκαηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη ν 

Νφκνο 2204/1994, κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε χκβαζε γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα, 

θαηφπηλ θαη ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο 93/626/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ. 

Δπίζεο, ην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην, πξνγελέζηεξν ή κεηαγελέζηεξν ηεο ελ ιφγσ 

θχξσζεο, πεξηιακβάλεη πιεζψξα δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα δηαηήξεζεο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο, αεηθνξηθήο ρξήζεο ησλ ζπληζησζψλ ηεο θαη θαηακεξηζκνχ ησλ 

σθειεηψλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ γελεηηθψλ πφξσλ. 

Σν άξζξν 24 ηνπ πληάγκαηνο νξίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο σο 

ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο θαη δηθαίσκα ηνπ θαζελφο θαη επηζεκαίλεη φηη ην Κξάηνο έρεη 

ππνρξέσζε λα παίξλεη κέηξα πξνιεπηηθά ή θαηαζηαιηηθά ζην πιαίζην ηεο αεηθνξίαο. 
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Ο λφκνο πνπ πιαηζηψλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ 

Διιάδα ζεσξείηαη ν Ν. 1650/1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3937/2011. 

Μεγάιε εμαθνινπζεί λα είλαη θαη ε ζεκαζία ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο (ν Γαζηθφο 

Κψδηθαο Ν.Γ. 86/1969 θαη νη Ν. 996/1971 θαη 998/1979, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί 

κεηά ηνλ Ν. 3028/2003)  θαη ηνπ Ν.  2971 /2001 «Αηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». ε ζέκαηα πξνζηαζίαο ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ε λνκνζεζία 

πεξηιακβάλεη ηνλ Ν. 743/1977, φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 55/1998 (ΦΔΚ Α‟ 

58) «Πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο» θαη ηνλ Ν. 1269/1982 (ΦΔΚ Α‟ 89) 

«Πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ πινία», κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε 

χκβαζε MARPOL 73/78, φπσο απηφο ηζρχεη. Δπίζεο, ζε ηζρχ βξίζθνληαη θαη νη 

Νφκνη 2252/1994, 3100/2003 θαη ην Π.Γ. 11/2002 γηα ζέκαηα εηνηκφηεηαο θαη 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ πεηξέιαην, 

επηθίλδπλεο θαη επηβιαβείο νπζίεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Έθηαθηεο 

Αλάγθεο ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ Π.Γ. θαη ηεο εθαξκνγήο Σνπηθψλ ρεδίσλ 

Έθηαθηεο Αλάγθεο. 

Με ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 33318/3028/1998 έγηλε ε ελαξκφληζε ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ (έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ΚΤΑ ππ‟ 

αξ. Ζ.Π. 14849/853/Δ103, ΦΔΚ Β‟ 645 11.4.2008). Με απηήλ επηδηψθεηαη έλα επλντθφ 

θαζεζηψο δηαηήξεζεο γηα ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη ηα είδε θνηλνηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη πξνβιέπεηαη ε εγθαζίδξπζε ηνπ παλεπξσπατθνχ δηθηχνπ 

πεξηνρψλ Natura 2000. Ζ νδεγία απηή ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ Οδεγία 

2009/147/ΔΚ (πξψελ 79/409/ΔΟΚ) γηα ηε δηαηήξεζε ησλ άγξησλ πηελψλ, ηεο νπνίαο 

ε ελαξκφληζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά κε ηελ ΚΤΑ 

414985/1985 «κέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο πηελνπαλίδαο», ελψ αθνινχζεζε λέα 

ελαξκφληζε κε ηελ ΚΤΑ ππ‟ αξ. Ζ.Π. 37338/1807/Δ103, ΦΔΚ 1495/Β‟ 6.9.2010 

«θαζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη 

ησλ νηθνηφπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο», ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

79/409/ΔΟΚ, «Πεξί δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ πηελψλ», ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979, φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2009/147/ΔΚ» θαη ηελ 

ΚΤΑ - ΚΤΑ Ζ.Π. 8353/276/Δ103/17-2-2012 (ΦΔΚ 415/Β/23-2-2012) «Σξνπνπνίεζε 

θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ‟ αξηζ. 37338/1807/2010 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 

«Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη 

ησλ νηθνηφπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 79/409/ΔΟΚ....» 

(Β΄ 1495), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ «Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ άγξησλ πηελψλ» ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979, φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ 

νδεγία 2009/147/ΔΚ». 

ε ζπλέρεηα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Ν. 1650/1986, ην άξζξν 15, θεθ. Δ΄ ηνπ Ν. 

2742/1999 «Υσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν.3937/2010, ζέηεη ην πιαίζην γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θνξέσλ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 

Αθνινπζεί ν Ν. 3044/2002, κε ην άξζξν 13 ηνπ νπνίνπ ζπζηάζεθαλ 25 Φνξείο 

Γηαρείξηζεο, πνπ καδί κε ηνπο δχν πξνγελέζηεξα ζπζηαζέληεο θνξείο ηνπ Πάξθνπ 

Εαθχλζνπ θαη ρνηληά – Μαξαζψλα, θαζψο θαη ηνπ κεηαγελέζηεξα ζπζηαζέληνο 
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Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ, θαιχπηνπλ ζε πξψηε θάζε 

έλα αληηπξνζσπεπηηθφ κέξνο ηεο ειιεληθήο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο.   

Σέινο, ν Νφκνο 3937/2011 (ΦΔΚ 60 Α/31.03.2011) γηα ηε «Γηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηξνπνπνηεί ην Νφκν 1650/86 ζε νξηζκέλεο 

δηαηάμεηο ηνπ, θαη πξνβιέπεη ξπζκίζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ 

Διιάδα.   

Ζ εθαξκνγή ησλ λφκσλ απηψλ ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά θαη 

θαηά θαλέλαλ ηξφπν δελ αθπξψλεη πξνγελέζηεξα ή θαη κεηαγελέζηεξα λνκνζεηήκαηα 

πξνζηαζίαο εηδψλ (π.ρ. ην Π.Γ. 80/1990 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπηηθνχ γελεηηθνχ 

πιηθνχ ηεο ρψξαο, ην Π.Γ. 67/1981 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο απηνθπνχο ρισξίδαο θαη 

ηεο άγξηαο παλίδαο, ην Π.Γ. 434/30/1995 γηα ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία εγρψξησλ 

θπιψλ αγξνηηθψλ δψσλ θαη βηνηφπσλ ή ηνπίσλ, ηνλ Ν. 1469/1950 «ηζηνξηθνί ηφπνη 

θαη ηφπνη ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο», ην Ν.Γ. 996/1971 «εζληθνί δξπκνί, αηζζεηηθά 

δάζε θαη δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο», ηνλ Ν. 2637/98 γηα ηα θαηαθχγηα άγξηαο 

δσήο). 

Δπηπιένλ, εξγαιεία κε ηα νπνία θαιχπηνληαη ζέκαηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη νη 

Νφκνη κε ηνπο νπνίνπο θπξψζεθαλ νη εμήο δηεζλείο πκβάζεηο: Βέξλεο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξψπεο (θπξψζεθε 

κε ηνλ Ν. 1335/1983), Βόλλεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ απνδεκεηηθψλ εηδψλ ηεο άγξηαο 

παλίδαο (θπξψζεθε κε ηνλ Ν.2719/1999), Βαξθειώλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

Μεζνγείνπ ζάιαζζαο απφ ηε ξχπαλζε (θπξψζεθε κε ηνλ N. 855/1978) θαη ησλ 

ζπλνδεπηηθψλ ηεο ηειεπηαίαο πξσηνθφιισλ (Ν. 1634/1986) θαη Ρακζάξ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο πγξνηφπσλ (Ν.Γ. 191/1974, φπσο ηζρχεη). 

Αθφκε, ζέκαηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαιχπηνληαη κε ηε χκβαζε-πιαίζην γηα ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 2205/1994, ηε χκβαζε γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εξεκνπνίεζεο πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 2468/1997, ηε δηεζλή 

χκβαζε CITES γηα ην δηεζλέο εκπφξην ησλ απεηινχκελσλ κε εμαθάληζε εηδψλ ηεο 

άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 2055/1992 θαη ηελ 

αλαζεσξεκέλε χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπηψλ πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 

3495/2006.  

ε φ,ηη αθνξά ηε γεσξγία, ηζρχεη ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 73/2009, ζηνλ νπνίν 

αλαθέξεηαη φηη πξέπεη λα απνθεπρζεί ε εγθαηάιεηςε ηεο γεσξγηθήο γεο θαη λα 

εμαζθαιηζζεί φηη ζα δηαηεξεζεί ε γε ζε θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή 

θαηάζηαζε. Ηζρχεη ε αξηζ. 262385/2010 ΚΤΑ (Β‟ 509), ε νπνία αθνξά ηελ «εθαξκνγή 

ηνπ θαζεζηψηνο ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο θαη ινηπά ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα ζε 

εθηέιεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 73/2009 θαη ηνπ Καλνληζκνχ 1698/05 ηνπ 

πκβνπιίνπ», ε νπνία κεηαμχ άιισλ νξίδεη ηηο πξαθηηθέο άζθεζεο ηεο γεσξγίαο θαη 

θηελνηξνθίαο πνπ ζπληάζζνληαη κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία.  

ε φηη αθνξά ηνπο γελεηηθνχο πφξνπο, ζε δηεζλέο επίπεδν, ην 2010 πηνζεηήζεθε ζηε 

10ε Γηάζθεςε ησλ Μεξψλ ηεο χκβαζεο γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ναγθφγηα  ην Πξσηφθνιιν ηεο Ναγθφγηα γηα ηελ «Πξφζβαζε 

ζηνπο γελεηηθνχο πφξνπο θαη ηε ζπκκεηνρή ζηα  νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ρξήζε ηνπο». 



ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 47 

ε εζληθφ επίπεδν, θαη κέρξη ηελ θχξσζε ηνπ παξαπάλσ Πξσηνθφιινπ απφ ηελ 

Διιάδα, ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην γηα ηνπο γελεηηθνχο πφξνπο απνηεινχλ 

θπξίσο: ην ΠΓ 80 ΦΔΚ 40/Α/1990 πεξί πξνζηαζίαο ηνπ θπηηθνχ γελεηηθνχ πιηθνχ ηεο 

ρψξαο, ην ΠΓ 434 ΦΔΚ 248/Α/1995, κε ην νπνίν ζεζπίδνληαη ηα κέηξα γηα ηε 

δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ εγρψξησλ θπιψλ ησλ αγξνηηθψλ δψσλ, δεζκεχζεηο 

ηνπ Οξγαληζκνχ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο, ε θχξσζε ηεο δηεζλνχο πλζήθεο ζρεηηθά 

κε ηνπο θπηνγελεηηθνχο πφξνπο γηα ηε δηαηξνθή θαη ηε γεσξγία (Ν. 3165/2003) θαη ε 

θχξσζε ηεο πκθσλίαο γηα ηα Γηθαηψκαηα Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο ζηνλ Σνκέα ηνπ 

Δκπνξίνπ κε ηνλ Ν. 2290/1995. 

ε φηη αθνξά ηελ εηζαγσγή μπιείαο, ηζρχεη ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 2173/2005 πεξί 

δεκηνπξγίαο εζεινληηθνχ ζπζηήκαηνο αδεηψλ γηα ηελ επηβνιή ηεο δαζηθήο 

λνκνζεζίαο, ηε δηαθπβέξλεζε θαη ην εκπφξην ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαη ν 

Δθαξκνζηηθφο Καλνληζκφο απηνχ [Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1024/2008]. ηφρνο είλαη ε 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο παξάλνκα πινηνκεκέλεο μπιείαο θαη ε ζπκβνιή ζηνλ 

επξχηεξν ζηφρν ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ ζηηο ρψξεο πνπ παξάγνπλ 

μπιεία.  

Όζνλ αθνξά ηελ αιηεία, ππάξρεη ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1967/2006 γηα ηε βηψζηκε 

εθκεηάιιεπζε ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ ζηε Μεζφγεην, ελψ ζπδεηείηαη θαη ε 

αλαζεψξεζε ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Αιηείαο γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (Ν. 3937/2011), απαγνξεχεηαη ε αιηεία 

κε ζπξφκελα εξγαιεία ζε πεξηνρέο πνπ εληνπίδνληαη ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο (Posidonia 

oceanica). Δηδηθφηεξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, έρεη εθδνζεί 

ε Οδεγία 2008/56/ΔΚ γηα ηε ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή, ε νπνία έρεη ελαξκνληζηεί ζην 

εζληθφ δίθαην κε ην Ν. 3983/2011 «Δζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

δηαρείξηζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο – Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2008/56/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Ηνπλίνπ 2008 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». Ζ ελ ιφγσ νδεγία, απνηειεί ηνλ πεξηβαιινληηθφ ππιψλα ηεο κειινληηθήο 

πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην ζέκα απηφ. ηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε θαη 

απνθαηάζηαζε ηεο θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο έσο ην έηνο 2020.  

Όζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, θαη γεληθφηεξα ηελ 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ην πιαίζην ζέηνπλ ζρεηηθέο 

θνηλνηηθέο νδεγίεο, νη νπνίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ηνλ 

Ν. 3010/02 αξρηθά θαη πξφζθαηα κε ην Ν. 4014/2011, θαη ηηο εμνπζηνδνηηθέο ηνπο 

δηαηάμεηο. Ζ ηξαηεγηθή Δθηίκεζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ εθαξκφδεηαη 

ζηελ Διιάδα απφ ην επηέκβξην ηνπ 2006 (ΦΔΚ 1225/Β/5-9-06). 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ ππάξρεη έλα πιέγκα λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. Ζ 

Οδεγία 2000/60/ΔΚ, πνπ ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην κε ηνλ Ν. 3199/2003 

«πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ» θαη ην εθηειεζηηθφ ηνπ Π.Γ. 

51/2007«Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη 

δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ»,. 

Ζ Οδεγία 76/160/ΔΟΚ «πεξί ηεο πνηφηεηαο πδάησλ θνιχκβεζεο» θαη ε ζηαδηαθή 

αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ηε λέα Οδεγία 2006/7/ΔΚ (ε νπνία πηνζεηεί λένπο 

κηθξνβηνινγηθνχο δείθηεο) κέρξη ην 2014. Ζ λέα Οδεγία έρεη ελζσκαησζεί ζην Δζληθφ 
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Γίθαην κε ηελ ΚΤΑ Ζ.Π. 8600/416/Δ103 (ΦΔΚ 356 Β‟/ 26-2-2009) θαη είλαη ζηελά 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ, αθνχ ζηελ νπζία απνηειεί κηα απφ ηηο 

ζπγαηξηθέο Οδεγίεο ηεο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πδάησλ ζηηο πεξηνρέο θνιχκβεζεο αιιά θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεγψλ ξχπαλζεο 

Ζ Οδεγία 91/271/EOK «γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ», φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 98/15/ΔΚ, πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζην εζληθφ δίθαην κε 

ηελ Κ.Τ.Α. 5673/400/1997 (Φ.Δ.Κ. 192Β/14-3-1997) κε ηίηιν ''Μέηξα θαη Όξνη γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ Αζηηθψλ Λπκάησλ''. Σν 1999 (Κ.Τ.Α. 19661/1982/1999 (Φ.Δ.Κ. 

1811Β/29-9-1999) θαη κε αλαζεψξεζε ην 2002 (Κ.Τ.Α. 48392/939/3-2-2002 (Φ.Δ.Κ. 

405Β/3-4-2002) θαζνξίζηεθε ν θαηάινγνο ησλ επαίζζεησλ απνδεθηψλ. 

Ζ Οδεγία 2007/60/ΔΚ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηελ ΚΤΑ Ζ.Π 31822/1542/Δ103 (ΦΔΚ 

1108/Β/21.7.2010) 

Ζ Οδεγία 2008/56 ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ηε ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή, 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηνλ Νφκν 3983/2011 «Δζληθή ζηξαηεγηθή 

γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο – Δλαξκφληζε κε ηελ 

νδεγία 2008/56/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο 

Ηνπλίνπ 2008 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

Δπηπιένλ, ηζρχεη ν Ν. 2425/1996, κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε χκβαζε γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηε ρξήζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ πδάησλ θαη ησλ δηεζλψλ ιηκλψλ. 

Δπίζεο, ε Διιάδα, έρεη ππνγξάςεη ην Πξσηφθνιιν ηεο Καξζαγέλεο γηα ηε 

Βηναζθάιεηα θαη ην έρεη θπξψζεη κε ηνλ Ν. 3233/04 (ΦΔΚ 51/Α/04), ελψ έρεη εθδψζεη 

ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο 11642/1943 (ΦΔΚ 831/Β/2002) θαη 38639/2017 (ΦΔΚ 

1334/Β/05) πνπ ελζσκαηψλνπλ ζην εζληθφ καο δίθαην ηηο νδεγίεο 98/81 θαη 2001/18 

αληίζηνηρα.  

Ζ Οδεγία 2004/35/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή επζχλε φζνλ αθνξά ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε πεξηβαιινληηθήο δεκίαο ελαξκνλίζηεθε ζην εζληθφ 

δίθαην κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 148/09 (ΦΔΚ 190/Α/29-9-09).  

Ζ Οδεγία 2008/98/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ 

πνηληθνχ δηθαίνπ ελαξκφληζηεθε ζην εζληθφ δίθαην κε ην Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 

24/Α/13.2.2012). 

Θέκαηα βηνπνηθηιφηεηαο θαιχπηεη ην Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ (Αξ. 

6876/4871/Α/3.7.2008). ηε ζπλέρεηα εθδφζεθαλ εηδηθά ρσξνηαμηθά πιαίζηα, γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ (ΦΔΚ 1138/Β/2009), ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΦΔΚ2464/Β/3-12-

08), γηα ηηο νπνίεο εθδφζεθε θαη ν λφκνο 3851/2010 (ΦΔΚ 85/Α/3-6-2010), ηε 

βηνκεραλία (ΦΔΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009) θαη ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο (ΦΔΚ 

2505/Β/04.11.2011). Σα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο εμεηδηθεχνπλ, ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

Γεληθνχ Πιαηζίνπ. Τπάξρνπλ ήδε ζεζκνζεηεκέλα ρσξνηαμηθά ζρέδηα γηα ηηο 12 

πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο (γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ηζρχεη ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην ηεο 

Αζήλαο), ήκεξα εθπνλνχληαη νη κειέηεο Αμηνιφγεζεο θαη Αλαζεψξεζεο-
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Δμεηδίθεπζεο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ ηνπ ζπλφινπ ηεο 

Δπηθξάηεηαο. 

Δπίζεο ε Διιάδα έρεη θπξψζεη ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ην Σνπίν κε ην Ν. 

3827/2010 (ΦΔΚ Α 30/25.2.2010) «Κχξσζε ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ηνπ 

Σνπίνπ». Ζ χκβαζε απηή πηνζεηήζεθε ζηηο 20-10-2000 ζηελ Φισξεληία θαη 

θπξψζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζηηο 1-3-2004. Οη ζηφρνη απηήο ηεο 

ζχκβαζεο είλαη ε πξνψζεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ ηνπίσλ, ε δηαρείξηζε θαη ν 

ζρεδηαζκφο ηνπο θαη ε νξγάλσζε ηεο Δπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζε δεηήκαηα ηνπίσλ. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί  φηη κέξνο ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο έρεη εθδνζεί πξηλ ηεζνχλ ζε ηζρχ ζρεηηθέο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο 

θαη Καλνληζκνί θαη αθφκε φηη ν κεγάινο αξηζκφο λφκσλ θαη δηάζπαξησλ  

επηθαηξνπνηήζεψλ ηνπο έρεη νδεγήζεη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζε αζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλεο ή αληηθξνπφκελεο λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη αιιειεπηθαιχςεηο 

αξκνδηνηήησλ.  

 

Β.4.2 Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο θαη ηνπία 

ηελ Διιάδα, θπζηθέο πεξηνρέο αλαγλσξίδνληαη σο πξνζηαηεπφκελεο είηε κέζσ ηνπ 

ραξαθηεξηζκνχ ηνπο κε βάζε ηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία είηε κε ηελ 

θαηνρχξσζή ηνπο ζην πιαίζην δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, ηηο νπνίεο έρεη θπξψζεη ε ρψξα, 

φπσο θαη δηεζλψλ ή επξσπατθψλ πξσηνβνπιηψλ. Πεξαηηέξσ, νη πεξηνρέο ηνπ 

Γηθηχνπ Natura 2000, απνηεινχλ πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ 

θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο, νη νπνίεο έρνπλ απνθηήζεη θαη ζεζκηθή ππφζηαζε κεηά ην 

Ν. 3937/2011. 

 
Δζληθό Δπίπεδν 

ε φηη αθνξά ηελ εζληθή λνκνζεζία, ν ραξαθηεξηζκφο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξνζηαζίαο βαζίζηεθε, έσο ην 1986, ζε 

δηαηάμεηο θπξίσο ηνπ Γαζηθνχ Κψδηθα. Οη Δζληθνί Γξπκνί, ηα Αηζζεηηθά Γάζε θαη ηα 

Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φχζεο πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Ν. 996/1971 πνπ απνηειεί 

κέξνο ηνπ Ν. 86/1969 «πεξί δαζηθνχ θψδηθνο». Σα Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο, νη 

Διεγρφκελεο Κπλεγεηηθέο Πεξηνρέο θαη ηα Δθηξνθεία Θεξακάησλ πξνβιέπνληαη απφ 

ηνλ Ν. 177/75, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν. 2637/1998. Με ην Νφκν 

Πιαίζην γηα ην Πεξηβάιινλ (Ν. 1650/86), νξίδνληαλ πέληε θαηεγνξίεο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ: πεξηνρή απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, πεξηνρή 

πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, εζληθφ πάξθν, πξνζηαηεπφκελνο θπζηθφο ζρεκαηηζκφο θαη 

πξνζηαηεπφκελν ηνπίν, πεξηνρή νηθναλάπηπμεο. Με ην Ν.3937/2011 νη θαηεγνξίεο 

πεξηνρψλ πξνζηαζίαο νξίδνληαη πιένλ ζε πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο 

θχζεο, πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, θπζηθά πάξθα (εζληθά ή πεξηθεξεηαθά), 

πεξηνρέο πξνζηαζίαο νηθνηφπσλ θαη εηδψλ (Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο, Εψλεο 

Δηδηθήο Πξνζηαζίαο, Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο), πξνζηαηεπφκελα ηνπία θαη ζηνηρεία 

ηνπίνπ ή πξνζηαηεπφκελνη  θπζηθνί ζρεκαηηζκνί.  

Ζ ζπλνιηθή θάιπςε ησλ εζληθψο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, αθαηξνπκέλσλ ησλ 

αιιειεπηθαιχςεσλ, ζχκθσλα κε ηα ρσξηθά αξρεία ηεο Κνηλήο Βάζεο ησλ 
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Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ γηα ηελ Διιάδα (CDDA), αλεξρφηαλ ην 2011 ζε 2,5 

εθαη. εθηάξηα, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ε έθηαζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Natura 

2000 πνπ δελ έρεη ραξαθηεξηζηεί θαη κε άιιν επηπιένλ θαζεζηψο πξνζηαζίαο. Σα 

Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο θαηέρνπλ αμηφινγν πνζνζηφ, ελψ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην 

πνζνζηφ ηεο έθηαζεο ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ. Σν ζαιάζζην ηκήκα ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ είλαη εκθαλψο πεξηνξηζκέλν ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε 

ησλ ρεξζαίσλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. ην Γηάγξακκα 2 παξνπζηάδεηαη 

δηαρξνληθά ν ραξαθηεξηζκφο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηελ Διιάδα.  

Σέινο, ηα Σνπία Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Κάιινπο πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Ν. 1465/1950, ν 

νπνίνο ζπκπιεξψλεη ηνλ Ν. 5351/1932 «Πεξί αξραηνηήησλ». Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηα 

Σνπία Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Κάιινπο (ΣΗΦΚ) πεξηήιζε απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ 

ζηε Γηεχζπλζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, βάζεη ηνπ ΠΓ 161/1984 

(ΦΔΚ 54/Α).  

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. Ζ έθηαζε ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηελ 

Διιάδα, απφ ην 1938 σο ζήκεξα. (Πεγή: ΤΠΔΚΑ. Status, Response: Nationally 

designated protected areas (GR - SEBI 2010 07) 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη έρνπλ ζπζηαζεί 28 Φνξείο Γηαρείξηζεο κε βάζε ηνπο Νφκνπο 

1650/1986 γηα ην Πεξηβάιινλ, 2742/1999 «Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο 

αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη 3044/2002 «κεηαθνξά ζπληειεζηή δφκεζεο θαη 

ξπζκίζεηο άιισλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκνζίσλ Έξγσλ», πνπ θαιχπηνπλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 90 πεξηνρέο (ΣΚ) ηνπ 

εζληθνχ δηθηχνπ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Natura 2000. 

 

Οη θνξείο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ είραλ νξηζηεί σο ηειηθνί δηθαηνχρνη γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο αξρηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο, πνπ θαιχθζεθε απφ πηζηψζεηο ηνπ 



ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 51 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ (ΔΠΠΔΡ) 2000-2006, Μέηξν 8.1. έσο 

ην 2009. Οη Φνξείο Γηαρείξηζεο, θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

αληηκεηψπηζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πηζηψζεσλ 

δηαηέζεθε γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα.  

 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ππνζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά ηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2007-2013 απφ ην ΤΠΔΚΑ θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε (ΔΠΠΔΡΑΑ), ψζηε λα κπνξέζνπλ 

λα εθαξκφζνπλ ηα δηαρεηξηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε θαη 

αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ επζχλεο ηνπο. Δπίζεο, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε 

κηαο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο γηα ζπκπιεξσκαηηθέο 

δξάζεηο θαη ινηπέο δαπάλεο (γηα δηνηθεηηθέο ππνρξεψζεηο, ακνηβέο ζπλεξγαηψλ, 

έξγα/ πξνκήζεηεο θαη ζπληήξεζε πιηθψλ & εγθαηαζηάζεσλ) πνπ δελ κπνξνχλ λα 

θαιπθζνχλ απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ, νη Φνξείο Γηαρείξηζεο ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην 

Πξάζηλν Σακείν.  

 

Γηα ηελ επνπηεία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ έρεη ζεζκνζεηεζεί ε Δπηηξνπή 

ΦΤΖ 2000, ε νπνία απνηειείηαη απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο, εθπξνζψπνπο ηεο 

δηνίθεζεο, θαζψο θαη ησλ ΜΚΟ.  

 

Γηεζλέο Δπίπεδν  

Δθηφο απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, εηδηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο 

απνξξένπλ απφ ηηο ζρεηηθέο Γηεζλείο πκβάζεηο, ηηο νπνίεο ε Διιάδα έρεη θπξψζεη, 

θαζψο θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, φπσο ην πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο θαη ε UNESCO. Oη ραξαθηεξηζκέλεο ζε δηεζλέο επίπεδν πεξηνρέο είλαη: νη 

Τγξφηνπνη Γηεζλνχο εκαζίαο ηεο χκβαζεο Ρακζάξ, ηα Μλεκεία ηεο Παγθφζκηαο 

Κιεξνλνκηάο (UNESCO), ηα Απνζέκαηα Βηφζθαηξαο (UNESCO, Άλζξσπνο θαη 

Βηφζθαηξα), νη Δηδηθά Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο (χκβαζε Βαξθειψλεο), ηα 

Βηνγελεηηθά Απνζέκαηα (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο) θαη νη Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρεη 

απνλεκεζεί Δπξσδίπισκα (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο). Ζ ζπλνιηθή ηνπο έθηαζε, 

αθαηξνπκέλσλ ησλ αιιεινεπηθαιχςεσλ, κε βάζε ηα ρσξηθά αξρεία, αλέξρεηαη ζε 

457.216 εθηάξηα, απφ ηα νπνία ηα 200.734 εθηάξηα βξίζθνληαη ζηελ μεξά θαη ηα 

256.482  ζηε ζάιαζζα.  

 

Δπξσπατθό Δπίπεδν  

Αμηφινγε έθηαζε ηεο ρψξαο έρεη εληαρζεί ζην επξσπατθφ νηθνινγηθφ δίθηπν Natura 

2000. Σν δίθηπν απηφ πεξηιακβάλεη ζηελ Διιάδα 202 Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο 

(ΕΔΠ – Οδεγία 2009/149/ΔΔ) θαη 241 Σφπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ – Οδεγία 

92/43/ΔΚ). 239 απφ ηνπο ΣΚ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο 

(ΔΕΓ).Οη δχν θαηεγνξίεο πεξηνρψλ παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο επηθαιχςεηο. Ζ 

έθηαζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ ζηελ Διιάδα, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

αιιεινεπηθαιχςεσλ, αλέξρεηαη ζήκεξα ζε πεξίπνπ 4,3 εθ. εθηάξηα θαη θαηαιακβάλεη 

27,3% ηεο ρέξζνπ θαη 6,1% ησλ ρσξηθψλ πδάησλ. ηηο παξαπάλσ πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί νη 10 Δζληθνί Γξπκνί, νη Τγξφηνπνη Γηεζλνχο 
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εκαζίαο, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε Ρακζάξ, θαζψο θαη άιιεο ζεκαληηθέο πεξηνρέο, 

φπσο Αηζζεηηθά Γάζε θαη Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φχζεο. Ο θαηάινγνο ησλ Σφπσλ 

Κνηλνηηθήο εκαζίαο ζηελ ρέξζν ηεο Διιάδαο ζεσξείηαη ζρεδφλ πιήξεο. ην 

ζαιάζζην ρψξν, νη εθθξεκφηεηεο είλαη ζεκαληηθέο ηφζν γηα ηνπο ΣΚ-ΔΕΓ φζν θαη γηα 

ηεο ΕΔΠ θαη απνηεινχλ εθθξεκφηεηα φρη κφλνλ γηα ηελ Διιάδα αιιά γηα νιφθιεξε 

ηελ Δπξψπε.  

 

Β.4.3 Γηνίθεζε 

Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο είλαη ν θαζ‟ χιελ 

αξκφδηνο θνξέαο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ δξάζεσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο ηεο ρψξαο, ηδηαίηεξα δε 

κεηά ηελ ελζσκάησζε ζε απηφ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ. 

Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα δηαηήξεζεο, αιιά θπξίσο αεηθνξηθήο ρξήζεο ησλ 

ζπληζησζψλ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη θαηακεξηζκνχ ησλ σθειεηψλ απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ γελεηηθψλ πφξσλ, έρεη επίζεο ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ. Σν Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ (Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο 

Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο) έρεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο, ελψ ην Ληκεληθφ ψκα έρεη ηελ επζχλε εθαξκνγήο ζρεδίσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ θαζψο θαη ηελ αξκνδηφηεηα επηηήξεζεο θαη 

αζηπλφκεπζεο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη ε κέξηκλα γηα ηε ζχλαςε, 

παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ θαη άιισλ δηεζλψλ πξάμεσλ. 

Δπίζεο, αξκνδηφηεηεο ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηνπνηθηιφηεηα έρνπλ ηα 

Τπνπξγεία Δζσηεξηθψλ, θπξίσο κέζσ ηνπ ζπληνληζηηθνχ ηνπ ξφινπ ζηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Σνπξηζκνχ, Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ιεηηνπξγνχλ νη Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Υσξνηαμίαο θαη 

Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο θαη νη Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ 

Τπνζέζεσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ελψ ζε επίπεδν Πεξηθεξεηψλ 

ιεηηνπξγνχλ νη Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο 

θαη Τπνδνκψλ κε αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο.   

Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ θπζηθψλ πεξηνρψλ, έρνπλ ηδξπζεί Φνξείο 

Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, σο ΝΠΗΓ, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηηο πεξηνρέο επζχλεο ηνπο. Γηα ηελ επνπηεία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, 

ηδξχζεθε κε ηελ ΚΤΑ 33318/3028/98 ε Δπηηξνπή „Φχζε 2000‟. 

Πεξαηηέξσ, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη ηλζηηηνχηα, θαζψο θαη κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο αζρνινχληαη κε ζέκαηα έξεπλαο ή παξαθνινχζεζεο ηεο βηνινγηθήο 

πνηθηιφηεηαο. Χζηφζν, δελ ππάξρεη επί ηνπ παξφληνο επίθαηξε θαηαγξαθή ησλ 

εξεπλεηηθψλ έξγσλ, ζπιινγψλ θαη ηξαπεδψλ δεδνκέλσλ πνπ ηεξνχληαη ζηνπο 
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αλσηέξσ θνξείο.  Σν 2000, είραλ θαηαγξαθεί 13 βάζεηο δεδνκέλσλ κε παλειιήληα 

εκβέιεηα θαη ζπλερή ελεκέξσζε θαη 12 κε αζπλερή ελεκέξσζε62. 

Αμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί φηη δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηνπνηθηιφηεηα 

ππνζηεξίδνληαη απφ επηρεηξήζεηο ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο. 

 

Β.4.4 Κύξηεο πξνθιήζεηο  

Ζ Διιάδα, σο ρψξα κε κεγάιν βηνινγηθφ πινχην, έρεη ζεκαληηθφ βαζκφ επζχλεο γηα 

ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάζρεζε απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Οη θπξηφηεξεο 

πξνθιήζεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ αθνξνχλ 

ζηα αθφινπζα: 

1. Κσδηθνπνίεζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο παγθφζκηεο θαη 

θνηλνηηθέο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο θαη κε ζηφρν λα αξζνχλ αζάθεηεο θαη 

αιιειεπηθαιχςεηο.  

2. Δλδπλάκσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ην ζπληνληζκφ 

πνιηηηθψλ, κέηξσλ θαη λνκνζεζίαο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα. ην πιαίζην απηφ, 

απαηηείηαη ε αλαβάζκηζε ησλ δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ κε αληηθείκελν ζέκαηα 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε παξνρή απαηηνχκελσλ κέζσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαξθνχο θαη απνηειεζκαηηθήο ζηειέρσζεο, ηεο 

δηαξθνχο θαηάξηηζεο, θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο αλαγθαίσλ επηζηεκνληθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ηερληθψλ εξγαιείσλ, θαζψο θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ.  

3. Γηαζθάιηζε ηεο ζπκβαηφηεηαο αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκάησλ 

κε ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.  

4. Αχμεζε ηεο γλψζεο κε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζπζηεκαηηθήο 

παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ ηάζεσλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (γελεηηθνί πφξνη, είδε, ηχπνη νηθνηφπσλ, νηθνζπζηήκαηα) 

θαη δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία. 

5. Δπηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο νινθιήξσζεο θαη ζεζκηθήο θαηνρχξσζεο ηνπ 

Γηθηχνπ Natura 2000 θαη ηεο δηαδηθαζίαο ραξαθηεξηζκνχ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ. 

6. Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κε ηελ  εθπφλεζε 

θαη εθαξκνγή ζρεδίσλ δηαρείξηζεο, ηε ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε ησλ 

δηαρεηξηζηηθψλ ζρεκάησλ θαη ηελ αληίζηνηρε επνπηεία θαη ζπληνληζκφ ηνπο.  

7. Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηεο αγξνηηθήο βηνπνηθηιφηεηαο.  

8. Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ ηνπίνπ. 

9. Γηαηήξεζε, δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη εθηφο ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 

                                                           
62

 Πληροθορίες από ηο "Απογραθή ηων βάζεων δεδομένων για ηο θσζικό περιβάλλον ηης Δλλάδας" 

ζηο πλαίζιο ηοσ προγράμμαηος ζσνεργαζίας ΥΠΔΧΩΓΔ - ΔΚΒΥ 1997-1998.  
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10. Πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απφ είδε εηζβνιείο. 

11. Αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, θαη αλάιεςε δξάζεσλ γηα κείσζε ησλ 

επηπηψζεψλ ηεο ζηε βηνπνηθηιφηεηα . 

12. χληαμε δαζηθψλ ραξηψλ, θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, νινθιήξσζε ηνπ 

εδαθνινγηθνχ ράξηε ηεο ρψξαο, θαηάξηηζε ράξηε ρξήζεσλ γεο θαη 

νινθιήξσζε ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ. 

13. Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, ηδίσο ηηο θαηαζηξνθέο θπζηθψλ νηθνηφπσλ απφ ππξθαγηέο. 

14. Γξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο. 

15. Απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε παξάλνκσλ ελεξγεηψλ.  

16. Δλίζρπζε ηεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δεκίαο γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

17. Δλίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο, επηκφξθσζεο, επηθνηλσλίαο, επαηζζεηνπνίεζεο 

θαη ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ πνιηηψλ ζε φηη αθνξά ζέκαηα 

βηνπνηθηιφηεηαο. 

18. Παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

θαζψο θαη ρνξήγεζε απνδεκηψζεσλ ζε πεξηπηψζεηο δεκηψλ απφ 

πξνζηαηεπφκελα είδε παλίδαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΡΑΜΑ, ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΔΘΝΙΚΗ 
ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 

Γ.1. ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

Αλαγλσξίδνληαο φηη ην Γηεζλέο Έηνο γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα, φπσο νξίζηεθε ην 2010, 

απνηειεί κνλαδηθή επθαηξία γηα δξαζηεξηνπνίεζε θαη γηα αλάιεςε δξάζεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, νξίδεηαη ην καθξνπξφζεζκν φξακα γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα 

κέρξη ην 2050: 

 

Όξακα γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα κε νξίδνληα ην 2050:  Ζ βηνπνηθηιφηεηα ζηελ 

Διιάδα θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ απηή ππνζηεξίδεη, δειαδή ην 

θπζηθφ θεθάιαην ηεο ρψξαο, πξνζηαηεχνληαη. Ζ πξνζηαζία απηή πξνθχπηεη απφ  ηελ 

εγγελή αμία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο αιιά θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηεο ζηελ 

επκάξεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία θαη απνβιέπεη ζηελ απνηξνπή θαηαζηξεπηηθψλ 

αιιαγψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο. ην πιαίζην απηφ 

αλαδεηθλχεηαη ε αμία ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ελψ νη ιεηηνπξγίεο πνπ 

έρνπλ ππνβαζκηζηεί απνθαζίζηαληαη. 

 

Γ.2 ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 

θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα: Ζ αλάζρεζε ηεο απψιεηαο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο 

Διιάδαο κέρξη ην 2026, ε απνθαηάζηαζή ηνπο, φπνπ ρξεηάδεηαη θαη δχλαηαη, ε 

αλάδεημε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο σο εζληθφ θεθάιαην, φπσο θαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο 

ζπκβνιήο ηεο Διιάδαο ζηελ απνηξνπή απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο παγθνζκίσο. 

 

Υξνληθή δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα είλαη ε 

δεθαπεληαεηία.  

 

Ζ ηξαηεγηθή απαξηίδεηαη απφ 13 Γεληθνχο ηφρνπο, νη νπνίνη εμεηδηθεχνληαη 

πεξαηηέξσ ζε Δηδηθνχο ηφρνπο θαη εμεηδηθεχεηαη κε ην πξψην Πξφγξακκα Γξάζεο 

πεληαεηνχο δηάξθεηαο, 

 

Γ.2.1 ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 1: Αύμεζε ηεο γλώζεο γηα ηε Βηνπνηθηιόηεηα   

Ζ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα. Χο εθ ηνχηνπ πξνσζείηαη ν δηαξθήο εκπινπηηζκφο ηεο γλψζεο ψζηε ε ρψξα 

λα γλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί κέζα απφ αλαιχζεηο θαη κειέηεο ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο 

ηάζεηο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηε ιεηηνπξγία ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπο 

κεραληζκνχο αιιειεπίδξαζεο βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ παξακέηξσλ. Σα ζηνηρεία απηά 

κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ε ππνζηήξημε ηεο εθαξκνζκέλεο 

έξεπλαο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ εηδψλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ζα ζπκβάιεη ζηνλ 

θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ απαξαίηεησλ δξάζεσλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ 

πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο ρψξαο. Παξάιιεια, ε ζηήξημε ηεο έξεπλαο θαη ε 
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δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζα επηηχρεη θαη ηελ εθπιήξσζε βαζηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε εηδψλ θαη  

νηθνηφπσλ.  

 

εκαληηθφ θελφ εκθαλίδεηαη αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο γλψζεο πνπ παξάγεηαη 

θαη ππάξρεη ζρεηηθά κε ηε βηνπνηθηιφηεηα ηεο ρψξαο. Απαηηείηαη ε ζπγθέληξσζε θαη 

δηαρείξηζε ηεο πθηζηάκελεο θαη παξαγφκελεο γλψζεο, κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα είλαη 

δηαζέζηκε θαη πξνζβάζηκε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. Ζ δεκηνπξγία εζληθψλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ βαζηθά δεδνκέλα γηα ηελ ειιεληθή βηνπνηθηιφηεηα 

ζα ζπκβάιεη, σο νπζηαζηηθφ εξγαιείν, ζηε δηαηήξεζή ηεο δεκηνπξγψληαο έλα 

ζχζηεκα αλαηξνθνδφηεζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη 

απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπο.  

 

Ο Γεληθφο ηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζηνπο Δηδηθνχο ηφρνπο 1.1 θαη 1.2:  

1.1 πγθέληξσζε θαη δηαρείξηζε ηεο γλψζεο  

1.2 Δκπινπηηζκφο ηεο γλψζεο γηα ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη 

πξνψζεζε ηεο έξεπλαο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο 

γηα ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ.  

 

Γ.2.2 ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 2: Γηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ εηδώλ θαη ησλ 

νηθνηόπσλ ηεο Διιάδαο  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εζληθήο θαη ηεο επξσπατθήο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη 

γηα ηε ζπληνληζκέλε πξνζηαζία ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απαηηείηαη 

πξνγξακκαηηζκφο, ηεξάξρεζε θαη κεζνδηθφηεηα πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ δξάζεσλ γηα ηα επφκελα 15 ρξφληα. Σν πθηζηάκελν ζεζκηθφ 

θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηα πξνζηαηεπφκελα είδε είλαη παιαηφ θαη ν θαηάινγνο ησλ 

εηδψλ πνπ πξνζηαηεχνληαη ρξεηάδεηαη επηθαηξνπνίεζε κε βάζε θαη ηελ έθδνζε ησλ 

λέσλ Κφθθηλσλ Βηβιίσλ. Χο πξψην βήκα, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επηινγή ησλ εηδψλ 

θαη ησλ νηθνηφπσλ εθείλσλ πνπ είλαη ζεκαληηθά βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη 

άξα ρξήδνπλ απμεκέλεο πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο ή θαη απνθαηάζηαζεο. Χο θξηηήξηα 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ν ραξαθηεξηζκφο ηνπο σο πξνζηαηεπφκελα ή 

απεηινχκελα, ε κνλαδηθφηεηα ηνπο (π.ρ. ελδεκηθά), ε ζεκαζία ηνπο ζην πιαίζην ηεο 

ειιεληθήο βηνπνηθηιφηεηαο, ε θαηάζηαζε δηαηήξεζήο ηνπο, νη απεηιέο πνπ δέρνληαη, 

θιπ. Χο εθ ηνχηνπ, σο ζεκαληηθά ζα ραξαθηεξηζηνχλ είδε θαη νηθφηνπνη πιένλ ησλ 

φζσλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θνηλνηηθέο ή δηεζλείο καο δεζκεχζεηο, αιιά είλαη ηειηθά 

εζληθνχ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη θνηλνηηθνχ θαη δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο.  

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ εηδψλ θαη ησλ 

νηθνηφπσλ ζα είλαη απνηειεζκαηηθφο κφλνλ αλ ζπλνδεπηεί απφ ηελ πινπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ, νη νπνίεο δελ πξέπεη λα είλαη απνζπαζκαηηθέο αιιά λα 

βαζίδνληαη ζε λέα, επηθαηξνπνηεκέλα ή πθηζηάκελα ζρέδηα δξάζεο. Σα ζρέδηα 

δξάζεο θαζνξίδνπλ ηηο δξάζεηο δηαρείξηζεο, πξνζηαζίαο ή θαη απνθαηάζηαζεο αλά 

είδνο ή νηθφηνπν θαη κπνξνχλ είηε λα είλαη ζπγθεθξηκέλα αλά πεξηνρή ή είδνο είηε λα 

έρνπλ νξηδφληην ραξαθηήξα. 
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Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ θαη νηθνηφπσλ πξνθχπηεη 

σο ππνρξέσζε ηεο ρψξαο απφ ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, ελψ, παξάιιεια, 

απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ απνγξαθή θαη εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ Διιάδα. Χο εθ ηνχηνπ, πξνβιέπεηαη ε εθπφλεζε θαη εθαξκνγή 

επηζηεκνληθψλ ζρεδίσλ παξαθνινχζεζεο ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ θαη νηθνηφπσλ. 

Αλάκεζα ζε απηά, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε θαη εθηίκεζε ηεο 

θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο εηδψλ θαη νηθνηφπσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 

παξαξηήκαηα ησλ νδεγηψλ 92/43/ΔΟΚ θαη 2009/147/ΔΚ, θαζψο ε παξαθνινχζεζή 

ηνπο πζηεξεί ζεκαληηθά, φπσο δηαθάλεθε απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο 

δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ έγηλε ζην πιαίζην ηεο 2εο 

εμαεηνχο αλαθνξάο ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΟΚ. 

 

Ο Γεληθφο ηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζηνπο Δηδηθνχο ηφρνπο 2.1 - 2.3:  

2.1 Πξνγξακκαηηζκφο πξνηεξαηνηήησλ δηαηήξεζεο ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ θαη 

νηθνηφπσλ ηεο ρψξαο 

2.2 Παξαθνινχζεζε ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ θαη νηθνηφπσλ ηεο ρψξαο 

2.3 Γηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ θαη νηθνηφπσλ ηεο ρψξαο 

 

Γ2.3 ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 3: Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ  

Ζ ζεζκηθή θαηνρχξσζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο απνηειεί βαζηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. ήκεξα, ππάξρνπλ αξθεηέο 

πεξηνρέο, γηα ηηο νπνίεο ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο 

εθθξεκεί, παξά ην γεγνλφο φηη πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο, φπσο απηέο 

πξνδηαγξάθνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ πξνψζεζε απηψλ ησλ πεξηνρψλ ζην 

εζληθφ ζχζηεκα πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ θαη ε αληηκεηψπηζε νξγαλσηηθψλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ ζεκάησλ ηνπο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο 

ηξαηεγηθήο.   

   

Όζνλ αθνξά ην δίθηπν Natura 2000, εθθξεκεί ζε επξσπατθφ επίπεδν ε νινθιήξσζε 

ηνπ γηα ην ζαιάζζην ηκήκα. Οη Σφπνη Κνηλνηηθήο εκαζίαο πνπ έρνπλ ήδε εγθξηζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηε κεζνγεηαθή βηνγεσγξαθηθή δψλε έρνπλ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ραξαθηεξηζηεί σο Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ). Ζ ζεζκηθή 

θαηνρχξσζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ζπλνδεπηεί απφ ηε ιήςε 

ζεζκηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε ή θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ, γηα ηα νπνία νη πεξηνρέο έρνπλ 

εληαρζεί ζην δίθηπν απηφ.   

 

Ο θαηαθεξκαηηζκφο ησλ βηνηφπσλ απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απεηιέο γηα 

ηε βηνπνηθηιφηεηα. Σα είδε ρξεηάδνληαη επαξθή, εληαίν ρψξν, εληφο ηνπ νπνίνπ λα 

κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη θαη λα επηθνηλσλνχλ, ψζηε νη πιεζπζκνί ηνπο λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Όζν επηηπρεκέλνο θαη αλ είλαη ν ζρεδηαζκφο ή θαη 

ε δηαρείξηζε ησλ επηκέξνπο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, αλ δελ ππάξρεη πξφβιεςε 

γηα ηε δεκηνπξγία νηθνινγηθψλ δηαδξφκσλ κε ζηφρν ηε κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε, δελ ζα 

είλαη εθηθηή ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ δηαηήξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ. Πξνυπφζεζε 
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γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ νηθνινγηθψλ δηαδξφκσλ είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ εηδψλ πνπ 

έρνπλ ηέηνηεο αλάγθεο θαζψο θαη ε ραξηνγξάθεζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

πεξηνρψλ, φπνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα πξνζηαζίαο θαη 

δηαρείξηζεο. Παξάιιεια, νη νηθνινγηθνί δηάδξνκνη, δηαηεξψληαο ζε θαιή νηθνινγηθή 

θαηάζηαζε ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο πεξηνρήο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλερίδνπλ λα πξνζθέξνπλ νηθνινγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη επηπιένλ λα ζπλεηζθέξνπλ 

θαη ζηελ πξνζαξκνγή εηδψλ θαη  νηθνηφπσλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.  

 

Ο Γεληθφο ηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζηνπο Δηδηθνχο ηφρνπο 3.1 - 3.3:  

3.1 Υαξαθηεξηζκφο θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ  

3.2 Οινθιήξσζε θαη ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 – Γηαηήξεζε θαη 

πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ 

3.3 Οξηνζέηεζε, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε, θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

νηθνινγηθψλ δηαδξφκσλ  

 

Γ.2.4 ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 4: Γηαηήξεζε ησλ γελεηηθώλ πόξσλ ηεο Διιάδαο- 

Πξόζβαζε ζηνπο γελεηηθνύο πόξνπο - Γίθαηνο θαη ηζόηηκνο θαηακεξηζκόο ησλ 

σθειεηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηε ρξήζε ηνπο  

Οη ηξεηο ζηφρνη ηεο χκβαζεο γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα είλαη ε δηαηήξεζε ηεο 

βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο, ε αεηθνξηθή ρξήζε ησλ ζπληζησζψλ ηεο θαη ν δίθαηνο θαη 

ηζφηηκνο θαηακεξηζκφο ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ 

γελεηηθψλ πφξσλ. Ζ γελεηηθή πνηθηιφηεηα είλαη έλα επίπεδν ηεο βηνινγηθήο 

πνηθηιφηεηαο, επνκέλσο νη γελεηηθνί πφξνη εκπεξηέρνληαη θαη ζηνπο ηξεηο ζηφρνπο ηεο 

πξναλαθεξζείζαο ζχκβαζεο.  

 

Σν πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο γηα ηε 

δηαηήξεζε θπηηθψλ γελεηηθψλ πφξσλ θαη εγρψξησλ θπιψλ αγξνηηθψλ δψσλ (ΠΓ 

80/1990 ΦΔΚ 40 Α‟, Ν. 3165/2003 ΦΔΚ Α‟ θαη ΠΓ 434 /1995 ΦΔΚ 248 Α‟, 

αληίζηνηρα). ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα, δίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηε ζπλέρηζε ηεο θαηαγξαθήο, ραξαθηεξηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο, 

φπσο θαη δηαηήξεζεο ησλ θπηηθψλ γελεηηθψλ πφξσλ, ησλ δαζηθψλ γελεηηθψλ πφξσλ 

θαη ησλ γελεηηθψλ πφξσλ αγξνηηθψλ δψσλ. Δπίζεο, δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηε 

δηαηήξεζε γελεηηθψλ πφξσλ επί ηφπνπ (in situ δηαηήξεζε), ζηνλ αγξφ  (on farm), ή 

εθηφο ηφπνπ (ex situ δηαηήξεζε), ζε κνλάδεο δηαηήξεζεο, φπσο ηξάπεδεο γελεηηθνχ 

πιηθνχ, βνηαληθνί θήπνη, κνλάδεο εθηξνθήο δψσλ, θπξίσο γηα εθείλνπο ηνπο 

γελεηηθνχο πφξνπο πνπ παξνπζηάδνπλ νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε ρψξα. Δηδηθή 

κέξηκλα ζα πξέπεη λα ιεθζεί γηα ηελ πξφιεςε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ζηε 

βηνπνηθηιφηεηα απφ ηνπο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο.  

 

Οη γελεηηθνί πφξνη απνηεινχλ κέξνο ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ θάζε θξάηνπο θαη 

απαηηείηαη ε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηνπο πνπ επεθηείλεηαη θαη ζε ζέκαηα πξφζβαζεο 

θαη ηζφηηκεο θαηαλνκήο ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο. Γηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα παξνπζηάδεηαη ζνβαξφ ζεζκηθφ θελφ πνπ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί άκεζα. Ζ αλάγθε απηή γίλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν επηηαθηηθή ζήκεξα, 

κεηά ηελ πηνζέηεζε (2010), ζηε Ναγθφγηα ηεο Ηαπσλίαο θαη ζην πιαίζην ηεο 10εο 
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πλάληεζεο ησλ Μεξψλ ηεο χκβαζεο γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα, ηνπ Πξσηνθφιινπ γηα 

ηελ πξφζβαζε ζηνπο γελεηηθνχο πφξνπο θαη ην δίθαην θαη ηζφηηκν θαηακεξηζκφ ησλ 

σθειεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο.  

   

Ο Γεληθφο ηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζηνπο Δηδηθνχο ηφρνπο 4.1 - 4.4:  

4.1 Καηαγξαθή, ραξαθηεξηζκφο θαη αμηνιφγεζε ησλ γελεηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο  

4.2 Γηαηήξεζε ησλ γελεηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο 

4.3 Θεζκηθή θαηνρχξσζε ησλ γελεηηθψλ πφξσλ θαη πξφζβαζε ζε απηνχο - Γίθαηνο 

θαη ηζφηηκνο θαηακεξηζκφο ησλ σθειεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο 

4.4 Μειέηε θαη, φπνπ απαηηείηαη, πξφιεςε θαη κείσζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ζηε 

βηνπνηθηιφηεηα απφ ηνπο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο 

 

Γ.2.5 ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 5: Δλζσκάησζε ησλ αλαγθώλ δηαηήξεζεο ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο θαη πξνώζεζε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ζε όιεο ηηο πνιηηηθέο θαη ζε όια ηα επίπεδα ζρεδηαζκνύ 

(αλαπηπμηαθνύ, ρσξνηαμηθνύ θαη πνιενδνκηθνύ) θαη ζέζπηζε θηλήηξσλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο  

Ζ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απνηειεί ζέκα δηαηνκεαθφ θαη πνιπεπίπεδν, θαη γηα 

λα επηηεπρζεί ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί νιηζηηθά ζην πιαίζην φισλ ησλ επηκέξνπο 

ζεκαηηθψλ πνιηηηθψλ.  

 

Ζ ρσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή πνιηηηθή ζπληνλίδνπλ ηελ έθθξαζε φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν θαη επνκέλσο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά  

ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ, ζηελ νξζή ρσξνζέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ζην κε θαηαθεξκαηηζκφ ησλ νηθνηφπσλ θαη, επνκέλσο, ζηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ηφζν ζηελ χπαηζξν φζν θαη ζηνλ αζηηθφ ρψξν.  

 

Ζ ρσξνηαμηθή πνιηηηθή εθθξάδεηαη κε ην Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (Γ.Π.Υ..Α.Α.). Σν Γεληθφ Πιαίζην απνηειεί θαηά λφκν ηε βάζε 

αλαθνξάο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ, 

πξνγξακκάησλ θαη επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε 

ζπλνρή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί ε αλάγθε 

ελίζρπζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ηνκεαθψλ 

πνιηηηθψλ κε ηε ρσξηθή νξγάλσζε. Δπνκέλσο, ζηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο, ζηηο 

βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γ.Π.Υ..Α.Α θαζψο 

θαη ησλ Δηδηθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, είλαη 

απαξαίηεηε ε ελζσκάησζε ησλ αλαγθψλ ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο αλάδεημεο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο πνηθηιφηεηαο ηνπ ηνπίνπ (ζχκθσλα κε ηε χκβαζε γηα ην 

Σνπίν ηεο Δ.Δ.) ιακβάλνληαο  ππφςε θαη ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ πξνδηαγξάθνπλ νη 

θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη 

(ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, δηάβξσζε, μήξαλζε, πθαικχξσζε, απεξήκσζε θαη άιια 

θπζηθά θαηλφκελα) κε δηαηχπσζε θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ρψξαο ζε 

απηέο. 
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Οη ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο είλαη απαξαίηεηεο θαη γηα ηα ππνθείκελα επίπεδα 

ζρεδηαζκνχ, ηα πεξηθεξεηαθά ζρέδηα, ζηα νπνία επίζεο ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ νη 

αλάγθεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ ηνπίνπ θαη νη θαηεπζχλζεηο 

πνιηηηθήο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

 

Παξά ηε κεγάιε ρξεζηκφηεηά ηνπο, νη ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ησλ παξαπάλσ 

ρεδίσλ δελ αξθνχλ γηα ηελ απνθπγή ησλ αζθνχκελσλ ηνπηθψλ πηέζεσλ ηφζν ζηα 

φξηα ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ φζν θαη εληφο ησλ νξίσλ, φπνπ ππάξρνπλ 

νηθηζκνί. Δπνκέλσο, είλαη αλαγθαία ηα ζρέδηα ρξήζεσλ γεο θαη ζε ηνπηθή θιίκαθα 

πνπ εθθξάδνληαη κέζα απφ ηα ζρέδηα ησλ δήκσλ ησλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ 

ρεδίσλ (ΓΠ)/ρεδίσλ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο 

(ΥΟΑΠ). 

  

Ο ζπγθεθξηκέλνο γεληθφο ζηφρνο απνζθνπεί ζην λα ελζσκαησζεί ε δηάζηαζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ζηηο επηκέξνπο ηνκεαθέο πνιηηηθέο, φπσο είλαη νη ππνδνκέο, ε 

νηθηζηηθή θαη βηνκεραληθή αλάπηπμε, ν ηνπξηζκφο, ν πξσηνγελήο ηνκέαο (γεσξγία, 

θηελνηξνθία, αιηεία, δαζνπνλία), ν ηνκέαο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο, νη εμνξχμεηο θαη ε ζπιινγή βηνινγηθψλ θαη άιισλ θπζηθψλ πφξσλ. 

 

Ο Γεληθφο ηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζηνπο Δηδηθνχο ηφρνπο 5.1 - 5.8:  

5.1 Δλζσκάησζε ησλ ζηφρσλ δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα 

ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ελίζρπζε ζχλδεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ κε ηε ρσξηθή νξγάλσζε 

5.2 πκβαηφηεηα ησλ έξγσλ ππνδνκήο κε ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπο 

5.3 Γηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ νηθηζηηθήο θαη βηνκεραληθήο 

αλάπηπμεο (πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπκβαηηθή παξαγσγή ελέξγεηαο) κε ηε 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο  

5.4 Γηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπξηζκνχ κε ηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

5.5 Γηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο, 

δαζνπνλίαο, αιηείαο θαη πδαηνθαιιηεξγεηψλ κε ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

5.6 Γηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο 

απφ αλαλεψζηκεο πεγέο κε ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

5.7 Γηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εμνξχμεο κε ηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο   

5.8 Γηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο άιισλ ρξήζεσλ θπζηθψλ πφξσλ (θπλήγη, ζπιινγή 

εηδψλ, εξαζηηερληθή αιηεία θιπ) κε ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

 

Γ.2.6 ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 6: Γηαηήξεζε ηεο πνηθηιόηεηαο ηνπ ηνπίνπ  

Ο αξηζκφο ησλ ηχπσλ νηθνζπζηεκάησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ, ε θαηαλνκή 

ηνπο ζην ρψξν θαη ε αλαινγία ζπκκεηνρήο ηνπο, πξνζδηνξίδνπλ ην ραξαθηήξα, ηε 

θπζηνγλσκία  θαη ηνλ ηχπν ηνπ ηνπίνπ.  
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Γηαζέηνληαο γεσκνξθνινγηθή θαη θιηκαηηθή εηεξνγέλεηα θαη κεγάιε βηνπνηθηιφηεηα 

εηδψλ θαη νηθνζπζηεκάησλ, ε Διιάδα εκθαλίδεη θαη κεγάιε πνηθηιφηεηα ηνπίσλ. Ζ 

πξνζηαζία θαη ε δηαηήξεζε πνιιψλ ηχπσλ ηνπίσλ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζηαζία θαη 

δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ηα ζπλζέηνπλ, δειαδή απφ ηελ πξνζηαζία θαη 

δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο ηνπο  πνηθηιφηεηαο. 

 

ηε ζχλζεζε ελφο ηνπίνπ, ζπρλά δελ ζπκκεηέρνπλ κφλν θπζηθά ζηνηρεία ηνπίνπ θαη 

νηθνζπζηήκαηα, αιιά θαη απηά πνπ νθείινπλ ηελ χπαξμή ηνπο ζηελ αλζξψπηλε 

παξνπζία, φπσο ηα αγξν-νηθνζπζηήκαηα, νη νηθηζκνί θιπ. Έηζη, ηα ηνπία 

αληηθαηνπηξίδνπλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπσλ θαη θχζεο θαη κέζσ ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο 

απνηειψληαο βαζηθή ζπληζηψζα ηεο επξσπατθήο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο. Χο ρψξνο ζηνλ νπνίν αλαπηχρζεθαλ πνιηηηζκνί πνπ γηα ρηιηεηίεο 

αιιειεπίδξαζαλ κε ηνλ πεξίγπξφ ηνπο, ε Διιάδα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζε απηή ηελ 

θιεξνλνκηά. Σέινο, αλαγλσξίδεηαη φηη ην ηνπίν απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ επεκεξία ηνπο ηφζν ζε 

αζηηθέο πεξηνρέο  φζν θαη ζηελ χπαηζξν.  

 

Γηάθνξεο  δξαζηεξηφηεηεο αζθνχλ πηέζεηο ζηα ηνπία, ππνβαζκίδνληαο ηε βηνινγηθή 

ηνπο πνηθηιφηεηα θαη επηηαρχλνληαο αιινηψζεηο ηνπ ραξαθηήξα ηνπο. Δπνκέλσο, 

είλαη απαξαίηεηε  ε δηαηχπσζε Πνιηηηθήο Σνπίνπ, ε νπνία ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 

κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε θαη ζα είλαη ζχκθσλε κε ηε χκβαζε γηα ην Σνπίν 

ηεο ΔΔ. χκθσλα κε ηε χκβαζε απηή, πνπ πξφζθαηα θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα 

(Ν. 3827/2010), «πνιηηηθή ηνπίνπ» είλαη ε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο δηαηχπσζε 

γεληθψλ αξρψλ, ζηξαηεγηθψλ θαη νδεγηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ 

κέηξσλ ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία δηαρείξηζε θαη ζρεδηαζκφ ησλ 

ηνπίσλ. 

 

Ζ πνιηηηθή απηή,  πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί, πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζε φιεο ηηο 

ηνκεαθέο πνιηηηθέο, ηφζν ζηνλ αλαπηπμηαθφ πξνγξακκαηηζκφ φζν θαη ζε φια ηα 

επίπεδα ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη λα ζπληνληζζεί κε ηηο αξρέο, ηνπο ζθνπνχο θαη 

ηηο δξάζεηο ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα. ην πιαίζην ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο ησλ ηνπίσλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε δηαηήξεζε ηεο 

παιαηνληνινγηθήο βηνπνηθηιφηεηαο, δειαδή ε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο, ε νπνία είλαη εκθαλήο ζε πνιινχο Γεσηφπνπο. 

 

Ο Γεληθφο ηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζηνπο Δηδηθνχο ηφρνπο 6.1 - 6.3:  

6.1 Δλζσκάησζε ηεο πνηθηιφηεηαο ηνπ ηνπίνπ ζε φιεο ηηο ηνκεαθέο πνιηηηθέο 

6.2 Γηαηήξεζε ηεο πνηθηιφηεηαο ηνπ ηνπίνπ θαη ζηνηρείσλ ηεο ππαίζξνπ θαη εθηφο ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

6.3 Γηαηήξεζε ησλ Γεσηφπσλ θαη ηεο παιαηνληνινγηθήο βηνπνηθηιφηεηαο 
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Γ.2.7 ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 7: Πξόιεςε θαη κείσζε ησλ επηπηώζεσλ ζηε 

βηνπνηθηιόηεηα ιόγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο  

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή αλαγλσξίδεηαη σο πξφζζεηε απεηιή γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηφζνλ 

φζνλ αθνξά ηνπο νηθνηφπνπο φζν θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ εηδψλ λα επηβηψλνπλ. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη θαη ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο Διιάδαο ζα επεξεαζηνχλ ζεκαληηθά ιφγσ 

ηεο αχμεζεο ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο ζπρλφηεξεο εκθάληζεο αθξαίσλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ αιιά θαη ησλ αιιαγψλ ζηε βξνρφπησζε θαη ηεο ελδερφκελεο κείσζεο 

ησλ δηαζέζηκσλ πνζνηήησλ λεξνχ. ην πιαίζην εθπφλεζεο επηκέξνπο ζρεδίσλ γηα ηε 

βηνπνηθηιφηεηα, απαηηείηαη ζπλεθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, 

αμηνιφγεζε ησλ εηδψλ θαη νηθνηφπσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ απηήλ θαζψο θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ απηή επηβάιιεη θαη 

παξάιιειε ελίζρπζε, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, ηεο δπλαηφηεηαο επηκέξνπο ζηνηρείσλ 

ηεο λα απνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζπληεινχλ ζηε 

δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε πγηψλ νηθνζπζηεκάησλ. Παξάιιεια, ζα εληζρχζνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ απηψλ λα αληέμνπλ ηελ πίεζε ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο θαη θαη‟ επέθηαζε ηε δπλαηφηεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο λα δηαηεξεζεί. 

 

Δθηηκάηαη φηη νη δξάζεηο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο πνπ 

πξνσζνχληαη ζπλνιηθά κέζα απφ ηελ παξνχζα Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε 

Βηνπνηθηιφηεηα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο, θαζψο ηα πγηή νηθνζπζηήκαηα ζηα νπνία απνζθνπνχλ κπνξνχλ λα 

επηηεινχλ ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξχζκηζε ηνπ θιίκαηνο. Δηδηθφηεξα, ηα 

δάζε, νη ζάιαζζεο θαη νη πγξφηνπνη κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζηε δέζκεπζε 

άλζξαθα θαη λα βνεζήζνπλ ζηε κείσζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα αιιά θαη άιισλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα.  

 

Χζηφζν, δξάζεηο αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κπνξεί λα έρνπλ επηπηψζεηο 

ζηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ζηε δηαηήξεζε νηθνηφπσλ θαη εηδψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζην 

πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ ελζσκάησζεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα απνθεχγνληαη 

ή λα πεξηνξίδνληαη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο δηαθφξσλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ 

ζπλνδψλ έξγσλ ηνπο ζηε βηνπνηθηιφηεηα. Απηφ ζα πξέπεη θαηά θχξην ιφγν λα γίλεηαη 

θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζρεδηαζκφ έξγσλ, ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ 

αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, θαηά ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ, θαζψο θαη θαηά ηελ πινπνίεζε, 

θαηαζθεπή ή θαη ιεηηνπξγία ηνπο, φπσο άιισζηε πξνηείλεηαη λα γίλεηαη θαη γηα φιεο 

ηηο ππνδνκέο πνπ ελδερνκέλσο λα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε βηνπνηθηιφηεηα.  

 

Ο Γεληθφο ηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζηνπο Δηδηθνχο ηφρνπο 7.1 - 7.2:  

7.1 Γηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο 

νηθνζπζηεκηθέο ιεηηνπξγίεο 

7.2 Δλίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο λα 

απνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή  

7.3 Μείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε βηνπνηθηιφηεηα απφ δξάζεηο αληηκεηψπηζεο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο 
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Γ.2.8 ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 8: Πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο από είδε εηζβνιείο  

Σα είδε εηζβνιείο (ρσξνθαηαθηεηηθά) είλαη μεληθά είδε κε κεγάιε ηθαλφηεηα επέθηαζεο 

ζε πεξηνρέο, καθξάλ ηεο ηππηθήο πεξηνρήο εμάπισζήο ηνπο, εθφζνλ θπζηθά 

βξεζνχλ ζε απηέο, θαη απνηεινχλ δηεζλψο κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο απεηιέο γηα ηε 

βηνπνηθηιφηεηα, ζηελ μεξά, ηα εζσηεξηθά χδαηα αιιά θαη ζηε ζάιαζζα. ηελ Διιάδα, 

είλαη ήδε γλσζηέο πεξηπηψζεηο εμάπισζεο εηδψλ εηζβνιέσλ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ απηφρζνλε βηνπνηθηιφηεηα. Σν γεγνλφο απηφ 

επηηάζζεη ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, μεθηλψληαο απφ ηε δηεξεχλεζε θαη ηνλ 

εληνπηζκφ απηψλ πνπ βξίζθνληαη ήδε ζηε ρψξα, φπσο θαη ηνπ ηξφπνπ εηζφδνπ ηνπο 

ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα απνθπγή πεξαηηέξσ εμάπισζήο ηνπο. Ζ 

είζνδφο ηνπο μεθηλά κε ζθφπηκε ή κε εηζαγσγή ηνπο θαη πεξαηηέξσ δηαθπγή ηνπο ζην 

ζαιάζζην, ρεξζαίν πεξηβάιινλ, ζηα αγξνηηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ζηα εζσηεξηθά 

χδαηα. Χο εθ ηνχηνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε 

ηνπ θνηλνχ αιιά θαη ησλ ππεχζπλσλ θνξέσλ ηεο ρψξαο ζε ζέκαηα μεληθψλ εηδψλ θαη 

εηδψλ εηζβνιέσλ.  

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε βηνπνηθηιφηεηα απφ ηα είδε εηζβνιείο απαηηεί 

παξαθνινχζεζε, έγθαηξε αλίρλεπζε, έιεγρν καθξνπξφζεζκα θαη κέηξα πεξηνξηζκνχ 

ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηεο 

χκβαζεο CITES. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε βηνπνηθηιφηεηα έρεη ήδε επεξεαζηεί απφ 

είδε εηζβνιείο, επηβάιιεηαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο. Χο πξψην 

βήκα πξνο ηελ εθπφλεζε ζρεδίνπ δξάζεο, πξνσζείηαη ε αλαγλψξηζε θαη 

ραξηνγξάθεζε ησλ εηδψλ εηζβνιέσλ ζηε ρψξα καο. 

 

Ο Γεληθφο ηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζηνπο Δηδηθνχο ηφρνπο 8.1 - 8.2:  

8.1 Έγθαηξε αλίρλεπζε, έιεγρνο εηζαγσγήο θαη εμάπισζεο ησλ εηδψλ εηζβνιέσλ 

8.2 Αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε βηνπνηθηιφηεηα απφ ηα είδε εηζβνιείο  

 

Γ.2.9 ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 9: Δλίζρπζε ηεο δηεζλνύο θαη δηαθξαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

Ζ ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε δηεζλέο, πεξηθεξεηαθφ 

θαη δηαθξαηηθφ επίπεδν, έρεη ζπρλά απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Ζ πξνψζεζε ηεο 

δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο κε αληηθείκελν ηα παξαπάλσ ζέκαηα, ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη αλαπφζπαζην θνκκάηη ζπλνιηθά ησλ δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ ηεο ρψξαο 

θαη λα ελζσκαησζεί ζηα ζπκβαηηθά πιαίζηα πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο 

κε άιιεο ρψξεο θαζψο θαη ζηα πξνγξάκκαηα αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο.   

 

Απαηηείηαη ελίζρπζε ησλ δηεζλψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ηεο 

Διιάδαο, πξσηαξρηθά κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη ησλ 

δηεζλψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρεη θπξψζεη. Παξάιιεια, κέζα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηα δηεζλή fora θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηεζλνχο 

πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ, ε ρψξα ζα πξνσζήζεη ηε ζπλέξγεηα ησλ δξάζεσλ δηεζλψλ 

ζπκβάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, φπσο είλαη ε 
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χκβαζε-πιαίζην ησλ Ζ.Δ. γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη ε χκβαζε ησλ Ζ.Δ. γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εξεκνπνίεζεο.  

 

Έλαο επηπιένλ ηξφπνο πξνψζεζεο ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη 

ε πινπνίεζε δηαθξαηηθψλ πξνγξακκάησλ κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.  

 

Πέξα απφ ηελ ελίζρπζε πθηζηάκελσλ δηαζπλνξηαθψλ ζπλεξγαζηψλ, φπσο είλαη ην 

Γηαζπλνξηαθφ Πάξθν Πξεζπψλ, ζε πξνηεξαηφηεηα ηίζεηαη ε δεκηνπξγία λέσλ 

δηαζπλνξηαθψλ πάξθσλ. Χζηφζν, ε ζπλεξγαζία δελ αθνξά κφλν ζηε δεκηνπξγία 

δηαζπλνξηαθψλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ή έζησ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ 

λα εθαξκφδνληαη θνηλέο δξάζεηο δηαρείξηζεο, αιιά θαη ζε πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

πξνζηαζία εηδψλ ή θαη νηθνηφπσλ, ησλ νπνίσλ νη επηθξάηεηεο θαη ε εμάπισζε 

δηαπεξλνχλ ηα εζληθά ζχλνξα ησλ θξαηψλ. 

 

Ο Γεληθφο ηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζηνπο Δηδηθνχο ηφρνπο 9.1 - 9.2:  

9.1 Οπζηαζηηθή ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηεζλνχο, πεξηθεξεηαθήο θαη 

δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο ππέξ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ  

9.2 Δλίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο  

 

Γ.2.10 ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 10: Αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο  

Ζ κέρξη ζήκεξα πνξεία εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ή ε 

απνπζία απηψλ θαζηζηά θαλεξή ηελ αλάγθε αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηεο ρψξαο, ηφζν ζε νξγαλσηηθφ φζν 

θαη ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν. Ζ πνιππινθφηεηα ησλ ζπλαθψλ ξπζκίζεσλ θαη ε 

αλάγθε ελζσκάησζεο θαη δηάρπζεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε φιεο ηηο 

παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο, ε ππνρξέσζε γηα πιήξε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη 

πάηαμε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ εγθιήκαηνο απαηηνχλ ζχγρξνλε, ζηειερσκέλε, 

θαηαξηηζκέλε, ζπληνληζκέλε θαη, ηειηθά, απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε. 

 

Γηα λα κπνξέζεη ε δηνίθεζε λα ζπληνλίδεη, λα απνθαζίδεη αιιά θαη λα πινπνηεί 

πνιηηηθέο θαη κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, εηδηθά κεηά ηε δεκηνπξγία 

ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, είλαη απαξαίηεηε 

ε αλαδηάξζξσζε ησλ εζσηεξηθψλ ηεο δνκψλ θαη ε εμαζθάιηζε ηεο ππνζηήξημήο ηνπο 

κε ηηο αξκφδνπζεο ππνδνκέο θαη ην αλάινγν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηφζν ζε θεληξηθφ 

φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Δπηπιένλ, θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ κε ζπκκφξθσζεο θαη αλεπαξθνχο εθαξκνγήο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

λνκνζεζίαο, πξνσζείηαη ν εθζπγρξνληζκφο θαζψο θαη ε θσδηθνπνίεζε ηεο 

πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο αιιά θαη ε ελίζρπζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ 

κεραληζκψλ πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ.  
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Σα ζέκαηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαιχπηνληαη θπξίσο απφ ην Τπνπξγείν ΠΔΚΑ, αιιά 

θαη απφ άιια Τπνπξγεία θαη Τπεξεζίεο. Ζ έιιεηςε ζπληνληζκνχ ελεξγεηψλ ησλ 

αξκφδησλ ππεξεζηψλ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα, ε ππνζηειέρσζε φζνλ αθνξά 

εηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, ζε φια ηα επίπεδα, θαη ε πζηέξεζε ζηνπο 

ηνκείο ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο παξνρήο θηλήηξσλ πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ. 

Απνζθνπψληαο ζηελ ελζσκάησζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε φιεο ηηο ηνκεαθέο 

πνιηηηθέο, ην ΤΠΔΚΑ ζα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο ζπληνληζκνχ ησλ ζπλαξκφδησλ 

Τπνπξγείσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ηξαηεγηθήο θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο.  

 

Ζ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απαηηεί πφξνπο, νη νπνίνη απνηεινχλ απνδνηηθή 

επέλδπζε, θαζψο ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ρψξαο. 

Μέρξη ζήκεξα, ε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ρξεκαηνδνηνχληαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο θαη απνζπαζκαηηθέο εζληθά ρξεκαηνδνηνχκελεο 

δξάζεηο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο, ε ρψξα πξέπεη λα 

εμαζθαιίζεη θαη εζληθνχο πφξνπο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο. Δζληθνί πφξνη ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζηαζεξή, κφληκε θαη 

επαξθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ θαιχπηνληαο ηε βαζηθή ιεηηνπξγία θαη ηηο απαξαίηεηεο, γηα ηελ εθπιήξσζε 

ηνπ ξφινπ ηνπο, δξάζεηο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ή/θαη άιισλ ζρεκάησλ δηαρείξηζεο 

ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηεζνχλ ζην κέγηζην βαζκφ νη δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξσηνβνπιηψλ 

πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κέζα απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο. 

 

Ο Γεληθφο ηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζηνπο Δηδηθνχο ηφρνπο 10.1 - 10.2:  

10.1 Βειηίσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε ζέκαηα νξγαλσηηθά, επηζηεκνληθά θαη ζε 

ζέκαηα δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή 

πνιηηηθψλ, κέηξσλ θαη λνκνζεζίαο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα  

10.2 Γηαζθάιηζε επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο  

  

 

Γ.2.11 ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 11: Δλζσκάησζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο ζην αμηαθό ζύζηεκα ηεο θνηλσλίαο  

Ζ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο ζην αμηαθφ 

ζχζηεκα κηαο θνηλσλίαο. Γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

ζηηο αμίεο ηεο θνηλσλίαο, απαηηείηαη ε ελζσκάησζή ηεο θαη ζηα πξνγξάκκαηα ηεο 

ηππηθήο θαη ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ πξναγσγή θαη ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ ζεκάησλ βηνπνηθηιφηεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ κέζα απφ ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα φισλ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε παξαγσγή θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ αιιά 

θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ άιισλ κέζσλ ζα αλαδείμεη ηελ αμία ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο. Παξάιιεια, θη ελψ ε εθπαίδεπζε ησλ επφκελσλ γελεψλ πξέπεη λα 

απνηειεί πξνηεξαηφηεηα, είλαη απαξαίηεην λα εληαρζεί ε αμία ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή είλαη πξνθαλέο φηη γηα λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε θαη πιένλ 
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απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ησλ αλαγθψλ δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο είλαη απαξαίηεηε ε θαηάξηηζε νκάδσλ-ζηφρσλ ηνπ παξαγσγηθνχ 

ηνκέα.  

 

Ζ ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα 

βηνπνηθηιφηεηαο απνηειεί ππνρξέσζε ζην πιαίζην ηεο πξνψζεζεο ηεο δηαηήξεζεο 

ηνπ εζληθνχ θεθαιαίνπ πνπ ζπληζηά ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο. Μέζα απφ ηε 

ζχληαμε θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ δξάζεο επηθνηλσλίαο ηεο ηξαηεγηθήο θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία πξνζαξκνζκέλα ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο ρψξαο, ζα δηαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πνιηηψλ ηεο 

αλάγθεο δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνλ 

πνιίηε απφ ηε δηαηήξεζε ηεο, θαζψο θαη ησλ ππεξεζηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Οη 

ηξφπνη επηθνηλσλίαο είλαη πνιινί, σζηφζν πξσηαξρηθφ ξφιν ζα έρεη ε εηδηθή 

δηαδηθηπαθή πχιε γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα πνπ ζα εκπινπηίδεηαη θαη ζα αλαλεψλεηαη, 

θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΜΜΔ θαη γεληθφηεξα ησλ ππνδνκψλ ελεκέξσζεο. 

Παξάιιεια, ν εζεινληηζκφο θαη ε ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζε 

δξάζεηο πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κπνξεί λα ζπκβάιεη ψζηε ε βηνπνηθηιφηεηα 

θαη ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο λα γίλεη θηήκα ησλ πνιηηψλ. 

 

Ο Γεληθφο ηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζηνπο Δηδηθνχο ηφρνπο 11.1 - 11.2:  

11.1 Δλζσκάησζε ζεκάησλ βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ ηππηθή θαη κε ηππηθή 

εθπαίδεπζε θαη αλάδεημε ηεο αμίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο  

11.2 Δλίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα βηνπνηθηιφηεηαο  

 

Γ.2.12 ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 12: πκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ζηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο  

Ζ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη πνιπδηάζηαηε θαη πνιπεπίπεδε κε 

απνηέιεζκα λα απαηηείηαη ε ζπκβνιή φισλ. Χο εθ ηνχηνπ ε ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο 

απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα ζηελ επηηπρία πινπνίεζεο ηεο ηξαηεγηθήο θαη ηεο 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο. ην πιαίζην απηφ, απαηηείηαη ε ζεζκνζέηεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ θνηλσληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ νκάδσλ, ηνπ θνηλνχ αιιά θαη ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ειέγρνπ ηεο πινπνίεζεο 

ηνπο. Δληζρχνληαο ζπλνιηθά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε ηνπ Άαξρνπο θαη ησλ ζρεηηθψλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ, ε 

πξφζβαζε ζε απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, νη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο αιιά θαη 

ζπλνιηθά ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ζα ζπκβάιεη ζηελ θνηλσληθή 

απνδνρή θαη ζπλαίλεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Γεδνκέλεο ηεο 

εκπεηξίαο θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπο, πξέπεη επηπιένλ λα θαζνξηζηεί ν ξφινο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, αιιά θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ κε 

θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ σο θνηλσληθψλ θνξέσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

ηδηαίηεξα ζηελ πξνψζεζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.  

 

Ο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο έρεη, ρσξίο ακθηβνιία, ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο κέζα απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Ζ 

ζρέζε επηρεηξήζεσλ θαη βηνπνηθηιφηεηαο είλαη δηηηή. Απφ ηε κία νη επηρεηξήζεηο 
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κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ πξνψζεζε δξάζεσλ δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

αλαπηχζζνληαο θαη ζηεξίδνληαο πξνγξάκκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, 

κεηαθξάδνληαο δειαδή κέξνο ησλ θεξδψλ ηνπο ζε θνηλσληθέο δξάζεηο πνπ 

πξνάγνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, είηε εληφο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο είηε 

εθηφο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε άιιε ζπκβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αθνξά ηελ 

ίδηα ηνπο ηελ επελδπηηθή δξάζε. Καηαλνψληαο φηη φιεο νη δξάζεηο έρνπλ έλα 

αληίθηππν, νη επηρεηξήζεηο ελζαξξχλνληαη λα επηιέμνπλ κεζφδνπο, πξαθηηθέο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε βηνπνηθηιφηεηα ελψ 

παξάιιεια λα απνθεχγνπλ εθείλεο κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Κνκβηθφ θαη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ απφθαζε απηή απνηειεί ε ελζσκάησζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαηά ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εμέηαζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Ο Γεληθφο ηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζηνπο Δηδηθνχο ηφρνπο 12.1 - 12.2:  

12.1 Θεζκνζέηεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ θνηλσληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ νκάδσλ, 

θαζψο θαη ηνπ θνηλνχ θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη ειέγρνπ ηεο πινπνίεζεο ηνπο  

12.2 Πξναγσγή ηεο ζρέζεο επηρεηξήζεσλ θαη βηνπνηθηιφηεηαο 

 

Γ.2.13 ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 13: Απνηίκεζε ησλ νηθνζπζηεκηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ 

Διιάδα θαη πξνβνιή ηεο αμίαο ηεο ειιεληθήο βηνπνηθηιόηεηαο    

Ζ αμία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη δεδνκέλε φπσο θαη ε ππνρξέσζε γηα ηε δηαηήξεζή 

ηεο. Χζηφζν, ε αμία ηεο αλαδεηθλχεηαη πεξηζζφηεξν φηαλ γίλεη θαηαλνεηφ φηη αθνξά 

φιεο ηηο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πιαλήηε θαη ηηο «ππεξεζίεο» πνπ ε θχζε πξνζθέξεη. 

Ζ απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζηξεβιή αληίιεςε φηη 

ε αιφγηζηε ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ δελ έρεη επηπηψζεηο ή νηθνλνκηθφ θφζηνο. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά νθέιε είλαη έλα βαζηθφ 

κέζν επαηζζεηνπνίεζεο αιιά θαη αλαγλψξηζεο ηεο πξφθιεζεο ηεο απψιεηαο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο. ην πιαίζην απηφ ζα νξγαλσζεί θαη ζα ζπζηαζεί ζχζηεκα θηλήηξσλ 

πνπ ζα αληακείβνπλ ηε δηαηήξεζε, βειηίσζε ή ηελ πηνζέηεζε πεξηβαιινληηθά 

θηιηθψλ πξαθηηθψλ κε βάζε ηα αλακελφκελα θνηλσληθννηθνλνκηθά νθέιε. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηδηαίηεξα κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο έθζεζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ 

Δθηίκεζε ησλ Οηθνζπζηεκάησλ ηεο Υηιηεηίαο, είλαη δεδνκέλε ε πνιχπιεπξε 

ζπλεηζθνξά ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζηνλ θχθιν ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε αιιά θαη ε 

ζεκαζία ηνπο σο βαζηθνί παξάγνληεο ηεο αλζξψπηλεο επεκεξίαο. ηελ Διιάδα, 

φκσο, δελ έρεη αθφκα γίλεη ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζή ηνπο. Ζ αμία ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεη ε βηνπνηθηιφηεηα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο είλαη κεγάιε θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλζξψπηλε επκάξεηα. Ζ εθηίκεζε 

ηεο αμίαο ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ πξνζθέξεη ε 

βηνπνηθηιφηεηα ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηνπ θφζηνπο απφ ηελ απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο 

θαη νηθνζπζηεκηθψλ δηεξγαζηψλ ζα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

ζπλνιηθή πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ επηκέξνπο νηθνζπζηεκάησλ. Πέξαλ 

ησλ απηνλφεησλ νηθνινγηθψλ σθειεηψλ, ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε αμηνιφγεζε θαη ησλ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ παξέρνπλ νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Μηα 
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ηέηνηα εθηίκεζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε κεγαιχηεξε απνδνρή αιιά θαη ζηήξημε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.  

 

Ζ έλλνηα «θπζηθέο πξάζηλεο ππνδνκέο» απνηειεί κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θαζψο αληηκεησπίδεη ηα νηθνζπζηήκαηα σο 

ππνδνκέο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα αληηθαηαζηαζνχλ 

κε ηερληθά κέζα, κε κεγαιχηεξν φκσο νηθνλνκηθφ θφζηνο απφ φ,ηη ην θφζηνο 

πξνζηαζίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Οπζηαζηηθά, είλαη έλα δίθηπν θπζηθψλ πεξηνρψλ, 

αγξνηηθψλ, πγξνηνπηθψλ θαη ζαιάζζησλ πνπ πεξηιακβάλεη εζληθά πάξθα, δάζε θαη 

άιιεο πεξηνρέο, νη νπνίεο σο δίθηπν ζπκβάιινπλ ζηε ξχζκηζε ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ 

θαη ηελ πνηφηεηά ηνπ, έρνπλ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ζηνπο θηλδχλνπο 

πιεκκπξψλ, ζηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα, θιπ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 

νηθνζπζηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ ηέηνηεο ιεηηνπξγίεο έρνπλ 

ππνβαζκηζηεί ή θαηαζηξαθεί ελψ ζπλήζσο ε δεκηνπξγία λέσλ ηέηνησλ ππνδνκψλ 

δελ απνηειεί κέξνο ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ. Γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηε δηαηήξεζε 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ παξέρνπλ ζα δεκηνπξγεζεί εζληθφ 

ζχζηεκα θηλήηξσλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ θαηαγξαθή θαη δηαηήξεζε ησλ 

θπζηθψλ πιεκκπξηθψλ πεξηνρψλ, ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη θαη απφ ηε ζρεηηθή 

επξσπατθή νδεγία 2007/60/ΔΚ. Παξάιιεια, θαη ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ νηθνινγηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ νη πξάζηλεο ππνδνκέο πξνζθέξνπλ ζηνλ πηεζκέλν αζηηθφ ρψξν, ε 

δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε λεζίδσλ βηνπνηθηιφηεηαο εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηίζεηαη 

σο κηα επηπιένλ πξνηεξαηφηεηα. 

 

Ο Γεληθφο ηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζηνπο Δηδηθνχο ηφρνπο 13.1 - 13.3:  

13.1 Απνηίκεζε  ησλ ιεηηνπξγηψλ/ππεξεζηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ απφ θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή ζθνπηά 

13.2 Πξνβνιή ηεο αμίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ 

ε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηα νηθνζπζηήκαηα 

13.3 Πξνψζεζε θαη δηαηήξεζε ησλ «θπζηθψλ πξάζηλσλ ππνδνκψλ» 
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Πίλαθαο Γ1: Γεληθνί θαη Δηδηθνί ζηφρνη ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα  
 

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 1: ΑΤΞΗΗ ΣΗ 

ΓΝΧΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

1.1 πγθέληξσζε θαη δηαρείξηζε ηεο γλψζεο 

1.2 Δκπινπηηζκφο ηεο γλψζεο γηα ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη πξνψζεζε ηεο έξεπλαο γηα ηε 

βηνπνηθηιφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο γηα ηε ζπιινγή 

πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ 

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 2: ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΧΝ ΔΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ 

ΟΙΚΟΣΟΠΧΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

2.1 Πξνγξακκαηηζκφο πξνηεξαηνηήησλ δηαηήξεζεο ησλ 

ζεκαληηθψλ εηδψλ θαη νηθνηφπσλ ηεο ρψξαο 

2.2 Παξαθνινχζεζε ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ θαη νηθνηφπσλ ηεο 

ρψξαο 

2.3 Γηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ θαη 

νηθνηφπσλ ηεο ρψξαο 

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 3: ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ   

3.1 Υαξαθηεξηζκφο θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

3.2 Οινθιήξσζε θαη ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηνπ δηθηχνπ Natura 

2000 -  Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ 

3.3 Οξηνζέηεζε, θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνινγηθψλ 

δηαδξφκσλ 

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 4: ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΧΝ 

ΓΔΝΔΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ - 

ΠΡΟΒΑΗ ΣΟΤ ΓΔΝΔΣΙΚΟΤ 

ΠΟΡΟΤ - ΓΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΙΟΣΙΜΟ 

ΚΑΣΑΜΔΡΙΜΟ ΣΧΝ ΧΦΔΛΔΙΧΝ ΠΟΤ 

ΘΑ ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗ ΥΡΗΗ 

ΣΟΤ 

4.1 Καηαγξαθή, ησλ γελεηηθψλ πφξσλ  νηθνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ηεο ρψξαο 

4.2 Γηαηήξεζε ησλ γελεηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο 

4.3 Θεζκηθή θαηνρχξσζε ησλ γελεηηθψλ πφξσλ θαη πξφζβαζε 

ζε απηνχο - Γίθαηνο θαη ηζφηηκνο θαηακεξηζκφο ησλ σθειεηψλ 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο 

4.4 Πξφιεςε θαη κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζη βηνπνηθηιφηεηα 

απφ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο (ΓΣΟ) 

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 5: ΔΝΧΜΑΣΧΗ 

ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΘΗΗ 

ΣΗ ΑΔΙΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΧΝ 

ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΧΝ Δ ΟΛΔ ΣΙ 

ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΚΑΙ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ 

ΥΔΓΙΑΜΟΤ (ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ, 

ΥΧΡΟΣΑΞΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟΤ) 

ΚΑΙ ΘΔΠΙΗ ΚΙΝΗΣΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 

ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

5.1 Δλζσκάησζε ησλ ζηφρσλ δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

ζε φια ηα επίπεδα ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ελίζρπζε ζχλδεζεο 

ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ 

κε ηε ρσξηθή νξγάλσζε 

5.2 πκβαηφηεηα ησλ έξγσλ ππνδνκήο κε ηελ πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπο 

5.3 Γηαζθάιηζε  ζπκβαηφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ νηθηζηηθήο 

θαη βηνκεραληθήο αλάπηπμεο (πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπκβαηηθή 

παξαγσγή ελέξγεηαο) κε ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

5.4 Γηαζθάιηζε  ζπκβαηφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπξηζκνχ 

κε ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

5.5 Γηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ γεσξγίαο, 

θηελνηξνθίαο, δαζνπνλίαο, αιηείαο θαη πδαηνθαιιηεξγεηψλ κε ηε 
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δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

5.6 Γηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο κε ηε δηαηήξεζε 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

5.7 Γηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εμφξπμεο κε 

ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

5.8 Γηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο άιισλ ρξήζεσλ θπζηθψλ πφξσλ 

(θπλήγη, ζπιινγή εηδψλ, εξαζηηερληθή αιηεία θιπ) κε ηε 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 6: ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ 

ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΟΠΙΟΤ  

6.1 Δλζσκάησζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο πνηθηιφηεηαο ηνπ ηνπίνπ 

ζε φιεο ηηο ηνκεαθέο πνιηηηθέο 

6.2 Γηαηήξεζε ηνπ ηνπίνπ θαη ζηνηρείσλ ηεο ππαίζξνπ θαη εθηφο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ  

6.3 Γηαηήξεζε ησλ Γεσηφπσλ θαη ηεο παιαηνληνινγηθήο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 7: ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ 

ΜΔΙΧΗ ΣΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΣΗ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΛΟΓΧ ΣΗ 

ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

7.1  Αλαδήηεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηε 

βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο νηθνζπζηεκηθέο ιεηηνπξγίεο 

7.2 Δλίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο λα απνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά (climate change 

adaptation) ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

7.3 Μείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε βηνπνηθηιφηεηα απφ δξάζεηο 

αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 8: ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΑΠΌ ΣΑ 

ΔΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΞΔΝΙΚΑ ΔΙΓΗ 

8.1  Πξφιεςε, Έγθαηξε αλίρλεπζε, θαη έιεγρνο εηζαγσγήο θαη 

εμάπισζεο ησλ εηδψλ εηζβνιέσλ 

8.2 Αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε βηνπνηθηιφηεηα απφ ηα 

είδε εηζβνιείο 

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 9: ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ 

ΓΙΔΘΝΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΚΡΑΣΙΚΗ 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

9.1 Οπζηαζηηθή ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηεζλνχο, 

πεξηθεξεηαθήο θαη δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο ππέξ ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

9.2 Δλίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 10: ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Δ ΥΔΗ ΜΔ 

ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

10.1 Βειηίσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε ζέκαηα νξγαλσηηθά, 

επηζηεκνληθά θαη  ζε ζέκαηα δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή πνιηηηθψλ, κέηξσλ θαη 

λνκνζεζίαο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα 

10.2 Γηαζθάιηζε επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 
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ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 11: ΔΝΧΜΑΣΧΗ 

ΣΗ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟ ΑΞΙΑΚΟ 

ΤΣΗΜΑ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ 

11.1 Δλζσκάησζε ζεκάησλ  βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ ηππηθή θαη κε 

ηππηθή εθπαίδεπζε θαη αλάδεημε ηεο αμίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

11.2 Δλίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα 

βηνπνηθηιφηεηαο 

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 12: ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΗ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

12.1 Θεζκνζέηεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ  θνηλσληθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ νκάδσλ, θαζψο θαη ηνπ θνηλνχ θαη ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ειέγρνπ ηεο 

πινπνίεζεο ηνπο 

12.2 Πξναγσγή ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ  επηρεηξήζεσλ σο πξνο 

ηελ πξνζηαζία ηεο  βηνπνηθηιφηεηαο 

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 13: ΑΠΟΣΙΜΗΗ 

ΣΧΝ ΟΙΚΟΤΣΗΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΗ 

ΑΞΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ  

13.1 Απνηίκεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ/ππεξεζηψλ ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ απφ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζθνπηά 

13.2 Πξνβνιή ηεο αμίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξνπλ ε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηα νηθνζπζηήκαηα 

13.3 Πξνψζεζε θαη δηαηήξεζε ησλ «θπζηθψλ πξάζηλσλ 

ππνδνκψλ» 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΟΡΔΙΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 

Γ.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

Ζ δηάξθεηα ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα είλαη 15 έηε. Σαπηφρξνλα, 

φκσο, ζέηνληαη βάζεηο θαη δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο γηα δξάζεηο πέξαλ απηνχ 

ηνπ νξίδνληα. Ζ επηηπρήο πινπνίεζε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο πξνυπνζέηεη ηε 

ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζήο ηεο. Τπεχζπλνο 

θνξέαο, ηφζν γηα ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή φζν θαη γηα ην ζπληνληζκφ ησλ 

εκπιεθφκελσλ ππνπξγείσλ, είλαη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.   

 

Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή ζα αλαζεσξείηαη θάζε πέληε ρξφληα, κεηά ηε ζχληαμε εθζέζεσλ 

γηα ηελ πνξεία πινπνίεζήο ηεο απφ αξκφδηα ππεξεζία, ε νπνία ζα νξηζηεί απφ ην 

ΤΠΔΚΑ εληφο ηνπ πξψηνπ έηνπο εθαξκνγήο ηεο. Δηδηθά γηα ηελ πξψηε αλαζεψξεζε 

απηή πξνβιέπεηαη λα παξαηαζεί κέρξη ην 2020, ψζηε λα ζπλδπαζηεί κε ηελ πεξίνδν 

εθαξκνγήο ηφζν ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα φζν θαη ηνπ 

ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα ηνπ ΟΖΔ θαη ησλ ζπλαθψλ ζηφρσλ. Ζ 

Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα εμεηδηθεχεηαη θαη πινπνηείηαη κέζα απφ ηα 

ρέδηα Γξάζεο, ηα νπνία νξίδνληαη κε πεληαεηή δηάξθεηα. 

 

Πξνβιέπεηαη νξγάλσζε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο ηξαηεγηθήο κε νκάδεο 

δεηθηψλ. Σν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζα νινθιεξσζεί κε ηελ εθπφλεζε ζρεηηθήο 

κειέηεο πνπ ζα πξνβιεθζεί ζην ρέδην Γξάζεο ηεο πξψηεο πεληαεηίαο θάησ απφ ην 

Γεληθφ ηφρν 1: Αχμεζε ηεο γλψζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, Δηδηθφο ηφρνο 1.1.: 

πγθέληξσζε θαη δηαρείξηζε ηεο γλψζεο, Άμνλαο Γξάζεο 1.1.2: χζηεκα 

αλαηξνθνδφηεζεο/επηθαηξνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ.  

 

ηνλ Πίλαθα Γ1 δίλνληαη αξρηθνί δείθηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο 

ηεο ηξαηεγηθήο αλά Γεληθφ θαη Δηδηθφ ηφρν.  
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Πίλαθαο Γ1: Γείθηεο παξαθνινχζεζεο ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα 
 

α/α Γεληθόο ζηόρνο Δηδηθνί ηόρνη Γείθηεο παξαθνινύζεζεο 

1  
Αχμεζε ηεο γλψζεο γηα ηε 

βηνπνηθηιφηεηα 

1.1 πγθέληξσζε θαη δηαρείξηζε ηεο γλψζεο    Αξηζκφο βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ θαη παξέρνπλ ζηνηρεία 

 Αξηζκφο θαηαγξαθψλ πνπ εηζάγνληαη 

ζε βάζεηο δεδνκέλσλ 

 Δπηζθεςηκφηεηα ηζηνρψξσλ φπνπ 

βξίζθνληαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ 

 ηνηρεία ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζρεηηθήο κε ηε 

βηνπνηθηιφηεηα έξεπλαο  

 Βαζκφο νινθιήξσζεο ηεο εζληθήο 

βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ ειιεληθή 

ρισξίδα 

 Βαζκφο νινθιήξσζεο ηεο εζληθήο 

βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηνπο κχθεηεο  

 Βαζκφο νινθιήξσζεο ηνπ 

εδαθνινγηθνχ ράξηε ηεο ρψξαο 

 Πξφνδνο δηακφξθσζεο δεηθηψλ  

πνηφηεηαο εδάθνπο 

 1.2 Δκπινπηηζκφο ηεο γλψζεο γηα ηελ 

παξνχζα θαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο  
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2  

Γηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε 

ησλ εηδψλ θαη νηθνηφπσλ ηεο 

Διιάδαο 

2.1 Πξνγξακκαηηζκφο πξνηεξαηνηήησλ 

δηαηήξεζεο ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ θαη 

νηθνηφπσλ ηεο ρψξαο 

 Αθζνλία θαη θαηαλνκή επηιεγκέλσλ 

εηδψλ (SEBI 1)63 (παξνχζα θαηάζηαζε 

θαη ηάζεηο κεηαβνιήο) 

 Αιιαγέο ζην θαζεζηψο θαηεγνξηψλ 

θηλδχλνπ εηδψλ πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί 

(SEBI  2, Red List Index)  

 Δίδε επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο (SEBI 

3)  

 Βαζκφο νινθιήξσζεο ηνπ θαηαιφγνπ 

απεηινχκελσλ εηδψλ κπθήησλ 

 Βαζκφο νινθιήξσζεο ηνπ θαηαιφγνπ 

ζεκαληηθψλ εηδψλ  

 Βαζκφο νινθιήξσζεο ηνπ θαηαιφγνπ 

ζεκαληηθψλ νηθνηφπσλ 

 Αξηζκφο ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ή απνθαηάζηαζε 

επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη 

ηχπσλ νηθνηφπσλ εθηφο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

2.2 Παξαθνινχζεζε ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ θαη 

νηθνηφπσλ ηεο ρψξαο  

2.3 Γηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ 

ζεκαληηθψλ εηδψλ θαη νηθνηφπσλ ηεο ρψξαο  

3  
Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

Δζληθνχ πζηήκαηνο 

3.1 Υαξαθηεξηζκφο θαη απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

 Αξηζκφο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ 

                                                           
63

 Σν SEBI 2010 (Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators) είλαη κηα παλεπξσπατθή πξσηνβνπιία κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε βηνδεηθηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζηφρσλ 
ηεο Δπξψπεο γηα ηελ αλάζρεζε ηεο απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο. Σν πξφγξακκα πινπνηήζεθε κε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Πεξηβάιινληνο, ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο - Γελ. Γ/λζε πεξηβάιινληνο, ηνπ  Δπξσπατθνχ Κέληξνπ γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Φχζεο, ηεο Γξακκαηείαο ηνπ UNEP/PEBLDS θαη ηνπ UNEP-WCMC. Ζ 
πξψηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο μεθίλεζε ην 2005 θαη ζηε ζπληνληζηηθή ηνπ νκάδα ελεπιάθεζαλ πεξηζζφηεξνη απφ 100 εηδηθνί επηζηήκνλεο θαη εθπξφζσπνη ΜΚΟ ησλ 
επξσπατθψλ θξαηψλ.  
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Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ   3.2 Οινθιήξσζε θαη ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηνπ 

δηθηχνπ Φχζε 2000 (Natura 2000) - Γηαηήξεζε 

θαη πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ  

 Έθηαζε Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ 

(SEBI 7) 

 Έθηαζε νηθνηφπσλ επξσπατθνχ 

ελδηαθέξνληνο (SEBI 5) 

 Καηαθεξκαηηζκφο πνηάκησλ 

νηθνζπζηεκάησλ  (SEBI 14)  

 Βαζκφο πξνφδνπ νξηνζέηεζεο 

ζεκαληηθψλ ή απεηινχκελσλ 

πγξνηφπσλ κηθξνχ θαη κεζαίνπ 

κεγέζνπο  

3.3 Οξηνζέηεζε, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε, θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνινγηθψλ 

δηαδξφκσλ 

4  

Γηαηήξεζε ησλ γελεηηθψλ 

πφξσλ ηεο Διιάδαο - 

Πξφζβαζε ζηνπο γελεηηθνχο 

πφξνπο - Γίθαηνο θαη ηζφηηκνο 

θαηακεξηζκφο ησλ σθειεηψλ 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε 

ρξήζε ηνπο 

4.1 Καηαγξαθή, ραξαθηεξηζκφο θαη αμηνιφγεζε 

ησλ γελεηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο 

 Ex situ ζπιινγέο γελεηηθνχ πιηθνχ 

θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ  

 Αξηζκφο ζεκαληηθψλ εηδψλ 

(απεηινχκελσλ, ζπάλησλ, ελδεκηθψλ), 

πνπ ππάξρνπλ ζε ex situ ππνδνκέο  

δηαηήξεζεο ζηελ Διιάδα 

 Γελεηηθή πνηθηιφηεηα θπιψλ αγξνηηθψλ 

δψσλ (SEBI 6) 

 Αξηζκφο ρνξεγεκέλσλ αδεηψλ γηα 

πξφζβαζε ζε γελεηηθνχο πφξνπο ηεο 

ρψξαο  

4.2 Γηαηήξεζε ησλ γελεηηθψλ πφξσλ ηεο 

ρψξαο 

4.3 Θεζκηθή θαηνρχξσζε ησλ γελεηηθψλ 

πφξσλ θαη πξφζβαζε ζε απηνχο - Γίθαηνο θαη 

ηζφηηκνο θαηακεξηζκφο ησλ σθειεηψλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο 

4.4 Μειέηε, πξφιεςε θαη κείσζε ησλ πηζαλψλ 

επηπηψζεσλ ζηε βηνπνηθηιφηεηα απφ ηνπο 

γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο (ΓΣΟ) 
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5 

Δλζσκάησζε ησλ αλαγθψλ 

δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

θαη πξνψζεζε ηεο αεηθνξηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ζε φιεο ηηο 

πνιηηηθέο θαη ζε φια ηα επίπεδα 

ζρεδηαζκνχ  (αλαπηπμηαθνχ, 

ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ) 

θαη ζέζπηζε θηλήηξσλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

5.1 Δλζσκάησζε ησλ ζηφρσλ  δηαηήξεζεο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα ρσξηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ελίζρπζε ζχλδεζεο ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ηνκεαθψλ 

πνιηηηθψλ κε ηε ρσξηθή νξγάλσζε 

 Καηαθεξκαηηζκφο θπζηθψλ θαη 

εκηθπζηθψλ  νηθνζπζηεκάησλ  θαη 

πεξηνρψλ (SEBI 13) 

 Βαζκφο νινθιήξσζεο ράξηε ρξήζεσλ 

αγξνηηθήο γεο 

 Βαζκφο νινθιήξσζεο ράξηε 

αμηνιφγεζεο αγξνηηθήο γεο  

 Αξηζκφο θαη έθηαζε πεξηνρψλ Τςειήο 

Φπζηθήο Αμίαο (ΤΦΑ) 

 Δθηάζεηο κε βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο 

 Δθηάζεηο/αξηζκφο δηθαηνχρσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε αγξν-πεξηβαιινληηθέο 

δξάζεηο 

 Παξνπζία πιεζπζκψλ νξληζνπαλίδαο 

ζηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο 

 Αξηζκφο παξάλνκσλ θηηζκάησλ εληφο 

ηνπ αηγηαινχ πνπ θαηεδαθίζηεθαλ 

 Αξηζκφο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

αιηείαο 

 Αξηζκφο πηζηνπνηεκέλσλ εηαηξηψλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

5.2 πκβαηφηεηα ησλ έξγσλ ππνδνκήο κε ηελ 

πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπο 

5.3 Γηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο δξαζηεξηνηήησλ 

νηθηζηηθήο θαη βηνκεραληθήο αλάπηπμεο 

(πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπκβαηηθή παξαγσγή 

ελέξγεηαο) κε ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο  

5.4 Γηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπξηζκνχ κε ηε δηαηήξεζε 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο  

5.5 Γηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο, 

δαζνπνλίαο, αιηείαο θαη πδαηνθαιιηεξγεηψλ κε 

ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο  

5.6 Γηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο ησλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο κε ηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 
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5.7 Γηαζθάιηζε ηεο ζπκβαηφηεηαο 

δξαζηεξηνηήησλ εμφξπμεο κε ηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο   

 Αξηζκφο πνηλψλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί 

γηα παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε 

ζήξα 

 5.8 Γηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο άιισλ ρξήζεσλ 

θπζηθψλ πφξσλ (θπλήγη, ζπιινγή εηδψλ, 

εξαζηηερληθή αιηεία θιπ) κε ηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

6  
Γηαηήξεζε ηεο πνηθηιφηεηαο ηνπ 

ηνπίνπ 

6.1 Δλζσκάησζε ηεο πνηθηιφηεηαο ηνπ ηνπίνπ 

ζε φιεο ηηο ηνκεαθέο πνιηηηθέο 

 Αξηζκφο πξνζηαηεπφκεσλ αγξνηηθψλ 

ηνπίσλ 

 Αξηζκφο πξνζηαηεπφκελσλ 

πνιηηηζηηθψλ ηνπίσλ 

 Αξηζκφο πξνζηαηεπφκελσλ Γεσηφπσλ 

 Πφξνη ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 

πξνεξρφκελνη απφ πξφζηηκα γηα 

θαηαπάηεζε δάζνπο ή αηγηαινχ 

 

6.2 Γηαηήξεζε ηεο πνηθηιφηεηαο ηνπ ηνπίνπ θαη 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο ππαίζξνπ πνπ βξίζθνληαη 

θαη εθηφο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

6.3 Γηαηήξεζε ησλ Γεσηφπσλ θαη ηεο 

παιαηνληνινγηθήο βηνπνηθηιφηεηαο 

7  

Πξφιεςε θαη κείσζε ησλ 

επηπηψζεσλ ζηε βηνπνηθηιφηεηα 

ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

7.1 Αλαδήηεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο ζηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο 

νηθνζπζηεκηθέο ιεηηνπξγίεο 

 Υάξηεο δσλψλ πςεινχ θηλδχλνπ 

ζρεηηθά κε ηελ έληαζε ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

 Καηάινγνο εηδψλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

επαηζζεζία ζε ζεξκνθξαζηαθέο 

7.2 Δλίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο λα απνθξηζνχλ 

απνηειεζκαηηθά ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 
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7.3 Μείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε 

βηνπνηθηιφηεηα απφ δξάζεηο αληηκεηψπηζεο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο  

κεηαβνιέο (SEBI 11)  

 

8  
Πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

απφ είδε εηζβνιείο 

8.1 Έγθαηξε αλίρλεπζε, έιεγρνο εηζαγσγήο θαη 

εμάπισζεο ησλ εηδψλ εηζβνιέσλ 

 Αξηζκφο, νλνκαζία θαη ηξφπνο εηζφδνπ 

ζηε ρψξα ησλ είδψλ εηζβνιέσλ (SEBI 

10) 

 χζηεκα έγθαηξνπ εληνπηζκνχ θαη 

άκεζεο αληηκεηψπηζεο εηδψλ 

εηζβνιέσλ  

 ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο επεξεαζκέλεο απφ είδε εηζβνιείο 

απηφρζνλεο βηνπνηθηιφηεηαο 

8.2 Αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε 

βηνπνηθηιφηεηα απφ ηα είδε εηζβνιείο 

9  

Δλίζρπζε ηεο δηεζλνχο θαη 

δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

 

9.1 Οπζηαζηηθή ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηεζλνχο, 

πεξηθεξεηαθήο θαη δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο 

ππέξ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

 Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ ζε δηεζλέο, 

πεξηθεξεηαθφ θαη δηαθξαηηθφ επίπεδν  

9.2 Δλίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

10  

Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε ζρέζε κε 

ηελ πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

10.1 Βειηίσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε 

ζέκαηα νξγαλσηηθά, επηζηεκνληθά θαη  ζε 

ζέκαηα δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή πνιηηηθψλ, 

κέηξσλ θαη λνκνζεζίαο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα  

 ηνηρεία ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (SEBI 

25)  

 Πφξνη ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ πνπ 
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 10.2 Γηαζθάιηζε επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο  

δηαηίζεληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο 

ρψξαο 

11 

Δλζσκάησζε ηεο δηαηήξεζεο 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζην αμηαθφ 

ζχζηεκα ηεο θνηλσλίαο 

11.1 Δλζσκάησζε ησλ ζεκάησλ  ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ ηππηθή θαη κε ηππηθή 

εθπαίδεπζε θαη αλάδεημε ηεο αμίαο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο  

 Αξηζκφο εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

δηακνξθψζεθαλ θαη εθπνλήζεθαλ αλά 

νκάδα-ζηφρν θαη αλά γεσγξαθηθή-

δηνηθεηηθή ελφηεηα γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη 

πξνυπνινγηζκφο απηψλ 

 Αξηζκφο ζηνρεπκέλσλ ελεκεξσηηθψλ / 

εθπαηδεπηηθψλ ηειενπηηθψλ  

πξνγξακκάησλ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα 

 Αξηζκφο πξνγξακκάησλ 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ζηα 

νπνία ζπκκεηέρνπλ θνξείο δηαρείξηζεο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

11.2 Δλίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

πνιηηψλ ζε ζέκαηα βηνπνηθηιφηεηαο 

12  
πκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ζηε 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

12.1 Θεζκνζέηεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ  

θνηλσληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ νκάδσλ, θαζψο 

θαη ηνπ θνηλνχ θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ειέγρνπ ηεο 

πινπνίεζεο ηνπο 

 Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ επηιέγνληαη 

σο ππνςήθηεο γηα ηελ απνλνκή 

βξαβείνπ «Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

Βηνπνηθηιφηεηαο» 

 Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ ή ζπκβάιινπλ ζε 

δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε 

ίδηνπο πφξνπο 

12.2 Πξναγσγή ηεο ζρέζεο επηρεηξήζεσλ θαη 

βηνπνηθηιφηεηαο 
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13 

Απνηίκεζε ησλ νηθνζπζηεκηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα θαη 

πξνβνιή ηεο αμίαο ηεο 

Διιεληθήο βηνπνηθηιφηεηαο  

13.1 Απνηίκεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ / ππεξεζηψλ 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ απφ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή ζθνπηά 

 Βαζκφο νινθιήξσζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

απνηίκεζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ειιεληθψλ 

θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ  

 

13.2 Πξνβνιή ηεο αμίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ε 

βηνπνηθηιφηεηα θαη ηα νηθνζπζηήκαηα 

13.3 Πξνψζεζε θαη δηαηήξεζε ησλ «θπζηθψλ 

πξάζηλσλ ππνδνκψλ» 
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πγθξηηηθόο πίλαθαο ζηόρσλ ζε δηεζλέο επίπεδν (ύκβαζε γηα ηε Βηνινγηθή 
Πνηθηιόηεηα ηνπ ΟΗΔ CBD), ζε επξσπατθό επίπεδν (Δπξσπατθή ηξαηεγηθή)  

θαη Δζληθή ηξαηεγηθή (Διιάδα) γηα ηε Βηνπνηθηιόηεηα 
 

Στρατηγικό Στέδιο για τη 

Βιοποικιλότητα 2011-2020 

και Στότοι Aichi για τη 

Βιοποικιλότητα 

Εσρωπαϊκή Στρατηγική 

για τη Βιοποικιλότητα 

προς το 2020 

Δζληθή ηξαηεγηθή γηα 

ηε Βηνπνηθηιόηεηα 

(Διιάδα) 

Σηόρνο 1: Μέρξη ην 2020 ην 

αξγφηεξν, όινη νη άλζξσπνη 

γλσξίδνπλ γηα ηηο αμίεο ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο θαη ησλ 

βεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα 

θάλνπλ γηα λα ηε δηαηεξήζνπλ 

θαη λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ 

αεηθνξηθά 

Δηδηθόο ηόρνο 1: Πιήξεο 

εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ γηα 

ηα πηελά θαη ηα 

ελδηαηηήκαηα  

Γξάζε 3α H Δπηηξνπή ζε 

ζπλεξγαζία κε ΚΜ ζα 

εγθαηληάζεη κεγάιε 

επηθνηλσληαθή εθζηξαηεία 

γηα ην δίθηπν Natura 2000 

(2013) 

Δηδηθόο ηόρνο 11.1: 

Δλζσκάησζε ζεκάησλ 

βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ 

ηππηθή θαη κε ηππηθή 

εθπαίδεπζε θαη αλάδεημε 

ηεο αμίαο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

Δηδηθόο ηόρνο 11.2: 

Δλίζρπζε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

πνιηηψλ ζε ζέκαηα 

βηνπνηθηιφηεηαο 

Γεληθόο ηόρνο 1: 

πγθέληξσζε θαη 

δηαρείξηζε ηεο γλψζεο γηα 

ηε βηνπνηθηιφηεηα.  

Σηόρνο  2: Μέρξη ην 2020 ην 

αξγφηεξν, νη αμίεο ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζε εζληθέο θαη 

ηνπηθέο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο 

θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρηαο, 

θαζψο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

ζρεδηαζκνχ θαη έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί, θαηά 

πεξίπησζε, ζηα εζληθά 

ινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη ζηα 

ζπζηήκαηα αλαθνξψλ.  

Δηδηθόο ηόρνο 2: 

Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνπλ  

Γξάζε 5 Βειηίσζε ησλ 

γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηα 

νηθνζπζηήκαηα θαη ηηο 

νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο 

ζηελ ΔΔ (Μέρξη ην 2020 ΚΜ 

ζα εθηηκήζνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή αμία ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ζα 

πξνσζήζνπλ ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ζηα 

ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο θαη 

ππνβνιήο ζηνηρείσλ ζε 

ελσζηαθφ θαη εζληθφ 

επίπεδν.  

Γεληθόο ηόρνο 2: 

Γηαηήξεζε θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ εηδψλ 

θαη νηθνηφπσλ ηεο Διιάδαο  

Γεληθόο ηόρνο 11: 

Δλζσκάησζε ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ζην αμηαθφ 

ζχζηεκα ηεο θνηλσλίαο 

Γεληθόο ηόρνο 13: 

Απνηίκεζε ησλ 

νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ 

ζηελ Διιάδα θαη πξνβνιή 

ηεο αμίαο ηεο ειιεληθήο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

Σηόρνο  3: Μέρξη ην 2020, ην Δηδηθόο ηόρνο 3: Αχμεζε Γεληθόο ηόρνο 5: 
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αξγφηεξν, ηα θίλεηξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επηβιαβώλ γηα ηε 

βηνπνηθηιόηεηα επηδνηήζεσλ, 

έρνπλ πεξηνξηζηεί, θαηαξγεζεί 

ή κεηαξξπζκηζηεί, ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ ή λα 

απνθεπρζνχλ νη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο. Θεηηθά θίλεηξα γηα 

ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ αεηθνξηθή 

ρξήζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο λα 

αλαπηπρζνχλ θαη λα 

εθαξκνζηνχλ, ζχκθσλα θαη ζε 

αξκνλία κε ηελ χκβαζε, θαη 

άιιεο ζρεηηθέο δηεζλείο 

ππνρξεψζεηο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο εζληθέο θνηλσληθφ - 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.  

ηεο ζπκβνιήο ηεο γεσξγίαο 

θαη ηεο δαζνθνκίαο ζηε 

δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

Γξάζεηο 8-12 

Δηδηθόο ηόρνο 4: 

Δμαζθάιηζε ηεο αεηθφξνπ 

ρξήζεο ησλ αιηεπηηθψλ 

πφξσλ 

Γξάζεηο 13-14 

 

Δλζσκάησζε ησλ αλαγθψλ 

δηαηήξεζεο ηεο 

Βηνπνηθηιφηεηαο θαη 

πξνψζεζε ηεο αεηθνξηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ζε φιεο 

ηηο πνιηηηθέο θαη ζε φια ηα 

επίπεδα ζρεδηαζκνχ θαη 

ζέζπηζε θηλήηξσλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο (ζέκαηα 

δαζψλ, γεσξγίαο θαη 

αιηείαο) 

Γεληθόο ηόρνο 7: 

Πξφιεςε θαη κείσζε ησλ 

επηπηψζεσλ ζηε 

βηνπνηθηιφηεηα ιφγσ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο 

Σηόρνο 4: Μέρξη ην 2020, ην 

αξγφηεξν, νη Κπβεξλήζεηο, νη 

εηαηξείεο θαη  νη 

ελδηαθεξόκελνη, ζε φια ηα 

επίπεδα έρνπλ ιάβεη κέηξα γηα 

ηελ επίηεπμε ή έρνπλ εθαξκφζεη 

ζρέδηα, γηα ηελ αεηθόξν 

παξαγσγή θαη  θαηαλάισζε, 

θαη έρνπλ δηαηεξήζεη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο ησλ 

θπζηθώλ πόξσλ κέζα ζε 

αζθαιή νηθνινγηθά όξηα. 

Δηδηθόο ηόρνο 3: Αχμεζε 

ηεο ζπκβνιήο ηεο γεσξγίαο 

θαη ηεο δαζνθνκίαο ζηε 

δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

Γξάζεηο 8-12 

Δηδηθόο ηόρνο 4: 

Δμαζθάιηζε ηεο αεηθφξνπ 

ρξήζεο ησλ αιηεπηηθψλ 

πφξσλ 

Γξάζεηο 13-14 

Δηδηθόο ηόρνο 6: 

πκβνιή ζηελ απνηξνπή 

ηεο απψιεηαο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ζε 

παγθφζκην επίπεδν 

Γξάζεηο 17-20 

Γεληθόο ηόρνο 5: 

Δλζσκάησζε ησλ αλαγθψλ 

δηαηήξεζεο ηεο 

Βηνπνηθηιφηεηαο θαη 

πξνψζεζε ηεο αεηθνξηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ζε φιεο 

ηηο πνιηηηθέο θαη ζε φια ηα 

επίπεδα ζρεδηαζκνχ θαη 

ζέζπηζε θηλήηξσλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

Γεληθόο ηόρνο 12: 

πκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο 

ζηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο   

Σηόρνο  5: Μέρξη ην 2020, ν 

ξπζκόο απώιεηαο όισλ ησλ 

θπζηθώλ νηθνηόπσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δαζώλ, έρεη κεησζεί 

ηνπιάρηζηνλ ζην κηζό, θαη 

φπνπ είλαη δπλαηφ είλαη θνληά 

ζην κεδέλ θαη ε ππνβάζκηζε 

θαη ν θαηαθεξκαηηζκόο έρνπλ 

ζεκαληηθά κεησζεί.  

Όινη νη Δηδηθνί ηόρνη ηεο 

Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο 

ζεσξείηαη φηη ζα 

ζπκβάιινπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν δηεζλή ζηφρν 

Γεληθόο ηόρνο 2: 

Γηαηήξεζε θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ εηδψλ 

θαη νηθνηφπσλ ηεο Διιάδαο 

Γεληθόο ηόρνο 3: 

Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ  

Όινη νη Γεληθνί ηφρνη 
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ζεσξείηαη φηη ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ δηεζλνχο ζηφρνπ 

Σηόρνο  6: Μέρξη ην 2020, όια 

ηα απνζέκαηα ςαξηώλ θαη 

αζπόλδπισλ νξγαληζκώλ θαη 

πδξόβησλ θπηώλ, ππόθεηληαη 

ζε αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη 

ζπγθνκηδή, λόκηκα θαη 

εθαξκόδνληαο ηελ 

νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

ππεξαιίεπζε, λα βξίζθνληαη ζε 

ηζρχ ζρέδηα θαη κέηξα 

απνθαηάζηαζεο γηα φια ηα είδε 

πνπ εμαληινχληαη, θαη ε αιηεία 

λα κελ έρεη ζεκαληηθέο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα 

απεηινχκελα είδε θαη ζηα 

εππαζή νηθνζπζηήκαηα, ελψ νη 

επηπηψζεηο ηεο αιηείαο ζηα 

απνζέκαηα, ηα είδε θαη ηα 

νηθνζπζηήκαηα λα βξίζθνληαη ζε 

αζθαιή νηθνινγηθά 

φξηα.  

Δηδηθόο ηόρνο 4: 

Δμαζθάιηζε ηεο αεηθφξνπ 

ρξήζεο ησλ αιηεπηηθψλ 

πφξσλ 

Γξάζεηο 13-14 

 

Οη Δηδηθνί ηόρνη 1 θαη 5 

ζεσξείηαη φηη ζα 

ζπκβάιινπλ έκκεζα: 

Δηδηθόο ηόρνο 1: Πιήξεο 

εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ γηα 

ηα πηελά θαη ηα 

ελδηαηηήκαηα 

Δηδηθόο ηόρνο 5: 

Καηαπνιέκεζε ησλ 

ρσξνθαηαθηεηηθψλ μεληθψλ 

εηδψλ 

Γεληθόο ηόρνο 5: 

Δλζσκάησζε ησλ αλαγθψλ 

δηαηήξεζεο ηεο 

Βηνπνηθηιφηεηαο θαη 

πξνψζεζε ηεο αεηθνξηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ζε φιεο 

ηηο πνιηηηθέο θαη ζε φια ηα 

επίπεδα ζρεδηαζκνχ θαη 

ζέζπηζε θηλήηξσλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο (ζέκαηα 

αιηείαο) 

Οη παξαθάησ ζηφρνη 

ζεσξείηαη φηη ζα 

ζπκβάιινπλ έκκεζα: 

Γεληθόο ηόρνο 2: 

Γηαηήξεζε θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ εηδψλ 

θαη νηθνηφπσλ ηεο Διιάδαο 

Γεληθόο ηόρνο 3: 

Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ  

Γεληθόο ηόρνο 8: 

Πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο απφ ηα 

εηζβάιινληα μεληθά είδε 

Σηόρνο 7: Μέρξη ην 2020, νη 

πεξηνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηε γεσξγία, ηηο 

πδαηνθαιιηέξγεηεο θαη ηε 

δαζνπνλία, βξίζθνληαη ππό 

αεηθνξηθή δηαρείξηζε, 

δηαζθαιίδνληαο ηε δηαηήξεζε 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.  

Δηδηθόο ηόρνο 3: Αχμεζε 

ηεο ζπκβνιήο ηεο γεσξγίαο 

θαη ηεο δαζνθνκίαο ζηε 

δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

Γξάζεηο 8-12 

Δηδηθόο ηόρνο 4: 

Δμαζθάιηζε ηεο αεηθφξνπ 

ρξήζεο ησλ αιηεπηηθψλ 

πφξσλ 

Γξάζεηο 13-14 

Γεληθόο ηόρνο 5: 

Δλζσκάησζε ησλ αλαγθψλ 

δηαηήξεζεο ηεο 

Βηνπνηθηιφηεηαο θαη 

πξνψζεζε ηεο αεηθνξηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ζε φιεο 

ηηο πνιηηηθέο θαη ζε φια ηα 

επίπεδα ζρεδηαζκνχ θαη 

ζέζπηζε θηλήηξσλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο (ζέκαηα 

δαζψλ, γεσξγίαο θαη 

αιηείαο) 
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Σηόρνο 8: Μέρξη ην 2020, ε 

ξύπαλζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο απηήο 

ησλ απμεκέλσλ ζξεπηηθψλ, έρεη 

θηάζεη ζε επίπεδα ηα νπνία 

δελ είλαη επηδήκηα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο   

Γελ ππάξρεη ζρεηηθή 

πξφβιεςε ζηε ηξαηεγηθή. 

Τπάξρεη φκσο εθηελήο 

επξσπατθή λνκνζεζία πνπ 

θαιχπηεη ζέκαηα ξχπαλζεο 

(ληηξηθά, εληνκνθηφλα, αέξηα 

ξχπαλζε, ρεκηθά, 

βηνκεραληθέο εθπνκπέο, 

απφβιεηα)  

Γεληθόο ηόρνο 5: 

Δλζσκάησζε ησλ αλαγθψλ 

δηαηήξεζεο ηεο 

Βηνπνηθηιφηεηαο θαη 

πξνψζεζε ηεο αεηθνξηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ζε φιεο 

ηηο πνιηηηθέο θαη ζε φια ηα 

επίπεδα ζρεδηαζκνχ θαη 

ζέζπηζε θηλήηξσλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο (ζέκαηα 

ξχπαλζεο) 

Σηόρνο 9: Μέρξη ην 2020, έρεη 

γίλεη ηαπηνπνίεζε θαη 

ηεξάξρεζε ησλ εηζβαιιόλησλ 

μεληθώλ εηδώλ θαη ησλ 

δηαδξόκσλ πνπ αθνινπζνύλ, 

είδε  πξνηεξαηφηεηαο 

ειέγρνληαη θαη εμαιείθνληαη  

θαη εθαξκφδνληαη κέηξα 

δηαρείξηζεο ησλ δηαδξφκσλ 

εηζφδνπ, ψζηε λα 

πξνιακβάλεηαη ε είζνδνο θαη 

εγθαηάζηαζε λέσλ εηδψλ.    

Δηδηθόο ηόρνο 5: 

Καηαπνιέκεζε ησλ 

ρσξνθαηαθηεηηθψλ μέλσλ 

εηδψλ 

Γξάζε 15: Δλίζρπζε ησλ 

ελσζηαθψλ θαζεζηψησλ 

πγείαο θπηψλ θαη δψσλ  

Γξάζε 16: Θέζπηζε εηδηθήο 

λνκνζεηηθήο πξάμεο γηα ηα 

ρσξνθαηαθηεηηθά μέλα είδε 

(ην αξγφηεξν 2012) 

Γεληθόο ηόρνο 8: 

Πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο απφ ηα 

εηζβάιινληα μεληθά είδε 

Σηόρνο 10: Μέρξη ην 2015, ε 

πνιιαπιή αλζξσπνγελήο 

πίεζε ζηνπο θνξαιιηνγελείο 

πθάινπο, θαη ζε άιια ηξσηά 

νηθνζπζηήκαηα ιφγσ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο ή ηεο 

νμίληζεο ησλ σθεαλψλ λα έρνπλ 

ειαρηζηνπνηεζεί έηζη ψζηε ηα 

νηθνζπζηήκαηα απηά λα 

δηαηεξήζνπλ ηε ζπλνρή θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο.  

Γελ ππάξρεη ζρεηηθή 

πξφβιεςε ζηε ηξαηεγηθή. 

Θεσξείηαη φηη ζα ζπκβάιιεη 

ε ΔΔ ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζηφρν κέζσ ησλ 

δεζκεχζεσλ γηα ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή  

Γεληθόο ηόρνο 5: 

Δλζσκάησζε ησλ αλαγθψλ 

δηαηήξεζεο ηεο 

Βηνπνηθηιφηεηαο θαη 

πξνψζεζε ηεο αεηθνξηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ζε φιεο 

ηηο πνιηηηθέο θαη ζε φια ηα 

επίπεδα ζρεδηαζκνχ θαη 

ζέζπηζε θηλήηξσλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο (ζέκαηα 

αιηείαο) 

Έκκεζα ζα ζπκβάιινπλ θαη 

νη Γεληθνί ηόρνη 2 θαη 3 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπο 

ζε ζαιάζζηα πεξηβάιινληα 

Σηόρνο 11: Μέρξη ην 2020, 

ηνπιάρηζηνλ ην 17% ησλ 

ρεξζαίσλ θαη εζσηεξηθώλ 

πδάησλ θαη ην 10% ησλ 

Δηδηθόο ηόρνο 1: Πιήξεο 

εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ γηα 

ηα πηελά θαη ηα 

ελδηαηηήκαηα  

Γεληθόο ηόρνο 2: 

Γηαηήξεζε θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ εηδψλ 

θαη νηθνηφπσλ ηεο Διιάδαο 
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παξάθηησλ θαη ζαιάζζησλ 

πεξηνρώλ, θπξίσο νη πεξηνρέο 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηε 

βηνπνηθηιφηεηα θαη γηα ηηο 

ππεξεζίεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ, 

δηαηεξνύληαη κέζσ κηαο 

απνηειεζκαηηθήο θαη δίθαηεο 

δηαρείξηζεο, κε νηθνινγηθά 

αληηπξνζσπεπηηθά θαη ηθαλά  

δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα 

πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρψλ 

θαη κε άιια απνηειεζκαηηθά 

κέηξα δηαηήξεζεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ έθηαζε, θαη 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζην 

επξχηεξν ρεξζαίν θαη ζαιάζζην 

ηνπίν.    

Γξάζεηο 1-4 

Οη Δηδηθνί ηόρνη 3 θαη 4 

ζεσξείηαη φηη ζα 

ζπκβάιινπλ έκκεζα: 

Δηδηθόο ηόρνο 3: Αχμεζε 

ηεο ζπκβνιήο ηεο γεσξγίαο 

θαη ηεο δαζνθνκίαο ζηε 

δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

Γξάζεηο 8-12 

Δηδηθόο ηόρνο 4: 

Δμαζθάιηζε ηεο αεηθφξνπ 

ρξήζεο ησλ αιηεπηηθψλ 

πφξσλ 

Γξάζεηο 13-14 

Γεληθόο ηόρνο 3: 

Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ  

Έκκεζα ν Γεληθόο ηόρνο 

5: Δλζσκάησζε ησλ 

αλαγθψλ δηαηήξεζεο ηεο 

Βηνπνηθηιφηεηαο θαη 

πξνψζεζε ηεο αεηθνξηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ζε φιεο 

ηηο πνιηηηθέο θαη ζε φια ηα 

επίπεδα ζρεδηαζκνχ θαη 

ζέζπηζε θηλήηξσλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο  

Σηόρνο 12: Μέρξη ην 2020, ε 

εμαθάληζε ησλ γλσζηώλ 

απεηινύκελσλ εηδώλ έρεη 

απνηξαπεί θαη ε θαηάζηαζε 

δηαηήξεζεο, ηδηαίηεξα εθείλσλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ ηε 

κεγαιχηεξε κείσζε έρεη 

βειηησζεί θαη δηαηεξεζεί 

Όινη νη Δηδηθνί ηόρνη ηεο 

Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο 

ζεσξείηαη φηη ζα 

ζπκβάιινπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν δηεζλή ζηφρν 

Γεληθόο ηόρνο 1: 

πγθέληξσζε θαη 

δηαρείξηζε ηεο γλψζεο γηα 

ηε βηνπνηθηιφηεηα. 

Γεληθόο ηόρνο 2: 

Γηαηήξεζε θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ εηδψλ 

θαη νηθνηφπσλ ηεο Διιάδαο 

Γεληθόο ηόρνο 3: 

Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ  

Όινη νη Γεληθνί ηφρνη 

ζεσξείηαη φηη ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ δηεζλνχο ζηφρνπ 

Σηόρνο 13: Μέρξη ην 2020, ε 

γελεηηθή πνηθηιόηεηα ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ ησλ 

εθηξεθφκελσλ θαη ησλ νηθφζηησλ 

δψσλ θαζψο θαη ησλ άγξησλ 

ζπγγελψλ ηνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηδψλ 

πνπ θξίλνληαη κε θνηλσληθν 

νηθνλνκηθά ή πνιηηηζηηθά 

θξηηήξηα πνιχηηκα, 

δηαηεξνύληαη, θαη έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζηξαηεγηθέο νη 

Δηδηθόο ηόρνο 3: Αχμεζε 

ηεο ζπκβνιήο ηεο γεσξγίαο 

θαη ηεο δαζνθνκίαο ζηε 

δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

Γξάζε 10: Γηαηήξεζε ηεο 

γεσξγηθήο γελεηηθήο 

πνηθηιφηεηαο ηεο Δπξψπεο 

Γεληθόο ηόρνο 4: 

Γηαρείξηζε ησλ γελεηηθψλ 

πφξσλ ηεο Διιάδαο – 

Πξφζβαζε ζηνπο 

γελεηηθνχο πφξνπο – 

Γίθαηνο θαη ηζφηηκνο 

θαηακεξηζκφο ησλ 

σθειεηψλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε 

ηνπο  

Γεληθόο ηόρνο 5: 

Δλζσκάησζε ησλ αλαγθψλ 
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νπνίεο εθαξκόδνληαη γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο γελεηηθήο 

δηάβξσζεο δηαζθαιίδνληαο ηε 

γελεηηθή ηνπο πνηθηιφηεηα 

δηαηήξεζεο ηεο 

Βηνπνηθηιφηεηαο θαη 

πξνψζεζε ηεο αεηθνξηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ζε φιεο 

ηηο πνιηηηθέο θαη ζε φια ηα 

επίπεδα ζρεδηαζκνχ θαη 

ζέζπηζε θηλήηξσλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο (ζέκαηα 

γεσξγίαο) 

Σηόρνο 14: Μέρξη ην 2020, ηα 

νηθνζπζηήκαηα πνπ 

παξέρνπλ βαζηθέο ππεξεζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην λεξφ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

πγεία, ηα κέζα δηαβίσζεο θαη ηελ 

επεκεξία, έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί θαη 

δηαθπιάζζνληαη ιακβάλνληαο  

ππφςε ηηο αλάγθεο 

ησλ γπλαηθψλ, ησλ απηφρζνλσλ 

θαη ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, θαζψο 

θαη ησλ  θησρψλ θαη επάισησλ 

Δηδηθόο ηόρνο 2: 

Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνπλ  

Γξάζε 6: Καζνξηζκφο 

πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο ρξήζεο 

πξάζηλεο ππνδνκήο 

 

Θεσξείηαη φηη έκκεζα ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ζα 

ζπκβάιινπλ θαη νη Δηδηθνί 

ηφρνη 1, 3, 4, θαη 5. 

Γεληθόο ηόρνο 1: 

πγθέληξσζε θαη 

δηαρείξηζε ηεο γλψζεο γηα 

ηε βηνπνηθηιφηεηα. 

Γεληθόο ηόρνο 2: 

Γηαηήξεζε θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ εηδψλ 

θαη νηθνηφπσλ ηεο Διιάδαο 

Γεληθόο ηόρνο 3: 

Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ  

Γεληθόο ηόρνο 5: 

Δλζσκάησζε ησλ αλαγθψλ 

δηαηήξεζεο ηεο 

Βηνπνηθηιφηεηαο θαη 

πξνψζεζε ηεο αεηθνξηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ζε φιεο 

ηηο πνιηηηθέο θαη ζε φια ηα 

επίπεδα ζρεδηαζκνχ θαη 

ζέζπηζε θηλήηξσλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

Γεληθόο ηόρνο 8: 

Πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο απφ ηα 

εηζβάιινληα μεληθά είδε 

Σηόρνο 15: Μέρξη ην 2020, ε 

αλζεθηηθφηεηα ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ε ζπκβνιή 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηε 

δέζκεπζε άλζξαθα έρεη 

εληζρπζεί, κέζσ ηεο δηαηήξεζεο 

Δηδηθόο ηόρνο 1: Πιήξεο 

εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ γηα 

ηα πηελά θαη ηα 

ελδηαηηήκαηα  

Δηδηθόο ηόρνο 2: 

Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε 

Γεληθόο ηόρνο 2: 

Γηαηήξεζε θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ εηδψλ 

θαη νηθνηφπσλ ηεο Διιάδαο 

Γεληθόο ηόρνο 3: 

Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 
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θαη απνθαηάζηαζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απνθαηάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 

15% ησλ ππνβαζκηζκέλσλ 

νηθνζπζηεκάησλ, 

ζπκκεηέρνληαο ζηηο δξάζεηο 

κεηξηαζκνχ θαη πξνζαξκνγήο 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απεξήκσζεο  

ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνπλ  

 

Οη Δηδηθνί ηόρνη 3 θαη 4 

ζεσξείηαη φηη ζα 

ζπκβάιινπλ έκκεζα: 

Δηδηθόο ηόρνο 3: Αχμεζε 

ηεο ζπκβνιήο ηεο γεσξγίαο 

θαη ηεο δαζνθνκίαο ζηε 

δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

Δηδηθόο ηόρνο 4: 

Δμαζθάιηζε ηεο αεηθφξνπ 

ρξήζεο ησλ αιηεπηηθψλ 

πφξσλ 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ  

Γεληθόο ηόρνο 5: 

Δλζσκάησζε ησλ αλαγθψλ 

δηαηήξεζεο ηεο 

Βηνπνηθηιφηεηαο θαη 

πξνψζεζε ηεο αεηθνξηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ζε φιεο 

ηηο πνιηηηθέο θαη ζε φια ηα 

επίπεδα ζρεδηαζκνχ θαη 

ζέζπηζε θηλήηξσλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

Γεληθόο ηόρνο 7: 

Πξφιεςε θαη κείσζε ησλ 

επηπηψζεσλ ζηε 

βηνπνηθηιφηεηα ιφγσ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο 

Σηόρνο 16: Μέρξη ην 2015, ην 

Πξσηφθνιιν ηεο Nagoya γηα 

ηελ Πξόζβαζε ζηνπο 

Γελεηηθνύο Πόξνπο θαη ην 

Γίθαηε θαη Ιζόηηκε ζπκκεηνρή 

ζηα Οθέιε πνπ πξνθύπηνπλ 

από ηε Υξήζε ηνπο, 

εθαξκόδεηαη θαη είλαη 

ιεηηνπξγηθό, ζχκθσλα κε ηελ 

εζληθή λνκνζεζία 

Δηδηθόο ηόρνο 6: 

πκβνιή ζηελ απνηξνπή 

ηεο απψιεηαο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ζε 

παγθφζκην επίπεδν 

Γξάζε 20: Ρχζκηζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηνπο 

γελεηηθνχο πφξνπο θαη ηεο 

δίθαηεο θαη ηζφηηκεο 

ζπκκεηνρήο ζηα νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε 

ηνπο. 

Γεληθόο ηόρνο 4: 

Γηαρείξηζε ησλ γελεηηθψλ 

πφξσλ ηεο Διιάδαο – 

Πξφζβαζε ζηνπο 

γελεηηθνχο πφξνπο – 

Γίθαηνο θαη ηζφηηκνο 

θαηακεξηζκφο ησλ 

σθειεηψλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε 

ηνπο  

Σηόρνο 17: Μέρξη ην 2015, θάζε 

Μέξνο έρεη αλαπηχμεη, 

πηνζεηήζεη σο κέζσ πνιηηηθήο, 

θαη έρεη μεθηλήζεη ηελ εθαξκνγή 

κηαο απνηειεζκαηηθήο, 

ζπκκεηνρηθήο θαη ελεκεξσκέλεο 

Δζληθήο ηξαηεγηθήο θαη 

ρέδην Γξάζεο  

Ζ ίδηα ε Δπξσπατθή 

ηξαηεγηθή εθπιεξψλεη ην 

ζπγθεθξηκέλν δηεζλή ζηφρν 

Ζ ίδηα ε Δζληθή ηξαηεγηθή 

γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα, ηεο 

Διιάδαο, εθπιεξψλεη ην 

ζπγθεθξηκέλν δηεζλή ζηφρν 

Σηόρνο 18: Μέρξη ην 2020, ε 

παξαδνζηαθή γλώζε, νη 

θαηλνηνκίεο θαη πξαθηηθέο ησλ 

ηνπηθώλ θαη απηνρζόλσλ 

θνηλσληώλ ζρεηηθά κε ηε 

δηαηήξεζε θαη ηελ αεηθνξηθή 

Γελ ππάξρεη ζρεηηθή 

πξφβιεςε ζηε ηξαηεγηθή. 

Ζ παξαδνζηαθή γλψζε 

απνηειεί απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα ησλ ΚΜ 

Γελ παξαηεξνχληαη ζηελ 

Διιάδα ηνπηθψλ θαη 

απηνρζφλσλ θνηλσληψλ 

ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

χκβαζεο γηα ηε Βηνινγηθή 

Πνηθηιφηεηα 
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ρξήζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, 

θαζψο θαη νη εζηκηθέο ρξήζεηο 

ησλ βηνινγηθψλ πφξσλ είλαη 

ζεβαζηέο, αλάινγα κε ηελ 

εζληθή λνκνζεζία θαη ηηο 

ζρεηηθέο δηεζλείο 

ππνρξεώζεηο, 

πεξηιακβάλνληαη θαη 

αληηθαηνπηξίδνληαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο χκβαζεο κε ηελ 

πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθώλ θαη 

απηνρζόλσλ θνηλσληθώλ ζε 

όια ηα ζρεηηθά επίπεδα.   

Σηόρνο 19: Μέρξη ην 2020, ε 

γλώζε, ε επηζηεκνληθή βάζε 

θαη νη ηερλνινγίεο νη ζρεηηθέο 

κε ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηηο αμίεο 

ηεο, ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηηο ηάζεηο ηεο, 

θαζψο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

κείσζεο ηεο, έρνπλ βειηησζεί, 

έρνπλ επξέσο θνηλνπνηεζεί 

θαη κεηαθεξζεί θαη έρνπλ 

εθαξκνζηεί 

Απνηειεί δηαζηαπξνχκελν 

ζέκα (cross-cutting issue) 

ζε φιε ηελ Δπξσπατθή 

ηξαηεγηθή 

Γεληθόο ηόρνο 1: 

πγθέληξσζε θαη 

δηαρείξηζε ηεο γλψζεο γηα 

ηε βηνπνηθηιφηεηα. 

Γεληθόο ηόρνο 12: 

πκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο 

ζηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο   

Γεληθά απνηειεί 

δηαζηαπξνχκελν ζέκα θαη 

ζηελ Διιεληθή ηξαηεγηθή 

Σηόρνο 20: Μέρξη ην 2020, ην 

αξγφηεξν, ε θηλεηνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ πόξσλ γηα ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή ηνπ 

ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ 2011-2020 

απφ φιεο ηηο πεγέο θαη ζε 

ζπκθσλία κε ηελ ελνπνηεκέλε 

θαη ζπκθσλεκέλε δηαδηθαζία 

ζηε ηξαηεγηθή γηα ηελ 

Κηλεηνπνίεζε ησλ Πόξσλ, ζα 

πξέπεη λα έρεη απμεζεί 

ηθαλνπνηεηηθά από ηα ησξηλά 

επίπεδα. Ο ζηφρνο απηφο 

κπνξεί ελδερνκέλσο λα 

αλαζεσξεζεί αλάινγα κε ηηο 

εθηηκήζεηο ησλ αλαγθαίσλ 

πφξσλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαη 

ζα ππνβιεζνχλ απφ ηα Μέξε.   

Δηδηθόο ηόρνο 6: 

πκβνιή ζηελ απνηξνπή 

ηεο απψιεηαο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ζε 

παγθφζκην επίπεδν 

Γξάζε 18: Κηλεηνπνίεζε 

πξφζζεησλ πφξσλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο παγθφζκηαο 

βηνπνηθηιφηεηαο.  

Γεληθόο ηόρνο 13: 

Απνηίκεζε ησλ 

νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ 

ζηελ Διιάδα θαη πξνβνιή 

ηεο αμίαο ηεο ειιεληθήο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

  Γεληθνί ηφρνη 6 , 9 θαη 10 

 


