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Στην συγκεκριµένη εργασία γίνεται µια προσπάθεια να προσεγγίσουµε τη σχέση 

µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης και απωλειών βιοποικιλότητας, να αναλύσουµε τις 

διεθνείς και τις ευρωπαϊκές πολιτικές  καθώς και να αναπτύξουµε τις προσπάθειες 

που έχουν γίνει από την Ελλάδα σχετικά µε την προστασία της βιοποικιλότητας.  

Ως βιοποικιλότητα, ορίζουµε κυρίως το σύνολο των γονιδίων, ή των βιολογικών 

ειδών, ή των οικοσυστηµάτων µιας περιοχής. Ο µεγάλος αριθµός και η 

ποικιλοµορφία των σύγχρονων µορφών ζωής στη γη είναι το αποτέλεσµα 

εκατοντάδων εκατοµµυρίων χρόνων εξελικτικής ιστορίας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύουµε την οικονοµική ερµηνεία των απωλειών 

βιοποικιλότητας. Επίσης, επίσης αναφέρουµε τα µειονεκτήµατα τα οποία οφείλονται 

στην αγορά αλλά και στις ακολουθούµενες πολιτικές, τα οποία οδηγούν σε 

υποεκτίµηση των διαφοροποιηµένων βιολογικών πόρων και άρα σε απώλειες 

βιοποικιλότητας.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αποτυπώσουµε τις διεθνείς συµφωνίες που έχουν παρθεί 

για την προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Επίσης θα αναπτύξουµε 

την ισχύουσα νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας διάφορες συµβάσεις 

που αφορούν στην προστασία της βιοποικιλότητας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρουµε ορισµένα παραδείγµατα αποτελεσµατικών και µη 

αποτελεσµατικών πρακτικών που έχουν παρθεί για την προστασία της 

βιοποικιλότητας. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο θα αναπτύξουµε τα προβλήµατα, τη νοµοθεσία 

και τους στόχους που έχουν τεθεί από την ελληνική πλευρά. 

Η εργασία αποπερατώνεται µε τα συµπεράσµατα που έχουν προκύψει από τη 

διερεύνηση και την ενασχόληση του θέµατος.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

 

Είναι τεράστια η ευθύνη της ανθρωπότητας για τις απώλειες της βιοποικιλότητας 

τους τελευταίους πέντε αιώνες. Η ραγδαία µείωση της βιοποικιλότητας που έχει 

παρατηρηθεί απειλεί να εξαφανίσει έως και τα µισά είδη που υπάρχουν στο 

περιβάλλον. Γι’ αυτό, κατά κύριο λόγο, ευθύνονται οι άνθρωποι µε τις συνεχόµενες 

αρνητικές τους παρεµβάσεις ως προς το περιβάλλον όπου κύριος σκοπός τούς είναι 

το κέρδος αδιαφορώντας για την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Επιπλέον έχει 

παρατηρηθεί ότι η πηγή αυτής της αρνητικής κατάστασης βρίσκεται σε δύο 

µειονεκτήµατα της αγοράς που σχετίζονται µε την ποικιλότητα και σε τρία 

µειονεκτήµατα που σχετίζονται µε τις κυβερνητικές πολιτικές. 

 

 

1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

Ο∆ΗΓΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ  

  

1.1.1 Οικονοµική ερµηνεία των απωλειών βιοποικιλότητας 

Ξεκινώντας την ανάλυση αυτού ενός τόσο λεπτού ζητήµατος, όπως είναι η 

οικονοµική διάσταση του ζητήµατος των απωλειών βιοποικιλότητας, θα πρέπει να 

αναφέρουµε ότι η βιοποικιλότητα εδώ και περίπου δέκα χιλιάδες χρόνια έχει αρχίσει 

να χάνει την ποικιλότητα της, δηλαδή από τότε που ξεκίνησαν οι αρνητικές συνέπειες 

της ανθρώπινης δραστηριότητας πάνω στο περιβάλλον. Ειδικότερα, σηµαντική 

µείωση της βιοποικιλότητας έχει σηµειωθεί τους τελευταίους πέντε αιώνες, 

παράλληλα µε την ευρωπαϊκή εξάπλωση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Στη σηµερινή 

εποχή, ο άνθρωπος ευθύνεται κατά τρείς µε τέσσερις φορές περισσότερο για τις 

απώλειες της βιοποικιλότητας έναντι των «φυσικών» απωλειών.  



Οι σηµαντικότερες απώλειες βιοποικιλότητας εµφανίζονται στα νησιωτικά είδη: 

σύµφωνα µε το World Conservation Monitoring Centre (1992), τα τρία τέταρτα των 

σηµερινών εξαφανίσεων αφορούν νησιωτικά είδη και αυτό συµβαίνει επειδή τα 

νησιωτικά οικοσυστήµατα είναι γεωγραφικά περιορισµένα και άρα περισσότερο 

ευάλωτα. Όσον αφορά στο ρυθµό εξαφάνισης των ειδών, οι αριθµοί αποκαλύπτουν 

µια απαισιόδοξη εικόνα. Σύµφωνα µε τους Pearce and Turner (1990), «το σηµερινό 

ποσοστό εξαφάνισης ανά δεκαετία είναι το πέντε µε δέκα τοις εκατό του συνολικού 

αριθµού των ειδών και αυτό προβληµατίζει τους βιολόγους, οι οποίοι δηλώνουν ότι 

υπάρχει πιθανότητα µέχρι τα µέσα του εικοστού πρώτου αιώνα να έχει εξαφανιστεί 

το εικοσιπέντε µε πενήντα τοις εκατό των ειδών που έχουν ανακαλυφθεί µέχρι 

σήµερα».  

Ως κύρια αιτία του προβλήµατος της απώλειας βιοποικιλότητας θεωρείται η 

µετατροπή των «φυσικών» χώρων σε χώρους υπερεκµετάλλευσης από τους 

ανθρώπους, µια και αυτό συνεπάγεται καταστροφή του χώρου διαβίωσης πολλών 

ειδών. Ειδικότερα, ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα είτε να διατηρήσει τους πόρους µε 

την πρωταρχική τους µορφή είτε να τους υποκαταστήσει µε άλλους πόρους. Η 

οικονοµική ανάπτυξη δυστυχώς προέρχεται στο µεγαλύτερο βαθµό της από την 

υποκατάσταση λιγότερο παραγωγικών πόρων από περισσότερο παραγωγικούς 

πόρους. Για παράδειγµα, αν εφαρµόσουµε το παραπάνω συµπέρασµα στους 

βιολογικούς πόρους αυτό σηµαίνει ότι µία συγκεκριµένη έκταση γης πάνω στην 

οποία αρχικά φύτρωναν αυτοφυή φυτά, θα καλλιεργηθεί για να παράγει αγροτικά 

προϊόντα των οποίων η παραγωγικότητα είναι πολύ µεγαλύτερη. Η συγκεκριµένη 

αυτή διαδικασία υποκατάστασης είναι από τις σηµαντικότερες αιτίες απώλειας της 

βιοποικιλότητας. Ως παράδειγµα αυτής της διαδικασίας υποκατάστασης µπορούµε να 

αναφέρουµε τις Αφρικανικές σαβάνες, «όπου πολλά είδη µεγάλων θηλαστικών 

αντικαταστάθηκαν από τα αιγοπρόβατα και από άλλα κατοικίδια ζώα» (Swanson, 

1992, σ.251). 

Οι σηµερινές µέθοδοι παραγωγής δεν ευνοούν καθόλου τη βιοποικιλότητα, διότι η 

εξειδίκευση, για λόγους µείωσης κόστους, στις παραγωγές που επιφέρουν τη 

µεγαλύτερη παραγωγικότητα έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικές απώλειες 

βιοποικιλότητας. Επίσης, η χρησιµοποίηση εξειδικευµένων φυτοφαρµάκων, 

λιπασµάτων και αγροτικών µηχανηµάτων στις καλλιέργειες έχουν ως συνέπεια µια 

µαζική παραγωγή, την οµοιογενοποίηση των εισροών και των εκροών και την 

εξαφάνιση των ειδών που διεκδικούν το χώρο του καλλιεργούµενου είδους 



(Faucheux and Noel, 2007). Επιπλέον, υπάρχουν επιπρόσθετοι κίνδυνοι για τη 

βιοποικιλότητα από τη χρήση των εξειδικευµένων µεθόδων παραγωγής, λόγω της 

γενικευµένης χρήσης τους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Παράδειγµα αποτελεί η 

δηµιουργία ενός αγροτικού µηχανήµατος το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τον ίδιο 

τύπο γεωργικής καλλιέργειας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Άλλο παράδειγµα αποτελεί 

η χρήση σε µεγαλύτερο βαθµό χηµικών προϊόντων τα οποία είναι προσαρµοσµένα 

µόνο σε µερικά είδη και τα οποία θα παραχθούν µαζικά για λόγους κόστους. Λόγω 

των παραπάνω, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι ένας συνεχώς µειούµενος 

αριθµός ειδών ικανοποιεί τις ανάγκες των ανθρώπων αφού από τις χιλιάδες γνωστών 

εδώδιµων φυτών που υπάρχουν, µόνο είκοσι αποτελούν τη διατροφική βάση 

ολόκληρης της ανθρωπότητας, όπως για παράδειγµα το σιτάρι, το καλαµπόκι, το ρύζι, 

η πατάτα κ.α.  

∆υστυχώς, όπως αναφέρουν οι Faucheux and Noel (2007), «οι µετατροπές που 

πραγµατοποιούνται µε κατεύθυνση από τους περισσότερο προς τους λιγότερο 

διαφοροποιηµένους πόρους θεωρούνται γενικά ως επικερδείς βραχυπρόθεσµα και σε 

τοπική κλίµακα, ενώ δεν είναι µακροπρόθεσµα και σε συνολική κλίµακα» (σελ. 264). 

Έτσι προκύπτει ένα πρόβληµα εξωτερικότητας, δηλαδή οι άνθρωποι λαµβάνουν τις 

αποφάσεις τους για την παραγωγή ή/και την κατανάλωση, δεν λαµβάνουν υπόψη όλα 

τα κόστη της µετατροπής, και ειδικότερα δεν λαµβάνουν υπόψη τα εξωτερικά κόστη 

τα οποία συνεπάγεται η απώλεια της βιοποικιλότητας. Οι ίδιοι συγγραφείς θεωρούν 

ότι τα παραπάνω συµβαίνουν επειδή οι διαφοροποιηµένοι βιολογικοί πόροι 

υποεκτιµούνται συστηµατικά και προκρίνουν ως πηγή αυτής της υποεκτίµησης δύο 

µειονεκτήµατα της αγοράς που σχετίζονται µε την βιοποικιλότητα και τρία 

µειονεκτήµατα που σχετίζονται µε τις κυβερνητικές πολιτικές. Ειδικότερα, οι 

Faucheux and Noel (2007) χρησιµοποιούν στην ανάλυσή τους ένα µικροοικονοµικό 

µοντέλο προσφοράς και ζήτησης για ποικιλότητα, δηλαδή, για αγαθά και υπηρεσίες 

που συνδέονται µε τη µη-εξειδικευµένη χρήση (που περιλαµβάνει 

διαφοροποιηµένους πόρους) µιας οριακής έκτασης γης. Στο µοντέλο αυτό, το επίπεδο 

της προσφερόµενης ποικιλότητας θεωρείται αµετάβλητο και οι µεταβολές στο 

επίπεδο της ζητούµενης ποικιλότητας είναι αυτές που καθορίζουν την επίτευξη ή µη 

του βέλτιστου επιπέδου ποικιλότητας. Τα προαναφερθέντα δύο µειονεκτήµατα της 

αγοράς και τρία µειονεκτήµατα της κυβερνητικής πολιτικής θεωρούνται ως αιτίες 

µεταβολών στη ζήτηση της ποικιλότητας και, µάλιστα, ως αιτίες µείωσής της και 

αυτά θα αναλύσουµε παρακάτω. 



 

1.1.2 Μειονεκτήµατα τα οποία οφείλονται στην αγορά1 

Τα µειονεκτήµατα τα οποία οφείλονται στην αγορά είναι δύο. Το πρώτο από αυτά 

είναι η  

 

ανικανότητα των οικονοµικών παραγόντων να ιδιοποιηθούν στην αγορά 

τη ροή υπηρεσιών πληροφοριών που απορρέουν από διαφοροποιηµένους 

πόρους (Faucheux and Noel, 2007, σελ. 265).  

 

Η πληροφορία είναι µία από τις σηµαντικότερες υπηρεσίες που παρέχονται από την 

ποικιλότητα των βιολογικών ειδών. Ειδικότερα, η παρουσία διαφόρων ειδών αποτελεί 

µια πληροφορία και άρα η βιοποικιλότητα είναι γενεσιουργός πηγή πληροφοριών. 

Εποµένως, οι απώλειες βιοποικιλότητας οδηγούν σε απώλειες πληροφορίας και, 

συνεπώς, σε οµοιοµορφία. Για παράδειγµα, οι χηµικές ουσίες που υπάρχουν µέσα 

στους βιολογικούς πόρους µπορούν να χρησιµεύσουν ως ενεργές βάσεις στη 

φαρµακοβιοµηχανία, είτε άµεσα είτε ως υποδείγµατα για µεταγενέστερες συνθετικές 

ενώσεις. Ένα άλλο παράδειγµα αποτελεί η εθνοβοτανική, η οποία µπορεί να 

επιτρέψει τη διακίνηση της πληροφορίας η οποία περιέχεται στις γνώσεις που οι 

ιθαγενείς λαοί απέκτησαν από τη σχέση τους µε το βιολογικό τους περιβάλλον.  

Ακόµα, από έρευνες συµπεραίνεται ότι η εξαφάνιση ενός άγριου δάσους είναι µια 

πολύ σηµαντική απώλεια. Ο λόγος είναι ότι αγνοούµε αν περιέχει κάποια γενετική 

πληροφορία που θα βοηθούσε στην καταπολέµηση µιας ασθένειας στο µέλλον ή θα 

µας προστάτευε σε µελλοντικές αντίξοες συνθήκες διαβίωσης. Παράδειγµα αποτελεί 

ένα αυτοφυές είδος σιταριού στην Τουρκία το οποίο βοήθησε να παραχθεί, µε τη 

βοήθεια ενός αµερικάνικου στελέχους, ένα είδος σιταριού το οποίο είναι ανθεκτικό 

στη σκωρίαση και το οποίο δίνει τη δυνατότητα της αποφυγής χρήσης 

µυκητοκτόνων.  

Ωστόσο, παρά τη σηµαντική αξία της ποικιλότητας στο επίπεδο της πληροφορίας, 

αποδεικνύεται ότι η αγορά δεν είναι ικανή να τη µεταδώσει εξ ολοκλήρου, ούτε 

στους ιδιοκτήτες των γαιών όπου βρίσκονται αυτοί οι πόροι, ούτε σε εκείνους που 

                                                 
1 Η Υποενότητα 1.1.2 βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στην ανάλυση που δίνουν οι ίδιοι οι Faucheux and 

Noel (2007) στις σελίδες 265-266. 



τους ανακάλυψαν. Το παραπάνω οφείλεται σε µια παράδοξη πλευρά της 

πληροφορίας κατά την οποία η πληροφορία δεν έχει αξία µέχρι να ανακαλυφθεί και η 

ανακάλυψη της την καθιστά µη αξιοποιήσιµη. Ο λόγος που η αποκάλυψη της 

πληροφορίας την καθιστά µη αξιοποιήσιµη είναι ότι η πληροφορία αποτελεί ένα είδος 

δηµόσιου αγαθού: είναι πολύ πιθανό κάποιος να αποκτήσει τις πληροφοριακές 

υπηρεσίες της βιοποικιλότητας χωρίς να πληρώσει κάποιο τίµηµα σε οποιοδήποτε 

αγορά. Όµως, αυτό έχει ως αποτέλεσµα η ζητούµενη ποσότητα βιοποικιλότητας να 

εµφανίζεται να είναι µικρότερη από ό,τι είναι στην πραγµατικότητα. 

Το δεύτερο µειονέκτηµα το οποίο οφείλεται στην αγορά είναι η  

 

ανικανότητα των οικονοµικών παραγόντων να ιδιοποιηθούν στην αγορά 

τη ροή των υπηρεσιών ασφάλειας που απορρέουν από διαφοροποιηµένους 

πόρους (Faucheux and Noel, 2007, σελ. 265).  

 

Οι διαφοροποιηµένοι βιολογικοί πόροι προσφέρουν ένα είδος ασφάλειας το οποίο 

µπορεί να συγκριθεί µε την ασφάλεια που παρέχει ένα χαρτοφυλάκιο 

διαφοροποιηµένων ενεργητικών στον επενδυτή που το κατέχει. Ο κίνδυνος (ρίσκο) µε 

τον οποίο έρχεται αντιµέτωπος ένας επενδυτής είναι µικρότερος όταν το 

χαρτοφυλάκιό του περιλαµβάνει διαφοροποιηµένα ενεργητικά. Αν θεωρήσουµε τους 

βιολογικούς πόρους ως παραγωγικά ενεργητικά, η ποικιλότητα τους θα εξασφαλίσει 

την ελαχιστοποίηση του κινδύνου στη βιολογική παραγωγή.» 

Αντίστροφα, η µείωση της ποικιλότητας αυξάνει τη µεταβλητότητα της παράγωγης. 

Παραδείγµατος χάρη οι αποδόσεις του καλαµποκιού στις Ηνωµένες Πολιτείες 

αυξήθηκαν από το 1935 έως και το 1985 όπου η τιµή του σχεδόν τριπλασιάστηκε και 

κατά την περίοδο αυτή και ο συντελεστής µεταβλητότητας των εσόδων από 0,06 

ανέβηκε στο 0,105 δηλαδή αυξήθηκε σχεδόν κατά 100%. Έτσι φτάνουµε στο 

συµπέρασµα ότι η βιοποικιλότητα λειτουργεί ως ασφάλεια. Για παράδειγµα αν 

οµογενοποιηθεί η αγροτική παραγωγή µιας περιοχής ως προς τα είδη όπου 

καλλιεργούνται και τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους, τότε η επικουρικότητα ως προς 

τους κινδύνους ασφαλείας δεν θα µπορέσει να λειτουργήσει, καθώς όλοι οι γεωργοί 

θα πληγούν συγχρόνως µε τις ίδιες ζηµιές.  

Τέλος, οι οµοιογενείς και εξειδικευµένες καλλιέργειες που έχασαν κάθε εσωτερική 

µεταβλητότητα για το είδος γίνονται αρκετά ευάλωτες στα εξωτερικά πλήγµατα όπως 

είναι η ξηρασία, οι φυσικές καταστροφές και οι ασθένειες. Όµως και σε αυτή την 



περίπτωση η αγορά µε δυσκολία µπορεί να λειτουργήσει υπέρ των ιδιοκτητών του 

βιολογικού πόρου ώστε να έχουν κάποιο όφελος από τις υπηρεσίες ασφαλείας που 

προσφέρει η βιοποικιλότητα. Ακόµη αυτές οι υπηρεσίες έχουν χαρακτήρα δηµόσιου 

αγαθού αφού λίγο ενδιαφέρον έχει ποιος κατέχει τους διαφοροποιηµένους πόρους, 

όσο αυτοί συνεχίζουν να υπάρχουν. Εποµένως κάθε άτοµο έχει συµφέρον να αφήνει 

τα άλλα να διατηρούν κάποιο επίπεδο ποικιλότητας, ενώ συνεχίζει για τον εαυτό του 

την εξειδίκευση. Άρα είναι δυνατόν να υπάρχει µια ζήτηση υπηρεσιών ασφαλείας οι 

οποίες προέρχονται από την ποικιλότητα χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη υποχρέωση 

για να πληρωθεί. Αλλά αυτό θα µειώσει ακόµα περισσότερο τη δυνητική ζήτηση 

ποικιλότητας. (Faucheux and Noel, 2007, σελ. 265-266). 

 

1.1.3 Μειονεκτήµατα τα οποία οφείλονται στις ακολουθούµενες πολιτικές2 

Τα µειονεκτήµατα τα οποία οφείλονται στις ακολουθούµενες πολιτικές είναι τρία, το 

πρώτο από αυτά είναι οι  

 

πολιτικές που εµποδίζουν την ιδιοποίηση της αξίας των ροών στις 

υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες απορρέουν από διαφοροποιηµένους 

πόρους (Faucheux and Noel, 2007, σελ. 266).  

 

Παραπάνω είδαµε ότι δεν υπάρχουν κίνητρα προερχόµενα από την αγορά για την 

επένδυση στην ποικιλότητα στο επίπεδο της πληροφορίας, επειδή οι οικονοµικοί 

παράγοντες δεν µπορούν να ιδιοποιηθούν τα κέρδη που απορρέουν από µια τέτοια 

επένδυση. Παρ’ όλα αυτά το νοµικό καθεστώς της πνευµατικής ιδιοκτησίας των 

ευρεσιτεχνιών και της κατοχυρωµένης ονοµασίας των προϊόντων οδηγεί στην 

εξασφάλιση της προστασίας της επένδυσης για πληροφορίες. Επίσης το καθεστώς 

προστασίας των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας το οποίο εφαρµόζεται στα 

προγράµµατα πληροφορικής σκοπεύει στο να επιτρέπει στους επινοητές των 

προγραµµάτων αυτών να λαµβάνουν ένα µέρος της οικονοµικής απόδοσης της 

επένδυσης τους. Αλλά δυστυχώς στην περίπτωση των φυσικών πόρων η νοµοθεσία 

                                                 
2 Η Υποενότητα 1.1.3 βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στην ανάλυση που δίνουν οι ίδιοι οι Faucheux and 

Noel (2007) στις σελίδες 266-269. 



αλλά και η νοµολογία παρέχουν πολύ µικρότερη προστασία στα δικαιώµατα επί των 

ανακαλύψεων που έχουν σχέση µε τη χρησιµοποίηση αρχών που υπάρχουν στη φύση. 

Στην παραπάνω γενικά αποδεκτή αρχή της µη νοµικής κατοχύρωσης του «φυσικού» 

έµβιου έρχεται να προστεθεί και η ελευθερία πρόσβασης στις τράπεζες γονιδίων, η 

οποία από τη µια µεριά αποστερεί από τις χώρες καταγωγής του βιολογικού 

οργανισµού το δικαίωµα της ιδιοκτησίας της βιολογικής τους ταυτότητας και από την 

άλλη µεριά αφαιρεί κάθε εµπορευµατική αξία από τις προσπάθειες εξερεύνησης. Έτσι 

το σύνολο αυτών των απωλειών αξίας αντιπροσωπεύει µια επιπρόσθετη µείωση της 

ζήτησης για βιοποικιλότητα. 

Το δεύτερο µειονέκτηµα το οποίο οφείλεται στις ακολουθούµενες πολιτικές είναι οι  

 

πολιτικές που επιδοτούν τη σύναψη ασφαλιστηρίων συµβολαίων για τις 

συγκοµιδές στην εξειδικευµένη γεωργία (Faucheux and Noel, 2007, σελ. 

267).  

 

Όπως είδαµε παραπάνω, η αγορά δεν µπορεί να µεταδώσει τις υπηρεσίες ασφαλείας 

που παρέχονται από τη βιοποικιλότητα στη γεωργία. «Η πολιτική που ακολουθείται 

στον τοµέα της ασφάλειας από τις κυβερνήσεις βρίσκεται σε αντίθεση µε µια τέτοια 

αναγνώριση στο βαθµό που ευνοεί, επιδοτώντας την ασφάλεια των απωλειών 

εκµετάλλευσης των αγροτών. Αυτό σηµαίνει ότι αντικαθιστάται η «δωρεάν» 

ασφάλεια η οποία παρέχεται από τη βιοποικιλότητα µε µια ασφάλεια των συγκοµιδών 

η οποία παρέχεται από την αγορά.» (Faucheux and Noel, 2007, σελ. 267). 

Ακόµη, οι κίνδυνοι σχετικά µε τις συγκοµιδές στο βαθµό που προέρχονται από την 

εξειδίκευση και την απώλεια ποικιλότητας δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν εύκολα 

µέσω ενός συστήµατος αλληλεγγύης. Ο λόγος είναι ότι το παραπάνω είδος κινδύνων, 

όταν εµφανίζεται σε ένα συγκεκριµένο καλλιεργούµενο είδος, εµφανίζεται την ίδια 

στιγµή σε όλους τους γεωργούς που καλλιεργούν το συγκεκριµένο είδος Έτσι το 

σύστηµα αλληλεγγύης αδυνατεί να λειτουργήσει χωρίς σηµαντικές δηµόσιες 

επιδοτήσεις. Από την άλλη πλευρά, εξαιτίας του συστήµατος αλληλεγγύης, η 

ποικιλότητα µειώνεται ακόµα περισσότερο αφού οι γεωργοί προστατεύονται από 

τους κινδύνους που διατρέχει η σοδειά τους µε την ασφάλεια που τους παρέχει το 

σύστηµα αλληλεγγύης και όχι µε την ασφάλεια που θα µπορούσε να τους παράσχει η 

ποικιλότητα. 

Το τρίτο µειονέκτηµα το οποίο οφείλεται στις ακολουθούµενες πολιτικές είναι οι  



 

πολιτικές που επιδοτούν την εξειδικευµένη γεωργία και κάνουν διακρίσεις 

ενάντια στους διαφοροποιηµένους πόρους (Faucheux and Noel, 2007, 

σελ. 268).  

 

«Η απόφαση της µετατροπής των γαιών σε εξειδικευµένης χρήσης εξαρτάται από την 

σύγκριση των οικονοµικών εκτιµήσεων την οποία κάνει ο ιδιοκτήτης για τις δύο 

καταστάσεις. Πολλές κυβερνητικές πολιτικές έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση της 

αξίας που αποδίδεται στη «φυσική» κατάσταση των γαιών και την αύξηση της αξίας 

της παραγωγής της ειδικευµένης γεωργίας µέσω των επιδοτήσεων και κατά συνέπεια 

της γης η οποία έχει υποστεί µετατροπή γι’ αυτή τη χρήση. Αυτό σε µεγαλύτερο 

βαθµό ισχύει στη γεωργία των αναπτυγµένων χωρών όπου παρέχονται υψηλές 

επιδοτήσεις. Για παράδειγµα αποδείχτηκε ότι στην περίπτωση του Αµαζονίου στη 

Βραζιλία η µετατροπή του δάσους σε βοσκοτόπους δεν θα ήταν οικονοµικά εφικτή 

χωρίς τις κυβερνητικές επιδοτήσεις (Browder, 1988).» (Faucheux and Noel, 2007, 

σελ. 268). 

Επίσης πολλές κυβερνήσεις δεν προσπαθούν επαρκώς ώστε να αποκοµίσουν τα 

µέγιστα δυνατά κέρδη από την αξία των φυσικών ανανεώσιµων πόρων που εξάγουν. 

Για παράδειγµα, αρκετές χώρες της Ασίας λαµβάνουν µεταξύ του 10% και του 30% 

της αξίας του ξύλου που ξένες εταιρείες εκµεταλλεύονται στα δάση τους. Επιπλέον 

εκτιµάται ότι µόνο το 5% µε 15% της αξίας του ελεφαντόδοντου καταλήγει στις 

αφρικανικές χώρες από τις οποίες προέρχεται, όµως αυτό οφείλεται στο παράνοµο 

εµπόριο ελεφαντόδοντου και στη λαθροθηρία . 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ 

ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

 

 

 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε ορισµένες συµφωνίες που έχουν ληφθεί για 

την προστασία της βιοποικιλότητας σε διεθνές επίπεδο και επίσης θα αναφέρουµε το 

στρατηγικό πλάνο και ορισµένους στόχους διατήρησής της. Ακόµα θα αναφέρουµε 

και θα αναλύσουµε τις ορισµένες σηµαντικές συµβάσεις που είναι υπογεγραµµένες 

από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συνεργαστεί µεταξύ τους έτσι ώστε 

να επιτευχθεί η προστασία της βιοποικιλότητας. Μέσα από τα παραπάνω 

επιδιώκουµε να τονίσουµε την αξία της βιοποικιλότητας και τη σηµασία της 

ευαισθητοποίησης σχετικά µε την ορθότερη αντιµετώπιση του περιβάλλοντος και των 

πόρων του.        

 

 

2.1 ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ  

 

2.1.1 Η Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα  

Η Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (Convention on Biological Diversity – 

CBD) είναι µια από τις σηµαντικότερες διεθνείς συµβάσεις που έχουν θεσπιστεί για 

την προστασία της βιοποικιλότητας. Η υπογραφή της ξεκίνησε στις 5 Ιουνίου 1992 

στη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο 

ντε Τζανέιρο (διάσκεψη που έµεινε γνωστή και ως Rio Earth Summit). Η CBD έµεινε 

ανοικτή προς υπογραφή µέχρι τις 4 Ιουνίου 1993, οπότε και είχε λάβει 198 

υπογραφές (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2013).  

Η CBD αναγνωρίζει ότι «…η κατάλληλη βιοποικιλότητα περιορίζει τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις ορισµένων γεγονότων όπως της κλιµατικής αλλαγής και 



των παρασιτικών εισβολών. Η βιοποικιλότητα είναι καθοριστικής σηµασίας για τη 

διαφύλαξη της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας των γεωργικών και αλιευτικών 

δραστηριοτήτων και αποτελεί το υπόβαθρο πολλών βιοµηχανικών διαδικασιών 

καθώς και της παραγωγής νέων φαρµάκων. Η διατήρηση και η αειφόρος χρήση της 

βιοποικιλότητας είναι καθοριστικής σηµασίας για την επίτευξη της αειφόρου 

ανάπτυξης …» (Europa, 2007). Με το παραπάνω σκεπτικό, οι στόχοι που τέθηκαν 

στην CBD είναι (α) η προστασία της βιοποικιλότητας, (β) η αειφόρος χρήση των 

συνιστωσών της βιοποικιλότητας και (γ) η δίκαιη και ισότιµη διανοµή των ωφελειών 

που προκύπτουν από τη χρήση γενετικών πόρων. 

Κατ’ αρχάς, η CBD λαµβάνει υπόψη ότι, σύµφωνα µε το Χάρτη των Ηνωµένων 

Εθνών και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τα κράτη-µέλη διαθέτουν το κυρίαρχο 

δικαίωµα της εκµετάλλευσης των ιδίων πόρων, και είναι υπεύθυνα για την αποφυγή 

περιβαλλοντικών καταστροφών εκτός των ορίων εθνικής δικαιοδοσίας τους, από 

δραστηριότητες που εµπίπτουν στη δικαιοδοσία ή στον έλεγχο τους. Ως εκ τούτου, οι 

διατάξεις της CBD ισχύουν για κάθε συµβαλλόµενο µέρος σχετικά µε τα συστατικά 

στοιχεία της βιοποικιλότητας σε περιοχές εντός των ορίων εθνικής δικαιοδοσίας του 

και τις δραστηριότητες που, ανεξάρτητα από τον τόπο εκδήλωσης των συνεπειών 

τους, εµπίπτουν στη δικαιοδοσία ή στον έλεγχο του (Europa, 2007). Επίσης κάθε 

συµβαλλόµενο µέρος της CBD οφείλει να συνεργαστεί µε άλλα συµβαλλόµενα µέρη, 

άµεσα ή µέσω αρµοδίων διεθνών οργανισµών, σε τοµείς πέρα από την εθνική 

δικαιοδοσία του µε στόχο τη διατήρηση και αειφόρο διαχείριση της βιοποικιλότητας. 

Ακόµα κάθε συµβαλλόµενο µέρος της CBD έχει υποχρέωση να:  

 

i. προσαρµόζει υπάρχοντα, ή αναπτύσσει νέα, εθνικά, τοµεακά και 

διατοµεακά προγράµµατα/στρατηγικές/σχέδια για τη διατήρηση και την 

αειφόρο διαχείριση της βιοποικιλότητας,  

ii.  εντοπίζει τα συστατικά στοιχεία της βιοποικιλότητας που, σύµφωνα µε τη 

CBD, είναι σηµαντικά για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της,  

iii.  παρακολουθεί µε δειγµατοληψίες και άλλες τεχνικές τα σηµαντικά 

στοιχεία της βιοποικιλότητας και ιδίως εκείνα που απαιτούν άµεσα µέτρα 

διατήρησης και εκείνα που προσφέρουν τις µεγαλύτερες δυνατότητες 

αειφόρου χρήσης,  



iv. εντοπίζει τις διαδικασίες και δραστηριότητες που είναι ή ενδέχεται να 

είναι επιζήµιες διατήρηση και την αειφόρο διαχείριση της βιοποικιλότητας 

και ελέγχει τα αποτελέσµατά τους µε δειγµατοληψίες και άλλες τεχνικές,  

v. αποκτά και καταχωρεί πληροφοριακά στοιχεία που απορρέουν από τα (ii), 

(iii) και (iv) (Europa, 2007).  

 

Επίσης, η CBD προβλέπει (α) την εκπόνηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και 

επιµόρφωσης για τον εντοπισµό, τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της 

βιοποικιλότητας, µε ιδιαίτερη µνεία στις ειδικές ανάγκες των αναπτυσσόµενων 

χωρών, (β) την ενθάρρυνση της έρευνας που συµβάλλει στη διατήρηση και αειφόρο 

διαχείριση της βιοποικιλότητας, κυρίως στις αναπτυσσόµενες χώρες και (γ) την 

αξιοποίηση της επιστηµονικής προόδου για την ανάπτυξη µεθόδων διατήρησης και 

αειφόρου χρήσης των βιολογικών πόρων (Europa, 2007). Η CBD λαµβάνει υπόψη 

την εξάρτηση των τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων πληθυσµών από τους 

βιολογικούς πόρους στους οποίους στηρίζονται παραδοσιακά και το ρόλο των 

πληθυσµών αυτών για τη διατήρηση και αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας. 

 

2.1.2 Το Στρατηγικό Σχέδιο για την Βιοποικιλότητα 2011-2020 και οι Στόχοι 

Aichi για την Βιοποικιλότητα  

Με την απόφαση Χ/2, η δέκατη συνεδρίαση της Συνδιάσκεψης των Μερών της CBD 

που πραγµατοποιήθηκε στις 18-29 Οκτωβρίου 2010 στη Ναγκόγια (πρωτεύουσα της 

περιφέρειας Αichi στην Ιαπωνία) ενέκρινε το αναθεωρηµένο και επικυρωµένο 

Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιοποικιλότητα, συµπεριλαµβανοµένων των Στόχων Aichi 

για τη Βιοποικιλότητα, για την περίοδο 2011-2020 (Convention on Biological 

Diversity, 2010). Αυτό το νέο σχέδιο θα είναι το γενικό πλαίσιο για τη 

βιοποικιλότητα, όχι µόνο για τη βιοποικιλότητα που σχετίζεται µε συµβάσεις, αλλά 

και για ολόκληρο το σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών. 

Στη δέκατη συνεδρίαση της Συνδιάσκεψης των Μερών της CBD συµφωνήθηκε να 

µεταφραστεί αυτό το γενικό διεθνές πλαίσιο στις εθνικές στρατηγικές 

βιοποικιλότητας και τα σχέδια δράσης εντός δύο ετών. Επιπλέον, στην απόφαση Χ/10 

η CBD αποφάσισε ότι οι πέµπτες εθνικές εκθέσεις, που θα υποβληθούν µέχρι τις 31 

Μαρτίου 2014, θα πρέπει να επικεντρωθούν στην υλοποίηση του Στρατηγικού 



Σχεδίου για τη Βιοποικιλότητα 2011-2020 και την πρόοδο προς την επίτευξη των 

στόχων Aichi για τη βιοποικιλότητα.  

 

2.1.3 Στρατηγικοί Στόχοι Aichi για τη Βιοποικιλότητα 

Στο κείµενο που ακολουθεί παρουσιάζουµε τους Στρατηγικούς Στόχους Aichi του 

Στρατηγικού για τη Βιοποικιλότητα 2011-2020, όπως αυτοί παραθέτονται στην 

απόφαση Χ/2 της δέκατης συνεδρίασης της Συνδιάσκεψης των Μερών της CBD 

(Convention on Biological Diversity, 2010, σελ. 111-123). Το Στρατηγικό Σχέδιο 

περιλαµβάνει 20 Στόχους οι οποίοι εµπεριέχονται σε πέντε Στρατηγικούς Στόχους. 

Ειδικότερα, ο Στρατηγικός Στόχος Α αφορά στην αντιµετώπιση των βαθύτερων 

αιτιών της απώλειας της βιοποικιλότητας µέσω της ενσωµάτωσης της 

βιοποικιλότητας σε όλη την κυβέρνηση και την κοινωνία. Αναλυτικότερα, ο 

Στρατηγικός Στόχος Α περιλαµβάνει τους παρακάτω στόχους: 

 

• Στόχος 1: Μέχρι το 2020 το αργότερο οι άνθρωποι να έχουν επίγνωση των 

αξιών της βιοποικιλότητας και των µέτρων που µπορούν να ληφθούν για τη 

διατήρηση και την αειφόρο χρήση αυτής. 

• Στόχος 2: Μέχρι το 2020 το αργότερο οι αξίες της βιοποικιλότητας να έχουν 

ενσωµατωθεί στην εθνική και στην τοπική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα οι 

διαδικασίες σχεδιασµού για τη προστασία της βιοποικιλότητας να έχουν 

ενσωµατωθεί στην εθνική λογιστική, ανάλογα µε την περίπτωση. 

• Στόχος 3: Μέχρι το 2020 το αργότερο, τα κίνητρα συµπεριλαµβανοµένων των 

επιδοτήσεων και ενεργειών που είναι επιβλαβείς για την βιοποικιλότητα να 

έχουν εξαλειφθεί. Αυτό πρέπει να συµβεί προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν ή 

να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις και να λάβουν χώρα τα θετικά 

κίνητρα για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας. Αν 

αναπτυχθούν και εφαρµοστούν αυτά τα κίνητρα τότε θα έχουµε αρµονία και 

µε άλλες σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές 

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. 

• Στόχος 4: Μέχρι το 2020 το αργότερο, οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και τα 

ενδιαφέροντα µέρη σε όλα τα επίπεδα να έχουν λάβει µέτρα για να πετύχουν ή 

να έχουν υλοποιήσει τα σχέδια για την αειφόρο παράγωγη και κατανάλωση 



και να έχουν διατηρήσει τα οφέλη της χρήσης των φυσικών πόρων και εντός 

ασφαλών οικολογικών ορίων. 

 

Ο Στρατηγικός Στόχος Β αφορά στη µείωση των άµεσων πιέσεων στη βιοποικιλότητα 

και την προώθηση της βιώσιµης χρήσης. Ειδικότερα, ο Στρατηγικός Στόχος Β 

περιλαµβάνει τους παρακάτω στόχους:  

 

• Στόχος 5: Μέχρι το 2020, ο ρυθµός απώλειας όλων των φυσικών οικοτόπων, 

συµπεριλαµβανοµένων των δασών, να είναι τουλάχιστον στο µισό και όπου 

είναι εφικτό κοντά στο µηδέν, και ταυτόχρονα ο κατακερµατισµός και η 

υποβάθµιση να έχουν µειωθεί σηµαντικά. 

• Στόχος 6: Μέχρι το 2020 σε όλα τα ψάρια και τα υδρόβια φυτά, η διαχείριση 

και η συγκοµιδή τους να γίνεται µε βιώσιµο τρόπο, νόµιµα, και µε εφαρµογή 

προσεγγίσεων µε βάση το οικοσύστηµα, έτσι ώστε να αποφεύγεται η 

υπεραλίευση. Σχέδια ανάκαµψης και µέτρα πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή για 

όλα τα είδη που έχουν εξαντληθεί, και η αλιεία να µην έχει σηµαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις για τα απειλούµενα είδη και τα ευπαθή οικοσυστήµατα. 

Οι επιπτώσεις της αλιείας στα αποθέµατα, στα είδη και στα οικοσυστήµατα 

δεν πρέπει να ξεπερνούν τα ασφαλή οικολογικά όρια. 

• Στόχος 7: Έως το 2020, σύµφωνα µε τους τοµείς της γεωργίας, της 

υδατοκαλλιέργειας και της δασοκοµίας πρέπει να γίνει βιώσιµη διαχείριση 

των πόρων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

• Στόχος 8: Μέχρι το 2020 η ρύπανση, ακόµη και από περίσσεια θρεπτικών 

ουσιών, να έχει τεθεί σε επίπεδα που δεν είναι επιζήµια για την λειτουργία 

των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας. 

• Στόχος 9: Μέχρι το 2020 τα χωροκατακτητικά ξένα είδη και οι οδοί που 

ακολουθούν να έχουν εντοπιστεί και να ελέγχονται τα µέτρα που έχουν τεθεί 

σε εφαρµογή για τη διαχείριση των οδών για την πρόληψη της εισαγωγής και 

εγκατάστασής τους. 

• Στόχος 10: Έως το 2015, να µειωθούν οι πολλαπλές ανθρωπογενείς πιέσεις 

στους κοραλλιογενείς υφάλους και σε άλλα ευπαθή οικοσυστήµατα που 

επηρεάζονται από την κλιµατική αλλαγή έτσι ώστε να διατηρηθεί η 

ακεραιότητα και η λειτουργία τους. 



 

Ο Στρατηγικός Στόχος Γ αφορά στη βελτίωση της κατάστασης της βιοποικιλότητας 

µε τη διαφύλαξη των οικοσυστηµάτων, των ειδών και της γενετικής ποικιλοµορφίας. 

Ο Στρατηγικός Στόχος Γ περιλαµβάνει τους παρακάτω στόχους: 

 

• Στόχος 11: Μέχρι το 2020 τουλάχιστον το 17% των χερσαίων και των 

εσωτερικών υδάτων καθώς και το 10% των παράκτιων και θαλάσσιων 

περιοχών, ειδικά σε τοµείς ιδιαίτερης σηµασίας για τη βιοποικιλότητα και τις 

οικοσυστηµικές υπηρεσίες, να διατηρούνται µέσα από την αποτελεσµατική 

και δίκαιη διαχείριση οικολογικά αντιπροσωπευτικών και καλά συνδεδεµένων 

συστηµάτων προστατευόµενων περιοχών. 

• Στόχος 12: Έως το 2020 η εξαφάνιση των γνωστών απειλούµενων ειδών να 

έχει αποτραπεί και η κατάσταση διατήρησης τους, ιδιαίτερα εκείνων που 

έχουν µεγαλύτερη πτώση, να έχει βελτιωθεί και να διατηρηθεί. 

• Στόχος 13: Μέχρι το 2020, η γενετική ποικιλότητα των καλλιεργούµενων 

φυτών, των εκτρεφόµενων και των οικόσιτων ζώων καθώς και των άγριων 

συγγενών τους να διατηρηθεί. Να έχουν αναπτυχθεί και εφαρµοστεί 

στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση της γενετικής διάβρωσης και τη 

διαφύλαξη της γενετικής ποικιλότητας τους. 

 

Ο Στρατηγικός Στόχος ∆ αφορά στην ενίσχυση των οφελών για όλους από τη 

βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίας οικοσυστήµατος. Ειδικότερα, ο Στρατηγικός 

Στόχος ∆ περιλαµβάνει τους παρακάτω στόχους: 

 

• Στόχος 14: Μέχρι το 2020 τα οικοσυστήµατα που παρέχουν βασικές 

υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών που σχετίζονται µε το νερό 

και συµβάλλουν στη υγεία, επιβίωση και ευηµερία, να έχουν αποκατασταθεί 

και προστατευθεί, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των γυναικών, των 

αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, καθώς και των φτωχών και ευάλωτων. 

• Στόχος 15: Μέχρι το 2020 να έχει ενισχυθεί η προσαρµοστικότητα των 

οικοσυστηµάτων και η συµβολή της βιοποικιλότητας στα αποθέµατα άνθρακα 

µέσω της διατήρησης και αποκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένης της 

αποκατάστασης τουλάχιστον του 15% των υποβαθµισµένων 



οικοσυστηµάτων, συµβάλλοντας έτσι στην άµβλυνση της κλιµατικής 

αλλαγής, την προσαρµογή και την καταπολέµηση της απερήµωσης. 

• Στόχος 16: Έως το 2015 το Πρωτόκολλο Ναγκόγια για την Πρόσβαση σε 

Γενετικούς Πόρους και τη ∆ίκαιη και Ισότιµη Κατανοµή των Οφελών που 

Προκύπτουν από τη Χρησιµοποίηση τους να είναι σε ισχύ και λειτουργία, 

σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.3    

 

Ο Στρατηγικός Στόχος Ε αφορά στην ενίσχυση της εφαρµογής µέσω του 

συµµετοχικού σχεδιασµού, τη διαχείριση της γνώσης και την ανάπτυξη ικανοτήτων. 

Αναλυτικότερα, ο Στρατηγικός Στόχος Ε περιλαµβάνει τους παρακάτω στόχους: 

 

• Στόχος 17: Μέχρι το 2015, κάθε συµβαλλόµενο µέρος να έχει αναπτύξει 

αποτελεσµατικές πολιτικές, συµµετοχές και εθνικές στρατηγικές για τη 

βιοποικιλότητα. 

• Στόχος 18: Μέχρι το 2020, οι παραδοσιακές γνώσεις, οι καινοτοµίες και οι 

πρακτικές των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων σχετικά µε τη διατήρηση 

και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας, καθώς και η συνήθης χρήση των 

βιολογικών πόρων να έχουν γίνει σεβαστές µε την επιφύλαξη της εθνικής 

νοµοθεσίας και των διεθνών υποχρεώσεων. Επίσης θα πρέπει η εφαρµογή της 

Σύµβασης να γίνεται µε την πλήρη και αποτελεσµατική συµµέτοχη των 

αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων σε όλα τα επίπεδα. 

• Στόχος 19: Μέχρι το 2020 η γνώση, η βάση της επιστήµης και των 

τεχνολογιών που σχετίζονται µε τη βιοποικιλότητα, τις αξίες, τη λειτουργία, 

την κατάσταση και τις τάσεις να βελτιώνονται και να εφαρµόζονται. 

• Στόχος 20: Μέχρι το 2020 το αργότερο, η κινητοποίηση των χρηµατοδοτικών 

πόρων για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδίου για τη 

Βιοποικιλότητα 2011-2020 από όλες τις πηγές, και σύµφωνα µε την 

ενοποιηµένη διαδικασία στο πλαίσιο της στρατηγικής για την κινητοποίηση 

πόρων, θα πρέπει να αυξηθεί σηµαντικά σε σχέση µε τα σηµερινά επίπεδα. Ο 

                                                 
3 Το Πρωτόκολλο Ναγκόγια υπογράφηκε στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια της 10ης 

Συνδιάσκεψης των Μερών της CBD. Συµµετείχαν περισσότεροι από 18.000 εκπρόσωποι κρατών και 

µη κυβερνητικών οργανώσεων. Από τη χώρα µας έλαβαν µέρος το Υπουργείο Εξωτερικών και το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 



Στόχος αυτός θα υπόκειται σε ενδεχόµενες αλλαγές και εκτιµήσεις των 

αναγκών των πόρων για να αναπτυχθεί από τα συµβαλλόµενα µέρη. 

(Convention on Biological Diversity, 2010). 

 

2.1.4 Η ∆ιεθνής ∆εκαετία των Ηνωµένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα 2011-

2020 

Με το Ψήφισµα 65/161 της 20ης ∆εκεµβρίου 2010, η 65η σύνοδος της Γενικής 

Συνέλευσης του ΟΗΕ κήρυξε την περίοδο 2011-2020 ως τη «∆εκαετία των 

Ηνωµένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα» µε σκοπό να συµβάλει στην υλοποίηση 

του Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιοποικιλότητα και των στόχων Aichi, να 

καθοδηγήσει τοπικούς και διεθνείς οργανισµούς και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε 

ζητήµατα βιοποικιλότητας (United Nations General Assembly, 2010).  

Η απόφαση αυτή του ΟΗΕ ήρθε µετά από σχετική πρόσκληση που απεύθυνε προς 

αυτόν η 10η συνεδρίαση της Συνδιάσκεψης των Μερών της CBD (18-29 Οκτωβρίου 

2010, Ναγκόγια, Ιαπωνία). Με την κήρυξη της περιόδου 2011-2020 ως ∆εκαετία των 

Ηνωµένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα, ζήτησε την ανάληψη δραστηριοτήτων που 

πρέπει να γίνουν για την προστασία της βιοποικιλότητας κατά την περίοδο 2011-2020 

για λογαριασµό του συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών, µε την υποστήριξη της 

γραµµατείας της CBD και των γραµµατειών άλλων χωρών που σχετίζονται µε τη 

βιοποικιλότητα και την υποστήριξη σχετικών χρηµατοδοτικών ταµείων των 

Ηνωµένων Εθνών, προγραµµάτων και υπηρεσιών (Secretariat of the Convention on 

Biological Diversity, 2011).  

Μεταξύ των δραστηριοτήτων που πρέπει να αναληφθούν περιλαµβάνεται η ανάληψη 

οργανωµένων δράσεων για την αλλαγή της συµπεριφοράς των ατόµων  ως προς το 

περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά, τα εθνικά σηµεία επαφής και τα όργανα των 

Ηνωµένων Εθνών πρέπει να ενθαρρύνουν την προώθηση της ευαισθητοποίησης του 

κοινού σχετικά µε τη βιοποικιλότητα, τις δράσεις που υποστηρίζουν το Στρατηγικό 

Σχέδιο και την ενίσχυση των δικτύων για την εφαρµογή της CBD. 

Επίσης οι Περιφερειακές Οργανώσεις θα πρέπει να οργανώσουν δράσεις σε 

περιφερειακό επίπεδο, ιδίως όταν τα αίτια της απώλειας της βιοποικιλότητας είναι 

διασυνοριακά ή όταν οικοσυστήµατα τα οποία απαιτούν διαχείριση είναι 

διασυνοριακά, ώστε να ευθυγραµµίσουν την πολιτική και τους στόχους τους για τη 

βιοποικιλότητα µε το Στρατηγικό Σχέδιο. Μέσω των Περιφερειακών Οργανώσεων θα 



πρέπει να δηµιουργηθούν µηχανισµοί συντονισµού για τη σύνδεση των εθνικών και 

περιφερειακών προσπαθειών, καθώς επίσης και να ληφθεί σοβαρά υπόψη η διάσταση 

της βιοποικιλότητας ως µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη προτεραιότητα 

(Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2011). 

Επιπλέον οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί είναι απαραίτητο να κατορθώσουν µε συντονισµένο 

τρόπο την ευθυγράµµιση προγραµµάτων και προτεραιοτήτων µε το Στρατηγικό 

Σχέδιο για τη Βιοποικιλότητα και τους Στόχους Aichi. Ακόµη, θα πρέπει να 

αναπτύξουν και να εφαρµόσουν στρατηγική και σχέδιο δράσης που να ενσωµατώνει 

τη διάσταση της βιοποικιλότητας σε ζητήµατα που σχετίζονται µε την αειφόρο 

ανάπτυξη και την ανθρώπινη ασφάλεια  (Secretariat of the Convention on Biological 

Diversity, 2011).  

Όσον αφορά στις Κοινωνικές Οργανώσεις, αυτές θα πρέπει να επιδιώκουν την 

ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού σχετικά µε την αξία της βιοποικιλότητας, καθώς 

και την ανάπτυξη µιας ευρείας συναίνεσης σε ολόκληρη την κοινωνία για τις δράσεις 

που έχουν ανάγκη οι πολίτες και οι κοινότητες. Αυτό θα επιτευχθεί µε τη συνεργασία 

µεταξύ των παγκόσµιων δικτύων για την προώθηση της ατζέντας της 

βιοποικιλότητας, παρέχοντας στα κοινωνικά δίκτυα καθοδήγηση σχετικά µε τους 

τρόπους που µπορούν να εµπλακούν σε εθνικές διαδικασίες για την εφαρµογή της 

CBD. Επίσης, πρέπει να ενθαρρυνθούν οι Κοινωνικές Οργανώσεις ως προς την 

ανάπτυξη της επικοινωνίας και της προβολής εκστρατειών που να υποστηρίζουν το 

Στρατηγικό Σχέδιο, παρέχοντας µηνύµατα σχετικά µε την αξία της βιοποικιλότητας 

(Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2011). 

Ακόµη, στα πλαίσια των δράσεων για τη ∆εκαετία των Ηνωµένων Εθνών για τη 

Βιοποικιλότητα, οι Επιχειρήσεις παρακινούνται να έχουν ενεργό συµµετοχή 

υιοθετώντας δράσεις φιλικές για τη βιοποικιλότητα και να αναπτύξουν εκστρατείες 

που θα προωθούν τα οικονοµικά και τα επιχειρηµατικά οφέλη της αειφόρου 

παραγωγής και κατανάλωσης. 

Πάρα πολύ σηµαντικό είναι επίσης οι Νέοι να συνειδητοποιήσουν την αξία της 

βιοποικιλότητας γιατί αυτοί θα είναι η επόµενη γενιά που θα κληρονοµήσει τα 

αποτελέσµατα της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Γι’ αυτό θα πρέπει να δηµιουργηθεί 

ένα κίνηµα από τους νέους για την προστασία της βιοποικιλότητας, εµπνέοντας 

όσους περισσότερους νέους γίνεται. 

Τέλος, η Επιστηµονική Κοινότητα (συµπεριλαµβανοµένων των Βοτανικών Κήπων, 

Ζωολογικών Κήπων και Μουσείων Φυσικής Ιστορίας) θα πρέπει να συµβάλλει µε τη 



δηµιουργία δεικτών και τη συλλογή στατιστικών δεδοµένων, να δηµιουργήσει δίκτυα 

ώστε να επικοινωνούν οι επιστήµονες µεταξύ τους, καθώς και να αναπτύξει µία 

πλατφόρµα για την καινοτοµία στην έρευνα της βιοποικιλότητας. (Secretariat of the 

Convention on Biological Diversity, 2011). 

Για να γίνουν όµως όλα τα παραπάνω είναι αναγκαία η καθιέρωση βασικών 

δεδοµένων σχετικά µε τη στάση του κοινού ως προς τη βιοποικιλότητα όπως είναι η 

σωστή παρακολούθηση και ο έλεγχος των δράσεων κατά τη διάρκεια της δεκαετίας. 

Αυτό απαιτεί δηµιουργία δεικτών και βασικών πληροφοριών σχετικά µε τις δηµόσιες 

στάσεις και απόψεις σχετικά µε τη βιοποικιλότητα. Επίσης θα βοηθούσε σε µεγάλο 

βαθµό η δηµιουργία ενός παγκόσµιου πλαισίου βάσει του οποίου θα µπορούν να 

διεξαχθούν έρευνες σε υπό-περιφερειακό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Ακόµα η καθιέρωση ετήσιων γιορτών θα υπενθυµίζει στους πολίτες τη 

µακροπρόθεσµη αξία προστασίας της βιοποικιλότητας, όπως είναι η ∆ιεθνής Ηµέρα 

για τη Βιοποικιλότητα (22 Μάιου), η Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), 

και άλλες ∆ιεθνείς και Παγκόσµιες Ηµέρες. Επίσης είναι προς συζήτηση η 

καθιέρωση ενός Παγκόσµιου Συνεδρίου στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας κάθε 29 

Οκτωβρίου όπου θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται οι αναπτυξιακοί 

στόχοι.  

 

 

2.2 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

2.2.1 Η Σύµβαση για τη ∆ιατήρηση της Άγριας Ζωής και του Φυσικού 

Περιβάλλοντος της Ευρώπης (Σύµβαση της Βέρνης) 

Ο στόχος της Σύµβασης της Βέρνης (Official Journal of the European Communities, 

1982) είναι να διασφαλιστεί η διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των 

φυσικών οικοτόπων, µέσω της συνεργασίας µεταξύ των κρατών. Η Σύµβαση της 

Βέρνης υπογράφτηκε στις 19 Σεπτεµβρίου 1979, υιοθετήθηκε επίσηµα από την (τότε) 

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα µε απόφαση του Συµβουλίου 82/72/ΕΟΚ στις 3 

∆εκεµβρίου 1981 και τέθηκε σε ισχύ στις 6 Ιουνίου 1982.      

Το σκεπτικό στης Σύµβασης της Βέρνης είναι ότι η άγρια πανίδα και χλωρίδα 

αποτελούν φυσική κληρονοµιά µεγάλης αξίας που πρέπει να διατηρηθεί και να 



παραδοθεί στις επόµενες γενιές και ότι εκτός από τα εθνικά προγράµµατα 

προστασίας, είναι αναγκαίο να συνεργαστούν τα συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την 

υποχρέωση της προώθησης των εθνικών πολιτικών για τη διατήρηση της άγριας 

χλωρίδας, πανίδας και των φυσικών οικοτόπων και την προώθηση της εκπαίδευσης 

και της διάδοσης των πληροφοριών σχετικά µε την ανάγκη για τη διατήρηση των 

ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας καθώς και των οικοτοπών τους (Europa, 

2006). 

Επίσης, τα κράτη µέλη καλούνται να λάβουν τα κατάλληλα νοµοθετικά και 

διοικητικά µέτρα για την προστασία συγκεκριµένων ειδών άγριας χλωρίδας. Η 

σύµβαση απαγορεύει την εκ’ προθέσεως αποκοµιδή καθώς και τη συλλογή, κοπή ή 

ξερίζωµα των φυτών αυτών. Ακόµα απαγορεύει την εσκεµµένη διατάραξη 

συγκεκριµένων ειδών της άγριας πανίδας, ιδίως κατά τη περίοδο της αναπαραγωγής, 

εκτροφής και τη χειµερία νάρκη, την εκ’ προθέσεως καταστροφή ή συλλογή των 

αυγών από το φυσικό τους περιβάλλον, και την κατοχή και το εµπόριο των ζώων 

συµπεριλαµβανοµένων και των ταριχευµένων ζώων. 

Κάθε εκµετάλλευση της άγριας πανίδας πρέπει να ρυθµιστεί έτσι ώστε να 

διατηρηθούν οι πληθυσµοί εκτός κινδύνου (π.χ., προσωρινή ή τοπική απαγόρευση της 

εκµετάλλευσης). Όµως η Σύµβαση της Βέρνης προβλέπει και εξαιρέσεις στις 

ανωτέρω διατάξεις που σχετίζονται, για παράδειγµα, µε την προστασία της χλωρίδας 

και της πανίδας ή µε το συµφέρον της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας. Ακόµα όσον 

αφορά τους σκοπούς της έρευνας και της εκπαίδευσης επιτρέπεται µε αυστηρά 

ελεγχόµενους όρους η διατήρηση και η ορθολογική εκµετάλλευση ορισµένων άγριων 

ζώων και φυτών σε µικρούς αριθµούς (Europa, 2006). 

 

2.2.2 Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα  

Η Ευρωπαϊκή ένωση αποτελεί Μέλος της CBD. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

υπέγραψε την CBD στη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την 

Ανάπτυξη που διεξήχθη στο Ρίο ντε Τζανέιρο τον Ιούνιο του 1992. Στη συνέχεια, µε 

την απόφαση του Συµβουλίου 93/626/ΕΟΚ που πάρθηκε στης 25 Οκτωβρίου του 

1993, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε έγκριση της CBD. Η παραπάνω απόφαση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπογράψει και να εγκρίνει την CBD πάρθηκε διότι τις 

τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σηµαντική συρρίκνωση της βιοποικιλότητας λόγω 



των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (ρύπανση, αποψίλωση κ.τ.λ.). Σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις, έως και το 24% των ειδών ορισµένων κατηγοριών, όπως οι πεταλούδες, 

τα πτηνά και τα θηλαστικά, έχουν πλέον εκλείψει από την επικράτεια ορισµένων 

χωρών της Ευρώπης (Europa, 2007). 

 

2.2.3 Η Σύµβαση της Βαρκελώνης για την Προστασία της Μεσογείου 

Η Σύµβαση της Βαρκελώνης ψηφίστηκε στης 25 Ιουλίου του 1977 στη Βαρκελώνη 

µε απόφαση του Συµβουλίου 77/585/ΕΟΚ µε σκοπό την προστασία και τη βελτίωση 

του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος της Μεσογείου, προωθώντας 

ταυτόχρονα περιφερειακά και εθνικά σχέδια που συµβάλλουν στην αειφόρο 

ανάπτυξη. 

Η παραπάνω Σύµβαση τροποποιήθηκε στις 13 Σεπτεµβρίου του 2010 στη Βαρκελώνη 

µε απόφαση του Συµβουλίου 2010/631/ΕΕ σχετικά µε τη σύναψη, εξ’ ονόµατος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτοκόλλου για την ολοκληρωµένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών της Μεσογείου για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου. Η συγκεκριµένη απόφαση πάρθηκε από 

22 συµβαλλόµενα µέρη τα οποία είναι η Αλβανία, η Αλγερία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 

η Κύπρος, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Κροατία, η Αίγυπτος, η Ισπανία, η Γαλλία, η 

Ελλάδα, η Ιταλία, το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Λιβύη, η Μάλτα, το Μαρόκο, το Μονακό, 

το Μαυροβούνιο, η Σλοβενία, η Συρία, η Τυνησία και η Τουρκία. Συνολικά, µε τις 

έως σήµερα τροποποιήσεις, ο αρχικός σκοπός της Σύµβασης που ήταν η 

καταπολέµηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θαλάσσης διευρύνθηκε και τώρα 

περιλαµβάνει και το σχεδιασµό και την ολοκληρωµένη διαχείριση του παράκτιου 

περιβάλλοντος της Μεσογείου. 

Μεταξύ άλλων, η Σύµβαση προβλέπει τη συνεργασία που πρέπει να γίνει µεταξύ των 

ναυτιλιακών εταιρειών σχετικά µε την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία στη 

Μεσόγειο Θάλασσα και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης την καταπολέµηση αυτής 

της ρύπανσης. Η συνεργασία επικεντρώνεται στη διατήρηση και στην προώθηση 

σχεδίων έκτακτης ανάγκης µε σκοπό την ανάκτηση πιθανών επιβλαβών και 

επικίνδυνων ουσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα. Ακόµα η Σύµβαση έχει ως στόχο την 

αειφόρο ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών, την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων, 

τη διατήρηση των ακτών καθώς επίσης και τη µείωση της κλιµατικής αλλαγής 

(Europa, 2011α).  



 

2.2.4 Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για το 2020 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχεδιάσει τη στρατηγική της για την προστασία και τη 

βελτίωση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη µέχρι το 2020. Η συγκεκριµένη 

στρατηγική θέτει έξι στόχους οι οποίοι καλύπτουν τους βασικούς παράγοντες 

απώλειας της βιοποικιλότητας και οι οποίοι θα βοηθήσουν στη µείωση των διαφόρων 

πιέσεων που δέχεται η φύση. Η πράξη για την παραπάνω στρατηγική ανακοινώθηκε 

από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 3 Ιουνίου του 2011 µε τίτλο «Η 

ασφάλεια ζωής µας, το φυσικό µας κεφάλαιο: στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για τη βιοποικιλότητα µε ορίζοντα το 2020». 

Ο πρώτος στόχος αφορά στη διατήρηση και στην αποκατάσταση της φύσης. Αυτό θα 

επιτευχθεί εάν εφαρµοσθούν αποτελεσµατικά οι οδηγίες για «τα πτηνά» και «τα 

ενδιαιτήµατα» οι οποίες αποτελούν το κύριο µέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε θέµατα βιοποικιλότητας. Ως «ενδιαιτήµατα» ορίζεται το φυσικό 

περιβάλλον στο οποίο ζει και αναπαράγεται ένα είδος, ένας πληθυσµός ή µια 

βιοκοινότητα. Η οδηγία για «τα πτηνά» µε τον υπ’ αριθµόν 79/409 ψηφίστηκε στις 2 

Απριλίου του 1979 και αντικείµενο αυτής της οδηγίας είναι η υποχρέωση των κρατών 

µελών, να λάβουν τα αναγκαία µέτρα µε σκοπό να διατηρηθεί ή να προσαρµοσθεί ο 

πληθυσµός όλων των ειδών των πτηνών σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα 

στις οικολογικές, επιστηµονικές και µορφωτικές απαιτήσεις, λαµβάνοντας ωστόσο, 

υπόψη τις οικονοµικές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις. Για παράδειγµα η δηµιουργία 

του δικτύου Natura 2000, το οποίο είναι το µεγαλύτερο δίκτυο προστατευόµενων 

περιοχών παγκοσµίως , είναι απόρροια των παραπάνω οδηγιών. Παρ’ όλα αυτά για 

να επιτευχθεί ο πρώτος στόχος της συγκεκριµένης στρατηγικής, θα πρέπει τα κράτη 

µέλη να εφαρµόσουν καλύτερα την παρούσα νοµοθεσία. Πιο συγκεκριµένα, είναι 

αναγκαίο να διαχειριστούν και να αποκατασταθούν κατάλληλα οι περιοχές Natura 

2000, επενδύοντας τους αναγκαίους πόρους σε αυτές. Οι δράσεις αυτές θα 

συνδράµουν στη µείωση της απώλειας της βιοποικιλότητας και θα οδηγήσουν στην 

αποκατάσταση της µέχρι το 2020. 

Ο δεύτερος στόχος έχει σχέση µε τη διατήρηση και τη βελτίωση των 

οικοσυστηµάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν προστασία της βιοποικιλότητας. 

Τα µέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για τη διατήρηση και τη βελτίωση των 

οικοσυστηµικών υπηρεσιών (π.χ., της επικονίασης των καλλιεργειών από τις 



µέλισσες) είναι η επίτευξη της προσέγγισης «µηδενική καθαρή απώλεια» για τα 

οικοσυστήµατα και τις υπηρεσίες µέχρι το 2015, η εισαγωγή της πράσινης υποδοµής 

στον χωροταξικό σχεδιασµό και η αποκατάσταση του 15% των υποβαθµισµένων 

οικοσυστηµάτων µέχρι το 2020.  

Ακόµη, ο τρίτος στόχος έχει να κάνει µε τη διασφάλιση της αειφορίας της γεωργίας 

και της δασοκοµίας. Μέχρι το 2020, θα πρέπει να αυξηθεί στο µέγιστο δυνατό ο 

αριθµός των καλλιεργούµενων εκτάσεων (βοσκότοποι, γαίες που βρίσκονται στα 

βουνά και µόνιµες καλλιέργειες) στις οποίες εφαρµόζονται µέτρα σχετιζόµενα µε τη 

βιοποικιλότητα. Τα σχέδια δασικής διαχείρισης για το σύνολο των δασών που είναι 

στην κυριότητα του ∆ηµοσίου και τις δασικές εκµεταλλεύσεις που ξεπερνούν ένα 

ορισµένο µέγεθος θα εφαρµοστούν µέχρι το 2020. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν 

αειφόρο δασική διαχείριση ώστε να εγκριθεί η χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη. 

Επιπλέον, ο τέταρτος στόχος αφορά στην εξασφάλιση της αειφόρου χρήσης των 

αλιευτικών πόρων. Τα µέτρα τα οποία ψηφιστήκαν στα πλαίσια της κοινής αλιευτικής 

πολιτικής θα πρέπει να είναι ικανά ώστε να επιτευχθεί η Μέγιστη Βιώσιµη Απόδοση 

(ΜΒΑ) των αλιευτικών πόρων έως το 2015. Γι’ αυτό το λόγο, είναι πολύ σηµαντικό 

να επιτευχθεί εκείνη η πληθυσµιακή κατανοµή ανά ηλικία και µέγεθος η οποία 

σχετίζεται µε το υγιές απόθεµα των αλιευτικών πόρων. Εάν υπάρξει µία σωστή 

διαχείριση της αλιείας χωρίς σοβαρές δυσµενείς επιπτώσεις στα άλλα αποθέµατα, 

είδη και οικοσυστήµατα θα υπάρξει µεγάλη πιθανότητα να επιτευχθεί καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση έως το 2020. 

Ο πέµπτος στόχος έχει να κάνει µε τη καταπολέµηση των χωροκατακτητικών ξένων 

ειδών. Η νοµοθεσία η οποία ακολουθείται έως σήµερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

για τη διαχείριση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών περιορίζεται µόνον στη  χρήση 

στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών. Όµως τα είδη 

αυτά αποτελούν µεγάλη απειλή για τη βιοποικιλότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι 

κρίνεται απαραίτητο να ταχτοποιηθούν, να αποµονωθούν και να ελέγχεται η είσοδος 

των χωροκατακτητικών ξένων ειδών ώστε να προλαµβάνεται η εµφάνιση νέων ειδών. 

Γι’ αυτό το λόγο η Επιτροπή θα καλύψει τις ελλείψεις της πολιτικής κατά των 

χωροκατακτητικών ξένων ειδών µε ειδική νοµοθετική πράξη. 

Τέλος, ο έκτος στόχος αφορά στην αντιµετώπιση της παγκόσµιας κρίσης της 

βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναγκαίο να συµβάλλει περισσότερο 

στην αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας σε παγκόσµιο επίπεδο, ώστε να 



πετύχει τις δεσµεύσεις που ανέλαβε κατά τη διάρκεια της 10ης Συνδιάσκεψης των 

Μερών της CBD στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας το 2010. Στην συγκεκριµένη 

συνδιάσκεψη η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσµεύτηκε να βγάλει εις πέρας επιτυχώς τους 

στόχους που ορίστηκαν από το παγκόσµιο Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιοποικιλότητα 

2011-2020. Επίσης δεσµεύτηκε να χρησιµοποιήσει πρόσθετους χρηµατοδοτικούς 

πόρους οι οποίοι θα είναι αντάξιοι απέναντι στην ιδιαιτερότητα της προστασίας της 

παγκόσµιας βιοποικιλότητας. Ακόµη η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε να εφαρµόσει το 

πρωτόκολλο Ναγκόγια αναφορικά µε την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τη 

δίκαιη και ισότιµη συµµετοχή στα οφέλη που απορρέουν από τη χρησιµοποίηση του 

(Europa, 2011β).  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

 

Στην ενότητα αυτή παραθέτουµε ορισµένα παραδείγµατα πρακτικών που έχουν 

εφαρµοστεί για την προστασία της βιοποικιλότητας κυρίως στην Ελλάδα αλλά και σε 

διεθνές επίπεδο, από τα οποία άλλα είχαν θετικά και άλλα αρνητικά αποτελέσµατα. 

Πρώτα, θα κάνουµε αναφορά στο πρωτοποριακό πάρκο που έχει δηµιουργηθεί στη 

χώρα µας το οποίο µας µαθαίνει να σεβόµαστε και να κατανοούµε την αξία της 

βιοποικιλότητας. Στη συνέχεια,  θα µιλήσουµε και για ορισµένες πρωτοβουλίες που 

έχουν γίνει µε σκοπό την αποκατάσταση κάποιων λατοµείων. Τέλος, θα αναφέρουµε 

κάποιες πρακτικές οι οποίες δεν είχαν τον κατάλληλο σχεδιασµό και οργάνωση και 

έτσι είχαν αρνητικές συνέπειες για τη βιοποικιλότητα.       

 

 

3.1 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1.1 «ΤΗΘΥΣ»: Το πρώτο oικοτουριστικό-ιχθυοτροφικό πάρκο στην Ελλάδα 

Στον ∆ήµο ∆ίου-Ολύµπου δηµιουργήθηκε το πρώτο ιχθυοτροφικό-oικοτουριστικό 

πάρκο της Ελλάδας µε το όνοµα Τηθύς το οποίο λειτουργεί σε ένα ξεχασµένο 

υγροβιότοπο. Το Τηθύς ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 21 Οκτωβρίου του 2012 και  

πρόκειται για έναν χώρο 3.000 στρεµµάτων που µπορεί να υποδέχεται ντόπιους και 

ξένους επισκέπτες.4  

Πρόκειται για τον υγροβιότοπο του Παπαπουλίου στους Νέους Πόρους Πιερίας, µια 

περιοχή µέχρι πρότινος χρησιµοποιούταν για παράνοµο κυνήγι, απόρριψη 

                                                 
4 Σύµφωνα µε την ελληνική µυθολογία, η Τηθύς ήταν Τιτανίδα, κόρη του Ουρανού και της Γαίας, 

αδελφή και σύζυγος του Ωκεανού. 



σκουπιδιών, και παράνοµη καλλιέργεια. Σήµερα αυτή η περιοχή συνεχώς αλλάζει και 

µεταµορφώνεται. 

H µεταµόρφωση αυτής της περιοχής ξεκίνησε µε πρωτοβουλία ντόπιων κατοίκων της 

περιοχής του Ανατολικού Ολύµπου, οι οποίοι επιδίωξαν να αξιοποιήσουν τον πλούτο 

του υγροβιότοπου, προσφέροντάς του περιβαλλοντική προστασία µε ήπιας µορφής 

ανάπτυξη δια της επιστηµονικής γνώσης και έρευνας, προωθώντας έτσι µια νέου 

τύπου ανάπτυξη για την Πιερία. Για το σκοπό αυτό, οι κάτοικοι της περιοχής 

εκπόνησαν και κατέθεσαν µελέτες στα αρµόδια υπουργεία, έλαβαν τις απαραίτητες 

αδειοδοτήσεις και κατέθεσαν προσωπική εργασία και ιδία κεφάλαια προκειµένου να 

δηµιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για άνοιγµα του υγροβιότοπου στο 

ευρύ κοινό, ως πρότυπο πάρκο.  

«Ο υγροβιότοπος που καταλαµβάνει συνολική έκταση 3.000 στρεµµάτων µε λεκάνη 

απορροής 16 km2, δηµιουργήθηκε από τη ροή του ποταµού Παπαπούλι και από την 

επίδραση της παλίρροιας της θάλασσας, σχηµατίζοντας ένα δίκτυο υδάτινων 

θυλάκων στη χερσαία έκταση, στους οποίους διαβιεί πληθώρα ειδών ιχθυοπανίδας 

και ορνιθοπανίδας. Η συνεχής ανάµειξη ποσοτήτων γλυκού και θαλασσινού νερού σε 

συνδυασµό µε τις περιβαλλοντικές εκεί συνθήκες καθιστούν τον υγροβιότοπο ένα 

τροφικά πλούσιο οικοσύστηµα» (Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, 2013α). 

Στο υδάτινο τµήµα του Τηθύς λαµβάνουν χώρα µια σειρά από δραστηριότητες. 

Παράδειγµα αποτελεί η  εκτροφή υδρόβιων ειδών µέσω παραδοσιακών 

εγκαταστάσεων και εργαλείων και µε στόχο την πιστοποίηση των αλιευµάτων ως 

βιολογικά προϊόντα. 

Στο χερσαίο τµήµα του πάρκου αναπτύσσονται οικοτουριστικές και περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες. Έχει αναπτυχθεί εκεί µια οριοθετηµένη πεζοπορική διαδροµή 

περίπου 1.000 µέτρων όπου παρέχονται πληροφορίες για την χλωρίδα και την πανίδα 

του υγροβιότοπου µε ειδικές ενηµερωτικές πινακίδες. Παράλληλα ο επισκέπτης έχει 

την ευκαιρία να θαυµάσει την ευρύτερη περιοχή του υγροβιότοπου και να δει, 

ανάλογα βέβαια µε την εποχή διάφορα πουλιά όπως ερωδιούς, κύκνους, πάπιες, 

φαλαρίδες, φλαµίνγκο και γλάρους. Επιπλέον ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να 

πληροφορηθεί για την ορθολογική διαχείριση του υγροβιότοπου (π.χ. κάλυψη του 

συνόλου των ενεργειακών αναγκών του πάρκου αποκλειστικά από ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας) και την εξυγίανση αυτού του τόπου από αρνητικές παρεµβάσεις του 

παρελθόντος, όπως είναι η αποκατάσταση παλαιών χωµατερών και η διευθέτηση τους 



σε λίµνες µε εγκατεστηµένα σπάνια είδη πανίδας (Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, 

2013α).  

Πέραν των παραπάνω, το Τηθύς προσφέρεται και ως πεδίο ανάπτυξης επιστηµονικής 

έρευνας, µε την πραγµατοποίηση επισκέψεων προπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος 

Βιολογίας του Αριστοτελείου πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και την υλοποίηση 

µεταπτυχιακών διατριβών µεταπτυχιακές διατριβές του ίδιου τµήµατος (Γενική 

Γραµµατεία Νέας Γενιάς, 2013α). 

 

3.1.2 Εργοστάσιο Μηλακίου και αποκατάσταση λατοµείων 

Το εργοστάσιο Μηλακίου ιδρύθηκε το 1982 και είναι το πιο σύγχρονο εργοστάσιο 

της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Βρίσκεται κοντά στο Αλιβέρι στη Νότια Εύβοια και από την 

έναρξη της λειτουργίας του ακολουθείται ένα πρόγραµµα διαχείρισης και 

αποκατάστασης για την προστασία των φυσικών οικοσυστηµάτων και την ενίσχυση 

της βιοποικιλότητας. 

Ευθύνη του εργοστασίου είναι η σωστή διαχείριση των λειτουργιών και ο 

αποτελεσµατικός έλεγχος των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Μεταξύ άλλων 

στοχεύει στην πιο αποτελεσµατική χρήση φυσικών πόρων και αναζητεί τρόπους για 

τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Για το σκοπό αυτό διαστρώθηκαν 70.000 κυβικά 

µέτρα χώµατος µε έξοδα του εργοστασίου Μηλακίου στην θέση όπου βρισκόταν ένα 

παλιό λατοµείο ασβεστόλιθου, και δηµιουργήθηκε ένα στρώµα 0,80-1,5 µέτρων για 

την κάλυψη της λατοµικής περιοχής, η οποία ήταν αποτέλεσµα εκµετάλλευσης 

λατοµείων. Επίσης, στο εν λόγω λατοµείο, οι αναβαθµίδες ύψους 10 µέτρων έδωσαν 

τη δυνατότητα φύτευσης δέντρων (πεύκα, ακακίες, αγριελιές, κυπαρίσσια, κ.ά.). 

Ωστόσο µετά από συµφωνία µε την αρχαιολογική υπηρεσία υιοθετήθηκε ένα 

καλύτερο σχέδιο αποκατάστασης σύµφωνα µε το οποίο η κλίση των αναβαθµίδων 

άλλαξε, ώστε να µη µοιάζει πλέον µε πρώην λατοµείο. 

Επιπλέον, το εργοστάσιο Μηλακίου σύνδραµε στην αποκατάσταση του πρώην 

λατοµείου σχιστόλιθου στην περιοχή Κατακαλού, στην Εύβοια. Μια έκταση 50.000-

55.000 τ.µ. φυτεύτηκε µε ελαιόδεντρα και αµπέλια για να εναρµονίζεται µε το τοπικό 

φυσικό περιβάλλον. Ως αποτέλεσµα, από το 1982 έχουν φυτευτεί στην περιοχή 

περισσότερα από 110.000 δέντρα και θάµνοι σε µία έκταση 80 στρεµµάτων. Ο 

προϋπολογισµός αυτού του σχεδίου προβλέπει την ετήσια επένδυση τουλάχιστον 

50.000 ευρώ για την ανάπλαση του τοπίου. (Όµιλος Lafarge, 2013α). 



 

3.1.3 Αποκατάσταση λατοµείου αδρανών υλικών στην Άραξο 

Στα πλαίσια του προγράµµατός του για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της 

προστασίας της φυσικής κληρονοµιάς, ο τοµέας των αδρανών υλικών του οµίλου 

Lafarge ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2010, σε συνεργασία µε το Βοτανικό Ινστιτούτο 

του Πανεπιστηµίου Πατρών και το Βοτανικό Κήπο της Βρέστης (Conservatoire 

Botanique National de Brest) της Γαλλίας, την καλλιέργεια προστατευόµενων και µη 

τοπικών φυτικών ειδών, µε στόχο την αποκατάσταση του λατοµείου αδρανών υλικών 

στην Άραξο. 

Ένα από αυτά τα τοπικά φυτικά είδη είναι το Centaurea neideri. Πρόκειται για σπάνιο 

ελληνικό ενδηµικό φυτό που βρίσκεται υπό καθεστώς ειδικής προστασίας βάσει της 

Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Οικοτόπους και της Σύµβασης της 

Βέρνης. Αυτό το σπάνιο φυτό βρίσκεται στην περιοχή όπου λειτουργεί το λατοµείο 

αδρανών υλικών στην Άραξο και για τη διασφάλιση του µέλλοντος αυτού του είδους 

υλοποιήθηκε αρχικά ένα πρόγραµµα συλλογής σπόρων από τις πολύ περιορισµένες 

περιοχές στις οποίες. Η επεξεργασία, η ευδοκίµηση και η ανάπτυξη των σπόρων 

πραγµατοποιήθηκε στο Βοτανικό Ινστιτούτο του Πανεπιστηµίου Πατρών και τα 

νεαρά φυτά στη συνέχεια µεταφυτεύτηκαν στο λατοµείο για να εγκλιµατιστούν 

(Όµιλος Lafarge, 2013β). 

Την άνοιξη του 2011 περισσότερα από χίλια φυτά Centaurea niederi είχαν 

εγκατασταθεί σε ειδικές περιοχές εντός του λατοµείου, όπου αποτελούν κέντρα 

διάδοσης και το ποσοστό επιτυχίας της καλλιέργειάς τους ήταν πάνω από 70%, το 

οποίο κρίνεται ως άκρως ικανοποιητικό. Όπως αναφέρει ο Όµιλος Lafarge (2013β), 

οι καλλιεργούµενες εκτάσεις εξακολουθούν να υπόκεινται σε παρακολούθηση, µε 

ιδιαίτερη εστίαση στις επιδράσεις των ανταγωνιστικών ειδών και στην ικανότητα των 

φυτών να αποικίσουν και σε άλλες περιοχές. 

 

 

3.2 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 



3.2.1 Κίνδυνος από την τυχαία ή τεχνητή εισαγωγή ειδών σε οικοσυστήµατα 

<<Η εισαγωγή ξενικών ειδών σε µια περιοχή είναι συνήθως επικίνδυνη για την 

υπάρχουσα βιοποικιλότητά της. Ο λόγος είναι ότι τα «εισαγόµενα είδη συχνά 

ανταγωνίζονται τα ενδηµικά ή, αν πρόκειται για άτοµα του ίδιου είδους, 

διασταυρώνονται µε αυτά και η ανάµειξη αυτή του γενετικού τους υλικού τροποποιεί 

τις συχνότητες των γονιδιακών χαρακτηριστικών του πληθυσµού» (Παιδαγωγική 

Οµάδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς, 2013). 

Επιπλέον, όταν απουσιάζουν οι φυσικοί µηχανισµοί περιορισµού της πληθυσµιακής 

αύξησης των εισαγόµενων ειδών, η ισορροπία του οικοσυστήµατος διαταράσσεται 

άµεσα. Αυτό µπορεί να οδηγήσει στην κατακυρίευση περιοχών από συγκεκριµένα 

είδη και την εξαφάνιση άλλων και στη µείωση της βιοποικιλότητας των 

συγκεκριµένων περιοχών. Φυσικά, η εισαγωγή ξένων ειδών σε µια περιοχή µπορεί να 

γίνεται και τυχαία µέσω, π.χ., τυχαίας µεταφοράς φυτικών σπόρων, αβγών, εντόµων 

και µικροβίων. 

Στην Ελλάδα, παράδειγµα των παραπάνω αποτελεί η χρησιµοποίηση της 

φραγκοσυκιάς για την δηµιουργία φραχτών. Πρόκειται για ένα φυτό που 

αναπτύσσεται στο Μεξικό και το µέγεθος του πληθυσµού του περιορίζεται από ένα 

µικρό έντοµο που ζει εκεί. Επειδή στην Ελλάδα δεν υπάρχει το έντοµο αυτό, η 

ανάπτυξη της φραγκοσυκιάς, όπου χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία φραχτών, είχε 

ως αποτέλεσµα την εξαφάνιση τοπικών φυτικών ειδών (Παιδαγωγική Οµάδα του 

Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς, 2013). 

 

3.2.2 Προβλήµατα κατά την προστασία βιοτόπων στο ∆ίκτυο ΝΑΤURA 2000 

Το ∆ίκτυο NATURA 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο περιοχών, οι 

οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι 

σηµαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι περιοχές που βρίσκονται στο ∆ίκτυο NATURA 

είναι προστατευόµενες και υπόκεινται σε συγκεκριµένο πλαίσιο διαχείρισης. 

∆υστυχώς, σε αντίθεση µε την ξηρά, η  προστασία του παράκτιου και του θαλάσσιου 

χώρου δεν είναι πάντα εφικτή. Γι’ αυτό το λόγο το ∆ίκτυο ΝΑΤURA 2000 κρίνεται 

ιδιαίτερα ελλιπές σε ότι αφορά στην αναγνώριση κυρίως υπεράκτιων θαλάσσιων 

προστατευόµενων περιοχών. Όπως αναφέρει το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS (2011), 

από τις 25000 φυσικές περιοχές που καλύπτει το ∆ίκτυο ΝΑΤURA 2000 στον 

ευρωπαϊκό χώρο, µόνο οι 1800 είναι εν µέρει ή πλήρως θαλάσσιες περιοχές. 



Επίσης, αποτελεί γεγονός ότι σε περιοχές που βρίσκονται στο ∆ίκτυο NATURA 

2000, τις περισσότερες φορές, κατά τη δηµιουργία σχεδίων δράσης και ανάπτυξης 

υποδοµών, οι προδιαγραφές που ορίζονται υπό το πρίσµα NATURA 2000 

λαµβάνονται υπ’ όψιν πολύ αργά ή παραµένουν µόνο στα χαρτιά και δεν περνούν σε 

κάποιο στάδιο υλοποίησης. Επιπλέον πρόβληµα δηµιουργείται από την έλλειψη 

ενηµέρωσης της τοπικής κοινωνίας σχετικά µε οικονοµική σηµασία της 

βιοποικιλότητας και τα γενικότερα οφέλη από την προστασία της. Όπως είναι 

αναµενόµενο τα παραπάνω µπορούν να αποτελέσουν πηγές συγκρούσεων, 

καθυστερήσεων αλλά και οικονοµικής και φυσικής ζηµίας (∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 

SOS, 2011).  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΤΕΘΕΙ 

 

 

 

 

Στην Ελλάδα, δυστυχώς, υπάρχουν πολλά προβλήµατα τα οποία σχετίζονται µε την 

προστασία της βιοποικιλότητας αφού λείπει ο σωστός προγραµµατισµός και οι 

οργανωµένες δράσεις. Όσον αφορά την χλωρίδα που διαθέτει η Ελλάδα, η οποία 

είναι από τις πλουσιότερες της Μεσογείου, υπάρχει µεγάλο πρόβληµα διατήρησής 

της. Όµως και η πανίδα στη χώρα µας παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα και 

ορισµένα είδη που κινδυνεύουν υπό εξαφάνιση ζουν µόνο στον ελληνικό χώρο. 

Επιπλέον, άµεσο κίνδυνο παρουσιάζουν τα όρνια που ζουν στην Ελλάδα επειδή 

απουσιάζει ο σωστός σχεδιασµός για την χωροθέτηση των αιολικών πάρκων. Όσον 

αφορά την νοµοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα, έχουν ψηφιστεί κατά καιρούς 

διάφοροι νόµοι που στοχεύουν στην διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά σε 

ορισµένες περιπτώσεις δυστυχώς δεν εφαρµόζονται. 

        
 

4.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α 

 

4.1.1 Προβλήµατα σχετικά µε την χλωρίδα στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα έχει µια από τις πλουσιότερες χλωρίδες στην Ευρώπη αναλογικά µε την 

έκτασή της καθώς σε αυτήν εντοπίζονται 6.300 είδη και υποείδη φυτών 

(Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα, 2013α). Είναι γεγονός όµως ότι στην Ελλάδα, ιδίως 

µέσα στον εικοστό αιώνα, και εξ’ αιτίας της µη-αειφόρου διαχείρισης του 

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, επηρεάστηκαν αρνητικά και σε µεγάλο 

βαθµό τα φυτικά είδη και οι βιότοποι,  µε συνέπεια απώλειες βιοποικιλότητας όσον 

αφορά στη χλωρίδα. 



Η εικόνα που παρουσιάζει η ελληνική χλωρίδα είναι ανακριβής καθώς υπάρχουν 

προβλήµατα πληρότητας της γνώσης µας γι αυτήν. Κατ’ αρχήν δεν υπάρχει πλήρης 

κατάλογος των ενδηµικών φυτών που βρίσκονται στην Ελλάδα και οι ενέργειες που 

γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση είναι αποσπασµατικές και µε ελλείψεις 

πληρότητας. Επίσης δεν υπάρχει επίσηµο µητρώο των σπανίων και των 

απειλούµενων ειδών προς εξαφάνιση αλλά ούτε γνωρίζουµε τις απειλές τις οποίες 

δέχονται. Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει πλήρης 

και ολοκληρωµένη καταγραφή της ελληνικής χλωρίδας (Βιοποικιλότητα στην 

Ελλάδα, 2013α). 

Κάποια στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από τον κατάλογο απειλούµενων φυτών 

στην Ελλάδα που έδωσε στη δηµοσιότητα η εταιρεία «Ύλη-Προστασία και 

∆ιαχείριση Περιβάλλοντος» (Ύλη-Προστασία και ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος, 2010). 

Σύµφωνα µε τον κατάλογο αυτό, το ένα στα τέσσερα είδη των ενδηµικών φυτών της 

ελληνικής γης απειλείται µε εξαφάνιση. Σύµφωνα µε τον ίδιο κατάλογο, 364 είδη 

φυτών που φύονται στην Ελλάδα κατατάσσονται στα πλέον απειλούµενα, δηλαδή 

ανήκουν στις κατηγορίες αφανισθέντα και τρωτά. Τα 218 των απειλούµενων φυτών 

είναι ενδηµικά τοπικά είδη δηλαδή είδη που βρίσκονται µόνο σε µια περιοχή, σε ένα 

βουνό ή σε ένα νησί, ενώ άλλα εξήντα έξι είναι ενδηµικά που βρίσκονται σε δύο-τρία 

βουνά ή νησιά και άλλα είκοσι οχτώ είναι ελληνικά ενδηµικά. ∆ηλαδή, ένα µεγάλο 

ποσοστό από τα 1300 περίπου ενδηµικά φυτά της Ελλάδας απειλείται σε µεγάλο 

βαθµό. Τα υπόλοιπα απειλούµενα είδη φυτών είναι εισαγόµενα.  

 

4.1.2 Προβλήµατα σχετικά µε την πανίδα στην Ελλάδα 

Σύµφωνα µε το Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα (2013β), ο συνολικός αριθµός των ήδη 

γνωστών ζωικών ειδών στην Ελλάδα ανέρχεται κατά προσέγγιση στις 50.000, µε την 

πλειοψηφία των ειδών να ανήκει στα έντοµα. Η ίδια πηγή αναφέρει επίσης ότι στις 

καλύτερα γνωστές οµάδες ζώων (σπονδυλωτά, εχινόδερµα και µαλάκια) έχουν 

καταγραφεί περίπου 1.500 ενδηµικά είδη σε σύνολο 5.500 (ενδηµισµός 25%), µε τις 

σηµαντικότερες περιοχές ενδηµισµού να είναι η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η 

Πελοπόννησος, τα βουνά της Ηπειρωτικής Ελλάδας και σε µικρότερο βαθµό τα Ιόνια 

νησιά (Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα, 2013β).  

Οι εξελίξεις των πληθυσµών σε ορισµένα είδη της ελληνικής πανίδας δείχνουν 

µείωση των πληθυσµών. Για παράδειγµα, τα αρπακτικά δείχνουν να µειώνονται µε 



ραγδαίους ρυθµούς. Πιο συγκεκριµένα, ο γυπαετός αριθµεί µόνο 5 ζευγάρια, τα οποία 

εντοπίζονται βρίσκονται στην Κρήτη, ενώ µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1990 

εντοπιζόταν και στα βουνά της Στερεάς Ελλάδας. Περισσότερο αισιόδοξη είναι η 

εικόνα που παρουσιάζει ο πληθυσµός της αρκούδας. Όµως, η αρκούδα συνεχίζει να 

απειλείται ως είδος στη χώρα µας και η µικρή αύξηση του πληθυσµού της συνεχίζει 

να συνοδεύεται από θανάτους από µη φυσικά αίτια (τροχαία ατυχήµατα, 

πυροβολισµοί και δηλητηριασµένα δολώµατα) (Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα, 

2013β). 

Επίσης οι επιστήµονες διερευνούν την πιθανότητα το λύγκα να µην έχει εξαφανιστεί 

οριστικά στη χώρα µας, αλλά να έχουν αποµείνει στη Βόρεια Πίνδο ορισµένα λύγκα  

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν πραγµατοποιηθεί δύο προγράµµατα µε στόχο την 

καταγραφή του πληθυσµού λύγκα στον ελληνικό χώρο, ένα από την περιβαλλοντική 

οργάνωση Αρκτούρος και ένα από το Πανεπιστήµιο Αθηνών. Οι πιο αξιόπιστες 

µαρτυρίες καταγράφηκαν στην περιοχή της Βόρειας Πίνδου. Όπως αναφέρει σε 

άρθρο της η εφηµερίδα Το Βήµα (Τράτσα, 2011), το 1975 καταγράφτηκε ένα 

σκοτωµένο λύγκα στην κοιλάδα του Αώου, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 

υπήρχαν ενδείξεις για ζηµιές σε οικόσιτα ζώα από λύγκα. Επίσης, είναι 

επιβεβαιωµένη η παρουσία ενός θηλυκού λύγκα µε το µικρό της στις αρχές της 

δεκαετίας του ‘90 στην περιοχή αυτή. Πιο πρόσφατες µαρτυρίες αφορούν την 

περιοχή του Γράµµου και του Βοΐου και αφορούν σε καταγραφή ιχνών λύγκα στο 

χιόνι το έτος 2001 και σε εµφάνιση δύο ατόµων του είδους τον Ιούλιο του έτους 2004 

(Τράτσα, 2011). 

Σύµφωνα µε το «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας» του WWF 

Ελλάς, δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη µόνιµου αναπαραγωγικού πληθυσµού 

στην Ελλάδα και γι’ αυτό το λόγο το λύγκα χαρακτηρίζεται ως «κρισίµως 

κινδυνεύον» είδος. Οι αιτίες εξαφάνισης του λύγκα από την Ελλάδα είναι κυρίως η 

καταστροφή των δασών για τη δηµιουργία βοσκοτόπων, η ανάπτυξη της υλοτοµίας 

τις δεκαετίες του ‘60 και του ’70 και η εκτεταµένη διάνοιξη δασικών δρόµων στους 

ορεινούς όγκους που διευκόλυνε το κυνήγι ειδών µε τα οποία τρέφονταν τα λύγκα 

(κόκκινο ελάφι, άγριο γίδι, ζαρκάδι, λαγός, κ.ά.) (Τράτσα, 2011).  

Ένα ακόµα ένα σαρκοφάγο στο οποίο πρέπει να κάνουµε αναφορά είναι το τσακάλι, 

που κάποτε ήταν επικηρυγµένο ως επιβλαβές. Όπως έχει ανακοινώσει το WWF 

Ελλάς και η περιβαλλοντική οργάνωση για την άγρια ζωή ΚΑΛΛΙΣΤΩ µετά από 

σχετική έρευνά τους κατά τα έτη 2008 και 2009, το τσακάλι κινδυνεύει σήµερα µε 



εξαφάνιση. Οι δύο παραπάνω οργανώσεις αναφέρουν ότι είναι αναγκαία η άµεση 

λήψη µέτρων, καθώς ο πληθυσµός του σαρκοφάγου µειώνεται συνεχώς, µε 

αποτέλεσµα αυτή τη στιγµή να µην υπάρχουν περισσότερα από 1.000 τσακάλια σε 

όλη την Ελλάδα (WWF Hellas, 2013). Η χώρα µας άλλωστε είναι η µόνη στην 

Ευρώπη µε βιοτόπους τσακαλιών των οποίων οι πληθυσµοί µειώνονται συνεχώς 

λόγω πυρκαγιών, δηλητηριασµένων δολωµάτων και άλλων ανθρωπογενών απειλών 

όπως είναι ο κατακερµατισµός και η αλλοίωση των βιοτόπων λόγω της 

εντατικοποίησης της γεωργίας και της οικιστικής επέκτασης. Οι περιβαλλοντικές 

οργανώσεις τονίζουν ότι αν δεν ληφθούν άµεσα και αποτελεσµατικά µέτρα 

προστασίας, το τσακάλι θα αντιµετωπίσει άµεσα κίνδυνο εξαφάνισης. 

Για να κατανοήσουµε περισσότερο τον βαθµό της επικινδυνότητας θα πρέπει να 

αναφέρουµε ότι από το 1974-1981 θανατώθηκαν  περισσότερα από 7.000 τσακάλια 

όταν ήταν επικηρυγµένο ως επιβλαβές και από τότε ο πληθυσµός του δείχνει να 

µειώνεται συνεχώς. Όµως, το τσακάλι έχει µεγάλη σηµασία για την ισορροπία του 

οικοσυστήµατος και έχει «χαρακτηριστεί ως ‘καθαριστής’ της φύσης επειδή 

λειτουργεί ως θηρευτής των τρωκτικών, περιορίζει τα οργανικά υπολείµµατα και 

σκουπίδια, ενώ µπορεί σε µεγάλες πυκνότητες να δράσει περιοριστικά ως προς τις 

αλεπούδες (WWF Hellas, 2013). 

 

4.1.3 Προβλήµατα σχετικά µε την προστασία των όρνιων λόγω άναρχου 

σχεδιασµού των αιολικών πάρκων 

Οι πληθυσµοί του όρνιου έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει στην ηπειρωτική Ελλάδα 

και µόνο στην Κρήτη διατηρούνται ακόµα υγιείς αποικίες. Γι’ αυτό το λόγο η 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία έχει κάνει έκκληση στους Επιθεωρητές 

Περιβάλλοντος και στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε σκοπό την επείγουσα λήψη 

µέτρων για τις τελευταίες υγιές αποικίες όρνιων της Ελλάδας, στην Κρήτη. Σύµφωνα 

µε άρθρο της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας, στις 13 Ιανουαρίου 2011, την 

«τελευταία τριετία στα Αστερούσια Όρη και στον Ψηλορείτη έχουν προσκρούσει σε 

πτερύγια ανεµογεννητριών οχτώ όρνια µε αποτέλεσµα τη θανάτωση των επτά» 

(Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, 2011). 

Οι πληθυσµοί του όρνιου, το οποίο είναι ένα είδος που κατατάσσεται στα 

«Απειλούµενα Είδη» στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας, 



έχει στην κυριολεξία αποδεκατιστεί στην ηπειρωτική Ελλάδα αφού έχουν αποµείνει 

λιγότερα από τριάντα ζευγάρια. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (2011) αναφέρει 

ότι µόνο η Κρήτη διατηρεί ακόµα υγιείς αποικίες οι οποίες συγκεντρώνουν συνολικά 

περίπου εκατόν πενήντα ζευγάρια. 

Για τα περιστατικά πρόσκρουσης όρνιων σε πτερύγια ανεµογεννητριών ευθύνεται ο 

κακός σχεδιασµός για τη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων. Ειδικότερα, µερικά από 

αυτά τα πάρκα έχουν εγκατασταθεί εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας του 

∆ικτύου Νatura 2000 όπου αναπαράγεται σηµαντικός πληθυσµός του όρνιου (αιολικά 

πάρκα του «Κρουσώνα-Βροµόνερο Ίδης» και «Αστερούσια Όρη-Κόφινας»). Το 

συγκεκριµένο είδος είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στα αιολικά πάρκα, καθώς στην 

προσπάθεια του να εντοπίσει τροφή προσκρούει στα πτερύγια ανεµογεννητριών. Ο 

πληθυσµός του όρνιου στην κεντρική Κρήτη πρόκειται να πληγεί σοβαρά, εάν δεν 

ληφθούν άµεσα µέτρα και λύσεις από τις ιδιοκτήτριες εταιρίες και τις αρµόδιες αρχές. 

Επιπλέον, υπάρχει και αύξηση των συνολικών αιτήσεων που έχουν κατατεθεί για 

αδειοδότηση αιολικών πάρκων σε ευαίσθητες περιοχές της Κρήτης. Έτσι οι 

αθροιστικές επιπτώσεις προβλέπεται να είναι πολύ σοβαρές για τον πληθυσµό των 

όρνιων της Κρήτης (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, 2011). 

Η Ορνιθολογική Εταιρία έχει προσκοµίσει στις αρµόδιες αρχές στοιχεία τα οποία 

αποδεικνύουν ότι η επίτευξη των ενεργειακών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής είναι εφικτή παράλληλα µε την προστασία 

της βιοποικιλότητας όπως υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετικές 

κατευθύνσεις που ανακοίνωσε. Μάλιστα, σύµφωνα µε µελέτη του Ευρωπαϊκού 

Οργανισµού Περιβάλλοντος για τον υπολογισµό του αιολικού δυναµικού της 

Ευρώπης, ακόµα και εάν αποκλειστεί όλο το ∆ίκτυο Natura 2000 και οι 

προστατευόµενες περιοχές από την ανάπτυξη αιολικών πάρκων, το διαθέσιµο αιολικό 

δυναµικό θα είναι αρκετό για καλυφθεί τρεις έως και επτά φορές η συνολική 

ενεργειακή ζήτηση έως και το 2030.  

Παρόλα αυτά, το ελληνικό κράτος φαίνεται να αποδίδει µεγαλύτερη βαρύτητα στα 

οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από την απότοµη ανάπτυξη των αιολικών πάρκων 

στη χώρα µας. Όπως τονίζει ο ∆ιευθυντής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας 

Ξενοφών Κάππας «η πράσινη ενέργεια παύει να είναι πράσινη αν γίνεται µε άναρχες 

και ασχεδίαστες µεθόδους που καταλήγουν τελικά επιβλαβείς για το φυσικό 

περιβάλλον» (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, 2011).  

 



 

4.2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ  

 

4.2.1 Νόµοι που έχουν ψηφιστεί σχετικά µε την προστασία της Βιοποικιλότητας στην 

Ελλάδα 

Ο πρώτος νόµος σχετικά µε την προστασία της βιοποικιλότητας στη χώρα µας (ν. 

1650/1986 – «Για την προστασία του περιβάλλοντος») ψηφίστηκε στις 16 Οκτωβρίου 

του 1986. Ο εν λόγω νόµος είχε ως σκοπό την θέσπιση θεµελιωδών κανόνων και την 

καθιέρωση κριτηρίων και µηχανισµών για την προστασία της βιοποικιλότητας, έτσι 

ώστε ο άνθρωπος ως άτοµο και ως µέλος του κοινωνικού συνόλου να ζει σε ένα 

υψηλής ποιότητας περιβάλλον, µέσα στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του.  

Βασικοί στόχοι του ν.1650/1986 είναι η αποτροπή της ρύπανσης του περιβάλλοντος 

και η λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για την επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς 

επίσης και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστηµάτων 

και η διασφάλιση της αναπαραγωγικής τους ικανότητας. Ακόµη, ο νόµος στοχεύει 

στην προστασία και διατήρηση της φύσης, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν 

µεγάλη βιολογική, οικολογική και γεωµορφολογική αξία. Επιπλέον στόχοι του 

συγκεκριµένου νόµου είναι η προστασία της ατµόσφαιρας, των θαλάσσιων ακτών, 

των όχθων των ποταµών, των λιµνών, του βυθού και των νησίδων ως στοιχεία του 

οικοσυστήµατος. (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής , 

2013). 

Ακόµη, στις 7 Οκτωβρίου 1999 ψηφίστηκε ο νόµος 2742 - «Χωροταξικός σχεδιασµός 

και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις» (ν. 2742/1999) ο οποίος είχε ως σκοπό τη 

θεσµοθέτηση σύγχρονων οργάνων, διαδικασιών και µέσων άσκησης χωροταξικού 

σχεδιασµού ώστε να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη και να διασφαλιστεί η 

προστασία της βιοποικιλότητας στο σύνολο του ελληνικού χώρου. Οι στόχοι του 

παραπάνω νόµου είναι η προστασία και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η 

διατήρηση των οικολογικών και πολιτισµικών αποθεµάτων, και η προβολή και η 

ανάδειξη των συγκριτικών γεωγραφικών και φυσικών πλεονεκτηµάτων της χώρας. 

Επίσης στοχεύει στη στήριξη της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στο σύνολο 

του εθνικού χώρου και ιδίως στις περιοχές που παρουσιάζουν προβλήµατα 



αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθµισης, καθώς και στις 

αποµονωµένες περιοχές που παρουσιάζουν µειονεκτικά χαρακτηριστικά λόγω της 

γεωγραφικής τους θέσης. Επιπλέον στοχεύει στη συντήρηση, στην αποκατάσταση και 

στην ολοκληρωµένη διαχείριση των δασών, των αναδασωτέων περιοχών και των 

αγροτικών εκτάσεων, καθώς και στον συντονισµό των δηµόσιων προγραµµάτων και 

έργων που έχουν χωροταξικές επιπτώσεις. (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & 

Κλιµατικής Αλλαγής , 2013).  

Επίσης, στις 25 Φεβρουαρίου 2010 υιοθετήθηκε από την Ελλάδα ως κράτος µέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο νόµος 3827 (ν. 3827/2010) ο οποίος αφορά στην κύρωση 

της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου που υπογράφτηκε στης 20 Οκτωβρίου του 

2000 στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Σκοπός του νόµου αυτού είναι η αύξηση της 

ευαισθητοποίησης των πολιτών, των ιδιωτικών οργανισµών και των δηµοσίων αρχών 

σχετικά µε την αξία των τοπίων, το ρόλο τους και τις µεταβολές σε αυτά. Ακόµη 

σκοπεύει στην εκπαίδευση ειδικών µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων όσον αφορά 

στις εκτιµήσεις και στις λειτουργίες των τοπίων. (Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, 2013).  

Το έτος 2011, ο νόµος 1650/86 τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον νόµο 

3937/11 – «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». Ο νόµος 3937/11 

θέτει σαφείς στόχους για την προστασία της βιοποικιλότητας και προτάσσει την 

εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε το σχετικό ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο 

ίδιος νόµος αφορά επίσης το εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών (περιοχές 

απόλυτης προστασίας, περιοχές προστασίας της φύσης, φυσικά πάρκα, περιοχές 

προστασίας οικοτόπων και ειδών, προστατευόµενα τοπία και προστατευόµενοι 

φυσικοί σχηµατισµοί) ενώ προβλέπει ειδικές ρυθµίσεις για την προστασία του 

φυσικού χώρου στα ορειβατικά καταφύγια και στα χιονοδροµικά κέντρα καθώς και 

σε σηµαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας. 

Σε γενικές γραµµές, ο νόµος 3937/11 µπορεί να θεωρηθεί ότι εισαγάγει θετικές 

διατάξεις για την αντιµετώπιση της βιοποικιλότητας αλλά δυστυχώς περιέχει και 

ορισµένα αρνητικά στοιχεία. Κατ’ αρχήν βασίζεται στη λογική του είδους φυτού ή 

ζώου και του οικοτόπου ως µονάδας βλάστησης ενώ σπάνια αναφέρεται η έννοια του 

οικοσυστήµατος. Όµως, το οικοσύστηµα είναι εκείνο που θα πρέπει να έχει βασικό 

ρόλο στην παρακολούθηση της βιοποικιλότητας. Επίσης, ο εν λόγω νόµος προβλέπει 

την υποβάθµιση της ∆ασικής Υπηρεσίας η οποία είναι η µόνη που έχει άµεση 

εµπλοκή στην προστασία της φύσης και που έχει θεσπίσει εδώ και δεκαετίες 



προστατευόµενες περιοχές (Εθνικούς ∆ρυµούς, Μνηµεία της φύσης, Καταφύγια 

άγριας ζωής, Αισθητικά δάση) και γνωρίζει τον τρόπο διαχείρισής τους. Επιπλέον, 

σηµαντικές ελλείψεις που παρατηρούνται στο νόµο 3937/2011 είναι ότι, όσον αφορά 

στις εκτάσεις που προστατεύονται, δεν συµπεριλαµβάνονται οι περιοχές ειδικής 

διαχείρισης για αποκατάσταση όπως είναι τα υποβαθµισµένα οικοσυστήµατα και οι 

καµένες εκτάσεις. Επίσης ο νόµος 3937/11 προβλέπει το όριο των δέκα στρεµµάτων 

για την οικοδόµηση σε εκτάσεις εντός των περιοχών του ∆ικτύου NATURA 2000 

αλλά υπάρχει πρόβληµα σχετικά µε την οριοθέτηση των περιοχών που αναφέρονται 

στο συγκεκριµένο µέτρο επειδή τα υπάρχοντα σχεδιαγράµµατα και χάρτες είναι σε 

ακατάλληλες κλίµακες και έτσι σε πολλές περιπτώσεις δεν εφαρµόζεται το µέτρο 

αυτό. (Αποστολίδης, 2013).         

  

4.2.2 Η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα 

Στο νόµο 3937/2011 για την προστασία της βιοποικιλότητας, προβλέπεται η 

δηµιουργία Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα στην οποία 

συµπεριλαµβάνεται και αναλυτικό Σχέδιο ∆ράσης που επικαιροποιείται ανά 

πενταετία. Στον ίδιο νόµο ορίζεται ότι η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα θα 

είναι το βασικό εργαλείο διαχείρισης της βιοποικιλότητας, ότι θα συντάσσεται από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σε συνεργασία µε το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και το Υπουργείο Θαλασσίων 

Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. Επιπλέον, ορίζεται ότι η Εθνική Στρατηγική για τη 

Βιοποικιλότητα θα συντάσσεται ανά δεκαπέντε έτη και θα εγκρίνεται µε πράξη 

υπουργικού συµβουλίου, κατόπιν γνώµης της Επιτροπής Φύση 2000. Σήµερα, η 

Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα βρίσκεται υπό τελική επεξεργασία (Γενική 

Γραµµατεία Νέας Γενιάς, 2013β). Πληροφορίες σχετικά µε τη µορφή που µπορεί να 

λάβει το σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα µπορούµε να 

λάβουµε από τις «Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής στους Τοµείς Πολιτικής 

Αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» 

(Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών ∆ράσεων, 2013). Το εν λόγω 

κείµενο είναι κείµενο βάσης που τέθηκε προς δηµόσια διαβούλευση από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, το Μάιο του έτους 

2013. 



Κατ’ αρχάς, στο προαναφερθέν κείµενο λαµβάνεται υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δηµοσίευσε το έτος 2009 ορισµένα πολύ σηµαντικά στοιχεία τα οποία 

αφορούν την Ελλάδα στην «Συνολική έκθεση σχετικά µε την κατάσταση διατήρησης 

των τύπων οικοτόπων και των ειδών απαιτούµενη από το άρθρο 17 της οδηγίας περί 

οικοτόπων – COM(2009) 358 τελικό». Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι ότι για το 65% 

των χερσαίων ειδών και για το 62% όλων των ειδών που προστατεύονται από την 

οδηγία 92/43/ΕΟΚ η κατάσταση διατήρησής τους είναι άγνωστη. Επίσης, το 31% 

των οικοτόπων του παραρτήµατος 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που υπάρχουν στην 

Ελλάδα βρίσκονται σε µη ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Ακόµη το 80% των 

θαλάσσιων οικοτόπων του παραρτήµατος 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που υπάρχουν 

στην Ελλάδα και προστατεύονται από την οδηγία βρίσκονται σε ανεπαρκή 

κατάσταση διατήρησης. Επιπλέον η κατάσταση διατήρησης για όλα τα αρθρόποδα 

είναι άγνωστη, αλλά και για τα θηλαστικά η κατάσταση διατήρησης είναι άγνωστη σε 

ποσοστό µεγαλύτερο του 70%. Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι η 

ανάγκη ενίσχυσης της γνώσης για την εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης των 

οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαντώνται στην Ελλάδα 

είναι επιτακτική.  

Ωστόσο η Ελλάδα έχει πλούσια βιοποικιλότητα µε υψηλό βαθµό ενδηµισµού. Γι’ 

αυτό το λόγο έχουν λάβει χώρα ορισµένες δράσεις οι οποίες έχουν ως σκοπό την 

ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Με αυτά τα δεδοµένα και σε 

συνδυασµό µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση για τη Βιολογική 

Ποικιλότητα, η Ελλάδα η οποία είναι συµβαλλόµενο µέρος σε αυτή τη Σύµβαση, έχει 

συντάξει το σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα. Η Εθνική 

Στρατηγική έχει ως γενικό στόχο να θέσει το πλαίσιο για την αποτελεσµατικότερη 

αντιµετώπιση των πιέσεων στη βιοποικιλότητα µέσα από ένα ολοκληρωµένο, ενιαίο 

και οργανωµένο σχεδιασµό. 

Ειδικότερα, το σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα θέτει µια σειρά 

δράσεων που πρέπει να αναληφθούν σχετικά µε την προστασία της βιοποικιλότητας. 

Κατ’ αρχάς, πρέπει να αναληφθούν ορισµένες δράσεις ώστε να διασφαλιστεί η 

διατήρηση και η διαχείριση του δικτύου Natura 2000. Οι δράσεις αυτές θα 

µπορούσαν να είναι η παρακολούθηση σηµαντικών ειδών και τύπων οικοτόπων του 

δικτύου Natura 2000, ο καθορισµός στόχων, µέτρων και προτεραιοτήτων διατήρησης 

για τις περιοχές του δικτύου Νatura 2000, η ολοκλήρωση του δικτύου Νatura 2000 µε 

ένταξη νέων θαλάσσιων περιοχών και την ανάπτυξη συστηµάτων για την 



τηλεσκοπική παρακολούθηση των χερσαίων προστατευόµενων περιοχών του δικτύου 

Νatura 2000. 

Επίσης, απαιτούνται δράσεις για τη διατήρηση, διαχείριση και αποκατάσταση των 

οικοσυστηµάτων της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών που την παρέχουν. Τέτοιες 

δράσεις είναι ο καθορισµός στόχων, µέτρων και προτεραιοτήτων διατήρησης για 

τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, η οριοθέτηση υγροτόπων και η αξιολόγηση ανά 

προτεραιότητα αποκατάστασης και η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για 

τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ακόµα άλλες δράσεις θα µπορούσαν να είναι η 

προστασία από τις πληµµύρες και τις επιζήµιες προσχώσεις, η αποτροπή της 

υποβάθµισης των εδαφών στις ορεινές περιοχές από την απορροή των νερών της 

βροχής καθώς και η βελτίωση της ορθής χρήσης των υδατικών πόρων µε την 

δηµιουργία ορεινών υδρονοµικών έργων. 

Επιπλέον πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις ώστε να έχουµε δηµιουργία γνωστικής 

βάσης. Αυτό θα επιτευχθεί µε την υλοποίηση εθνικής απογραφής της βιοποικιλότητας 

και µε τον προσδιορισµό και τη θεσµική αναγνώριση των σηµαντικών ειδών και 

οικοτόπων της χώρας. Επίσης θα βοηθούσε σηµαντικά η δηµιουργία βάσης 

δεδοµένων για την ελληνική χλωρίδα, πανίδα και βλάστηση καθώς και η βελτίωση 

και η ενοποίηση των υφιστάµενων βάσεων δεδοµένων που θα συµβάλλουν στη 

διατήρηση και στην ενίσχυση της Βιοποικιλότητας στις δασικές περιοχές του δικτύου 

Νatura 2000 µε την αξιοποίηση της υφιστάµενης πληροφορίας. 

Ακόµα σηµαντική είναι η προστασία και η αποκατάσταση της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να 

γίνουν ορισµένες δράσεις, όπως είναι η διαχείριση και η αποκατάσταση των 

θαλάσσιων και παράκτιων οικοτόπων, η δηµιουργία ενός δικτύου καταφυγίων 

ψαριών µε στόχο την ανάκαµψη των αποθεµάτων των ψαριών και η δηµιουργία ενός 

εθνικού δικτύου παρακολούθησης των εκβρασµών θαλάσσιων χελωνών και 

θηλαστικών.       

Τέλος, εξίσου σηµαντική θα ήταν η υλοποίηση δράσεων όπου θα σχετίζονται µε την 

αποκατάσταση και τη διατήρηση των οικοσυστηµάτων που εξαρτώνται από τη 

γεωργία και τη δασοκοµία. Τέτοιες δράσεις θα µπορούσαν να είναι η στήριξη των 

κτηνοτρόφων και των γεωργών για τη διατήρηση και την εκτροφή τοπικών φυλών 

ζώων που κινδυνεύουν µε εξαφάνιση, η ανόρθωση των δασών και των δασικών 

εκτάσεων της µεσογειακής ζώνης (αείφυλλα, πλατύφυλλα) µέσω καθαρισµών και 

επιλεκτικών υλοτοµιών και η προώθηση και η εφαρµογή πιστοποιηµένων 



συστηµάτων αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων. Επίσης θα ήταν 

αποτελεσµατικό να γίνει καθορισµός και προώθηση γεωργικών και δασοκοµικών 

πρακτικών και µεθόδων παραγωγής που συµβάλλουν στη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας , των φυσικών οικοσυστηµάτων και του αγροτικού τοπίου. (Ειδική 

Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών ∆ράσεων, 2013).     



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 

 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η εµπλοκή του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον έχει 

οδηγήσει σε απώλειες βιοποικιλότητας όπου όλο και περισσότερο αυξάνονται. 

Στόχος της συγκεκριµένης πτυχιακής ήταν να δώσει µια εικόνα των απωλειών 

βιοποικιλότητας που έχουν παρατηρηθεί στον πλανήτη µέχρι σήµερα και οι οποίες 

οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα και, ειδικότερα, στην οικονοµική 

ανάπτυξη. Σκοπός επίσης ήταν να αναλυθούν οι διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές 

και οι συµφωνίες που έχουν υπογραφεί για την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά 

και η θέση που έχει πάρει η Ελλάδα σχετικά µε την τελευταία.  

Ειδικότερα, ένα βασικό ερώτηµα που µας απασχόλησε στην παρούσα πτυχιακή 

εργασία ήταν κατά πόσο έχει πληγεί η βιοποικιλότητα παγκοσµίως και ποια είναι τα 

αίτια απωλειών βιοποικιλότητας. Σε απάντηση του ερωτήµατος αυτού αναφέραµε, ως 

αιτίες µείωσης της ζήτησης της ποικιλότητας, δύο µειονεκτήµατα της αγοράς και τρία 

µειονεκτήµατα της κυβερνητικής πολιτικής. Στη συνέχεια, αναφέραµε τις διεθνείς 

συµφωνίες και τους στρατηγικούς στόχους που έχουν υπογραφεί για την προστασία 

της βιοποικιλότητας. Βέβαια εάν αυτές οι συµφωνίες τηρηθούν άµεσα και µε 

αποτελεσµατικότητα θα καταφέρουµε να έχουµε βελτίωση της ροής της 

βιοποικιλότητας. 

Επίσης, παρατηρήσαµε ότι έχουν υλοποιηθεί ορισµένες πολύ καλά οργανωµένες 

δράσεις στην Ελλάδα σχετικά µε την προστασία της βιοποικιλότητας, οι οποίες είναι 

άξιες για παράδειγµα ώστε να ακολουθηθούν τέτοιου είδους τακτικές. Από την άλλη 

όµως αναφέραµε και άστοχες ενέργειες χωρίς κατάλληλη µελέτη και προεργασία οι 

οποίες δεν βοήθησαν στη διατήρηση και στην προστασία της βιοποικιλότητας. 

Συνοψίζοντας, τονίζουµε ότι στην Ελλάδα παρατηρούνται σηµαντικά προβλήµατα 

σχετικά µε την προστασία της βιοποικιλότητας τα οποία πρέπει να επιλυθούν άµεσα 

µέσω της ελληνικής νοµοθεσίας και της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα.     
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