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1. Γιαηήπηζη ζςνιζηωζών βιολογικήρ ποικιλόηηηαρ 
 

Βζμθμβζηή πμζηζθυηδηα είκαζ δ πμζηζθία ηςκ ιμνθχκ γςήξ πμο οπάνπμοκ ζήιενα ζημκ 

πθακήηδ ιαξ, πμζηζθία πμο ηδ ζοκακηάιε ζε ηάεε επίπεδμ μνβάκςζδξ ηςκ έιαζςκ μνβακζζιχκ, απυ ηα 

ιυνζα ιέπνζ ηζξ αζμημζκυηδηεξ ηαζ ηα μζημζοζηήιαηα. οκεπχξ, δ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ είκαζ δ δζαηήνδζδ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αοηχκ ηαζ ηςκ θεζημονβζηχκ ημοξ ζπέζεςκ. Ζ 

δζαηήνδζδ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε ηδκ πνμζηαζία ηςκ 

εζδχκ ηαζ ηςκ εκδζαζηδιάηςκ ημοξ ηαζ ιε ηδκ πνμζηαζία ηςκ θμζπχκ ζοκζζηςζχκ ηαεαοηχκ ζημ 

ααειυ πμο αοηυ είκαζ εθζηηυ. ημ πανυκ ηεθάθαζμ εα ακαθοεμφκ μζ ζηυπμζ ηδξ ζηναηδβζηήξ πμο 

αθμνμφκ ηδκ πνμζηαζία ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ιέζς ηδξ θεζημονβίαξ ζοζηήιαημξ 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, ηαεχξ ηαζ αοημί πμο αθμνμφκ ηδ δζαηήνδζδ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ, 

απεζθμφιεκςκ ηαζ εκδδιζηχκ εζδχκ ηδξ πχναξ. 

Οζ ζηυπμζ πμο αθμνμφκ ηδκ πνμζηαζία ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ βζα ημ 

ζφκμθμ ηδξ εθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ ακαθφμκηαζ ζηα ηεθάθαζα πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ 

ακαβηχκ δζαηήνδζδξ ζηζξ επζιένμοξ ημιεαηέξ πμθζηζηέξ ηδξ πχναξ. 

 

 

1.1. Πποζηαζία πεπιοσών 
 

Ζ εβηαείδνοζδ δζηηφμο πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ηαζ δ δζαζθάθζζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ 

θεζημονβίαξ ηςκ πενζμπχκ αοηχκ απμηεθεί ααζζηή πνμτπυεεζδ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ πμζηζθυηδηαξ 

ηςκ εζδχκ ηαζ ηςκ εκδζαζηδιάηςκ ημοξ. Οζ πενζμπέξ πμο ανίζημκηαζ οπυ ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ ζηδκ 

Δθθάδα είκαζ θίβεξ ανζειδηζηά ηαζ ηαθφπημοκ ζπεηζηά ιζηνή έηηαζδ ηδξ πχναξ. Ζ ζοκμθζηή έηηαζδ 

πμο πνμζηαηεφεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ηέζζενζξ πνχηεξ ηαηδβμνίεξ ηδξ IUCN ακένπεηαζ ζοκμθζηά ζε 

πμζμζηυ 2,6% ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ ηδξ πχναξ. ε αοηέξ ηζξ πενζμπέξ ακήημοκ μζ Δεκζημί Γνοιμί, 

ηα Μκδιεία ηδξ Φφζδξ, ηα Καηαθφβζα Άβνζαξ Εςήξ, ηα Σμπία Ηδζαίηενμο Φοζζημφ Κάθθμοξ, ηα 

Αζζεδηζηά Γάζδ ηαζ μζ πενζμπέξ πμο έπμοκ εεζιμεεηδεεί ιε αάζδ ημ Ν. 1650/86 (Δεκζηυ Πάνημ 

Βμνείςκ πμνάδςκ ηαζ Δεκζηυ Πάνημ ηυθπμο Λαβακά Εαηφκεμο). 

Σαοηυπνμκα, ιε αάζδ ηζξ Οδδβίεξ 92/43/ΔΟΚ ηαζ 79/409/ΔΟΚ έπεζ ηαηανηζζεεί μ Δεκζηυξ 

Καηάθμβμξ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ Συπςκ βζα έκηαλδ ζημ Γίηηομ ΦΤΖ 2000. Σμ ΤΠΔΥΧΓΔ ιεηά ηδκ 

εηπυκδζδξ ιεθέηδξ (Δεκζηυξ πεδζαζιυξ βζα ημ Φοζζηυ Πενζαάθθμκ, 1999), πνμςεεί ηδ δδιζμονβία 

Δεκζημφ Γζηηφμο Πνμζηαηεουιεκςκ Πενζμπχκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ζοζηήιαημξ 

θεζημονβίαξ ηαζ δζαπείνζζδξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ. ημ πνμηεζκυιεκμ Δεκζηυ Γίηηομ 

Πνμζηαηεουιεκςκ Πενζμπχκ πενζθαιαάκμκηαζ πενζμπέξ : α) μζ μπμίεξ είκαζ ζδιακηζηέξ ζε εεκζηυ ηαζ 

δζεεκέξ επίπεδμ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ ηδξ πμζηζθυηδηαξ ημπίςκ ηαζ α) βζα 

ηζξ μπμίεξ οπάνπμοκ δζεεκείξ, ημζκμηζηέξ ή εεκζηέξ δεζιεφζεζξ υζμκ αθμνά ζηδκ πνμζηαζία, 

δζαπείνζζδ ηαζ δζαηήνδζή ημοξ.      

 

Σηόρνο: Η εγθαζίδξπζε δηθηύνπ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ηνπ 

ζπλόινπ ηεο θπζηθήο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο ηεο ρώξαο καο. 

 

 

1.1.1. Ο ξόινο ησλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο 

 

Σηόρνο: Ο πνμζδζμνζζιυξ ηαζ δ αλζμθυβδζδ ημο νυθμο ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ζηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ δ ακαεεχνδζδ ημο ηνυπμο επζθμβήξ ηαζ θεζημονβίαξ ημοξ 

οπυ ημ πνίζια ηδξ ιεβζζημπμίδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ πμο θζθμλεκμφκ. 

 

Με αάζδ ηα ζφβπνμκα δζεεκή επζζηδιμκζηά δεδμιέκα, δ εεζιμεέηδζδ, θεζημονβία ηαζ 

δζαπείνζζδ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, απμηεθεί ηνίζζιδ πνμτπυεεζδ βζα ηδ δζαηήνδζδ ζδιακηζημφ 

ανζειμφ απεζθμφιεκςκ εζδχκ ηαζ ηςκ εκδζαζηδιάηςκ ημοξ. Σα πενζζζυηενα επζηοπδιέκα 

πνμβνάιιαηα πνμζηαζίαξ απεζθμφιεκςκ εζδχκ, οθμπμζμφκηαζ εκηυξ ηέημζςκ πενζμπχκ, υπμο 

δζαζθαθίγεηαζ δ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ παναβυκηςκ εκδζζιυηδηαξ ηςκ εζδχκ αοηχκ, ιε ηαοηυπνμκδ 

αεθηζζημπμίδζδ ηδξ ακαναβςβζηήξ ημοξ επζηοπίαξ. Ζ πανμοζία ελεζδζηεοιέκμο επζζηδιμκζημφ 

πνμζςπζημφ ζηζξ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ, επζηνέπεζ ηδ ζοζηδιαηζηή παναημθμφεδζδ ηςκ 

πθδεοζιχκ ηςκ ζπάκζςκ εζδχκ ηαζ ηδκ πενζμδζηή ακαπνμζανιμβή ηςκ ιέηνςκ δζαπείνζζδξ ηαζ 

πνμζηαζίαξ, ιε ζηυπμ ηδ ιεβζζημπμίδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηάξ ημοξ. Ζ δζεεκήξ ηαζ εθθδκζηή 
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πναηηζηή, έπμοκ ηαηαδείλεζ υηζ ημοθάπζζημκ βζα ημοξ πθδεοζιμφξ ηςκ είδχκ πμο δζαηδνμφκ ιεβάθεξ 

επζηνάηεζεξ ή έπμοκ ελεζδζηεοιέκεξ απαζηήζεζξ εκδζαζηήιαημξ πμο επδνεάγμκηαζ ανκδηζηά απυ ηζξ 

οθζζηάιεκεξ πνήζεζξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ, δεκ οθίζηαηαζ άθθμξ ηνυπμξ δζαηήνδζδξ πένακ ηδξ 

θεζημονβίαξ επανημφξ ιεβέεμοξ ηαζ ακηζπνμζςπεοηζηυηδηαξ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ. 

Πνμηεζιέκμο κα ιεβζζημπμζδεεί ημ υθεθμξ βζα ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηδξ πχναξ απυ ηδ 

εεζιμεέηδζδ ηαζ θεζημονβία ηςκ οθζζηάιεκςκ ηαζ πνμβναιιαηζγυιεκςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, 

επζαάθθεηαζ δ άιεζδ αλζμθυβδζδ ημο νυθμο ημοξ βζα ηα απεζθμφιεκα είδδ ηαζ δ εέζπζζδ ζφβπνμκςκ, 

επζζηδιμκζηά ηεηιδνζςιέκςκ ηνζηδνίςκ βζα ηδκ επζθμβή οπμρήθζςκ βζα πνμζηαζία πενζμπχκ, ιε 

αάζδ ηζξ πναβιαηζηέξ απαζηήζεζξ ηςκ απεζθμφιεκςκ εζδχκ ηδξ πχναξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Μεθέηδ αλζμθυβδζδξ ηδξ έηηαζδξ ηδξ ζοκεζζθμνάξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ζηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ηαζ δ αλζμθυβδζδ ημο νυθμο ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ζηδ δζαηήνδζδ 

ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ απαζηεί ανπζηά ηδ ζοβηέκηνςζδ επανηχκ επζζηδιμκζηχκ 

δεδμιέκςκ ζπεηζηά ιε ηζξ ζοκζζηχζεξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ πμο οπμζηδνίγμκηαζ απυ ηάεε 

πνμζηαηεουιεκδ πενζμπή ηαζ απυ ημ ζφκμθμ αοηχκ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ: α) ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ενεοκχκ ηαζ πνμβναιιάηςκ πμο έπμοκ εηπμκδεεί ή 

εηπμκμφκηαζ βζα ηζξ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ ηαζ ηζξ πενζμπέξ ημο Δεκζημφ Καηαθυβμο ηαζ α) 

δεδμιέκα πςνζηήξ ηαηακμιήξ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηδξ πχναξ. Ζ 

αλζμθυβδζδ ηςκ δεδμιέκςκ αοηχκ εα μδδβήζεζ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ημο ααειμφ ζημκ μπμίμ μζ 

πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ ζοκεζζθένμοκ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ ζημκ επακαπνμζδζμνζζιυ ηςκ ηνζηδνίςκ ιε ηα μπμία εα επζθέβμκηαζ πενζμπέξ ιε 

ζημπυ ηδκ έκηαλή ημοξ ζε ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ. 

 

 Αλζμθυβδζδ ηδξ δζαπείνζζδξ ηαζ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ υζμκ αθμνά ηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ δζαζθάθζζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ θεζημονβίαξ ηςκ 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, ιέζα απυ ηδκ ίδνοζδ ζπεηζηχκ θμνέςκ ηθπ. 

 

Απαζηείηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ δζαπείνζζδξ πμο εθανιυγεηαζ ζηζξ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ (πμζμξ 

είκαζ μ ανιυδζμξ θμνέαξ, πχξ ηαεμνίγμκηαζ ηαζ εθανιυγμκηαζ ηα ιέηνα δζαπείνζζδξ ηαζ πχξ 

παναημθμοεείηαζ ηαζ αλζμθμβείηαζ δ εθανιμβή ημοξ), ηαεχξ ηαζ ημο ηνυπμο θεζημονβίαξ ηςκ 

πενζμπχκ. ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ηαζ ζδίςξ υπμο δζαπζζηχκεηαζ 

ακεπάνηεζα ζημκ ηνυπμ δζαπείνζζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ημοξ, είκαζ ακαβηαία δ άιεζδ ζφζηαζδ 

θμνέα δζαπείνζζδξ ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία (Ν. 1650/86 ηαζ Ν. 2742/99), δ έηδμζδ 

Κακμκζζιμφ Γζμίηδζδξ ηαζ Λεζημονβίαξ ηαεχξ ηαζ δ εηπυκδζδ ηαζ εθανιμβή πεδίςκ 

Γζαπείνζζδξ βζα ηάεε πνμζηαηεουιεκδ πενζμπή. Ανιυδζμξ θμνέαξ βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ αλυκςκ 

δνάζδξ είκαζ ημ ΤΠΔΥΧΓΔ, ημ μπμίμ εα πνέπεζ κα ζοκενβαζεεί βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ 

ενεοκδηζηχκ δνάζεςκ ιε ηα ενεοκδηζηά ζδνφιαηα ηαζ ζκζηζημφηα ηδξ πχναξ, ηαεχξ ηαζ ιε ηζξ 

πενζααθθμκηζηέξ μνβακχζεζξ πμο δζελάβμοκ ένεοκεξ ζε ζπεηζηά ακηζηείιεκα. 

 

 

1.1.2. Τθηζηάκελεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο 

 

Σηόρνο: Ζ αλζμθυβδζδ ηαζ ακαεεχνδζδ ημο ηαεεζηχημξ ηςκ οθζζηάιεκςκ πνμζηαηεουιεκςκ 

πενζμπχκ ηαζ δ ακααάειζζδ ημο νυθμο ημοξ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 

πςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, μζ πενζμπέξ πμο ανίζημκηαζ οπυ ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ ζηδκ 

Δθθάδα πενζθαιαάκμοκ ημοξ Δεκζημφξ Γνοιμφξ, ηα Μκδιεία ηδξ Φφζδξ, ηα Καηαθφβζα Άβνζαξ Εςήξ, 

ηα Σμπία Ηδζαίηενμο Φοζζημφ Κάθθμοξ, ηα Αζζεδηζηά Γάζδ ηαζ ηζξ πενζμπέξ πμο έπμοκ εεζιμεεηδεεί 

ιε αάζδ ημ Ν. 1650/86 (Δεκζηυ Πάνημ Βμνείςκ πμνάδςκ ηαζ Δεκζηυ Πάνημ ηυθπμο Λαβακά 

Εαηφκεμο). Δπζπθέμκ, έπεζ εηπμκδεεί ζδιακηζηυξ ανζειυξ Δζδζηχκ Πενζααθθμκηζηχκ Μεθεηχκ 

(Δ.Π.Μ.) βζα ημοξ οβνμηυπμοξ δζεεκμφξ ζδιαζίαξ ζφιθςκα ιε ηδ φιααζδ Ramsar, ανηεηέξ 

Πενζμπέξ Δζδζηήξ Πνμζηαζίαξ ηαεχξ ηαζ άθθεξ πενζμπέξ ημο Δεκζημφ Καηαθυβμο. Οζ Δ.Π.Μ. 
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πενζθαιαάκμοκ πέδζμ Πνμεδνζημφ Γζαηάβιαημξ βζα ηδκ έκηαλδ ηςκ πενζμπχκ ζε ηαεεζηχξ 

πνμζηαζίαξ ηαζ ηδ ζφζηαζδ θμνέα δζαπείνζζδξ ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία. Με ελαίνεζδ 

ιζηνυ ανζειυ πενζμπχκ, ημ ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ ηαζ δζαπείνζζδξ ηςκ εεζιμεεηδιέκςκ 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ηδξ πχναξ εεςνείηαζ ελαζνεηζηά ακεπανηέξ, ζε ααειυ πμο κα πνήγεζ 

άιεζδξ ακαεεχνδζδξ ηαζ ακααάειζζδξ. αθείξ εκδείλεζξ ηδξ ακεπάνηεζαξ αοηήξ, απμηεθμφκ μζ 

ζηαεενέξ πηςηζηέξ ηάζεζξ ηςκ πθδεοζιχκ ηδξ πθεζμκυηδηαξ ηςκ ζπάκζςκ ηαζ πνμζηαηεουιεκςκ εζδχκ 

ηδξ πχναξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Λεπημιενήξ ηαηαβναθή ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ πμο θζθμλεκμφκ μζ 

οθζζηάιεκεξ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ 

 

διακηζηυ δζαπεζνζζηζηυ πνυαθδια ηςκ πενζζζυηενςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ηδξ πχναξ 

απμηεθεί δ έθθεζρδ επανηχκ επζζηδιμκζηχκ δεδμιέκςκ βζα ηδκ πναβιαηζηή ηαηάζηαζδ ηςκ 

πθδεοζιχκ ηςκ εζδχκ πμο αοηέξ θζθμλεκμφκ. Ζ έθθεζρδ αοηή πενζμνίγεζ ζδιακηζηά ηζξ 

δοκαηυηδηεξ μθμηθδνςιέκμο ηαζ απμηεθεζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ δζαπεζνζζηζηχκ ιέηνςκ 

δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηάξ ημοξ, δ ζφκεεζδ ηδξ μπμίαξ παναιέκεζ πμθθέξ θμνέξ 

άβκςζηδ. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ επζαάθθεηαζ δ άιεζδ δζεκένβεζα ζοζηδιαηζηχκ ηαζ 

θεπημιενχκ ηαηαβναθχκ ημο αζμθμβζημφ πθμφημο πμο θζθμλεκμφκ μζ οθζζηάιεκεξ 

πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ, πνμηεζιέκμο κα απμηοπςεεί ηαζ αλζμθμβδεεί δ ζδιενζηή ηαηάζηαζή 

ημο, ηαεχξ ηαζ μζ δοκαηυηδηεξ δζαηήνδζήξ ημο, ιε αάζδ ηζξ ημζκμηζηέξ, εεκζηέξ ηαζ 

πενζθενεζαηέξ πνμηεναζυηδηεξ. 

 

 Αλζμθυβδζδ ηςκ ιέηνςκ δζαπείνζζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ημοξ απυ ηδκ μπηζηή βςκία ηδξ δζαηήνδζδξ 

ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Με δεδμιέκδ ηδκ πθδιεθή θεζημονβία ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ηδξ πχναξ (ελαζηίαξ ηςκ 

ζδιακηζηέξ εθθείρεςκ ζε ακενχπζκμοξ ηαζ μζημκμιζημφξ πυνμοξ), εεςνείηαζ επζαεαθδιέκδ δ 

απμηφπςζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ δζαπείνζζδξ ζε υηζ αθμνά ηδκ 

πνμζηαζία ηδξ εθθδκζηήξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, πνμηεζιέκμο κα θδθεμφκ άιεζα ιέηνα 

επακαπνμζδζμνζζιμφ ηδξ 

 

 Ακαεεχνδζδ ηαζ αεθηίςζδ ημο ηνυπμο θεζημονβίαξ χζηε κα ιεβζζημπμζδεεί δ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα πμο θζθμλεκμφκ 

 

Γζα κα επζηεοπεεί δ επζηέθεζδ ημο μζημθμβζημφ νυθμο ηςκ εεζιμεεηδιέκςκ πνμζηαηεουιεκςκ 

πενζμπχκ ηδξ πχναξ, απαζηείηαζ δ άιεζδ ακαεεχνδζδ ημο ηνυπμο θεζημονβίαξ ηαζ δζαπείνζζήξ 

ημοξ ιε αάζδ επζπεζνδζζαηά ηαζ επζζηδιμκζηά ηνζηήνζα, πμο εα δζαζθαθίζμοκ ηδ αζςζζιυηδηά 

ημοξ. Απαζηείηαζ δ ελαζθάθζζδ επανηχκ ακενχπζκςκ ηαζ μζημκμιζηχκ πυνςκ, δ ηαηάθθδθδ 

μνβάκςζδ ηςκ Φμνέςκ πμο εα ακαθάαμοκ ηδ δζαπείνζζή ημοξ ηαζ δ εηπυκδζδ ηςκ απαναίηδηςκ 

δζαπεζνζζηζηχκ ζπεδίςκ ηαζ ιεθεηχκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εεςνείηαζ απαναίηδηδ: α) δ ηαηαβναθή 

ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ πμο οπμζηδνίγμκηαζ απυ ηζξ πνμζηαηεουιεκεξ 

πενζμπέξ, α) δ εηπυκδζδ ηαζ εθανιμβή πεδίςκ Γζαπείνζζδξ ιε ζηυπμ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, β) εθανιμβή πνμβναιιάηςκ παναημθμφεδζδξ ιε ζημπυ ηδ 

δζενεφκδζδξ ημο ααειμφ επίηεολδξ ηςκ ζηυπςκ δζαηήνδζδξ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ πεδίςκ 

Γζαπείνζζδξ ηαζ δ) ακαεεχνδζδ ηςκ πεδίςκ Γζαπείνζζδξ ιε ζηυπμ ηδ ιεβζζημπμίδζδ ηδξ  

απμηεθεζιαηζηυηδηάξ ημοξ. διακηζηή πνμτπυεεζδ βζα ηδκ επζηοπή εθανιμβή ηςκ παναπάκς, 

απμηεθεί δ απμδμπή ημο ηαεεζηχημξ πνμζηαζίαξ απυ ηζξ ημπζηέξ ημζκςκίεξ ηαζ δ επαηυθμοεδ 

εκενβυξ ζοιιεημπή ημοξ ζηδ δζαδζηαία πνμζηαζίαξ. Ανιυδζμξ θμνέαξ βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ 

αλυκςκ δνάζδξ είκαζ ημ ΤΠΔΥΧΓΔ ζε ζοκενβαζία ιε άθθμοξ θμνείξ (Τπμονβείμ Γεςνβίαξ, 

θμνείξ δζαπείνζζδξ η.α.). 
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1.1.3. Μειινληηθέο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο 

 

Σηόρνο: Ζ ίδνοζδ κέςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ιε ζηυπμ ηδ δδιζμονβία εκυξ εεκζημφ δζηηφμο 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ιε ιέβζζηδ απμδμηζηυηδηα ςξ πνμξ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ. 

 

Με αάζδ ηδκ Οδδβία 92/43, μζ πχνεξ ιέθδ ηδξ Δ.Δ. οπμπνεχκμκηαζ κα δδιζμονβήζμοκ δίηηομ 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, επανημφξ έηηαζδξ, ακηζπνμζςπεοηζηυηδηαξ ηαζ ζοκεηηζηυηδηαξ, βζα ηδκ 

πνμζηαζία ηαζ δζαηήνδζδ ηςκ απεζθμφιεκςκ εζδχκ ηαζ μζημηυπςκ (δίηηομ ΦΤΖ 2000). Ζ 

δδιζμονβία ημο δζηηφμο αοημφ έπεζ ήδδ δνμιμθμβδεεί ζηδ πχνα ιαξ, ηαζ έπεζ οπμαθδεεί ζηδκ Δ.Δ. μ 

ηαηάθμβμξ ηςκ Συπςκ πμο πνμηείκμκηαζ βζα έκηαλδ ζημ δίηηομ (ζοκμθζηά 264 απυ ηζξ 296 πενζμπέξ 

ημο επζζηδιμκζημφ ηαηαθυβμο, ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 2,1 εηαη. εηηανίςκ). Πανυθα αοηά, εεςνείηαζ υηζ 

οπάνπμοκ αηυιδ ζδιακηζηά ηεκά, ζηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ μνζμεέηδζδ πενζμπχκ, ζδιακηζηχκ βζα ηδ 

δζαηήνδζδ εκδδιζηχκ εζδχκ ηδξ πχναξ, ηα μπμία δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζημοξ ηαηαθυβμοξ ηςκ 

ημζκμηζηχκ μδδβζχκ. Γζα ηα είδδ αοηά, απαζηείηαζ μ πνμζδζμνζζιυξ ζδιακηζηχκ βζα ηδ δζαηήνδζή ημοξ 

πενζμπχκ, ιε αάζδ ηα ηνζηήνζα πμο εα ακαπηοπεμφκ απυ ηζξ δνάζεζξ ημο ηυπμο 1.1.1. ηαζ δ έκηαλδ 

ηςκ πενζμπχκ αοηχκ ζημ δίηηομ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ηδξ πχναξ. Απαζηείηαζ επίζδξ βζα ημ 

ζφκμθμ ηςκ ιεθθμκηζηχκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, δ επζηάποκζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ εεζιμεέηδζήξ, 

πνμζηαζίαξ ηαζ δζαπείνζζήξ ημοξ. Δπίζδξ, απαζηείηαζ δ ελέηαζδ ημο ααειμφ ζοκεηηζηυηδηαξ ημο 

πνμηεζκυιεκμο δζηηφμο, χζηε κα εκημπζζεμφκ ηα ζδιακηζηά ηεκά ζηδκ επζημζκςκία ημο δζηηφμο (Gap 

analysis), βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ μπμίςκ απαζηείηαζ δ δδιζμονβία πνμζηαηεουιεκςκ δζαδνυιςκ 

ζφκδεζδξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Δκημπζζιυξ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ απυ ηδ ζημπζά ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ πενζμπχκ πνμξ 

πνμζηαζία, ζφιθςκα ιε ηα κέα ηνζηήνζα επζθμβήξ 

 

Καηά ηδ θάζδ εηπθήνςζδξ ημο ηυπμο “1.1.1 Ο ξόινο ησλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ ζηε 

δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο” ακαιέκεηαζ μ πνμζδζμνζζιυξ /ακαεεχνδζδ ηςκ ηνζηδνίςκ 

βζα ηδκ επζθμβή πενζμπχκ ιε ζηυπμ ηδκ έκηαλή ημοξ ζε ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ. Σα ηνζηήνζα αοηά 

απαζηείηαζ κα εθανιμζημφκ ζηζξ οπμρήθζεξ βζα πνμζηαζία πενζμπέξ. ακ ηέημζεξ ιπμνμφκ κα 

εεςνδεμφκ μζ πενζμπέξ ημο Δεκζημφ Καηαθυβμο πμο δεκ οπάβμκηαζ ζε ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ 

ζήιενα, ηαεχξ ηαζ άθθεξ πενζμπέξ μζ μπμίεξ είκαζ δοκαηυκ κα ζοκεζζθένμοκ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 

 Δηπυκδζδ ιεθεηχκ βζα ηδκ μνμεέηδζδ ηαζ δζαπείνζζδ ηςκ κέςκ αοηχκ πνμζηαηεουιεκςκ 

πενζμπχκ ηαζ πνμχεδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ίδνοζήξ ημοξ 

 

Γζα ηδκ έκηαλδ ηςκ πενζμπχκ ζε ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ απαζηείηαζ ιε αάζδ ηδκ εεκζηή κμιμεεζία 

(Ν. 1650/86, ηαζ Ν. 2742/99) δ εηπυκδζδ Δζδζηχκ Πενζααθθμκηζηχκ Μεθεηχκ (Δ.Π.Μ.). Οζ 

Δ.Π.Μ. ιεηά απυ ηαηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ θοζζηχκ ηαζ ακενςπμβεκχκ παναηηδνζζηζηχκ 

ηςκ πενζμπχκ πνμηείκμοκ α) ηδκ μνζμεέηδζδ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ γςκχκ ηαζ ημκ ηαεμνζζιυ 

ηςκ υνςκ πνμζηαζίαξ ακά γχκδ ηαζ α) ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ηδκ ίδνοζδ θμνέα 

δζαπείνζζδξ. Σέθμξ ιε έηδμζδ Πνμεδνζημφ Γζαηάβιαημξ ηαεμνίγμκηαζ μζ γχκεξ ηαζ μζ υνμζ 

πνμζηαζίαξ ηαεχξ ηαζ δ ίδνοζδ ημο θμνέα δζαπείνζζδξ. ηδ ζοκέπεζα ηαηανηίγμκηαζ Κακμκζζιμί 

Γζμίηδζδξ ηαζ Λεζημονβίαξ ηαζ πέδζα Γζαπείνζζδξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ηα μπμία 

ακαεεςνμφκηαζ ακά πεκηαεηία. Έςξ ζήιενα, έπεζ ήδδ εηπμκδεεί έκαξ ζδιακηζηυξ ανζειυξ 

Δ.Π.Μ., αθθά δεκ έπμοκ εηδμεεί ηα ακηίζημζπα Πνμεδνζηά Γζαηάβιαηα βζα ηδ εεζιμεέηδζδ ηδξ 

πνμζηαζίαξ ηςκ πενζμπχκ. Δπζπθέμκ, ημ ΤΠΔΥΧΓΔ ζπεδζάγεζ ηδκ εηπυκδζδ ηςκ Δ.Π.Μ. ηαζ ηςκ 

πεδίςκ Γζαπείνζζδξ βζα ηζξ οπυθμζπεξ πενζμπέξ ημο Δεκζημφ Καηαθυβμο ηαζ ηδ πνδιαημδυηδζδ 

ηςκ παναπάκς απυ ημοξ πυνμφξ ημο 3
μο

 Κμζκμηζημφ Πθαζζίμο ηήνζλδξ. Απαζηείηαζ υιςξ δ 

πνμχεδζδ ηδξ έηδμζδξ ηςκ πνμεδνζηχκ Γζαηαβιάηςκ. 
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 Οθμηθήνςζδ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ζε πναβιαηζηυ δίηηομ, ιε εκδζάιεζμοξ 

δζαδνυιμοξ, υπμο πνεζάγεηαζ. 

 

Δπζπθέμκ, βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ημο δζηηφμο ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ απαζηείηαζ δ 

αλζμθυβδζδ κέςκ πενζμπχκ ή πενζμπχκ πμο ζοκδέμοκ οθζζηάιεκεξ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ ηαζ 

δ έκηαλδ αοηχκ ζε ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ. Με ηδκ παναπάκς δνάζδ εα μθμηθδνςεεί δ 

δδιζμονβία δζηηφμο πενζμπχκ ζηζξ μπμίεξ εα δζαζθαθίγεηαζ δ δζαηήνδζδ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ. 

 

 

1.2. Πποζηαζία και διαηήπηζη ειδών 
 

Ζ Δθθάδα θζθμλεκεί ορδθή πμζηζθυηδηα εζδχκ. Ζ εθθδκζηή πακίδα ηαζ πθςνίδα πενζθαιαάκεζ 

116 είδδ εδθαζηζηχκ, 422 είδδ πμοθζχκ, 59 είδδ ενπεηχκ, 20 είδδ αιθζαίςκ, 107 είδδ ρανζχκ βθοημφ 

κενμφ ηαζ πενίπμο 5.700 είδδ βκςζηχκ αββεζυζπενιςκ. Ζ πθδνυηδηα ηςκ δζαεέζζιςκ πθδνμθμνζχκ 

είκαζ ζηακμπμζδηζηή υζμκ αθμνά ζηα ζπμκδοθςηά ηαζ ζε θίβεξ μιάδεξ αζπμκδφθςκ, εκχ μ ανζειυξ 

ηςκ πθςνζδζηχκ ηάλςκ ζοκεπχξ αολάκεζ θυβς ακαβκχνζζδξ κέςκ εζδχκ. 

Μέπνζ ζήιενα έπμοκ ηαηαβναθεί πενί ηα 1500 εκδδιζηά είδδ γχςκ (πενίπμο ημ 27% ημο 

ζοκυθμο ηςκ βκςζηχκ εζδχκ), ιε ζδιακηζηυηενεξ πενζμπέξ εκδδιζζιμφ ηδκ Κνήηδ, ηζξ Κοηθάδεξ, ηα 

αμοκά ηδξ δπεζνςηζηήξ Δθθάδαξ ηαεχξ ηαζ ηα πμθοάνζεια ζπήθαζα. Με αάζδ πνυζθαηεξ ακαθμνέξ 

733 είδδ γχςκ εεςνμφκηαζ πνμζηαηεουιεκα, 128 απεζθμφιεκα, εκχ δ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ 

εκδδιζηχκ εζδχκ δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζε ηακέκα ηαηάθμβμ πνμζηαηεουιεκςκ ή απεζθμφιεκςκ εζδχκ. 

Δπζπθέμκ, εηηυξ απυ μνζζιέκα απεζθμφιεκα είδδ βζα ηα μπμία εηπμκμφκηαζ πνμβνάιιαηα (π.π. 

Μεζμβεζαηή Φχηζα, Θαθάζζζα Υεθχκα, Καθέ Ανημφδα ηαζ μνζζιέκα είδδ πμοθζχκ), βζα ηα 

πενζζζυηενα άθθα απεζθμφιεκα ή άβκςζηδξ ηαηάζηαζδξ είδδ δεκ οπάνπμοκ ηεηιδνζςιέκα ζημζπεία. 

Ο ανζειυξ ηςκ εκδδιζηχκ εζδχκ πθςνίδαξ ηδξ Δθθάδαξ ακένπεηαζ ζε 742. φιθςκα ιε 

πνυζθαηεξ εηηζιήζεζξ μ ζοκμθζηυξ ανζειυξ ηςκ απεζθμφιεκςκ (ζπάκζςκ, εφηνςηςκ, ηζκδοκεουκηςκ, 

ελαθακζζεέκηςκ ηαζ ιδ πνμζδζμνζζιέκμο ααειμφ ηζκδφκμο) θοηχκ ηδξ εθθδκζηήξ πθςνίδαξ ακένπεηαζ 

ζε 838 είδδ (932 ηάλα). Θεςνείηαζ υηζ δ ζπακζυηδηα ζηα είδδ πθςνίδαξ ζοκδέεηαζ ιε ηδ ιεβάθδ 

ζοπκυηδηα ημπζημφ εκδδιζζιμφ.  

Γζα ηδ πθςνίδα, υπςξ ηαζ βζα ηδκ πακίδα, εκημπίγμκηαζ ααζζηέξ εθθείρεζξ ζηδ βκχζδ ιαξ βζα 

ηδκ ηαηακμιή, ηδκ ηαηάζηαζδ ηαζ ηδκ μζημθμβία ηςκ πενζζζμηένςκ εζδχκ ηδξ εθθδκζηήξ πθςνίδαξ.   

 

Σηόρνο: Η εθαξκνγή κέηξσλ θαη ε αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαηήξεζε θαη 

πξνζηαζία ηνπ ζπλόινπ ησλ εηδώλ ηεο εγρώξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο, κε έκθαζε ζηα απεηινύκελα θαη 

εδλεκηθά είδε. 

 

 

1.2.1. Πξνζηαηεπόκελα είδε 

 

Σηόρνο: Ζ μοζζαζηζηή εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ πνμζηαζίαξ ηςκ ήδδ πνμζηαηεουιεκςκ εζδχκ ηαζ δ 

ακαβκχνζζδ ηαζ θήρδ ηςκ υπμζςκ πνυζεεηςκ ιέηνςκ ηνζεμφκ ακαβηαία βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ 

πνμζηαζία ημοξ. 

 

Με ελαίνεζδ εθάπζζηα είδδ, ημ ζφκμθμ ζπεδυκ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ εζδχκ ηδξ πχναξ 

ζοκεπίγεζ κα πνμζηαηεφεηαζ ακεπανηχξ, ιε ελαζνεηζηά δοζιεκή απμηεθέζιαηα ηυζμ βζα ηδκ 

πθδεοζιζαηή ημοξ ηαηάζηαζδ υζμ ηαζ βζα ηδκ ηαηακμιή ημοξ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ. Σμ πνυαθδια 

βίκεηαζ ζδζαίηενα έκημκμ θυβς ηδξ οθζζηάιεκδξ ακεπάνηεζαξ ζηδ θεζημονβία ηαζ δζαπείνζζδ ηςκ 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ηδξ πχναξ, ηαεχξ ηαζ ηδξ ηαεοζηένδζδξ ζηδ εεζιμεέηδζδ ηαζ 

δζαπείνζζδ ηςκ πνμηεζκυιεκς βζα πνμζηαζία πενζμπχκ. Οζ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ εεςνμφκηαζ 

ζοπκά ζδζαίηενα ηνίζζιεξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ πθδεοζιχκ ανηεηχκ απεζθμφιεκςκ εζδχκ ηαζ δ 

ακεπανηήξ πνμζηαζία ημοξ επζαανφκεζ ζδιακηζηά ημοξ πθδεοζιμφξ αοημφξ. Δλαζνεηζηά ανκδηζηέξ 

ζοκέπεζεξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ εζδχκ έπεζ επίζδξ δ ακεπανηήξ βκχζδ βζαηδκ 

ηαηακμιή, ηδκ πθδεοζιζαηή ηαηάζηαζδ ηαζ ηζξ ζδζαίηενεξ απεζθέξ πμο ακνηζιεηςπίγεζ ηάεε είδμξ. 

Απαζηείηαζ επμιέκςξ δ ακάθδρδ ζοκημκζζιέκςκ δνάζεςκ, βζα ηδ δζαζθάθζζδ αθεκυξ ηδξ εθανιμβήξ 

ηςκ πνμζηαηεοηζηχκ δζαηάλεςκ βζα ηα πνμζηαηεουιεκα είδδ ηαζ αθεηένμο βζα ηδ θήρδ ιέηνςκ 
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πνμζηαζίαξ ηαζ δζαπείνζζδξ πμο εα δζαζθαθίζμοκ εοκμσηυ ηαεεζηχξ δζαηήνδζήξ ημοξ ζηδκ εθθδκζηή 

επζηνάηεζα. 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ακαβκχνζζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ ηεκχκ ηαζ εθθείρεςκ πμο οπάνπμοκ υζμκ αθμνά ζηδκ 

πνμζηαζία ηςκ εζδχκ πμο πνμζηαηεφμκηαζ απυ ηδκ εεκζηή ηαζ δζεεκή κμιμεεζία ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ 

ζοιαάζεζξ. 

 

Με ζηυπμ ηδκ εθανιμβή ιέηνςκ πνμζηαζίαξ βζα ηα πνμζηαηεουιεκα είδδ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ 

απαζηείηαζ ζεζνά δνάζεςκ ηαζ ανπζηά δ ηαηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ 

πνμζηαηεουιεκςκ εζδχκ. Αοηυ πενζθαιαάκεζ : α) ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ εθθείρεςκ πμο οπάνπμοκ 

ζε ζπέζδ ιε ηδκ ελάπθςζδ, ηδκ μζημθμβία ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ πθδεοζιχκ ηςκ 

πνμζηαηεουιεκςκ εζδχκ ηαζ ηδ θήρδ ιέηνςκ (εηπυκδζδ ενεοκδηζηχκ πνμβναιιάηςκ) βζα ηδ 

ζοβηέκηνςζδ πνυζεεηςκ ζημζπείςκ, α) ηδκ ηαηαβναθή ηςκ δνάζεςκ/ιέηνςκ πμο εθανιυγμκηαζ 

βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ εζδχκ ηαζ β) ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ δνάζεςκ 

αοηχκ. 

 

 Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ ιέηνςκ πμο είκαζ πζεακυκ απαναίηδηα βζα ηδκ in situ δζαηήνδζδ ηςκ 

πνμζηαηεουιεκςκ εζδχκ, ηαζ δδιζμονβία πνμτπμεέζεςκ βζα ηδκ ex situ δζαηήνδζή ημοξ υπμο 

ηνζεεί ακαβηαίμ 

 

Απυ ηδκ παναπάκς αλζμθυβδζδ, ακαιέκεηαζ κα πνμηφρμοκ ιία ζεζνά απυ ιέηνα δ εθανιμβή ηςκ 

μπμίςκ εα έπεζ ζακ ζηυπμ ηδκ πνμζηαζία ηςκ εζδχκ ζημοξ πχνμοξ ελάπθςζδξ (in situ). Σέημζα 

ιέηνα ιπμνμφκ κα αθμνμφκ ζηδκ ακαζηνμθή ηδξ πμνείαξ οπμαάειζζδξ ηςκ αζμηυπςκ ή/ηαζ ζηδκ 

ακηζιεηχπζζδ άθθςκ άιεζςκ ή έιιεζςκ απεζθχκ. Σα ιέηνα πνμζηαζίαξ ιπμνμφκ επίζδξ κα 

αθμνμφκ δνάζεζξ πμο θαιαάκμοκ πχνα εκηυξ ημο δζηηφμο ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ 

ηαεχξ ηαζ άθθεξ δνάζεζξ πμο δεκ ζοκδέμκηαζ ιε πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ. Δπζπθέμκ, είκαζ 

πζεακυκ κα πνμζδζμνζζημφκ εζδζηά ιέηνα βζα ηδκ ex situ δζαηήνδζδ ηάπμζςκ εζδχκ, μζ πθδεοζιμί 

ηςκ μπμίςκ έπμοκ ιεζςεεί ηάης απυ ημ επίπεδμ πμο δζαθαθίγεζ ηδ αζςζζιυηδηά ημοξ ζημ θοζζηυ 

ημοξ πενζαάθθμκ (είδδ πμο ανίζημκηαζ οπυ ελαθάκζζδ ή έπμοκ ήδδ ελαθακζζεεί απυ ηδ πχνα). 

Γζα ηα είδδ αοηά, εάκ εηηζιδεεί υηζ οπάνπμοκ μζ πνμτπμεέζεζξ επακεζζαβςβήξ ημοξ ζημ θοζζηυ 

πενζαάθθμκ, εα πνέπεζ κα εηπμκδεμφκ εζδζηά πνμβνάιιαηα ακαπαναβςβήξ ζε αζπιαθςζία ηαζ 

επακεζζαβςβήξ. ακηίζμζπα ιε αοηά πμο εθανιυγμκηαζ ζε άθθεξ πχνεξ ηδξ Δ.Δ. μζ μπμίεξ 

δζαεέημοκ ηαζ ηδκ απαναίηδηδ ηεπκμβκςζία. Σέημζμο ηφπμο πνμβνάιιαηα, ιεηά απυ πνμζεηηζηυ 

ζπεδζαζιυ, ιπμνμφκ κα εθανιμζεμφκ ηαζ ζε επζιένμοξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ, βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ πενζζηαηζηχκ ημπζηχκ ελαθακίζεςκ. 

 

 Οθμηθδνςιέκμξ ζπεδζαζιυξ ηδξ πνμζηαζίαξ εζδχκ ηαζ εκδζαζηδιάηςκ ημοξ 

 

Ηδζαίηενδ αανφηδηα εα πνέπεζ κα δμεεί ζημ εέια ηδξ δζαζθάθζζδξ ηςκ πνμτπμεέζεςκ πνμζηαζίαξ 

ηαζ δζαπείνζζδξ ημο δζηηφμο πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ηδξ πχναξ, αθμφ αοηυ ακαιέκεηαζ υηζ εα 

απμηεθέζεζ ημκ ηφνζμ πανάβμκηα ελαζθάθζζδξ ζηακμπμζδηζηχκ ζοκεδηχκ δζαηήνδζδξ ηςκ 

πνμζηαηεουιεκςκ εζδχκ. Καηά ημ ζηάδζμ εθανιμβήξ ηςκ παναπάκς ιέηνςκ αθθά ηαζ ιε ηδκ 

μθμηθήνςζή ημοξ απαζηείηαζ δ εθανιμβή μθμηθδνςιέκμο ηαζ ιαηνμπνυεεζιμο πνμβνάιιαημξ 

παναημθμφεδζδξ ηςκ εζδχκ πμο πνμζηαηεφμκηαζ, ιε ζημπυ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ ιέηνςκ δζαηήνδζδξ ηαζ ηδκ ακαπνμζανιμβή ημοξ, ιέζα απυ ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ πνμζανιμγυιεκδξ δζαπείνζζδξ (adaptive management). 

 

 Καηαβναθή ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ εζδχκ ζε δζανηχξ ακακεμφιεκδ εεκζηή δθεηηνμκζηή αάζδ 

δεδμιέκςκ 

 

Σέθμξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα δδιζμονβδεεί ιία δθεηηνμκζηή αάζδ δεδμιέκςκ ζε εεκζηυ επίπεδμ 

βζα ηα πνμζηαηεουιεκα είδδ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ (αλζμπμζχκηαξ ηαζ μθμηθδνχκμκηαξ ηδξ 

οθζζηάιεκεξ αάζεζξ δεδμιέκςκ). Ζ αάζδ δεδμιέκςκ πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ 

ελάπθςζδ, ηδκ ηαηάζηαζδ δζαηήνδζδξ, ημ ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ η.α. βζα ηάεε είδμξ. Οζ 

πθδνμθμνίεξ αοηέξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα ακακεχκμκηαζ ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ιε αάζδ 
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ηα απμηεθέζιαηα ημο πνμβνάιιαημξ παναημθμφεδζδξ πνμηεζιέκμο κα πανέπεζ δ αάζδ έβηονα 

ζημζπεία βζα ηα πνμζηαηεουιεκα είδδ. 
 

 

1.2.2. Απεηινύκελα είδε 

 

Σηόρνο: Ακαβκχνζζδ ηςκ απεζθμοιέκςκ εζδχκ ηαζ πθδεοζιχκ ηαζ ηςκ απεζθχκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ, 

ηαζ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ δζαηήνδζή ημοξ, ιε ιαηνμπνυεεζιμ ζηυπμ ηδκ απάθεζρδ ηςκ 

απεζθχκ. 

 

Γεδμιέκμο υηζ ανηεηά απυ ηα πνμζηαηεουιεκα είδδ ηδξ πχναξ, εεςνμφκηαζ απεζθμφιεκα ιε 

ελαθάκζζδ, εκχ ηαοηυπνμκα βζα ανηεηά είδδ πμο ακηζιεηςπίγμοκ άιεζμ ηίκδοκμ ελαθάκζζδξ απυ ηδκ 

εθθδκζηή επζηνάηεζα δεκ έπεζ αηυιδ εεζιμεεηδεεί δ πνμζηαζία ημοξ, απαζηείηαζ δ θήρδ 

ζοκημκζζιέκςκ ιέηνςκ βζα ηδκ ελάθεζρδ ηςκ αζηίςκ οπμαάειζζδξ ηςκ πθδεοζιχκ ημοξ ηαζ ηδ 

δζαζθάθζζδ ηδξ αζςζζιυηδηαξ ηςκ πθδεοζιχκ πμο έπμοκ απμιείκεζ. Σα ιέηνα αοηά εα πνέπεζ κα 

θάαμοκ πνμηεναζυηδηα ακάθμβα ιε ημ ααειυ απεζθήξ πμο ακηζιεηςπίγεζ ηάεε είδμξ. Δίκαζ ζηυπζιμ, δ 

αλζμθυβδζδ ημο ααειμφ απεζθήξ κα βίκεηαζ ηυζμ ζε εεκζηυ, υζμ ηαζ ζε πενζθενεζαηυ επίπεδμ, χζηε κα 

θαιαάκμκηαζ ηαηά πενίπηςζδ ηα ακαβηαία ιέηνα δζαηήνδζδξ. Με ζηυπμ ηδκ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή πνμζηαζία ηςκ απεζθμφιεκςκ εζδχκ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ (ιε απχηενμ ζηυπμ ηδκ 

απάθεζρδ ηςκ απεζθχκ ηαζ ηδ δζαβναθή ηςκ εζδχκ απυ ημοξ ηαηαθυβμοξ ηςκ απεζθμφιεκςκ εζδχκ) 

αημθμοεείηαζ ζεζνά δνάζεςκ ακηίζημζπδ ιε αοηή πμο πνμηείκεηαζ βζα ηα πνμζηαηεουιεκα είδδ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ακαβκχνζζδ απεζθμοιέκςκ εζδχκ ή/ηαζ πθδεοζιχκ ηδξ εβπχνζαξ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ 

 

Απαζηείηαζ ζε πνχηδ θάζδ δ ακαβκχνζζδ ηςκ απεζθμφιεκςκ εζδχκ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ, 

ηάκμκηαξ πνήζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ ηαηαθυβςκ αθθά ηαζ άθθςκ πνυζθαηςκ πθδνμθμνζχκ πμο 

πνμηφπημοκ απυ ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ βζα δζάθμνα είδδ. Γζα ηζξ πενζπηχζεζξ ζηζξ μπμίεξ 

εκμπίγμκηαζ ζδιακηζηέξ εθθθείρεζξ ζηδκ οθζζηάιεκδ πθδνμθμνία, απαζηείηαζ δ άιεζδ εηπυκδζδ 

ζοζηδιαηζηχκ ενεοκχκ βζα ηδκ ηεηιδνίςζδ ηδξ πθδεοζιζαηήξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ημο ααειμφ 

απεζθήξ βζα ηάεε είδμξ. 

 

 Ακαθοηζηή ηαηαβναθή ηςκ αζμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ εζδχκ ηαζ ηςκ απεζθχκ πμο 

ακηζιεηςπίγμοκ 

 

Σμ επυιεκμ αήια αθμνά ζηδκ ηαηαβναθή ηςκ αζμθμβζηχκ ηαζ μζημθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ 

ηςκ απεζθχκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηα είδδ ηαεχξ ηαζ ηδκ ηαηαβναθή ηςκ εθθείρεςκ ζηδκ 

οθζζηάιεκδ πθδνμθμνία, ζπεηζηά ιε ηζξ απαζηήζεζξ εκδζαζηήιαημξ ηάεε είδμοξ. Οζ εθθείρεζξ αοηέξ 

εα πνέπεζ κα ηαθοθεμφκ ιε ζοζηδιαηζηή ένεοκα, πνμηεζιέκμο κα πνμηφρμοκ ηεηιδνζςιέκεξ 

απακηήζεζξ ζπεηζηά ιε ηα πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγεζ ηάεε είδμξ ηαζ ηα εκδεδεζβιέκα 

δζαπεζνζζηζηά ιέηνα ακηζιεηχπζζδξ ηςκ απεζθχκ.  

 

 Έκηαλδ υθςκ ηςκ απεζθμοιέκςκ εζδχκ ζε ζφζηδια πνμζηαζίαξ Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ ιέηνςκ πμο 

είκαζ πζεακυκ απαναίηδηα βζα ηδκ in situ δζαηήνδζδ ηςκ απεζθμφιεκςκ εζδχκ, ηαζ δδιζμονβία 

πνμτπμεέζεςκ βζα ηδκ ex situ δζαηήνδζή ημοξ υπμο ηνζεεί ακαβηαίμ  

 

ηδ ζοκέπεζα απαζηείηαζ δ έκηαλδ ηςκ απεζθμφιεκςκ εζδχκ ζε ζφζηδια πνμζηαζίαξ ηαζ δ 

εηπυκδζδ πεδίμο Γνάζδξ βζα ηάεε έκα απυ αοηά. Σα πέδζα Γνάζδξ εα πενζθαιαάκμοκ ιία 

ζεζνά απυ ιέηνα δ εθανιμβή ηςκ μπμίςκ εα έπεζ ζακ ζηυπμ ηδκ πνμζηαζία ηαζ δζαηήνδζδ ηςκ 

εζδχκ ηαζ ηςκ πθδεοζιχκ ημοξ ζημοξ πχνμοξ ελάπθςζήξ ημοξ (in situ). Σέημζα ιέηνα ιπμνμφκ 

κα αθμνμφκ ζηδκ ακαζηνμθή ηδξ πμνείαξ οπμαάειζζδξ ηςκ αζμηυπςκ ή/ηαζ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ 

άθθςκ άιεζςκ ή έιιεζςκ απεζθχκ. Σα ιέηνα πνμζηαζίαξ ιπμνμφκ επίζδξ κα αθμνμφκ δνάζεζξ 

πμο θαιαάκμοκ πχνα εκηυξ ημο δζηηφμο ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ηαεχξ ηαζ άθθεξ 

δνάζεζξ πμο δεκ ζοκδέμκηαζ ιε πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ. Δπζπθέμκ, είκαζ πζεακυκ κα 
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πνμζδζμνζζημφκ ζηα πέδζα Γνάζδξ εζδζηά ιέηνα βζα ηδκ ex situ δζαηήνδζδ ή ηδ ιεθθμκηζηή 

επακεζζαβςβή ηάπμζςκ εζδχκ. 

 

 Καεζένςζδ ιδπακζζιμφ δζανημφξ παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ 

πθδεοζιχκ ηδξ πακίδαξ ηαζ ηδξ πθςνίδαξ 

 

Καηά ημ ζηάδζμ εθανιμβήξ ηςκ παναπάκς ιέηνςκ αθθά ηαζ ιε ηδκ μθμηθήνςζή ημοξ απαζηείηαζ 

δ εθανιμβή πνμβνάιιαημξ παναημθμφεδζδξ ηςκ απεζθμφιεκςκ εζδχκ ιε ζημπυ ηδκ αλζμθυβδζδ 

ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ ιέηνςκ αοηχκ ηαεχξ ηαζ ηδξ εθανιμβήξ ημοξ. Μέζα απυ ημ 

πνυβναιια παναημθμφεδζδξ εα πνμηφρμοκ ζημζπεία πμο εα δδθχκμοκ ακ έπεζ επζηεθεζηεί ηαζ ζε 

πμζμ ααειυ δ ακαζηνμθή ηςκ ηάζεςκ πθδεοζιζαηήξ οπμαάειζζδξ χζηε κα ηαηαζηεί δοκαηή δ 

αλζμθυβδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ ιέηνςκ δζαπείνζζδξ ηαζ μ ιεθθμκηζηυξ 

επακαπνμζδζμνζζιυξ ημοξ βζα επίηεολδ ηδξ ιέβζζηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ, ιέζα απυ ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ πνμζανιμγυιεκδξ δζαπείνζζδξ (adaptive management). 

 

 Καηαβναθή ηςκ απεζθμφιεκςκ εζδχκ ζε δζανηχξ ακακεμφιεκδ εεκζηή δθεηηνμκζηή αάζδ 

δεδμιέκςκ 

 

Δίκαζ επίζδξ, πμθφ ζδιακηζηυ κα δδιζμονβδεεί ιία δθεηηνμκζηή αάζδ δεδμιέκςκ ζε εεκζηυ 

επίπεδμ ηαζ βζα ηα απεζθμφιεκα είδδ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ (αλζμπμζχκηαξ ηαζ μθμηθδνχκμκηαξ 

ηδξ οθζζηάιεκεξ αάζεζξ δεδμιέκςκ). Ζ αάζδ δεδμιέκςκ πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ πθδνμθμνίεξ 

βζα ηδκ ελάπθςζδ, ηδκ ηαηάζηαζδ δζαηήνδζδξ, ημ ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ, ηδκ έκηαζδ ηςκ 

απεζθχκ η.α. βζα ηάεε είδμξ. Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα ακακεχκμκηαζ ζε 

ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ιε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ημο πνμβνάιιαημξ παναημθμφεδζδξ 

πνμηεζιέκμο κα πανέπεζ δ αάζδ έβηονα ζημζπεία βζα ηα απεζθμφιεκα  είδδ. 

 

 

1.2.3. Δλδεκηθά είδε 

 

Σηόρνο: Ζ ακαβκχνζζδ ηαζ ηαηαβναθή ημο ζοκυθμο ηςκ εκδδιζηχκ εζδχκ ηδξ πθςνίδαξ ηαζ ηδξ 

πακίδαξ ηδξ πχναξ ιαξ ηαζ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδ δζαηήνδζή ημοξ. 

 

Πένακ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ ηαζ απεζθμφιεκςκ ιε ελαθάκζζδ εζδχκ, ιζα άθθδ ζδιακηζηή βζα 

ηδκ εθθδκζηή αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηαηδβμνία, απμηεθμφκ ηα εκδδιζηά είδδ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ. 

Γζα ηα πενζζζυηενα απυ ηα είδδ αοηά, δ οθζζηάιεκδ πθδνμθμνία εεςνείηαζ ακεπανηήξ, δεκ 

εθανιυγμκηαζ πνμζηαηεοηζηέξ δζαηάλεζξ αθμφ ηα είδδ δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζημοξ ηαηαθυβμοξ ηςκ 

οπμ πνμζηαία είδςκ, εκχ ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ, μ ζπεδζαζιυξ ημο δζηηφμο ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ 

πενζμπχκ δεκ θαιαάκεζ οπυρδ ηζξ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηςκ εκδδιζηχκ εζδχκ ηδξ πχναξ. 

Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθμφκ μζ ζπδθαζυαζμζ μνβακζζιμί, μζ μπμίμζ παναηηδνίγμκηαζ απυ 

ορδθυ ααειυ εκδδιζζιμφ. Πανυθα αοηά, δ πνμζηαζία ηςκ ζπδθαίςκ απυ ηδκ εθθδκζηή πμθζηεία 

πενζθαιαάκεζ ιυκμ ηδ δζάζηαζδ ημο πμθζηζζηζημφ (ανπαζμθμβζημφ) απμεέιαημξ, πςνίξ κα αλζμθμβεί ηδ 

ζδιαζία ημοξ ςξ θοζζηά εκδζαζηήιαηα ζδιακηζημφ ανζειμφ εκδδιζηχκ ζπδθαζυαζςκ μνβακζζιχκ ηδξ 

πχναξ. Απαζηείηαζ επμιέκςξ επακαπνμζδζμνζζιυξ ηδξ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ ημο αζμθμβζημφ πθμφημο 

ηδξ πχναξ, πνμηεζιέκμο κα πενζθδθεμφκ ζε αοηήκ ηαζ ηα εκδδιζηά είδδ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ακαβκχνζζδ ηαζ ηαηαβναθή ηςκ εκδδιζηχκ εζδχκ ηαζ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ πθδεοζιχκ ημοξ 

 

Με ζηυπμ ηδκ εθανιμβή ιέηνςκ πνμζηαζίαξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ εκδδιζηχκ εζδχκ πθςνίδαξ ηαζ 

πακίδαξ απαζηείηαζ ζεζνά δνάζεςκ ηαζ ανπζηά δ ηαηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ 

εκδδιζηχκ εζδχκ. Αοηυ απαζηεί ιεβάθμ υβημ δμοθείαξ ηονίςξ βζα ηζξ μιάδεξ μζ μπμίεξ είκαζ 

θζβυηενμ βκςζηέξ (αζπυκδοθα) ή ειθακίγμοκ πμθθά εκδδιζηά είδδ (ζπδθαζυαζμζ μνβακζζιμί). 

 

 Πνμζδζμνζζιυξ εοάθςηςκ εκδδιζηχκ εζδχκ ηαζ πνμηεναζμηήηςκ βζα θήρδ ιέηνςκ. Δηηίιδζδ 

ιεθθμκηζηχκ πθδεοζιζαηχκ ηάζεςκ ηαζ πζεακχκ απεζθχκ βζα ηα εκδδιζηά είδδ 
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Με αάζδ ηδκ παναπάκς αλζμθυβδζδ, εα πνέπεζ κα πνμζδζμνζζεμφκ ηα είδδ ηα μπμία εεςνμφκηαζ 

ζδζαίηενα εοάθςηα ζε πενζζηαηζηά ελαθάκζζδξ ηαζ κα ηαεμνζζεμφκ μζ δέζιεξ ιέηνςκ, ηα μπμία εα 

πνέπεζ ηαηά πνμηεναζυηδηα κα θδθεμφκ βζα ηδκ πνμζηαζία αζχζζιςκ πθδεοζιχκ ημοξ. Καηά ηδ 

δζαδζηαζία αοηή εα πνέπεζ κα ελεηαζεμφκ επίζδξ μζ ιεθθμκηζηέξ ηάζεζξ ηςκ πθδεοζιχκ ηςκ 

εκδδιζηχκ εζδχκ, ιε αάζδ ηδκ οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ, χζηε κα θδθεμφκ ιέηνα πνυθδρδξ ηδξ 

ιεθθμκηζηήξ οπμαάειζζδξ, υπμο ηνζεεί απαναίηδημ. 

 

 Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ ιέηνςκ πμο είκαζ πζεακυκ απαναίηδηα βζα ηδκ in situ δζαηήνδζδ ηςκ 

εκδδιζηχκ εζδχκ, ηαζ δδιζμονβία πνμτπμεέζεςκ βζα ηδκ ex situ δζαηήνδζή ημοξ υπμο ηνζεεί 

ακαβηαίμ 

 

Με δζαδζηαζία ακηίζημζπδ αοηήξ πμο εα αημθμοεδεεί βζα ηα πνμζηαηεουιεκα ηαζ απεζθμφιεκα 

είδδ, εα πνέπεζ κα πνμζδζμνζζεμφκ ηα απαναίηδηα ιέηνα βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ εκδδιζηχκ εζδχκ 

ζημοξ πχνμοξ θοζζηήξ ελάπθςζήξ ημοξ. Ζ δζαδζηαζία αοηή ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ ηδκ 

εηπυκδζδ ηαζ εθανιμβή Δεκζηχκ πεδίςκ Γνάζδξ, ηδ δδιζμονβία πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ή 

θοζζηχκ ζπδιαηζζιχκ, ηδκ ακαεεχνδζδ δζαπεζνζζηζηχκ πναηηζηχκ η.θπ. Δάκ βζα πανάδεζβια 

εεςνδεεί υηζ ανηεηά εκδδιζηά ζπδθαζυαζα είδδ ιπμνμφκ κα απεζθδεμφκ απυ ηδκ εκηεζκυιεκδ 

ημονζζηζηή αλζμπμίδζδ ηςκ ζπδθαίςκ ηδξ πχναξ, εα πνέπεζ κα θδθεμφκ εκδεδεζβιέκα ιέηνα 

πνυθδρδξ, χζηε κα δζαζθαθζζεεί δ ζηακμπμζδηζηή ηαηάζηαζδ δζαηήνδζδξ επανημφξ ανζειμφ 

ακηζπνμζςπεοηζηχκ ζπδθαίςκ. Σαοηυπνμκα, ηάπμζεξ ηαηδβμνίεξ ζπδθαίςκ εα πνέπεζ κα 

παναηηδνζζεμφκ ςξ πνμζηαηεουιεκεξ θοζζηέξ πενζμπέξ, χζηε κα δζαζθαθζζεεί ημ εκδδιζηυ 

αζμθμβζηυ απυεεια. Δπζπθέμκ, είκαζ πζεακυκ κα πνμζδζμνζζημφκ εζδζηά ιέηνα βζα ηδκ ex situ 

δζαηήνδζδ ηάπμζςκ εζδχκ. 

 

 Καεζένςζδ ιδπακζζιμφ δζανημφξ παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ 

πθδεοζιχκ ηδξ πακίδαξ ηαζ ηδξ πθςνίδαξ 

 

Καηά ημ ζηάδζμ εθανιμβήξ ηςκ παναπάκς ιέηνςκ αθθά ηαζ ιε ηδκ μθμηθήνςζή ημοξ απαζηείηαζ 

δ εθανιμβή πνμβνάιιαημξ παναημθμφεδζδξ ηςκ εκδδιζηχκ εζδχκ πμο απεζθμφκηαζ, ιε ζημπυ 

ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ εθανιμγυιεκςκ ιέηνςκ ηαεχξ ηαζ ηδξ έβηαζνδξ 

εηηίιδζδξ ηςκ ιεθθμκηζηχκ πθδεοζιζαηχκ ηάζεςκ. 

 

 Καηαβναθή ηςκ εκδδιζηχκ εζδχκ ζε δζανηχξ ακακεμφιεκδ εεκζηή δθεηηνμκζηή αάζδ δεδμιέκςκ 

 

Σέθμξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα δδιζμονβδεεί ιία δθεηηνμκζηή αάζδ δεδμιέκςκ ζε εεκζηυ 

επίπεδμ βζα ηα εκδδιζηά είδδ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ (αλζμπμζχκηαξ ηαζ μθμηθδνχκμκηαξ ηδξ 

οθζζηάιεκεξ αάζεζξ δεδμιέκςκ). Ζ αάζδ δεδμιέκςκ πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ πθδνμθμνίεξ βζα 

ηδκ ελάπθςζδ, ηδκ ηαηάζηαζδ δζαηήνδζδξ, ημ ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ η.α. βζα ηάεε είδμξ. Οζ 

πθδνμθμνίεξ αοηέξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα ακακεχκμκηαζ ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ιε 

αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ημο πνμβνάιιαημξ παναημθμφεδζδξ πνμηεζιέκμο κα πανέπεζ δ αάζδ 

έβηονα ζημζπεία βζα ηα πνμζηαηεουιεκα είδδ.  

 

 

1.3. Πποζηαζία και διαηήπηζη γενεηικών πόπων 
 

 Δηηυξ απυ ηδκ πνμζηαζία ηςκ εζδχκ ηαζ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ, βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ είκαζ ακαβηαία ηαζ δ πνμζηαζία ηδξ βεκεηζηήξ πμζηζθμιμνθίαξ ηςκ ζεαβεκχκ 

εζδχκ, ηυζμ ηςκ άβνζςκ υζμ ηαζ ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ ζηδ βεςνβία, ηδκ ηηδκμηνμθία, ηδκ αθζεία, ή 

εκ βέκεζ ςξ μζηυζζηα. Ζ βεκεηζηή πμζηζθμιμνθία εηδδθχκεηαζ ζηδκ πανμοζία ημπζηχκ πμζηζθζχκ, 

θοθχκ ηαζ βεςβναθζηχκ πθδεοζιχκ (οπμεζδχκ ηθπ.) ηαζ απμηεθεί ζδιακηζηή ζοκζζηχζα ημο 

αζμθμβζημφ πθμφημο ηδξ πχναξ ιαξ. Ζ δζαηήνδζδ ηδξ βεκεηζηήξ πμζηζθμιμνθίαξ είκαζ άιεζα 

ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ ελεθζηηζηή δοκαιζηή ηςκ εζδχκ, αθθά ηαζ ιε πμθθέξ παναβςβζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ. οκήεςξ, μζ ημπζηέξ ιμνθέξ είκαζ πνμζανιμζιέκεξ ζηζξ ζδζαίηενεξ πενζααθθμκηζηέξ 

ζοκεήηεξ ηάεε ηυπμο, μπυηε ηαζ ζοιαάθθμοκ ζδζαίηενα ζηδ βεκζηυηενδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ιέζα απυ ηδκ πνμχεδζδ ηδξ θεζημονβζηυηδηαξ ηςκ ημπζηχκ μζημζοζηδιάηςκ, εκχ ηαζ δ 

εηιεηάθθεοζή ημοξ απυ ημκ άκενςπμ ιπμνεί κα έπεζ ηζξ ιζηνυηενεξ δοκαηέξ ζοκέπεζεξ βζα ημ 
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πενζαάθθμκ. Δπίζδξ, μζ ιμνθέξ αοηέξ έπμοκ ηαζ ιεβάθδ επζζηδιμκζηή αλία ηαεχξ πνμζθένμοκ άνζζημ 

οθζηυ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ ελέθζλδξ ηςκ έιαζςκ ηαζ άαζςκ ζοζηαηζηχκ ημο πενζαάθθμκημξ ηδξ πχναξ 

ιαξ. Ζ Δθθάδα δζαεέηεζ ζδιακηζηυ βεκεηζηυ πθμφημ, ελαζηίαξ ηδξ ιεβάθδξ ημπμβναθζηήξ ηδξ 

πμζηζθυηδηαξ ηαζ ηδξ ζφκεεηδξ παθαζμβεςβναθζηήξ ηδξ ζζημνίαξ, ιε απμηέθεζια ηδκ πανμοζία 

πμθθχκ ζπεηζηά απμιμκςιέκςκ δζαθμνμπμζδιέκςκ πθδεοζιχκ. Ο βεκεηζηυξ αοηυξ πθμφημξ 

ακαθένεηαζ εδχ ιε ημ βεκζηυ υνμ γελεηηθνί πόξνη. 

Ήδδ ημ Τπμονβείμ Γεςνβίαξ έπεζ ζοκηάλεζ Δεκζηή ηναηδβζηή βζα ημοξ Γεκεηζημφξ Πυνμοξ 

(Νηάθδξ & Βενεζυβθμο 2000) ηαζ ανίζημκηαζ ζε ελέθζλδ ανηεηέξ δνάζεζξ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ 

οθμπμίδζδξ ζοβηεηνζιέκςκ ιέηνςκ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ. Ζ ηναηδβζηή αοηή εζηζάγεηαζ ηαηά ηφνζμ 

θυβμ ζηδκ αβνμηζηή βεκεηζηή πμζηζθυηδηα, ημιέα ζημκ μπμίμ εκηάζζεηαζ ηαζ δ ζοκηνζπηζηή 

πθεζμκυηδηα ηςκ ακεζθδιιέκςκ δνάζεςκ. Έηζζ, επζπθέμκ ηδξ πθήνμοξ οθμπμίδζδξ ηδξ εκ θυβς 

ηναηδβζηήξ, είκαζ ακαβηαία ηαζ δ επέηηαζή ηδξ ζε δνάζεζξ πμο αθμνμφκ ημ ζφκμθμ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ηδξ πχναξ ιαξ. 

 ημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ ζηναηδβζηήξ, ηαζ βζα ηδκ απμθοβή επακαθήρεςκ, εα ημκζζημφκ ηα 

ζδιεία εηείκα πμο εεςνμφιε υηζ έπμοκ ιεβαθφηενδ πνμηεναζυηδηα βζα ηδ δζαηήνδζδ ημο ζοκυθμο ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, πενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ αβνμηζηήξ. 

 

Σηόρνο: Η αλαιπηηθή θαηαγξαθή θαη δηαηήξεζε ησλ εγρώξησλ γελεηηθώλ πόξσλ, ηόζν ζην πεδίν, όζν 

θαη ζε ηξάπεδεο γελεηηθνύ πιηθνύ, θαη ε εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο. 

 

 

1.3.1. Αγξνηηθά, παξαγσγηθά θαη νηθόζηηα δώα, θαιιηεξγνύκελα θαη θαιισπηζηηθά θπηά 

 

Σηόρνο: Ζ ακαθοηζηή ηαηαβναθή ηδξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ αβνμηζηχκ, παναβςβζηχκ ηαζ μζηυζζηςκ γχςκ 

ηαζ ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ ηαζ ηαθθςπζζηζηχκ θοηχκ, ηαζ δ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

πμζηζθυηδηαξ ηςκ ημπζηχκ θοθχκ ηαζ ηςκ ζεαβεκχκ πμζηζθζχκ. 

 

Βαζζηή ζοκζζηχζα ημο βεκεηζημφ πθμφημο ηδξ πχναξ ιαξ είκαζ μζ ημπζηέξ θοθέξ ηςκ γχςκ 

πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ βεςνβία, ηδκ ηηδκμηνμθία ηαζ ςξ μζηυζζηα, ηαεχξ ηαζ ηα θοηά πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ βεςνβία, ηδ αζμιδπακία ηαζ ςξ ηαθθςπζζηζηά. Πμθθέξ απυ ηζξ θοθέξ ηαζ ηζξ 

πμζηζθίεξ αοηέξ έπμοκ πνμζανιμζηεί ζηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηςκ ημπζηχκ πενζααθθμκηζηχκ ζοκεδηχκ, 

ιέζα απυ πζθζάδεξ πνυκςκ ζοκφπανλδξ ιε ημκ άκενςπμ ηαζ ηζξ ημπζηέξ ζοκεήηεξ ημο θοζζημφ 

πενζαάθθμκημξ, ηαζ έπμοκ ακαπηφλεζ ζδζυηδηεξ πμο ιπμνεί κα είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηέξ βζα ηδκ 

παναβςβζηή εηιεηάθθεοζή ημοξ ιε ηνυπμ ζοιααηυ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

Γοζηοπχξ, πμθθέξ απυ ηζξ θοθέξ ηαζ ηζξ πμζηζθίεξ αοηέξ έπμοκ ήδδ παεεί μνζζηζηά ηαζ πμθθέξ 

ανίζημκηαζ ζηα υνζα ηδξ ελαθάκζζδξ. Δίκαζ, ζοκεπχξ, άιεζδξ πνμηεναζυηδηαξ ακάβηδ κα 

ηαηαβναθμφκ ηαζ κα ηεεμφκ οπυ ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ υθεξ μζ εκαπμιείκαζεξ ημπζηέξ θοθέξ ηαζ 

ζεαβεκείξ πμζηζθίεξ. Δπίζδξ, είκαζ ακαβηαία δ ηαηά ημ δοκαηυκ έκηαλδ ηςκ ιμνθχκ αοηχκ ζηδκ 

παναβςβζηή δναζηδνζυηδηα, φζηενα απυ ζπεηζηέξ ιεθέηεξ ζημπζιυηδηαξ πμο εα ζοκοπμθμβίγμοκ ηδκ 

ακάβηδ βζα δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Οζ ζπεηζηέξ δνάζεζξ πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά 

ζηδκ πνμακαθενεείζα Δεκζηή ηναηδβζηή βζα ημοξ Γεκεηζημφξ Πυνμοξ ημο Τπμονβείμο Γεςνβίαξ, 

μπυηε εδχ δίκμκηαζ επζβναιιαηζηά μζ ζδιακηζηυηενμζ απυ ημοξ άλμκεξ δνάζδξ πμο ζηδκ μοζία 

αθμνμφκ ζηδκ εκίζποζδ ηαζ επέηηαζδ ηςκ ακεζθδιιέκςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ Σνάπεγαξ Γεκεηζημφ 

Τθζημφ ημο ΔΘΗΑΓΔ, ημο Δζηζαημφ διείμο Σεηιδνίςζδξ ηαζ Γζαηήνδζδξ ημο Γεκεηζημφ Τθζημφ 

ηςκ Αβνμηζηχκ Εχςκ ηδξ Δθθάδαξ (ΔΣΑΕ) ηαζ ηςκ θμζπχκ ζπεηζηχκ ενεοκδηζηχκ ζδνοιάηςκ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Καηαβναθή ζε εεκζηή ηθίιαηα ηδξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ αβνμηζηχκ, παναβςβζηχκ ηαζ μζηυζζηςκ 

γχςκ ηαζ ακαβκχνζζδ ηςκ ημπζηχκ θοθχκ ηαζ ιμνθχκ 

 

 Δηηίιδζδ ηδξ αλίαξ ηςκ ημπζηχκ θοθχκ ηαζ ζεαβεκχκ πμζηζθζχκ απυ μζημθμβζηή, μζημκμιζηή ηαζ 

ημζκςκζηή ζημπζά 

 

 Ακαβκχνζζδ πζεακχκ απεζθχκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ ημπζηέξ θοθέξ ηαζ μζ ζεαβεκείξ πμζηζθίεξ ηαζ 

θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ ελάθεζρδ ή ηδ ιεηνίαζή ημοξ 
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 Δκίζποζδ ηδξ πνήζδξ ημπζηχκ θοθχκ ηαζ ζεαβεκχκ πμζηζθζχκ, υπμο αοηυ ηνζεεί εθζηηυ ηαζ 

ζηυπζιμ 

 

 Γζαηήνδζδ βεκεηζημφ οθζημφ ηςκ ημπζηχκ θοθχκ ηαζ πμζηζθζχκ ζε Σνάπεγεξ Γεκεηζημφ Τθζημφ 

ηαζ ζε θοζζηέξ ζοκεήηεξ 

 

 Καηαβναθή ζε εεκζηή αάζδ δεδμιέκςκ ηδξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ αβνμηζηχκ, παναβςβζηχκ ηαζ 

μζηυζζηςκ γχςκ, ηαζ ηςκ βεςνβζηχκ, αζμιδπακζηχκ, θανιαηεοηζηχκ ηαζ ηαθθςπζζηζηχκ 

πμζηζθζχκ θοηχκ 

 

 

1.3.2. Γελεηηθνί πόξνη άγξησλ εηδώλ παλίδαο θαη ρισξίδαο 

 

Σηόρνο: Ζ δζαηήνδζδ ηδξ πμζηζθυηδηαξ ημο ζοκυθμο ηςκ άβνζςκ εζδχκ ηδξ εβπχνζαξ πακίδαξ ηαζ 

πθςνίδαξ, ηαζ δ πζεακή αλζμπμίδζδ ηςκ βεκεηζηχκ ημοξ πυνςκ. 

 

 διακηζηυ ζημζπείμ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ απμηεθεί δ βεκεηζηή πμζηζθία πμο 

πανμοζζάγμοκ μζ πθδεοζιμί ηςκ δζαθυνςκ εζδχκ πακίδαξ ηαζ πθςνίδαξ. Ζ πμζηζθία αοηή ιπμνεί κα 

ζδςεεί απυ δφμ ζημπζέξ: 

α) ε πενζμπέξ υπςξ δ Δθθάδα, ιε έκημκμ βεςβναθζηυ δζαιεθζζιυ, μζ πθδεοζιμί αηυια ηαζ εονέςξ 

ελαπθςιέκςκ εζδχκ πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηέξ ημπζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ, ηονίςξ ζημ βεκεηζηυ, αθθά 

ζοπκά ηαζ ζημ θαζκμηοπζηυ επίπεδμ. Ζ πανμοζία ηέημζςκ ιμκαδζηχκ πθδεοζιχκ έπεζ ζδζαίηενδ αλία 

βζα ηδκ ελεθζηηζηή δζαδζηαζία, αθθά ηαζ βζα ηδκ μζημθμβία ηςκ επζιένμοξ πενζμπχκ, εκχ οπάνπμοκ ηαζ 

πενζπηχζεζξ υπμο μζ ημπζηέξ πμζηζθίεξ ειθακίγμοκ ηαζ ιμκαδζηυ πναηηζηυ εκδζαθένμκ βζα ημκ 

άκενςπμ (π.π. δ ιαζηίπα ηδξ Υίμο, ημπζηή πμζηζθία ημο πμθφ ημζκμφ ζπίκμο). 

α) Κάεε πθδεοζιυξ απμηεθείηαζ απυ άημια ιε ιμκαδζηή βεκεηζηή ζφζηαζδ. Ζ βεκεηζηή πμζηζθυηδηα 

ηάεε πθδεοζιμφ ζοκδέεηαζ ιε ηδ αζςζζιυηδηά ημο ζημ πνυκμ ηαζ ηδ δοκαηυηδηά ημο κα ακηζιεηςπίγεζ 

ιεηααμθέξ ημο πενζαάθθμκηυξ ημο. οκήεςξ, δ πμζηζθυηδηα ιεζχκεηαζ υηακ ιζηναίκεζ ζδιακηζηυ ημ 

πθδεοζιζαηυ ιέβεεμξ, ηαεχξ ηαζ υηακ ηαηαηενιαηίγεηαζ έκαξ εκζαίμξ ζε ιζηνμφξ απμιμκςιέκμοξ 

πθδεοζιμφξ, π.π. ιέζα απυ ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ εκδζαζηδιάηςκ, ηδ πάναλδ δνυιςκ ηθπ. 

 Δίκαζ απαναίηδημ ζημ πθαίζζμ ιζαξ μθμηθδνςιέκδξ ζηναηδβζηήξ βζα ηδ δζαθφθαλδ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ κα θδθεμφκ οπυρδ ηαζ μζ δφμ πνμακαθενεείζεξ πηοπέξ ημο βεκεηζημφ 

πθμφημο ηδξ πακίδαξ ηαζ ηδξ πθςνίδαξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Λήρδ ιέηνςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ οβεζχκ πθδεοζιχκ ημο ζοκυθμο ηςκ άβνζςκ εζδχκ ηδξ εβπχνζαξ 

πακίδαξ ηαζ πθςνίδαξ 

 

Σμ πθδεοζιζαηυ ιέβεεμξ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ βκεηζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Ζ 

δζαηήνδζδ οβεζχκ πθδεοζιχκ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ εζδχκ ηδξ εβπχνζαξ πακίδαξ ηαζ πθςνίδαξ 

απμηεθεί έκακ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ ζηυπμοξ ηδξ εεκζηήξ ζηναηδβζηήξ βζα ηδ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα, αθμφ δζαζθαθίγεζ ηδ δζαηήνδζδ ημο αζμθμβζημφ ιαξ πθμφημο. Ο ζηυπμξ αοηυξ 

ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιέζα απυ ημ ζοκοπμθμβζζιυ ηςκ επζπηχζεςκ ζημοξ θοζζημφξ πθδεοζιμφξ 

ζημ ζπεδζαζιυ ηάεε δναζηδνζυηδηαξ, ακελάνηδηα απυ ημ ακ πνυηεζηαζ βζα πνμζηαηεουιεκα, 

απεζθμφιεκα, ή άθθα είδδ, ηαζ ακελάνηδηα απυ ηδ θφζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ. Δπίζδξ, είκαζ 

ακαβηαία δ ακάθδρδ πνςημαμοθζχκ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ βεκεηζηήξ πμζηζθυηδηαξ ημο ζοκυθμο ημο 

αζμθμβζημφ ιαξ πθμφημο, ιέζα απυ πνδιαημδυηδζδ ζπεηζηχκ ενεοκδηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ 

ηναπεγχκ βεκεηζημφ οθζημφ. 

  

 Γζενεφκδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ηαζ πνμμπηζηχκ αλζμπμίδζδξ ηςκ βεκεηζηχκ πυνςκ ηςκ άβνζςκ 

ζεαβεκχκ εζδχκ 

 

Δίκαζ πζεακυ πμθθά ζεαβεκή είδδ θοηχκ ηαζ γχςκ κα πνμζθένμοκ εκδζαθένμοζεξ πνμμπηζηέξ 

μζημκμιζηήξ, ή ηαζ άθθδξ (π.π. ζαηνμθανιαηεοηζηήξ, πμθζηζζιζηήξ) αλζμπμίδζδξ. Οζ ζδιενζκέξ 
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ιαξ βκχζεζξ πενζμνίγμκηαζ ζηα είδδ εηείκα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ παναδμζζαηά. Απαζηείηαζ 

εκενβυξ δνάζδ ζημκ ημιέα ηδξ δζενεφκδζδξ ηςκ δοκαημηήηςκ αλζμπμίδζδξ ηςκ βεκεηζηχκ πυνςκ, 

ιέζα απυ ηδκ ακάθδρδ ζπεηζηήξ πνςημαμοθίαξ ζε εεκζηή ηθίιαηα. 

 

 Γδιζμονβία εεζιζημφ πθαζζίμο βζα ηδ νφειζζδ ηδξ πνήζδξ ημο βεκεηζημφ οθζημφ ηςκ ζεαβεκχκ 

εζδχκ ηαζ ηδ δζαζθάθζζδ ημο ζζμιενμφξ επζιενζζιμφ ηςκ υπμζςκ μθεθχκ πνμηφπημοκ απυ ηδ 

πνήζδ ημο 

 

Ζ πνήζδ ημο βεκεηζημφ οθζημφ ηςκ ζεαβεκχκ εζδχκ βζα αζμιδπακζημφξ ή άθθμοξ ηενδμθυνμοξ 

ζημπμφξ, πνέπεζ κα νοειζζηεί ιε εζδζηή κμιμεεζία, ιε ηνυπμ πμο κα ηαημπονχκεζ ηα δζηαζχιαηα 

ηςκ ημπζηχκ ημζκμηήηςκ ηαζ κα δζαζθαθίγεζ ημκ ζζμιενή επζιενζζιυ ηςκ ζπεηζηχκ μθεθχκ. Έηζζ, 

δ πχνα ιαξ πνέπεζ κα πνμπςνήζεζ ζε ηαημπφνςζδ ηςκ ημπζηχκ πμζηζθζχκ ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ 

ζοθθμβήξ, ελαβςβήξ ηαζ πνήζδξ ημο βεκεηζημφ οθζημφ ημοξ ζε ηάεε ιμνθή. Δπίζδξ, πνέπεζ κα 

δδιζμονβδεεί ημ εεζιζηυ πθαίζζμ πμο εα οπμπνεχκεζ ημοξ πνήζηεξ βεκεηζημφ οθζημφ ζεαβεκχκ 

πμζηζθζχκ ηαζ εζδχκ κα ακηαπμδίδμοκ ηα μθέθδ ζηζξ ημζκυηδηεξ μζ μπμίεξ ανίζημκηαζ ζημ θοζζηυ 

πχνμ ελάπθςζδξ ηςκ πμζηζθζχκ αοηχκ (αθ. 2.6). 

 

  

1.4. Πποζηαζία και διαηήπηζη εκηόρ πποζηαηεςόμενων πεπιοσών 

 
Ζ πνμζηαζία ηαζ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ δεκ ιπμνεί κα επζηεοπεεί 

απμηθεζζηζηά ιε ηδ θήρδ ελεζδζηεοιέκςκ ιέηνςκ βζα ηάεε είδμξ ή ιε ηδ δδιζμονβία 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ. Πενίπμο ηα δφμ ηνίηα ηςκ εζδχκ παβημζιίςξ, ελανηχκηαζ απυ 

μζημζοζηήιαηα πμο ζε ιεβαθφηενμ ή ιζηνυηενμ ααειυ επδνεάγμκηαζ ή πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ημκ 

άκενςπμ (π.π. δάζδ, αβνμηζηά μζημζοζηήιαηα, αμζηυημπμζ, οβνυημπμζ). Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ 

δζαζθάθζζδ ηδξ δζαηήνδζδξ ηςκ εζδχκ αοηχκ εα πνέπεζ κα πνμέθεεζ απυ ηδκ πνμζανιμβή ηςκ 

ακενχπζκςκ πνήζεςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ζε έκα ιμκηέθμ ήπζαξ (αζχζζιδξ) ακάπηολδξ, ημ μπμίμ εα 

θαιαάκεζ οπυρδ ηζξ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Δπμιέκςξ, απαζηείηαζ δ 

εκζςιάηςζδ ηδξ δζάζηαζδξ ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζηζξ ημιεαηέξ πμθζηζηέξ 

(βεςνβία, αζμιδπακία, ιεηαθμνέξ, ημονζζιυξ η.θπ), χζηε κα δδιζμονβδεμφκ μζ πνμτπμεέζεζξ 

δζαηήνδζδξ αζχζζιςκ πθδεοζιχκ ηςκ εζδχκ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ. Ζ ίδζα δ πνδζζιυηδηα ηςκ 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ημο αζμθμβζημφ απμεέιαημξ, ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ 

ααειυ απυ ηζξ πζέζεζξ πμο δέπμκηαζ ηα μζημζοζηήιαηα εονφηενςκ πενζμπχκ, πζέζεζξ πμο δζαηυπημοκ 

ηδ ζοκέπεζα ηςκ μζημζοζηδιάηςκ ηαζ επδνεάγμοκ ηδ ζοκεηηζηυηδηα ημο δζηηφμο ηςκ 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ. Οζ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηδξ πχναξ 

επζαάθθμοκ ηδ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ αζηζχκ οπμαάειζζδξ ηςκ εζδχκ ηαζ ηςκ 

εκδζαζηδιάηςκ ημοξ ζημ ζφκμθμ ηδξ επζηνάηεζαξ, ιέζα απυ ηδκ ακαπνμζανιμβή ηςκ ημιεαηχκ 

πμθζηζηχκ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ αζχζζιδξ ακάπηολδξ. Οζ ακαβηαίεξ ακαπνμζανιμβέξ ζηζξ ημιεαηέξ 

πμθζηζηέξ ακαθφμκηαζ δζελμδζηά ζε επυιεκα ηεθάθαζα ηδξ ζηναηδβζηήξ. Δδχ εα ακαθενεμφκ ηονίςξ 

μζ άλμκεξ δνάζδξ πμο αθμνμφκ ζηδ δζαηήνδζδ ηςκ εζδχκ ηαζ ηςκ εκδζαζηδιάηςκ ημοξ έλς απυ ηζξ 

πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ.  

 

Σηόρνο: Η ιήςε κέηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο ζην ζύλνιν ηεο επηθξάηεηαο. 

 

 

1.4.1. Γηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο 

 

Σηόρνο: Ζ ακαβκχνζζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγεζ ζημ ζφκμθυ ηδξ δ άβνζα γςή ζηδ πχνα 

ιαξ ηαζ δ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημοξ. 

 

Γζα ιεβάθμ ανζειυ εζδχκ, ακελάνηδηα απυ ημ ηαεεζηχξ δζαηήνδζήξ ημοξ, δ αζςζζιυηδηα ηςκ 

πθδεοζιχκ ημοξ δεκ ιπμνεί κα δζαζθαθζζεεί απμηθεζζηζηά ιε ηδ θήρδ ιέηνςκ δζαπείνζζδξ εκηυξ 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, μφηε ιε ηδ εέζπζζδ εζδζηχκ πνμζηαηεοηζηχκ δζαηάλεςκ. Ζ 

πμθοπθμηυηδηα ηςκ μζημθμβζηχκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ εζδχκ ηαζ μζ ακάβηεξ εονείαξ επζηνάηεζαξ πμο 

έπμοκ ανηεηά είδδ, απαζημφκ ημκ πενζμνζζιυ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πζέζεςκ ζε εονφηενεξ πενζμπέξ, 

χζηε ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ θεζημονβία ημο δζηηφμο πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, κα ηαηαζηεί δοκαηή δ 

δζαηήνδζδ ημο ζοκυθμο ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηδξ πχναξ. Γζα πανάδεζβια, δ απμηεθεζιαηζηή 
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πνμζηαζία εκυξ απεζθμφιεκμο είδμοξ ανπαηηζημφ πηδκμφ εα πνέπεζ κα ελαζθαθίγεηαζ ζοκδοάγμκηαξ 

ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ επζαίςζδξ ηαζ ηδξ ακαπαναβςβζηήξ επζηοπίαξ ηςκ πθδεοζιχκ ημο 

(εθαπζζημπμίδζδ παναβυκηςκ εκδζζιυηδηαξ, αεθηίςζδ ζοκεδηχκ ακαπαναβςβήξ), ηάηζ πμο ιπμνεί κα 

επζηεοπεεί ζε ιεβάθμ ααειυ ιέζα απυ ηδ θεζημονβία ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, ή ιέζς ηδξ 

επζαμθήξ πνμζηαηεοηζηχκ δζαηάλεςκ, ελανηάηαζ υιςξ ζε ιεβάθμ ααειυ ηαζ απυ ηδκ επάνηεζα ηδξ 

δζαεέζζιδξ ηνμθήξ (π.π. πθδεοζιμί ιζηνμεδθαζηζηχκ), δ μπμία επδνεάγεηαζ απυ ηζξ πνήζεζξ ηαζ 

δναζηδνζυηδηεξ ζηα ακενςπμβεκή μζημζοζηήιαηα εονφηενςκ πενζμπχκ, ηαεχξ ηαζ απυ ηδ βεκζηυηενδ 

ηαηάζηαζδ ημο πενζαάθθμκημξ ζημοξ πχνμοξ ελάπθςζήξ ημο (π.π πνμαθήιαηα νφπακζδξ πμο 

επδνεάγμοκ ηδκ ακαπαναβςβζηή επζηοπία). Ζ ζοκμθζηή ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ, απαζηεί 

επμιέκςξ ζοκδοαζιυ πανειαάζεςκ ζε δζάθμνα επίπεδα. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ακαβκχνζζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ άβνζαξ γςήξ ζηδ πχνα ιαξ ηαζ ηςκ απεζθχκ πμο 

ακηζιεηςπίγεζ εηηυξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ 

 

Ζ ακαβκχνζζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ πθδεοζιζαηήξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ηςκ απεζθχκ πμο 

ακηζιεηςπίγεζ δ άβνζα γςή εηηυξ ημο δζηηφμο πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ηδξ πχναξ, εα πνέπεζ 

κα απμηεθέζεζ ζδιακηζηή πνμηεναζυηδηα ηδξ ζηναηδβζηήξ πνμζηαζίαξ. Πανά ηδ ιεβάθδ ηδξ 

ηθίιαηα, δ δνάζδ ιπμνεί κα μθμηθδνςεεί ζε ιαηνμπνυεεζιμ μνίγμκηα, ιε ζοκημκζζιέκεξ 

πνμζπάεεζεξ ηςκ ενεοκδηζηχκ θμνέςκ ηδξ πχναξ ηαζ κα ηαηαθήλεζ ζημκ ηαεμνζζιυ ηςκ 

ηαηεοεφκζεςκ πνμζηαζίαξ ζε εεκζηυ, πενζθενεζαηυ ηαζ ημπζηυ επίπεδμ. Σέημζα πνμβνάιιαηα 

ήδδ εηπμκμφκηαζ ζε άθθεξ πχνεξ (ΖΠΑ), πνμηεζιέκμο κα ηαθοθεμφκ ηα ηεκά ζηδκ οθζζηάιεκδ 

πθδνμθμνία ζπεηζηά ιε ηζξ δοκαηυηδηεξ αεθηζζημπμίδζδξ ηςκ πςνμηαλζηχκ πανειαάζεςκ ζε 

ηαηεφεοκζδ ζοιααηή ιε ηδ δζαηήνδζδ ημο αζμθμβζημφ απμεέιαημξ. 

  

 Πνμζδζμνζζιυξ πνμηεναζμηήηςκ ηαζ δοκαημηήηςκ πανέιααζδξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ άβνζαξ γςήξ 

εηηυξ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ 

 

Ζ μθμηθήνςζδ ηδξ παναπάκς ένεοκαξ εα επζηνέρεζ ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ πνμηεναζμηήηςκ ηαζ 

δοκαημηήηςκ πανέιααζδξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ άβνζαξ γςήξ ζημ ζφκμθμ ηδξ εθθδκζηήξ 

επζηνάηεζαξ. Ο πνμζδζμνζζιυξ αοηυξ εα πνέπεζ κα θάαεζ οπυρδ ημ οθζζηάιεκμ ηαζ 

πνμβναιιαηζγυιεκμ δίηηομ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, χζηε κα αεθηζζημπμζήζεζ ηδκ 

ςθεθζιυηδηά ημο ιέζς ζοιπθδνςιαηζηχκ πςνμηαλζηχκ νοειίζεςκ ζε πενζθενεζαηυ ηαζ εεκζηυ 

επίπεδμ. Σαοηυπνμκα εα βίκεζ εθζηηυξ μ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ απαναίηδηςκ ακαπνμζανιμβχκ ζηζξ 

ημιεαηέξ πμθζηζηέξ ζε ημπζηυ, πενζθενεζαηυ ηαζ εεκζηυ επίπεδμ, χζηε κα ιεβζζημπμζδεεί δ 

ζοιααηυηδηά ημοξ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

   

 Δκίζποζδ ημο εεζιζημφ πθαζζίμο ηαζ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ εηείκςκ πμο ζοκηεθμφκ ζηδ δζαηήνδζδ 

ηδξ άβνζαξ γςήξ 

 

Με αάζδ ηζξ παναπάκς πνμηεναζυηδηεξ εα ηαεμνζζεμφκ μζ απαναίηδηεξ αθθαβέξ ζημ εεζιζηυ 

πθαίζζμ πμο δζέπεζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ άβνζαξ γςήξ, χζηε κα 

ηαηαζημφκ ζοιααηέξ ιε ηζξ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ.   

 

 

1.4.2. Ο ξόινο ησλ δηαδξόκσλ κεηαμύ πξνζηαηεπόκελσλ θαη άιισλ ζεκαληηθώλ πεξηνρώλ 

 

Σηόρνο: Δηηίιδζδ ηδξ ζδιαζίαξ ηςκ δζαδνυιςκ ζφκδεζδξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ ηαζ άθθςκ 

ζδιακηζηχκ πενζμπχκ ηαζ δ έκηαλδ ηδξ βκχζδξ αοηήξ ζημκ εεκζηυ πςνμηαλζηυ ζπεδζαζιυ. 

 

Ζ ζοκεηηζηυηδηα ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ ηαζ άθθςκ ζδιακηζηχκ πενζμπχκ απμηεθεί ηνίζζιμ 

πανάβμκηα πμο επδνεάγεζ απμθαζζζηζηά ηδ ζδιαζία ημοξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ημο αζμθμβζημφ 

απμεέιαημξ. Με αάζδ ηζξ ανπέξ ηδξ αζμβεςβναθίαξ, δ θένμοζα ζηακυηδηα ημο δζηηφμο εκδζαζηδιάηςκ 

εκυξ είδμοξ, ελανηάηαζ απυ ηδ ζοκμθζηή έηηαζή ημοξ αθθά ηαζ απυ ημ ααειυ ζοκεηηζηυηδηάξ ημοξ ζε 

ζπέζδ ιε ηζξ ζηακυηδηεξ δζαζπμνάξ ημο είδμοξ. Αοηυ ζδιαίκεζ, υηζ δ δζαζθάθζζδ εκυξ δζηηφμο 
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επανημφξ ζοκεηηζηυηδηαξ, ζημ μπμίμ μ πθδεοζιυξ ημο είδμοξ ιπμνεί κα ιεηαηζκείηαζ πςνίξ 

πνμαθήιαηα απυ πενζμπή ζε πενζμπή, ιεβζζημπμζεί ηδκ ςθεθζιυηδηα ημο δζηηφμο βζα ημκ πθδεοζιυ 

αοηυ, αολάκμκηαξ ηδ θένμοζα ζηακυηδηα ηδξ δεδμιέκδξ έηηαζδξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ. 

Δλαζθαθίγμκηαξ θμζπυκ ηδκ πανμοζία δζαδνυιςκ επζημζκςκίαξ ιεηαλφ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ 

πενζμπχκ, ιπμνμφιε κα πμθθαπθαζζάζμοιε ηζξ απυ ιένμοξ ημοξ ζηήνζλδξ αζχζζιςκ πθδεοζιχκ ηςκ 

πνμζηαηεουιεκςκ εζδχκ, πςνίξ κα αολήζμοιε ηδ ζοκμθζηή έηηαζδ ηςκ πενζμπχκ πνμζηαζίαξ. Με 

δεδμιέκμ ημ μζημκμιζηυ ηαζ ημζκςκζηυ ηυζημξ πμο ζοκεπάβεηαζ δ αφλδζδ ηδξ έηηαζδξ ηςκ 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, μζ ζφβπνμκεξ ηάζεζξ ηδξ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ πνμηνίκμοκ ηδ 

δδιζμονβία δζαδνυιςκ ζφκδεζδξ ιεηαλφ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ 

θένμοζαξ ζηακυηδηάξ ημοξ, ςξ πνμξ ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ εζδχκ ζηυπςκ ηδξ πνμζηαζίαξ.  

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Δηηίιδζδ ηδξ ζδιαζίαξ ηςκ δζαδνυιςκ ζφκδεζδξ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ απυ ηδ ζημπζά ηδξ 

δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Ο ααειυξ ζοκεηηζηυηδηαξ εκυξ δζηηφμο πενζμπχκ, απμηεθεί ζοκάνηδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ 

δζαζπμνάξ ηάεε είδμοξ. Δπμιέκςξ, δ εηηίιδζδ ηδξ ζδιαζίαξ ηςκ δζαδνυιςκ ζφκδεζδξ ιεηαλφ 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, ελανηάηαζ απυ ηα μζημθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ εζδχκ πμο 

απμηεθμφκ πνμηεναζυηδηα ηδξ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ. Γζα κα ηαηαζηεί εθζηηή δ εηηίιδζδ ηςκ 

ακαβηχκ δδιζμονβίαξ δζαδνυιςκ ζφκδεζδξ ιεηαλφ πνμζηαηεουιεκςκ ή άθθςκ ζδιακηζηχκ 

πενζμπχκ ζε εεκζηυ, πενζθενεζαηυ ή ημπζηυ επίπεδμ, απαζηείηαζ αθεκυξ δ επζθμβή ηςκ εζδχκ 

ζηυπςκ ηαζ αθεηένμο δ ακαβκχνζζδ ηςκ «ηεκχκ» ή ειπμδίςκ πμο πανειαάθθμκηαζ ιεηαλφ ηςκ 

πενζμπχκ βζα ηα ζοβηεηνζιέκα είδδ. Σέημζα ηεκά ιπμνεί κα είκαζ αηαηάθθδθα εκδζαζηήιαηα (π.π. 

απμρζθςιέκεξ εηηάζεζξ, αβνμηζηά μζημζοζηήιαηα, μζηζζιμί), θοζζηά ειπυδζα ή βναιιζηά 

ακαπηολζαηά ένβα (π.π. δνυιμζ, οδαημδελαιεκέξ η.θπ). Καηάθθδθδ ιεεμδμθμβία βζα ηδκ εηηίιδζδ 

ηςκ ακαβηχκ δδιζμονβίαξ δζαδνυιςκ ζφκδεζδξ ιεηαλφ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, έπεζ 

ακαπηοπεεί εδχ ηαζ ιζα δεηαεηία ηαζ εθανιυγεηαζ ζηζξ ΖΠΑ (Gap analysis), ιε ηδ πνήζδ 

Γεςβναθζηχκ οζηδιάηςκ Πθδνμθμνζχκ, πανηχκ πνήζεςκ βδξ, δμνοθμνζηχκ εζηυκςκ ηαζ 

πανηχκ βεςβναθζηήξ ηαηακμιήξ εζδχκ ζηυπςκ. Μζα πανυιμζα πνμζέββζζδ εα πνέπεζ κα 

εθανιμζεεί ηαζ ζηδ πχνα ιαξ πνμηεζιέκμο κα ηαηαζηεί εθζηηή δ ηεηιδνζςιέκδ επζζηδιμκζηά 

ηαζ αέθηζζηδ πενζααθθμκηζηά ηαζ ημζκςκζημ – μζημκμιζηά επζθμβή ηςκ εέζεςκ ηαζ ηςκ εηηάζεςκ 

πμο εα απμηεθέζμοκ ημοξ δζαδνυιμοξ ζφκδεζδξ πμο εα ιεβζζημπμζήζμοκ ημ ααειυ 

ζοκεηηζηυηδηαξ ημο δζηηφμο ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ βζα ηδκ εθθδκζηή αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα.  

 

 πεδζαζιυξ δζαδνυιςκ, υπμο ηνζεεί απαναίηδημ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ ημπζηέξ 

ημζκςκζημμζημκμιζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ 

 

Με αάζδ ηδκ παναπάκς δζαδζηαζία επζθμβήξ εηηάζεςκ ηαζ εέζεςκ,  εα ηαεμνζζεμφκ μζ 

πνμηεναζυηδηεξ δδιζμονβίαξ δζαδνυιςκ ζφκδεζδξ. Με αάζδ ηζξ πνμηεναζυηδηεξ αοηέξ ηαζ 

θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ ημζκςκζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ηάεε πενζμπήξ, ιπμνμφκ κα 

ηαεμνζζεμφκ μζ υνμζ ηαζ πενζμνζζιμί πμο εα δζέπμοκ ηζξ πνήζεζξ βδξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ 

εέζεζξ ηςκ δζαδνυιςκ ηαζ κα πνμζδζμνζζεμφκ ηα ηαηάθθδθα δζαπεζνζζηζηά ιέηνα πμο εα 

ιεβζζημπμζήζμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ. 

 

 Έκηαλδ ημο πζεακμφ δζηηφμο δζαδνυιςκ ζημκ εεκζηυ πςνμηαλζηυ ζπεδζαζιυ 

 

Γεδμιέκδξ ηδξ μζημθμβζηήξ αθθά ηαζ μζημκμιζηήξ πνδζζιυηδηαξ ηςκ δζαδνυιςκ ζφκδεζδξ, αθμφ 

αθεκυξ αολάκμοκ ηδκ θένμοζα ζηακυηδηα ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ηαζ αθεηένμο 

πενζμνίγμοκ ηζξ ημζκςκζημ-μζημκμιζηέξ επζπηχζεζξ απυ ηδκ αφλδζδ ηδξ έηηαζδξ ηαζ ημο ανζειμφ 

ηςκ απαναίηδηςκ πνμζηαηεομιέκςκ πενζμπχκ ηδξ πχναξ, εα πνέπεζ κα θδθεεί πνυκμζα χζηε ηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ παναπάκς δζαδζηαζίαξ κα εκηαπεμφκ ζημκ εεκζηυ πςνμηαλζηυ ζπεδζαζιυ. Με 

ημκ ηνυπμ αοηυ, εα ηαεμνζζεμφκ μζ εέζεζξ ηαζ δ έηηαζδ ηςκ γςκχκ ζφκδεζδξ ηςκ 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, χζηε κα ηαηαζηεί εθζηηυξ μ ηαεμνζζιυξ πνήζεςκ βδξ ηαζ 

δναζηδνζμηήηςκ ζοιααηχκ ιε ημ νυθμ πμο εα επζηεθέζμοκ μζ ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ. 
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Σαοηυπνμκα εα εθαπζζημπμζδεεί μ ηίκδοκμξ μζημκμιζηήξ επζαάνοκζδξ ακαπηολζαηχκ ένβςκ, 

θυβς ηδξ θακεαζιέκδξ πςνμεέηδζήξ ημοξ εκηυξ ηέημζςκ γςκχκ. Σμ πνυζθαημ πανάδεζβια ηδξ 

αθθαβήξ ζημ ζπεδζαζιυ ηδξ Δβκαηίαξ μδμφ (ιε ζδιακηζηή μζημκμιζηή επζαάνοκζδ ημο ένβμο), 

θυβς ηδξ ανπζηήξ πςνμεέηδζήξ ημο εκηυξ γχκδξ ζφκδεζδξ ηςκ εκδζαζηδιάηςκ ηδξ ηαθέ 

ανημφδαξ, απμηεθεί παναηηδνζζηζηή πενίπηςζδ ημο μζημκμιζημφ ηαζ πενζααθθμκηζημφ μθέθμοξ 

πμο εα ιπμνμφζε κα πνμέθεεζ απυ ηδκ πνμηεζκυιεκδ αθθαβή ζημ πςνμηαλζηυ ζπεδζαζιυ. 

 

 

1.4.3. Ήπηα αλάπηπμε θαη αεηθνξηθή ρξήζε πόξσλ εθηόο πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ 

 

Σηόρνο: Ζ πνμχεδζδ ηδξ ήπζαξ ακάπηολδξ ηαζ ηδξ αεζθμνζηήξ πνήζδξ ηςκ πυνςκ, ηαηά ημ δοκαηυκ, 

ζημ ζφκμθμ ηδξ επζηνάηεζαξ. 

 

Ζ ζδιαζία ηδξ ήπζαξ ακάπηολδξ, ζοιααηήξ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ ηαζ ημο 

αζμθμβζημφ απμεέιαημξ, βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ εθθδκζηήξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ είκαζ ηάηζ ημ 

αοημκυδημ. Δλίζμο πνμθακείξ είκαζ μπςζδήπμηε ηαζ μζ δοζημθίεξ πνμζανιμβήξ ημο ζδιενζκμφ 

ακαπηολζαημφ ιμκηέθμο ζημοξ ζηυπμοξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Σα ηεθεοηαία 

πνυκζα, πνμςεείηαζ δ πνμζανιμβή ηδξ εεκζηήξ πμθζηζηήξ ακάπηολδξ ζηζξ οπμπνεχζεζξ πμο απμννέμοκ 

απυ ηζξ δζεεκείξ ζοιαάζεζξ πμο έπεζ οπμβνάρεζ δ πχνα ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ ιε ηδκ αεζθυνμ ακάπηολδ ηαζ 

ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ Οδδβίεξ ηδξ Δ.Δ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ εθθδκζηή κμιμεεζία είκαζ 

ζπεδυκ πθήνςξ εκανιμκζζιέκδ πνμξ ηζξ δζεεκείξ ζοιαάζεζξ πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ, οπάνπμοκ 

ζδιακηζηά πνμαθήιαηα ζηδκ επζαμθή ηδξ εθανιμβήξ ηδξ απυ ημοξ ανιυδζμοξ θμνείξ. Σαοηυπνμκα, 

πανμοζζάγμκηαζ ζδιακηζηέξ ηαεοζηενήζεζξ ζηδκ εκζςιάηςζδ ηδξ αεζθμνζηήξ δζάζηαζδξ ζηζξ 

ημιεαηέξ πμθζηζηέξ (βεςνβία, αζμιδπακία, ιεηαθμνέξ, ημονζζιυξ), ιε απμηέθεζια κα ζοκεπίγεηαζ δ 

οπμαάειζζδ ηςκ θοζζηχκ ηαζ ακενςπμβεκχκ μζημζοζηδιάηςκ, ζημ ζφκμθμ ζπεδυκ ηδξ εθθδκζηήξ 

επζηνάηεζαξ, ζε αάνμξ μπςζδήπμηε ηδξ εθθδκζηήξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Απαζηείηαζ επζηάποκζδ 

ηςκ δζαδζηαζζχκ εκζςιάηςζδξ ηδξ δζάζηαζδξ ηδξ αεζθμνίαξ ζηζξ εεκζηέξ, πενζθενεζαηέξ ηαζ ημπζηέξ 

ημιεαηέξ πμθζηζηέξ, χζηε κα ακαζηναθεί δ πμνεία οπμαάειζζδξ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ κα 

δδιζμονβδεμφκ μζ πνμτπμεέζεζξ δζαηήνδζδξ ημο αζμθμβζημφ απμεέιαημξ ζημ ζφκμθμ ηδξ εθθδκζηήξ 

επζηνάηεζαξ. Οζ ααζζηέξ δνάζεζξ βζα ηδκ ακαπνμζανιμβή ηςκ ημιεαηχκ πμθζηζηχκ ηαζ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ πμο επδνεάγμοκ ανκδηζηά ηδκ εθθδκζηή αζμπμζηζθυηδηα ακαθφμκηαζ ζηα ηεθάθαζα 2, 

3 ηαζ 4. ηδκ πανμφζα πανάβναθμ εα βίκεζ επζβναιιαηζηή ακαθμνά ζηα αήιαηα πμο πνέπεζ κα βίκμοκ 

πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθζζεεί δ ακαπνμζανιμβή ηδξ ακαπηολζαηήξ ζηναηδβζηήξ ηδξ πχναξ ζηδκ 

ηαηεφεοκζδ ηδξ αεζθμνίαξ.  

     

 

Βαζζημί άλμκεξ: 

 

 Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ ιμνθχκ ήπζαξ ακάπηολδξ πμο είκαζ ζοιααηέξ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ 

 

Θεςνείηαζ απαναίηδηδ δ εηπυκδζδ ένεοκαξ πμο εα ηαεμνίγεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηαζ εοηαζνίεξ πμο 

δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ ανπχκ ηδξ αεζθμνίαξ ζηδκ ακαπηολζαηή ζηναηδβζηή 

ηδξ πχναξ. Ζ ένεοκα αοηή εα πνέπεζ κα ελεηάζεζ ηζξ ζοιααηέξ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ιμνθέξ ακάπηολδξ πμο ιπμνμφκ κα πνμςεδεμφκ ζε ημπζηυ, πενζθενεζαηυ ηαζ 

εεκζηυ επίπεδμ, ιε πανάθθδθδ εηιεηάθθεοζδ ημο εοκμσημφ πνδιαημδμηζημφ πθαζζίμο ηδξ Δ.Δ. 

βζα ηζξ δνάζεζξ πενζααθθμκηζηήξ πνμζηαζίαξ. Θα πνέπεζ κα δζενεοκδεεί μ ααειυξ ζημκ μπμίμ εα 

ιπμνμφζε κα ζοιαάθθεζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ δ πνήζδ ηςκ μζημκμιζηχκ 

εκζζπφζεςκ βζα πνμχεδζδ αεζθμνζηχκ πναηηζηχκ ζημοξ ημιείξ ηδξ αζμιδπακίαξ, ηδξ βεςνβίαξ, 

ηδξ μζηζζηζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ημο ημονζζιμφ, χζηε κα ηαηαζηεί δοκαηή δ εηηίιδζδ ημο 

ζοκμθζημφ πενζααθθμκηζημφ ηυζημοξ πμο εα έπεζ δ εκζςιάηςζδ ηδξ δζάζηαζδξ ηδξ αεζθμνίαξ  

ζηδκ εεκζηή μζημκμιία.  

 

 Δκίζποζδ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ ήπζαξ ακάπηολδξ ζε υζμ ημ δοκαηυ ιεβαθφηενδ έηηαζδ. Πνμχεδζδ 

ηδξ αεζθμνζηήξ πνήζδξ ηςκ αζμθμβζηχκ ηαζ θμζπχκ πυνςκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ 

εκένβεζαξ 
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Με αάζδ ηδκ παναπάκς ακάθοζδ, εα παναπεμφκ μζ πνμηεναζυηδηεξ ακαπνμζανιμβήξ ηδξ 

ακαπηολζαηήξ πμθζηζηήξ ζε ημπζηυ, πενζθενεζαηυ ηαζ εεκζηυ επίπεδμ, χζηε κα επζηεοπεεί μ 

ζηυπμξ ηδξ αζχζζιδξ ακάπηολδξ ιε πανάθθδθδ δζαζθάθζζδ ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ηαζ ηςκ οπυθμζπςκ θοζζηχκ πυνςκ ηδξ πχναξ. Ζ δζαδζηαζία αοηή εα ιπμνμφζε κα 

μδδβήζεζ ζηδ πάναλδ εκυξ μθμηθδνςιέκμο εεκζημφ ζπεδίμο βζα ηδκ αζχζζιδ ακάπηολδ, ιε 

ζαθείξ πμζμηζημφξ ηαζ πμζμηζημφξ ζηυπμοξ, δ εθανιμβή ημο μπμίμο εα ιπμνμφζε κα πνμςεδεεί 

ιέζς ηδξ δδιζμονβίαξ εκυξ πθαζζίμο αζχζζιδξ πνδιαημδυηδζδξ ηςκ παναβςβζηχκ επεκδφζεςκ, 

ηαεχξ ηαζ ηδ θεζημονβία ηαζ ζοκηήνδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ οπδνεζζχκ ηαζ οπμδμιχκ. 

 

 Δκδοκάιςζδ ηςκ ιδπακζζιχκ εθανιμβήξ ημο οθζζηάιεκμο εεζιζημφ πθαζζίμο, ζηδκ ηαηεφεοκζδ 

ηδξ πνμχεδζδξ ηδξ αεζθμνζηήξ ακάπηολδξ. 

 

Σμ οθζζηάιεκμ εεζιζηυ πθαίζζμ, εεςνείηαζ απυ ηα πθέμκ πνμζανιμζιέκα δζεεκχξ, ζηζξ ανπέξ 

ηδξ αζχζζιδξ ακάπηολδξ, ζδζαίηενα ζε υηζ αθμνά ζηδ κμιμθμβία πμο έπεζ ακαπηοπεεί, ιεηά ζεζνά 

απμθάζεςκ ημο 5μο Σιήιαημξ ημο οιαμοθίμο Δπζηναηείαξ ζε γδηήιαηα αεζθμνζημφ 

ζπεδζαζιμφ ηαζ πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ. Απαζηείηαζ δ εκδοκάιςζδ ηςκ ιδπακζζιχκ 

εθανιμβήξ αοημφ ημο εεζιζημφ πθαζζίμο, ιε εκίζποζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ οθζζηάιεκςκ 

ανιυδζςκ οπδνεζζχκ, ηδ δδιζμονβία κέςκ οπδνεζζχκ ή ακελάνηδηςκ εθεβηηζηχκ ανπχκ 

πενζαάθθμκημξ. Απαζηείηαζ επίζδξ δ πνμχεδζδ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ ανπήξ «μ νοπαίκςκ πθδνχκεζ» 

ηαζ ηδξ εκζςιάηςζδξ ημο πενζααθθμκηζημφ ηυζημοξ ηαηά ηδκ ημζημθυβδζδ οπδνεζζχκ ηαζ 

πνμσυκηςκ, ηαεχξ ηαζ δ αεθηίςζδ ημο νυθμο ηςκ ΜΠΔ ζημ ζπεδζαζιυ ηςκ ακαπηολζαηχκ ένβςκ, 

ιε πανάθθδθδ εκίζποζδ ηδξ εκδιένςζδξ ηαζ ηδξ ζοιιεημπήξ ημο ημζκμφ ζηζξ ζπεηζηέξ 

δζαδζηαζίεξ. Ζ πνμχεδζδ ηδξ εθανιμβήξ ημο πνυζθαημο κυιμο βζα ημ Υςνμηαλζηυ πεδζαζιυ 

ηαζ ηδ αζχζζιδ ακάπηολδ, ακαιέκεηαζ υηζ εα αμδεήζεζ ζδιακηζηά ζηδ πάναλδ ιαηνμπνυεεζιςκ 

αεζθμνζηχκ ζηναηδβζηχκ βζα ηζξ πνήζεζξ βδξ ζε ημπζηυ, πενζθενεζαηυ ηαζ εεκζηυ επίπεδμ. 

 
 



 

 

17 

 

 

2. Γιασείπιζη βιολογικών και άλλων θςζικών πόπων και βιοποικιλόηηηα 

 
2.1. Γεωπγία - Κηηνοηποθία 
 

Ζ βεςνβία ηαζ δ ηηδκμηνμθία απμηεθμφκ ζδιακηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ, μζ 

μπμίεξ ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ηα ααζζηά πμθζηζζιζηά ηαζ ημζκςκζημμζημκμιζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ 

πχναξ ιαξ, αθθά ηαζ ιε ζδιακηζηυ πμζμζηυ ηςκ αζμθμβζηχκ ηαζ άθθςκ θοζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ 

ηδξ. Οζ αθθδθεπζδνάζεζξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ αοηχκ ιε ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα είκαζ πμθφπθμηεξ 

ηαζ ηαεμνζζηζηέξ ηαζ βζα ηζξ δφμ πθεονέξ. 

Ζ εκηαηζημπμίδζδ ημο πνςημβεκμφξ ημιέα πμο έθααε πχνα απυ ημ 1950 ηαζ ιεηά, αθθμίςζε 

ζδιακηζηά ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ αβνμ-μζημζοζηδιάηςκ ζπεδυκ ζημ ζφκμθμ ηςκ πεδζκχκ πενζμπχκ 

ηαζ ζε έκα ζδιακηζηυ πμζμζηυ ηςκ διζ -μνεζκχκ  πενζμπχκ ηδξ Δθθάδαξ. Άθδζε υιςξ ακεπδνέαζημ 

ημ ζφκμθμ ζπεδυκ ηςκ μνεζκχκ ηαζ ιεβάθμ ιένμξ διζ-μνεζκχκ ιεζμκεηηζηχκ πενζμπχκ, ζηζξ μπμίεξ μζ 

πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ δζανενςηζηέξ αδοκαιίεξ απέηνερακ ηδκ επέηηαζδ ημο 

ιμκηέθμο ηδξ εκηαηζηήξ βεςνβίαξ. Απμηέθεζια ηςκ ελεθίλεςκ αοηχκ είκαζ δ δζαηήνδζδ εηηαηζηχκ 

βεςνβζηχκ πναηηζηχκ ηαζ ζηακμπμζδηζηήξ εηενμβέκεζαξ αβνμ-μζημζοζηδιάηςκ ζηδκ μνεζκή ηαζ διζ-

μνεζκή γχκδ. Ακηίεεηα ζηζξ πεδζκέξ πενζμπέξ δ επζηνάηδζδ εκηαηζηχκ πναηηζηχκ ζηδ βεςνβία έπεζ 

πνμδζαβνάρεζ ιζα ζηαεενή πμνεία οπμαάειζζδξ ηςκ αβνμ-μζημζοζηδιάηςκ ιε ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ 

βζα ηδκ ελανηχιεκδ απυ αοηά αζμπμζηζθυηδηα. διακηζηυηενδ απεζθή βζα ηδ δζαηήνδζδ ημο εηηαηζημφ 

βεςνβζημφ ημπίμο εεςνείηαζ δ πθδεοζιζαηή ενήιςζδ ηςκ μνεζκχκ ηαζ ιεζμκεηηζηχκ πενζμπχκ, δ 

μπμία μδδβεί ζηαδζαηά ζηδκ εβηαηάθεζρδ ηςκ παναδμζζαηχκ βεςνβζηχκ πναηηζηχκ ηαζ ζηδκ 

ελαθάκζζδ ημο εηηαηζημφ αβνμηζημφ ημπίμο. Έηζζ, εεςνείηαζ απαναίηδημξ μ ζπεδζαζιυξ ιέηνςκ 

αθεκυξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ εηηαηζηχκ βεςνβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζηζξ μνεζκέξ ηαζ 

ιεζμκεηηζηέξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ ηαζ αθεηένμο βζα ηδκ ακαεεχνδζδ ηςκ εκηαηζηχκ βεςνβζηχκ 

πναηηζηχκ, ιε ηνυπμ πμο κα πνμάβεζ ηδ δζαηήνδζδ, ή ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

ζηζξ πεδζκέξ πενζμπέξ. 

Οζ άλμκεξ δνάζδξ πμο πνμηείκμκηαζ απυ ηδκ Δεκζηή ηναηδβζηή βζα ηδ Βζμπμζηζθυηδηα 

δζαηνίκμκηαζ ζε πέκηε ηαηδβμνίεξ: α) Άλμκεξ δνάζδξ πμο απμζημπμφκ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ ζπεηζηήξ ιε 

ηδκ αβνμηζηή αζμπμζηζθυηδηα βκχζδξ ηαζ ζηδκ πνμχεδζδ ιέηνςκ ηαζ πμθζηζηχκ βζα ηδ δζαηήνδζή ημο 

δοκαιζημφ ζηήνζλδξ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ηςκ εθθδκζηχκ αβνμ-μζημζοζηδιάηςκ, α) Άλμκεξ δνάζδξ 

πμο απμζημπμφκ  ζηδκ πνμχεδζδ ζοιααηχκ ιε ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ιεευδςκ 

ηαθθζένβεζαξ, υπςξ δ αζμθμβζηή βεςνβία, β) Άλμκεξ δνάζδξ πμο απμζημπμφκ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

ιμνθήξ ηαζ ημο παναηηήνα ημο παναδμζζαημφ εηηαηζημφ αβνμηζημφ ημπίμο, ιε ηνυπμ πμο κα πνμάβεζ 

ηυζμ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ υζμ ηαζ ηδκ αζζεδηζηή αλία ημο αβνμηζημφ πχνμο, δ) Άλμκεξ 

δνάζδξ πμο απμζημπμφκ ζηδκ πνμχεδζδ πναηηζηχκ άζηδζδξ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ ζοιααηχκ ιε ηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ηαζ ε) Άλμκεξ δνάζδξ πμο απμζημπμφκ ζηδ δζαηήνδζδ παναδμζζαηχκ 

εηηαηζηχκ βεςνβζηχκ ηαζ ηηδκμηνμθζηχκ πναηηζηχκ, ζοιααηχκ ιε ηδ ζηήνζλδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ 

ηαζ ηαοηυπνμκα εθανιυζζιςκ ιε αάζδ ηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκζημ - μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ. Τπεφεοκμξ 

θμνέαξ είκαζ ημ Τπμονβείμ Γεςνβίαξ, ημ μπμίμ οθμπμζεί ηα αβνμπενζααθθμκηζηά πνμβνάιιαηα ζηδ 

πχνα ιαξ. 

 

Σηόρνο: Η αλαζεώξεζε ησλ γεσξγηθώλ θαη θηελνηξνθηθώλ πξαθηηθώλ κε γλώκνλα ηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο θαη ε πξνζηαζία ηεο αγξνηηθήο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηνπ αγξνηηθνύ ηνπίνπ. 

 

 

2.1.1. Γηαηήξεζε αγξνηηθήο βηνπνηθηιόηεηαο 

 

Σηόρνο: Ζ δζαηήνδζδ ηδξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ γχςκ, θοηχκ, ιοηήηςκ ηαζ ιζηνμμνβακζζιχκ πμο 

ελανηχκηαζ ή ζοκδέμκηαζ θεζημονβζηά ιε ηα αβνμηζηά μζημζοζηήιαηα ή/ηαζ ηζξ βεςνβζηέξ ηαζ 

ηηδκμηνμθζηέξ πναηηζηέξ. 

 

ηδ πχνα ιαξ δζαηδνείηαζ έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ αβνμ-μζημζοζηδιάηςκ ζηα μπμία αζηείηαζ 

πμθοηαθθζένβεζα ή εηηαηζηή ιμκμηαθθζένβεζα (π.π. εθαζχκεξ κδζζχκ Αζβαίμο ηαζ Ημκίμο), ηα μπμία 

δζαεέημοκ αλζυθμβμ πθμφημ εζδχκ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ, ζοβηνίζζιμ ιε ημκ απακηχιεκμ ζηα 

βεζημκζηά θοζζηά μζημζοζηήιαηα. ηζξ μνεζκέξ, διζ-μνεζκέξ ηαζ κδζζςηζηέξ πενζμπέξ, ζοκακηάηαζ 

ιςζασηυ εηηαηζηχκ αβνμ-μζημζοζηδιάηςκ ηαζ θοζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ ιε αολδιέκδ 
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πμζηζθμιμνθία ηαζ εηενμβέκεζα, ζδζαίηενδξ αλίαξ βζα ηδκ άβνζα γςή. ηζξ πενζμπέξ αοηέξ δζαηδνείηαζ δ 

ηαθθζένβεζα ιεβάθμο ανζειμφ εζδχκ ηαζ πμζηζθζχκ θοηχκ, πνμενπυιεκςκ απυ εβπχνζμ ααεθηίςημ 

βεκεηζηυ οθζηυ. ε ακηίεεζδ ιε υηζ ζοιααίκεζ ζε άθθεξ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ, υπμο ηα πενζζζυηενα 

ηαθθζενβήζζια είδδ δζαηδνμφκηαζ εηηυξ ημο θοζζημφ ημοξ μζημζοζηήιαημξ, ζηδκ Δθθάδα ηα είδδ 

αοηά δζαηδνμφκηαζ αηυιδ ζε ηαθθζενβήζζιδ ιμνθή ζε ιζηνέξ δζάζπανηεξ εηηάζεζξ, οπυ εηενμβεκείξ 

ζοκεήηεξ ηαζ ηαεεζηχξ ζοκεπμφξ ελέθζλδξ. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ζδιακηζηυ ανζειυ εζδχκ ηαζ 

θοθχκ αβνμηζηχκ γχςκ. Γζα ηζξ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ημο αζμθμβζημφ πθμφημο ηδξ πχναξ εεςνείηαζ 

απαναίηδηδ δ πνμζηαζία ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ πμο ελανηάηαζ ή ζοκδέεηαζ θεζημονβζηά ιε ηα 

αβνμ-μζημζοζηήιαηα ηαζ ηζξ παναδμζζαηέξ βεςνβζηέξ ηαζ ηηδκμηνμθζηέξ πναηηζηέξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Καηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ αβνμηζηχκ 

μζημζοζηδιάηςκ 

 

Γζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αβνμηζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ απαζηείηαζ ζε πνχηδ θάζδ δ 

ακαθοηζηή ηαηαβναθή ημοξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ αλζμθυβδζή ημοξ, χζηε κα εηηζιδεεί ζε 

ζηακμπμζδηζηυ ααειυ δ οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ δζαηήνδζδξ. ηα πθαίζζα ημο 2
μο

 Κμζκμηζημφ 

Πθαζζίμο ζηήνζλδξ ηαζ ζε εθανιμβή ημο Π.Γ. 434/95 οθμπμζείηαζ πνυβναιια ηαηαβναθήξ ηςκ 

αοηυπεμκςκ θοθχκ αμμεζδχκ, αζβμπνμαάηςκ ηαζ ζππμεζδχκ απυ ηα Κέκηνα Γεκεηζηήξ Βεθηίςζδξ 

Εχςκ ημο Τπμονβείμο Γεςνβίαξ. ηα πθαίζζα ημο ηακμκζζιμφ 2078/92 εηπμκείηαζ απυ ημ 

Τπμονβείμ Γεςνβίαξ πνυβναιια “Γζαηήνδζδξ ζπάκζςκ θοθχκ αβνμηζηχκ γχςκ” βζα ηδκ πενίμδμ 

1997-2001, ιε ημ μπμίμ πνμαθέπμκηαζ εκζζπφζεζξ βζα ηδ δζαηήνδζδ 6 θοθχκ αμμεζδχκ, 18 

πνμαάηςκ, ιίαξ αζβχκ ηαζ 6 θοθχκ αθυβςκ. Δηπμκείηαζ επίζδξ πνυβναιια “Γζαηήνδζδξ εζδχκ 

ηαζ πμζηζθζχκ ηαθθζενβμφιεκςκ θοηχκ πμο ηζκδοκεφμοκ απυ βεκεηζηή δζάανςζδ”, βζα ηδκ 

πενίμδμ 1998-2002. Σμ πνυβναιια εα ηαθφρεζ πενίπμο 350.000 ζηνέιιαηα, πενζθαιαάκμκηαξ 

63 είδδ ηαζ 281 πμζηζθίεξ ηαθθζενβμφιεκςκ θοηχκ, ηαεχξ ηαζ πενίπμο 100 είδδ, οπμείδδ ηαζ 

πμζηζθίεξ αοημθοχκ θοηχκ πμο ειθακίγμοκ μζημκμιζηυ εκδζαθένμκ. 

 

 Ακαβκχνζζδ ηςκ αβνμ-ηηδκμηνμθζηχκ δναζηδνζμηήηςκ πμο δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα ζηδκ 

αβνμηζηή αζμπμζηζθυηδηα ηαζ εηείκςκ πμο είκαζ ζοιααηέξ ιε ηδ δζαηήνδζή ηδξ. 

 

ε ακηίεεζδ ιε υηζ ζοιααίκεζ ζηζξ μνεζκέξ ηαζ κδζζςηζηέξ πενζμπέξ, δ εκηαηζημπμίδζδ ημο 

αβνμηζημφ ημιέα ζηζξ πεδζκέξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ έπεζ δδιζμονβήζεζ ζεζνά πνμαθδιάηςκ ζηδκ 

ελανηχιεκδ απυ ηα πεδζκά αβνμμζημζοζηήιαηα αζμπμζηζθυηδηα. Σα πνμαθήιαηα αοηά ζπεηίγμκηαζ 

ιε ηδκ μιμβεκμπμίδζδ ημο αβνμηζημφ ημπίμο, θυβς ηδξ εηιδπάκζζδξ ηςκ ηαθθζενβδηζηχκ 

πναηηζηχκ (ηαηαζηνμθή θοημθναηηχκ, επζηνάηδζδ ιμκμηαθθζενβεζχκ), ηδκ αολδιέκδ πνήζδ 

αβνμπδιζηχκ (ζδζαίηενα θοημθανιάηςκ), ηδ πνήζδ “αεθηζςιέκςκ” ηαθθζενβδηζηχκ πμζηζθζχκ 

πμο ακηζηαεζζημφκ ηζξ ημπζηέξ πμζηζθίεξ αβνμηζηχκ θοηχκ, ηδ πνήζδ αεθηζςιέκςκ θοθχκ 

αβνμηζηχκ γχςκ πμο οπμηαεζζημφκ ηζξ ημπζηέξ θοθέξ, ηδκ αφλδζδ ηςκ πμζμηήηςκ κενμφ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα άνδεοζδ, ηδκ οπμαάειζζδ ηςκ εδαθζηχκ πυνςκ (ελάκηθδζδ ενεπηζηχκ, 

επζθακεζαηή δζάανςζδ). Πνμηεζιέκμο κα πενζμνζζεμφκ μζ ζοκέπεζεξ ηδξ εκηαηζημπμίδζδξ ηδξ 

βεςνβίαξ ζηδκ αβνμηζηή αζμπμζηζθυηδηα, εεςνείηαζ απαναίηδηδ δ αλζμθυβδζδ ηδξ 

πενζααθθμκηζηήξ ζοιααηυηδηαξ ηςκ οθζζηάιεκςκ ιεευδςκ εκηαηζηήξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ δ 

επαηυθμοεδ ακαπνμζανιμβή ημοξ ιέζς ηδξ οζμεέηδζδξ “μνεχκ βεςνβζηχκ πναηηζηχκ”. 

 

 Πνμχεδζδ ζοιααηχκ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ δνάζεςκ ηαζ πναηηζηχκ ηαζ θήρδ 

ιέηνςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ αβνμηζηχκ 

μζημζοζηδιάηςκ πμο απεζθμφκηαζ άιεζα ηαζ έιιεζα 

 

Ήδδ έπεζ λεηζκήζεζ απυ ημ Τπμονβείμ Γεςνβίαξ ηαηαβναθή ηςκ βεςνβζηχκ πναηηζηχκ ακά 

Νμιανπζαηυ δζαιένζζια, εκχ ιε απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Γεςνβίαξ εβηνίεδηε ημ Δεκζηυ 

Ροειζζηζηυ Πθαίζζμ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ, ημ μπμίμ πνμαθέπεζ ηδκ οζμεέηδζδ 

ηαθθζενβδηζηχκ πναηηζηχκ ζοιααηχκ ιε ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ απυ ηζξ μιάδεξ 

παναβςβχκ πμο επζεοιμφκ κα εκηαπεμφκ ζηα βεςνβμπενζααθθμκηζηά ιέηνα ηςκ 

αβνμπενζααθθμκηζηχκ Κακμκζζιχκ ηδξ Δ.Δ. Πνυζθαηα (Οηηχανζμξ 2000) οπμβνάθδηε 
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Τπμονβζηή απυθαζδ βζα ημοξ Κχδζηεξ Ονεήξ Γεςνβζηήξ Πναηηζηήξ (ΚΟΓΠ), ιε ημοξ μπμίμοξ 

ηαεμνίγμκηαζ μζ εθάπζζηεξ πενζααθθμκηζηέξ δεζιεφζεζξ πμο πνέπεζ κα ηδνμφκ μζ παναβςβμί βζα 

ηδκ έκηαλδ ζηα αβνμπενζααθθμκηζηά πνμβνάιιαηα. 

 

 Ακαεεχνδζδ ηδξ αβνμηζηήξ πμθζηζηήξ απυ ηδ ζημπζά ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ηαζ ελαζθάθζζδ πυνςκ βζα ηίκδηνα, επζδμηήζεζξ, απμγδιζχζεζξ ηαζ απαθθμηνζχζεζξ, 

υπμο ηνζεεί ακαβηαίμ 

 

ημ πθαίζζμ ηδξ ιεηαννφειζζδξ ηδξ ΚΑΠ ηαζ πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθζζεεί δ αζχζζιδ ακάπηολδ 

ηςκ αβνμηζηχκ πενζμπχκ, μζ αβνμπενζααθθμκηζημί Κακμκζζιμί ηδξ Δ.Δ. (1257/99, 1750/99, 

2603/99) πανέπμοκ μζημκμιζηά ηίκδηνα, πνμςεχκηαξ ηδ δζαηήνδζδ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδξ 

πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηδξ οπαίενμο. Δκζζπφεηαζ δ οζμεέηδζδ μνεχκ βεςνβζηχκ πναηηζηχκ 

ηαζ ζοιπθδνςιαηζηχκ δνάζεςκ, μζ μπμίεξ εα ιπμνμφζακ κα ζηδνίλμοκ ηδκ αβνμηζηή 

αζμπμζηζθυηδηα. Έιθαζδ δίκεηαζ ζηδκ αβνμηζηή αζμπμζηζθυηδηα εκηυξ ή ζηζξ πανοθέξ 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, υπμο πανέπμκηαζ εζδζηέξ ακηζζηαειζζηζηέξ εκζζπφζεζξ βζα ηδ 

δζαηήνδζδ παναδμζζαηχκ εηηαηζηχκ βεςνβζηχκ πναηηζηχκ, πνμηεζιέκμο κα οπμζηδνζπεεί δ 

εθανιμβή ιέηνςκ πνμζηαζίαξ. ε υθεξ ηζξ παναπάκς πενζπηχζεζξ μζ εκζζπφζεζξ αθμνμφκ ηυζμ 

ζηδ βεςνβία υζμ ηαζ ζηδκ εηηαηζηή ηηδκμηνμθία. 

 

 Ακάπηολδ ζοζηήιαημξ δεζηηχκ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ αβνμηζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ 

 

Πνμηεζιέκμο κα αλζμθμβδεεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ εθανιμβήξ ηςκ αβνμπενζααθθμκηζηχκ 

ιέηνςκ ζηδκ αβνμηζηή αζμπμζηζθυηδηα, εεςνείηαζ απαναίηδημξ μ ηαεμνζζιυξ ζοζηήιαημξ 

πενζααθθμκηζηχκ δεζηηχκ, πμο εα ηαεζζηά εθζηηή ηδκ παναημθμφεδζδ ηαζ εηηίιδζδ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ ηςκ αβνμ-μζημζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ ελανηχιεκδξ απυ αοηά αζμπμζηζθυηδηαξ. 

 

 

2.1.2. Πξνώζεζε βηνινγηθήο γεσξγίαο 

 

Σηόρνο: Ζ εκίζποζδ ηαζ επέηηαζδ ηδξ άζηδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ ηαζ δ ζηαδζαηή 

ακηζηαηάζηαζδ ηςκ ηθαζζηχκ βεςνβζηχκ πναηηζηχκ απυ εηείκεξ ηδξ αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ. 

 

Ζ Βζμθμβζηή Γεςνβία απμηεθεί ζήιενα έκακ ζδζαίηενα οπμζπυιεκμ ηθάδμ ηδξ εθθδκζηήξ 

αβνμηζηήξ παναβςβήξ. Σα πενζααθθμκηζηά μθέθδ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ εθανιμβή αζμθμβζηχκ 

ηαθθζενβδηζηχκ πναηηζηχκ αθθά ηαζ ηα ζοβηνζηζηά πθεμκεηηήιαηα ηςκ παναδμζζαηχκ ιεευδςκ 

παναβςβήξ ανηεηχκ πνμσυκηςκ, υπςξ δ εθαζμηαθθζένβεζα, πμο ζοκεπίγμοκ κα εθανιυγμκηαζ ζηδ 

πχνα ιαξ, έπμοκ μδδβήζεζ ζηδκ αθιαηχδδ αφλδζδ ηςκ εηηάζεςκ πμο ηαθθζενβμφκηαζ αζμθμβζηά ηαηά 

ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία. ε ζφβηνζζδ ιε ηζξ ηαθθζενβδηζηέξ ιεευδμοξ ηδξ εκηαηζηήξ βεςνβίαξ, δ 

Βζμθμβζηή Γεςνβία απμηεθεί ζήιενα ιζα ζδζαίηενα θζθζηή πνμξ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ιέεμδμ, δ 

επέηηαζδ ηδξ μπμίαξ, ζε αάνμξ ιένμοξ ηςκ εκηαηζηχκ ηαθθζενβεζχκ,  ακαιέκεηαζ υηζ εα έπεζ εεηζηέξ 

επζπηχζεζξ ζηδ δζαηήνδζδ ημο αζμθμβζημφ πθμφημο ηςκ αβνμηζηχκ μζημζοζηδιάηςκ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Γζενεφκδζδ ηςκ ζπέζεςκ ηδξ αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ ιε ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηαζ πνμχεδζδ 

ηδξ ένεοκαξ πάκς ζηδ αζμθμβζηή βεςνβία ηαζ ηδκ επέηηαζή ηδξ ζε κέμοξ ημιείξ 

 

Πνμηεζιέκμο κα ηεηιδνζςεεί δ ζοκεζζθμνά ηδξ αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ ηςκ αβνμ-μζημζοζηδιάηςκ ηδξ πχναξ ιαξ, απαζηείηαζ δ ζοζηδιαηζηή 

ηαηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ημο νυθμο ηςκ δζαθυνςκ ηφπςκ αζμθμβζηχκ ηαθθζενβεζχκ ζηδκ 

οπμζηήνζλδ πθδεοζιχκ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ. Έπμοκ ήδδ βίκεζ ένεοκεξ ζπεηζηά ιε ηδκ αλία ηςκ 

εηηαηζηχκ ζοζηδιάηςκ εθαζμηαθθζένβεζαξ βζα ηδκ εθθδκζηή αζμπμζηζθυηδηα. Οζ ένεοκεξ αοηέξ εα 

πνέπεζ κα επεηηαεμφκ ηαζ ζημοξ οπυθμζπμοξ ηφπμοξ ηαθθζένβεζαξ 

 

 Πανμπή ηζκήηνςκ βζα ηδ δζάδμζδ ηδξ αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ 
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Ζ αζμθμβζηή βεςνβία εθανιυγεηαζ ζηδκ Δθθάδα ζηα πθαίζζα ηδξ εεκζηήξ ηαζ Δονςπασηήξ 

κμιμεεζίαξ, πμο πανέπεζ ζοβηεηνζιέκεξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ πνμδζαβναθέξ, πνμηεζιέκμο έκα 

αβνμηζηυ πνμσυκ κα παναηηδνζζεεί ςξ “αζμθμβζηήξ παναβςβήξ”. Με αάζδ ημκ Κακμκζζιυ 

2092/91 ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ ηδξ Τπμονβζηήξ Απυθαζδξ 315705/7-3-95 ιε ηδκ μπμία δ 

εθθδκζηή κμιμεεζία εκανιμκίγεηαζ ιε ηζξ πνμαθέρεζξ ημο παναπάκς Κακμκζζιμφ, ελαζθαθίγεηαζ 

δ αλζμπζζηία ηςκ βεςνβζηχκ πνμσυκηςκ βζα ηζξ αβμνέξ, ιέζς ηδξ εβηαείδνοζδξ ζοζηήιαημξ 

εθέβπμο ηαζ πζζημπμίδζήξ ημοξ απυ εβηεηνζιέκμοξ επζζηδιμκζημφξ θμνείξ. Ζ επίαθερδ ηςκ 

δζαδζηαζζχκ εθέβπμο ηαζ πζζημπμίδζδξ βίκεηαζ απυ ημ Τπμονβείμ Γεςνβίαξ, ημ μπμίμ έπεζ 

ακαεέζεζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ εθέβπςκ ηςκ αζμθμβζηχκ πνμσυκηςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ 

ηαηαβναθή  ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ μζημκμιζηχκ, ημζκςκζηχκ ηαζ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ ηςκ 

πνμβναιιάηςκ Βζμθμβζηήξ Γεςνβίαξ ζημ ΔΘΗΑΓΔ. ηα πθαίζζα ημο ζοβηεηνζιέκμο ένβμο ημ 

ΔΘΗΑΓΔ έπεζ ακαθάαεζ ηδκ ακάπηολδ ζοζηήιαημξ παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ 

πνμβναιιάηςκ αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ, ημ μπμίμ ζημπεφεζ α) ζημκ έθεβπμ ηςκ βεςνβζηχκ 

εηιεηαθθεφζεςκ εκηαβιέκςκ ζηα πνμβνάιιαηα αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ, ιέζς ηδξ αλζμθυβδζδξ 

ιζαξ ζεζνάξ αζμδεζηηχκ ηαζ θμζπχκ εδαθμθμβζηχκ παναιέηνςκ, α) ζηδκ εβηαηάζηαζδ δζηηφμο 

πεζναιάηςκ αζμθμβζηήξ ηαζ ζοιααηζηήξ βεςνβίαξ, βζα μνζζιέκεξ ηαθθζένβεζεξ, πνμξ ζφβηνζζδ ηαζ 

αλζμθυβδζδ αοηχκ ιε  ιέηνδζδ εδαθμθμβζηχκ παναιέηνςκ, ηαζ β) ζηδ δζαπνμκζηή ηαηαβναθή 

ηδξ μζημκμιζηήξ ελέθζλδξ ημο ηθάδμο ηδξ αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ ζηδκ πμζμηζηή/πμζμηζηή 

ζηαηζζηζηή δζενεφκδζδ ααζζηχκ μζημκμιζηχκ παναιέηνςκ ηδξ αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ ηαζ 

ζφβηνζζδ ιε ακηίζημζπεξ παναιέηνμοξ ηδξ ζοιααηζηήξ.  

 

 Έκηαλδ ζημ βεςνβζηυ ζπεδζαζιυ ζπεδίςκ ζηαδζαηήξ ακηζηαηάζηαζδξ ηςκ ηθαζζηχκ ηαθθζενβεζχκ 

ιε αζμθμβζηέξ 

 

φιθςκα ιε ζημζπεία ημο 1998 δ ζοκμθζηή έηηαζδ ηδξ πχναξ ζηδκ μπμία ακαπηφζζεηαζ δ 

ηαθθζένβεζα αζμθμβζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ οπυηεζηαζ ζε πζζημπμίδζδ ήηακ πενίπμο 100.000 

ζηνέιιαηα (εθαζχκεξ ημ 60% ηδξ έηηαζδξ, μπςνμθαπακζηά, αιπέθζα, ααιαάηζ ηαζ ζζηδνά ηα 

οπυθμζπα), ηαηακειδιέκδ ζε πενίπμο 2.500 βεςνβζηέξ εηιεηαθθεφζεζξ. Ζ ζοκμθζηή έηηαζδ ημο 

πνμβνάιιαημξ εκίζποζδξ ηδξ Βζμθμβζηήξ Γεςνβίαξ ιέζς ημο Κακμκζζιμφ 2078/92 ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ ακαιέκεηαζ υηζ εα ηαθφρεζ 120.000 ζηνέιιαηα. ηα πθαίζζα ηςκ κέςκ 

αβνμπενζααθθμκηζηχκ ηακμκζζιχκ, πνμβναιιαηίγεηαζ δ παναπένα επέηηαζδ ημο πνμβνάιιαημξ 

ηαηά ηδκ ελαεηία 2000-2006, ιε ηαηααμθή ζηνειιαηζηχκ εκζζπφζεςκ, επζδυηδζδ δνάζεςκ 

ηοπμπμίδζδξ - ιεηαπμίδζδξ πνμσυκηςκ ηαζ αεθηίςζδξ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ βεςνβζηχκ 

δζανενχζεςκ. Μεηά ηδκ πνυζθαηδ ακαιυνθςζδ ημο εεζιζημφ πθαζζίμο βζα ηδκ πζζημπμίδζδ ηδξ 

πμζυηδηαξ ηαζ ηδκ ίδνοζδ ημο Ο.Π.Δ.Γ.Δ.Π. - AGROCERT, ακαιέκεηαζ δ έηδμζδ Δεκζημφ 

Κακμκζζιμφ Πζζημπμίδζδξ. Γεκζηά, ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα βίκμκηαζ ζοκημκζζιέκεξ 

πνμζπάεεζεξ δζάδμζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ ζηδκ Δθθάδα ζηδ ηαηεφεοκζδ πνμχεδζδξ ηδξ 

παναβςβήξ πνμσυκηςκ πμζυηδηαξ ηαζ ακαιέκεηαζ υηζ εκηυξ ηδξ επυιεκδξ δεηαεηίαξ, ζδιακηζηυ 

ηιήια ηδξ εθθδκζηήξ βεςνβζηήξ παναβςβήξ εα πνμένπεηαζ απυ αζμθμβζηέξ ηαθθζένβεζεξ.  

 

 

2.1.3. Γηαηήξεζε αγξνηηθνύ ηνπίνπ 

 

Σηόρνο: Ζ δζαηήνδζδ ηδξ ιμνθήξ ηαζ ημο παναηηήνα ημο παναδμζζαημφ αβνμηζημφ ημπίμο, υζμκ 

αθμνά, ηυζμ ζηα αζμηζηά, υζμ ηαζ ζηα ααζμηζηά ημο ζημζπεία, ιε ηνυπμ πμο κα πνμάβεζ ηδ δζαηήνδζδ 

ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, αθθά ηαζ ηδκ αζζεδηζηή αλία ημο αβνμηζημφ πχνμο. 

 

Ζ Δθθάδα δζαεέηεζ ζδζαίηενα αλζυθμβμ ηαζ πμζηίθμ αβνμηζηυ ημπίμ, ημ μπμίμ έπεζ δζαιμνθςεεί 

ζζημνζηά απυ ηδκ άζηδζδ παναδμζζαηχκ εηηαηζηχκ πναηηζηχκ ζηδ βεςνβία, ζηδκ ηηδκμηνμθία ηαζ 

ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ δαζζηχκ πυνςκ. Μεβάθμξ ανζειυξ αβνμηζηχκ ημπίςκ ζδζαίηενδξ αζζεδηζηήξ 

ηαζ μζημθμβζηήξ αλίαξ δζαηδνείηαζ ζηζξ μνεζκέξ, διζμνεζκέξ ηαζ κδζζςηζηέξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ, ηαεχξ 

ηαζ ζε πεδζκέξ εηηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ δεκ έπμοκ αηυιδ πναβιαημπμζδεεί ακαδαζιμί ηαζ 

εββεζμαεθηζςηζηά ένβα. Οζ πζέζεζξ πμο δέπεηαζ ημ παναδμζζαηυ αβνμηζηυ ημπίμ, εεςνμφκηαζ πζμ 

έκημκεξ ζηζξ κδζζςηζηέξ πενζμπέξ, θυβς ηδξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ζηζξ εκαπμιείκαζεξ πεδζκέξ 

πενζμπέξ, θυβς ηδξ επέηηαζδξ ημο ιμκηέθμο εκηαηζηήξ βεςνβίαξ. Ακηίεεηα, μζ μνεζκέξ ηαζ διζμνεζκέξ 

πενζμπέξ ηζκοκεφμοκ ζε ιζηνυηενμ ααειυ, ηονίςξ απυ ένβα μδμπμζσαξ ή άθθα ένβα “πενζθενεζαηήξ 

ακάπηολδξ”. ημ πθαίζζμ ηδξ Δεκζηήξ ηναηδβζηήξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ εα 
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πνέπεζ κα θδθεμφκ ιέηνα δζαηήνδζδξ ημο παναδμζζαημφ αβνμηζημφ ημπίμο, ιε ηνυπμ πμο κα πνμάβεζ 

ηυζμ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ υζμ ηαζ ηδκ αζζεδηζηή αλία ημο αβνμηζημφ πχνμο. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Απμβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ ηφπςκ αβνμηζημφ ημπίμο ηδξ πχναξ ιαξ 

 

Απαζηείηαζ δ απμβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ ηφπςκ αβνμηζημφ ημπίμο ηδξ πχναξ ιαξ, 

πνμηεζιέκμο κα θδθεμφκ ιέηνα πνμζηαζίαξ ηςκ πθέμκ ακηζπνμζςπεοηζηχκ ηφπςκ, ζηα πθαίζζα 

ηδξ θεζημονβίαξ ημο δζηηφμο πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ή ιέζς ηδξ εθανιμβήξ ηςκ 

αβνμπενζααθθμκηζηχκ ηακμκζζιχκ. 

 

 Γζενεφκδζδ ηςκ ζημζπείςκ εηείκςκ πμο είκαζ ζοιααηά ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ 

 

Έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα παναηηδνζζηζηά ημο εθθδκζημφ αβνμηζημφ ημπίμο είκαζ δ ζοκφπανλδ 

εηηαηζηχκ αβνμμζημζοζηδιάηςκ ιε θοζζηά μζημζοζηήιαηα, ιέζα ζε έκα εηενμβεκέξ ιςζασηυ 

εκαθθαζζζυιεκςκ ηφπςκ αθάζηδζδξ, ζδζαίηενα πνήζζιμ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ. 

Ζ πανμοζία θοημθναηηχκ ηαζ ακαααειίδςκ πενζμνίγεζ ημκ ηίκδοκμ δζάανςζδξ ημο εδάθμοξ ηαζ 

ηαοηυπνμκα πανέπεζ εκδζαίηδια βζα ζδιακηζηυ ανζειυ θοηχκ ηαζ γχςκ πμο απακηάηαζ ζηζξ 

πανοθέξ ηςκ αβνμηζηχκ μζημζοζηδιάηςκ. ε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ, δ πανμοζία εηηαηζηχκ 

ηαθθζενβεζχκ, αολάκεζ ηδκ πενζααθθμκηζηή εηενμβέκεζα ηαζ θεζημονβεί ζοκκεηηζηά ιεηαλφ 

βεζημκζηχκ θοζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ. Σα ζοζηαηζηά ημο αβνμηζημφ ημπίμο ηα μπμία επζδνμφκ 

εεηζηά ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ εα πνέπεζ κα δζενεοκδεμφκ ηαζ αλζμθμβδεμφκ ιε 

ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ, πνμηεζιέκμο κα ηεηιδνζςεμφκ ιέηνα ηαζ πμθζηζηέξ πμο εα πνμςεμφκ ηδ 

ζοιααηή ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ πνμζηαζία ημο αβνμηζημφ ημπίμο.  

 

 Πνμχεδζδ ζπεδίςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ ζημζπείςκ εηείκςκ ημο αβνμηζημφ ημπίμο πμο είκαζ 

ζοιααηά ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Ζ δζαηήνδζδ ημο εηηαηζημφ αβνμηζημφ ημπίμο πνμςεείηαζ απυ ημοξ κέμοξ αβνμπενζααθθμκηζημφξ 

Κακμκζζιμφξ ηδξ Δ.Δ. πμο εβηνίεδηακ ζηα πθαίζζα ηςκ πμθζηζηχκ ημο Πνμβνάιιαημξ Γνάζδξ 

2000. Μέζα απυ ημοξ Κχδζηεξ Ονεήξ Γεςνβζηήξ Πναηηζηήξ πμο δζαιμνθχεδηακ απυ ημ 

Τπμονβείμ Γεςνβίαξ ζηα πθαίζζα ηδξ εθανιμβήξ ηςκ Κακμκζζιχκ αοηχκ, πανέπμκηαζ εκζζπφζεζξ 

ζημοξ παναβςβμφξ πμο εθανιυγμοκ πνμβνάιιαηα ζοιααηα ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ 

υπςξ ζοκηήνδζδ ή ακαζφζηαζδ θοημθναηηχκ, ζοβηαθθζένβεζα εζδχκ δέκδνςκ ή ηδπεοηζηχκ, 

δζαηήνδζδ κδζίδςκ θοζζηήξ αθάζηδζδξ ιεηαλφ ηςκ μνίςκ ηςκ αβνχκ. Ζ εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ 

αοηχκ ιπμνεί κα αεθηζζημπμζδεεί, ιεηά ηδκ ελεζδίηεοζδ ηςκ επζιένμοξ παναηηδνζζηζηχκ ημο 

αβνμηζημφ ημπίμο, ηα μπμία ειθακίγμοκ ζδζαίηενδ αλία βζα ηδ αζμπμζηζθυηδηα, αθθά ηαζ ιέζς ημο 

ηαεμνζζιμφ πνμηεναζμηήηςκ πνμζηαζίαξ ηςκ πθέμκ ζπάκζςκ ηαζ ακηζπνμζςπεοηζηχκ ηφπςκ 

αβνμηζημφ ημπίμο ηδξ πχναξ ιαξ. 

 

 

2.1.4. Πξνώζεζε θηελνηξνθηθώλ πξαθηηθώλ ζπκβαηώλ κε δηαηήξεζε βηνπνηθηιόηεηαο 

 

Σηόρνο: Ζ ακαβκχνζζδ ηαζ εκίζποζδ ηςκ πναηηζηχκ άζηδζδξ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ πμο πνμάβμοκ, ή 

απθά είκαζ ζοιααηέξ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα ημπζηά 

ηαζ παναδμζζαηά θοζζηά ηαζ ημζκςκζημμζημκμιζηά παναηηδνζζηζηά ηάεε επζιένμοξ πενζμπήξ. 

 

Ζ άζηδζδ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ ζηδκ Δθθάδα έπεζ ζοιαάθεζ ζζημνζηά ζηδ δζαιυνθςζδ ημο 

αβνμηζημφ ημπίμο αθθά ηαζ ημο ιεβαθφηενμο ιένμοξ ηςκ πενζαίςκ θοζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ. Μέπνζ 

πνζκ απυ ιενζηέξ δεηαεηίεξ, δ επζηναημφζα ηηδκμηνμθζηή πναηηζηή ήηακ αοηή ηδξ εηηαηζηήξ (ηζξ 

πενζζζυηενεξ θμνέξ κμιαδζηήξ) ηηδκμηνμθίαξ, δ μπμία αζημφζε αεζθμνζηή πνήζδ ηςκ θοζζηχκ 

πυνςκ. Ζ άζηδζδ ηδξ εηηαηζηήξ ηηδκμηνμθίαξ απμηέθεζε ηαεμνζζηζηυ πανάβμκηα βζα ηδκ 

δζαιυνθςζδ ηδξ πθςνζδζηήξ ζφκεεζδξ ηαζ πμζηζθυηδηαξ ηςκ αμζηήζζιςκ εηηάζεςκ. Σαοηυπνμκα 

ζοκέααθθε ζηδ δζαηήνδζδ ζδιακηζημφ ανζειμφ ζανημθάβςκ εζδχκ (ηονίςξ ανπαηηζηχκ πηδκχκ ηαζ 
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ιεβάθςκ εδθαζηζηχκ), δ φπανλδ ηςκ μπμίςκ ελανηάηαζ απυ ηδκ αθεμκία ηςκ πθδεοζιχκ άβνζςκ 

μπθδθυνςκ ζηα θοζζηά μζημζοζηήιαηα. Σμ ιεβάθμ γςζηυ ηεθάθαζμ ηδξ εηηαηζηήξ ηηδκμηνμθίαξ, 

οπμηαηέζηδζε ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ παιδθή πθδεοζιζαηή αθεμκία ηςκ άβνζςκ μπθδθυνςκ ζημκ 

εθθδκζηυ πχνμ, πανέπμκηαξ ιζα ζηαεενή πδβή ηνμθήξ βζα ηα παναπάκς είδδ. Οζ αθθαβέξ ζημκ ηνυπμ 

άζηδζδξ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ, ζδζαίηενα δ εβηαηάθεζρδ ηςκ παναδμζζαηχκ κμιαδζηχκ πναηηζηχκ ηαζ δ 

εηηνμθή ζε ζηααθζζιέκεξ εβηαηαζηάζεζξ, πενζυνζζακ ζδιακηζηά ηα πενζααθθμκηζηά μθέθδ βζα ηδκ 

ελανηχιεκδ αζμπμζηζθυηδηα. Γζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ελανηχιεκδξ απυ ηδκ εηηαηζηή ηηδκμηνμθία 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηδξ πχναξ, εεςνείηαζ απαναίηδηδ δ ακαβκχνζζδ, ηαηαβναθή ηαζ εκίζποζδ 

ηςκ παναδμζζαηχκ ηηδκμηνμθζηχκ πναηηζηχκ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα ημπζηά παναηηδνζζηζηά ηάεε 

πενζμπήξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Αλζμθυβδζδ ηςκ ηηδκμηνμθζηχκ πναηηζηχκ ςξ πνμξ ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

 

Γεδμιέκδξ ηδξ ζδιακηζηήξ επίδναζδξ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ ζε ιεβάθμ ιένμξ ηςκ εθθδκζηχκ 

πενζαίςκ μζημζοζηδιάηςκ, εεςνείηαζ απαναίηδηδ δ αλζμθυβδζδ ημο νυθμο ηςκ αημθμοεμφιεκςκ 

ηηδκμηνμθζηχκ πναηηζηχκ ζηδ ζηήνζλδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ηαζ μ ζπεδζαζιυξ μθμηθδνςιέκςκ 

πνμβναιιάηςκ δζαηήνδζδξ ηαζ επέηηαζδξ ηςκ ζοιααηχκ ιε ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ 

πναηηζηχκ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ. ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή οθμπμζμφκηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα 

ζοβηεηνζιέκεξ πμθζηζηέξ εκίζποζδξ ηδξ εηηαηζηήξ ηαζ αζμθμβζηήξ ηηδκμηνμθίαξ απυ ηδκ Δ.Δ. Ζ 

ζδιαζία ηςκ πμθζηζηχκ αοηχκ βζα ηδκ Δθθάδα, εεςνείηαζ αολδιέκδ, αθμφ δ πνμζανιμβή ηςκ 

ζδιενζκχκ πναηηζηχκ ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ αβνμπενζααθθμκηζηχκ ηακμκζζιχκ, εεςνείηαζ πμθφ 

πζμ εθζηηή ζηδ πχνα ιαξ, ζοβηνζηζηά ιε ηζξ άθθεξ πχνεξ ηδξ Δ.Δ. 

 

 Πανμπή ηζκήηνςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηαζ επέηηαζδ ηςκ πναηηζηχκ εηείκςκ πμο είκαζ ζοιααηέξ ιε 

ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Με ημκ ηακμκζζιυ 1804/99 ηδξ Δ.Δ., μ μπμίμξ ηέεδηε ζε ζζπφ ζηζξ 20-8-00 μ αζμθμβζηυξ ηνυπμξ 

παναβςβήξ επεηηείκεηαζ ηαζ ζηδκ ηηδκμηνμθία. ηα πθαίζζα ηδξ εθανιμβήξ ηςκ κέςκ 

αβνμπενζααθθμκηζηχκ ηακμκζζιχκ (1257/99 ηαζ 1259/99)  ηδξ Δ.Δ., ημ Τπμονβείμ Γεςνβίαξ 

δζαιυνθςζε Κχδζηα Ονεήξ Γεςνβζηήξ Πναηηζηήξ, ζημκ μπμίμ ηαεμνίγμκηαζ μζ εθάπζζηεξ 

πενζααθθμκηζηέξ δεζιεφζεζξ πμο πνέπεζ κα ηδνμφκ μζ παναβςβμί πνμηεζιέκμο κα εκηαπεμφκ ζηα 

αβνμπενζααθθμκηζηά πνμβνάιιαηα. ημκ Κχδζηα οπάνπεζ εζδζηδ ακαθμνά ζηδκ ηηδκμηνμθία, 

υπμο ηαεμνίγμκηαζ ιέβζζηεξ ποηκυηδηεξ αυζηδζδξ, μζ μπμίεξ δεκ οπενααίκμοκ ηδ αμζημσηακυηδηα 

ζοβηεηνζιέκςκ πενζμπχκ, υπςξ αοηή εα πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηζξ απμθάζεζξ ηςκ ηαηά ηυπμοξ 

Γ/κζεςκ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηςκ Νμιανπζαηχκ Αοημδζμζηήζεςκ. Θεζπίγμκηαζ ιέβζζηεξ 

επζηνεπυιεκεξ ποηκυηδηεξ αυζηδζδξ βζα ημοξ πεδζκμφξ, ημοξ μνεζκμφξ ηαζ διζμνεζκμφξ 

αμζημηυπμοξ, βζα ημοξ κδζζςηζημφξ αμζημηυπμοξ, βζα ημοξ μνζαημφξ ηαζ οπμααειζζιέκμοξ 

αμζημηυπμοξ, ηαεχξ ηαζ βζα ημοξ αμζημηυπμοξ πμο ανίζημκηαζ εκηυξ πνμζηαηεουιεκςκ 

πενζμπχκ. Σαοηυπνμκα, ζημκ εβηεηνζιέκμ “Κχδζηα Ονεήξ Γεςνβζηήξ Πναηηζηήξ βζα ηδκ 

πνμζηαζία ηςκ κενχκ απυ κζηνμνφπακζδ βεςνβζηήξ πνμέθεοζδξ” ημο Τπμονβείμο Γεςνβίαξ, 

οπάνπμοκ ζοβηεηνζιέκεξ πνμδζαβναθέξ  βζα ημκ έθεβπμ, ημ πεζνζζιυ ηαζ ηδ δζάεεζδ ηςκ 

ηηδκμηνμθζηχκ απμαθήηςκ. Σα παναπάκς ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ πζζημπμίδζδξ πμο 

ανίζημκηαζ οπυ δζαιυνθςζδ απυ ημκ Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π (εέζπζζδ Δεκζημφ Κακμκζζιμφ Πζζημπμίδζδξ), 

ακαιέκεηαζ υηζ εα ζοιαάθθμοκ ζημκ επακαπνμζακαημθζζιυ ηδξ εθθδκζηήξ ηηδκμηνμθίαξ ζε 

πναηηζηέξ ζοιααηέξ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ.  

 

 

2.1.5. Παξαδνζηαθέο γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο πξαθηηθέο. 

 

Σηόρνο: Ζ ακαβκχνζζδ ηαζ πνμχεδζδ ηςκ παναδμζζαηχκ βεςνβζηχκ ηαζ ηηδκμηνμθζηχκ πναηηζηχκ 

πμο είκαζ ζοιααηέξ ιε ηδ δζαηήνδζδ ή / ηαζ αφλδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ ηαοηυπνμκα 

ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ζηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ απαζηήζεζξ. 
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Ζ εθθδκζηή πμθζηζζηζηή ηαζ θαμβναθζηή ηθδνμκμιζά παναηηδνίγεηαζ απυ ημκ εκηοπςζζαηυ 

υβημ πθδνμθμνζχκ ηαζ βκχζεςκ παναδμζζαηχκ ηεπκζηχκ ηαζ πναηηζηχκ αεζθμνζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ 

αβνμηζηχκ μζημζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ πμο ελανηάηαζ απυ αοηά. Κάεε εκυηδηα ημο 

εθθδκζημφ ακενςπμβεςβναθζημφ πχνμο έπεζ κα επζδείλεζ μθμηθδνςιέκα ζοζηήιαηα παναδμζζαηήξ 

δζαπείνζζδξ ημο αβνμηζημφ πενζαάθθμκημξ, πνμζανιμζιέκα ζηζξ πενζααθθμκηζηέξ ηαζ πμθζηζζηζηέξ 

ζδζαζηενυηδηεξ ηάεε πενζμπήξ. Μεβάθμ ιένμξ αοηήξ ηδξ βκχζδξ παναιέκεζ δζάζπανημ, αηαλζκυιδημ 

ηαζ ηεθζηά ιδ εηιεηαθθεφζζιμ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ ανηεηέξ απυ ηζξ παναδμζζαηέξ πναηηζηέξ, 

εεςνμφκηαζ ζήιενα εθανιυζζιεξ ιέζα απυ ζοβηεηνζιέκα πνμβνάιιαηα πνμχεδζδξ ηδξ αεζθμνζηήξ 

δζαπείνζζδξ ημο αβνμηζημφ ημπίμο (π.π. αβνμπενζααθθμκηζημί ηακμκζζιμί, αζμθμβζηή βεςνβία ηαζ 

ηηδκμηνμθία, πνμβνάιιαηα δζαηήνδζδξ αβνμηζηήξ ηθδνμκμιζάξ). Απαζηείηαζ δ ακαβκχνζζδ, 

ηαηαβναθή ηαζ πνμχεδζδ ηςκ πναηηζηχκ αοηχκ, ηαεχξ ηαζ δ δζαηήνδζδ εηείκςκ πμο ιπμνμφκ κα 

πνμζανιμζεμφκ ζηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ απαζηήζεζξ. 
 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Απμβναθή ηςκ παναδμζζαηχκ βεςνβζηχκ ηαζ ηηδκμηνμθζηχκ πναηηζηχκ ηαζ αλζμθυβδζή ημοξ 

απυ ηδ ζημπζά ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Θεςνείηαζ απαναίηδηδ δ ζοζηδιαηζηή απμβναθή ηςκ παναδμζζαηχκ βεςνβζηχκ ηαζ 

ηηδκμηνμθζηχκ πναηηζηχκ, δ αλζμθυβδζή ημοξ απυ ηδ ζημπζά ηδξ ζοιαμθήξ ημοξ ζηδ δζαηήνδζδ 

ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, αθθά ηαζ απυ ηδκ πθεονά ηδξ εθανιμζζιυηδηαξ ζηζξ ζφβπνμκεξ 

ζοκεήηεξ, ηαεχξ ηαζ δ πνμχεδζδ ηςκ πθέμκ ζδιακηζηχκ απυ αοηέξ ιέζα απυ πνμβνάιιαηα 

πανμπήξ μζημκμιζηχκ εκζζπφζεςκ βζα επζθεβιέκεξ εκυηδηεξ ημο εθθδκζημφ πχνμο.  

 

 Πανμπή ηζκήηνςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηαζ επέηηαζδ ηςκ παναδμζζαηχκ πναηηζηχκ πμο είκαζ 

ζοιααηέξ ιε, ή ηαζ πνμάβμοκ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, υπμο αοηυ είκαζ εθζηηυ 

 

ημ πθαίζζμ ημο Πνμβνάιιαημξ Γνάζδξ 2000 (ιεηαννφειζζδ ηδξ ΚΑΠ), δ κέα πμθζηζηή 

αβνμηζηήξ ακάπηολδξ ζημπεφεζ ζηδ δζαηήνδζδ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδξ πμθζηζζηζηήξ 

ηθδνμκμιζάξ ηδξ οπαίενμο ζημκ Δονςπασηυ πχνμ. Ηδζαίηενα βζα ηζξ πενζμπέξ ημο ηυπμο 1 

(ιεζμκεηηζηέξ πενζμπέξ ηαζ πενζμπέξ πμο οπυηεζκηαζ ζε πενζααθθμκηζημφξ πενζμνζζιμφξ), 

πνμαθέπεηαζ δ εηπυκδζδ μθμηθδνςιέκςκ ζπεδίςκ αβνμηζηήξ ακάπηολδξ ηα μπμία 

πενζθαιαάκμκηαζ ιέηνα πνμζηαζίαξ ηαζ δζαηήνδζδξ ηδξ αβνμηζηήξ ηθδνμκμιζάξ (ηακμκζζιυξ 

1257/99, άνενμ 33). Καηά ηδκ εθανιμβή ημο παναπάκς ηακμκζζιμφ πανέπεηαζ δ εοηαζνία 

ζοζηδιαηζηήξ ηαηαβναθήξ, αλζμθυβδζδξ ηαζ πνμζηαζίαξ ηςκ ζοιααηχκ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ βεςνβζηχκ ηαζ ηηδκμηνμθζηχκ πναηηζηχκ. Πανέπμκηαζ μζημκμιζηέξ εκζζπφζεζξ 

βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ παναδμζζαηχκ πναηηζηχκ, ςξ ζημζπείςκ ηδξ αβνμηζηήξ ηαζ πμθζηζζηζηήξ 

ηθδνμκμιζάξ. 

 

 

2.2. Αλιεία 

 

Ζ αθζεία είκαζ ιζα απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ δναζηδνζυηδηεξ ζηδκ Δθθάδα, ηαεχξ ζπεηίγεηαζ ιε 

ααζζηά ημζκςκζημμζημκμιζηά ηαζ ζζημνζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πχναξ ιαξ, αθθά ηαζ ιε ζδιακηζηυ 

ηιήια ηςκ αζμθμβζηχκ ηαζ θοζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ. Οζ αθθδθεπζδνάζεζξ ηδξ αθζείαξ ιε ηδ 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα είκαζ ζφκεεηεξ ηαζ ηνίζζιεξ βζα ηδκ πνμμπηζηή ηυζμ ηδξ αθζείαξ υζμ ηαζ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

Ζ αθζεία ζοιιεηέπεζ (ηζιέξ 1997) ιε 0,36 % ζημ αηαεάνζζημ εεκζηυ πνμσυκ ηαζ ιε 4,4% ζημ 

αηαεάνζζημ βεςνβζηυ πνμσυκ. ε εέζεζξ ενβαζίεξ ζημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ ιεηέπεζ ιε πμζμζηυ 1,2%, 

ηαζ ζημκ ημιέα ηδξ βεςνβίαξ ιε πμζμζηυ 5,1%. Ζ αθζεία ςξ ηθάδμξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

εκηάζζεηαζ ζημκ πνςημβεκή ημιέα ηαζ πενζθαιαάκεζ ηζξ ηνεζξ επί ιένμοξ δναζηδνζυηδηεξ: 

 Σδ Θαθάζζζα οθθεηηζηή Αθζεία, πμο είκαζ δ ηφνζα δναζηδνζυηδηα ημο ημιέα ηυζμ απυ 

άπμρδ παναβςβήξ υζμ ηαζ απαζπυθδζδξ 

 Σζξ Τδαημηαθθζένβεζεξ ηαζ ηδκ Αθζεία Δζςηενζηχκ Τδάηςκ 

 Σδκ Μεηαπμίδζδ ηαζ Διπμνία Αθζεοηζηχκ Πνμσυκηςκ 
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Ζ ιεβάθδ ζδιαζία ηδξ αθζείαξ ζηδκ Δθθάδα , δεκ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ ιζηνή ηδξ ζοιιεημπή 

ζημ Αηαεάνζζημ Γεςνβζηυ Πνμσυκ, αθθά απυ ηα 17.000 πζθζυιεηνα ηςκ αηηχκ ηδξ αθθά ηαζ ηδκ 

ζζημνζηυ νυθμ ηδξ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ζδιενζκήξ εθθδκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. Ζ αθζεία είκαζ ηθάδμξ 

ιε ααεζά πανάδμζδ αθθά ηαζ δοκαιζηή ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ηζξ βεκζηυηενεξ μζημκμιζηέξ, πμθζηζηέξ ηαζ 

ακενςπμβεςβναθζηέξ ακάβηεξ ηδξ πχναξ αθθά ηαζ ιε ηδκ υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ ακάβηδ ηδξ πμζμηζηήξ 

δζαηνμθήξ. Ζ ζζμννμπία ακάιεζα ζε αοηέξ ηζξ ακάβηεξ ηαζ ημοξ πενζμνζζιμφξ πμο αθμνμφκ ημοξ 

αθζεοηζημφξ πυνμοξ (δ Μεζυβεζμξ είκαζ έπεζ ιεβάθδ πμζηζθία εζδχκ ιε ιζηνέξ ζοκήεςξ πμζυηδηεξ απυ 

ηάεε είδμξ) απμηεθεί ημ ακηζηείιεκμ ηδξ Δθθδκζηήξ ηαζ Δονςπασηήξ αθζεοηζηήξ πμθζηζηήξ. 

Πανυθμ πμο δ ζπέζδ αθζείαξ ηαζ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ είκαζ άιεζδ ηαζ πνμθακήξ, ιέπνζ 

ζήιενα δ αθζεοηζηή πμθζηζηή θαίκεηαζ υηζ επζηεκηνχκεηαζ ζηδ δζαπείνζζδ ιυκμ ηςκ ειπμνεφζζιςκ 

αθζεοηζηχκ απμεειάηςκ. Γεκ οπάνπεζ βκχζδ υιςξ ηςκ ηςκ επζπηχζεζςκ ηδξ αθζείαξ ζηδ ζοκμθζηή 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηςκ εκδζαζηδιάηςκ ηςκ εαθάζζζςκ ηαζ εζςηενζηχκ οδάηςκ. Ζ αθζεοηζηή 

δναζηδνζυηδηα εηιεηαθθεφεηαζ μοζζαζηζηά ιυκμ έκα ηιήια ηςκ εζδχκ ρανζχκ πμο οπάνπμοκ ζηδκ 

Δθθάδα ακ ηαζ ζηα αθζεοηζηά δεθηία ηςκ ζπεουζηαθςκ ακαθένμκηαζ 106 είδδ ρανζχκ, 5 είδδ 

ηεθαθμπυδςκ ηαζ 16 είδδ άθθςκ ιαθαηίςκ, ηαζ 5 είδδ ηανηζκμεζδχκ. Ζ εκηαηζηή αθζεία, δ μπμία πμθφ 

ζοπκά πενζθαιαάκεζ ζοθθήρεζξ ρανζχκ ιζηνμφ ιεβέεμοξ (ακχνζιςκ), εκδεπμιέκςξ ιπμνεί κα 

επδνεάζεζ ημ ακαπαναβςβζηυ δοκαιζηυ ημοθάπζζημκ ηάπμζςκ απυ ηα πζμ ζδιακηζηά ηαζ πμθφηζια 

απμεέιαηα. ιςξ, βζα πμθθά απμεέιαηα, δ ιείςζδ ημοξ ιπμνεί κα πνμηθδεεί ανπζηά απυ ιδ 

ηαηενβαζιέκα θφιαηα ηαζ απμννίρεζξ. Ζ αθζεία απυ ιυκδ ηδξ θαίκεηαζ κα έπεζ ιάθθμκ πενζμνζζιέκδ 

ανκδηζηή επίδναζδ ζημκ ανζειυ ηςκ εζδχκ ηςκ ρανζχκ. Πανυθα αοηά ιπμνεί υιςξ κα αθθάλεζ ηζξ 

ημπζηέξ ακαθμβίεξ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ εζδχκ ηαεχξ παναηδνείηαζ ιεβαθφηενδ αθζεοηζηή πίεζδ ζηα 

αεκεμπεθαβζηά αθζεφιαηα πανά ζηα πεθαβζηά. Δπίζδξ πανμοζζάγμκηαζ δζαθμνέξ απυ πενζμπή ζε 

πενζμπή ηαζ απυ πνμκζά ζε πνμκζά. 

Οζ άλμκεξ δνάζδξ πμο πνμηείκμκηαζ ζηδκ Δεκζηή ηναηδβζηή βζα ηδ Βζμπμζηζθυηδηα, 

δζαηνίκμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ: (α) Άλμκεξ δνάζδξ πμο απμζημπμφκ ζηδκ αφλδζδ ηδξ αάζδξ ηδξ 

βκχζδξ ηαζ πμο αθμνμφκ ζηδκ εηηίιδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ εαθάζζζςκ ηαζ εζςηενζηχκ 

οδάηςκ ηαζ ζημοξ πανάβμκηεξ (αθζεία, εζζαβςβή οδνυαζςκ μνβακζζιχκ, ηθπ) πμο επζδνμφκ ζηδ 

δζαιυνθςζή ηδξ, ηαζ (α) Άλμκεξ δνάζδξ πμο απμζημπμφκ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ 

μζημζοζηδιάηςκ έηζζ χζηε αοηή κα είκαζ ζοκεπήξ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ 

ηζξ ανπέξ ηδξ μζημθμβζηά αεζθμνζηήξ ακάπηολδξ, υπςξ αοηέξ πενζβνάθμκηαζ απυ ηδ φιααζδ βζα ηδ 

Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα. 

 

Σηόρνο: Ο ζρεδηαζκόο ησλ αιηεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (επαγγεικαηηθώλ θαη εξαζηηερληθώλ) κε ηξόπν 

πνπ λα πξνάγεη ηε δηαηήξεζε, ή θαη ηελ αύμεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο. 

 

 

2.2.1. ρέζε αιηείαο θαη πδάηηλσλλ βηνινγηθώλ πόξσλ 

 

Σηόρνο: Αφλδζδ ηδξ αάζδξ ηδξ βκχζεςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ εηηίιδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

ηδξ εάθαζζαξ ηαζ ηςκ εζςηενζηχκ οδάηςκ ηαζ ζημοξ πανάβμκηεξ πμο επζδνμφκ ζηδ δζαιυνθςζή ηδξ. 

 

Ζ αφλδζδ ηδξ αάζδξ ηςκ βκχζεςκ απαζηεί αφλδζδ ηδξ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ ηαζ 

ζοκημκζζιέκδ ένεοκα ζημοξ ημιείξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ ηςκ ακενχπζκςκ πνήζεςκ ζηδκ 

εθθδκζηή αθζεοηζηή γχκδ, ζηζξ εηαμθέξ ηαεχξ ηαζ ζηζξ πενζμπέξ ιε βθοηά κενά. Έπεζ ακαβκςνζζηεί 

απυ ημ Τπμονβείμ Γεςνβίαξ υηζ οπάνπεζ εθθεζπήξ βκχζδ ηαζ ακεπανηήξ δζάποζδ δεδμιέκςκ απυ 

ιεθέηεξ ηαζ ένεοκεξ πμο έπμοκ εηπμκδεεί, ζε υθμοξ ημοξ απαζπμθμοιέκμοξ ιε ηζξ επζιένμοξ 

δναζηδνζυηδηεξ, χζηε κα ελαζθαθζζηεί δ αλζμπμίδζή αοηχκ ηςκ ιεθεηχκ ζηδ θήρδ ηεπκζηχκ ή 

εεζιζηχκ ιέηνςκ. Οζ παναηάης άλμκεξ δνάζδξ ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ πνμξ αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ. 

Γζα ηδκ επίηεολδ ηςκ παναπάκς ζηυπςκ ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί δ οπάνπμοζα ενεοκδηζηή ειπεζνία ηςκ 

ζπεηζηχκ ενεοκδηζηχκ ζδνοιάηςκ ηαζ ζκζηζημφηςκ (ΔΚΘΔ, ΗΘΑΒΗΚ, ΔΝΗΑΛΔ), ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ 

ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηςκ οπμονβείςκ Γεςνβίαξ ηαζ ΤΠΔΥΧΓΔ, ηαζ κα δδιζμονβδεεί έκα δίηηομ 

ζοθθμβήξ ηαζ δζακμιήξ ηςκ ζπεηζηχκ πθδνμθμνζχκ. Ήδδ ζημ ΗΘΑΒΗΚ θεζημονβεί δθεηηνμκζηή αάζδ 

δεδμιέκςκ πμο πανέπεζ ζημζπεία ηυζμ βζα ηδκ αθζεοηζηή παναβςβή υζμ ηαζ βζα ηδ κμιμεεζία 

(εθθδκζηή, εονςπασηή ηαζ δζεεκή) πμο δζέπεζ ηδκ αθζεία ζηδ πχνα ιαξ. Πανάθθδθα πνέπεζ κα αολδεεί 

δ πνδιαημδυηδζδ ηςκ ενεοκδηζηχκ πνμζπαεεζχκ (ααζζηχκ ηαζ εθανιμζιέκςκ) ηαζ δ απμννυθδζδ 

ημκδοθίςκ ζημ πθαίζζμ ζπεηζηχκ πνμβναιιάηςκ. 
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Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Πνμχεδζδ ηαζ εκίζποζδ ιεθεηχκ επίδναζδξ ηδξ αθζείαξ (επαββεθιαηζηήξ ηαζ εναζζηεπκζηήξ) ζηα 

αθζεουιεκμοξ πθδεοζιμφξ ηαζ ζηα εκδζαζηήιαηά ημοξ ηαζ ιεθέηεξ επίδναζδξ ηςκ αθζεοηζηχκ 

πναηηζηχκ ζε ζπεείξ ιδ-ζηυπμοξ ηαεχξ ηαζ ζε πανα-ζοθθεπεέκηα (bycatch) είδδ ρανζχκ, ζηα 

μζημζοζηήιαηα, ζηδ αζςζζιυηδηα ηςκ πθδεοζιχκ ηαζ ζηδ βεκεηζηή πμζηζθυηδηα 

 

Οζ ιεθέηεξ επίδναζδξ ηδξ αθζείαξ ζηα απμεέιαηα ηςκ ζπεομπθδεοζιχκ ηαζ ζηα εκδζαζηήιαηά ημοξ 

είκαζ ααζζηή πνμτπυεεζδ βζα μπμζαδήπμηε πνμζπάεεζα μνεμθμβζζηζηήξ αεζθμνζηήξ πνήζδξ ηςκ 

αζμθμβζηχκ πυνςκ ηςκ εκδζαζηδιάηςκ ηςκ εαθάζζζςκ ηαζ εζςηενζηχκ οδάηςκ. Ζ μνεμθμβζζηζηή 

δζαπείνζζδ ηςκ αθζεοηζηχκ απμεειάηςκ έπεζ ςξ πνμτπυεεζδ ηδκ φπανλδ αλζυπζζηςκ ζηαηζζηζηχκ 

δεδμιέκςκ βζα ηα αθζεφιαηα (ειπμνεφζζια ηαζ ιδ), ημκ αθζεοηζηυ ζηυθμ, ηδκ αθζεοηζηή 

πνμζπάεεζα ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ εκδζαζηδιάηςκ. Πανυθμ πμο δ απυηηδζδ αοηχκ ηςκ 

δεδμιέκςκ απαζηεί ιαηνυπνμκεξ ηαζ επίιμκεξ ένεοκεξ (πμο ζηδκ Δθθάδα έπμοκ ζζημνία ζπεηζηά 

θίβςκ πνυκςκ), ζήιενα οπάνπεζ δ απαναίηδηδ ενεοκδηζηή ειπεζνία ηαζ οπμδμιή ζηα εθθδκζηά 

πακεπζζηήιζα ηαζ ηα ενεοκδηζηά ζκζηζημφηα. Σα αλζυθμβα απμηεθέζιαηα αοηχκ ηςκ ενεοκχκ έπμοκ 

ακαβκςνζζηεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ ιε ζοκέπεζα κα πνδιαημδμημφκηαζ ηα ζπεηζηά αλζυθμβα 

πνμβνάιιαηα πμο πθδνμφκ ηζξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ πμο έπμοκ ηεεεί απυ ηδκ 

Δονςπασηή Έκςζδ ζημ πθαίζζμ ηδξ ημζκήξ αθζεοηζηήξ πμθζηζηήξ βζα ηδ Μεζυβεζμ. 

 

 Ακάπηολδ ηαπέςκ ηεπκζηχκ εηηίιδζδξ, εζδζηυηενα υζμκ αθμνά ζε αοηυπεμκα είδδ 

 

Ζ ακάπηολδ ηεπκζηχκ ηαπείαξ εηηίιδζδξ ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή απμηίιδζδ 

ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ αθζεοηζηχκ πναηηζηχκ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηαζ κα δζεοημθφκεζ ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ πνμαθδιάηςκ αζπιήξ. Ζ ακάπηολδ αοηχκ ηςκ ηεπκζηχκ ιπμνεί κα ααζζζηεί ζηδ 

δζεεκή ειπεζνία ηαζ ζηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ εθθδκζηχκ ενεοκδηζηχκ ζκζηζημφηςκ. 

 

 Πνμχεδζδ, οζμεέηδζδ ηαζ εάκ είκαζ δοκαηυκ ακάπηολδ ηεπκζηχκ αθζείαξ πμο: εα είκαζ εζδζηεοιέκεξ 

βζα ηα είδδ, εα έπμοκ ηδκ εθάπζζηδ επίδναζδ ζε είδδ ιδ-ζηυπμοξ, ηαζ εα εθαπζζημπμζμφκ ηδκ 

απχθεζα πυνςκ 

 

Ζ ακάπηολδ, οζμεέηδζδ ηαζ πνμχεδζδ ηέημζςκ ηεπκζηχκ ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ απμηεθεζιαηζηά 

ζηδκ απχθεζα αζμθμβζηχκ πυνςκ. Ζ ακάπηολή ημοξ ιπμνεί κα ααζζζηεί ζηδ δζεεκή ειπεζνία ηαζ 

ηεπκμβκςζία ηαζ πνέπεζ κα θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ ημ ηεπκζηυ ηαζ ακενχπζκμ δοκαιζηυ ηδξ πχναξ 

ιαξ. 

 

 Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ ηνίζζιςκ εκδζαζηδιάηςκ βζα αθζεουιεκα αοηυπεμκα ράνζα, ηαζ εζδζηυηενα ηζξ 

πενζμπέξ υπμο βεκκμφκ ηαζ ιεβαθχκμοκ 

 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ηαζ δ οπυδεζλδ ηςκ ηνίζζιςκ εκδζαζηδιάηςκ ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ 

απμηεθεζιαηζηά ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ εθθδκζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ ηςκ εαθάζζζςκ ηαζ εζςηενζηχκ 

οδάηςκ ηαζ ζημκ εκημπζζιυ πενζμπχκ πνμζηαζίαξ. 

 

 Ακάπηολδ ηαζ εηπυκδζδ ακαθμνχκ "ηαηάζηαζδξ πενζαάθθμκημξ" βζα ηζξ εαθάζζζεξ ηαζ ηζξ 

πανάηηζεξ πενζμπέξ 

 

Ζ ακάπηολδ ακαθμνχκ πενζαάθθμκημξ εα δζεοημθφκεζ ηδ ζοβηνζηζηή απμηίιδζδ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ ιέηνςκ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ εαθάζζζςκ ηαζ 

εζςηενζηχκ οδάηςκ, αθθά ηαζ ηςκ ιέηνςκ εθέβπμο ηδξ αθζείαξ. 

 

 

 

2.2.2. Αεηθνξηθή ρξήζε πδάηηλσλ βηνινγηθώλ πόξσλ 

 

Σηόρνο: Ζ επίηεολδ ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ιέζς ηδξ οζμεέηδζδξ αεζθμνζηχκ 

δζαπεζνζζηζηχκ αθζεοηζηχκ πναηηζηχκ. 
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ήιενα ζηδκ Δθθάδα ανίζημκηαζ ζε ελέθζλδ ημ εθθδκζηυ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια Αθζείαξ 

(Δ.Π.ΑΛ.), ηαζ ημ ζοιπθδνςιαηζηυ ζε αοηυ Δονςπασηυ Πνυβναιια PESCA, πμο πενζθαιαάκμοκ 

δνάζεζξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ εέζεςκ ενβαζίαξ, ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ αθζέςκ, ηδ αεθηίςζδ ημο 

ζοζηήιαημξ ειπμνίαξ, ηδ δζαηίκδζδ ηςκ αθζεοηζηχκ πνμσυκηςκ η.α., ηαεχξ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

ανκδηζηχκ μζημκμιζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ ζοκεπεζχκ ηςκ δζανενςηζηχκ πανειαάζεςκ πμο έπμοκ 

ακαθδθεεί ζημ πθαίζζμ ηδξ Κμζκήξ Αθζεοηζηήξ Πμθζηζηήξ ηαζ ημο Δ.Π.ΑΛ, υπςξ π.π. ηδξ ιείςζδξ ηδξ 

αθζεοηζηήξ πνμζπάεεζαξ. 

Βαζζηυξ ζηυπμξ ημο ΔΠΑΛ υζμ ηαζ ημο PESCA, απυ ηδκ άπμρδ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ, είκαζ δ πνμζανιμβή ηδξ αθζεοηζηήξ πνμζπάεεζαξ ιέζς ηδξ ακαγήηδζδξ ιίαξ δζανημφξ 

ζζμννμπίαξ ιεηαλφ ηςκ δζαεέζζιςκ αζμθμβζηχκ πυνςκ ηαζ ηδξ αθζεοηζηήξ πνμζπάεεζαξ ηαζ δ ιείςζδ 

ηαηά ζοκέπεζα ημο αθζεοηζημφ ζηυθμο. Γδθαδή, μ ημζκμηζηυξ αθζεοηζηυξ ζηυθμξ εα πνέπεζ κα 

ακαδζανενςεεί ιε ζημπυ κα δμεμφκ ζημκ ημιέα ζαθείξ πνμμπηζηέξ αεζθμνζηχκ αθζεοηζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ. Πανάθθδθα, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ επζζηδιμκζηέξ απυρεζξ ημκίγεηαζ υηζ πνέπεζ κα 

ιεζςεεί δ εκδζζιυηδηα θυβς αθζείαξ μνζζιέκςκ απμεειάηςκ. 

ζμκ αθμνά ζηα απμηεθέζιαηα αοηχκ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζηδκ Δθθάδα παναηδνείηαζ 

ηαεοζηένδζδ υζμκ αθμνά ζηδκ εθανιμβή ημοξ. Δπίζδξ θαίκεηαζ υηζ ηα οπάνπμκηα ιέηνα δζαπείνζζδξ 

(αάεμξ ηαζ απυζηαζδ αθζείαξ, εθάπζζημ αθζεουιεκμ ιέβεεμξ ρανζχκ ηαζ άθθςκ μνβακζζιχκ, εθάπζζημ 

ιέβεεμξ ιαηζχκ ηςκ δζπηοχκ, απαβυνεοζδ αθζεοηζηχκ ιέζςκ π.π. δοκαιίηδ ή ενβαθείςκ π.π. 

πεγυηναηαξ απυ ημ 2002, πνμζηαζία μνζζιέκςκ αθζεοηζηχκ πεδίςκ π.π. θζαάδζα ημο θοημφ Posidonia, 

δεκ είκαζ πάκημηε απμδμηζηά ηαεχξ είκαζ ζηαηζηά ηαζ δεκ ααζίγμκηαζ ζε αλζυπζζηεξ επζζηδιμκζηέξ 

εηηζιήζεζξ. Πανάθθδθα, δ δζαηήνδζδ ηδξ ζοκμθζηήξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ακηζιεηςπίγεηαζ ιυκμ 

πανεκεεηζηά. Δίκαζ επμιέκςξ πνμθακέξ υηζ μ ζηυπμξ ηδξ επίηεολδξ ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ιέζς ηδξ οζμεέηδζδξ αεζθμνζηχκ αθζεοηζηχκ δζαπεζνζζηζηχκ πναηηζηχκ απαζηεί ηδκ 

οζμεέηδζδ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ παναηάης πνμηεζκυιεκςκ αλυκςκ δνάζδξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Δπακελέηαζδ ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ηςκ οπανπυκηςκ δζαπεζνζζηζηχκ ζηναηδβζηχκ, ηεπκζηχκ, 

πνμηφπςκ, ανιμδζηήηςκ ηαζ κμιμεεζίαξ, δ οζμεέηδζδ ηδξ Ανπήξ ηδξ Πνμθφθαλδξ ηαζ δ εέζπζζδ 

Θαθάζζζςκ Καηαθοβίςκ 

 

Ζ επακελέηαζδ ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ηςκ οπανπυκηςκ δζαπεζνζζηζηχκ ζηναηδβζηχκ, ηεπκζηχκ, 

πνμηφπςκ, ανιμδζηήηςκ ηαζ κμιμεεζίαξ, ζημ πθαίζζμ ημο ΔΠΑΛ ηαζ ηδξ Κμζκήξ Δονςπασηήξ 

Αθζεοηζηήξ Πμθζηζηήξ δζηαζμθμβείηαζ απυ ηδκ ηαεοζηένδζδ εθανιμβήξ ημο ΔΠΑΛ, απυ ηδκ ιδ 

απμδμηζηυηδηα ηςκ ζζπουκηςκ ιέηνςκ δζαπείνζζδξ ηαζ ηδ ιδ εεχνδζδξ ηδξ ζδιαζίαξ δζαηήνδζδξ 

ημο ζοκυθμο ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. οβηεηνζιέκα ιε αάζδ ηζξ ζδιενζκέξ πναηηζηέξ ηυζμ δ 

οκμθζηή Δπζηνεπυιεκδ Αθίεοζδ υζμ ηαζ δ Μέβζζηδ Γζαηδνδηέα Απυδμζδ ή δ Βέθηζζηδ Απυδμζδ 

ζοκήεςξ εθανιυγμκηαζ ζε έκα ιυκμ απυεεια ηαζ αβκμμφκ ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ακάιεζα ζηα είδδ-

ζηυπμοξ ηαζ ηα οπυθμζπα ζοζηαηζηά ημο μζημζοζηήιαημξ, υπςξ π.π. ηα άθθα είδδ. Δπίζδξ ζοπκά 

εεςνμφκ (ιε ιδ νεαθζζηζηυ ηνυπμ) υηζ ημ πενζαάθθμκ ηςκ απμεειάηςκ ηαζ δ δοκαιζηή ηςκ 

πθδεοζιχκ ημοξ παναιέκμοκ ζηαεενά. Δπμιέκςξ εα πνέπεζ ηα ακχηενα επζηνεπυιεκα υνζα 

ζφθθδρδξ κα ααζίγμκηαζ ζε αλζυπζζηεξ επζζηδιμκζηέξ εηηζιήζεζξ ηαζ κα εκζςιαηχκμοκ ηδκ Ανπή 

ηδξ Πνμθφθαλδξ. ημ πθαίζζμ ηδξ Ανπήξ ηδξ Πνμθφθαλδξ ιπμνεί κα εκηαπεεί ηαζ ημ ιέηνμ 

αφλδζδξ ηςκ εεζπζζιέκςκ Θαθάζζζςκ Καηαθοβίςκ ή Θαθάζζζςκ Πνμζηαηεουιεκςκ Πενζμπχκ 

(έκα απυ ηα πζμ απμηεθεζιαηζηά ιέηνα δζαπείνζζδξ ηςκ πανάηηζςκ ηαζ αεκεμπεθαβζηχκ 

απμεειάηςκ), πμο πανέπμοκ πνμζηαζία ζημ πχνμ ηαζ ζηα μπμία απαβμνεφεηαζ ηάεε αθζεοηζηή 

δναζηδνζυηδηα. Ζ πςνμεέηδζδ ηαζ δ έηηαζδ αοηχκ ηςκ Θαθάζζζςκ Καηαθοβίςκ πνέπεζ κα 

ααζζζηεί ζε πζθμηζηή ένεοκα. Πάκηςξ, δ ζοκεζζθμνά ημοξ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ ζοκμθζηήξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ είκαζ απμδεδεζβιέκδ ηαζ ιπμνμφκ κα θεζημονβήζμοκ οπυ μνζζιέκεξ 

πνμτπμεέζεζξ πζμ απμηεθεζιαηζηά απυ ηα οπάνπμκηα ιέηνα δζαπείνζζδξ ηδξ αθζείαξ. ημ πθαίζζμ 

ημο ΔΠΑΛ πμζμζηυ 0,3% αθμνά ζηδκ ακάπηολδ ηέημζςκ Θαθάζζζςκ Πνμζηαηεουιεκςκ 

Πενζμπχκ. Υνήζζιδ εα ήηακ ηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ δμνοθμνζηήξ παναημθμφεδζδξ 

ηδξ αθζείαξ ςξ ιέηνμο εθέβπμο ηδξ εθανιμβήξ ηδξ αθζεοηζηήξ δζαπεζνζζηζηήξ πμθζηζηήξ. Δπίζδξ δ 

ιείςζδ ηαζ μ εηζοβπνμκζζιυξ ημο ζηυθμο πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ πανάθθδθδ ιείςζδ ηδξ 

αθζεοηζηήξ πνμζπάεεζαξ ηαεχξ ηα ζφβπνμκα ζηάθδ ηαζ αθζεοηζηά ενβαθεία είκαζ πζμ 
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απμηεθεζιαηζηά ζηδ ζφθθδρδ ημο αθζεφιαημξ. Δπμιέκςξ μζ δζανενςηζηέξ πανειαάζεζξ εα πνέπεζ 

κα ζοκδοαζημφκ ιε ιέηνα πμο ζημπεφμοκ ζημκ επακαπνμζακαημθζζιυ ηςκ αθζεοηζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηδ πνήζδ πζμ επζθεηηζημφ αθζεοηζημφ ελμπθζζιμφ, ζημ πθαίζζμ ιίαξ 

μνεμθμβζηήξ δζαπείνζζδξ. 

 

 Υνήζδ μζημκμιζηχκ ενβαθείςκ ςξ ηζκήηνςκ βζα δνάζεζξ δζαηήνδζδξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ 

πνμβναιιάηςκ ειπθμοηζζιμφ 

 

Ζ εθανιμβή ηςκ παναπάκς ιέηνςκ εα επζθένεζ ανκδηζηέξ ημζκςκζημ-μζημκμιζηέξ επζπηχζεζξ ζε 

μνζζιέκεξ πενζμπέξ ηαζ ημιείξ. Δίκαζ επμιέκςξ θμβζηυ κα οζμεεηδεεί ηαζ δ πανάθθδθδ εθανιμβή 

ιέηνςκ οπμζηήνζλδξ πνμξ ημοξ εζβυιεκμοξ. Ζ πνήζδ μζημκμιζηχκ ενβαθείςκ ςξ ηζκήηνςκ βζα 

δνάζεζξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ πνμβναιιάηςκ 

ειπθμοηζζιμφ, ιπμνεί κα εκηαπεεί ζημ οπάνπμκ πθαίζζμ δνάζεςκ ημο ΔΠΑΛ. 

 

 Ακάπηολδ ηαζ οζμεέηδζδ πναηηζηχκ ηαζ απμδεηηχκ ηςδίηςκ (ηακυκςκ) πναηηζηήξ βζα ηδ 

δζαπείνζζδ ηαζ έθεβπμ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ηαζ εναζζηεπκζηήξ αθζείαξ, βζα ηδκ αθζεία οδνυαζςκ 

μνβακζζιχκ, βζα ημκ ειπθμοηζζιυ ηςκ ιεζςιέκςκ απμεειάηςκ ηαεχξ ηαζ βζα ηα εκδζαζηήιαηα 

ηθεζδζά ηαζ ηζξ πενζμπέξ ακαπαναβςβήξ. Τπυδεζλδ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ ηεπκμθμβζηέξ 

δοκαηυηδηεξ,, ηςκ απαναίηδηςκ αθθαβχκ ζηζξ οπάνπμοζεξ πναηηζηέξ 

 

Ζ ακάπηολδ ηαζ οζμεέηδζδ πναηηζηχκ ηαζ απμδεηηχκ ηςδίηςκ (ηακυκςκ) πναηηζηήξ βζα ηδ 

δζαπείνζζδ ηαζ έθεβπμ ηδξ ειπμνζηήξ ηαζ εναζζηεπκζηήξ αθζείαξ, βζα ηδκ αθζεία αζπυκδοθςκ, βζα 

ημκ ειπθμοηζζιυ ηςκ αναζχκ απμεειάηςκ ηαεχξ ηαζ βζα ηα εκδζαζηήιαηα ηθεζδζά ηαζ ηζξ πενζμπέξ 

ακαπαναβςβήξ ιπμνεί κα ααζζζηεί ζημκ Κχδζηα Γζελαβςβήξ Τπεφεοκδξ Αθζείαξ ημο FAO, πμο 

έπεζ οζμεεηδεεί απυ ηα ιέθδ ημο ημ 1995. Ζ αζμιδπακία ιπμνεί κα αμδεήζεζ πανέπμκηαξ ζπεηζηέξ 

ζοιαμοθέξ ηαζ οπμδείλεζξ. 

 

 

 Ακάπηολδ, υπμο είκαζ απαναίηδημ, πνμβναιιάηςκ ειπθμοηζζιμφ βζα οδαηζηά μζημζοζηήιαηα, 

ζδιακηζηά βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Ζ ακάπηολδ, υπμο είκαζ απαναίηδημ, πνμβναιιάηςκ ειπθμοηζζιμφ βζα ηα εαθάζζζα οδαηζηά 

μζημζοζηήιαηα, ηα μπμία είκαζ ζδιακηζηά βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, πνέπεζ 

κα ααζίγεηαζ ζε αλζυπζζηεξ επζζηδιμκζηέξ εηηζιήζεζξ ηαζ κα εθανιμζηεί ιέζς ηδξ αλζμπμίδζδξ ηδξ 

οπμδμιήξ ηςκ ενεοκδηζηχκ ζκζηζημφηςκ ηαζ ηςκ πακεπζζηδιζαηχκ ηιδιάηςκ. 

 

 

 Ακάπηολδ, ιέζς ηςκ ακηίζημζπςκ δζεοεφκζεςκ ηςκ ζπεηζηχκ οπμονβείςκ ηαζ ηδξ Δεκζηήξ 

ηναηδβζηήξ, ηςκ ηαεμδδβδηζηχκ βναιιχκ βζα ηδκ αθζεοηζηή δζαπείνζζδ ηαζ ηδκ εναζζηεπκζηή 

αθζεία ζε ιζα μζημθμβζηχξ αεζθμνζηή αάζδ 

 

Ζ ακάπηολδ, ιέζς ηςκ ακηίζημζπςκ δζεοεφκζεςκ ηςκ ζπεηζηχκ οπμονβείςκ (Γεςνβίαξ ηαζ 

ΤΠΔΥΧΓΔ, Ακάπηολδξ) ηαζ ηδξ Δεκζηήξ ηναηδβζηήξ ηςκ ηαεμδδβδηζηχκ βναιιχκ βζα ηδ 

δζαπείνζζδ ηαζ ηδκ εναζζηεπκζηή αθζεία ζε ιζα μζημθμβζηχξ αεζθμνζηή αάζδ, ιπμνεί κα εθανιμζηεί 

ηαεχξ δεκ είβεζ άιεζα μζημκμιζηά ζοιθένμκηα. 

 

 

2.2.3. Τδαηνθαιιηέξγεηεο 

 

Σηόρνο: Γζαπείνζζδ ηαζ παναημθμφεδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ οδαημηαθθζενβεζχκ ηαζ πενζμνζζιυξ 

πζεακχκ ανκδηζηχκ επζδνάζεχκ ημοξ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα. 

 

Οζ οδαημηαθθζένβεζεξ έπμοκ ακαπηοπεεί ιε πμθφ βνήβμνμ νοειυ ζηδκ Δθθάδα. Ζ παναβςβή 

ηςκ οδαημηαθθζενβεζχκ αολήεδηε απυ 7.600 ηυκμοξ ημ 1990, αλίαξ 6,3 δζζ. δνπ., ζε 46.000 ηυκμοξ ημ 

1996 αλίαξ 54 δζζ. δνπ., δδθαδή ζδιεζχεδηε αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ ηαηά 500% ηαζ ηδξ αλίαξ ηαηά 

750%. Σμ 70% ηδξ παναβςβήξ ηςκ οδαημηαθθζενβεζχκ ελάβεηαζ. Ζ αθιαηχδδξ ελέθζλδ ηδξ πενζυδμο 

1990 - 1996 μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ ηαθθζενβεζχκ εαθαζζζκχκ εζδχκ (ρανζχκ ηαζ 
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μζηνάηςκ). Ο ιέζμξ εηήζζμξ νοειυξ αφλδζδξ παναβςβήξ ζπεομηαθθζενβεζχκ εαθαζζζκχκ ρανζχκ 

είκαζ 59% ηαζ μ ιέζμξ εηήζζμξ νοειυξ αφλδζδξ παναβςβήξ μζηναημηαθθζενβεζχκ είκαζ 38%. Ζ πχνα 

ιαξ ηαηέπεζ ηδκ πνχηδ εέζδ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ. ζηδκ παναβςβή εαθαζζζκχκ εζδχκ εκηαηζηήξ 

ηαθθζένβεζαξ (πανάβεζ ημ 45% ηδξ Μεζμβεζαηήξ παναβςβήξ). Σα ηονζυηενα είδδ ρανζχκ πμο 

ακαπηφζζμκηαζ ζηζξ εαθάζζζεξ οδαημηαθθζένβεζεξ είκαζ δ ηζζπμφνα, ημ θαανάηζ ηαζ θζβυηενμ 

ζοκαβνίδα, ιοηάηζ, θαβηνί ηαζ απυ ηα Οζηναημεζδή ιφδζα ηαζ ζε πμθφ ιζηνυηενμ ααειυ πηέκζα ηαζ 

ζηνείδζα ζηναηα ηαζ ηζζπμφνα - θαανάηζ ηαηαθαιαάκμοκ ημ 47% ηαζ ημ 46% ακηίζημζπα ηδξ 

παναβςβήξ οδαημηαθθζενβεζχκ. ημκ ημιέα ηςκ εαθάζζζςκ οδαημηαθθζενβεζχκ απαζπμθμφκηαζ 2.400 

ενβαγυιεκμζ. 

Δάκ μζ οδαημηαθθζένβεζεξ βίκμκηαζ ιε αεζθμνζηυ ηνυπμ ιπμνμφκ κα πανάζπμοκ ηνμθή, εέζεζξ 

ενβαζίαξ ηαζ πανάθθδθα κα ιεζχζμοκ ηδκ αθζεοηζηή πίεζδ ζημοξ θοζζημφξ πθδεοζιμφξ ηςκ 

εαθάζζζςκ μνβακζζιχκ. ιςξ, εάκ ηα οδαημηαθθζενβδηζηά πνμβνάιιαηα δεκ εηηεθμφκηαζ ιέζα ζημ 

πθαίζζμ ηδξ δζαηήνδζδξ ηαζ ηδξ αεζθμνζηήξ πνήζδξ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ζμαανέξ αθάαεξ ζηδ 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηαζ ζημοξ ημπζημφξ εαθάζζζμοξ ηαζ πανάηηζμοξ πυνμοξ. Γοζηοπχξ, έκα 

ζδιακηζηυ ηιήια ηςκ οδαημηαθθζενβδηζηχκ εκενβεζχκ είκαζ αολακυιεκα εκηαηζηέξ ηαζ εκδεπμιέκςξ, 

ιε αάζδ ηδ δζεεκή ειπεζνία, ιπμνεί κα έπμοκ ζμαανέξ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ. οβηεηνζιέκα 

ιπμνμφκ κα αθάρμοκ ζδιακηζηά μζημζοζηήιαηα ηαζ είδδ, κα ηνμπμπμζήζμοκ ηζξ βμκζδζαηέξ δελαιεκέξ 

ηςκ εζδχκ ιέζς ηδξ εζζαβςβήξ επζθεηηζηά εηηνεθυιεκςκ ή βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ πθδεοζιχκ, κα 

ηαηαζηνέρμοκ ημοξ αζμθμβζημφξ πυνμοξ πμο πνεζάγμκηαζ ζηζξ ημπζηέξ μζημκμιίεξ, κα αθάρμοκ ηζξ 

θοζζηέξ άιοκεξ ηςκ πανάηηζςκ πενζμπχκ έκακηζ ημο ηοιαηζζιμφ ηαζ ηδξ δζάανςζδξ, κα πενζμνίζμοκ 

ή κα εθαπζζημπμζήζμοκ ηδκ ζηακυηδηα ηςκ μζημζοζηδιάηςκ κα πανάβμοκ αβαεά ηαζ οπδνεζίεξ βζα ηζξ 

ημπζηέξ ακάβηεξ. Ζ ιδ αεζθμνζηή πνήζδ ηςκ οδαημηαθθζενβεζχκ απεθεοεενχκεζ ζε οπεναμθζηυ ααειυ 

κζηνζηέξ εκχζεζξ ηαζ άθθα ενεπηζηά ζημ εαθάζζζμ πενζαάθθμκ. Έηζζ ιπμνεί κα πνμηαθείηαζ 

εοηνμθζζιυξ πμο μδδβεί ζε παιδθά επίπεδα μλοβυκμο πμο ιπμνμφκ κα αθθάλμοκ ηδ ζφκεεζδ ηςκ 

θοηζηχκ εζδχκ, κα αθάρμοκ ράνζα ηαζ αζπυκδοθα ηαζ κα εθαηηχζμοκ ηδκ παναβςβζηυηδηα ημπζηχκ 

ζδιακηζηχκ ρανυημπςκ. Ζ απεθεοεένςζδ ακηζαζμηζηχκ, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ 

οδαημηαθθζένβεζεξ, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηδκ ακάπηολδ ακεεηηζηχκ ζηεθεπχκ παεμβυκςκ 

μνβακζζιχκ. ε ανηεημφξ οδαημηαθθζενβδηζημφξ πεζνζζιμφξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ 

πδιζηχκ πμο υηακ απεθεοεενχκμκηαζ ιπμνμφκ κα εθαηηχζμοκ ηδκ παναβςβζηυηδηα ηςκ ρανυημπςκ 

ηαζ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ πμο ημοξ οπμζηδνίγμοκ. Πμθθέξ εκηαηζηέξ οδαημηαθθζένβεζεξ, υπςξ αοηέξ 

ηςκ βανίδςκ, ιπμνεί κα ελεθζπεμφκ ζε  ιδ παναβςβζηέξ ιεηά απυ 5 έςξ 10 πνυκζα. Ζ 

εβηαηαθεθεζιιέκδ πενζμπή ιπμνεί ηυηε κα παναιείκεζ ιδ πνδζζιμπμζήζζιδ βζα πμθθμφξ ζημπμφξ. 

οπκά ημ απμηέθεζια βζα ηζξ ημπζηέξ ημζκυηδηεξ είκαζ έκα αναποπνυεεζιμ ηένδμξ πμο αημθμοεείηαζ 

απυ έκα νοπαζιέκμ πενζαάθθμκ, ακενβία ηαζ επζδείκςζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ αζμθμβζηχκ πυνςκ. 

Σέθμξ, μνζζιέκεξ εκηαηζηέξ οδαημηαθθζένβεζεξ απαζημφκ ζδιακηζηή επέκδοζδ πνδιαηζηχκ 

ηεθαθαίςκ. Πάκηςξ ζηδκ Δθθάδα μζ θζβμζηέξ ιέπνζ ηχνα εηηζιήζεζξ ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ 

οδαημηαθθζενβεζχκ ζημ εαθάζζζμ πενζαάθθμκ δεκ έπμοκ εκημπίζεζ ζδιακηζηά πενζααθθμκηζηά 

πνμαθήιαηα ζε απυζηαζδ ιεβαθφηενδ ηςκ 25 ιέηνςκ απυ ημοξ ηθςαμφξ εηηνμθήξ, οπμβναιιίγμοκ 

υιςξ πανάθθδθα πςξ ααζζηή πνμτπυεεζδ είκαζ δ μνεή επζθμβή εβηαηάζηαζδξ. πμο πνέπεζ ζδζαίηενα 

ζηδκ πενίπηςζδ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ ζηδκ πενίπηςζδ ηθεζζηχκ ηυθπςκ ή πενζμπχκ. 

Ζ εθανιμβή ζε εεκζηυ επίπεδμ ηςκ οπμπνεχζεςκ πμο απμννέμοκ απυ ηδ φιααζδ βζα ηδ Βζμθμβζηή 

Πμζηζθυηδηα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ανκδηζηχκ επζπηχζεςκ ηςκ οδαημηαθθζενβεζχκ ηαζ ηδκ 

ακάπηολδ ηδξ αεζθμνζηήξ πνήζδξ ημοξ απαζηεί ηδκ επίθοζδ ζφκεεηςκ πνμαθδιάηςκ. Ζ εθανιμβή ηςκ 

παναπάκς αλυκςκ δνάζδξ ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδκ ακηζιεηχπζζή ημοξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ επίδναζδξ ηυζμ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ οδαημηαθθζενβεζχκ υζμ ηαζ ηςκ εζδχκ 

πμο εηηνέθμκηαζ ζε αοηέξ ζημ πενζαάθθμκ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ οδνυαζαξ άβνζαξ γςήξ 

 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ επίδναζδξ ηυζμ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ οδαημηαθθζενβεζχκ υζμ ηαζ ηςκ εζδχκ 

πμο εηηνέθμκηαζ ζε αοηέξ ζημ πενζαάθθμκ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ οδνυαζαξ άβνζαξ γςήξ είκαζ 

απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ. Ζ εηηίιδζδ αοηή πνέπεζ κα εεςνεί υθμ ημ εφνμξ ηςκ επζπηχζεςκ ζηδ 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα (πενζθαιαάκμκηαξ ηαζ ηα ηνία επίπεδά ηδξ: είδδ, βεκεηζηυ οθζηυ, 

μζημζοζηήιαηα) αθθά ηαζ υθςκ ηςκ ζοζηαηζηχκ ηδξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ αοηχκ πμο 

ζοβηνμημφκ ζδιακηζημφξ αζμθμβζημφξ πυνμοξ βζα ηζξ ημπζηέξ ημζκυηδηεξ. Οζ απμθάζεζξ πμο 
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αθμνμφκ άδεζεξ βζα ηδκ εέζδ, ημ ιέβεεμξ ηαζ ηζξ άθθεξ παναιέηνμοξ ηςκ οδαημηαθθζενβδηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ πνέπεζ κα θαιαάκμοκ οπυρδ ημοξ ηα απμηεθέζιαηα αοηχκ ηςκ εηηζιήζεςκ ηαζ 

υπμο είκαζ δοκαηυ ηα πνμβνάιιαηα πνέπεζ κα επακαζπεδζάγμκηαζ χζηε κα εθαπζζημπμζμφκ ηζξ 

πνμζδζμνζζιέκεξ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ. Βαζζηή πνμτπυεεζδ είκαζ δ μνεή επζθμβή εβηαηάζηαζδξ. 

πμο πνέπεζ ζδζαίηενα ζηδκ πενίπηςζδ ηθεζζηχκ ηυθπςκ ή πενζμπχκ κα ιδκ βίκεηαζ εβηαηάζηαζδ 

υηακ: ημ αθαπηυιεκμ μζημζφζηδια (α) απμηεθεί ααζζηυ εκδζαίηδια πνμζηαηεουιεκμο είδμοξ, (α) 

είκαζ πεδίμ ακαπαναβςβήξ ή πεδίμ δζαηνμθήξ βζα είδδ ιε ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή, 

(β) είκαζ ζπάκζμ ή ιμκαδζηυ εκδζαίηδια, (δ) εάκ ηαηαζηναθεί δεκ ιπμνεί κα ακαηάιρεζ ζηδ 

πνμκζηή ηθίιαηα ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ. 

 

 Ζ ακάπηολδ, ιέζς ηςκ ακηίζημζπςκ δζεοεφκζεςκ ηςκ ζπεηζηχκ οπμονβείςκ ηαζ ηδξ Δεκζηήξ 

ηναηδβζηήξ ηςκ ηαεμδδβδηζηχκ βναιιχκ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ 

οδαημηαθθζενβεζχκ 

 

Μεηαλφ άθθςκ αοηέξ μζ ηαεμδδβδηζηέξ βναιιέξ ηαζ οπμδείλεζξ πνέπεζ κα πενζθαιαάκμοκ: ηδκ 

ειπυδζζδ ελάπθςζδξ αζεεκεζχκ ηαζ πενίζζεζαξ ενεπηζηχκ ζηα θοζζηά πενζαάθθμκηα, εθέβπμοξ 

ζηδκ απεθεοεένςζδ λεκζηχκ εζδχκ, εθαπζζημπμίδζδ ηδξ πνήζδξ ακηζαζμηζηχκ ηαζ πδιζηχκ, 

εθαπζζημπμίδζδ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ιε ηα επζθακεζαηά φδαηα ιέζς ηδξ δδιζμονβίαξ μοδέηενςκ 

γςκχκ ιεηαλφ ηςκ οδαημηαθθζενβεζχκ ηαζ ηςκ αηημβναιιχκ, πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ιέβζζηδξ εηήζζαξ 

παναβςβήξ ηαεχξ ηαζ ηδξ ορδθυηενδξ αζμιάγαξ ρανζχκ πμο εηηνέθεηαζ απυ ηάεε ιμκάδα 

επμπζαηά. Πανάθθδθα πνέπεζ κα πνμςεδεεί δ πνήζδ ζοζηδιάηςκ αοημηαεανζζιμφ, υπμο υθα ηα 

πνμσυκηα, ηαζ ηα απυαθδηα, εα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ εα δζαηίεεκηαζ ιέζα ζημ ζφζηδια ηαζ κα 

ηαεζενςεεί δζαδζηαζία εθέβπμο ηςκ μζημθμβζηχκ επζπηχζεςκ ηςκ ιμκάδςκ. 

 

 Ζ ακάπηολδ ηδξ εκδιενυηδηαξ ιεηαλφ υθςκ ηςκ πνδζηχκ ηςκ πυνςκ ηαζ ηδξ εονφηενδξ 

ημζκυηδηαξ, βζα ηδκ επίδναζδ ηςκ οδαημηαθθζενβεζχκ ηαζ ηα εκδεπυιεκα πνμαθήιαηα πμο 

πνμηαθμφκ ζηα πανάηηζα εκδζαζηήιαηα ηαζ ηζξ δνάζεζξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημοξ 

 

Ζ ακαβηαζυηδηα ακάπηολδξ ηδξ εκδιενυηδηαξ – εκδιένςζδξ ιεηαλφ υθςκ ηςκ πνδζηχκ ηςκ 

πυνςκ ηαζ ηδξ εονφηενδξ ημζκυηδηαξ, βζα ηδκ επίδναζδ ηςκ οδαημηαθθζενβεζχκ ηαζ ηα εκδεπυιεκα 

πνμαθήιαηα πμο πνμηαθμφκ ζηα πανάηηζα εκδζαζηήιαηα ηαζ ηζξ δνάζεζξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζή ημοξ είκαζ πνμθακήξ. Πνέπεζ πανάθθδθα κα δζαζθαθζζηεί δ κμιζηή πνμζηαζία ηαζ ημ 

δζηαίςια ζημοξ αζμθμβζημφξ πυνμοξ ηςκ ημπζηχκ ημζκμηήηςκ ηαζ δ ελαζθάθζζδ ημοξ υηζ δ 

θεζημονβία ηςκ οδαημηαθθζενβεζχκ δεκ εα αθάρεζ ακεπακυνεςηα ηα ημπζηά μζημζοζηήιαηα. Πνμξ 

αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ πνήζζιμξ (ακ ηαζ δφζημθμξ ζοπκά) είκαζ μ οπμθμβζζιυξ ημο 

πενζααθθμκηζημφ ηυζημοξ απυ ηδ θεζημονβία ηςκ οδαημηαθθζενβεζχκ, δ οπμπνέςζδ ηαηααμθήξ 

ακηαπμδμηζηχκ ηεθχκ ηαζ δ πανμπή μζημκμιζηχκ ηζκήηνςκ ζηζξ εηαζνίεξ πμο επζδεζηκφμοκ 

ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ αέθηζζηεξ πναηηζηέξ δζαπείνζζδξ ηαεχξ δ πνήζδ ζοζηδιάηςκ πζζημπμίδζδξ. 

Αοηή ηδ ζηζβιή οπάνπμοκ δφμ επίζδια ζοζηήιαηα πζζημπμίδζδξ: ημ φζηδια Πενζααθθμκηζηήξ 

Γζαπείνζζδξ ηαζ Δθέβπμο (EMAS) ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, ηαζ ημ ISO 14001, ηα μπμία είκαζ 

ενβαθεία βζα υζμοξ εέθμοκ κα πεζνζζημφκ ηδκ πενζααθθμκηζηή πναηηζηή ηαζ δίκμοκ αλζμπζζηία ζε 

αοημφξ πμο εέθμοκ κα πνμαάθθμοκ ηδκ πναηηζηή πμο εθανιυγμοκ ζηδκ αβμνά. 

 

 

2.2.4. Αιηεία γιπθώλ λεξώλ 

 

Σηόρνο: Ζ πνμζηαζία ηςκ ζεαβεκχκ εζδχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αθζεία βθοηχκ ηαζ δ απμθοβή ηδξ 

ανκδηζηήξ επίδναζδξ απυ ηδκ απεθεοεένςζδ ιδ ζεαβεκχκ εζδχκ ρανζχκ ή εζδχκ ιδ ηοπζηχκ ζε 

ζοβηεηνζιέκα οδαηζηά μζημζοζηήιαηα. 

 

Ζ παναβςβή ηςκ οδαημηαθθζενβεζχκ εζςηενζηχκ οδάηςκ ζηδκ Δθθάδα έπεζ μοζζαζηζηά 

παναιείκεζ ζηαεενή (πενίπμο 6000 ηυκμζ βζα ηδκ πενίμδμ 1986 - 1996) ζε ακηίεεζδ ιε αοηή ηςκ 

εαθαζζζκχκ κενχκ δ μπμία έπεζ πανμοζζάζεζ αθιαηχδδ αφλδζδ. ηαεενή επίζδξ έπεζ παναιείκεζ ηαζ 

δ παναβςβή ημο ζοκυθμο ηςκ εζςηενζηχκ οδάηςκ. ε θζικμεάθαζζεξ ηαζ ζε ιμκάδεξ 

οδαημηαθθζένβεζαξ εζςηενζηχκ οδάηςκ απαζπμθμφκηαζ πενίπμο 1800 ενβαγυιεκμζ. Σα ηονζυηενα 

ράνζα πμο εηηνέθμκηαζ ζηα βθοηά κενά είκαζ δ πέζηνμθα, ημ πέθζ, ηαζ μ ηοπνίκμξ. 
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Οζ οδαημηαθθζένβεζεξ ζηα εζςηενζηά κενά πανμοζζάγμοκ ακηίζημζπα πνμαθήιαηα ιε ηζξ 

οδαημηαθθζένβεζεξ ζε πανάηηζα μζημζοζηήιαηα. Ζ Ανπή ηδξ Πνμθφθαλδξ πνέπεζ κα δζέπεζ ηαζ ηδκ 

αθζεία ζηα βθοηά κενά. Δζδζηυηενα ημ ιεβαθφηενμ πνυαθδια ζε αοηά ηα μζημζοζηήιαηα απμηεθεί δ 

εζζαβςβή λεκζηχκ εζδχκ πμο ζοπκά ηείκμοκ κα εηημπίζμοκ ηα ζεαβεκή είδδ αθθά ηαζ κα ελαπθςεμφκ, 

υπμο αοηυ είκαζ δοκαηυ, ζε ιεβάθεξ εηηάζεζξ. 

Απυ ηδκ ανιυδζα δζεφεοκζδ ημο οπμονβείμο Γεςνβίαξ έπμοκ εηδμεεί εβηφηθζμζ (ζημ πθαίζζμ 

ζοιιυνθςζδξ ζηδκ Δονςπασηή Νμιμεεζία) πμο νοειίγμοκ ηα γδηήιαηα εζζαβςβήξ ηαζ ιεηαθμνάξ 

λεκζηχκ οδνυαζςκ εζδχκ ηαζ ηςκ ζοκεδηχκ εθέβπμο ηδξ εηηνμθήξ ημοξ. Οζ εβηφηθζμζ υιςξ αοημί 

θαίκεηαζ υηζ δεκ θεζημονβμφκ πάκημηε απμηεθεζιαηζηά εκχ πανάθθδθα οπάνπεζ πίεζδ απυ ημοξ 

παναβςβμφξ βζα εζζαβςβή ηαζ άθθςκ εζδχκ ηαζ παθάνςζδξ ηςκ πενζμνζζιχκ. 

Σμ βεβμκυξ υηζ δ αθζεία αοημφ ημο ηφπμο εθανιυγεηαζ ζε ζπεηζηά ηθεζζηά ζοζηήιαηα ζηα μπμία είκαζ 

δφζημθδ δ ακάηαιρδ ηςκ ζεαβεκχκ θοζζηχκ πθδεοζιχκ απαζηεί ηδ θήρδ αοζηδνυηενςκ 

πενζμνζζηζηχκ ιέηνςκ ηαζ ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ επακειπθμοηζζιμφ υπμο αοηυ πνεζάγεηαζ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ζ εέζπζζδ ηακμκζζιχκ πμο κα νοειίγμοκ εέιαηα αθζεοηζηχκ ηεπκζηχκ ηαζ ιεευδςκ 

 

Ζ εέζπζζδ ηαζ δ εθανιμβή ηςκ ηακμκζζιχκ είκαζ πνμτπυεεζδ μπμζμοδήπμηε ζπεδίμο αεζθμνζηήξ 

δζαπείνζζδξ ηςκ οδαημηαθθζενβεζχκ εζςηενζηχκ οδάηςκ. Ζ εέζπζζή ημοξ πνέπεζ κα ααζίγεηαζ ζε 

αλζυπζζηεξ επζζηδιμκζηέξ ιεθέηεξ ηαζ ζηδ δζεεκή ηαζ εθθδκζηή ειπεζνία. 

 

 Ζ επζαμθή αθζεοηζηχκ απαβμνεφζεςκ ηαζ πενζμνζζιχκ ηαζ μ ηαεμνζζιυξ εθαπίζηςκ ιεβεεχκ 

αθίεοζδξ βζα ζοβηεηνζιέκα είδδ ρανζχκ 

 

Οζ απαβμνεφζεζξ είκαζ απαναίηδηεξ ζε δζαπζζηςιέκεξ πενζπηχζεζξ οπμαάειζζδξ ηςκ θοζζηχκ 

πθδεοζιχκ χζηε κα πενζμνζζηεί δ ηαηάννεοζή ημοξ, αθθά ηαζ ζε πενζπηχζεζξ ζηυπζιμο 

ειπθμοηζζιμφ ιε λεκζηά ηονίςξ είδδ ή είδδ πμο ιπμνμφκ κα επάβμοκ ημκ ακηαβςκζζιυ, ηζξ 

πθδεοζιζαηέξ εηνήλεζξ, ηδκ ανπαηηζηυηδηα, ημ οανζδζζιυ ηαζ ηζξ αζεέκεζεξ.. Πανάθθδθα, πνέπεζ 

κα ακηζιεηςπίγμοκ ηαζ ημ πνυαθδια ηςκ ηοπαίςκ εζζαβςβχκ ή δζαθοβχκ. 

 

 Ζ επζαμθή ηθεζζηχκ επμπχκ, ή ηδκ ίδνοζδ γςκχκ πνμζηαζίαξ 

 

Οζ ηθεζζηέξ επμπέξ ηαζ δ ίδνοζδ γςκχκ (πενζμπχκ) πνμζηαζίαξ ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

πνμζηαζία ηςκ θοζζηχκ πθδεοζιχκ ηαζ ζηδκ ακάηαιρή ημοξ, ηαεχξ ηαζ ζηδ πνήζδ ημοξ ςξ 

αζμβεκεηζηχκ απμεειάηςκ. 

 

 Ζ εθανιμβή ιέηνςκ ειπθμοηζζιμφ 

 

Σα ιέηνα επακειπθμοηζζιμφ πνέπεζ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ απμηαηάζηαζδ ηςκ απμεειάηςκ. Βαζζηή 

πνμτπυεεζδ είκαζ ηα είδδ πμο επζθέβμκηαζ κα είκαζ εκδδιζηά ή ζεαβεκή ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ 

πενζμπέξ ηαζ κα ιδκ ηνμπμπμζμφκ ηδ δζαπζζηςιέκδ θοζζηή ζζμννμπία ηςκ μζημζοζηδιάηςκ. 

 
 

2.2.5. Παξαδνζηαθέο αιηεπηηθέο πξαθηηθέο 

 

Σηόρνο: Ζ ακαβκχνζζδ ηαζ πνμχεδζδ ηςκ παναδμζζαηχκ αθζεοηζηχκ πναηηζηχκ πμο είκαζ ζοιααηέξ 

ιε ηδ δζαηήνδζδ ή/ ηαζ αφλδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ ηαοηυπνμκα ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ 

ζηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ απαζηήζεζξ., ηαεχξ ηαζ δ πνήζδ μζημκμιζηχκ ενβαθείςκ ςξ 

ηζκήηνςκ. 

 

Οζ παναδμζζαηέξ αθζεοηζηέξ πναηηζηέξ είκαζ πενζζζυηενμ απμηεθεζιαηζηέξ (ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

ιεβάθδξ ηθίιαηαξ αθζεοηζηέξ πναηηζηέξ) απυ άπμρδ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ ηαζ πνήζδξ ηεθαθαίμο, 

απαζπμθμφκ πενζζζυηενμοξ ενβαγυιεκμοξ ηαζ ζοπκά απμηεθμφκ ηιήια ζδιακηζηχκ πμθζηζζηζηχκ 

παναδυζεςκ ηςκ πανάηηζςκ ημζκμηήηςκ. Δπίζδξ ζοπκά πνδζζιμπμζμφκ επζθεηηζηέξ αθζεοηζηέξ 

ιεευδμοξ ιε απμηέθεζια θζβυηενεξ πανα-ζοθθήρεζξ. 
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Βέααζα, δεκ είκαζ υθεξ μζ παναδμζζαηέξ ηεπκζηέξ αεζθμνζηέξ. Παναδείβιαημξ πάνδ δ πνήζδ 

δοκαιίηδ ή δδθδηδνίςκ πνμηαθεί ιεβάθεξ ηαηαζηνμθέξ. 

Ζ φιααζδ βζα ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα ακαβκςνίγμκηαξ ηδκ αλία ηςκ παναδμζζαηχκ 

πναηηζηχκ γδηά απυ ηα ηνάηδ ιέθδ ηδξ κα ζεααζημφκ ηαζ κα δζαηδνήζμοκ ηδκ οπάνπμοζα βκχζδ, ηζξ 

ηαζκμημιίεξ ηαζ ηζξ πναηηζηέξ ηςκ ημπζηχκ ημζκμηήηςκ, υηακ αοηέξ εκζςιαηχκμοκ ηνυπμοξ γςήξ 

ζπεηζημφξ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηαζ ηδκ αεζθμνζηή πνήζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Δπίζδξ γδηά ηδκ 

πνμχεδζδ ηδξ εονφηενδξ εθανιμβήξ αοηχκ ηςκ πναηηζηχκ, ιε ηδκ έβηνζζδ ηαζ ηδ ζοιιεημπή αοηχκ 

πμο ηζξ ηαηέπμοκ, ηαζ ηδκ εκεάννοκζδ ηδξ ζζμιενμφξ ηαηακμιήξ ηςκ ςθεθεζχκ πμο πνμηφπημοκ απυ 

ηδ πνήζδ ημοξ. 

φιθςκα θμζπυκ ιε ηα παναπάκς απαζηείηαζ δ εθανιμβή ηςκ παναηάης αλυκςκ δνάζδξ πμο 

εα ζοιαάθθμοκ ηυζμ ζηδκ αεζθμνζηή πνήζδ ηςκ εαθάζζζςκ αζμθμβζηχκ πυνςκ υζμ ηαζ ζηδκ 

εκίζποζδ ηςκ ημπζηχκ ημζκμηήηςκ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Καηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ παναδμζζαηχκ αθζεοηζηχκ πναηηζηχκ 

 

Ζ δζαδζηαζία ηαηαβναθήξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ παναδμζζαηχκ αθζεοηζηχκ πναηηζηχκ ιπμνεί κα 

οπμζηδνζπεεί ζημ πθαίζζμ ημο ΔΠΑΛ. 

 

 Κςδζημπμίδζδ ηεπκζηχκ ηαζ ιεευδςκ 

 

Ζ ηςδζημπμίδζδ ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ ηςκ ιεευδςκ εα δζεοημθφκεζ ηδ πνμζπάεεζα αλζμπμίδζδξ ηαζ 

εθανιμβήξ ημοξ. 

 

 Γζαδζηαζία δζάποζδξ ηςκ ηεπκζηχκ ηςκ παναδμζζαηχκ αθζεοηζηχκ πναηηζηχκ 

 

Ζ δζάποζδ ηςκ παναδμζζαηχκ ηεπκζηχκ ιπμνεί κα εκηαπεεί ζηα οπάνπμκηα πνμβνάιιαηα 

επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ. 

 

 Γδιζμονβία μζημκμιζηχκ ηζκήηνςκ βζα ηδκ οζμεέηδζδ ηςκ παναδμζζαηχκ αθζεοηζηχκ πναηηζηχκ 

 

Ζ δδιζμονβία μζημκμιζηχκ ηζκήηνςκ ιπμνεί κα εκηαπεεί ζημ πθαίζζμ ηςκ ακηζζηαειζζηζηχκ 

μθεθχκ απυ ηδκ εθανιμβή ημο ΔΠΑΛ. 
 

 

2.3. Γαζοπονία 
 

 Ζ δαζμπμκία απμηεθεί αλζυθμβδ μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα ηδξ πχναξ ιαξ, ιε ιεζμφιεκεξ 

υιςξ ηάζεζξ ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ηονίςξ θυβς ηδξ εβηαηάθδρδξ ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ ηαζ ηδξ 

οπμαάειζζδξ ηςκ δαζχκ ηδξ πχναξ. Σα πναβιαηζηά παναβςβζηά δάζδ ηαθφπημοκ πενί ηα 10 εηαη. 

ζηνέιιαηα Σμ εηήζζμ θήιια ηοιαίκεηαζ βφνς ζηα 2,5 εηαημιιφνζα ηοαζηά ιέηνα λφθμο, εκχ δ 

εηήζζα πνμζαφλδζδ ημο λοθαπμεέιαημξ ακένπεηαζ ζε 4 εηαημιιφνζα ηοαζηά ιέηνα. Πανάθθδθα, δ 

παναβςβζηυηδηα ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ημ πμζμζηυ πνήζζιμο λφθμο έπεζ αολδεεί ηδκ ηεθεοηαία ελαεηία, 

ηονίςξ θυβς ηδξ εηιδπάκζζδξ ιέζς ηδξ εθανιμβήξ ημο ημζκμηζημφ ηακμκζζιμφ 867/90. Δκημφημζξ, δ 

παναβςβή αζμιδπακζηήξ λοθείαξ δεκ ηαθφπηεζ ηδκ εβπχνζα γήηδζδ, ηαζ μζ ελαβςβέξ δεκ οπενααίκμοκ 

ημ 15,5% ηςκ εζζαβςβχκ. ηδ δαζμπμκία απαζπμθμφκηαζ ιυκζια 4.000 άημια, εκχ μζ επμπζημί 

ενβαγυιεκμζ θεάκμοκ ημοξ 22.000. διακηζηυ ιένμξ ηςκ παναβςβζηχκ δαζχκ, πενί ημ 35%, δεκ είκαζ 

δδιυζζα, αθθά ακήηεζ ζε ημζκυηδηεξ, ζδζχηεξ, ή απμηεθεί ιμκαζηδνζαηή πενζμοζία. ηα δαζζηά 

πνμσυκηα, εηηυξ ηδξ λοθείαξ, εα πνέπεζ κα ζοιπενζθδθεμφκ δ νδηζκμπαναβςβή (θείκμοζα ηαηά ηα 

ηεθεοηαία έηδ ηαζ ιε αολακυιεκδ ηναηζηή επζδυηδζδ), ιένμξ ηδξ ιεθζζζμημιίαξ ηαζ δ εηιεηάθθεοζδ 

μνζζιέκςκ ηανπχκ, π.π. ηαζηακζάξ, θμοκημοηζάξ, ημοημοκανζάξ ηθπ., ιε ιζηνή ζοκμθζηή παναβςβή 

ζε εεκζηυ επίπεδμ, αθθά ανηεηά ζδιακηζηή ζε ημπζηυ. Ζ εηιεηάθθεοζδ ημο δαζζημφ πθμφημο 

ζοκδέεηαζ άννδηηα ηαζ ιε πμθφπθμημ ηνυπμ ιε ηδκ πνμζηαζία ηςκ δαζχκ, αθθά ηαζ ιε ηδ δζαηήνδζδ 

ηδξ θεζημονβζηυηδηάξ ημοξ. ζμκ αθμνά ηδ ζπέζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ιε ηδ δαζμπμκία 

ηαεαοηή, ηεκηνζηυ γήηδια απμηεθεί δ ακάπηολδ δαζμπμκζηχκ πναηηζηχκ πμο κα ιδ εέημοκ ζε 
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ηίκδοκμ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ηαζ πανάθθδθα κα δζαζθαθίγμοκ ηδκ παναβςβή ζε 

ιαηνμπνυεεζιδ αάζδ. 

 

Σηόρνο: Η αλαζεώξεζε ησλ δαζνπνληθώλ πξαθηηθώλ ώζηε λα θαηαζηνύλ ζπκβαηέο κε ηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο. 

 

 

2.3.1. Αεηθνξηθή ρξήζε δαζηθώλ βηνινγηθώλ πόξσλ 

 

Σηόρνο: Ζ αλζμπμίδζδ ημο ζοκυθμο ηςκ δαζζηχκ αζμθμβζηχκ πυνςκ ιε αεζθμνζηυ ηνυπμ, χζηε κα ιδ 

δζαηοαεφεηαζ δ δαζζηή αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα.  

 

 Ζ έκκμζα ηδξ αεζθμνίαξ έπεζ πνμέθεεζ απυ ηδ δαζμπμκία, ηάηζ πμο δδθχκεζ ηδ ζπεηηά ιαηνά 

πανάδμζδ ηςκ ζπεηζηχκ πναηηζηχκ ζημκ ημιέα αοηυκ. Δκημφημζξ, δ αεζθμνία υπςξ έπεζ 

πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηςκ δαζχκ δεκ θαιαάκεζ απαναίηδηα οπυρδ 

ηζξ απαζηήζεζξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. ήιενα, ιε ημκ υνμ αεζθμνζηή δζαπείνζζδ 

ηςκ δαζζηχκ πυνςκ δεκ εκκμείηαζ ιυκμ δ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ ιεθθμκηζηήξ 

παναβςβήξ, αθθά ηαζ δ εθανιμβή πναηηζηχκ πμο δεκ οπμκμιεφμοκ ηδ δαζζηή αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, 

ηαεχξ ηαζ ηζξ άθθεξ γςηζηέξ θεζημονβίεξ ηςκ δαζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ (π.π. υζμκ αθμνά ηδ 

δζάανςζδ ηςκ εδαθχκ, ημ οδαηζηυ ζζμγφβζμ ηθπ.). 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Δηηίιδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ επζπηχζεςκ δαζμπμκζηχκ πναηηζηχκ ζηδ δαζζηή αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα 

 

Οζ υπμζεξ δαζμπμκζηέξ πναηηζηέξ έπμοκ μπςζδήπμηε ζοκέπεζεξ βζα ηδ δαζζηή αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα. Δίκαζ ακαβηαίμ κα εηηζιδεμφκ μζ πζεακέξ επζπηχζεζξ ηςκ δαζμπμκζηχκ πναηηζηχκ 

ζε υθεξ ηζξ ζοκζζηχζεξ ηδξ δαζζηή αζμπμζηζθυηδηαξ ιέζα απυ ζπεηζηέξ ιεθέηεξ ζε υθμοξ ημο 

ηφπμοξ παναβςβζηχκ δαζχκ ηδξ πχναξ ιαξ. Θα πνέπεζ κα θδθεμφκ οπυρδ δ δζεεκήξ ειπεζνία ηαζ 

μζ ζδζαζηενυηδηεξ ηςκ εθθδκζηχκ δαζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ, ηαεχξ ηαζ μζ θμζπέξ πνήζεζξ ηςκ 

δαζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ. Οζ ιεθέηεξ αοηέξ είκαζ δοκαηυ κα ακαθδθεμφκ απυ ηα ενεοκδηζηά 

ζκζηζημφηα ημο Τπμονβείμο Γεςνβίαξ ζε ζοκενβαζία ιε ημ θμζπυ ζπεηζηυ ιε ημ εέια 

επζζηδιμκζηυ δοκαιζηυ ηδξ πχναξ. 

 

 Ακαβκχνζζδ ηαζ αλζμθυβδζδ αεζθμνζηχκ ιεευδςκ αλζμπμίδζδξ ηςκ δαζζηχκ αζμθμβζηχκ πυνςκ 

 

Απυ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ παναπάκς εηηζιήζεςκ ηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ δζεεκή ειπεζνία, εα 

ακαβκςνζζημφκ ηαζ εα αλζμθμβδεμφκ μζ αεζθμνζηέξ ιέεμδμζ αλζμπμίδζδξ ηςκ δαζζηχκ αζμθμβζηχκ 

πυνςκ, δδθαδή μζ ιέεμδμζ εηείκεξ πμο είκαζ ζοιααηέξ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ηαζ ηςκ θμζπχκ θοζζηχκ πυνςκ. 

 

 Ακάπηολδ ζοζηήιαημξ δεζηηχκ αεζθμνζηήξ πνήζδξ ηςκ δαζζηχκ πυνςκ ζε ζοιθςκία ιε ηα 

Πακεονςπασηά Κνζηήνζα ηαζ Γείηηεξ βζα ηδκ Αεζθμνζηή Γζαπείνζζδ Γαζχκ (Απυθαζδ L2, 

Πανάνηδια 1, Γζαηήνολδ Λζζζααυκαξ) 

 

Δίκαζ ακαβηαίμ κα οζμεεηδεεί εκζαίμ ζφζηδια δεζηηχκ αεζθμνζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ δαζζηχκ 

πυνςκ, μζ μπμίμζ κα ζοιπενζθαιαάκμοκ εηηίιδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζε 

ζοιθςκία ιε ηα Πακεονςπασηά Κνζηήνζα ηαζ Γείηηεξ βζα ηδκ Αεζθμνζηή Γζαπείνζζδ Γαζχκ υπςξ 

έβζκακ απμδεηηά απυ ηδκ Τπμονβζηή Γζάζηερδ ηδξ Λζζζααυκαξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ δαζχκ 

(1998). Έκα ηέημζμ ζφζηδια εα πνέπεζ κα είκαζ πναηηζηυ ηαζ ζπεηζηά απθυ ςξ πνμξ ηδκ εθανιμβή 

ημο, κα ακαεεςνείηαζ ηαηηζηά ιε αάζεζ ηα κέα επζζηδιμκζηά δεδμιέκα, εκχ δ εθανιμβή ημο εα 

πνέπεζ κα επμπηεφεηαζ απμηεθεζιαηζηά απυ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ. Οζ ζπεηζηέξ πνμζπάεεζεξ πμο 

έπμοκ ήδδ λεηζκήζεζ απυ ημ ΔΘΗΑΓΔ εα πνέπεζ κα πνμςεδεμφκ ηαζ κα επακεηηζιδεμφκ οπυ ημ 

πνίζια ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 



 

 

33 

 

 

 Πνμχεδζδ ηδξ ένεοκαξ ζημοξ ημιείξ ηδξ αεζθμνζηήξ πνήζδξ ηςκ δαζζηχκ πυνςκ 

 

Οζ θμνείξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ ένεοκα πάκς ζηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ δαζζηχκ πυνςκ εα πνέπεζ 

κα εκηείκμοκ ηδκ πνμζπάεεζά ημοξ ζε γδηήιαηα αεζθμνζηήξ πνήζδξ. Δίκαζ ακαβηαίμ κα 

ακαπηοπεμφκ ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα πμο κα ελεηάζμοκ υθεξ ηζξ πηοπέξ ηδξ ζπέζδξ ηδξ 

αεζθμνζηήξ πνήζδξ ηςκ δαζζηχκ πυνςκ ιε ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα. 

 

 

2.3.2. Παξαδνζηαθέο δαζνπνληθέο πξαθηηθέο 

 

Σηόρνο: Ζ δζαηήνδζδ ηςκ παναδμζζαηχκ δαζμπμκζηχκ πναηηζηχκ πμο είκαζ ζοιααηέξ ιε ηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 

 Ονζζιέκεξ παναδμζζαηέξ δαζμπμκζηέξ πναηηζηέξ (π.π. νδηζκμζοθθμβή) είκαζ δοκαηυ κα 

ζοιαάθθμοκ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ δαζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ ηαζ ηδκ 

πνμχεδζδ ηδξ αεζθμνζηήξ δζαπείνζζδξ ημο δαζζημφ πθμφημο. Οζ πναηηζηέξ αοηέξ εα πνέπεζ κα 

ακαβκςνζζημφκ, κα ηαηαβναθμφκ ηαζ κα αλζμθμβδεμφκ απυ ηδ ζημπζά ηδξ ζπέζδξ ημοξ ιε ηδ 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα. ζεξ απυ αοηέξ ηνζεμφκ ζοιααηέξ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηεξ εα πνέπεζ κα πνμςεδεμφκ ιέζα απυ ηδκ πανμπή μζημκμιζηχκ, ημζκςκζηχκ ηαζ άθθςκ 

ηζκήηνςκ. Πανάθθδθα, ιε ημκ ηνυπμ αοηυκ είκαζ δοκαηή δ εκίζποζδ ηςκ ημπζηχκ ημζκμηήηςκ ηαζ δ 

πεναζηένς εκζςιάηςζδ ηςκ ακενχπζκςκ δναζηδνζμηήηςκ ζηζξ θοζζηέξ θεζημονβίεξ ηςκ δαζζηχκ 

μζημζοζηδιάηςκ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ακαβκχνζζδ ηαζ αλζμθυβδζδ παναδμζζαηχκ δαζμπμκζηχκ πναηηζηχκ απυ ηδ ζημπζά ηδξ 

δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ ηζξ ημζκςκζημ-μζημκμιζηέξ 

δζαζηάζεζξ ημοξ 

 

Ζ ακαβκχνζζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ παναδμζζαηχκ δαζμπμκζηχκ πναηηζηχκ ιπμνεί κα βίκεζ απυ 

ηζξ ηαηά ηυπμοξ δαζζηέξ οπδνεζίεξ ιεηά ηδ ζφκηαλδ ζπεηζηχκ μδδβζχκ ηαζ πνμδζαβναθχκ απυ 

εζδζημφξ επζζηήιμκεξ οπυ ημ Τπμονβείμ Γεςνβίαξ. Καηά ηδ δζαδζηαζία αοηή εα πνέπεζ κα 

θδθεμφκ οπυρδ μζ ημζκςκζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ ζοκζζηχζεξ ηςκ ζπεηζηχκ πναηηζηχκ, ιε ηνυπμ 

πμο κα ελαζθαθίγεηαζ δ απμδμπή ηδξ εθανιμβήξ ημοξ απυ ημοξ παναβςβμφξ ηαζ ημοξ πνήζηεξ ηαζ 

δ αζςζζιυηδηά ημοξ απυ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ζημπζά. 

  

 Πνμχεδζδ ηαζ δζάδμζδ ηςκ παναδμζζαηχκ δαζμπμκζηχκ πναηηζηχκ πμο ηνζεμφκ ζοιααηέξ ιε ηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Οζ παναδμζζαηέξ πναηηζηέξ πμο εα ηνζεμφκ ζοιααηέξ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ εα πνέπεζ κα πνμςεδεμφκ ιέζα απυ ζπεηζηέξ ηαιπάκζεξ ηαζ εκδιένςζδ ηςκ 

ειπθεηυιεκςκ θμνέςκ (παναβςβχκ, πνδζηχκ, ηαηακαθςηχκ ηθπ). Οζ ζπεηζηέξ δνάζεζξ είκαζ 

δοκαηυ κα ακαθδθεμφκ απυ ηζξ δαζζηέξ οπδνεζίεξ, ημοξ ζπεηζημφξ ζοκεηαζνζζιμφξ, ηδκ ημπζηή 

αοημδζμίηδζδ ηαζ ΜΚΟ ζε ζοκενβαζία ιε ανιυδζμοξ επζζηήιμκεξ. 

 

 Πανμπή ηζκήηνςκ βζα άζηδζδ παναδμζζαηχκ δαζμπμκζηχκ πναηηζηχκ 

 
Ζ άζηδζδ παναδμζζαηχκ πναηηζηχκ είκαζ δοκαηυ κα απαζηήζεζ ηδκ πανμπή ηζκήηνςκ, 

μζημκμιζηήξ, ημζκςκζηήξ ή άθθδξ θφζδξ, ηα μπμία εα πνέπεζ κα πνμζδζμνζζεμφκ απυ ζπεηζηή 

ιεθέηδ, έπμκηαξ ςξ πνςηανπζηυ άλμκα ηζξ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ γςήξ ηςκ άιεζα εκδζαθενυιεκςκ.  
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2.4. Σοςπιζμόρ 

 

Ο ημονζζιυξ απμηεθεί ζήιενα ηδ ιεβαθφηενδ αζμιδπακία παβημζιίςξ, ιε ηφηθμ ενβαζζχκ 

πμο λεπενκάεζ ηα 3,4 ηνζζεηαημιιφνζα δμθάνζα εηδζίςξ, ανηεηά ιεβαθφηενμ απυ ημοξ ηφηθμοξ 

ενβαζζχκ ηδξ αζμιδπακίαξ δθεηηνμκζηχκ, ηδξ αζμιδπακίαξ αοημηζκήημο ή ηδξ αβνμηζηήξ αζμιδπακίαξ. 

Γζα ημ έημξ 1994, είπε εηηζιδεεί υηζ ζημκ ημονζζιυ μθείθμκηακ ημ 10% ημο αηαεάνζζημο παβηυζιζμο 

πνμσυκημξ ηαζ υηζ ζηδκ ημονζζηζηή αζμιδπακία απαζπμθμφκηακ ημ έκα έκαημ ημο παβηυζιζμο 

ενβαηζημφ δοκαιζημφ, ιε πνμμπηζηή ημ πμζμζηυ αοηυ κα δζπθαζζαζεεί ιέπνζ ημ 2005. Δίκαζ 

παναηηδνζζηζηυ υηζ μζ δζεεκείξ ημονζζηζηέξ αθίλεζξ έπμοκ αολδεεί απυ 25 εηαημιιφνζα εηδζίςξ ημ 

1950 ζε 183 εηαημιιφνζα ημ 1970 ηαζ 450 εηαημιιφνζα ημ 1991, ιε πνυαθερδ βζα 650 εηαημιιφνζα 

ημ έημξ 2000. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δεκ οπάνπμοκ ακαθοηζηά ζηαηζζηζηά ζημζπεία βζα ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ εζςηενζημφ ημονζζιμφ παβημζιίςξ, οπμθμβίγεηαζ υηζ μ ηφηθμξ ενβαζζχκ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ εζςηενζημφ ημονζζιμφ πνμζεββίγεζ ημ 90% ημο ζοκμθζημφ ηφηθμο ενβαζζχκ ηςκ 

ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. Συζμ μ ελςηενζηυξ υζμ ηαζ μ εζςηενζηυξ ημονζζιυξ πνμαθέπεηαζ υηζ 

εα ακαπηοπεμφκ ζδιακηζηά ηαηά ηζξ επυιεκεξ δεηαεηίεξ. Σα ηεθεοηαία πνυκζα απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ 

πνμαθδιαηζζιμφ μζ πμθθαπθέξ επζπηχζεζξ ηςκ ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ζημ θοζζηυ ηαζ 

ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ ηςκ πςνχκ πνμμνζζιμφ.  Ο πνμαθδιαηζζιυξ αοηυξ έπεζ μδδβήζεζ ζήιενα 

ζημ ζπεδζαζιυ κέςκ ημονζζηζηχκ ιμκηέθςκ, ηα μπμία παναηηδνίγμκηαζ αθεκυξ απυ δπζυηενεξ 

πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ ηαζ αθεηένμο απυ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ μζημκμιζημφ μθέθμοξ βζα ημοξ 

ηυπμοξ πνμμνζζιμφ. Πνυηεζηαζ βζα ηζξ εκαθθαηηζηέξ ή ήπζεξ ιμνθέξ ημονζζιμφ, μζ μπμίεξ 

ακαπηφζζμκηαζ αθιαηςδχξ, έπμκηαξ αββίλεζ ζήιενα ημ 10% ηδξ παβηυζιζαξ ημονζζηζηήξ 

αζμιδπακίαξ, αολακυιεκεξ ιε νοειυ 30% εηδζίςξ. Γζα ιζα πχνα υπςξ δ Δθθάδα, πμο ζοβηαηαθέβεηαζ 

ακάιεζα ζημοξ ηφνζμοξ ημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ ηδξ Δονχπδξ, δ ακάπηολδ ήπζςκ ιμνθχκ 

ημονζζιμφ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ οζμεέηδζδ αεζθμνζηχκ πναηηζηχκ ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ οθμπμίδζδ 

ηςκ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ, ιπμνμφκ κα αεθηζχζμοκ ζδιακηζηά ηζξ ζοκεήηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, ιεζχκμκηαξ ηζξ άιεζεξ ηαζ έιιεζεξ επζπηχζεζξ απυ ηδκ άζηδζδ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ακαροπήξ.  

 

Σηόρνο: Η Εζληθή Σηξαηεγηθή γηα ηε Δηαηήξεζε ηεο Βηνινγηθήο Πνηθηιόηεηαο ζηελ Ειιάδα πξέπεη λα 

έρεη σο ζηόρν ηε δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο αεηθνξηθώλ 

δηαρεηξηζηηθώλ πξαθηηθώλ γηα ηνλ ηνπξηζκό θαη ηελ αλαςπρή. 

 

 

2.4.1. Σνπξηζηηθή αλάπηπμε ζπκβαηή κε δηαηήξεζε βηνπνηθηιόηεηαο 

 

Σηόρνο: Ζ επίηεολδ αεζθμνζηήξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ πμο εα ζοιαάθθεζ ηαζ εα οπμζηδνίγεζ ηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ θοζζηήξ ηαζ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηδξ Δθθάδαξ ιέζς ημο οπεφεοκμο ζπεδζαζιμφ 

ηαζ πναηηζηχκ δζαπείνζζδξ. 

 

Γζα ηδκ Δθθάδα, μ ημονζζιυξ απμηεθεί ιζά απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ μζημκμιζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ, δ μπμία ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ααζζηά πμθζηζζιζηά ηαζ ημζκςκζημμζημκμιζηά 

παναηηδνζζηζηά ηδξ πχναξ ιαξ, αθθά ηαζ ιε ζδιακηζηυ ηιήια ηςκ αζμθμβζηχκ ηαζ θοζζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηδξ. Ο ημονζζιυξ ζοιαάθθεζ ζε πμζμζηυ 6% ζημ ΑΔΠ ηαζ ζοιιεηέπεζ ζηζξ εεκζηέξ 

ελαβςβέξ ιε πμζμζηυ 15%.  Οζ αθθδθεπζδνάζεζξ ημο ημονζζιμφ ιε ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα είκαζ 

ζφκεεηεξ ηαζ ζηζξ ιένεξ ιαξ απμηημφκ, ιέζς ημο μζημημονζζιμφ ιία κέα δζάζηαζδ. Ζ ακάπηολδ 

ελεζδζηεοιέκςκ ιμνθχκ ημονζζιμφ υπςξ μ μζημημονζζιυξ απμηεθεί ζηυπμ ηδξ εεκζηήξ ημονζζηζηήξ 

πμθζηζηήξ, δ μπμία επζδζχηεζ ηδκ επζιήηοκζδ ηδξ ημονζζηζηήξ πενζυδμο ηαζ ηδ βεςβναθζηή επέηηαζδ 

ηςκ ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ ηαζ ζηδκ εθθδκζηή εκδμπχνα, ζδζαίηενα ζηζξ μνεζκέξ ηαζ 

πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ. Ζ πνμμπηζηή αοηή εα πνέπεζ κα οθμπμζδεεί ιε αάζδ έκακ ζοκμθζηυ 

ζπεδζαζιυ, πμο εα ακαδεζηκφεζ ιε ζοιααηυ πνμξ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηνυπμ, ηδ 

ιμκαδζηυηδηα ημο εθθδκζημφ θοζζημφ πενζαάθθμκημξ, ημ μπμίμ άθθςζηε απμηεθεί έκακ απυ ημοξ 

ζδιακηζηυηενμοξ πυθμοξ έθλδξ επζζηεπηχκ ηδξ πχναξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ δζαζθάθζζδξ αζχζζιδξ 

δζανημφξ μζημκμιζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ εοδιενίαξ ηςκ πενζμπχκ. 
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Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ο οπεφεοκμξ πςνμηαηηζηυξ ηαζ μζημκμιζηυξ ζπεδζαζιυξ ηςκ ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ 

 

Υαναηηδνζζηζηυ ημο οθζζηάιεκμο ημονζζηζημφ ιμκηέθμο, ημ μπμίμ παναδμζζαηά ζηδνίγεηαζ ζημ 

δίπηοπμ ήθζμξ ηαζ εάθαζζα,  απμηεθεί δ οπενζοβηέκηνςζδ δναζηδνζμηήηςκ ζηδκ πανάηηζα γχκδ. 

Ζ ηαηάζηαζδ αοηή, δδιζμονβεί ζοζζςνεοηζηέξ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ζηα πανάηηζα εαθάζζζα ηαζ 

πενζαία μζημζοζηήιαηα, μζ μπμίεξ απμννέμοκ ηονίςξ απυ ηζξ αθθαβέξ ζηζξ πνήζεζξ βδξ, ηδ 

ζοβηέκηνςζδ ημο πθδεοζιμφ ζηδκ πανάηηζα γχκδ, ηδκ ακελέθεβηηδ μζηζζηζηή ακάπηολδ ζηδ γχκδ 

αοηή, δ μπμία ζοπκά ζοκμδεφεηαζ άπμ αφλδζδ ηςκ δαζζηχκ πονηαβζχκ. Ζ ακοπανλία 

μθμηθδνςιέκμο πςνμηαηηζημφ ζπεδζαζιμφ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ απμοζία εεκζημφ ηηδιαημθμβίμο 

επζδνμφκ οπμαμδεδηζηά ζηδκ ζοκέπζζδ ηδξ οπμαάειζζδξ ηςκ πανάηηζςκ μζημζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ 

ελανηχιεκδξ απυ αοηά αζμπμζηζθυηδηαξ. Απαζηείηαζ μ επακαπνμζακαημθζζιυξ ημο ζδιενζκμφ 

ιμκηέθμο ακάπηολδξ ηδξ εθθδκζηήξ ημονζζηζηήξ αζμιδπακίαξ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ημο αζχζζιμο 

ημονζζιμφ ηαζ δ δζαθμνμπμίδζή ημο ηαηά βεςβναθζηέξ πενζμπέξ πμο πανμοζζάγμοκ ημζκά 

μζημκμιζηά, ημζκςκζηά αζ πμθζηζζηζηά παναηηδνζζηζηά. Χξ αζχζζιμξ ημονζζιυξ εεςνείηαζ εηείκδ δ 

ιμνθή ημονζζιμφ δ μπμία ακαπηφζζεηαζ ζε έκα δεδμιέκμ πχνμ ιε ηέημζμ ηνυπμ ηαζ ζε ηέημζα 

ηθίιαηα χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ εθανιμβή ηδξ βζα απενζυνζζημ πνμκζηυ δζάζηδια πςνίξ κα 

οπμααειίγεηαζ ημ θοζζηυ ηαζ ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ ιέζα ζημ μπμίμ ελαζηείηαζ. 

 

 Ζ ακάπηολδ πναηηζηχκ δζαπείνζζδξ ηςκ ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζοιααηχκ ιε ηδ δζαηήνδζδ 

ηδξ εθθδκζηήξ αζμθμβζηήξ πμηζθυηδηαξ 

 

Δπζαάθθεηαζ δ εηπυκδζδ εεκζημφ ζπεδίμο δνάζδξ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο αζχζζιμο ημονζζιμφ, ημ 

μπμίμ κα επακαπνμζδζμνίγεζ ηζξ πνμηεναζυηδηεξ ηδξ ημονζζηζηήξ πμθζηζηήξ, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ 

ζε αοηέξ ηδ δζαηήνδζδ, ακάδεζλδ ηαζ πνμαμθή ηςκ θοζζηχκ ηαζ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ ηδξ πχναξ. 

Σμ ζπέδζμ δνάζδξ εα πνέπεζ κα εκζςιαηχκεζ ηδκ πενζααθθμκηζηή δζάζηαζδ ζηδκ ημονζζηζηή 

πμθζηζηή, εκζζπφμκηαξ πναηηζηέξ δζαπείνζζδξ (πενζααθθμκηζηή δζαπείνζζδ, ηχδζηεξ ηαθήξ 

πναηηζηήξ, πνμβνάιιαηα εηπαίδεοζδξ πνμζςπζημφ, ακάπηολδξ ιδπακζζιχκ παναημθμφεδζδξ, 

εθέβπμο ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ ζοκζζηαιέκςκ) ζοιααηέξ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

εθθδκζηήξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, ζημ πθαίζζμ ημο βεκζηυηενμο ζπεδίμο αζθυνμο ακάπηολδξ ιζαξ 

πενζμπήξ. Δπίζδξ, επζαάθθεηαζ δ ελαζθάθζζδ ζαθμφξ ζηναηδβζηήξ βζα ημ αζχζζιμ ημονζζιυ ηαζ μ 

ηαεμνζζιυξ πθαζζίμο (εεζιζημφ, ηζκήηνςκ) βζα ηδκ ακάπηολή ημο ζε εεκζηυ ηαζ πενζθενεζαηυ 

επίπεδμ. 

 

 

2.4.2. Σνπξηζηηθή αμηνπνίεζε βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο 

 

Σηόρνο: Ζ ημονζζηζηή αλζμπμίδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηδξ Δθθάδαξ ιε ηνυπμ ζοιααηυ ιε ηδ 

δζαηήνδζή ηδξ. 

 

φιθςκα ιε ζημζπεία ημο Παβηυζιζμο Ονβακζζιμφ Σμονζζιμφ, μ μζημημονζζιυξ ή 

θοζζμθαηνζηυξ ημονζζιυξ απμννμθά ημ 7% ηδξ παβηυζιζαξ ημονζζηζηήξ δαπάκδξ εηδζίςξ ηαζ 

εηηζιάηαζ υηζ πμζμζηυ 20% πενίπμο απυ ηα 600 εηαημιιφνζα δζεεκχξ αθίλεςκ ηαηά ημ έημξ 1997 

αθμνμφζακ ημκ μζημημονζζιυ. Δκχ μ ανζειυξ ηςκ ημονζζηχκ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ αολάκεζ ιε νοειυ 

4% εηδζίςξ, μ θοζζμθαηνζηυξ ημονζζιυξ έπεζ εηήζζμ νοειυ αφλδζδξ 10-30%, ζφιθςκα ιε ζημζπεία 

ημο 1997. Ο ζδζαίηενμξ αζμθμβζηυξ πθμφημξ ηδξ πχναξ ιαξ, δδιζμονβεί ζδιακηζηέξ δοκαηυηδηεξ 

ακάπηολδξ μζημημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, μζ μπμίεξ εα ιπμνμφζακ κα πνδιαημδμηήζμοκ 

ζδιακηζηυ ιένμξ ηςκ ακαβηχκ πνμζηαζίαξ ηαζ δζαπείνζζήξ ημο.  

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ζ ακάπηολδ εκυξ εεκζημφ πθαζζίμο βζα ηδκ ηαεμδήβδζδ ημονζζηζηχκ πναηηυνςκ, δζαπεζνζζηχκ 

θοζζηχκ πυνςκ ηαζ υθςκ ηςκ επζπέδςκ ηδξ δζμίηδζδξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ιζαξ 

μζημθμβζηήξ ηαζ πμθζηζζηζηήξ μζημημονζζηζηήξ αζμιδπακίαξ 
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Έκα απυ ηα ηφνζα ηίκδηνα επζθμβήξ ημο ημονζζηζημφ πνμμνζζιμφ βζα ημοξ μζημημονίζηεξ είκαζ δ 

πανμοζία πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, ζηζξ μπμίεξ οπάνπεζ αολδιέκδ αζμπμζηζθυηδηα. Δπζαάθθεηαζ 

δ πανάθθδθδ ιε ηδκ μνβάκςζδ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ακάπηολδ 

ζοιααηχκ ιε ηδκ πνμζηαζία μζημημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ζηδνζγυιεκςκ ζηδ θοζζηή ηαζ 

πμθζηζζηζηή ηθδνμκμιζά ηςκ πενζμπχκ αοηχκ. Ζ αθθδθεπίδναζδ ηςκ πναηηζηχκ πνμζηαζίαξ ηαζ 

δζαπείνζζδξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ επζζηερζιυηδηαξ ακαιέκεηαζ 

υηζ εα ιεβζζημπμζήζεζ ημ πενζααθθμκηζηυ, ημζκςκζηυ ηαζ μζημκμιζηυ υθεθμξ απυ ηδ θεζημονβία ηςκ 

πενζμπχκ αοηχκ. 

 

 Ζ ακάπηολδ πμθζηζηχκ ηαζ δνάζεςκ (κμιμεεζία, ηνζηήνζα, οπμδμιέξ) πμο εα αμδεήζμοκ ιέζα απυ 

ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ηςκ εκδζαθενυιεκςκ ιενχκ ζηδκ επίηεολδ ημο ηεεέκημξ ζηυπμο 

 

Σμ πθαίζζμ ηδξ ζοιααηήξ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ακάπηολδξ ηςκ 

μζημημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ ηαζ οπμδμιχκ είκαζ ακαβηαίμ κα ζηδνζπεεί, αθεκυξ ιεκ ζηδκ 

εηπυκδζδ μθμηθδνςιέκςκ πςνμηαλζηχκ ζπεδίςκ αζχζζιδξ ακάπηολδξ βζα ηδ γςκμπμίδζδ ηςκ 

επζηνεπυιεκςκ πνήζεςκ εκηυξ ηαζ βφνς απυ ηζξ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ, αθεηένμο δε ζημ 

ζπεδζαζιυ εζδζηυηενμο πνμβνάιιαημξ δνάζδξ ιέζς ημο μπμίμο εα πνμςεμφκηαζ μζ παναπάκς 

ζηυπμζ. 

 

 

2.4.3. Καζνξηζκόο θέξνπζαο ηνπξηζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο αλά πεξηνρή 

 

Σηόρνο: Ο ηαεμνζζιυξ ηδξ θένμοζαξ ημονζζηζηήξ πςνδηζηυηδηαξ ακά πενζμπή ηδξ Δθθάδαξ, ηαζ δ 

ακάπηολδ ηνζηδνίςκ, πμο εα εκζςιαηχκμοκ ηδκ έκκμζα ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ, βζα ηδ θεζημονβία ηαζ 

ακάπηολδ ηςκ ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζε αοηέξ. 

 

Ζ δζαηίκδζδ ηςκ επζζηεπηχκ εκηυξ εοαίζεδηςκ πενζμπχκ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε αάζδ 

πέδζα Γζαπείνζζδξ επζζηεπηχκ ηαζ κα απμηεθεί ακηζηείιεκμ πνμβναιιάηςκ πενζααθθμκηζηήξ 

παναημθμφεδζδξ. Ζ ιαηνμπνυεεζιδ παναημθμφεδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ ημονζζηζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ ζηδ αζμπμζηζθυηδηα ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, είκαζ απαναίηδηδ πνυηεζιέκμο 

κα επακαπνμζδζμνίγμκηαζ μζ υνμζ ηάης απυ ημοξ μπμίμοξ αζημφκηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ, χζηε κα 

εθαπζζημπμζείηαζ δ επζαάνοκζδ ημο ημπζημφ πενζαάθθμκημξ. Ζ έηηαζδ ηαζ δ έκηαζδ ηςκ επζπηχζεςκ 

ηδξ επζζηερζιυηδηαξ ηαεμνίγμκηαζ απυ ηα ίδζα ηδξ ηα παναηηδνζζηζηά, δδθαδή απυ 1) ηδκ έκηαζδ ηδξ 

πνήζδξ ιζαξ πενζμπήξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εοαζζεδζία ηδξ (πςνδηζηυηδηα ηαζ θένμοζα ζηακυηδηα), 2) ημκ 

ηφπμ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ, 3) ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ επζζηεπηχκ, 4) ηδ πςνζηή ηαηακμιή ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηαζ 5) ηδκ επμπζαηή ηαηακμιή ηςκ δναζηδνζμηήηςκ. Ζ παναημθμφεδζδ ηαζ 

αλζμθυβδζδ ηδξ επίδναζδξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ αοηχκ ζηδ αζμπμζηζθυηδηα ηςκ εοαίζεδηςκ 

πενζμπχκ, ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδ αεθηζζημπμίδζδ ημο ζπεδζαζιμφ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ακαροπήξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ζ αεθηίςζδ ηδξ βκχζδξ ιέζς ηδξ ιαηνμπνυεεζιδξ παναημθμφεδζδξ ηςκ επζπηχζεςκ ημο 

ημονζζιμφ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ακαροπήξ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, πνμηεζιέκμο δ πανμπή ηςκ 

ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ κα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηα αζμθοζζηά υνζα ιζαξ πενζμπήξ 

 

Απαζηείηαζ δ μθμηθδνςιέκδ ηαηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ 

ακαροπήξ ζηδκ εθθδκζηή αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, χζηε κα ηαηαζηεί εθζηηυξ μ ηαεμνζζιυξ ηδξ 

θένμοζαξ ημονζζηζηήξ πςνδηζηυηδηαξ ηςκ εοαίζεδηςκ μζημθμβζηά πενζμπχκ ηδξ πχναξ, μζ μπμίεξ 

ακαιέκεηαζ υηζ εα ακαδεζπεμφκ ζε ζδιακηζημφξ εεκζημφξ ημονζζηζημφξ πυνμοξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ, 

εα πνέπεζ κα ηαεμνζζεμφκ, ιε αάζδ εζδζηέξ ιεθέηεξ δζαηίκδζδξ επζζηεπηχκ, μ ηφπμξ ηαζ δ έκηαζδ 

ηςκ επζηνεπυιεκςκ δναζηδνζμηήηςκ ακαροπήξ, ηαεχξ ηαζ δ πςνζηή ηαζ επμπζαηή ηαηακμιή ημοξ, 

χζηε κα εθαπζζημπμζμφκηαζ μζ επζπηχζεζξ απυ ηδκ πανμοζία ηςκ επζζηεπηχκ. Ζ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ 

έκηαζδξ ηδξ πνήζδξ ιζαξ πενζμπήξ ηαζ ημο ιεβέεμοξ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ πνήζδξ αοηήξ, έπεζ 

απμηεθέζεζ ακηζηείιεκμ επζζηδιμκζηχκ ενεοκχκ, εδχ ηαζ ανηεηά πνυκζα. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ 

ενεοκχκ αοηχκ οπμζηδνίγμοκ λεηάεανα ηδ ζηναηδβζηή εθαπζζημπμίδζδξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ 
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επζπηχζεςκ ιέζς ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ακαροπήξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ εέζεζξ. 

Θεςνείηαζ υηζ ζε ιζα πνμζηαηεουιεκδ πενζμπή είκαζ πνμηζιυηενμ κα πςνμεεημφκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ 

εέζεζξ πνμζαάζζιεξ ζημοξ επζζηέπηεξ, αηυιδ ηαζ ακ αοηέξ επζαανφκμκηαζ απυ ιεβάθμ ανζειυ 

επζζηεπηχκ ηαζ ηαοηυπνμκα κα ελαζθαθίγεηαζ δ απαβυνεοζδ ηδξ πνυζααζδξ ζε άθθεξ εέζεζξ μζ 

μπμίεξ εεςνμφκηαζ πζμ εοαίζεδηεξ ή ζδιακηζηέξ μζημθμβζηά. Ζ επζεοιδηή πςνδηζηυηδηα ηςκ 

πνμζαάζζιςκ εέζεςκ ιπμνεί κα ηαεμνζζεεί είηε ιε εέζπζζδ μνίμο ανζειμφ επζζηεπηχκ, είηε ιε 

ηαηάθθδθμ ζπεδζαζιυ ηςκ οπμδμιχκ ελοπδνέηδζδξ ηςκ επζζηεπηχκ. Ο ηφπμξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ 

ακαροπήξ επδνεάγεζ ζδιακηζηά ημ ιέβεεμξ ηςκ επζπηχζεχκ ηδξ. Ζ πνήζδ ιδπακμηίκδηςκ 

μπδιάηςκ επζαανφκεζ ιζα πενζμπή πμθφ πενζζζυηενμ απυ ηδ πνήζδ αθυβςκ ή ηδκ πεγμπμνία. 

Ακηίζημζπα, δ παναηεηαιέκδ παναιμκή ηςκ επζζηεπηχκ εκηυξ ηδξ πνμζηαηεουιεκδξ πενζμπήξ (ζηζξ 

πενζπηχζεζξ πμο επζηνέπεηαζ δ δζακοηηένεοζδ), επζαανφκεζ πμθφ πενζζζυηενμ ηδκ πενζμπή απυ υηζ 

δ απθή δζέθεοζδ, αθμφ ζοκεπάβεηαζ ιζα ζεζνά επζπθέμκ δναζηδνζμηήηςκ απυ ιένμοξ ημο 

επζζηέπηδ (ηαηαζηήκςζδ, άκαιια θςηζάξ, πθφζζιμ ιαβείνεια η.θπ.). ε εοαίζεδηεξ εέζεζξ είκαζ 

επζαεαθδιέκδ δ απαβυνεοζδ ηςκ μπθμοζχκ δναζηδνζμηήηςκ ακαροπήξ, δ εέζπζζδ πενζμνζζιχκ 

ζημ πνυκμ παναιμκήξ ηςκ επζζηεπηχκ εκηυξ ηδξ εέζδξ (απαβυνεοζδ δζακοηηένεοζδξ) ηαζ δ 

παναημθμφεδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ επζηνεπυιεκςκ δναζηδνζμηήηςκ. Ο ηαεμνζζιυξ γςκχκ 

επζηνεπυιεκςκ δναζηδνζμηήηςκ είκαζ δ ηαθφηενδ ιέεμδμξ εθαπζζημπμίδζδξ ηδξ εκυπθδζδξ. Ζ 

ζοιπενζθμνά ηςκ επζζηεπηχκ απμηεθεί ηνίζζιδ πανάιεηνμ βζα ημ ιέβεεμξ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ 

ακαροπήξ. Έκα δοζακάθμβα ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ ζμαανχκ πενζπηχζεςκ ηαηαζηνμθχκ, 

μθεζθυιεκςκ ζηδκ ακαροπή εκηυξ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, απμδίδεηαζ ζε πανάκμιεξ 

δναζηδνζυηδηεξ επζζηεπηχκ (αακδαθζζιμί, ειπνδζιμί, εακαηχζεζξ γχςκ, ηυρζιμ δέκδνςκ ηαζ 

εάικςκ βζα άκαιια θςηζάξ, ζοθθμβή ζπάκζςκ θοηχκ η.θπ.). Πμθθέξ θμνέξ μζ ηαηαζηνμθέξ αοηέξ 

βίκμκηαζ αημφζζα, θυβς άβκμζαξ, μπυηε ιε ηαηάθθδθα πνμβνάιιαηα εκδιένςζδξ - πθδνμθυνδζδξ 

εεςνμφκηαζ ακηζιεηςπίζζιεξ. Ζ πνμεημζιαζία ηαζ “εηπαίδεοζδ” ηςκ επζζηεπηχκ πνζκ εζζέθεμοκ 

ζηδκ πνμζηαηεουιεκδ πενζμπή απμηεθεί ηδκ ηαθφηενδ ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ημο επζζηέπηδ. Ζ οζμεέηδζδ “ηςδίηςκ εκδεδεζβιέκδξ ζοιπενζθμνάξ”, ιε οπμδείλεζξ 

πνμξ ημοξ οπμρήθζμοξ επζζηέπηεξ - πενζδβδηέξ απμηεθεί ιζα απμηεθεζιαηζηή ιέεμδμ 

εοαζζεδημπμίδζδξ.   Ζ πςνζηή ηαηακμιή ηδξ ακαροπήξ επδνεάγεζ ηυζμ ημ ιέβεεμξ υζμ ηαζ ηδκ 

ηαηακμιή ηςκ επζπηχζεςκ ζηδκ πνμζηαηεουιεκδ πενζμπή. Ζ ζοβηέκηνςζδ ηδξ πνήζδξ ζε 

ζοβηεηνζιέκα ζδιεία επζαανφκεζ μπςζδήπμηε ηα ζδιεία αοηά, αθήκεζ υιςξ ακεπδνέαζηδ ηδκ 

οπυθμζπδ πενζμπή. Ζ δζαζπμνά ηδξ πνήζδξ μδδβεί ιαεδιαηζηά ζηδ δζαζπμνά ηςκ πενζααθθμκηζηχκ 

επζπηχζεςκ ζε ιεβαθφηενδ έηηαζδ, πςνίξ αοηυ κα ζοκεπάβεηαζ παιδθυηενα επίπεδα εκυπθδζδξ. 

ε ηάεε πενίπηςζδ, είκαζ πνμηζιυηενδ δ ηαηεφεοκζδ ηδξ ακαροπήξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ ηαζ θίβεξ 

εέζεζξ, απυ ηδ δζαζπμνά ηδξ ζε υθμ ημ εφνμξ ηδξ πνμζηαηεουιεκδξ πενζμπήξ. Ζ επμπζηή ηαηακμιή 

ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ακαροπήξ απμηεθεί επίζδξ ηαεμνζζηζηυ πανάβμκηα ζε μνζζιέκεξ 

πενζπηχζεζξ. Ζ πακίδα ηαζ ζδζαίηενα δ μνκζεμπακίδα είκαζ ζδζαίηενα εοαίζεδηδ ζηδκ ακενχπζκδ 

εκυπθδζδ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ ακαπαναβςβήξ. ε εέζεζξ υπμο έπμοκ εκημπζζεεί θςθζέξ ζπάκζςκ 

εζδχκ πνέπεζ κα απμηνέπεηαζ δ πνμζέββζζδ επζζηεπηχκ ιε ηαηάθθδθδ ζήιακζδ ηαζ εκδιένςζδ. 

Με ακηίζημζπμ ηνυπμ πνέπεζ κα πνμζηαηεφμκηαζ ηνίζζιεξ εέζεζξ βζα ηα γχα ιζαξ πενζμπήξ (π.π. 

εέζεζξ υπμο ζοβηεκηνχκμκηαζ βζα κα πζμοκ κενυ ηαηά ηδκ λδνή πενίμδμ ημο έημοξ). 

 

 Ζ ακάπηολδ ηνζηδνίςκ ηαζ ζοκεδηχκ ηάης απυ ηζξ μπμίεξ μζ ημονζζηζημ-μζημκμιζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ ιέζα ή δίπθα ζε πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ είκαζ εκδεδεζβιέκεξ 

 

Οζ ημονζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ εηηυξ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ εα πνέπεζ κα 

επακαπνμζδζμνζζεμφκ, χζηε κα πνμζθάαμοκ αζχζζιμ παναηηήνα. ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή, εα 

πνέπεζ κα ηαεμνζζεμφκ υνζα ημονζζηζηήξ πςνδηζηυηδηαξ ηαζ ημνεζιμφ απυ άπμρδ ημονζζηζηχκ 

οπμδμιχκ, βζα ηάεε πενζμπή ηδξ πχναξ, ιε αάζδ ηδκ ηαηαβναθή ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ 

οπάνπμοζαξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ηςκ πνμμπηζηχκ ακάπηολδξ, ηαζ κα πνμζδζμνζζηεί πθαίζζμ 

ζηναηδβζηήξ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ αζχζζιδξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ. Σαοηυπνμκα, εα πνέπεζ κα 

οζμεεηδεμφκ ηχδζηεξ ηαθήξ πναηηζηήξ απυ ηδκ ημονζζηζηή αζμιδπακία, χζηε δ πανμπή 

ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ κα πνμζανιυγεηαζ ζηα αζμθοζζηά υνζα ηάεε πενζμπήξ ηαζ κα 

εθαπζζημπμζδεμφκ μζ επζπηχζεζξ απυ ηδ θεζημονβία ηςκ ημονζζηζηχκ οπμδμιχκ ζημ ημπζηυ 

πενζαάθθμκ. ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή εα ιπμνμφζε κα αμδεήζεζ δ εέζπζζδ πενζααθθμκηζημφ 

ζήιαημξ (Ecolabel) βζα ηδκ πζζημπμίδζδ ηςκ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ απυ ηδκ Δονςπασηή 

Δπζηνμπή (Γ.Γ.11), ζε ζοκενβαζία ιε εηπνμζχπμοξ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ ηαζ ανιυδζμοξ θμνείξ (ζηα 
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πνυηοπα ημο πνμβνάιιαημξ “Γαθάγζεξ διαίεξ”). Ήδδ πνμςεείηαζ δ εέζπζζδ ηέημζμο ζήιαημξ, βζα 

ηζξ ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ μνεζκυ άλμκα ηδξ Πίκδμο, ιέζα απυ ημ 

ημζκμηζηυ πνυβναιια Leader, εκχ έπεζ μθμηθδνςεεί ζημ πθαίζζμ ηδξ ημζκμηζηήξ πνςημαμοθίαξ 

LIFE δ ζοβηνυηδζδ ηνζηδνίςκ βζα ηδκ πζζημπμίδζδ ηδξ θζθμπενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ 

λεκμδμπείςκ ιέζς ημο δζαηναηζημφ πνμβνάιιαημξ ιε ηίηθμ Green „Flags for Greener Hotels‟. 

 

 

2.5. Λοιπέρ δπαζηηπιόηηηερ 
 

 Ηδζαίηενα ζδιακηζηέξ πανάιεηνμζ ηδξ ιεηααμθήξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ απμηεθμφκ μζ 

ιμνθέξ ηαηακάθςζδξ ηαζ παναβςβήξ ηςκ πνμσυκηςκ πμο πνδζζιμπμζμφιε ζηδκ εονφηενδ μζημκμιία, 

δδθαδή ηα ηαηακαθςηζηά πνυηοπα ηαζ δ εκενβεζαηή πμθζηζηή ιε ηδκ εονεία έκκμζα. Οζ επζπηχζεζξ ζηδ 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηςκ ηαηακαθςηζηχκ πνμηφπςκ ηαζ ηδξ εκενβεζαηήξ πμθζηζηήξ είκαζ ζοκήεςξ 

έιιεζεξ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ βίκμκηαζ δοζημθυηενα ακηζθδπηέξ. Δπζπθέμκ, επεζδή μζ πανάιεηνμζ 

αοηέξ ζοκανηχκηαζ ιε πμθοζφκεεηα ημζκςκζηά ηαζ μζημκμιζημπμθζηζηά θαζκυιεκα, δ ακηζιεηχπζζδ 

ηςκ απεζθχκ πμο δδιζμονβμφκ βζα ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα είκαζ ελαζνεηζηά δφζημθδ. Ζ μοζζαζηζηή 

απάθεζρδ ηςκ πνμαθδιάηςκ απαζηεί ζοκμθζηή αθθαβή ημο ηνυπμο γςήξ ιαξ, ηάηζ πμο ιπμνεί κα 

επζηεοπεεί ιυκμ ζε πμθφ ιαηνμπνυεεζιδ πνμμπηζηή, αθθά είκαζ δοκαηή δ θήρδ μνζζιέκςκ ιέηνςκ 

πμο εα ιπμνμφζακ κα απαθφκμοκ ηζξ επζπηχζεζξ ηαζ κα ηαηεοεφκμοκ ηδ ιεθθμκηζηή πμνεία ιαξ πνμξ 

ημκ επζεοιδηυ ζηυπμ, δδθαδή ηδκ ημζκςκζηή ακάπηολδ πμο ζοιααδίγεζ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, υπςξ άθθςζηε πνμαθέπεζ ηαζ δ Αηγέκηα 21. 

 ημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ ζηναηδβζηήξ πενζμνζγυιαζηε ζηα ηονζυηενα απυ ηα ιέηνα εηείκα 

πμο είκαζ δοκαηυ κα εθανιμζημφκ άιεζα ή ζε ιεζμπνυεεζιδ πνμμπηζηή. 

 

Σηόρνο: Η ειάηησζε ή / θαη απάιεηςε ησλ έκκεζσλ πηέζεσλ πξνο ηε βηνινγηθή πνηθηιόηεηα πνπ 

αζθνύληαη από ηα ζύγρξνλα πξόηππα δηαβίσζεο θαη θαηαλάισζεο. 

 

 

2.5.1. Καηαλαισηηθά πξόηππα θαη βηνινγηθή πνηθηιόηεηα 

 

Σηόρνο: Ζ ιεηααμθή ηςκ ηαηακαθςηζηχκ πνμηφπςκ ιε ηνυπμ πμο κα ζοιαζαάγεηαζ ιε ηδ δζαηήνδζδ 

ηαζ αεζθμνζηή πνήζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 

 Ζ ηαηακάθςζδ, ιε ηδκ εονεία μζημκμιζηή έκκμζα, απμηεθεί ημιαζηυ ζημζπείμ ηδξ μζημκμιζηήξ 

ηαζ ημζκςκζηήξ ακάπηολδξ ηδξ ζφβπνμκδξ ημζκςκίαξ. Σα ζζπφμκηα ηαηακαθςηζηά πνυηοπα 

ηαεμνίγμκηαζ ιε πμθφπθμημ ηνυπμ ηαζ έπμοκ ζπεδυκ παβηυζιζμ παναηηήνα. Δκημφημζξ, είκαζ εθζηηή δ 

ακάθδρδ μνζζιέκςκ πνςημαμοθζχκ ηαζ δ θήρδ ιέηνςκ πμο εα μδδβήζμοκ αθεκυξ ζηδκ ακαβκχνζζδ 

ηαζ αθεηένμο ζηδ ιεζμπνυεεζιδ ιείςζδ ηςκ επζπηχζεςκ πμο έπμοκ αοηά ζηδ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα. Οζ πνςημαμοθίεξ ηαζ ηα ιέηνα αοηά απαζημφκ εεζιζηή, κμιμεεηζηή ηαζ ημζκςκζηή 

ζηήνζλδ, αθθά πάκς απυ υθα ααζίγμκηαζ ζηδκ εκδιένςζδ, ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ηαζ ηδ ζοιιεημπή 

ηςκ πμθζηχκ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ ηνυπςκ ιε ημοξ μπμίμοξ ηα ζφβπνμκα ηαηακαθςηζηά πνυηοπα αθθδθεπζδνμφκ 

ιε ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ επζπηχζεςκ ηςκ ηαηακαθςηζηχκ πνμηφπςκ ζηδ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα είκαζ ημ πνχημ αήια βζα ημ ζπεδζαζιυ ηςκ πεναζηένς ιέηνςκ. Ο πνμζδζμνζζιυξ 

αοηυξ, ζε παναηηδνζζηζηέξ πενζπηχζεζξ-παναδείβιαηα, ιπμνεί κα βίκεζ ζημ πθαίζζμ ζπεηζηχκ 

πνμηφπςκ ιεθεηχκ πμο εα εηπμκδεμφκ ιε ηδ ζοκενβαζία ενεοκδηζηχκ/επζζηδιμκζηχκ θμνέςκ πμο 

εα πενζθαιαάκμοκ ημοθάπζζημκ ηζξ εζδζηυηδηεξ ημο μζημκμιμθυβμο, ημο μζημθυβμο ηαζ ημο 

ημζκςκζμθυβμο. 

  

 Ακάθδρδ δνάζεςκ βζα ηδ αθθαβή πνμηφπςκ πμο δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα ζηδ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα ιέζς πανμπήξ εεζιζηχκ, μζημκμιζηχκ, ημζκςκζηχκ ηαζ άθθςκ ηζκήηνςκ βζα ηδκ 
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πνμζανιμβή ηςκ ηαηακαθςηζηχκ ζοκδεεζχκ ζηζξ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ 

 

Ζ ιεηααμθή ηςκ ηαηαζηνμθζηχκ βζα ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηαηακαθςηζηχκ πνμηφπςκ ιπμνεί 

κα επζηεοπεεί ιέζα απυ ηδκ πανμπή ηζκήηνςκ βζα ηδκ πνμχεδζδ ζοκδεεζχκ ηαζ πνμσυκηςκ πμο 

είκαζ ζοιααηά ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Σα ηίκδηνα αοηά πνέπεζ κα 

πενζθάαμοκ ημιείξ υπςξ ηδ δζαθήιζζδ, ιέζα απυ ηδ δζαιυνθςζδ ηαηάθθδθμο πθαζζίμο ανπχκ, ηδκ 

ροπαβςβία, ιέζα απυ ηδκ εκίζποζδ ήπζςκ ηαζ θζθζηχκ πνμξ ημοξ έιαζμοξ μνβακζζιμφξ 

δναζηδνζμηήηςκ, ηζξ ιεηαθμνέξ, ιέζα απυ ηδκ πνμχεδζδ ηςκ παιδθήξ πανειααηζηυηδηαξ ηαζ 

υπθδζδξ ιέζςκ ηαζ ηδ δοζθήιζζδ ηςκ ηαηαζηνμθζηχκ πνμηφπςκ, ηδ ζοζηεοαζία, ιέζα απυ ηδκ 

πνμχεδζδ ακαηοηθχζζιςκ ζοζηεοαζζχκ ηαζ ηδ ιείςζδ ημο υβημο ημοξ ηαζ πμζηίθμοξ άθθμοξ 

ημιείξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. 

 

 Νμιμεεηζηή ηαημπφνςζδ, υπμο απαζηείηαζ, ηδξ απαβυνεοζδξ ηαηακάθςζδξ πνμσυκηςκ πμο εέημοκ 

ζε άιεζμ ηίκδοκμ ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

 

Δίκαζ ακαβηαία δ ακάπηολδ ημο ηαηάθθδθμο κμιζημφ πθαζζίμο πμο εα επζηνέπεζ ηδκ απαβυνεοζδ 

ηςκ πνμσυκηςκ εηείκςκ βζα ηα μπμία ηεηιδνζχκεηαζ, ιέζα απυ επζζηδιμκζηέξ ιεθέηεξ, ζμαανή 

απεζθή βζα ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, είηε απυ ηδκ ηαεαοηή πνήζδ ημοξ, είηε απυ ηδ δζαδζηαζία 

παναζηεοήξ ημοξ ή ηα παναπνμσυκηα ημοξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα γδηήιαηα δδιυζζαξ οβείαξ, 

αζθάθεζαξ ηαζ ημοξ υπμζμοξ ημζκςκζημφξ πανάβμκηεξ. Αοηυ πμο γδηείηαζ απυ ημ ζπεηζηυ κμιζηυ 

πθαίζζμ είκαζ κα ακηζιεηςπζζεεί δ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ιε ηνυπμ ακάθμβμ ιε εηείκμκ ιε ημκ 

μπμίμ ακηζιεηςπίγεηαζ ηαζ δ δδιυζζα οβεία. 

  

 Ακάθδρδ ηαζ εκίζποζδ πνςημαμοθζχκ εκδιένςζδξ ημο ημζκμφ ηαζ πνμχεδζδξ εκαθθαηηζηχκ 

αλζχκ ηαζ πνμηφπςκ δζααίςζδξ 

 

Σμ ζπμοδαζυηενμ ιέηνμ είκαζ δ ζςζηή εκδιένςζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ημο ημζκμφ ςξ πνμξ ηζξ 

ακαβκςνζζιέκεξ απεζθέξ πνμξ ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα απυ ηα ζζπφμκηα ηαηακαθςηζηά πνυηοπα 

ηαζ δ ηαοηυπνμκδ πνμχεδζδ εκαθθαηηζηχκ πνμηφπςκ ηαζ αλζχκ. Αοηυ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε 

ζπεηζηέξ ηαιπάκζεξ ιέζς ηςκ ΜΜΔ, ιε ζηήνζλδ εκαθθαηηζηχκ πνςημαμοθζχκ απυ επζιένμοξ 

θμνείξ ηαζ ιε ηδ δδιζμονβζηή πανέιααζδ ζημ πχνμ ηδξ δζαθήιζζδξ ηαζ ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

 

 Πνμχεδζδ μοζζαζηζηήξ "μζημθμβζηήξ ζήιακζδξ" πνμσυκηςκ ιε αάζδ αλζμθυβδζδξ ηδ δζαηήνδζδ 

ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Ζ μζημθμβζηή ζήιακζδ ηςκ πνμσυκηςκ, εηηυξ απυ ηδ ιένζικα βζα ηδκ οβεία, εα πνέπεζ κα 

απμηηήζεζ ηαζ ηδ δζάζηαζδ ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Δίκαζ ακαβηαία δ 

ακάπηολδ ηαζ οζμεέηδζδ εκυξ ζοζηήιαημξ „πνάζζκδξ ζήιακζδξ‟ πμο εα δίκεηαζ ζηα πνμσυκηα 

εηείκα ηςκ μπμίςκ δ παναζηεοή, πνήζδ ηαζ απυννζρδ δεκ εέηεζ ζε ηίκδοκμ ηδ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα. Σμ ιέηνμ αοηυ πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδ δδιζμονβία ζπεηζημφ θμνέα πζζημπμίδζδξ, ζε 

ζοκενβαζία ιε ημοξ ανιυδζμοξ επζζηδιμκζημφξ θμνείξ. 

  

 

2.5.2. Δλέξγεηα, αλαθύθισζε θαη αλαλεώζηκνη πόξνη 

 

Σηόρνο: Η κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο ζπαηάιεο, ε νπνία έρεη έκκεζεο, αιιά θαη άκεζεο ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο, επηπηώζεηο ζηε βηνινγηθή πνηθηιόηεηα. 

 

 Ζ εκενβεζαηή πμθζηζηή, ιε ηδκ εονεία έκκμζα, έπεζ ζδιακηζηέξ ζοκέπεζεξ βζα ηδ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα. Ζ πνήζδ ιμνθχκ εκένβεζαξ, δ παναβςβή ηςκ μπμίςκ απαζηεί ηδκ οπμαάειζζδ ή ηαζ 

ηαηαζηνμθή μζημζοζηδιάηςκ, είκαζ απυ ηζξ ααζζηέξ παναιέηνμοξ πμο μδδβμφκ ζηδκ απχθεζα 

ζδιακηζημφ ιένμοξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, εκχ ηαζ δ εκενβεζαηή ζπαηάθδ έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηδ 

εενιζηή νφπακζδ ηαζ ηδκ (οπεν)παναβςβή πανα- ηαζ οπμπνμσυκηςκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδ ιείςζδ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 
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ημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ ζηναηδβζηήξ δίκμκηαζ επζβναιιαηζηά μζ ζδιακηζηυηενμζ απυ ημοξ 

άλμκεξ δνάζδξ πμο πνέπεζ κα εκηαπεμφκ ζηδκ εονφηενδ εκενβεζαηή ηαζ πενζααθθμκηζηή πμθζηζηή ηδξ 

πχναξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Πνμχεδζδ ένεοκαξ ηαζ πνήζδξ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ 

 

 Πνμχεδζδ ελμζημκυιδζδξ ηαζ ακαηφηθςζδξ οθζηχκ 

 

 Ακάθδρδ πνςημαμοθζχκ βζα ηδκ ελμζημκυιδζδ ηδξ εκένβεζαξ ηαζ ηδ ιείςζδ ηδξ επαηυθμοεδξ 

εενιζηήξ νφπακζδξ 

 

 Πανμπή ζπεηζηχκ μζημκμιζηχκ ηαζ εεζιζηχκ ηζκήηνςκ ηαζ ακηζηζκήηνςκ 

 

 

2.5.3. Οξζνινγηθή ρξήζε θπζηθώλ πόξσλ θαη βηνινγηθή πνηθηιόηεηα 

 

Σηόρνο: Ζ πνήζδ ηςκ ιδ αζμθμβζηχκ θοζζηχκ πυνςκ ιε ηνυπμ πμο δεκ εέηεζ ζε ηίκδοκμ ηζξ 

δοκαηυηδηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

 Δπεζδή δ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ανίζηεηαζ ζε δζανηή αθθδθεπίδναζδ ιε ημοξ άαζμοξ 

θοζζημφξ πυνμοξ, είηε ζημ πθαίζζμ ηδξ άιεζδξ ζπέζδξ ημοξ ιε ημοξ αζμθμβζημφξ ηφηθμοξ ηςκ 

δζαθυνςκ εζδχκ, είηε ιέζα απυ ηδκ επίδναζδ ηδξ νφπακζδξ πμο πνμηαθεί δ πνήζδ ημοξ, δ δζαηήνδζή 

ηδξ ελανηάηαζ ζε ζδιακηζηυ ααειυ απυ ηδκ έθθμβδ πνήζδ ημο ζοκυθμο ηςκ θοζζηχκ πυνςκ. ημ 

πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ ηναηδβζηήξ, ημ γήηδια αοηυ είβεηαζ επζβναιιαηζηά, αθμφ απμηεθεί 

ακηζηείιεκμ ημο ζοκυθμο ηδξ πενζααθθμκηζηήξ πμθζηζηήξ ηδξ πχναξ ηαζ εκέπεηαζ ζε πμθθέξ άθθεξ 

πμθζηζηέξ ηαζ ζηναηδβζηέξ πμο αθμνμφκ ηδκ εκένβεζα, ηδκ οβεία ηθπ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Πνμχεδζδ ιέηνςκ βζα ηδ ιείςζδ ηδξ ζπαηάθδξ οθζηχκ ηαζ άθθςκ θοζζηχκ πυνςκ 

 

 Ονεμθμβζηυξ ζπεδζαζιυξ ελμνοηηζηχκ, θαημιζηχκ ηαζ θμζπχκ δναζηδνζμηήηςκ εηιεηάθθεοζδξ 

θοζζηχκ πυνςκ ιε βκχιμκα ηζξ απαζηήζεζξ βζα δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

 Πνμχεδζδ ένεοκαξ ηαζ πνήζδξ ιδ νοπμβυκςκ οθζηχκ 

 

 Πνμχεδζδ ένεοκαξ ηαζ ιέηνςκ βζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ πνήζδξ ιδ ακακεχζζιςκ θοζζηχκ 

πυνςκ ιε ακακεχζζιμοξ 

 

 

2.6. Ππόζβαζη ζηοςρ γενεηικούρ πόποςρ 
 

 πςξ ακαπηφπεδηε ηαζ ζηδ δνάζδ 1.3, δ πχνα ιαξ μθείθεζ κα δδιζμονβήζεζ απμηεθεζιαηζηυ 

πθαίζζμ βζα ηδ νφειζζδ ηςκ γδηδιάηςκ πνυζααζδξ ζημοξ ελαζνεηζηά πμζηίθμοξ βεκεηζημφξ πυνμοξ ηδξ 

πχναξ ιαξ. Με ημκ υνμ πνυζααζδ ζημοξ βεκεηζημφξ πυνμοξ, εδχ ακαθενυιαζηε ζηδ ζοθθμβή ηαζ 

ηάεε είδμοξ πνήζδ (ειπμνζηή, επζζηδιμκζηή ηθπ.) βεκεηζημφ οθζημφ απυ ζεαβεκείξ πμζηζθίεξ 

μπμζμοδήπμηε έιαζμο είδμοξ. Οζ ζπεηζηέξ νοειίζεζξ εα πνέπεζ κα αθμνμφκ, ηυζμ ζημκ ηαεμνζζιυ ηςκ 

δζαδζηαζζχκ ηαζ δζηαζςιάηςκ πνυζααζδξ, υζμ ηαζ ζημκ ζζμιενή επζιενζζιυ ηςκ μθεθχκ πμο 

πνμηφπημοκ απυ ηδ κυιζιδ πνήζδ ηςκ εβπχνζςκ βεκεηζηχκ πυνςκ. Οζ απαζημφιεκεξ εεζιζηέξ 

νοειίζεζξ εα πνέπεζ κα θαιαάκμοκ οπυρδ ηα γδηήιαηα ηαημπφνςζδξ δζηαζςιάηςκ, ηζξ ζπέζεζξ ιε ημ 

κμιμεεηζηυ πθαίζζμ πμο νοειίγεζ ηα πκεοιαηζηά δζηαζχιαηα, ηαεχξ ηαζ ηζξ ημπζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ 

υζμκ αθμνά ζε παναδμζζαηέξ πνήζεζξ βεκεηζηχκ πυνςκ. 
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Σηόρνο: Η ξύζκηζε ησλ ζεκάησλ πξόζβαζεο ζηνπο εγρώξηνπο γελεηηθνύο πόξνπο θάζε θύζεο θαη ηνπ 

ηζνκεξνύο επηκεξηζκνύ ησλ θεξδώλ από ηε ρξήζε ηνπο. 

 

 

2.6.1. Ννκηθέο θαη ινηπέο ξπζκίζεηο γηα ηελ πξόζβαζε ζηνπο γελεηηθνύο πόξνπο 

 

Σηόρνο: Ζ δδιζμονβία μθμηθδνςιέκμο κμιζημφ ηαζ εεζιζημφ πθαζζίμο υζμκ αθμνά ζηα δζηαζχιαηα 

πνυζααζδξ ζημοξ εβπχνζμοξ βεκεηζημφξ πυνμοξ.  

 

 Σμ ζζπφμκ κμιμεεηζηυ ηαζ εονφηενμ εεζιζηυ πθαίζζμ πμο νοειίγεζ ηδ πνήζδ αζμθμβζηχκ 

πυνςκ δεκ είκαζ ζηακυ κα ακηζιεηςπίζεζ ηα πμθφπθμηα γδηήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηα υζα 

πνμαθέπεζ δ φιααζδ βζα ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα ηαζ μζ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηςκ εβπχνζςκ 

βεκεηζηχκ πυνςκ. Δπζπθέμκ, απαζηείηαζ δζαζαθήκζζδ ηδξ ζπεηζηήξ μνμθμβίαξ, ηαεχξ ηαζ δδιζμονβία 

ηςκ απαζημφιεκςκ ιδπακζζιχκ εθέβπμο ηδξ εθανιμβήξ ηςκ υπμζςκ ιέηνςκ. 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Αηνζαήξ απμζαθήκζζδ ηδξ ζδιαζίαξ ηαζ ημο εφνμοξ εθανιμβήξ ηςκ ζπεηζηχκ υνςκ 

 

Σμ πενζεπυιεκμ ηςκ υνςκ „βεκεηζημί πυνμζ‟, „ζζμιενήξ επζιενζζιυξ μθεθχκ‟ ηαζ „πνυζααζδ ζημοξ 

βεκεηζημφξ πυνμοξ‟ πνέπεζ κα ηαεμνζζηεί ιε ζαθήκεζα, ιέζα απυ δζεπζζηδιμκζηή ζοκενβαζία 

κμιζηχκ ηαζ αζμθυβςκ, ιε βκχζεζξ πάκς ζηζξ δζεεκείξ ελεθίλεζξ ζημκ ημιέα αοηυκ. Δπίζδξ, ημ 

εφνμξ εθανιμβήξ ηςκ υνςκ αοηχκ, δδθαδή ζε πμζεξ πενζπηχζεζξ εα ζζπφμοκ, πμζεξ δνάζεζξ εα 

πενζθαιαάκμοκ, ιε πμζμκ ηνυπμ εα βίκεηαζ δ απμηίιδζδ ηςκ μθεθχκ ηθπ., πνέπεζ κα ηαεμνζζηεί 

ιέζα απυ ζοιιεημπζηέξ δζενβαζίεξ, μζ μπμίεξ εα ειπθέημοκ υθμοξ ημοξ εκδζαθενυιεκμοξ θμνείξ 

(δζμίηδζδ, ημπζηή αοημδζμίηδζδ, παναβςβζημί θμνείξ, επζζηδιμκζημί θμνείξ, ΜΚΟ ηθπ.). 

 

 Ακαεεχνδζδ ημο ζζπφμκημξ κμιμεεηζημφ πθαζζίμο ιε ζηυπμ ηδ δδιζμονβία πθήνμοξ κμιζημφ ηαζ 

εεζιζημφ πθαζζίμο βζα ηδ νφειζζδ ηςκ εειάηςκ πνυζααζδξ ζημοξ εβπχνζμοξ βεκεηζημφξ πυνμοξ 

βζα ειπμνζημφξ ηαζ ενεοκδηζημφξ ζημπμφξ 

 

Δθυζμκ ηαεμνζζημφκ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ημ εφνμξ εθανιμβήξ ηςκ υνςκ, εα απαζηδεεί 

ακαεεχνδζδ ηαζ επέηηαζδ ημο ζζπφμκημξ κμιμεεηζημφ πθαζζίμο, χζηε κα ζοιιμνθςεεί ιε ηζξ 

απαζηήζεζξ ηδξ φιααζδξ βζα ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα. Οζ κέεξ ζπεηζηέξ νοειίζεζξ εα πνέπεζ κα 

αθμνμφκ, ηυζμ ηδ πνήζδ εβπχνζςκ βεκεηζηχκ πυνςκ βζα ειπμνζημφξ (πνήζδ εβπχνζμο βεκεηζημφ 

οθζημφ ζηδ θανιμημαζμιδπακία, ηδ αζμιδπακία ηνμθίιςκ, πνμσυκηςκ ηαθθςπζζιμφ ηθπ.), υζμ ηαζ 

βζα επζζηδιμκζημφξ ζημπμφξ (ζοθθμβή δεζβιάηςκ βζα ένεοκα, ιμοζεζαηέξ εηεέζεζξ ηθπ.). 

 

 Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ ζπεηζηχκ πνμαθέρεςκ ζε δζεεκείξ ζοιθςκίεξ ηαζ κυιμοξ 

 

Δπεζδή ηα γδηήιαηα πμο ηαθφπημκηαζ απυ ηδκ πανμφζα δνάζδ είκαζ πμθφπθμηα ηαζ ιεβάθμο 

εφνμοξ, είκαζ πζεακυ μνζζιέκεξ πηοπέξ ημοξ κα νοειίγμκηαζ απυ άθθεξ δζεεκείξ ζοιθςκίεξ ηαζ 

κμιμεεηζηέξ νοειίζεζξ. Αοηέξ ιπμνεί κα είκαζ ζοιααηέξ, ή υπζ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ φιααζδξ βζα 

ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα. διακηζηέξ ζοκζζηχζεξ ημο γδηήιαημξ απμηεθμφκ μζ νοειίζεζξ ηςκ 

ηακμκζζιχκ ημο ΠΟΔ ηαζ ηςκ δζεεκχκ νοειίζεςκ πενί πκεοιαηζηχκ δζηαζςιάηςκ. Οζ πζεακέξ 

επζηαθφρεζξ πνέπεζ κα εκημπζζημφκ ηαζ κα ακηζιεηςπζζημφκ ιε ηνυπμ ζοιααηυ ιε ηζξ ακάβηεξ 

δζαηήνδζδξ ημο βεκεηζημφ πθμφημο ηδξ πχναξ ιαξ. 

 

 Ακαεεχνδζδ ζζπφμκημξ πθαζζίμο ηαημπφνςζδξ δζηαζςιάηςκ χζηε κα πενζθδθεμφκ μζ βεκεηζημί 

πυνμζ, ιε ηνυπμ ζοιααηυ ιε ηζξ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Σμ ζζπφμκ πθαίζζμ πμο αθμνά βεκζηχξ ηδκ ηαημπφνςζδ δζηαζςιάηςκ εα πνέπεζ κα ακαεεςνδεεί 

ιε ηνυπμ πμο κα πενζθαιαάκεζ ηα γδηήιαηα ειπμνζηήξ αλζμπμίδζδξ ηαζ πνήζδξ πνμσυκηςκ πμο 

πνμένπμκηαζ απυ εβπχνζμοξ αζμθμβζημφξ πυνμοξ. Οζ πνμηεναζυηδηεξ ηςκ ζπεηζηχκ νοειίζεςκ εα 

πνέπεζ κα λεηζκμφκ απυ ηζξ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ ηαοηυπνμκα κα 

δζαζθαθίγμοκ ηα ζοιθένμκηα ηςκ ημπζηχκ ημζκμηήηςκ. 
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 Γδιζμονβία οπμδμιήξ ηαζ ιδπακζζιχκ εθέβπμο ηδξ εθανιμβήξ ηςκ ζπεηζηχκ ιέηνςκ 

 

Γζα ηδκ εθανιμβή ηςκ υπμζςκ νοειίζεςκ, απαζηείηαζ ηαηάθθδθδ οπμδμιή δζαζθάθζζδξ ηδξ 

εθανιμβήξ ημοξ, Οζ ζπεηζημί ιδπακζζιμί αθμνμφκ ημοξ ηεθςκεζαημφξ ηαζ θμζπμφξ ζοκμνζαημφξ 

εθέβπμοξ υζμκ αθμνά ηδ δζαηίκδζδ βεκεηζημφ οθζημφ (ηαηάνηζζδ ανιυδζςκ μνβάκςκ, ζπεηζηυξ 

ελμπθζζιυξ ηεθςκείςκ ηθπ.), ηδκ αζηοκυιεοζδ (ηαηά ημ δοκαηυκ έθεβπμξ ζοθθμβχκ ζημ πεδίμ, 

έθεβπμξ ειπμνζηχκ πνάλεςκ ηθπ.), ηζξ πνμδζαβναθέξ ζήιακζδξ πνμσυκηςκ απυ πνήζδ βεκεηζηχκ 

πυνςκ, ηδ δδιζμονβία ηναπεγχκ βεκεηζημφ οθζημφ ζεαβεκχκ πμζηζθζχκ ηαζ ηδκ ακάπηολδ 

ιδπακζζιχκ πζζημπμίδζδξ ηςκ ζπεηζηχκ πνμσυκηςκ. 

 

  

2.6.2. Ιζνκεξήο επηκεξηζκόο νθειώλ από ηελ αμηνπνίεζε ησλ γελεηηθώλ πόξσλ 

 

Σηόρνο: Ζ ηαηακμιή ηςκ μζημκμιζηχκ ηαζ άθθςκ μθεθχκ απυ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ πάζδξ θφζεςξ 

εβπχνζςκ βεκεηζηχκ πυνςκ ιε ζζυηζιμ ηνυπμ ιεηαλφ θμνέςκ εηιεηάθθεοζδξ, παναβςβχκ ηαζ ηυπςκ 

πνμέθεοζδξ. 

 

 Ο εβπχνζμξ βεκεηζηυξ πθμφημξ απμηεθεί ημζκυ πυνμ, ηαζ ζδζαίηενα πυνμ ηςκ εηάζημηε ημπζηχκ 

ημζκμηήηςκ. Έηζζ, ηα υπμζα μθέθδ πνμηφπημοκ απυ ηδ πνήζδ ηέημζςκ πυνςκ εα πνέπεζ κα 

επζιενίγμκηαζ ζζμιενχξ ιεηαλφ ηςκ ειπθεηυιεκςκ ιενχκ. ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ιενχκ αοηχκ εα 

πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ δ θοζζηή ηαηακμιή ηςκ πνςημβεκχκ αζμθμβζηχκ πδβχκ, δ ζπέζδ ημοξ 

ιε ηζξ ημπζηέξ μζημκμιζηέξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, δ ηνέπμοζα ηαηάζηαζδ υζμκ αθμνά ηδκ 

ηεπκμθμβία αλζμπμίδζδξ ηςκ ζπεηζηχκ πυνςκ ηαζ, πνςηανπζηά, ημ πθαίζζμ δζαηήνδζδξ ηςκ πυνςκ 

αοηχκ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Καηαβναθή ηςκ εβπχνζςκ βεκεηζηχκ πυνςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα αζμιδπακζημφξ, 

θανιαηεοηζημφξ, ηαθθςπζζηζημφξ ηαζ άθθμοξ ειπμνζημφξ ζημπμφξ 

 

Σμ πνχημ, ακαβηαίμ αήια βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ πανμφζαξ δνάζδξ είκαζ δ ηαηαβναθή ηςκ 

αλζμπμζήζζιςκ εβπχνζςκ βεκεηζηχκ πυνςκ. Αοημί ιπμνεί κα είκαζ ιζηνμμνβακζζιμί, θοηά ηαζ γχα 

πμο έπμοκ ηάπμζα βκςζηή, ή ηαζ πζεακή, πνδζζιυηδηα ζηδ αζμιδπακία, ηδκ ζαηνζηή, ή ηδκ 

αζζεδηζηή. Ζ ηαηαβναθή πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ θεπημιενή ζημζπεία βζα ηδκ ελάπθςζδ, ηδκ 

πμζηζθυηδηα, ηδκ πθδεοζιζαηή ηαηάζηαζδ ηαζ ηδκ μζημθμβζηή αλία ηςκ ζπεηζηχκ πυνςκ. Σμ ένβμ 

αοηυ είκαζ, πνμθακχξ, ελαζνεηζηά επίπμκμ ηαζ πνμκμαυνμ, αθθά δ ζδιαζία ημο βζα ηδ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα, αθθά ηαζ ηδκ μζημκμιία ηδξ πχναξ ιαξ, ημ ηαεζζηά επείβμκ. Ήδδ, έπμοκ ακαθδθεεί 

ζπεηζηέξ δνάζεζξ, υπςξ μζ Σνάπεγεξ πενιάηςκ ηαζ Γεκεηζημφ Τθζημφ βζα ηζξ ημπζηέξ πμζηζθίεξ 

θοηχκ, δ απμβναθή ηςκ εβπχνζςκ θοθχκ αβνμηζηχκ γχςκ ηαζ μζ ηαηάθμβμζ ηςκ ημπζηχκ 

πμζηζθζχκ ηαθθζενβμφιεκςκ θοηχκ απυ ημ Τπμονβείμ Γεςνβίαξ ηαζ ενεοκδηζηά ζδνφιαηα. Οζ 

πνςημαμοθίεξ αοηέξ πνέπεζ κα εκζζποεμφκ ηαζ κα επεηηαεμφκ, χζηε κα ηαθφρμοκ πθήνςξ ηζξ 

πνμακαθενεείζεξ απαζηήζεζξ. 

 

 Οζημκμιζηή αλζμθυβδζδ ηςκ πμζηίθςκ βεκεηζηχκ πυνςκ πμο αλζμπμζμφκηαζ ή είκαζ δοκαηυ κα 

αλζμπμζδεμφκ ζημ ιέθθμκ 

 

Πανάθθδθα ιε ηδκ ηαηαβναθή, έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία ηαζ δ μζημκμιζηή αλζμθυβδζδ ηςκ βεκεηζηχκ 

πυνςκ, ηυζμ εηείκςκ πμο ήδδ πνδζζιμπμζμφκηαζ, υζμ ηαζ εηείκςκ πμο πανμοζζάγμοκ ζπεηζηέξ 

πνμμπηζηέξ. Πανάθθδθα, είκαζ ακαβηαίμξ ηαζ μ εκημπζζιυξ ηςκ πνμσυκηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ 

εβπχνζμοξ βεκεηζημφξ πυνμοξ ζηδ δζεεκή αβμνά, ηαηυπζκ παθαζυηενςκ ζοθθμβχκ ηαζ ex situ 

ηαθθζενβεζχκ, ή εηηνμθχκ. 

 

 Ακαβκχνζζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ ημπζηχκ ημζκμηήηςκ ζηα ηάεε είδμοξ μθέθδ απυ ηδ πνήζδ 

ημπζηχκ βεκεηζηχκ πυνςκ 
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ηζξ ημζκυηδηεξ ηζξ μπμίεξ ανίζημκηαζ ζηα υνζα ηδξ θοζζηήξ ελάπθςζδξ ηςκ πνςημβεκχκ 

αζμθμβζηχκ πυνςκ ζπεηζηχκ πνμσυκηςκ εα πνέπεζ κα ακαβκςνζζημφκ ιέζα απυ ζπεηζηέξ νοειίζεζξ 

δζηαζχιαηα επζιενζζιμφ μθεθχκ. Ο επζιενζζιυξ ιπμνεί κα αθμνά ζε μζημκμιζηέξ απμθααέξ, ή ηαζ 

ζε άθθμο ηφπμο ακηαπμδμηζηά ιέηνα. 

 

 Ακάθδρδ πνςημαμοθζχκ εκδιένςζδξ ημο ημζκμφ βζα ηδκ αλία ηαζ ηα δζηαζχιαηά ημο πάκς ζημοξ 

εβπχνζμοξ βεκεηζημφξ πυνμοξ, ιε βκχιμκα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Δίκαζ απαναίηδημ κα εκδιενςεεί ημ εονφ ημζκυ βζα ηδκ αλία ηδξ αζμθμβζηήξ ημο ηθδνμκμιζάξ ηαζ 

ηα δζηαζχιαηα πμο έπεζ ζημκ επζιενζζιυ ηςκ μθεθχκ απυ ηδκ μζημκμιζηή αλζμπμίδζή ηδξ. Αοηυ 

ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιέζα απυ ακάθδρδ ζπεηζηχκ δνάζεςκ απυ ημοξ επζζηδιμκζημφξ ηαζ ημοξ 

δζμζηδηζημφξ θμνείξ ηδξ πχναξ. 
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3. Οικοζςζηημαηική πποζέγγιζη 
 

Ζ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ είκαζ άιεζα ζοκοθαζιέκδ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηςκ 

εκδζαζηδιάηςκ, ηαζ ηεθζηά ηςκ μζημζοζηδιάηςκ ζηα μπμία αοηά ανίζημκηαζ. Ζ μζημζοζηδιαηζηή 

πνμζέββζζδ, δ μπμία έπεζ οζμεεηδεεί ηαζ απυ ηζξ οκδζαζηέρεζξ ηςκ Μενχκ ηδξ φιααζδξ βζα ηδ 

Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα, πνέπεζ κα απμηεθέζεζ ααζζηυ άλμκα ηδξ πνμζπάεεζαξ δζαηήνδζδξ ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ. Γζα θυβμοξ πναηηζημφξ, αημθμοεχκηαξ ηαζ ηδκ πναηηζηή ηδξ φιααζδξ, ιπμνμφιε 

κα ακαβκςνίζμοιε ηζξ παναηάης βεκζηέξ ηαηδβμνίεξ μζημζοζηδιάηςκ ηδξ πχναξ ιαξ. 

 

 

3.1. Γαζικά οικοζςζηήμαηα 
 

 Ζ Δθθάδα ηαθφπηεηαζ ηαηά ημ 19% ηδξ έηηαζήξ ηδξ (πενί ηα 25 εηαη. ζηνέιιαηα) απυ δάζδ, 

εκχ έκα επζπθέμκ 24,6% απμηεθεί ιενζηχξ δαζμζηεπείξ εηηάζεζξ. Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ δαζχκ είκαζ 

πθαηφθοθθα (~62%), απυ ηα μπμία ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ είκαζ δνομδάζδ (~30% ημο ζοκυθμο), εκχ 

απυ ηα ηςκμθυνα επζηναημφκ ηα πεοημδάζδ (~19% ημο ζοκυθμο). Πενζζζυηενα απυ ηα ¾ ηςκ 

δαζζηχκ εηηάζεςκ είκαζ δδιυζζα ή ημζκμηζηά, εκχ ηα αιζβχξ ζδζςηζηά ηαηαθαιαάκμοκ ημ 8% ηδξ 

δαζζηήξ έηηαζδξ. Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ δαζζηχκ εηηάζεςκ είκαζ πνςημβεκή θοζζηά-διζθοζζηά 

δάζδ, ηάηζ πμο πνμζδίδεζ ζδζαίηενδ αλία ζημ δαζζηυ πθμφημ ηδξ πχναξ ιαξ. διακηζηέξ εηηάζεζξ 

ηαθφπημκηαζ απυ εκδδιζηά είδδ δέκδνςκ (π.π. Κεθαθθδκζαηή Δθάηδ), εκχ ιεβάθμξ είκαζ ηαζ μ 

πθμφημξ ηςκ εκδδιζηχκ εζδχκ θοηχκ ηαζ γχςκ πμο γμοκ ζε δαζζηά μζημζοζηήιαηα. Οζ ηφνζεξ 

δαζζηέξ γχκεξ ηδξ Δθθάδαξ είκαζ μζ: 

Α. Δοιεζμβεζαηή γχκδ αθάζηδζδξ (Quercetalia ilicis) -παναθζαηή, θμθχδδξ ηαζ οπμμνεζκή πενζμπή 

Β. Παναιεζμβεζαηή γχκδ αθάζηδζδξ (Quercetalia pubescentis) -θμθχδδξ, οπμμνεζκή 

Γ. Εχκδ δαζχκ μλοάξ-εθάηδξ ηαζ μνεζκχκ παναιεζμβεζαηχκ ηςκμθυνςκ (Fagetalia) -μνεζκή-

οπαθπζηή 

Γ. Εχκδ ροπνυαζςκ ηςκμθυνςκ (Vaccinio-Piceetalia) -μνεζκή οπαθπζηή 

Δ. Δλςδαζζηή γχκδ ορδθχκ μνέςκ -Astragalo-Acantholimonetalia 

 Απυ ηζξ δαζζηέξ αοηέξ εηηάζεζξ, είκαζ εκηαβιέκα ζε ηάπμζμ πθαίζζμ πνμζηαζίαξ (Δεκζημί 

Γνοιμί, Αζζεδηζηά Γάζδ ηθπ.) θζβυηενα απυ 2 εηαημιιφνζα ζηνέιιαηα, εκχ μζ απχθεζεξ απυ 

πονηαβζέξ θεάκμοκ ηαζ ημ 1 εηαημιιφνζμ ζηνέιιαηα ζε μνζζιέκεξ πνμκζέξ. ημ πνμηεζκυιεκμ δίηηομ 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ NATURA 2000 πενζθαιαάκμκηαζ πενί ηα 7 εηαημιιφνζα ζηνέιιαηα 

δαζζηχκ εηηάζεςκ. Ακηίζημζπα, πενί ηα 10 εηαημιιφνζα ζηνέιιαηα είκαζ παναβςβζηά δάζδ. Οζ 

παναπάκς εηηάζεζξ δεκ είκαζ ζοιπθδνςιαηζηέξ, αθθά επζηαθοπηυιεκεξ. Δίκαζ ζαθέξ υηζ ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ δαζζηχκ εηηάζεςκ ηδξ πχναξ δεκ οθίζηαηαζ ηάπμζα ιμνθή ζοβηνμηδιέκδξ 

δζαπείνζζδξ, εκχ ηαοηυπνμκα αηυια ηαζ ζηα πνμζηαηεουιεκα δάζδ, δ πμζυηδηα ηςκ δαζζηχκ 

μζημζοζηδιάηςκ δεκ έπεζ αλζμθμβδεεί, πμθφ πενζζζυηενμ δε ζηα εηηυξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ 

πενζμπχκ. 

Σμ ανιυδζμ βζα ηα δαζζηά μζημζοζηήιαηα Τπμονβείμ Γεςνβίαξ πνμςεεί δνάζεζξ ζημ πθαίζζμ 

ηςκ Κακμκζζιχκ Δ.Ο.Κ. 3529/86 (& 2158/92, 2157/92) ηαζ 2080/92 ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ 

πνμζηαζίαξ δαζζηχκ εηηάζεςκ, αεθηίςζδξ οπμααειζζιέκςκ δαζχκ ηαζ δάζςζδξ βεςνβζηχκ 

εηηάζεςκ, εκχ πνμπςνά ηαζ ημ ένβμ ημο δαζζημφ ηηδιαημθμβίμο, ηαοηυπνμκα ιε ηδ πανημβνάθδζδ 

ηαζ απμβναθή ηςκ δαζζηχκ εηηάζεςκ. Πανάθθδθα, ημ ΔΘΗΑΓΔ, ιε ηα οπυ ηδκ επμπηεία ημο 

ενεοκδηζηά ζκζηζημφηα, εηπμκεί ζδιακηζηυ ανζειυ ενεοκδηζηχκ ένβςκ πμο αθμνμφκ ιειμκςιέκεξ 

πηοπέξ ηδξ δαζζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ, υπςξ ηαηαπμθέιδζδ αζεεκεζχκ, παναβςβή δαζζηχκ πνμσυκηςκ 

ηθπ. Ακηίζημζπεξ ένεοκεξ βίκμκηαζ ηαζ απυ ηα ζπεηζηά πακεπζζηδιζαηά ζδνφιαηα ηδξ πχναξ. 

Σμ ζφκμθμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ αοηχκ ζπεηίγεηαζ ιε πμθφπθμημ ηνυπμ ιε ηδ δαζζηή 

αζμπμζηζθυηδηα, αθθά ιζηνυ ιυκμ ιένμξ ημοξ έπεζ ζοιπενζθάαεζ ηδ δαζζηή αζμπμζηζθυηδηα ζημοξ 

ηαεαοηυ ζηυπμοξ ημοξ. Δπζπθέμκ, είκαζ πζεακυ μνζζιέκεξ απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ κα ένπμκηαζ 

ζε ζφβηνμοζδ ιε ηδ δζαηήνδζή ηδξ. Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηέημζςκ πενζπηχζεςκ ηαζ ηδκ 

μθμηθδνςιέκδ πνμζέββζζδ ζηδ δαζζηή αζμπμζηζθυηδηα είκαζ ακαβηαία δ ακαεεχνδζδ ηςκ 

ακεζθθδιέκςκ δνάζεςκ οπυ ημ πνίζια ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ιέζα απυ ηδκ 

οζμεέηδζδ εκζαίαξ ζηναηδβζηήξ. Ζ ακηίθδρδ αοηή ακηακαηθάηαζ ηαζ ζηζξ δζαηδνφλεζξ ηςκ 

Τπμονβζηχκ Γζαζηέρεςκ ηςκ Δονςπαίςκ Τπμονβχκ βζα ηα δάζδ (Γζαηήνολδ Λζζζααυκαξ 1998, 

Δθζίκηζ 1993, ηναζαμφνβμ 1990). 

 Έπμκηαξ θάαεζ οπυρδ ημ Πνυβναιια Δνβαζίαξ βζα ηδ Γαζζηή Βζμπμζηζθυηδηα ηδξ φιααζδξ 

βζα ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα (Απυθαζδ COP IV/7), δ εεκζηή ζηναηδβζηή βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ 
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αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ δαζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ έπεζ ςξ ζηυπμ ανπζηά ηδκ αφλδζδ ηςκ 

βκχζεχκ ιαξ βζα ηδ δαζζηή αζμπμζηζθυηδηα ηαζ ηαηυπζκ, ιε αάζδ ηζξ βκχζεζξ αοηέξ, ηδκ πνμχεδζδ 

ιέηνςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ ηαζ ηδκ ακάδεζλδ ακενχπζκςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο είκαζ ζοιααηέξ ιε 

ηδ δζαηήνδζδ ηδξ δαζζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ. 

  

Σηόρνο: Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ 

δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο ρώξαο καο θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε ή/θαη αύμεζή ηεο. 

 

 

3.1.1. Καηαγξαθή θαη εθηίκεζε δαζηθήο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο 

 

Σηόρνο: Ζ πθήνδξ ηαηαβναθή ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ δαζζηχκ 

μζημζοζηδιάηςκ ηαζ δ εηηίιδζδ ηαζ αλζμθυβδζή ηδξ, ηυζμ ιέζα, υζμ ηαζ εηηυξ ηςκ 

πνμζηαηεουιεκςκ δαζζηχκ πενζμπχκ. 

 

 Ζ δαζζηή αζμπμζηζθυηδηα ζοβηνμηείηαζ ηυζμ απυ ηα δαζζηά είδδ ηαεαοηά, υζμ ηαζ απυ εηείκα 

πμο ελανημφκ ηδκ φπανλή ημοξ απυ ηα δαζζηά μζημζοζηήιαηα ιε έιιεζμοξ ηνυπμοξ. ηδκ Δθθάδα, ακ 

ηαζ βκςνίγμοιε ανηεηά ηαθά ηδ ζφκεεζδ ηςκ δαζχκ υζμκ αθμνά ηα λοθχδδ θοηά, εθάπζζηα 

πνάβιαηα είκαζ βκςζηά βζα ηζξ οπυθμζπεξ ζοκζζηχζεξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηάξ ημοξ 

(ιζηνμμνβακζζιμί, ιφηδηεξ, ηαηχηενα θοηά, πυεξ, γχα). Δίκαζ ακαβηαία δ ηαηαβναθή ηςκ ζημζπείςκ 

αοηχκ, ηα μπμία εα πνδζζιεφζμοκ ηαζ ςξ αάζδ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ δαζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ ηαζ 

ημκ ηαεμνζζιυ πνμηεναζμηήηςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ημοξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 

 Μεθέηεξ ηαηαβναθήξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζε ακηζπνμζςπεοηζηά δαζζηά μζημζοζηήιαηα 

εηηυξ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ 

 

Σα ενεοκδηζηά ζδνφιαηα ηαζ ζκζηζημφηα ηδξ πχναξ, ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ δαζζηέξ οπδνεζίεξ, εα 

πνέπεζ κα εηπμκήζμοκ εηηεηαιέκεξ ιεθέηεξ ηαηαβναθήξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, ηονίςξ ζε 

ακηζπνμζςπεοηζηά δαζζηά μζημζοζηήιαηα υθςκ ηςκ ηφπςκ πμο ζοκακηχκηαζ ζηδκ Δθθάδα, ζε 

πενζμπέξ εηηυξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ. Ζ ηαηαβναθή εα πνέπεζ ηαηά ημ δοκαηυ κα 

ζοιπενζθάαεζ υθεξ ηζξ ζοκζζηχζεξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ιε πμζμηζηυ ηαζ πμζμηζηυ ηνυπμ, 

δίκμκηαξ ζδζαίηενδ έιθαζδ ηαζ πνμηεναζυηδηα ζηα απεζθμφιεκα, εκδδιζηά ηαζ ζδζαίηενμο 

πμθζηζζιζημφ ηαζ μζημκμιζημφ εκδζαθένμκημξ ζημζπεία. 

 

 Ακαθοηζηή ηαηαβναθή αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζε πνμζηαηεουιεκεξ δαζζηέξ πενζμπέξ 

 

Ακηίζημζπα ζηζξ πνμζηαηεουιεκεξ δαζζηέξ πενζμπέξ είκαζ ακαβηαία δ ακαθοηζηή ηαζ πθήνδξ 

ηαηαβναθή υθςκ, ηαηά ημ δοκαηυ, ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Οζ 

πνμζηαηεουιεκεξ δαζζηέξ πενζμπέξ πνέπεζ κα θεζημονβμφκ ςξ πνυηοπα απυ ηδκ άπμρδ αοηή ηαζ 

κα παναημθμοεείηαζ δ πμνεία ηδξ πμζηζθυηδηάξ ημοξ ζημ πνυκμ. Οζ οπάνπμοζεξ δζαπεζνζζηζηέξ 

ιεθέηεξ δεκ ηαθφπημοκ υθμ ημ θάζια ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, εκχ ηαζ μζ θμζπέξ ζπεηζηέξ 

πνςημαμοθίεξ ζοκήεςξ επζηεκηνχκμκηαζ ζε μνζζιέκεξ ζοκζζηχζεξ ζδζαίηενμο εκδζαθένμκημξ. 

ιςξ, εζδζηά ζηζξ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ είκαζ ακαβηαία δ ζοκμθζηή ηαηαβναθή ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ,, αθμφ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, δ θεζημονβζηυηδηα ηςκ δαζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ 

ελαζθαθίγεηαζ απυ πμζηζθία ζπέζεςκ ηαζ αθθδθεπζδνάζεςκ ιεηαλφ υθςκ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 

 Ακάθοζδ ηαζ ζοβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ηςκ δζαθυνςκ ηφπςκ δαζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ ςξ πνμξ ηδ 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

 

Με αάζδ ηα ζημζπεία ηςκ ηαηαβναθχκ πνέπεζ κα βίκεζ αλζμθυβδζδ ηςκ δζαθυνςκ ηφπςκ δαζζηχκ 

μζημζοζηδιάηςκ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ ααζμηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ παναιέηνμοξ. Ζ αλζμθυβδζδ 
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αοηή εα πνδζζιεφζεζ ζημκ ηαεμνζζιυ πνμηεναζμηήηςκ βζα ηδ θήρδ ιέηνςκ ηαζ ηδκ ακάθδρδ 

δνάζεςκ ιε ζηυπμ ηδκ πνμζηαζία, δζαηήνδζδ ή/ηαζ αφλδζδ ηδξ δαζζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ. 

 

 Γδιζμονβία πακεθθαδζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ βζα ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηςκ δαζχκ 

 

Δίκαζ ακαβηαία δ δδιζμονβία δθεηηνμκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ υπμο εα ηαηαβνάθμκηαζ υθα ηα 

ζημζπεία απυ ηζξ ιεθέηεξ ηαζ ηζξ δνάζεζξ ζπεηζηά ιε ηδ δαζζηή αζμπμζηζθυηδηα. Ζ αάζδ δεδμιέκςκ 

αοηή εα εθέβπεηαζ απυ ημ ανιυδζμ οπμονβείμ ηαζ βζα ηδ δζαπείνζζή ηδξ εα ζοκενβάγμκηαζ εζδζημί 

ενεοκδηέξ. Ζ πνυζααζδ ζηδ αάζδ αοηή πνέπεζ κα είκαζ εθεφεενδ ζημ ημζκυ χζηε κα πνμςεείηαζ 

έηζζ δ δζάποζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ δ εκδιένςζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ πμθζηχκ. 

 

 

3.1.2. Γηαηήξεζε δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ 

 

Σηόρνο: Ζ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή δζαηήνδζδ ηςκ δαζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ πμο πενζέπμοκ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αεζθμνζηή πνήζδ ηςκ αζμθμβζηχκ 

πυνςκ ημοξ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ ζοιααηχκ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ πνήζεςκ ημο 

δαζζημφ πχνμο.  

 

 Ζ δαζζηή αζμπμζηζθυηδηα ηδξ πχναξ ιαξ απεζθείηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ απυ ηζξ πονηαβζέξ (ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πθδιιεθή θνμκηίδα βζα ηδ ιεηέπεζηα ακαβέκκδζδ), ημκ ηαηαηενιαηζζιυ ηςκ 

δαζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ (δζακμίλεζξ δνυιςκ, μζηζζηζηή επέηηαζδ ηθπ.), ηζξ πμζηίθεξ ιδ αεζθμνζηέξ 

πναηηζηέξ ζε δαζμπμκία, ηηδκμηνμθία, ακαροπή, ηθπ., ηδ νφπακζδ ημο αένα ηαζ ηςκ οδάηςκ ηαζ ζε 

αηαευνζζημ ααειυ απυ ηδκ εζζαμθή λεκζηχκ εζδχκ. Ζ οπμαάειζζδ ηςκ δαζζηχκ ηαζ ηςκ βεζημκζηχκ 

ημοξ μζημζοζηδιάηςκ μδδβεί ζε ελάνζεζξ αζεεκεζχκ, παναζίηςκ ηθπ. 

 Σμ πνχημ αήια βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή δζαηήνδζδ ηςκ δαζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ είκαζ δ 

πθήνδξ απμβναθή ηαζ πανημβνάθδζή ημοξ, ηαεχξ ηαζ δ απμηφπςζδ ημο ζδζμηηδζζαημφ ημοξ 

ηαεεζηχημξ.  

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Οθμηθήνςζδ δαζζημφ ηηδιαημθμβίμο ηαζ πανημβνάθδζδξ δαζζηχκ εηηάζεςκ ηδξ πχναξ 

 

Δίκαζ ακαβηαία δ επίζπεοζδ ηδξ ζφκηαλδξ ημο δαζζημφ ηηδιαημθμβίμο ηαζ ηςκ πνμβναιιάηςκ 

απμβναθήξ ηαζ πανημβνάθδζδξ ηςκ δαζζηχκ εηηάζεςκ ηδξ πχναξ. Οζ υπμζεξ δνάζεζξ βζα ηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ελανηχκηαζ απυ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ εζηυκαξ πμο έπμοιε 

βζα ηα δαζζηά ιαξ μζημζοζηήιαηα. 

 

 Απμηεθεζιαηζηά ιέηνα πνμζηαζίαξ δαζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ απυ πονηαβζέξ, απμρίθςζδ, 

ηαηαηενιαηζζιυ ηαζ, βεκζηυηενα, οπμαάειζζδ 

 

Απαζηείηαζ δ άιεζδ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή εθανιμβή ηδξ ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ 

ζπεηζηά ιε ηζξ δαζζηέξ εηηάζεζξ, ζδζαίηενα υζμκ αθμνά ηδκ πνμζηαζία ημοξ απυ πονηαβζέξ ηαζ 

θμζπέξ ιμνθέξ οπμαάειζζδξ. Ζ πνμζηαζία απυ ηζξ πονηαβζέξ πνέπεζ κα εζηζαζηεί πενζζζυηενμ 

ζηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή πνμζηαζία ηςκ ηαιιέκςκ εηηάζεςκ, εκχ είκαζ ακαβηαίμξ 

ηαζ μ εηζοβπνμκζζιυξ ηαζ ειπθμοηζζιυξ ηςκ πονμζαεζηζηχκ ιέζςκ. Ζ πνυθδρδ αθμνά ηονίςξ 

ηδκ ελάθεζρδ ηςκ υπμζςκ ηζκήηνςκ ή δοκαημηήηςκ εηιεηάθθεοζδξ ηαιιέκδξ δαζζηήξ έηηαζδξ, 

ηδκ εβηαηάζηαζδ επανημφξ δζηηφμο θφθαλδξ ηαζ άιεζδξ ηαηαζηαθηζηήξ δνάζδξ ηαζ ηδκ 

απμιάηνοκζδ απυ ηα δάζδ ηςκ απμννζιάηςκ ηαζ άθθςκ ακενςπμβεκχκ οθζηχκ πμο ιπμνεί κα 

μδδβήζμοκ ζε ακάθθελδ (αθθά υπζ ηςκ θεζημονβζηχκ ζοζηαηζηχκ ηςκ δαζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ, 

υπςξ π.π. ηδξ λενήξ θοηζηήξ φθδξ, ημο εαικχδμοξ ηαζ πμχδμο οπμμνυθμο ηθπ., ηα μπμία είκαζ 

ζδιακηζηά βζα ηδ δαζζηή αζμπμζηζθυηδηα). Δπίζδξ, εα πνέπεζ κα θδθεμφκ επζπθέμκ ιέηνα βζα ημκ 

πενζμνζζιυ ημο ηαηαηενιαηζζιμφ ηςκ δαζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ ιέζα απυ ημκ μνεμθμβζηυ 

ζπεδζαζιυ ημο μδζημφ δζηηφμο ηαζ ηδξ επέηηαζδξ ηςκ δζαθυνςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο έπμοκ 

επζπηχζεζξ ζηα δαζζηά μζημζοζηήιαηα. Σέθμξ, είκαζ ακαβηαίμξ μ πενζμνζζιυξ ηδξ ελάπθςζδξ ηςκ 
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λεκζηχκ εζδχκ ιέζα απυ ηαηηζημφξ εθέβπμοξ ηαζ ηδξ απμθοβήξ θφηεοζδξ ηέημζςκ εζδχκ ζε 

ακαδαζχζεζξ ηαζ άθθεξ πενζπηχζεζξ. 

 

 Αλζμθυβδζδ ηαζ ακαεεχνδζδ ζοζηήιαημξ ακαδαζχζεςκ, ιε έιθαζδ ζηδκ απμηαηάζηαζδ, ή ηαζ 

αφλδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Οζ ακαδαζχζεζξ απμηεθμφκ ζδιακηζηυ ιέζμ απμηαηάζηαζδξ ηςκ δαζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ ζηζξ 

πενζπηχζεζξ πμο δ θοζζηή ακαβέκκδζδ δεκ είκαζ εθζηηή ηαζ απμδμηζηή. Ο ηνυπμξ πμο βίκμκηαζ μζ 

ακαδαζχζεζξ πνέπεζ κα ακαεεςνδεεί ιε βκχιμκα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ δαζζηήξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ. Βαζζημί άλμκεξ ιζαξ ηέημζαξ ακαεεχνδζδξ είκαζ δ επζθμβή ηςκ εζδχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ δ ιέεμδμξ πμο εθανιυγεηαζ ζηδκ ηάεε πενίπηςζδ. Ζ ακαδάζςζδ, υπμο 

απαζηείηαζ πνέπεζ κα ζημπεφεζ ζηδκ επακαδδιζμονβία θεζημονβζηχκ ηαζ αζμθμβζηά πθμφζζςκ 

δαζχκ ηαζ υπζ ζηδκ απθή αφλδζδ ημο „πναζίκμο‟. 

 

 Δηθμβίηεοζδ ζοζηήιαημξ δζάκμζλδξ δαζζηχκ δνυιςκ ιε έιθαζδ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ 

 

Ζ δζάκμζλδ δαζζηχκ δνυιςκ είκαζ ζοπκά ακαβηαία βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ ημπζηχκ 

ημζκςκζχκ αθθά ηαζ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ επμπηεία ηαζ πονυζαεζδ. Σαοηυπνμκα, υιςξ, δ 

δναζηδνζυηδηα αοηή είκαζ πζεακυ κα έπεζ πμζηίθεξ άιεζεξ ηαζ έιιεζεξ επζπηχζεζξ ζηδ δαζζηή 

αζμπμζηζθυηδηα (αφλδζδ υπθδζδξ, πνυζααζδ θαενμεδνχκ, οπμαμήεδζδ μζηζζηζηήξ επέηηαζδξ, 

εκίζποζδ δζάανςζδξ ηθπ.). Γζα ημ θυβμ αοηυ πνέπεζ κα βίκεζ μνεμθμβζηυξ ζπεδζαζιυξ ηδξ ιε 

βκχιμκα ηζξ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 

 Δκίζποζδ ημπζηχκ ημζκςκζχκ ηαζ εζζμδδιάηςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ δαζζηχκ 

πυνςκ, απυ ηδκ μπηζηή βςκία ηδξ πνμχεδζδξ ηςκ ζοιααηχκ ιε ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

πναηηζηχκ ηαζ ηδκ ηαηάνβδζδ, ή ιεηαζηνμθή ηςκ ιδ ζοιααηχκ 

 

Ζ απμηεθεζιαηζηή πνμζηαζία ηςκ δαζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ πμζυηδηα 

ηδξ γςήξ ηςκ ημπζηχκ ημζκςκζχκ ηαζ ηςκ πνδζηχκ πμο ελανημφκ ηδ δζααίςζή ημοξ απυ ημοξ 

δαζζημφξ πυνμοξ. Άνα, βζα κα έπεζ ιαηνμπνυεεζιδ πνμμπηζηή δ δζαηήνδζδ ηδξ δαζζηήξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ είκαζ απαναίηδηδ δ ζοκδνμιή ηςκ ημπζηχκ ημζκςκζχκ, ζοκεπχξ είκαζ ακαβηαία δ 

εεχνδζή ηδξ ςξ ακαβηαίμο ζοζηαηζημφ ηδξ πμζμηζηήξ δζααίςζήξ ημοξ. Έηζζ, είκαζ ακαβηαία δ 

εκίζποζδ ηςκ ημπζηχκ ημζκςκζχκ ιέζα απυ μζημκμιζηά ηαζ ημζκςκζηά ηίκδηνα πμο εα πνμάβμοκ 

ηζξ ζοιααηέξ ιε ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα πναηηζηέξ ηαζ ηαοηυπνμκα εα ηαηανβμφκ ή εα 

ιεηαζηνέθμοκ υζεξ πναηηζηέξ έπμοκ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ βζα αοηήκ.  

 

 Πνμχεδζδ κέςκ, ηαζκμηυιςκ πναηηζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ 

εηιεηάθθεοζδ ηςκ δαζζηχκ πυνςκ 

 

Ζ δζαηήνδζδ ηδξ δαζζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ είκαζ άιεζα ζοκοθαζιέκδ ιε 

ηδ εεχνδζδ ηςκ δαζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ ςξ παναβςβζημφ πυνμο βζα ηζξ ημπζηέξ ημζκςκίεξ. 

Έηζζ, ζοιπθδνςιαηζηά ιε ηα υπμζα ηίκδηνα, είκαζ ακαβηαία δ ακεφνεζδ ηαζ πνμχεδζδ 

μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ δαζζηχκ πυνςκ ιε ηνυπμ 

πμο δεκ ένπεηαζ ζε ζφβηνμοζδ ιε ηζξ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Σέημζεξ 

δναζηδνζυηδηεξ ιπμνεί κα είκαζ μζ παναδμζζαηέξ δαζμπμκζηέξ πναηηζηέξ (π.π. νδηζκμζοθθμβή), 

αθθά ηαζ κέεξ, ηαζκμηυιεξ πναηηζηέξ πμο πνμζθένμοκ πνυζεεηεξ πνμμπηζηέξ δζαηήνδζδξ ημο 

αζμθμβζημφ πθμφημο ηςκ δαζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ. Ζ ακαβκχνζζδ ηαζ δ πνμχεδζδ ηέημζςκ 

πναηηζηχκ απαζηεί ηαηανπάξ ζπεηζηή ένεοκα πμο εα θάαεζ οπυρδ ηδ δζεεκή ειπεζνία ηαζ ηα 

ζημζπεία βζα ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηςκ δαζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ, ηαζ ηαηυπζκ οζμεέηδζδ 

μζημκμιζημπμθζηζηχκ νοειίζεςκ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηαζ εκίζποζή ημοξ. Σα δαζζηά ζκζηζημφηα ημο 

ΔΘΗΑΓΔ, αθθά ηαζ άθθμζ θμνείξ ηαζ ΜΚΟ, ιπμνμφκ κα ζοκεζζθένμοκ ζδιακηζηά ζημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ζπεηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, εκχ δ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ ζε 

ζοκενβαζία ιε ηζξ μζημκμιζηέξ ηοαενκδηζηέξ οπδνεζίεξ ιπμνμφκ κα ζοκεζζθένμοκ ζηδ ιεηέπεζηα 

πνμχεδζή ημοξ. 
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3.2. Μεζογειακού Σύπος Οικοζςζηήμαηα (ΜΣΟ) 
 

Σηόρνο: Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο ησλ Μεζνγεηαθνύ Τύπνπ 

Οηθνζπζηεκάησλ ηεο ρώξαο καο θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε ή/θαη αύμεζή ηεο. 

 

Σα Μεζμβεζαημφ Σφπμο Οζημζοζηήιαηα (ΜΣΟ), εκηαβιέκα ζημ πθαίζζμ ηςκ λδνχκ 

πενζαίςκ πενζμπχκ, απμηέθεζακ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ πνμηεναζυηδηαξ ηαηά ηδκ 5
δ
 COP. 

Γζα ηα ΜΣΟ δεκ οπάνπεζ έκαξ ιμκαδζηυξ μνζζιυξ. Γεκζηά οπάνπεζ ζοιθςκία υηζ πνυηεζηαζ βζα 

πενζμπέξ ιε ήπζμοξ, οβνμφξ πεζιχκεξ ηαζ γεζηά ηαθμηαίνζα. Σα ΜΣΟ πενζθαιαάκμοκ έκα ιεβάθμ 

εφνμξ ηφπςκ εκδζαζηδιάηςκ (δάζδ, δαζχδεζξ πενζμπέξ, θζαάδζα πμο ηοπζηά παναηηδνίγμκηαζ απυ 

παιδθή, λοθχδδ, ζηθδνυθζθδ ηαζ πνμζανιμζιέκδ ζηδ θςηζά εαικχδδ αθάζηδζδ. 

Ζ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηςκ ΜΣΟ έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία ηαζ αλία βζα ιζα ζεζνά απυ 

θυβμοξ: (α) Οζ ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ πενζθαιαάκμοκ ιενζηά ιμκαδζηά εκδζαζηήιαηα πμο έπμοκ 

ιεβάθμ πθμφημ εζδχκ ηαζ εκδδιζζιυ, (α) ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ ιέζα ζε αοηά έπμοκ παβηυζιζα 

ζδιαζία βζα ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, ακελάνηδηα απυ ηδκ έηηαζή ημοξ. Παναδείβιαημξ πάνδ μζ 

οβνυημπμζ ημοξ έπμοκ εειεθζχδδ ζδιαζία βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ ιεηακαζηεοηζηχκ πηδκχκ, ηαεχξ 

ηαζ βζα άθθα πζμ ημπζηά είδδ, (β) Οζ πζμ ζδιακηζηέξ ηαθθζένβεζεξ ηαζ εηηνεθυιεκμζ μνβακζζιμί 

πνμένπμκηαζ απυ λδνέξ πενζμπέξ. Ζ απμεήηεοζδ ηςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ζηα ζπένιαηα ηςκ 

δδιδηνζαηχκ ηαζ πμθθχκ μζπνίςκ ελεθίπεδηακ βζα κα ακηζιεηςπίζμοκ ηζξ δζαηνζηέξ επμπέξ αοηχκ 

ηςκ πενζααθθυκηςκ. Ζ βεκεηζηή πμζηζθυηδηα αοηχκ ηςκ εζδχκ, ηαζ ηςκ άβνζςκ ζοββεκχκ ημοξ, είκαζ 

πμθφ ζδιακηζηή, (δ) μζ αζμθμβζημί πυνμζ ηςκ ζδιενζκχκ αβνμηζηχκ ηαζ ηηδκμηνμθζηχκ ημζκμηήηςκ 

ελανηχκηαζ ζηεκά απυ αοηή ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα. Έηζζ δ δζαηήνδζδ ηαζ δ αεζθμνζηή πνήζδ ηδξ 

είκαζ εειεθζχδδξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ αζμθμβζηχκ πυνςκ, (ε) ηα ΜΣΟ πενζθαιαάκμοκ πμθθά 

εφεναοζηα πενζαάθθμκηα ηαζ έηζζ δζηαζμθμβείηαζ δ πνμηεναζυηδηα πμο πνέπεζ κα δμεεί χζηε κα 

απμηναπεί δ ιδ ακαζηνέρζιδ απχθεζα ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ δ ζοκεπαβυιεκδ ανκδηζηή 

επίδναζδ ζημοξ αζμθμβζημφξ πυνμοξ. 

Οζ ηονζυηενμζ πανάβμκηεξ πμο απεζθμφκ ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηςκ ΜΣΟ είκαζ: (α) δ 

ηνμπμπμίδζδ ηςκ εκδζαζηδιάηςκ, (α) δ πίεζδ πμο αζηεί δ αυζηδζδ, (β) ηα εζζδβιέκα είδδ ηαζ 

πμζηζθίεξ, (δ) μζ αθθαβέξ ζημ ηαεεζηχξ ηςκ πονηαβζχκ, (ε) μζ αθθαβέξ ζηδ δζαεεζζιυηδηα ημο κενμφ, 

(ζη) δ δζαπείνζζδ ηςκ εδαθχκ, (γ) δ οπεναμθζηή ζοβημιζδή, (δ) μζ ηθζιαηζηέξ αθθαβέξ. 

Δλαζηίαξ ηδξ οπενίζποζδξ ηδξ θςηζάξ ηαζ ηδξ αυζηδζδξ ηα ΜΣΟ ζοβηνμημφκ ζοπκά ιδ-

ζζμννμπδιέκα ζοζηήιαηα. Αοηυ δδιζμονβεί δοζημθίεξ ζηδ απμηίιδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ηςκ 

ηάζεςκ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ ΜΣΟ ηαεχξ ηαζ ζηδ δζαπείνζζή ημοξ. Ζ δζαπείνζζδ 

πενζπθέηεηαζ αηυιδ πενζζζυηενμ ελαζηίαξ ηδξ ακηαβςκζζηζηήξ πνήζδξ ηςκ πυνςκ απυ ανηεηέξ 

ημζκυηδηεξ ηαζ ημιείξ. Ζ δνάζδ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ δζαηήνδζδξ ηαζ ηδξ αεζθμνζηήξ πνήζδξ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ ΜΣΟ πνέπεζ επμιέκςξ κα ακηζιεηςπίζεζ αοηέξ ηζξ ζοκεπχξ 

ιεηαααθθυιεκεξ ηαηαζηάζεζξ ιέζς ηδξ πνήζδξ εοέθζηηςκ δζαπεζνζζηζηχκ δζαδζηαζζχκ, πμο εα 

θαιαάκμοκ οπυρδ ημοξ ηα εέιαηα δζαπείνζζδξ ηςκ ημζκμηήηςκ ηαζ επίθοζδξ ηςκ ιεηαλφ ημοξ 

δζαθμνχκ. Τπάνπεζ ζαθήξ ακάβηδ βζα πενζζζυηενδ βκχζδ ηαζ ηαηακυδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ηςκ ΜΣΟ ηαεχξ ηαζ ηςκ παναβυκηςκ πμο επδνεάγμοκ ηδ δζαηήνδζδ ηαζ ηδ πνήζδ ημοξ. 

ιςξ ζοπκά είκαζ απαναίηδημ κα θδθεμφκ ηαζ ιέηνα ηαζ πςνίξ κα έπεζ μθμηθδνςεεί δ ηαηακυδζδ ημο 

νυθμο υθςκ ηςκ αζμηζηχκ ηαζ ααζμηζηχκ παναιέηνςκ. 

 

 

3.2.1. Καηαγξαθή θαη εθηίκεζε βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο ΜΣΟ 

 

Σηόρνο: Ζ πθήνδξ ηαηαβναθή ηαζ εηηίιδζδ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ ΜΣΟ 

ηδξ πχναξ ιαξ. 

 

Πανυθμ πμο οπάνπμοκ ανηεηά δεδμιέκα βζα ηδκ ηαηάζηαζδ αοηχκ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ 

απέπμοιε πμθφ απυ ημ κα δζαεέημοιε πθήνδ (πςνζηά ηαζ πνμκζηά) εζηυκα ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηάξ ημοξ ηαζ ηςκ απεζθχκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ. Οζ παναηάης άλμκεξ δνάζδξ 

ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ απμηεθεζιαηζηά ζηδκ ηαηεφεοκζδ πνμζηαζίαξ αοηχκ ηςκ εοπαεχκ 

μζημζοζηδιάηςκ. 
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Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Γζεκένβεζα ιεθεηχκ ηαηαβναθήξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ ΜΣΟ ηδξ 

πχναξ ιαξ. 

 

Ζ ιεθέηδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ ΜΣΟ βίκεηαζ αοηήκ ηδ ζηζβιή απυ ηα ζπεηζηά πακεπζζηδιζαηά 

ηιήιαηα ηαζ απυ ενεοκδηζηά ζκζηζημφηα. Τπάνπεζ πθήεμξ δεδμιέκςκ ηαζ ακαθφζεςκ πμο 

ηεηιδνζχκμοκ ηδ ζδιαζία ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηάξ ημοξ ηαζ ηςκ αζμθμβζηχκ 

αθθδθεπζδνάζεςκ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζε αοηά. Πανυθα αοηά οπάνπεζ ζαθήξ ακάβηδ βζα 

πενζζζυηενδ βκχζδ ηαζ ηαηακυδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ ΜΣΟ ηαεχξ ηαζ ηςκ 

παναβυκηςκ πμο επδνεάγμοκ ηδ δζαηήνδζδ ηαζ ηδ πνήζδ ημοξ. 

 

 Ακάπηολδ ζοζηήιαημξ δεζηηχκ ηαζ παναημθμφεδζδξ ηδξ ηαηάζηαζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

ηςκ ΜΣΟ 

 

Δίκαζ απαναίηδηδ δ ακάπηολδ εκυξ ζοζηήιαημξ δεζηηχκ ιέζς ηςκ μπμίςκ εα είκαζ δοκαηή δ 

παναημθμφεδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ ΜΣΟ, ηαεχξ ηαζ ηςκ 

ααζμηζηχκ παναιέηνςκ πμο ηδκ επδνεάγμοκ. Αοηυ ημ ζφζηδια εα ζοιαάθθεζ ζηδκ ζοβηνζηζηή 

απμηίιδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ ΜΣΟ ζηδ πχνα ηαεχξ ηαζ ζηδκ ζενάνπδζδ ηςκ εκδεπυιεκςκ 

δνάζεςκ πμο πνέπεζ κα ακαθδθεμφκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηάξ ημοξ. 

 

 Γδιζμονβία εεκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ βζα ηα ΜΣΟ ηδξ πχναξ ιαξ 

 

Ζ δδιζμονβία εεκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ βζα ηα ΜΣΟ εα δζεοημθφκεζ ηδ δζάποζδ πθδνμθμνζχκ 

βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ημοξ, ημ ένβμ ηςκ εζδζηχκ επζζηδιυκςκ ηαζ ηςκ θμνέςκ πμο ειπθέημκηαζ 

ζηδκ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηάξ ημοξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ακηαθθαβέξ ζε επζζηδιμκζηυ 

επίπεδμ ιεηαλφ ακηίζημζπςκ πνμζπαεεζχκ ζε άθθεξ πχνεξ πμο έπμοκ ακηίζημζπμο ηφπμο 

μζημζοζηήιαηα. 

 

 

3.2.2. Γηαηήξεζε βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο ησλ ΜΣΟ 

 

Σηόρνο: Ζ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ή / ηαζ αφλδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ 

Μεζμβεζαημφ Σφπμο Οζημζοζηδιάηςκ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ θοζζμβκςιίαξ ημο 

ιεζμβεζαημφ ημπίμο. 

 

Ζ θήρδ ιέηνςκ πνέπεζ κα ααζζζηεί ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ ηαηαβναθήξ ηαζ εηηίιδζδξ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ΜΣΟ μζημζοζηδιάηςκ χζηε κα ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ 

μζ οθζζηάιεκεξ ή εκ δοκάιεζ απεζθέξ βζα αοηά. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Καηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ απεζθχκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηα ΜΣΟ ζηδ πχνα ιαξ ηαζ 

ζενάνπδζδ πνμηεναζμηήηςκ βζα θήρδ ιέηνςκ 

 

Ζ ηαηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ απεζθχκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηα ΜΣΟ μζημζοζηήιαηα ζηδ 

πχνα εα ααζζζηεί ζηδκ αλζμπμίδζδ ημο ζοζηήιαημξ δεζηηχκ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ηςκ ΜΣΟ, ζηζξ πνμηεναζυηδηεξ πμο έπμοκ ηαεμνζζηεί ζημ πθαίζζμ ηδξ φιααζδξ 

βζα ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα, ηαεχξ ηαζ ζηζξ οπάνπμοζεξ εηηζιήζεζξ ζημ πθαίζζμ ημο 

Δονςπασημφ πνμβνάιιαημξ Natura 2000. Ακηζζημίπςξ δ ζενάνπδζδ ηςκ πνμηεναζμηήηςκ βζα ηδ 

θήρδ ιέηνςκ εα πνέπεζ κα θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ ηδκ έκηαζδ ηςκ απεζθχκ ηαζ ηδκ επάνηεζα 

δεδμιέκςκ. 

 

 Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ δνάζεςκ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ απεζθχκ αοηχκ ηαζ 

εθανιμβή ζπεδίςκ δνάζδξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ ΜΣΟ ηαζ ηδξ θοζζμβκςιίαξ ημο ιεζμβεζαημφ 

ημπίμο 
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Ο πνμζδζμνζζιυξ ηςκ δνάζεςκ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ αοηχκ ηςκ απεζθχκ 

εα πνέπεζ κα ααζζζηεί ζηδκ εθθδκζηή ηαζ ηδ δζεεκή ειπεζνία ηαεχξ ηαζ ζηζξ ζοζηάζεζξ ηδξ COP. 

ιςξ ζοπκά είκαζ απαναίηδημ κα θδθεμφκ ηαζ ιέηνα ηαζ πςνίξ κα έπεζ μθμηθδνςεεί δ 

ηαηακυδζδ ημο νυθμο υθςκ ηςκ αζμηζηχκ ηαζ ααζμηζηχκ παναιέηνςκ, ζδζαίηενα ζε πενζπηχζεζξ 

υπμο δ οπμαάειζζδ ηςκ ΜΣΟ ηαζ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηάξ ημοξ είκαζ ζαθήξ ηαζ έκημκδ. 

 

 

3.3. Θαλάζζια και παπάκηια οικοζςζηήμαηα 
 

Ζ ζδιαζία ηδξ εαθάζζζαξ ηαζ πανάηηζαξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ έπεζ ακαβκςνζζηεί απυ ηδκ 

Δκημθή ηδξ Σγαηάνηα πμο απμηεθεί ηιήια Τπμονβζηήξ Γήθςζδξ ηδξ 2
δξ

 COP πμο έβζκε ζηδκ 

Σγαηάνηα ημ 1995 ηαζ ημ πνυβναιια δνάζδξ ηδξ οζμεεηήεδηε απυ ηδκ 4
δ
 COP πμο έβζκε ζηδκ 

Μπναηζζθάαα ημ 1998. Σα πέκηε ααζζηά ζημζπεία ημο πνμβνάιιαημξ δνάζδξ ηδξ Γζαηήνολδξ είκαζ: 

(1) Οθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ ηςκ εαθάζζζςκ ηαζ πανάηηζςκ πενζμπχκ, (2) Θαθάζζζα ηαζ πανάηηζμζ 

αζμθμβζημί πυνμζ, (3) Θαθάζζζεξ ηαζ πανάηηζεξ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ, (4) Τδαημηαθθζένβεζεξ, 

(5) Ξεκζηά είδδ ηαζ βμκυηοπμζ. 

ηδκ Δθθάδα δ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ εαθάζζζςκ ηαζ πανάηηζςκ 

μζημζοζηδιάηςκ έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία θυβς ηδξ πμθφ ιεβάθδξ αηημβναιιήξ ηδξ (πενίπμο 17000 

πζθζυιεηνα), αθθά ηαζ ηδξ πίεζδξ πμο δέπμκηαζ ηα θοζζηά εαθάζζζα ηαζ πανάηηζα μζημζοζηδιάηα 

ελαζηίαξ ηςκ ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ έκημκδξ αζηζημπμίδζδξ ηςκ πανάηηζςκ 

πενζμπχκ ηαζ ηδξ νφπακζδξ απυ αζηζηά, αζμιδπακζηά ηαζ βεςνβζηά θφιαηα. 

 

Σηόρνο: Η εθηίκεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο ησλ ζαιαζζώλ θαη ησλ αθηώλ θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα 

ηε δηαηήξεζε ή/θαη αύμεζή ηεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνώζεζε ζπκβαηώλ αιηεπηηθώλ, γεσξγηθώλ, 

βηνκεραληθώλ, ηνπξηζηηθώλ θαη κεηαθνξηθώλ πξαθηηθώλ. 

 

 

3.3.1. Καηαγξαθή θαη εθηίκεζε ζαιάζζηαο θαη παξάθηηαο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο 

 

Σηόρνο: Ζ πθδνέζηενδ ηαηαβναθή, εηηίιδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ υθςκ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ηςκ εθθδκζηχκ εαθαζζχκ ηαζ ηςκ πανάηηζςκ μζημζοζηδιάηςκ. 

 

Γζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή δ δζαηήνδζδ ηαζ δ αεζθμνζηή πνήζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ πνέπεζ κα ααζίγεηαζ ζε επανηή βκχζδ. Δλάθθμο μ πνμζδζμνζζιυξ ηαζ δ παναημθμφεδζδ 

ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ εζδχκ πνμηεναζυηδηαξ, ηςκ μζημζοζηδιάηςκ ηαζ ηςκ άθθςκ ζοζηαηζηχκ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ βζα ηα μπμία απαζηείηαζ δζαπείνζζδ ηαζ πνμζηαζία είκαζ οπμπνέςζδ ηάεε 

ηνάημοξ ιέθμοξ ηδξ φιααζδξ (άνενμ 7). Δπίζδξ, δ ζοθθμβή ηαζ δ αλζμθυβδζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο 

είκαζ απαναίηδηεξ βζα κα ηαεμνζζημφκ μζ πνμηεναζυηδηεξ βζα δνάζδ είκαζ επμιέκςξ μοζζχδεζξ βζα ηδκ 

οπμζηήνζλδ ηςκ πέκηε αλυκςκ δνάζδξ ηδξ Δκημθήξ ηδξ Σγαηάνηα. 

ημ πανεθευκ μζ πενζζζυηενεξ πνμζπάεεζεξ πνμζηαζίαξ, υπςξ π.π. δ δδιζμονβία εαθάζζζςκ 

πάνηςκ ή δ ακάπηολδ ηδξ ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ, εβείνμκηαζ υηακ δ ηοαένκδζδ, ιία εκδζαθενυιεκδ 

μιάδα ή ζπακζυηενα ιία ημπζηή ημζκυηδηα αθέπεζ ηδκ ακάβηδ κα πνμζηαηεοηεί έκα απεζθμφιεκμ 

εαθάζζζμ εκδζαίηδια ή επζεοιεί κα ακαπηφλεζ ιία πενζμπή ιε αεζθμνζηυ ηνυπμ. Δπμιέκςξ, μ 

πνμζδζμνζζιυξ ηαζ δ δδιζμονβία ηςκ πενζζζυηενςκ πνμβναιιάηςκ εαθάζζζαξ δζαπείνζζδξ ήηακ ημ 

απμηέθεζια ιίαξ εη ηςκ οζηένςκ δζαδζηαζίαξ υπμο θαιαάκμκηακ ιέηνα υπμο ήηακ δοκαηυκ, πανά ιε 

αάζδ ιία ακηζηεζιεκζηή ακάθοζδ ηςκ ακαβηχκ πνμζηαζίαξ ηςκ εαθάζζζςκ μζημζοζηδιάηςκ. Χξ 

απμηέθεζια, πνμβνάιιαηα υπςξ δ ίδνοζδ εαθάζζζςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ δεκ απακημφκ 

απαναίηδηα ζηζξ πζμ επείβμοζεξ απεζθέξ ηαζ δεκ πνμζηαηεφμοκ ημοξ πζμ πμθφηζιμοξ πυνμοξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ακάπηολδ ζοζηήιαημξ ηαηαβναθήξ, αλζμθυβδζδξ, δεζηηχκ ηαζ παναημθμφεδζδξ ηδξ ηαηάζηαζδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ εαθαζζχκ ηαζ παναηηίςκ μζημζοζηδιάηςκ ηδξ πχναξ ιαξ. 
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Ζ ακάπηολδ ζοζηήιαημξ ηαηαβναθήξ, αλζμθυβδζδξ ηαζ παναημθμφεδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ, αθθά ηαζ ηςκ απεζθχκ πμο ακηζιεηςπίγεζ, ηςκ εαθαζζχκ ηαζ παναηηίςκ 

μζημζοζηδιάηςκ ηδξ πχναξ ιαξ είκαζ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή εθανιμβή 

μπμζμοδήπμηε πνμβνάιιαημξ δζαπείνζζδξ εαθάζζζςκ ηαζ πανάηηζςκ μζημζοζηδιάηςκ. Σμ 

ζφζηδια πνέπεζ κα είκαζ μνεμθμβζηά ζπεδζαζιέκμ ζε πςνζηή ηαζ πνμκζηή ηθίιαηα. 

 

 Γδιζμονβία εεκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ βζα ηδ εαθάζζζα ηαζ πανάηηζα αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηδξ 

πχναξ ιαξ 

 

ήιενα οπάνπεζ ζδιακηζηυξ υβημξ δεδμιέκςκ πμο μθείθεηαζ ζημ ενεοκδηζηυ ένβμ ηςκ ζπεηζηχκ 

πακεπζζηδιζαηχκ ηιδιάηςκ ηαζ ενεοκδηζηχκ ζκζηζημφηςκ ημ μπμίμ ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί ηαζ κα 

ζοιαάθθεζ ζηδκ ακάπηολδ ιίαξ εεκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ βζα ηδ εαθάζζζα ηαζ πανάηηζα 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηδξ πχναξ ιαξ. 

 

 Καηαβναθή ηαζ ζενάνπδζδ ηςκ απεζθχκ πμο ακηζιεηςπίγεζ δ εαθάζζζα ηαζ πανάηηζα 

αζμπμζηζθυηδηα ζηδ πχνα ιαξ 

 

Ζ ηαηαβναθή ηαζ ζενάνπδζδ ηςκ απεζθχκ πνέπεζ κα ααζζζηεί ημ ζφζηδια αλζμθυβδζδξ – δεζηηχκ 

– παναημθμφεδζδξ. Σμ ηνίπηοπμ: ένεοκα, παναημθμφεδζδ– αάζδ δεδμιέκςκ – ακάπηολδ 

δεζηηχκ εα ζοκεζζθένεζ απμηεθεζιαηζηά ζηζξ πνμζπάεεζεξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ζηα πανάηηζα ηαζ εαθάζζζα μζημζοζηήιαηα δζεοημθφκμκηαξ ζηδκ θήρδ ιέηνςκ 

δζαηήνδζήξ ηδξ. 

 

 

3.3.2. Γηαηήξεζε ζαιάζζηαο θαη παξάθηηαο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο 

 

Σηόρνο: Ζ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ή/ηαζ αφλδζδ ηδξ εαθάζζζαξ ηαζ πανάηηζαξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πνμχεδζδ πναηηζηχκ πμο ζοιααδίγμοκ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζηδκ αθζεία, ημκ ημονζζιυ ηαζ ηζξ εαθάζζζεξ ιεηαθμνέξ. 

 

Ζ δζαηήνδζδ ηδξ εαθάζζζαξ ηαζ πανάηηζαξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ πνέπεζ κα οζμεεηεί ηζξ 

ανπέξ ηδξ Δκημθήξ ηδξ Σγαηάνηα ηαζ κα αλζμπμζεί ιε απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ ηα ενεοκδηζηά δεδμιέκα 

ηαζ οπμδείλεζξ. 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Καηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ απεζθχκ πμο ακηζιεηςπίγεζ δ εαθάζζζα ηαζ πανάηηζα 

αζμπμζηζθυηδηα ζηδ πχνα ιαξ ηαζ ζενάνπδζδ πνμηεναζμηήηςκ βζα ηδ θήρδ ιέηνςκ 

 

Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ απεζθχκ εα ααζζζηεί εα πνέπεζ κα θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

ηαηαβναθήξ ηαζ εηηίιδζδξ εαθάζζζαξ ηαζ πανάηηζαξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ ηςκ απεζθχκ 

πμο ακηζιεηςπίγεζ. Βέααζα υπμο ηα πνμαθήιαηα είκαζ άιεζα μζ δνάζεζξ ιπμνμφκ κα λεηζκμφκ 

πανάθθδθα ιε ηδκ ηαηαβναθή ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ. Ζ ζενάνπδζδ ηςκ πνμηεναζμηήηςκ ηαζ μ 

πνμζδζμνζζιυξ ηςκ δνάζεςκ πνέπεζ κα ααζίγεηαζ ζημ πθαίζζμ δνάζδξ πμο έπεζ οζμεεηδεεί απυ 

ηδκ Δκημθή ηδξ Σγαηάνηα ηαζ κα οζμεεηεί ηδκ Ανπή ηδξ Πνμθφθαλδξ. 

 

 Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ δνάζεςκ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ απεζθχκ πνμξ ηδ 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηςκ εαθάζζζςκ ηαζ πανάηηζςκ μζημζοζηδιάηςκ ηαζ εθανιμβή ζπεδίςκ 

δνάζδξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ εαθάζζζαξ ηαζ πανάηηζαξ αζμπμζηζθυηδηαξ 

 

Σα ζπέδζα δνάζδξ πνέπεζ κα απμζημπμφκ: (1) ζηδκ μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ ηςκ εαθάζζζςκ 

ηαζ πανάηηζςκ πενζμπχκ, ιε ηδ ζοιιεημπή ηςκ ημπζηχκ ημζκμηήηςκ ηαεχξ ηαζ ζηδκ απμηνμπή 

ηαζ ιείςζδ ηδξ νφπακζδξ απυ πενζαίεξ πδβέξ, (2) ζηδκ ίδνοζδ ηαζ δζαηήνδζδ εαθάζζζςκ 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηαζ ηδκ αεζθμνζηή πνήζδ, (3) ζηδ δζελαβςβή ηδξ 

αθζείαξ ιε αεζθμνζηυ ηνυπμ, (4) ζηδ δζαζθάθζζδ ηδξ αεζθμνζηήξ θεζημονβίαξ ηςκ 

οδαημηαθθζενβεζχκ, (5) ζηδκ απμηνμπή, ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ λεκζηχκ εζδχκ, 
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(6) ζηδκ ακάπηολδ ηδξ δοκαηυηδηαξ πνήζδξ ηςκ εαθάζζζςκ βεκεηζηχκ πυνςκ,, (7) ζηδκ 

ακάπηολδ δζεεκμφξ ζοκενβαζίαξ. 

 

 Καηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ πναηηζηχκ πμο είκαζ ζοιααηέξ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ εαθάζζζαξ ηαζ 

πανάηηζαξ αζμπμζηζθυηδηαξ ζημοξ ημιείξ ηδξ αθζείαξ, ηδξ βεςνβίαξ, ημο ημονζζιμφ ηαζ ηςκ 

ιεηαθμνχκ ηαζ πανμπή ηζκήηνςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηαζ επέηηαζδ ηςκ πναηηζηχκ αοηχκ 

 

Ζ ηαηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ πναηηζηχκ πμο είκαζ ζοιααηέξ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ εαθάζζζαξ ηαζ 

πανάηηζαξ αζμπμζηζθυηδηαξ ζημοξ ημιείξ ηδξ αθζείαξ, ημο ημονζζιμφ ηαζ ηςκ ιεηαθμνχκ πνέπεζ 

κα θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ ηυζμ ηζξ ανκδηζηέξ υζμ ηαζ ηζξ εεηζηέξ επζπηχζεζξ αοηχκ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηαζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ ηίκδηνα βζα ηδ δζαηήνδζή ημοξ ηαζ ηδκ επέηηαζή ημοξ 

υπμο αοηέξ ζοιαάθθμοκ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ εαθάζζζςκ ηαζ 

πανάηηζςκ μζημζοζηδιάηςκ. 

 

 

3.4. Οικοζςζηήμαηα εζωηεπικών ςδάηων 
 

Έπεζηα απυ ιζα παναηεηαιέκδ πενίμδμ ηαηαζηνμθχκ, απμλδνάκζεςκ ηαζ βεκζηυηενδξ 

οπμαάειζζδξ ηςκ εθθδκζηχκ οβνμηυπςκ πμο έθααε πχνα απυ ηα  ηέθδ ημο 19
μο

 αζχκα ιέπνζ πενίπμο 

ημ 1970, ηαηά ηδκ μπμία πάεδηε ημοθάπζζημκ 60% ηδξ ζοκμθζηήξ οβνμημπζηήξ έηηαζδξ ηδξ πχναξ, δ 

Δθθάδα υπςξ ηαζ μζ πενζζζυηενεξ πχνεξ ηδξ Δ.Δ. ακαβκςνίγμκηαξ ημοξ πμθθαπθμφξ νυθμοξ ηαζ αλίεξ 

ηςκ οβνμημπζηχκ πυνςκ έπεζ οζμεεηήζεζ ζοβηεηνζιέκεξ πμθζηζηέξ πνμζηαζίαξ ηαζ απμηαηάζηαζήξ 

ημοξ, ζηα πθαίζζα ζεζνάξ δζεεκχκ ζοιαάζεςκ (π.π. οκεήηδ Ramsar, φιααζδ Βυκκδξ, φιααζδ 

Βζμπμζηζθυηδηαξ) ηαζ Οδδβζχκ ηδξ Δ.Δ. (Οδδβίεξ 79/409 ηαζ 92/43). Καηά ηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ 

δεηαεηίεξ έπμοκ βίκεζ ανηεηέξ εεηζηέξ εκένβεζεξ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ηαηαβναθήξ ηαζ αλζμθυβδζδξ 

ηςκ οπανπυκηςκ οβνμημπζηχκ πχνςκ ηδξ πχναξ, εκχ ανίζημκηαζ οπυ οθμπμίδζδ ηα πνχηα 

πνμβνάιιαηα απμηαηάζηαζδξ οβνμηυπςκ ζηδκ Δθθάδα. ηζξ εεηζηέξ δνάζεζξ πμο έθααακ πχνα ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα, ζδιακηζηυηενεξ εεςνμφκηαζ δ ίδνοζδ ημο Δθθδκζημφ Κέκηνμο Βζμηυπςκ – 

Τβνμηυπςκ, δ απμβναθή ηςκ Δθθδκζηχκ Τβνμηυπςκ (έηηαζδξ > 1 εηηανίμο), δ ζοιπενίθδρδ 

ιεβάθμο ιένμοξ ηςκ οβνμηυπςκ αοηχκ ζημκ εεκζηυ ηαηάθμβμ ηςκ πενζμπχκ πμο πνμηείκμκηαζ βζα 

έκηαλδ ζημ δίηηομ ΦΤΖ 2000, ηαζ πμθφ πνυζθαηα, δ εηπυκδζδ Δεκζηήξ ηναηδβζηήξ βζα ημοξ 

οβνμημπζημφξ πυνμοξ. Πανά ηα ζδιακηζηά εεηζηά αήιαηα πμο έπμοκ βίκεζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ εθθδκζηχκ οβνμηυπςκ ζοκεπίγεζ κα ανίζηεηαζ οπυ ηαεεζηχξ οπμαάειζζδξ 

θυβς ηδξ επίδναζδξ ζεζνάξ παναβυκηςκ (δζαηαναπή οδνμθμβζημφ ηαεεζηχημξ, νφπακζδ απυ αζηζηά ή 

αζμιδπακζηά απυαθδηα, αβνμπδιζηή νφπακζδ, ηαηαπαηήζεζξ, ηαηαζηνμθέξ η.θπ), μζ μπμίμζ 

ζοκδέμκηαζ ζοπκά ιε ηδκ πθδιιεθή εθανιμβή ηδξ πενζααθθμκηζηήξ κμιμεεζίαξ ηαζ ιε ηδ ιδ 

εκζςιάηςζδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ δζάζηαζδξ ζηζξ επζιένμοξ ακαπηολζαηέξ πμθζηζηέξ.   

φιθςκα ιε ηδκ Δεκζηή ζηναηδβζηή βζα ημοξ οβνμημπζημφξ πυνμοξ μζ επζπεζνδζζαημί ζηυπμζ πμο 

ηίεεκηαζ πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί δ δζαηήνδζδ ηαζ ακυνεςζδ ηςκ θεζημονβζχκ ηαζ αλζχκ ηςκ 

εθθδκζηχκ οβνμηυπςκ πενζθαιαάκμοκ: 

 

1. Σμκ ηαεμνζζιυ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ζημοξ ζδιακηζηυηενμοξ οβνμηυπμοξ ηδξ πχναξ ηαζ ηδ 

δζαπείνζζδ ηςκ πενζμπχκ αοηχκ. 

2. Σδκ πνυθδρδ ηδξ οπμαάειζζδξ ηςκ οβνμηυπςκ απυ ένβα ηαζ δναζηδνζυηδηεξ. 

3. Σδκ εθανιμβή αεζθμνζηχκ δζαπεζνζζηζηχκ πναηηζηχκ ζε υθμοξ ημοξ οβνμηυπμοξ ηδξ πχναξ ηαζ 

ηδκ ακυνεςζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ οπμααειζζιέκςκ οβνμηυπςκ. 

4. Σδκ αεζθμνζηή δζαπείνζζδ ηςκ οδαηζηχκ πυνςκ ζηζξ θεηάκεξ απμννμήξ ηςκ οβνμηυπςκ ηαζ ζηα 

ιζηνά κδζζά. 

5. Σδκ πνμχεδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ οβνμηυπςκ ηαζ δζάδμζδ ηδξ 

εθανιμβήξ ηςκ ενεοκδηζηχκ απμηεθεζιάηςκ. 

6. Σδ δζενεφκδζδ ηαζ εθανιμβή μζημκμιζηχκ ηζκήηνςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ οβνμηυπςκ. 

7. Σδκ παναημθμφεδζδ – απμβναθή ζδιακηζηχκ παναιέηνςκ δζαπείνζζδξ οβνμηυπςκ. 

8. Σδκ εκδιένςζδ, πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ βζα ημοξ εθθδκζημφξ 

οβνμηυπμοξ. 

9. Σδ δζεεκή ζοκενβαζία ζε εέιαηα δζαπείνζζδξ οβνμημπζηχκ πυνςκ. 
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Οζ ζπεηζημί ιε ηδκ πνμζηαζία ηςκ οβνμηυπςκ άλμκεξ δνάζδξ πμο πνμηείκμκηαζ ζηδκ Δεκζηή 

ηναηδβζηή βζα ηδ Βζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, δζαηνίκμκηαζ ζε  δφμ ηαηδβμνίεξ: α) Άλμκεξ δνάζδξ πμο 

αθμνμφκ ζηδ δζελμδζηή ηαηαβναθή, εηηίιδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ εζςηενζηχκ οδάηςκ ηδξ πχναξ ιαξ ηαζ α) Άλμκεξ δνάζδξ πμο 

αθμνμφκ ζηδ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ υθςκ ηςκ ηφπςκ 

μζημζοζηδιάηςκ εζςηενζηχκ οδάηςκ ηδξ πχναξ ιαξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αεζθμνζηή πνήζδ ημο 

κενμφ ηαζ ηςκ άθθςκ θοζζηχκ πυνςκ πμο επδνεάγμοκ ή επδνεάγμκηαζ απυ ημοξ οβνμηυπμοξ. 

 

Σηόρνο: Η θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ εζσηεξηθώλ 

πδάησλ (πνηακώλ, ιηκλώλ, πγξνηόπσλ θιπ) ηεο ρώξαο καο. θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε ή/θαη 

αύμεζή ηεο.. 

 

 

3.4.1. Καηαγξαθή θαη εθηίκεζε βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο νηθνζπζηεκάησλ εζσηεξηθώλ πδάησλ 

 

Σηόρνο: Ζ πθήνδξ ηαηαβναθή, εηηίιδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ υθςκ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ εζςηενζηχκ οδάηςκ ηδξ πχναξ ιαξ. 

 

Ζ αζμπμζηζθυηδηα ηςκ οβνμηυπςκ ηδξ πχναξ ιαξ  εεςνείηαζ ζδζαίηενα ορδθή, πανά ημ 

βεβμκυξ υηζ οπάνπμοκ αηυιδ ζδιακηζηά ηεκά ζηδ βκχζδ πμο αθμνά ηδ ζφκεεζδ ζοβηεηνζιέκςκ 

ηαλζκμιζηχκ μιάδςκ (π.π. αζπυκδοθα).  Ζ ζοκεζζθμνά ηςκ οβνμηυπςκ ζηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ δεκ ελακηθείηαζ ζηα απμηθεζζηζηά οβνμημπζηά είδδ θοηχκ ηαζ γχςκ, αθμφ ιεβάθμ 

ιένμξ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ηςκ πενζαίςκ αθθά ηαζ ηςκ εαθάζζζςκ μζημζοζηδιάηςκ ελανηάηαζ ζε 

ιζηνυηενμ ή ιεβαθφηενμ ααειυ απυ οβνμημπζηά μζημζοζηήιαηα ζε ηάπμζα θάζδ ημο αζμθμβζημφ ημο 

ηφηθμο. Γζα ημ θυβμ αοηυ, δ ηαηαβναθή, εηηίιδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ηςκ εθθδκζηχκ οβνμηυπςκ πνέπεζ κα απμηεθεί ζδιακηζηή πνμηεναζυηδηα ηδξ Δεκζηήξ 

ηναηδβζηήξ βζα ηδ Βζμπμζηζθυηδηα. Γζα ηδκ επίηεολδ ηημο ζηυπμο αοημφ, ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί δ 

οπάνπμοζα ενεοκδηζηή ειπεζνία ηςκ ζπεηζηχκ ενεκδηζηχκ θμνέςκ (Πακεπζζηήιζα, ΔΚΘΔ, ΔΘΗΑΓΔ, 

ΗΘΑΒΗΚ) ηαζ πενζααθθμκηζηχκ μνβακχζεςκ πμο δζελάβμοκ ένεκεξ βζα ζοβηεηνζιέκεξ ηαλζκμιζηέξ 

μιάδεξ ζε ζοκενβαζία ιε ηα ανιυδζα οπμονβεία (ΠΔΥΧΓΔ ηαζ Γεςνβίαξ) ηαζ ημ ΔΚΒΤ. Ζ 

αλζμπμίδζδ ηαζ επέηηαζδ ηδξ οπάνπμοζαξ οπμδμιήξ μνβάκςζδξ ηδξ πθδνμθμνίαξ (αάζεζξ δεδμιέκςκ 

ηαζ Γεςβναθζηά οζηήιαηα Πθδνμθμνζχκ), ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ημ πνχημ αήια βζα ηδκ εηηίιδζδ 

ηςκ ενεοκδηζηχκ ακαβηχκ ηαζ ηδ πάναλδ ιζαξ νεαθζζηζηήξ ζηναηδβζηήξ ηάθορήξ ημοξ ιέζα ζηα 

επυιεκα έηδ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Γζεκένβεζα ιεθεηχκ ηαηαβναθήξ ηαζ αλζμθυβδζδξ υθςκ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ εζςηενζηχκ οδάηςκ ηδξ πχναξ ιαξ 

 

Με ελαίνεζδ ημοξ ιεβάθμοξ οβνμηυπμοξ ηδξ Δθθάδαξ (ζδίςξ αοημφξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδ 

φιααζδ Ραιζάν), δεκ έπμοκ αηυιδ δζελαπεεί ζοκημκζζιέκεξ ένεοκεξ βζα ηδκ ηαηαβναθή ηαζ 

αλζμθυβδζδ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζημοξ εθθδκζημφξ οβνμηυπμοξ. Οζ 

ένεοκεξ αοηέξ εεςνμφκηαζ απαναίηδηεξ πνμηεζιέκμο κα εηηζιδεεί  μ πναβιαηζηυξ αζμθμβζηυξ 

πθμφημξ ηςκ εθθδκζηχκ οβνμηυπςκ ηαζ κα ηαεμνζζεμφκ μζ πνμηεναζυηδηεξ πνμζηαζία ηαζ 

δζαπείνζζήξ ημο. Οζ ιέπνζ ζήιενα πνμζπάεεζεξ ηαθφπημοκ απμζπαζιαηζηά ηάπμζεξ ηαλζκμιζηέξ 

μιάδεξ (π.π. πμοθζά ηαζ ράνζα), είηε θυβς μζημκμιζημφ εκδζαθένμκημξ είηε θυβς εεκζηχκ 

οπμπνεχζεςκ απέκακηζ ζε δζεεκείξ ζοκεήηεξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ μδδβεί ζοπκά ζε ζηνεαθή 

εηηίιδζδ ηςκ μζημθμβζηχκ θεζημονβζχκ ηαζ αλζχκ ηςκ οβνμημπζηχκ μζημζοζηδιάηςκ, 

επδνεάγμκηαξ ανκδηζηά ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ πμθζηζηχκ δζαπείνζζδξ ηαζ πνμζηαζίαξ. Γζα 

πανάδεζβια, δ ζδιαζία ηςκ ιζηνχκ οβνμηυπςκ (έηηαζδξ < 1 εηηανίμο) βζα ηδ ζοκεηηζηυηδηα ημο 

δζηηφμο οβνμηυπςκ ιζαξ πενζμπήξ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ παίγεζ απμθαζζζηζηυ νυθμ ζημ ηαεεζηχξ 

δζαηήνδζδξ  ιεβάθμο ανζειμφ μνβακζζιχκ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ πενζμνζζιέκεξ δοκαηυηδηεξ 

δζαζπμνάξ (π.π. αιθίαζα, οδνυαζα αζπυκδοθα) δεκ απμηεθεί ζήιενα ακηζηείιεκμ ένεοκαξ ηαζ 

αλζμθυβδζδξ, ιε απμηέθεζια ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ εθθδκζηήξ οβνμημπζηήξ  αζμπμζηζθυηδηαξ κα 

ακηζιεηςπίγεζ αολδιέκμοξ ηζκδφκμοξ ημπζηχκ ελαθακίζεςκ. 
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 Ακάπηολδ ζοζηήιαημξ δεζηηχκ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ 

μζημζοζηδιάηςκ αοηχκ 

 

Ζ ακάπηολδ ζοζηήιαημξ δεζηηχκ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ οβνμημπζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ, απμηεθεί 

πνμτπυεεζδ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή ηαηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ημο δοκαιζημφ ζηήνζλδξ ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ ζημ ζφκμθμ ηςκ οβνμημπζηχκ εηηάζεςκ ηδξ πχναξ. Ζ πνήζδ ηαηάθθδθςκ 

αζμθμβζηχκ ή πενζααθθμκηζηχκ δεζηηχκ επζηνέπεζ ηδ βνήβμνδ ηαζ αηνζαή εηηίιδζδ ηδξ 

μζημθμβζηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ οβνμημπζηχκ μζημζοζηδιάηςκ, ηαεζζηχκηαξ εθζηηή ηδκ ηάθορδ 

ιεβάθμο ανζειμφ δεζβιαημθδπηζηχκ εέζεςκ. Ζ ακάπηολδ ηέημζςκ δεζηηχκ βζα ημοξ εθθδκζημφξ 

οβνμηυπμοξ, έπεζ απμηεθέζεζ ακηζηείιεκμ δζελμδζηήξ ένεοκαξ ηαηά ηα ηεθεοηαία έηδ, ιε 

απμηέθεζια κα εεςνείηαζ ζήιενα εθζηηή δ οθμπμίδζδ ηέημζςκ πνμβναιιάηςκ ζε ιεβάθδ 

ηθίιαηα, ημοθάπζζημκ βζα ηάπμζμοξ ηφπμοξ οβνμηυπςκ (π.π. πμηάιζα). 

 

 Γδιζμονβία εεκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ βζα ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηςκ εζςηενζηχκ οδάηςκ 

 

διακηζηή ζοκεζζθμνά ζημκ ζοκημκζζιυ ηςκ δνάζεςκ ηαηαβναθήξ  αλζμθυβδζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ 

ηδξ εθθδκζηήξ οβνμημπζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ εα απμηεθέζεζ δ μνβακςιέκδ ζοκμθζηή ηαηαβναθή 

ηδξ οθζζηάιεκδξ επζζηδιμκζηήξ πθδνμθμνίαξ, ζηδ ιμνθή ιζαξ θεζημονβζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ, δ 

μπμία εα ιπμνμφζε κα αλζμπμζδεεί απυ ημ ενεοκδηζηυ δοκαιζηυ ηαζ ημοξ δζαπεζνζζηέξ ηςκ 

εθθδκζηχκ οβνμηυπςκ. Ήδδ ζηα πθαίζζα ηδξ οθμπμίδζδξ ηδξ πνχηδξ θάζδξ ημο πνμβνάιιαημξ 

ΦΤΖ 2000 ζηδ πχνα ιαξ έπεζ ηαηανηζζεεί αάζδ δεδμιέκςκ βζα ηζξ πενζμπέξ ημο εεκζημφ 

ηαηαθυβμο, ζηζξ μπμίεξ πενζθαιαάκμκηαζ ανηεημί οβνυημπμζ. Δπίζδξ, ζηα  πθαίζζα ημο 

πνμβνάιιαημξ πανημβνάθδζδξ ηςκ μζημηυπςκ ηςκ πενζμπχκ ημο εεκζημφ ηαηαθυβμο, έπεζ 

δδιζμονβδεεί αάζδ δεδμιέκςκ ζε Γεςβναθζηυ φζηδια Πθδνμθμνζχκ, βζα ηδ πςνζηή ηαηακμιή 

ηαζ έηηαζδ ηςκ μζημηυπςκ ζημοξ οβνμηυπμοξ ημο εεκζημφ ηαηαθυβμο. Απαζηείηαζ δ ζοιπθήνςζδ 

ηςκ αάζεςκ αοηχκ ιε δεδμιέκα βζα ηδκ πακζδζηή ηαζ πθςνζδζηή πμζηζθυηδηα ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

οβνμηυπςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ οπάνπμοζα αζαθζμβναθία βζα ηάεε εέζδ ηαζ δ επέηηαζή ημοξ χζηε κα 

ηαθφρμοκ ημ ζφκμθμ ηςκ εθθδκζηχκ οβνμηυπςκ. Ζ πνήζδ ηςκ Γεςβναθζηχκ οζηδιάηςκ 

Πθδνμθμνζχκ  ιπμνεί κα απμηεθέζεζ έκα πμθφηζιμ ενβαθείμ βζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ 

ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ηςκ εθθδκζηχκ οβνμηυπςκ, ζδζαίηενα ζε υηζ αθμνά ηδ ζοκεηηζηυηδηα ημο 

οθζζηάιεκμο δζηηφμο, ηδκ εηηίιδζδ ηςκ ηζκδφκςκ ημπζηχκ ελαθακίζεςκ πμο ακηζιεηςπίγεζ δ 

αζμπμζηζθυηδηα ζοβηεηνζιέκςκ πενζμπχκ, αθθά ηαζ βζα ηδκ ζενάνπδζδ ηςκ πνμηεναζμηήηςκ 

απμηαηάζηαζδξ ηςκ εθθδκζηχκ οβνμηυπςκ, πνμηεζιέκμο κα πνμζηαηεοεεί απμηεθεζιαηζηά μ 

εεκζηυξ αζμθμβζηυξ πθμφημξ ηςκ οβνμημπζηχκ μζημζοζηδιάηςκ. 

 

 

3.4.2. Γηαηήξεζε βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο νηθνζπζηεκάησλ εζσηεξηθώλ πδάησλ 

 

Σηόρνο: Ζ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ή/ηαζ αφλδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ υθςκ ηςκ ηφπςκ 

μζημζοζηδιάηςκ εζςηενζηχκ οδάηςκ ηδξ πχναξ ιαξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αεζθμνζηή πνήζδ ημο 

κενμφ ηαζ ηςκ άθθςκ ζπεηζηχκ πυνςκ. 

 

πςξ πνμακαθένεδηε, εηπμκήεδηε πνυζθαηα δ Δεκζηή ηναηδβζηή βζα ημοξ Τβνμημπζημφξ 

Πυνμοξ, δ μπμία ηαθφπηεζ ηα πενζζζυηενα γδηήιαηα πνμζηαζίαξ ηαζ δζαηήνδζδξ ηςκ εθθδκζηχκ 

οβνμηυπςκ. Ζ ηναηδβζηή βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ Βζμπμζηζθυηδηαξ, δνα ζοιπθδνςιαηζηά ιε ηδκ 

παναπάκς ζηναηδβζηή πνμζηαζίαξ ηςκ οβνμημπζηχκ μζημζοζηδιάηςκ, ηαθφπημκηαξ ηα επζιένμοξ 

ηεκά πμο αθμνμφκ ημοξ έιαζμοξ μνβακζζιμφξ πμο εκδζαζημφκ ή ελανηχκηαζ απυ ημοξ οβνμηυπμοξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Καηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ απεζθχκ πμο ακηζιεηςπίγεζ δ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηςκ 

μζημζοζηδιάηςκ εζςηενζηχκ οδάηςκ ζηδ πχνα ιαξ 

 

Απαζηείηαζ δ ζοκμθζηή ηαηαβναθή ηςκ απεζθχκ πμο οθίζηακηαζ ζήιενα ηα οβνμημπζηά είδδ ζημ 

ζφκμθμ ηςκ εθθδκζηχκ οβνμηυπςκ, ακελανηήηςξ ιεβέεμοξ, χζηε κα αλζμθμβδεμφκ μζ ηίκδοκμζ 
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ημπζηχκ ελαθακίζεςκ ακά πενζμπή, ιε αάζδ ηδ βεςιεηνία ημο ιςζασημφ ηςκ οβνμημπζηχκ 

εηηάζεςκ (απυζηαζδ ιεηαλφ βεζημκζηχκ οβνμηυπςκ, ααειυξ ζοκεηηζηυηδηαξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

δοκαηυηδηεξ δζαζπμνάξ ηδξ οβνμημπζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ, ηαηάζηαζδ ιεηαπθδεοζιχκ 

απεζθμφιεκςκ εζδχκ). Απαζηείηαζ επίζδξ δ εκζςιάηςζδ ηδξ δζάζηαζδξ ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ 

οβνμημπζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ ζημ πςνμηαλζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ ζηζξ ημιεαηέξ πμθζηζηέξ 

αλζμπμίδζδξ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ, χζηε κα ανεμφκ μζ ααζζηέξ αζηίεξ οπμαάειζζδξ ηςκ 

οθζζηάιεκςκ οβνμηυπςκ ηαζ κα παναπεμφκ πμθζηζηέξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ αζηίςκ αοηχκ. 

 

 Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ δνάζεςκ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ απεζθχκ αοηχκ ηαζ 

ζενάνπδζδ πνμηεναζμηήηςκ βζα θήρδ ιέηνςκ 

 

ε υηζ αθμνά ζηδ αζμπμζηζθυηδηα, είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυξ μ ηαεμνζζιυξ πνμηεναζμηήηςκ 

απμηαηάζηαζδξ ζε επίπεδμ πενζθενεζαημφ ζπεδζαζιμφ, πνμηεζιέκμο κα επζθεβμφκ μζ 

εκδεδεζβιέκεξ ηαηά πενίπηςζδ δνάζεζξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ απεζθχκ.  ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή 

πζζηεφεηαζ υηζ εα απμαεί ζδζαίηενα πνήζζιδ δ εθανιμβή ηδξ κέαξ Οδδβίαξ Πθαίζζμ βζα ημοξ 

οδάηζκμοξ πυζμοξ, δ μπμία πνμςεεί ηδκ μθμηθδνςιέκδ ακηζιεηχπζζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ 

πνμαθδιάηςκ ζε επίπεδμ θεηάκδξ απμννμήξ πμηαιμφ ηαζ οδαηζημφ δζαιενίζιαημξ, δίκμκηαξ 

έιθαζδ ζηδ δζαζθάθζζδ ηδξ μζημθμβζηήξ ζζμννμπίαξ ηςκ οδάηζκςκ μζημζοζηδιάηςκ. Με αάζδ 

ηδκ μδδβία αοηή, μ πενζθενεζαηυξ ζπεδζαζιυξ (ζε ιεβάθμ ααειυ μζ Πενζθένεζεξ ηδξ πχναξ 

ζοιπίπημοκ ιε ηα οδαηζηά δζαιενίζιαηα), εα πνέπεζ κα θαιαάκεζ οπυρδ ηζξ ακάβηεξ ηςκ 

οβνμημπζηχκ μζημζοζηδιάηςκ ζημ ζφκμθυ ημοξ πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί μ ζηυπμξ ηδξ 

δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ ημοξ πμζηζθυηδηαξ.    

 

 Δθανιμβή ηδξ ζηναηδβζηήξ βζα ημοξ οβνμηυπμοξ ηαζ πνυζεεηςκ ζπεδίςκ δνάζδξ βζα ηδκ 

πνμζηαζία ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ εζςηενζηχκ οδάηςκ 

 

οιπθδνςιαηζηά ιε ημοξ ζηυπμοξ ηδξ Δεκζηήξ ηναηδβζηήξ  βζα ημοξ οβνμημπζημφξ πυνμοξ, εα 

πνέπεζ κα οθμπμζδεμφκ ζπέδζα δνάζδξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ εζδχκ πνμηεναζυηδηαξ πμο 

ελανηχκηαζ απυ ημοξ οβνμηυπμοξ, ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ δζαζθάθζζδξ ηαηάθθδθςκ εκδζαζηδιάηςκ 

ακαπαναβςβήξ, ηνμθμθδρίαξ ηαζ ηαηαθοβίμο, ηαεχξ ηαζ ηδξ άνζδξ ηςκ αζηίςκ πμο μδδβμφκ ζε 

οπμαάειζζδ ηςκ πθδεοζιχκ ημοξ. Σα ζπέδζα αοηά εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηά ημ δοκαηυκ 

μθμηθδνςιέκα βζα ηάεε είδμξ ή μιάδα εζδχκ ιε ημζκέξ μζημθμβζηέξ απαζηήζεζξ ηαζ κα 

ζηδνίγμκηαζ ζηδ βκχζδ ηςκ ηνίζζιςκ παναιέηνςκ ηδξ πθδεοζιζαηήξ μζημθμβίαξ ηςκ εζδχκ 

αοηχκ, πνμηεζιέκμο κα ηαηαθήβμοκ ζε νεαθζζηζηέξ ηαζ ηεηιδνζςιέκεξ δνάζεζξ μζ μπμίεξ εα 

ελαζθαθίζμοκ ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ πθδεοζιζαηήξ ζζμννμπίαξ ηαζ ηαηακμιήξ ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ εζδχκ. 

 

 Καηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ πναηηζηχκ αλζμπμίδζδξ ηςκ αζμθμβζηχκ πυνςκ ηςκ εζςηενζηχκ 

οδάηςκ πμο είκαζ ζοιααηέξ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ εαθάζζζαξ ηαζ πανάηηζαξ αζμπμζηζθυηδηαξ ηαζ 

πανμπή ηζκήηνςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηαζ επέηηαζδ ηςκ πναηηζηχκ αοηχκ 

 

Γεδμιέκμο υηζ πμθθέξ απυ ηζξ παναδμζζαηέξ πναηηζηέξ αλζμπμίδζδξ ηςκ αζμθμβζηχκ πυνςκ ηςκ 

οβνμηυπςκ εεςνμφκηαζ ζοιααηέξ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ (βζα πανάδεζβια, δ 

δζαπείνζζδ ηαθαιχκςκ πμο αζημφζακ παναδμζζαηά μζ αθζείξ ηαζ ηηδκμηνυθμζ ζημοξ εθθδκζημφξ 

οβνμηυπμοξ είπε εοενβεηζηή επίδναζδ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ εηενμβέκεζαξ ηςκ εκδζαζηδιάηςκ ημοξ 

ηαζ ζηδκ οπμζηήνζλδ ζδιακηζηήξ πμζηζθίαξ θοηχκ ηαζ γχςκ), είκαζ απαναίηδηδ δ ηαηαβναθή ηαζ 

αλζμθυβδζδ ηςκ πναηηζηχκ αοηχκ, πνμηεζιέκμο κα επζθεβμφκ εηείκεξ πμο ηαηά πνμηεναζυηδηα 

εα πνέπεζ κα εκζζποεμφκ χζηε κα ζοκεπίζμοκ κα αζημφκηαζ ζηζξ ζδιενζκέξ ημζκςκζημ-

μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ. Ζ άζηδζδ ηέημζςκ δναζηδνζμηήηςκ εα ιπμνμφζε κα εκζζποεεί είηε ιέζς 

ηςκ αβνμπενζααθθμκηζηχκ ηακμκζζιχκ ηδξ Δ.Δ., είηε ιέζα απυ ηδ θεζημονβία ηςκ Φμνέςκ 

Γζαπείνζζδξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, ζηα πθαίζζα ημο ζπεδζαζιμφ ηαζ εθανιμβήξ 

ζοβηεηνζιέκςκ δζαπεζνζζηζηχκ ιέηνςκ (π.π. εα ιπμνμφζε κα πνμςεείηαζ δ εθεβπυιεκδ αυζηδζδ 

οβνμημπζηχκ εηηάζεςκ, ιε αάζδ δζαπεζνζζηζηά ζπέδζα αυζηδζδξ, ιέζς ζοιαμθαίςκ ιε ημοξ 

εκδζαθενυιεκμοξ ηηδκμηνυθμοξ).  

 

 Πνμχεδζδ αεζθμνζηήξ πνήζδξ οδάηζκςκ πυνςκ 
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Ζ ελάνηδζδ ηδξ οβνμημπζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ απυ ηζξ πνήζεζξ βδξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ πμο 

θαιαάκμοκ πχνα εκηυξ ηςκ οβνμηυπςκ αθθά ηαζ ζηδ θεηάκδ απμννμήξ ημοξ επζαάθθεζ ηδκ 

ελαζθάθζζδ ηδξ αεζθμνζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ οδάηζκςκ πυνςκ (επζθακεζαηχκ ηαζ οπυβεζςκ) 

πνμηεζιέκμο κα πνμζηαηεοεμφκ ηυζμ μζ ίδζμζ μζ οβνυημπμζ, υζμ ηαζ δ ζπεηζγυιεκδ ιε αοημφξ 

αζμπμζηζθυηδηα. Ζ μνεή εθανιμβή ηδξ Οδδβίαξ Πθαίζζμ βζα ημοξ οδάηζκμοξ πυνμοξ, δ μπμία 

εεζπίγεζ ζοβηεηνζιέκεξ πνμδζαβναθέξ πνήζδξ ηςκ επζθακεζαηχκ ηαζ οπυβεζςκ κενχκ, 

πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθίγεηαζ δ μζημθμβζηή ζζμννμπία ηςκ οβνμημπζηχκ εηηάζεςκ, εηηζιάηαζ 

υηζ εα απμηεθέζεζ πανάβμκηα απμθαζζζηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ αεζθμνζηήξ πνήζδξ 

ηςκ κενχκ, ιε εοενβεηζηά απμηεθέζιαηα βζα ηδκ οβνμημπζηή αζμπμζηζθυηδηα. ηδκ ηαηεφεοκζδ 

ηδξ εκανιυκζζδξ ηςκ πναηηζηχκ δζαπείνζζδξ ηςκ οδάηζκςκ πυνςκ ιε ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ 

παναπάκς μδδβίαξ, εηηζιάηαζ υηζ εα απαζηδεεί ζοκημκζζιυξ ηςκ θμνέςκ πμο ειπθέημκηαζ ζηδ 

δζαπείνζζδ ημο οδαηζημφ δοκαιζημφ ηδξ πχναξ (φδνεοζδ, άνδεοζδ, παναβςβή εκένβεζαξ, αθζεία 

η.θπ), χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ ζοκεηή δζαπείνζζδ ηαζ αλζμπμίδζή ημοξ, ιε ζςζηή ζενάνπδζδ ηςκ 

πνμηεναζμηήηςκ πνήζδξ, ζηζξ μπμίεξ εα πνέπεζ κα ζοβηαηαθέβεηαζ ηαζ δ ακάβηδ ζηήνζλδξ ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ. Άθθςζηε, απυ ημ Ν. 1739/87 βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ οδαηζηχκ πυνςκ, 

πνμαθέπεηαζ υηζ ζε πενίπηςζδ πμο οδαηζημί πυνμζ έπμοκ παναηηδνζζεεί πνμζηαηεοηέμζ απυ 

ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ ή δζεεκείξ ζοιαάζεζξ, δ  δέζιεοζδ μνζζιέκδξ πμζυηδηαξ κενμφ ιε ζημπυ 

ηδκ πνμζηαζία ηαζ δζαηήνδζδ ημο οδαηζημφ μζημζοζηήιαημξ, θμβίγεηαζ ςξ πνήζδ ηαζ ιπμνεί κα 

παναηηδνζζεεί ςξ πνχηδξ πνμηεναζυηδηαξ ιε Κμζκή Τπμονβζηή απυθαζδ ηςκ Τπμονβχκ 

Γεςνβίαξ, ΠΔΥΧΓΔ ηαζ Ακάπηολδξ. Οζ θμνείξ πμο ειπθέημκηαζ ζηα γδηήιαηα δζαπείνζζδξ ηςκ 

οδαηζηχκ πυνςκ ζηδ πχνα ιαξ είκαζ ηα Τπμονβεία Γεςνβίαξ, ΠΔΥΧΓΔ, Ακάπηολδξ, μζ 

Πενζθένεζεξ, δ δεοηενμαάειζα ηαζ δ πνςημαάειζα αοημδζμίηδζδ. Σα ενεοκδηζηά ζδνφιαηα ηαζ 

ζκζηζημφηα (ΔΚΒΤ, ΔΘΗΑΓΔ, ΔΚΘΔ) πναβιαημπμζμφκ ένεοκεξ ηαζ πανέπμοκ ζοιαμοθέξ ηυζμ 

βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ οδάηζκςκ πυνςκ υζμ ηαζ βζα ηδ δζαπείνζζή ημοξ. Σμ δίηηομ ηςκ 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ηδξ πχναξ ιαξ ανίζηεηαζ αηυιδ ζημ ζηάδζμ ηδξ εεζιμεέηδζδξ ηαζ 

ςξ εη ημφημο δεκ έπμοκ αηυιδ θεζημονβήζεζ μζ ιδπακζζιμί δζαπείνζζδξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ 

πενζμπχκ, μφηε έπμοκ εηδμεεί μζ ηακμκζζηζηέξ δζαηάλεζξ ιε αάζδ ηζξ μπμίεξ εα ιπμνεί κα αζηδεεί 

απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζδ ηαζ πνμζηαζία ημοξ. Ζ ακεπάνηεζα αοηή δδιζμονβεί ζδιακηζηά 

πνμαθήιαηα ηυζμ ζημοξ ίδζμοξ ημοξ πνμζηαηεοηέμοξ οβνμηυπμοξ υζμ ηαζ ζηδκ ελανηχιεκδ απυ 

αοημφξ αζμπμζηζθυηδηα. Θα πνέπεζ άιεζα κα επζηαποκεμφκ μζ δζαδζηαζίεξ εεζιμεέηδζδξ ηαζ 

θεζημονβίαξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, χζηε κα δδιζμονβδεμφκ μζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ 

άζηδζδ απμηεθεζιαηζηχκ ηαζ μθμηθδνςιέκςκ δνάζεςκ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ηαζ 

δζαηήνδζδξ ηςκ οβνμημπζηχκ εκδζαζηδιάηςκ ηαζ εζδχκ.  

 

 

3.5. Αλπικά και ςποαλπικά οικοζςζηήμαηα 
 

Οζ αθπζηέξ εηηάζεζξ ζηδκ Δθθάδα ηαηαθαιαάκμοκ έηηαζδ 4.400.577 ζηνέιιαηα (3, 3%). Σα 

αθπζηά ηαζ οπμαθπζηά μζημζοζηήιαηα πανμοζζάγμοκ ιζα ζεζνά παναηηδνζζηζηά πμο ημοξ πνμζδίδμοκ 

ζδζαίηενδ ζδιαζία υζμκ αθμνά ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Διθακίγμοκ ορδθυ 

εκδδιζζιυ (ηονίςξ υζμκ αθμνά ζηδ πθςνίδα ημοξ ηαζ ηδ ζοκδευιεκδ ιε αοηή πακίδα), πμο ζηδκ 

Δθθάδα θυβς ηδξ παθαζμβεςβναθζηήξ ηαζ παθαζμηθζιαημθμβζηήξ ζζημνίαξ ηδξ είκαζ αηυιδ 

ιεβαθφηενμξ. Πανάθθδθα δ Δθθάδα δζαεέηεζ ιεβάθμ ανζειυ ηέημζςκ μζημζοζηδιάηςκ ηαεχξ 

οπάνπμοκ πενίπμο 30 αμοκά πάκς απυ ημ ορυιεηνμ ηςκ 2000 ιέηνςκ. 

 

Σηόρνο: Η θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο ησλ αιπηθώλ θαη ππναιπηθώλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε ή/θαη αύμεζή ηεο. 

 

 

3.5.1. Καηαγξαθή θαη εθηίκεζε βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο αιπηθώλ θαη ππναιπηθώλ 

νηθνζπζηεκάησλ 

 

Σηόρνο: Ζ πθήνδξ ηαηαβναθή, εηηίιδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ υθςκ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ηςκ αθπζηχκ ηαζ οπμαθπζηχκ μζημζοζηδιάηςκ ηδξ πχναξ ιαξ. 

 

Ζ ένεοκα πμο αθμνά ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηςκ αθπζηχκ ηαζ οπμαθπζηχκ 

μζημζοζηδιάηςκ είκαζ απμζπαζιαηζηή ακ ηαζ έπεζ ζοβηεκηνςεεί πθήεμξ δεδμιέκςκ ζπεηζηά ιε ηδκ 
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πακίδα ηαζ ηδ πθςνίδα ημοξ. Δηείκμ πμο απμοζζάγεζ ζε εεκζηυ επίπεδμ είκαζ δ αλζμθυβδζδ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ αοηχκ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ, δ φπανλδ ιζαξ εεκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ βζα 

αοηά, ηαεχξ ηαζ ιία ζοκμθζηή εηηίιδζδ ηςκ απεζθχκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ. Πανυθμ πμο οπάνπμοκ 

ανηεηά δεδμιέκα βζα ηδκ ηαηάζηαζδ αοηχκ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ απέπμοιε πμθφ απυ ημ κα 

δζαεέημοιε πθήνδ (πςνζηά ηαζ πνμκζηά) εζηυκα ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηάξ ημοξ ηαζ 

ηςκ απεζθχκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ. Οζ παναηάης άλμκεξ δνάζδξ ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ 

απμηεθεζιαηζηά ζηδκ ηαηεφεοκζδ πνμζηαζίαξ αοηχκ ηςκ εοπαεχκ μζημζοζηδιάηςκ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ακάπηολδ ζοζηήιαημξ ηαηαβναθήξ, δεζηηχκ ηαζ αλζμθυβδζδξ, ηαζ παναημθμφεδζδξ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ αθπζηχκ ηαζ οπμαθπζηχκ μζημζοζηδιάηςκ ηδξ πχναξ ιαξ 

 

Ζ ζοκέπζζδ ηδξ ηαηαβναθήξ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ αθπζηχκ ηαζ 

οπμαθπζηχκ μζημζοζηδιάηςκ ηαζ δ εκίζποζδ ηδξ ένεοκαξ ηδξ ιεθέηδξ ημοξ είκαζ απαναίηδηδ ζημ 

πθαίζζμ ακάπηολδξ ζοζηήιαημξ δεζηηχκ αλζμθυβδζδξ ηαζ παναημθμφεδζδξ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηάξ ημοξ. 

 

 Γδιζμονβία εεκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ βζα ηα αθπζηά ηαζ οπμαθπζηά μζημζοζηήιαηα 

 

Ζ δδιζμονβία ηδξ εεκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ (ζημ πθαίζζμ ηδξ εεκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ βζα ηδ 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα) εα επζηνέρεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή ηαζ αλζυπζζηδ παναημθμφεδζδ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ ημοξ ηαζ εα δζεοημθφκεζ ηδ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ ημοξ 

πμζηζθυηδηαξ. Σα ζπεηζηά ενεοκδηζηά ζδνφιαηα ιπμνμφκ κα ζοκενβαζημφκ ηυζμ ζηδκ εηπυκδζδ 

ηςκ ενεοκχκ υζμ ηαζ ζημκ ειπθμοηζζιυ αοηήξ ηδξ αάζδξ. 

 

 

3.5.2. Γηαηήξεζε βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο αιπηθώλ θαη ππναιπηθώλ νηθνζπζηεκάησλ 

 

Σηόρνο: Ζ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ή / ηαζ αφλδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ υθςκ ηςκ 

αθπζηχκ ηαζ οπμαθπζηχκ μζημζοζηδιάηςκ ηδξ πχναξ ιαξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ οζμεέηδζδ ιέηνςκ 

βζα ηδκ πνμχεδζδ πνήζεςκ ζοιααηχκ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, αθθά ηαζ 

βεκζηυηενα ημο μνεζκμφ ημπίμο, υζμκ αθμνά ζηδ ηηδκμηνμθία ηαζ ηζξ ροπαβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. 

 

Ζ θήρδ ιέηνςκ πνέπεζ κα ααζζζηεί ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ ηαηαβναθήξ ηαζ εηηίιδζδξ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ αθπζηχκ ηαζ οπμαθπζηχκ μζημζοζηδιάηςκ χζηε κα ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε 

απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ μζ οθζζηάιεκεξ ή εκ δοκάιεζ απεζθέξ βζα αοηά. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ακαβκχνζζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηαζ ζενάνπδζδ ηςκ απεζθχκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηα αθπζηά ηαζ 

οπμαθπζηά μζημζοζηήιαηα ηαζ ημ μνεζκυ ημπίμ εκ βέκεζ 

 

Οζ ηονζυηενεξ απεζθέξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηα αθπζηά ηαζ οπμαθπζηά μζημζοζηήιαηα ζηδκ 

Δθθάδα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακελέθεβηηδ ανηεηέξ θμνέξ άζηδζδ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ, ηδκ 

ημονζζηζηή πίεζδ (πζμκμδνμιζηά ηέκηνα, αολδιέκμξ ανζειυξ επζζηεπηχκ), ηαζ δ ζοθθμβή εζδχκ 

απυ εναζζηέπκεξ ηαζ ενεοκδηέξ(ζοπκά πανάκμιδ). Ζ δζαπείνζζδ ηςκ θοζζηχκ ηαζ διζ-θοζζηχκ 

θζααδζχκ (ανζειυξ γχςκ, ζοπκυηδηα ηαζ πνυκμξ αυζηδζδξ) παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ 

δζαηήνδζή ημοξ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηάξ ημοξ. Ζ ήπζα αυζηδζδ παίγεζ βεκζηά 

νοειζζηζηυ νυθμ, ηαζ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδ δζαηήνδζδ ηςκ δοκαιζηχκ δζενβαζζχκ ημο 

θζααδζημφ μζημζοζηήιαημξ. Ακηίεεηα, δ οπεναυζηδζδ, πνμηαθεί οπμαάειζζδ ηδξ αθάζηδζδξ ηαζ 

ημο εδάθμοξ ηαζ ιπμνεί κα επζηαπφκεζ ηδ δζάανςζδ. Ζ οπεναυζηδζδ μδδβεί ζε ελαθάκζζδ ηςκ 

ηαηακαθχζζιςκ απυ ηα θοημθάβα εζδχκ ηαζ ζε οπμαάειζζδ ημο εδάθμοξ, εκχ δ οπμαυζηδζδ 

μδδβεί ζε οπεναμθζηή ακάπηολδ ιδ ηαηακαθχζζιςκ εζδχκ. Δπμιέκςξ είκαζ απαναίηδηδ δ 
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αλζμθυβδζδ αοηχκ ηςκ απεζθχκ ηαζ μ ηαηανηζζιυξ πνμδζαβναθχκ ηαζ πενζμνζζιχκ βζα ηδκ 

ηηδκμηνμθία, ηζξ ημονζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηδκ ζοθθμβή. 

 

 Πνμχεδζδ δνάζεςκ ζοιααηχκ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αθπζηήξ ηαζ οπμαθπζηήξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ηαζ ηδξ θοζζμβκςιίαξ ημο μνεζκμφ ημπίμο ηαζ πανμπή ηζκήηνςκ ζημοξ πνήζηεξ ηςκ 

αθπζηχκ ηαζ οπμαθπζηχκ μζημζοζηδιάηςκ βζα ηέημζεξ δνάζεζξ 

 

Γζα ηάεε αθπζηυ ή οπμπαθπζηυ μζημζφζηδια πνέπεζ κα εηπμκδεεί ζπέδζμ δνάζεςκ πμο εα 

ζοιαάθθεζ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ημοακάθμβα ιε ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηάεε 

πενζμπήξ. Αοηά ηα ζπέδζα δνάζδξ πνέπεζ κα πενζθαιαάκμοκ ηδ πςνμεέηδζδ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ, υπςξ ηαζ ημ πνμκζηυ ηαηαιενζζιυ ημοξ, ηαεχξ ηαζ πενζμνζζιμφξ ηαζ εθέβπμοξ 

ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο οπμααειίγμοκ ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα αοηχκ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ. 

Σέθμξ, δ απμηεθεζιαηζηή αλζμθυβδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ ζπεηζηχκ δνάζεςκ εα 

δζεοημθοκεεί απυ ηδκ αλζμπμίδζδ ημο ζοζηήιαημξ δεζηηχκ ηαζ παναημθμφεδζδξ βζα ηδκ 

ηαηάζηαζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ αοηχκ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ. Πανάθθδθα πνέπεζ κα 

δμεμφκ ηίκδηνα ζημοξ πνήζηεξ ηςκ αθπζηχκ ηαζ οπμαθπζηχκ μζημζοζηδιάηςκ (ηηδκμηνυθμοξ) 

βζα ηδκ οζμεέηδζδ δνάζεςκ ζοιααηχκ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 

 

3.6. Τπόγεια οικοζςζηήμαηα 
 

Σα οπυβεζα μζημζοζηήιαηα (ζπδθζέξ, αάναενα) πανμοζζάγμοκ ζδζαίηενδ ζδιαζία υζμκ αθμνά 

ζηδ αζμθμβζηή ημοξ πμζηζθυηδηα. Σμ ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ημοξ είκαζ μ ορδθυξ εκδδιζζιυξ πμο 

μθείθεηαζ ζηδκ απμιυκςζδ ημοξ. ηδκ Δθθάδα έπμοκ ηαηαβναθεί πάκς απυ 8000 οπυβεζα 

μζημζοζηήιαηα, αθθά δ πθήνδξ ηαηαβναθή ηδξ αζμθμβζηήξ ημοξ πμζηζθυηδηαξ πανμοζζάγεζ εθθείρεζξ 

ακ ηαζ έπεζ ζοβηεκηνςεεί πθήεμξ δεδμιέκςκ ζημ πθαίζζμ ενεοκδηζηχκ ενβαζζχκ. Απμοζζάγεζ υιςξ ζε 

εεκζηυ επίπεδμ δ αλζμθυβδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ αοηχκ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ, δ φπανλδ 

ιζαξ εεκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ βζα αοηά, ηαεχξ ηαζ ιία ζοκμθζηή εηηίιδζδ ηςκ απεζθχκ πμο 

ακηζιεηςπίγμοκ. 

 

Σηόρνο: Η θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο ησλ ππόγεησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε ή/θαη αύμεζή ηεο. 

 

 

3.6.1. Καηαγξαθή θαη εθηίκεζε βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο ππόγεησλ νηθνζπζηεκάησλ 

 

Σηόρνο: Ζ πθήνδξ ηαηαβναθή, εηηίιδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ υθςκ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ηςκ οπυβεζςκ μζημζοζηδιάηςκ (ζπδθαίςκ, αανάενςκ ηθπ) ηδξ πχναξ ιαξ. 

 

Πανυθμ πμο οπάνπμοκ ανηεηά δεδμιέκα βζα ηδκ ηαηάζηαζδ αοηχκ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ 

απέπμοιε πμθφ απυ ημ κα δζαεέημοιε πθήνδ (πςνζηά ηαζ πνμκζηά) εζηυκα ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηάξ ημοξ ηαζ ηςκ απεζθχκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ. Οζ παναηάης άλμκεξ δνάζδξ 

ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ απμηεθεζιαηζηά ζηδκ ηαηεφεοκζδ πνμζηαζίαξ αοηχκ ηςκ εοπαεχκ 

μζημζοζηδιάηςκ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Γζεκένβεζα ιεθεηχκ ηαηαβναθήξ ηαζ ακάπηολδ ζοζηήιαημξ αλζμθυβδζδξ, δεζηηχκ ηαζ 

παναημθμφεδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ οπυβεζςκ μζημζοζηδιάηςκ ηδξ πχναξ ιαξ 

 

Ζ ζοκέπζζδ ηδξ ηαηαβναθήξ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ οπυβεζςκ 

μζημζοζηδιάηςκ, ηαζ δ εκίζποζδ ηδξ ένεοκαξ ηδξ ιεθέηδξ ημοξ, είκαζ απαναίηδηδ ζημ πθαίζζμ 

ηδξ ακάπηολδξ ζοζηήιαημξ αλζμθυβδζδξ ηαζ δ παναημθμφεδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηάξ ημοξ. 

 

 Γδιζμονβία εεκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ βζα ηα οπυβεζα μζημζοζηήιαηα 
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Ζ δδιζμονβία ηδξ εεκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ (ζημ πθαίζζμ ηδξ εεκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ βζα ηδ 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα) εα επζηνέρεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή ηαζ αλζυπζζηδ παναημθμφεδζδ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ ημοξ ηαζ εα δζεοημθφκεζ ηδ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ ημοξ 

πμζηζθυηδηαξ. Σα ζπεηζηά ενεοκδηζηά ζδνφιαηα ιπμνμφκ κα ζοκενβαζημφκ ηυζμ ζηδκ εηπυκδζδ 

ηςκ ενεοκχκ υζμ ηαζ ζημκ ειπθμοηζζιυ αοηήξ ηδξ αάζδξ. 

 

 

3.6.2. Γηαηήξεζε βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο ππόγεησλ νηθνζπζηεκάησλ 
 

Σηόρνο: Ζ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ή / ηαζ αφλδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ υθςκ ηςκ 

οπυβεζςκ μζημζοζηδιάηςκ ηδξ πχναξ ιαξ. 

 

Ζ θήρδ ιέηνςκ πνέπεζ κα ααζζζηεί ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ ηαηαβναθήξ ηαζ εηηίιδζδξ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ οπυβεζςκ μζημζοζηδιάηςκ χζηε κα ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε απμηεθεζιαηζηυ 

ηνυπμ μζ οθζζηάιεκεξ ή εκ δοκάιεζ απεζθέξ βζα αοηά. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ακαβκχνζζδ, αλζμθυβδζδ ηαζ ζενάνπδζδ ηςκ απεζθχκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηα οπυβεζα 

μζημζοζηήιαηα ηαζ εθανιμβή ιέηνςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ απεζθχκ αοηχκ 

 

Σα οπυβεζα μζημζοζηήιαηα ζηδκ Δθθάδα ακηζιεηςπίγμοκ απεζθέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

πανάκμιδ δζμπέηεοζδ ζε αοηά θοιάηςκ ή ηδ νίρδ απμννζιιάηςκ, ηδκ ιδ μνεμθμβζηή ημονζζηζηή 

αλζμπμίδζδ ζε ηάπμζα απυ αοηά, ηαζ ημκ ιδ απμηεθεζιαηζηυ έθεβπμ ηδξ πνυζααζδξ ζε αοηά. 

Δπμιέκςξ δ εθανιμβή ιέηνςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ αοηχκ ηςκ απεζθχκ πνέπεζ κα εέηεζ 

απαβμνεφζεζξ ηαζ πενζμνζζιμφξ ζηδ δναζηδνζυηδηεξ επζαανφκμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ηςκ οπυβεζςκ μζημζοζηδιάηςκ (π.π. απαβυνεοζδ νήλδξ απμννζιιάηςκ ηαζ 

νφπακζδξ ηςκ οδνμθυνςκ μνζγυκηςκ) ηαζ εα νοειίγεζ εέιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πνυζααζδ 

ηαζ ηδκ ημονζζηζηή αλζμπμίδζδ. Σέθμξ, δ απμηεθεζιαηζηή αλζμθυβδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ 

ηςκ ζπεηζηχκ δνάζεςκ εα δζεοημθοκεεί απυ ηδκ αλζμπμίδζδ ημο ζοζηήιαημξ δεζηηχκ ηαζ 

παναημθμφεδζδξ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ οπυβεζςκ 

μζημζοζηδιάηςκ. 

 

 Γδιζμονβία εεκζηχκ πνμδζαβναθχκ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ οπυβεζςκ μζημζοζηδιάηςκ, απυ ηδ 

ζημπζά ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ ημοξ πμζηζθυηδηαξ 

 

ημ πθαίζζμ ηδξ εθανιμβήξ αοηχκ ηςκ ιέηνςκ είκαζ απαναίηδηδ δ δδιζμονβία εεκζηχκ 

πνμδζαβναθχκ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ οπυβεζςκ μζημζοζηδιάηςκ (υπμο αοηυ δεκ επδνεάγεζ 

ανκδηζηά ηδ αζμθμβζηή ημοξ πμζηζθυηδηα εκχ πανάθθδθα ζοιαάθθεζ ζηδκ ακάδεζλή ηδξ). 
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4. Ανηιμεηώπιζη απειλών ππορ ηη βιολογική ποικιλόηηηα 
 

 

4.1. Υωποηαξική πολιηική 
 

Ζ ακαγήηδζδ ηαζ πνμχεδζδ εκυξ πνμηφπμο αεζθμνζηήξ ακάπηολδξ, απμηεθεί ζήιενα 

ηεκηνζηή πμθζηζηή επζθμβή ηυζμ ζε εονςπασηυ υζμ ηαζ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ. ημ πνυηοπμ αοηυ 

εεςνείηαζ υηζ εα πνέπεζ κα ζοκδοάγμκηαζ δ πμζυηδηα ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ δ ημζκςκζηή δζηαζμζφκδ, 

ιε ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ημο παναβςβζημφ ζοζηήιαημξ. Πάκς ζηζξ ανπέξ αοηέξ ζηδνίγεηαζ δ  

πςνμηαλζηή πνμζέββζζδ πμο οζμεεηείηαζ απυ ημκ ζζπφμκηα κυιμ βζα ημ Υςνμηαλζηυ πεδζαζιυ ηαζ 

ηδκ Αεζθυνμ Υςνζηή Ακάπηολδ (Ν. 2742/99). Κεκηνζηή έκκμζα ηδξ πςνμηαλζηήξ πνμζέββζζδξ είκαζ δ 

αεζθυνμξ πςνζηή ακάπηολδ, δ μπμία ζημπεφεζ ζηδκ ηαηάθθδθδ πςνμηαλζηή μνβάκςζδ ηςκ 

ακενχπζκςκ δναζηδνζμηήηςκ, ζε ακηζζημζπία ιε ηα δζανενςηζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ, ηζξ επζθμβέξ 

ηςκ δδιυζζςκ πμθζηζηχκ ηαζ ηδκ εονφηενδ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή δοκαιζηή. Ζ αεζθυνμξ πςνζηή 

ακάπηολδ πνμτπμεέηεζ ιεθέηδ ηαζ ζπεδζαζιυ ηδξ ζοκμθζηήξ ακάπηολδξ ηαηά ημιείξ ηαζ εέιαηα, ζε 

δζάθμνα βεςβναθζηά επίπεδα (οπενεεκζηυ, εεκζηυ, πενζθενεζαηυ, ημπζηυ) ηαζ πνμκζημφξ μνίγμκηεξ. 

Έιθαζδ δίκεηαζ ζε ηνεζξ άλμκεξ πμο εεςνμφκηαζ ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδ πςνμηαλζηή 

μνβάκςζδ ηδξ εονςπασηήξ επζηνάηεζαξ ζοκμθζηά, αθθά ηαζ βζα ηζξ επζδυζεζξ ηάεε εηαίνμο. Οζ άλμκεξ 

αοημί είκαζ α) δ ζζυννμπδ πμθοηεκηνζηή ακάπηολδ ηαζ μζ ζπέζδξ πυθδξ - οπαίενμο, α) δ ζζυηδηα 

πνυζααζδξ ζηα ααζζηά δίηηοα ιεηαθμνχκ, εκένβεζαξ ηαζ ηδθεπζημζκςκζχκ ηαζ β) δ ζοκεηή δζαπείνζζδ 

ηςκ θοζζηχκ πυνςκ ηαζ ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ. Ήδδ έπεζ δζαιμνθςεεί ημ πέδζμ Ακάπηολδξ 

Κμζκμηζημφ Υχνμο (ΑΚΥ), ημ μπμίμ ζηδνίγεηαζ ζηζξ παναπάκς ανπέξ, εκχ μζ πενζζζυηενεξ πχνεξ 

ηδξ Δ.Δ. έπμοκ πνμπςνήζεζ ζηδκ ηαηάνηζζδ κέςκ εεκζηχκ ζηναηδβζηχκ πςνμηαλζημφ ζπεδζαζιμφ ηαζ 

αεζθυνμο ακάπηολδξ. Ζ Δθθάδα έπεζ ηαηανηίζεζ απυ ημ 1997 Δπζηνμπή βζα ημ Γεκζηυ Πθαίζζμ 

Υςνμηαλζημφ πεδζαζιμφ ηαζ Αεζθυνμο Ακάπηολδξ, δ μπμία πνυζθαηα πανέδςζε ηδκ εζζήβδζδ βζα 

ημ Γεκζηυ Πθαίζζμ Υςνμηαλζημφ πεδζαζιμφ ηαζ Αεζθυνμο Ακάπηολδξ, δ μπμία υπςξ πνμαθέπεηαζ 

απυ ηδ ζπεηζηή κμιμεεζία εα οπμαθδεεί πνμξ έβηνζζδ ζηδ Βμοθή ηςκ Δθθήκςκ. 

Ζ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ πνμτπμεέηεζ ηδ δζαιυνθςζδ αεζθμνζηχκ 

πμθζηζηχκ ζε υθα ηα επίπεδα πςνμηαλζηήξ μνβάκςζδξ. Απμηεθεί ιία απυ ηζξ πνμηεναζυηδηεξ ημο 

εεκζημφ πςνμηαλζημφ ζπεδζαζιμφ, ζφιθςκα ιε ηδκ πνυζθαηδ κμιμεεζία ηαζ ςξ ηέημζα εκηάζζεηαζ 

ζημ Γεκζηυ Πθαίζζμ Υςνμηαλζημφ πεδζαζιμφ ηαζ Αεζθυνμο Ακάπηολδξ. οβηεηνζιέκα, ςξ ιία απυ 

ηζξ έλζ ιαηνμπνυεεζιεξ (ιε μνίγμκηα ημ 2015) ζηναηδβζηέξ επζθμβέξ ηαζ πνμηεναζυηδηεξ πμο ηίεεκηαζ 

είκαζ “δ δζαηήνδζδ ηαζ ακάδεζλδ ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ ηδξ οπαίενμο, δ ζοκεηή δζαπείνζζδ ηςκ θοζζηχκ 

πυνςκ, ηαεχξ ηαζ δ δζαηήνδζδ, ακάδεζλδ ηαζ πνμζηαζία ηδξ θοζζηήξ ηαζ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ”. 

ημ πθαίζζμ αοηυ επζδζχηεηαζ αθεκυξ δ δδιζμονβία μθμηθδνςιέκμο δζηηφμο πςνμηαλζηχκ γςκχκ 

μζημακάπηολδξ, ζηζξ μπμίεξ εα ζοκδοάγεηαζ δ πνμζηαζία ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ ιε ζοιααηέξ 

παναβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ αθεηένμο δ μθμηθήνςζδ πμθζηζηχκ πνμζηαζίαξ ηαζ δζαπείνζζδξ ζε 

οπμααειζζιέκεξ ή πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ απυ δζεεκείξ ζοκεήηεξ ηαζ ζοιαάζεζξ (έθεβπμξ 

οπεναάζεςκ μνίςκ, μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ οδαηζηχκ πυνςκ ζε επίπεδμ εκζαίςκ οδνμθμβζηχκ 

θεηακχκ).  

 

Σηόρνο: Η δηακόξθσζε ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηεο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο κε ηξόπν πνπ λα ζπκβαδίδεη 

κε ηε δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο. 

 

 

4.1.1. Οηθηζηηθή επέθηαζε 

 

Σηόρνο: Πνμζανιμβή ηδξ μζηζζηζηήξ πμθζηζηήξ ζηζξ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, 

ιέζς, ιεηαλφ άθθςκ, πενζμνζζιμφ ηδξ μζηζζηζηήξ επέηηαζδξ ηαζ άθθςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο 

αολάκμοκ ηδκ υπθδζδ ηαζ ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ εκδζαζηδιάηςκ ηαζ ηδξ ζοκέπεζάξ ημοξ ζε πενζμπέξ ιε 

ζδζαίηενδ αζμθμβζηή αλία ηθπ. 

 

Ζ ακελέθεβηηδ μζηζζηζηή επέηηαζδ, ζδζαίηενα ιέζς ηδξ ηαηαζηεοήξ αοεαίνεηςκ 

παναεενζζηζηχκ ηαημζηζχκ, απμηεθεί ζδιακηζηή απεζθή βζα ηα μζημζοζηήιαηα ηαζ ηδ αζμπμζηζθυηδηα 

ηδξ πανάηηζαξ γχκδξ ηδξ πχναξ. Μία απυ ηζξ πνμηεναζυηδηεξ πμο εέηεζ ημ Γεκζηυ Πθαίζζμ 

Υςνμηαλζημφ πεδζαζιμφ ηαζ Αεζθυνμο Ακάπηολδξ βζα ημ δζάζηδια 2000-2015 είκαζ δ ακάθδρδ 

μνζγυκηζςκ δνάζεςκ αεζθυνμο αζηζηήξ ακάπηολδξ βζα υθεξ ηζξ πυθεζξ ημο μζηζζηζημφ δζηηφμο, 
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ζδζαίηενα ζημοξ ημιείξ ημο πενζαάθθμκημξ, ηςκ ζοβημζκςκζχκ ηαζ ηςκ ακαπθάζεςκ, ηαεχξ ηαζ μ 

πενζμνζζιυξ ηδξ αζηζηήξ δζάποζδξ  ιε πενζμνζζιέκεξ ή ηζξ απαναίηδηεξ επεηηάζεζξ ζπεδζχκ πυθεςκ 

ηαζ ηδ δδιζμονβία κέςκ πνυηοπςκ μζηζζιχκ. ε υηζ αθμνά ζηδκ μζηζζηζηή ακάπηολδ ηςκ αζηζηχκ 

πενζμπχκ, ααζζημί άλμκεξ ηδξ πςνμηαλζηήξ πμθζηζηήξ είκαζ: α) δ οζμεέηδζδ ηδξ ανπήξ ηδξ “ζοιπαβμφξ 

πυθδξ”, πνμζανιμζιέκδξ ζηα πναβιαηζηά ιεβέεδ ηαζ ζηζξ εθθδκζηέξ ζοκεήηεξ, α) δ απμθοβή 

πεναζηένς ηθαζζηχκ επεηηάζεςκ πμο ιεηαημπίγμοκ πνμξ ηα έλς ημ ιέηςπμ ηδξ μζηζζηζηήξ ακάπηολδξ 

ηαζ β) δ πνμχεδζδ κέμο ηφπμο ιμνθχκ μζηζζηζηήξ ακάπηολδξ πμο ιπμνμφκ κα θεζημονβήζμοκ ςξ 

παναδείβιαηα πνμζθένμκηαξ κέα πνυηοπα μζηζζηζημφ πενζαάθθμκημξ. Γζα ημκ ελςαζηζηυ πχνμ 

ααζζημί άλμκεξ ηδξ πςνμηαλζηήξ πμθζηζηήξ είκαζ: α) δ δδιζμονβία απμηεθεζιαηζημφ ιδπακζζιμφ 

πνυθδρδξ ηαζ/ή άιεζδξ ηαηαζημθήξ ηδξ αοεαίνεηδξ δυιδζδξ, α) δ ζηαδζαηή ηαηάνβδζδ ηδξ κυιζιδξ 

εηηυξ ζπεδίμο δυιδζδξ ηαζ β) δ βνήβμνδ πνμχεδζδ ηςκ ζπεδίςκ πνήζεςκ βδξ δζαθυνςκ ηφπςκ ζημκ 

ελςαζηζηυ πχνμ.  

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ακαβκχνζζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ μζηζζηζηήξ πμθζηζηήξ ζηδ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα ηαζ ακαεεχνδζδ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ μζηζζηζηήξ πμθζηζηήξ πμο δεκ είκαζ ζοιααηά ιε ηδ 

δζαηήνδζή ηδξ 

 

Πνμηεζιέκμο κα μθμηθδνςεεί ημ παναπάκς πθαίζζμ ιε αάζδ ηζξ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, εα πνέπεζ κα ζοκμδεοεεί απυ δέζιδ δνάζεςκ πμο εα επζηνέρμοκ ηδκ 

ακαβκχνζζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ οθζζηάιεκδξ μζηζζηζηήξ πμθζηζηήξ ζηδ 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηαζ ηδκ επαηυθμοεδ ακαεεχνδζδ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ πμθζηζηήξ αοηήξ πμο 

δεκ είκαζ ζοιααηα ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ. Οζ δνάζεζξ αοηέξ εα πνέπεζ κα 

εκζςιαηχκμοκ ηζξ ανπέξ ηδξ αζηζηήξ μζημθμβίαξ, ςξ πνμξ ηδ αζχζζιδ θεζημονβία ηςκ αζηζηχκ 

μζημζοζηδιάηςκ ηαζ ηςκ μνβακζζιχκ πμο ελανηχκηαζ απυ αοηά ηαζ επίζδξ κα πνμζδζμνίγμοκ ηζξ 

εοαίζεδηεξ απυ άπμρδ δζαηήνδζδξ πενζμπέξ, μζ μπμίεξ εα πνέπεζ κα ιείκμοκ εηηυξ ζπεδίςκ 

ιεθθμκηζηήξ μζηζζηζηήξ ακάπηολδξ. 

 

 Πενζμνζζιυξ ηδξ αθυβζζηδξ μζηζζηζηήξ επέηηαζδξ, ζδζαίηενα ζε πενζμπέξ ιε αολδιέκδ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα 

 

Δπεζδή δ μζηζζηζηή επέηηαζδ πένακ ηςκ άιεζςκ επζπηχζεςκ πμο δδιζμονβεί δ πανμοζία ημο 

μζηζζιμφ ζηδκ ημπζηή αζμπμζηζθυηδηα, έπεζ ζοκήεςξ ηαζ ζεζνά έιιεζςκ επζπηχζεςκ, θζβυηενμ 

εκημπζζιέκςκ πςνζηά (δίηηοα ζοβημζκςκζχκ, εκένβεζαξ, απμπέηεοζδξ, ηδθεπζημζκςκίεξ η.θπ), μ 

ζπεδζαζιυξ ηδξ εα πνέπεζ κα ζοκοπμθμβίγεζ ηζξ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ εοαίζεδηςκ 

μζημζοζηδιάηςκ ηαζ εζδχκ.  

 

 Πενζμνζζιυξ ηςκ άιεζςκ ηαζ έιιεζςκ μπθήζεςκ απυ ηδκ μζηζζηζηή επέηηαζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ 

εκδζαζηδιάηςκ ζε πενζμπέξ πμο έπμοκ εζβεί ζε ζδιακηζηυ ααειυ 

 

Γζα ηζξ εοαίζεδηεξ πενζμπέξ μζ μπμίεξ έπμοκ ήδδ οπμααειζζεεί απυ ηδκ ακελέθεβηηδ μζηζζηζηή 

επέηηαζδ, απαζηείηαζ μ ζπεδζαζιυξ πανειαάζεςκ απμηαηάζηαζδξ ηδξ ζοκέπεζαξ ηαζ ηςκ 

θεζημονβζχκ ηςκ εζβυιεκςκ μζημζοζηδιάηςκ, χζηε αοηά κα ακαηηήζμοκ ηδκ αλία ημοξ βζα ηδ 

ζηήνζλδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ. 

 

 Παναημθμφεδζδ ηαζ μοζζαζηζηή εθανιμβή ηδξ ακαεεςνδιέκδξ μζηζζηζηήξ πμθζηζηήξ 

 

Με αάζδ ημ κέμ κυιμ βζα ηδ πςνμηαλία (Ν.2742/99),  πνμαθέπεηαζ δ ζοζηδιαηζηή 

παναημθμφεδζδ, αλζμθυβδζδ ηαζ ακαεεχνδζδ ηςκ ζηυπςκ ημο Γεκζημφ Πθαζζίμο Υςνμηαλζημφ 

πεδζαζιμφ, ιέζς ηδξ ηαεζένςζδξ εζδζηχκ ιδπακζζιχκ ηεπκζηήξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ ζηήνζλδξ, ιε 

ηδ ιμνθή ημο Δεκζημφ Γζηηφμο Πθδνμθμνζχκ  βζα ημ πςνμηαλζηυ ζπεδζαζιυ, ηδκ ίδνοζδ 

Παναηδνδηδνίμο Υςνμηαλίαξ, ηδ ζφκηαλδ δζεηχκ εηεέζεςκ αλζμθυβδζδξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ 

εκδιένςζδ ηδξ Βμοθήξ ζε ηαηηά δζαζηήιαηα βζα ηδκ πμνεία εθανιμβήξ ημο Γεκζημφ Πθαίζίμο. 

Πνμηεζιέκμο κα ηαθοθεμφκ μζ εεκζηέξ οπμπνεχζεζξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ, εα 

πνέπεζ μζ παναπάκς ιδπακζζιμί ηεπκζηήξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ ζηήνζλδξ κα πενζθαιαάκμοκ 
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επζζηδιμκζηά ζηεθέπδ ελεζδζηεοιέκα ζε εέιαηα μζημθμβίαξ ηαζ πνμζηαζίαξ - δζαπείνζζδξ ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ. 

 

 Πνμζανιμβή ηςκ ημζκςκζημ-μζημκμιζηχκ παναιέηνςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ μζηζζηζηή πμθζηζηή 

ζηζξ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Ο παναπάκς κυιμξ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ελεζδίηεοζδξ ηαζ ζοιπθήνςζδξ ηςκ ζηυπςκ ηαζ 

επζθμβχκ ημο Γεκζημφ Πθαζζίμο, ιέζς ηδξ ηαηάνηζζδξ Δζδζηχκ Πθαζζίςκ Υςνμηαλζημφ 

πεδζαζιμφ βζα μνζζιέκμοξ ηνίζιμοξ παναβςβζημφξ ημιείξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ (βεςνβία, 

αζμιδπακία, ημονζζιυξ, ιεηαθμνέξ η.θπ) ή βζα μνζζιέκεξ ηνίζζιεξ πενζμπέξ εεκζημφ 

εκδζαθένμκημξ (πανάηηζεξ, μνεζκέξ, παναιεευνζεξ, κδζζςηζηέξ πενζμπέξ). Γεδμιέκδξ ηδξ 

ζδιαζίαξ ηςκ εζδζηχκ αοηχκ πθαζζίςκ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ 

παναιέηνςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ πςνμηαλζηή ηαζ μζηζζηζηή πμθζηζηή, εεςνείηαζ απαναίηδηδ 

ηαηά ηδκ εηπυκδζή ημοξ δ δζελμδζηή ακάθοζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ ακαβηχκ δζαηήνδζδξ ηδξ 

εθθδκζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ. Υνήζζιδ εα ήηακ δ εηπυκδζδ εκυξ Δζδζημφ Πθαζζίμο Υςνμηαλζημφ 

πεδζαζιμφ βζα ηζξ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ. 

 

 

4.1.2. Ρύζκηζε ρξήζεσλ γεο 

 

Σηόρνο: οκμθζηυξ ζπεδζαζιυξ ηςκ πνήζεςκ βδξ ιε ηνυπμ πμο κα πνμάβεζ ηδ δζαηήνδζδ ή / ηαζ 

αφλδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, ζδζαίηενα ιέζα ηαζ ημκηά ζε πενζμπέξ ιε ζδζαίηενδ αζμθμβζηή 

αλία. 

 

Ζ δζαηήνδζδ ηδξ εθθδκζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ ζοκδέεηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ιε ηδ 

δζαζθάθζζδ ηδξ δζαηήνδζδξ ηςκ παναδμζζαηχκ πνήζεςκ βδξ, μζ μπμίεξ εδχ ηαζ ανηεηέξ πζθζεηίεξ 

δζαιμνθχκμοκ ημ εθθδκζηυ ημπίμ. ημ Γεκζηυ Πθαίζζμ Υςνμηαλζημφ πεδζαζιμφ, δίκεηαζ ζδζαίηενδ 

έιθαζδ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ ηδξ οπαίενμο ηαζ ζηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ πμθο-

θεζημονβζηυηδηαξ, ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ηαζ ελεζδίηεοζδξ ημο αβνμηζημφ πχνμο, πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ 

ηδξ εκίζποζδξ πενζααθθμκηζηά θζθζηχκ ιμνθχκ παναβςβήξ. Σίεεκηαζ επίζδξ ζοβηεηνζιέκμζ ζηυπμζ 

βζα ηδκ μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ ηςκ κδζζςηζηχκ πενζμπχκ, ζημοξ μπμίμοξ πενζθαιαάκμκηαζ δ 

ζοβηνάηδζδ ημο κδζζςηζημφ πθδεοζιμφ ιέζς ηδξ άνζδξ ηδξ απμιυκςζδξ, δ μθμηθδνςιέκδ 

μζημκμιζηή ακάπηολδ ιέζς ηδξ δζεφνοκζδξ ηςκ δοκαημηήηςκ απαζπυθδζδξ  ηαζ ηδξ ζηήνζλδξ 

εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ ακάπηολδξ, ηαεχξ ηαζ δ πνμζηαζία ηδξ θοζζηήξ ηαζ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ 

ιε ηδκ αεζθυνμ δζαπείνζζδ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ ηαζ ηδξ πμζηζθυηδηαξ ημο ημπίμο. Γζα ηζξ μνεζκέξ 

πενζμπέξ ζηυπμζ ημο ζπεδίμο είκαζ δ ακααάειζζδ, ακάπηολδ ηαζ αλζμπμίδζδ ημο ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ, δ πνμζηαζία ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ πμο πθήηημκηαζ απυ ακαπυθεοηηεξ δζανενςηζηέξ 

ιεηααμθέξ ηαζ δ μθμηθδνςιέκδακάπηολδ οπμδμιχκ ηαζ ηονίςξ ηςκ μδηχκ αλυκςκ, ςξ αλυκςκ βζα 

παναβςβζημφξ ζημπμφξ, ακαροπή ηαζ ακαβκχνζζδ ημο θοζζημφ ηαζ πμθζηζζηζημφ ημπίμο. 

Πνμηεναζυηδηα απμηεθεί επίζδξ δ δζαθφθαλδ ημο ημπίμο, ηςκ δαζχκ ηαζ δαζζηχκ εηηάζεςκ, ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ ζδζαζηενμηήηςκ ηαζ ηςκ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ακαεεχνδζδ ημο οθζζηάιεκμο ζπεδζαζιμφ πνήζεςκ βδξ ζε εεκζηυ επίπεδμ, ιε άλμκα ηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, ιε έιθαζδ ζε πενζμπέξ πμο έπμοκ ζδζαίηενδ αζμθμβζηή 

αλία 

 

Οζ παναπάκς ηαηεοεφκζεζξ εκανιμκίγμκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ιε ημ ζηυπμ δζαηήνδζδξ ηδξ 

εθθδκζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ, απαζηείηαζ υιςξ κα δμεεί έιθαζδ ζηδκ αλζμθυβδζδ ημο νυθμο ηςκ 

ζδιενζκχκ πνήζεςκ βδξ ζηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ζε εεκζηυ επίπεδμ, πνμηεζιέκμο 

κα πνμηφρμοκ μζ απαναίηδηεξ ακαεεςνήζεζξ πμο εα μδδβήζμοκ ζημκ απμηεθεζιαηζηυηενμ 

ζπεδζαζιυ πνήζεςκ βδξ. Οζ πνήζεζξ βδξ εκηυξ ηαζ ζηδκ πενζθένεζα πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ 

εα πνέπεζ κα απμηεθέζμοκ ημ ακηζηείιεκμ εζδζημφ ζπεδζαζιμφ, δεδμιέκδξ ηδξ ζδζαίηενδξ 

ζδιαζίαξ ημοξ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ. πςξ πνμακαθένεδηε, μ Ν. 2742/99 

πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ελεζδίηεοζδξ ηαζ ζοιπθήνςζδξ ηςκ ζηυπςκ ηαζ επζθμβχκ ημο Γεκζημφ 
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Πθαζζίμο, ιέζς ηδξ ηαηάνηζζδξ Δζδζηχκ Πθαζζίςκ Υςνμηαλζημφ πεδζαζιμφ βζα μνζζιέκμοξ 

ηνίζζιμοξ παναβςβζημφξ ημιείξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ ή βζα μνζζιέκεξ ηνίζζιεξ πενζμπέξ εεκζημφ 

εκδζαθένμκημξ. Υνήζζιδ εα ήηακ δ εηπυκδζδ εκυξ Δζδζημφ Πθαζζίμο Υςνμηαλζημφ πεδζαζιμφ 

βζα ηζξ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ. 

 

 Γδιζμονβία ιδπακζζιμφ παναημθμφεδζδξ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ ζπεηζηχκ νοειίζεςκ ηαζ ηςκ 

επζπηχζεςκ ηδξ μζηζζηζηήξ επέηηαζδξ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

 

Ζ ζοζηδιαηζηή παναημθμφεδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ παναπάκς 

νοειίζεςκ  ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ εθθδκζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ εα πνέπεζ κα απμηεθέζεζ ακηζηείιεκμ 

ηςκ ιδπακζζιχκ ηεπκζηήξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ ζηήνζλδξ πμο πνμαθέπεηαζ κα δδιζμονβδεμφκ απυ ημ 

ΤΠΔΥΧΓΔ, ζηα πθαίζζα ημο Ν 2742/99. Οζ ιδπακζζιμί αοημί εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκμοκ ηαζ 

επζζηδιμκζηά ζηεθέπδ ελεζδζηεοιέκα ζε εέιαηα μζημθμβίαξ ηαζ πνμζηαζίαξ - δζαπείνζζδξ ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ 

 

 

4.1.3. Δπέθηαζε θαη ζρεδηαζκόο νδηθνύ δηθηύνπ 

 

Σηόρνο: Πενζμνζζιυξ ηδξ επέηηαζδξ ημο μδζημφ δζηηφμο ζε πενζμπέξ ιε ζδζαίηενδ αζμθμβζηή αλία, 

ηαεχξ ηαζ ζοκμθζηυξ ιαηνμπνυεεζιμξ ζπεδζαζιυξ ημο μδζημφ δζηηφμο ζε υθα ηα επίπεδα (εεκζηχκ, 

αβνμηζηχκ, δαζζηχκ ηθπ. μδχκ), έηζζ χζηε κα απμθεφβεηαζ μ ηαηαηενιαηζζιυξ ηςκ εκδζαζηδιάηςκ 

ηαζ δ υπθδζδ ηςκ αζμθμβζηχκ ζοζηαηζηχκ ημο πενζαάθθμκημξ. 

 

Μία απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ απεζθέξ πμο ακηζιεηςπίγεζ δ εθθδκζηή αζμπμζηζθυηδηα (ζδζαίηενα 

ηα ζπάκζα είδδ), είκαζ δ αφλδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ πνυζααζδξ ζε εοαίζεδηεξ μζημθμβζηά πενζμπέξ 

ιέζς ηδξ ζοκεπμφξ επέηηαζδξ ηςκ μδζηχκ δζηηφςκ, αηυια ηαζ ζηζξ εεςνδηζηά δοζπνυζζηεξ πενζμπέξ. 

Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ, υηζ ηαηά ηδκ πνμδβμφιεκδ δεηαεηία ηαηαζηεοάζεδηακ ζηδκ Δθθάδα 

πενζζζυηενα απυ 10.000 πθι. δαζζηχκ δνυιςκ, εκχ απυ ημ Γ‟ ΚΠ πνμβναιιαηίγεηαζ δ ηαηαζηεοή 

πενίπμο 10.500 πθι. δαζζηχκ δνυιςκ ηαηά ηδκ ελαεηία 2000-2006. Ζ επέηηαζδ ημο δαζζημφ μδζημφ 

δζηηφμο ζε μζημθμβζηά εοαίζεδηεξ ηαζ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ, αολάκεζ ζδιακηζηά ηα επίπεδα 

υπθδζδξ ηςκ εοαίζεδηςκ μζημζοζηδιάηςκ ηαζ ηα οπμααειίγεζ, ηυζμ θυβς ηδξ άιεζδξ ηαηαζηνμθήξ, 

υζμ ηαζ ελαζηίαξ ημο ηαηαηενιαηζζιμφ ηςκ εκδζαηδιάηςκ. Δπζπθέμκ, δ έθθεζρδ επανημφξ εθέβπμο, 

επζηνέπεζ ηδ πνήζδ ημο δαζζημφ δζηηφμο βζα ζημπμφξ εκηεθχξ δζαθμνεηζημφξ απυ αοημφξ βζα ημοξ 

μπμίμοξ ζπεδζάζηδηε (πανάκμιδ ζοθθμβή εζδχκ, ηοκήβζ, θαενμτθμημιία, ηηδκμηνμθία, ακαροπή 

η.θπ), βεβμκυξ ιε ελαζνεηζηά ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ βζα ηδκ εθθδκζηή αζμπμζηζθυηδηα. διακηζηά 

πνμαθήιαηα, πενζζζυηενμ υιςξ εκημπζζιέκα πςνζηά απυ αοηά ηδξ επέηηαζδξ ημο δαζζημφ μδζημφ 

δζηηφμο, δδιζμονβεί δ επέηηαζδ ημο εεκζημφ ηαζ επανπζαημφ μδζημφ δζηηφμο. Σα πνμαθήιαηα αοηά 

ιεβεεφκμκηαζ απυ ηδκ ιεζςιέκδ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ δζαδζηαζζχκ εηηίιδζδξ πενζααθθμκηζηχκ 

επζπηχζεςκ ηαζ έβηνζζδξ πενζααθθμκηζηχκ υνςκ ηαζ απυ ημ παιδθυ ααειυ ζοιιυνθςζδξ ηςκ 

θμνέςκ οθμπμίδζδξ πνμξ ημοξ πενζααθθμκηζημφξ υνμοξ πμο εβηνίκμκηαζ βζα ηα ζοβηεηνζιέκα ένβα. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ακαβκχνζζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο δδιζμονβμφκ μζ δνυιμζ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, ιε 

έιθαζδ ζηζξ πενζμπέξ ιε ιεβάθδ αζμθμβζηή αλία 

 

Απαζηείηαζ δ ζοκμθζηή ιεθέηδ, ηαηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο δδιζμονβεί ημ 

οθζζηάιεκμ ηαζ πνμβναιιαηζγυιεκμ μδζηυ δίηηομ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, ζε εεκζηυ, 

πενζθενεζαηυ ηαζ ημπζηυ επίπεδμ, πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί μ απαναίηδημξ ζοκημκζζιυξ ηςκ 

ανιυδζςκ θμνέςκ, βζα ημκ πενζμνζζιυ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ επέηηαζδξ ηςκ μδζηχκ δζηηφςκ ζηδ 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηδξ πχναξ.  

 

 οκημκζζιυξ ανιμδίςκ θμνέςκ βζα εεκζηυ ζπεδζαζιυ υθςκ ηςκ ηφπςκ μδζηχκ δζηηφςκ, ιε άλμκα 

ημκ πενζμνζζιυ ηςκ επζπηχζεςκ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 
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Ο ζοκημκζζιυξ ηςκ ειπθεηυιεκςκ ζηδκ επέηηαζδ ημο μδζημφ δζηηφμο θμνέςκ, ιπμνεί κα 

επζηεοπεεί ιέζς ηδξ οθμπμίδζδξ ηςκ “Πενζθενεζαηχκ Πθαζζίςκ Υςνμηαλζημφ πεδζαζιμφ ηαζ 

Αεζθυνμο Ακάπηολδξ” πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ημ Ν. 2742/99 βζα υθεξ ηζξ Πενζθένεζεξ ηδξ πχναξ, 

εθυζμκ αοηά ζοιπενζθάαμοκ ηδ δζάζηαζδ ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ζημ ζπεδζαζιυ 

ημοξ. 

 

 

4.2. Δκηίμηζη Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζεων (ΔΠΔ) 
 

Ζ ΔΠΔ είκαζ δ δζαδζηαζία πμο ελαζθαθίγεζ υηζ μζ ζδιακηζηέξ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ 

ελεηάγμκηαζ ζηακμπμζδηζηά ηαζ ζοκοπμθμβίγμκηαζ ζημ ζηάδζμ ημο ζπεδζαζιμφ, ηδξ αδεζμδυηδζδξ ηαζ 

ηδξ εθανιμβήξ ηςκ ακαπηολζαηχκ ένβςκ. Ζ ηοπζηή δζαδζηαζία πενζθαιαάκεζ ζηάδζα υπςξ : α) δ 

εηηίιδζδ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ οπμαμθήξ εκυξ ένβμο ζε ΔΠΔ, α) μ πνμζδζμνζζιυξ ζοβηεηνζιέκςκ 

πνμδζαβναθχκ ιε ηα ακηζηείιεκα πμο εα ηαθφρεζ δ ΔΠΔ, β) δ πνμεημζιαζία ηδξ Μεθέηδξ 

Πενζααθθμκηζηχκ Δπζπηχζεςκ (ΜΠΔ), δ) δ δζαδζηαζία βκςιμδμηήζεςκ ηαζ ζοιιεημπήξ ηςκ 

εκδζαθενμιέκςκ, ε) δ έηδμζδ πενζααθθμκηζηχκ υνςκ ηαζ ζη) δ παναημθμφεδζδ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ υνςκ ηαζ ηςκ πζεακυκ επζπηχζεςκ ιεηά ηδκ οθμπμίδζδ ημο ένβμο. Ζ εθανιμβή ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ΔΠΔ ζηδκ Δθθάδα ζηδνίπεδηε ζηδκ ηάθορδ ηςκ απαζηήζεςκ πμο απμννέμοκ απυ ημ 

ημζκμηζηυ δίηαζμ ηαζ παναηηδνίγεηαζ απυ επζθακεζαηή πνμζέββζζδ ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ ηοπζηή 

ηάθορδ ηςκ απαζηήζεςκ ηδξ ζπεηζηή κμιμεεζίαξ. Μεηαλφ ηςκ ηεθεοηαίςκ εεηζηχκ, βζα ηδκ ελέθζλδ 

ηδξ δζαδζηαζίαξ, ιέηνςκ πενζθαιαάκεηαζ δ εεζιμεέηδζδ ηαηδβμνίαξ ιεθεηδηζημφ πηοπίμο 

Πενζααθθμκηζηχκ Μεθεηχκ ηαζ δ έηδμζδ εζδζηχκ πνμδζαβναθχκ βζα ΜΠΔ ζοβηεηνζιέκςκ 

ηαηδβμνζχκ ένβςκ. Αλίγεζ δ ζδιεζςεεί υηζ έπεζ ήδδ εηδμεεί ημζκμηζηή μδδβία (97/11/ΔΔ) δ μπμία 

ηνμπμπμζεί ηδκ πνμδβμφιεκδ ημζκμηζηή κμιμεεζία ιε ζημπυ ηδ αεθηίςζδ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ζηα Κνάηδ Μέθδ. Γεδμιέκδξ ηδξ ηνζζζιυηδηαξ ηδξ δζαδζηαζίαξ πενζααθθμκηζηήξ 

αδεζμδυηδζδξ, βζα ημκ αεζθμνζηυ ζπεδζαζιυ ηςκ ακαπηολζαηχκ ένβςκ ηαζ επαηυθμοεα βζα ηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ εθθδκζηήξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, απαζηείηαζ δ ακααάειζζδ ηαζ πνμζανιμβή ηδξ, 

ζηζξ ακάβηεξ πνμζηαζίαξ ημο αζμθμβζημφ πθμφημο ηδξ πχναξ. 

 

Σηόρνο: Η αλαβάζκηζε θαη πξνζαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ΕΠΕ ζηηο αλάγθεο δηαηήξεζεο ηεο βηνινγηθήο 

πνηθηιόηεηαο. 

 

 

4.2.1 Αλαζεώξεζε πθηζηάκελνπ θαζεζηώηνο ΔΠΔ 

 

Σηόρνο: Ζ ελέηαζδ ηαζ ακαεεχνδζδ ημο ζδιενζκμφ ηαεεζηχημξ πμο δζέπεζ ηδ δζαδζηαζία ΔΠΔ, οπυ ημ 

πνίζια ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 

Ζ ΔΠΔ ςξ δζαδζηαζία πμο ελεηάγεζ ηζξ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ ηςκ ακαπηολζαηχκ ένβςκ 

ιπμνεί κα παίλεζ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαηαβνάθμκηαξ 

ηαζ ζοκοπμθμβίγμκηαξ ζηδ θάζδ θήρδξ απμθάζεςκ ηζξ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ηςκ δζαθυνςκ ένβςκ 

ζηζξ ζοκζζηχζεξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Ζ πθδιιεθήξ εθανιμβή ηδξ δζαδζηαζίαξ ΔΠΔ μδδβεί 

ελ΄ μνζζιμφ ζηδκ οπμαάειζζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

ημκ ηνυπμ εθανιμβήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζηδκ Δθθάδα εκημπίγμκηαζ ανηεηά ακηζθαηζηά 

ζημζπεία (π.π. εκχ απαζηείηαζ δ οπμαμθή ζε ΔΠΔ ένβςκ πμο ζε άθθεξ πχνεξ εεςνμφκηαζ πμθφ ιζηνά, 

δεκ απαζηείηαζ ΔΠΔ βζα ηα ένβα δαζζηήξ ακαροπήξ ηα μπμία αθμφ βίκμκηαζ ζε δαζζηέξ εηηάζεζξ είκαζ 

πμθφ πζεακυ κα πνμηαθμφκ ζδιακηζηέξ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ).  

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Δκημπζζιυξ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ δζαδζηαζίαξ ΔΠΔ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

 

Γζα ηδκ ακααάειζζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ΔΠΔ ιε βκχιμκα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ απαζηείηαζ ανπζηά δ αλζμθυβδζδ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ δζαδζηαζίαξ. Ζ αλζμθυβδζδ 

πνέπεζ κα επεηηαεεί ζε υθα ηα ζηάδζα ηδξ δζαδζηαζίαξ (π.π. ζηδκ εηηίιδζδ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ 

οπμαμθήξ εκυξ ένβμο ζε ΔΠΔ, ζημκ πνμζδζμνζζιυ ζοβηεηνζιέκςκ πνμδζαβναθχκ ιε ηα 
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ακηζηείιεκα πμο εα ηαθφρεζ δ ΔΠΔ, ζηδ δζαδζηαζία βκςιμδμηήζεςκ, ζηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ 

εθανιμβήξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ υνςκ η.πθ.). 

 

 Ακαεεχνδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ιε αάζδ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Με αάζδ ηδκ παναπάκς αλζμθυβδζδ εα πνμηφρεζ ιία ζεζνά ιέηνςκ βζα ηδκ ακαεεχνδζδ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ έηζζ χζηε υηακ έκα ένβμ είκαζ πζεακυ κα πνμηαθέζεζ ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ζηδ 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα κα οπμαάθθεηαζ πάκηα ζε ΔΠΔ, δ ΜΠΔ κα ηαθφπηεζ υθα ηα ζδιακηζηά 

εέιαηα, κα δίκεηαζ ανηεηυξ πνυκμξ βζα βκςιμδμηήζεζξ ηαζ ηονίςξ απυ θμνείξ πμο αζπμθμφκηαζ 

ιε ηδκ ένεοκα ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ κα παναημθμοεείηαζ δ 

εθανιμβή ηςκ πενζααθθμκηζηχκ υνςκ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ θεζημονβία ημο ένβμο.  

 

 

4.2.2. Πξνδηαγξαθέο ΜΠΔ θαη δηαηήξεζε βηνινγηθή πνηθηιόηεηαο 

 

Σηόρνο: Ζ πνμζανιμβή ηςκ πνμδζαβναθχκ ηςκ ΜΠΔ ζηζξ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ.  

 

Οζ επζπηχζεζξ εκυξ ένβμο ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ιπμνεί κα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ εέζδ ημο 

ένβμο, ηζξ αένζεξ εηπμιπέξ, ηα ζηενεά ηαζ οβνά απυαθδηα ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ θεζημονβία ημο, ηδ 

πνήζδ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ, η.θπ. Μεηά απυ ακάεεζδ ζπεηζηήξ ιεθέηδξ ημ ΤΠΔΥΧΓΔ έπεζ ζοκηάλεζ 

πνμδζαβναθέξ βζα ηαηδβμνίεξ ένβςκ (ένβα αζμθμβζηχκ ηαεανζζιχκ, μδμπμζίαξ η.θπ.) μζ μπμίεξ εα 

εθανιυγμκηαζ ηαηά πενίπηςζδ. Δπζπθέμκ, βζα ηα ένβα πμο πνυηεζηαζ κα εβηαηαζηαεμφκ εκηυξ ηςκ 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ηαζ υθςκ ηςκ πενζμπχκ πμο πνμηείκμκηαζ βζα έκηαλδ ζημ δίηηομ ΦΤΖ 

2000, απαζηείηαζ αάζεζ ηδξ Δθθδκζηήξ κμιμεεζίαξ ζφκηαλδ ΜΠΔ δ μπμία οπμαάθθεηαζ ζηζξ Κεκηνζηέξ 

οπδνεζίεξ ημο ΤΠΔΥΧΓΔ βζα αδεζμδυηδζδ. Θα πνέπεζ κα πνμςεδεεί δ πνμζανιμβή ηαζ ελεζδίηεοζδ 

ηςκ πνμδζαβναθχκ ΜΠΔ, ιε αάζδ ηζξ ακάβηεξ πνμζηαζίαξ ηςκ ζδιακηζηχκ εζδχκ ηαζ εκδζαζηδιάηςκ, 

χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ ένβςκ ζημ αζμθμβζηυ πθμφημ ηδξ 

πχναξ. Ζ ακαεεχνδζδ ηαζ ελεζδίηεοζδ ηςκ πνμδζαβναθχκ εα πνέπεζ κα ζοκμδεοεεί απυ επανηή 

επζζηδιμκζηή ζηεθέπςζδ ηςκ οπδνεζζχκ πμο έπμοκ ηδκ ανιμδζυηδηα επίαθερδξ ηςκ ΜΠΔ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Δκημπζζιυξ ηςκ ζδιείςκ υπμο μζ ζζπφμοζεξ πνμδζαβναθέξ ηςκ ΜΠΔ δεκ ζηακμπμζμφκ ηζξ ακάβηεξ 

δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Γζα ηδκ πνμζανιμβή ηςκ πνμδζαβναθχκ ηςκ ΜΠΔ ζηζξ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ απαζηείηαζ ανπζηά δ εηπυκδζδ ένεοκαξ δ μπμία εα ηαεμνίζεζ ηα οθζζηάιεκα ζδιεία 

ηαηήξ πναηηζηήξ ηαζ ηζξ ζδζαίηενεξ ακάβηεξ ακά ηαηδβμνία ένβμο ή ακά ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή 

εθανιμβήξ ηςκ ένβςκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εα ηαηαθήλεζ ζηδκ ακαεεχνδζδ ηςκ πνμδζαβναθχκ 

πνμηεζιέκμο κα ηαθοθεμφκ ηα ζδιακηζηά ηαηά πενίπηςζδ εέιαηα. Οζ πνμδζαβναθέξ είκαζ 

απαναίηδημ κα οπμδεζηκφμοκ ηδκ απαζημφιεκδ ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ βζα ηδκ εηηίιδζδ ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ ηαζ ηδκ εηπυκδζδ ηδξ ΜΠΔ. 

 

 Ακαεεχνδζδ ηςκ πνμδζαβναθχκ ηςκ ΜΠΔ ιε άλμκα ηζξ πνμηεναζυηδηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Ζ δζεεκήξ πναηηζηή έπεζ δείλεζ υηζ μζ πνμδζαβναθέξ ηςκ ΜΠΔ πνέπεζ κα είκαζ ανηεηά ακαθοηζηέξ 

αθθά ηαζ εοέθζηηεξ πνμηεζιέκμο κα πνμζανιυγμκηαζ ηαηά πενίπηςζδ. Με ζημπυ ηδ δζαηήνδζδ 

ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ εα ήηακ ζηυπζιδ δ βκςιμδυηδζδ επί ηςκ 

πνμδζαβναθχκ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ένβςκ απυ θμνείξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ ένεοκα ηαζ ηδκ 

παναημθμφεδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ πνζκ ηδκ έκανλδ εηπυκδζδξ ηδξ ΜΠΔ. 
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4.2.3. Δθαξκνγή ΜΠΔ 

 

Σηόρνο: Γζαζθάθζζδ ηδξ έβηαζνδξ ηαζ μοζζαζηζηήξ εθανιμβήξ ηςκ ΜΠΔ ηαζ εκενβμπμίδζδ ηςκ 

ζπεηζηχκ ιδπακζζιχκ. 

 

φιθςκα ιε ηδκ εεκζηή κμιμεεζία δ ΜΠΔ ζοκηάζζεηαζ πνζκ ηδκ μνζζηζηή ιεθέηδ ηςκ ένβςκ 

πνμηεζιέκμο ηα ζοιπενάζιαηα ηαζ μζ οπμδείλεζξ ηδξ ΜΠΔ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ ζημ ζπεδζαζιυ ημο 

ένβμο. Πμθθέξ θμνέξ υιςξ δ ΜΠΔ εηπμκείηαζ αηυια ηαζ ιεηά ηδκ οθμπμίδζδ ημο ένβμο (βζα ζδζςηζηά 

αθθά ηαζ δδιυζζα ένβα) πενζμνίγμκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ζημ εθάπζζημ ημ νυθμ ηδξ. Δπζπθέμκ, 

ανηεηέξ θμνέξ έπεζ αζηδεεί ηνζηζηή ζηδκ πμζυηδηα ηςκ ΜΠΔ αθθά ηαζ ζηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ 

εθανιμβήξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ υνςκ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ακαπνμζανιμβή ημο εεζιζημφ πθαζζίμο πμο δζέπεζ ηδκ εθανιμβή ηςκ ΜΠΔ ζηζξ ζφβπνμκεξ 

απαζηήζεζξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Δπζζηδιμκζηά δεδμιέκα αθθά ηαζ δ δζεεκήξ πναηηζηή απμδεζηκφμοκ υηζ δ εθανιμβή ηςκ ΜΠΔ ηαζ 

ηδξ δζαδζηαζίαξ ΔΠΔ βίκεηαζ πζμ μοζζαζηζηή ηαζ απμηεθεζιαηζηή ακ πνμδβδεεί δζαδζηαζία 

ηναηδβζηήξ Πενζααθθμκηζηήξ Αλζμθυβδζδξ (Strategic Environmental Assessment). Χξ 

ηναηδβζηή Πενζααθθμκηζηή Αλζμθυβδζδ μνίγεηαζ δ ηοπζηή ηαζ ζοζηδιαηζηή δζαδζηαζία δ μπμία 

αλζμθμβεί ηζξ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ ηςκ ημιεαηχκ πμθζηζηχκ, ηςκ ζπεδίςκ ηαζ ηςκ 

πνμβναιιάηςκ ακάπηολδξ ζοκεηηζιχκηαξ ηζξ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ ηαζ ζοιπενζθαιαάκμκηαξ εονφ 

θάζια βκςιμδμηήζεςκ ηαζ ζοιιεημπζηχκ δζαδζηαζζχκ. Ζ παναπάκς δζαδζηαζία δδιζμονβεί ημ 

πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ εθανιυγεηαζ ιε πζμ μοζζαζηζηυ ηνυπμ δ ΔΠΔ. Γζα ηδ ηναηδβζηή 

Πενζααθθμκηζηή Αλζμθυβδζδ ακαιέκεηαζ δ έηδμζδ ημζκμηζηήξ μδδβίαξ ηδκ άκμζλδ ημο 2001. 

 

 Ακάπηολδ ιδπακζζιμφ εθέβπμο ηδξ μοζζαζηζηήξ εθανιμβήξ ηςκ ΜΠΔ 

 

Γζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ έβηαζνδξ ηαζ μοζζαζηζηήξ εθανιμβήξ ηςκ ΜΠΔ απαζηείηαζ δ θήρδ ιέηνςκ 

βζα ηδκ πνμζανιμβή ημο εεζιζημφ πθαζζίμο, ηδκ δζεοηυθοκζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ αθθά 

ηαζ ηδκ ακάπηολδ ιδπακζζιχκ εθέβπμο ηαζ παναημθμφεδζδξ. Απαζηείηαζ δ άιεζδ ζηεθέπςζδ ηαζ 

θεζημονβία ηδξ οπδνεζίαξ πενζααθθμκηζηήξ επζεεχνδζδξ (inspectorate), πνμηεζιέκμο κα εθέβπεηαζ 

δ εθανιμβή ηςκ πενζααθθμκηζηχκ υνςκ, πμο εηδίδμκηαζ βζα ηάεε ένβμ. 

 

 

4.3. Πςπκαγιέρ 
 

Οζ πονηαβζέξ απμηεθμφκ θαζκυιεκμ πμο παναηηδνίγεζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ηα ιεζμβεζαηά 

μζημζοζηήιαηα ηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ εεςνμφκηαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ ακαβέκκδζδ ηςκ 

μζημζοζηδιάηςκ αοηχκ. Πανυθα αοηά, δ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηαζ ηδξ έκηαζήξ ημοξ ηα ηεθεοηαία 

πνυκζα, μθεζθυιεκδ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζε ακενςπμβεκείξ αζηίεξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αηαηάθθδθδ 

ζοπκά δζαπείνζζδ ηςκ ηαιιέκςκ εηηάζεςκ, μδδβμφκ ζε ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ηδξ θοζζμβκςιίαξ ηςκ 

μζημζοζηδιάηςκ ιε άιεζεξ ή έιιεζεξ επζπηχζεζξ ζηδκ ελανηχιεκδ απυ αοηά αζμπμζηζθυηδηα. 

Οζ δαζζηέξ πονηαβζέξ απμηεθμφκ ιία απυ ηζξ ηφνζεξ αζηίεξ ζοννίηκςζδξ ηδξ έηηαζδξ ηςκ 

εθθδκζηχκ δαζχκ, ηα μπμία ζήιενα απμηεθμφκ ημ 19% ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ ηδξ πχναξ (ζοβηνζηζηά 

ακαθένεηαζ υηζ ημ 1830 ηα δάζδ ηάθοπηακ ημ 50% ηδξ έηηαζδξ ηδξ πχναξ). Οζ δαζζηέξ πονηαβζέξ 

παναηηδνίγμοκ ηονίςξ ηα πανάηηζα ιεζμβεζαηά μζημζοζηήιαηα, ζδζαίηενα ηζξ εηηάζεζξ πμο 

ηαθφπημκηαζ απυ πεοημδάζδ (παθεπίμο ή ηναπείαξ πεφηδξ) ή ζηθδνυθοθθμοξ εαικχκεξ. Πανά ημ 

βεβμκυξ υηζ ηα μζημζοζηήιαηα αοηά εεςνμφκηαζ πνμζανιμζιέκα ζηδκ επίδναζδ ηδξ θςηζάξ, δ 

αολδιέκδ ζοπκυηδηα ηςκ πονηαβζχκ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αηαηάθθδθδ δζαπείνζζδ ηςκ ηαζβυιεκςκ 

εηηάζεςκ (π.π. ακελέθεβηηδ αυζηδζδ), επδνεάγμοκ ηδκ δζαδζηαζία ακάηαιρδξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

μζημζοζηδιάηςκ ιέζς ηδξ μζημθμβζηήξ δζαδμπήξ, αθμφ δ ιείςζδ ηδξ θοηζηήξ ηάθορδξ ιεηά ηδ θςηζά 

ηαζ ηδ αυζηδζδ αολάκεζ ημ νοειυ εδαθζηήξ δζάανςζδξ, οπμααειίγμκηαξ ηεθζηά ηδκ δοκαηυηδηα 

θοζζηήξ απμηαηάζηαζδξ ημο μζημζοζηήιαημξ πμο πνμτπήνπε ηδξ θςηζάξ. 
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Καηά ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, δ ακάπηολδ ημο πανάηηζμο ημονζζιμφ, ηαζ δ αφλδζδ ηδξ 

γήηδζδξ βζα παναεενζζηζηή ηαημζηία, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ έθθεζρδ λεηάεανμο ζδζμηηδζζαημφ 

ηαεεζηχημξ βζα ηζξ δαζζηέξ εηηάζεζξ (δ εηπυκδζδ εεκζημφ ηηδιαημθμβίμο άνπζζε ιυθζξ ηδκ ηεθεοηαία 

πεκηαεηία), έπμοκ μδδβήζεζ ζε ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ δαζζηχκ πονηαβζχκ πμο μθείθμκηαζ ζε 

ειπνδζιμφξ. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ μζ πονηαβζέξ αημθμοεμφκηαζ απυ αθθαβή ηδξ πνήζδξ ηδξ δαζζηήξ 

έηηαζδξ ηαζ μζημπεδμπμίδζδ. Οζ επζπηχζεζξ ζηδ αζμπμζηζθυηδηα βίκμκηαζ επμιέκςξ πζμ έκημκεξ, αθμφ 

εηηυξ απυ ηδκ αθθαβή ηδξ θοζζμβκςιίαξ ηςκ ιεζμβεζηαηχκ μζημζοζηδιάηςκ, ηα ηεθεοηαία πνυκζα μζ 

πονηαβζέξ μδδβμφκ ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ ζηδκ πθήνδ ηαηαζηνμθή πενζαίςκ μζημζοζηδιάηςκ, ηδ 

εέζδ ηςκ μπμίςκ ηαηαθαιαάκμοκ δμιδιέκεξ εηηάζεζξ (αοεαίνεηεξ ή ηαζ κυιζιεξ).  

Σα αηναία ηθζιαηζηά θαζκυιεκα πμο επζηναημφκ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζηδ πχνα ιαξ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εβηαηάθεζρδ παναδμζζαηχκ παναβςβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζηζξ δαζζηέξ εηηάζεζξ, 

έπμοκ επζηείκεζ ημ πνυαθδια ηδξ εηδήθςζδξ δαζζηχκ πονηαβζχκ, επεηηείκμκηάξ ημ ηαζ ζε δζαπθάζεζξ 

μνεζκχκ ηςκμθυνςκ (π.π. ηεθαθθδκζαηήξ εθάηδξ ή ιαφνδξ πεφηδξ), μζ μπμίεξ δεκ εεςνμφκηαζ 

πνμζανιμζιέκεξ ζηδκ εηδήθςζδ ηέημζςκ θαζκμιέκςκ. Απμηέθεζια είκαζ δ ιυκζιδ αθθαβή ηδξ 

θοζζμβκςιίαξ ηδξ αθάζηδζδξ ηςκ πενζμπχκ αοηχκ, ιε άιεζεξ επζπηχζεζξ βζα ηδκ ελανηχιεκδ 

αζμπμζηζθυηδηα. Δπζπθέμκ, δ ζοκμθζηή έηηαζδ ηςκ πενζμπχκ πμο έπμοκ ηαεί ηαηά ηδκ ηεθεοηαία 

δεηαεηία είκαζ ζδζαίηενα ιεβάθδ, ηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ έπμοιε επακεηδήθςζδ πονηαβζχκ ζε 

πνυζθαηα ηαιιέκεξ εηηάζεζξ.  

Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ Δθθάδα είκαζ ιζα πχνα ζδζαίηενα εηηεεεζιέκδ ζημ πνυαθδια ηςκ 

δαζζηχκ πονηαβζχκ, δεκ έπμοκ ιέπνζ ζήιενα δζελαπεεί ζοζηδιαηζηέξ ένεοκεξ βζα ηζξ επζπηχζεζξ ημοξ 

ζημ πθςνζδζηυ ηαζ πακζδζηυ πθμφημ ηδξ πχναξ. Γεδμιέκδξ ηδξ έηηαζδξ ημο θαζκμιέκμο ηαζ ηδξ 

άιεζδξ επίδναζήξ ημο ζηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ εθθδκζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ, εεςνείηαζ επζαεαθδιέκδ δ 

δζελαβςβή ειπενζζηαηςιέκςκ επζζηδιμκζηχκ ενεοκχκ, πνμηεζιέκμο κα ηεηιδνζςεμφκ μζ άιεζεξ ηαζ 

έιιεζεξ επζπηχζεζξ ημο ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηδξ πχναξ, χζηε κα θδθεμφκ ηα ακαβηαία ιέηνα 

ακηζιεηχπζζήξ ημοξ.  

   

Σηόρνο: Ο πξνζδηνξηζκόο θαη ε αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ησλ ππξθαγηώλ ζηε βηνινγηθή 

πνηθηιόηεηα θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ην δξαζηηθό πεξηνξηζκό ηεο ζπρλόηεηαο εθδήισζήο ηνπο. 

 

 

4.3.1. Οη επηπηώζεηο ησλ ππξθαγηώλ ζηε βηνινγηθή πνηθηιόηεηα 

 

Σηόρνο: Ακαβκχνζζδ ηαζ εηηίιδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ δζάθμνςκ ηφπςκ πονηαβζχκ ζηδ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα. 

 

Ζ ένεοκα βζα ηδκ εηηίιδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ πονηαβζχκ ζηδκ εθθδκζηή αζμπμζηζθυηδηα είκαζ 

αηυιδ ανηεηά πενζμνζζιέκδ, ζδζαίηενα ζε υηζ αθμνά ηζξ επζπηχζεζξ ζημκ πακζδζηυ πθμφημ ηδξ πχναξ. 

Με δεδμιέκδ ηδκ ηαηαηενιαηζζιέκδ ηαηακμιή ανηεηχκ εζδχκ, μ ηίκδοκμξ ημπζηχκ ελαθακίζεςκ 

ιεηά ηδκ εηδήθςζδ εηηεηαιέκςκ δαζζηχκ πονηαβζχκ ζε ιζα πενζμπή, απμηεθεί μπςζδήπμηε δοκδηζηή 

απεζθή, ζδζαίηενα βζα ηα γςζηά είδδ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ πενζμνζζιέκεξ δοκαηυηδηεξ δζαζπμνάξ. 

Ακ ηαζ ηα θοηά εεςνμφκηαζ θζβυηενμ εοάθςηα ζε υηζ αθμνά ηδκ επζαίςζδ ηςκ πθδεοζιχκ ανηεηχκ 

εζδχκ έπεζηα απυ πονηαβζά (θυβς ηδξ δοκαηυηδηαξ θφηνςζδξ απυ ηδκ εδαθζηή ηνάπεγα ζπενιάηςκ ή 

θυβς ηδξ επζαίςζδξ ημο νζγζημφ ζοζηήιαημξ), πνεζάγεηαζ κα ιεθεηδεμφκ μζ αθθαβέξ ζηδ πθςνζδζηή 

ζφκεεζδ ηςκ πενζμπχκ πμο πθήηημκηαζ απυ πονηαβζέξ, ζε ζπέζδ ιε ηδ ζοπκυηδηα εηδήθςζήξ ημοξ. 

Ηδζαίηενδ αανφηδηα εα πνέπεζ κα δμεεί ζηα απεζθμφιεκα ηαζ εκδδιζηά είδδ πμο ειθακίγμκηαζ ιε 

ιζηνμφξ απμιμκςιέκμοξ πθδεοζιμφξ ζηδ πχνα ιαξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Δηπυκδζδ ιεθεηχκ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ πονηαβζχκ ζηδ 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

 

Οζ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ζε ζοκενβαζία ιε ηα ζπεηζηά ενεοκδηζηά ζδνφιαηα ηδξ πχναξ εα πνέπεζ κα 

πνμπςνήζμοκ ζηδκ εηπυκδζδ πζθμηζηχκ ιεθεηχκ ζπεηζηά ιε ηδκ πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή εηηίιδζδ 

ηδξ επίδναζδξ ηςκ πονηαβζχκ ζε παναηηδνζζηζημφξ ηφπμοξ θοζζηχκ ηαζ ακενςπμβεκχκ 

μζημζοζηδιάηςκ, δίκμκηαξ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηζξ ιεηααμθέξ ηδξ πακζδζηήξ ηαζ πθςνζδζηήξ 
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ζφκεεζήξ ημοξ. Χξ πνχηδ πνμηεναζυηδηα είκαζ ακαβηαίμ κα πνμζδζμνζζημφκ μζ επζπηχζεζξ ηςκ 

πονηαβζχκ ζηα απεζθμφιεκα, πνμζηαηεουιεκα ηαζ εκδδιζηά είδδ ηδξ πχναξ ιαξ. 

 

 Γδιζμονβία ζοζηήιαημξ ηαηάηαλδξ ηαζ ζενάνπδζδξ ηφπςκ πονηαβζχκ ηαζ εοάθςηςκ πενζμπχκ ηαζ 

μζημζοζηδιάηςκ, απυ ηδ ζημπζά ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Ζ ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ πονηαβζχκ ζηα πενζαία μζημζοζηήιαηα, ηδ πθςνίδα 

ηαζ ηδκ πακίδα ηδξ Δθθάδαξ εα ηαηαθήλεζ ζηδ δδιζμονβία ζοζηήιαημξ ζενανπζηήξ ηαηάηαλδξ ηςκ 

ζδζαίηενα εοάθςηςκ ζε πονηαβζέξ πενζμπχκ, μζημζοζηδιάηςκ ηαζ εζδχκ ηδξ πχναξ ιαξ, ιε 

ηνζηήνζμ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Σμ ζφζηδια αοηυ εα πνέπεζ κα ακαπηοπεεί 

ζε Γεςβναθζηυ φζηδια Πθδνμθμνζχκ, πνμηεζιέκμο κα πανάζπεζ εφημθα πνμζαάζζιδ πςνζηή 

πθδνμθμνία βζα ημοξ ανιυδζμοξ θμνείξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ πνυθδρδ ηςκ δαζζηχκ 

πονηαβζχκ, ηδ δζαπείνζζδ ηςκ δαζχκ ηαζ δαζζηχκ εηηάζεςκ ή ηδκ πνμζηαζία εοαίζεδηςκ 

πενζμπχκ ηαζ απεζθμφιεκςκ εζδχκ. 

 

 

4.3.2. Πξόιεςε θαη πξνζηαζία δαζηθώλ πεξηνρώλ 

 

Σηόρνο: Ζ απμηεθεζιαηζηή πνυθδρδ ηςκ πονηαβζχκ ηαζ δ μοζζαζηζηή ηαζ μθμηθδνςιέκδ πνμζηαζία 

ηςκ δαζζηχκ ηαζ άθθςκ εοαίζεδηςκ πενζμπχκ. 

 

Καηά ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ παναηδνείηαζ ζαθήξ αφλδζδ ηδξ έηηαζδξ ηςκ πενζμπχκ ηδξ 

πχναξ πμο πθήηημκηαζ απυ ηαηαζηνμθζηέξ πονηαβζέξ. Πανά ημ υηζ δ Δθθάδα είκαζ δ ηνίηδ πχνα ζημκ 

ηυζιμ ζε πμζυηδηα ελεζδζηεοιέκμο ελμπθζζιμφ ηαηάζαεζδξ ηςκ δαζζηχκ πονηαβζχκ,  ηυζμ δ έκηαζδ 

υζμ ηαζ δ ηαηαζηνεπηζηυηδηα ηςκ πονηαβζχκ, έπμοκ αολδεεί δναιαηζηά, πθήηημκηαξ ζδιακηζηυ 

ανζειυ εοαίζεδηςκ ηαζ πνμζηαηεουιεκςκ πενζαίςκ μζημζοζηδιάηςκ. Ηδζαίηενα εοαίζεδηεξ ηαζ 

πμθφηζιεξ βζα ηδ αζμπμζηζθυηδηα μνεζκέξ πενζμπέξ, υπςξ μ θοιπμξ, δ αυνεζα ηαζ ηεκηνζηή Πίκδμξ, μ 

Σαΰβεημξ ηαζ ημ Μαίκαθμ, έπμοκ οπμζηεί ζδιακηζηέξ ηαηαζηνμθέξ απυ δαζζηέξ πονηαβζέξ ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα. φιθςκα ιε ηζξ απυρεζξ ηςκ εζδζηχκ ζε εέιαηα πνμζηαζίαξ απυ δαζζηέξ 

πονηαβζέξ, ςξ ηφνζεξ αζηίεξ αφλδζδξ ημο πνμαθήιαημξ ζηδκ Δθθάδα εεςνμφκηαζ α) δ απμοζία εκζαίαξ 

ηαζ απμηεθεζιαηζηήξ πμθζηζηήξ ζημ εέια ηδξ πνυθδρδξ ηςκ πονηαβζχκ (ημ 95% ηςκ μπμίςκ 

μθείθμκηαζ ζε ακενςπμβεκή αίηζα), α) μ πμθοηενιαηζζιυξ ηςκ ανιμδζμηήηςκ βζα εέιαηα πμο 

αθμνμφκ ηδκ πνμζηαζία ηςκ δαζχκ ηαζ δαζζηχκ εηηάζεςκ ιεηαλφ πμθθχκ οπδνεζζχκ ηαζ θμνέςκ, 

βεβμκυξ πμο μδδβεί ζηδκ ακοπανλία ημζκμφ ζπεδζαζιμφ ηαζ ζοκημκζζιμφ ηςκ δνάζεςκ, β) δ ιμκαδζηή 

βζα εονςπασηή πχνα έθθεζρδ εεκζημφ δαζμθμβίμο (πανημβναθζηήξ απμηφπςζδξ ηςκ δαζχκ ηαζ 

δαζζηχκ εηηάζεςκ ηδξ πχναξ), βεβμκυξ πμο επζηνέπεζ ηδκ αιθζζαήηδζδ ημο παναηηήνα ηςκ δαζζηχκ 

εηηάζεςκ (ζδζαίηενα ηςκ ηαιιέκςκ), ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ζηδκ αφλδζδ ηςκ ειπνδζιχκ βζα 

μζημπεδμπμίδζδ, δδιζμονβία αμζημηυπςκ η.θπ ηαζ δ) δ φπανλδ ζεζνάξ κμιμεεηζηχκ ηεκχκ ζπεηζηά ιε 

ημ παναηηδνζζιυ ηςκ δαζζηχκ εηηάζεςκ, βεβμκυξ πμο επζηνέπεζ ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ ηδ 

κμιζιμπμίδζδ ηδξ αθθαβήξ πνήζδξ ημοξ, βζα μζηζζηζηή επέηηαζδ η.θπ.      

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ζ εκίζποζδ ηςκ πνμθδπηζηχκ ιέηνςκ πμο δδιζμονβμφκ ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα νζγζηή ιείςζδ ηςκ 

πονηαβζχκ, ηυζμ ζημ εεζιζηυ, υζμ ηαζ ημ οθζημηεπκζηυ επίπεδμ, ηαζ δ δδιζμονβία 

μθμηθδνςιέκμο εεκζημφ πθαζζίμο πνμζηαζίαξ ηςκ δαζζηχκ ηαζ άθθςκ εοαίζεδηςκ πενζμπχκ 

ιεβάθδξ αζμθμβζηήξ αλίαξ 

 

Απαζηείηαζ δ δδιζμονβία εκζαίμο ηαζ ζαθμφξ κμιμεεηζημφ πθαζζίμο βζα ημ παναηηήνα ηαζ ηδ 

πνήζδ ηςκ δαζχκ ηαζ ηςκ δαζζηχκ εηηάζεςκ ηαζ δ επίζπεοζδ ηδξ ηαηάνηζζδξ εεκζημφ 

δαζμθμβίμο πνμηεζιέκμο κα επζθοεεί ημ εέια ημο αζαθμφξ ζδζμηηδζζαημφ ηαεεζηχημξ δαζχκ ηαζ 

δαζζηχκ εηηάζεςκ. Δπίζδξ είκαζ απαναίηδηδ δ δδιζμονβία εκζαίμο θμνέα πμο εα ακαθάαεζ ηδκ 

πνμζηαζία ηςκ δαζχκ ηαζ δαζζηχκ εηηάζεςκ, ζοκημκίγμκηαξ ηζξ δζάθμνεξ ειπθεηυιεκεξ 

οπδνεζίεξ ηαζ θμνείξ, πνμηεζιέκμο κα οπάνλεζ ημζκυξ ζπεδζαζιυξ ηςκ ιέηνςκ πνυθδρδξ ηαζ 

ηαηαζημθήξ ηςκ δαζζηχκ πονηαβζχκ. Ο θμνέαξ αοηυξ εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ επανηή 
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επζζηδιμκζηή ζηεθέπςζδ ηαζ ακάθμβμ ελμπθζζιυ, βζα κα ιπμνέζεζ κα ακηαπελέθεεζ ζημ δφζημθμ 

αοηυ ένβμ.  

 

 Ζ πνμζανιμβή ηςκ ιεευδςκ ακηζπονζηήξ πνμζηαζίαξ ζηζξ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ 

 

Απαζηείηαζ μνεμθμβζημπμίδζδ ηςκ ιεευδςκ πνυθδρδξ ηαζ ηαηαζημθήξ  ηςκ πονηαβζχκ, 

πνμηεζιέκμο αοηέξ κα βίκμοκ πενζζζυηενμ απμηεθεζιαηζηέξ αθθά ηαζ θζθζηέξ πνμξ ηδ δζαηήνδζδ 

ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ. Γζα πανάδεζβια, δ επέηηαζδ ημο δζηηφμο ηςκ δαζζηχκ δνυιςκ ηαζ δ 

ηαηαζηεοή ακηζπονζηχκ γςκχκ εα πνέπεζ κα βίκμκηαζ ζοκοπμθμβίγμκηαξ ηζξ επζπηχζεζξ πμο 

ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ μζ δζακμίλεζξ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ζοβηεηνζιέκςκ πενζμπχκ.  

 

 

4.3.3. Αλαδαζώζεηο 

 

Σηόρνο: Ζ ακαεεχνδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ημο ζοζηήιαημξ ακαδαζχζεςκ χζηε κα ζοιααδίγεζ ιε ηδκ 

πνμαβςβή ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 

φιθςκα ιε ημ Τπμονβείμ Γεςνβίαξ, ζημπυξ ηςκ ακαδαζχζεςκ είκαζ δ δδιζμονβία κέςκ 

δαζχκ, δ επακαδδιζμονβία ηςκ δαζχκ πμο ηαηαζηνέθμκηαζ απυ πονηαβζέξ ηαζ άθθεξ αζηίεξ, δ 

ακακέςζδ ηςκ δαζμπμκζηά χνζιςκ δαζχκ ηαζ δ ακυνεςζδ ηςκ οπμααειζζιέκςκ δαζζηχκ 

μζημζοζηδιάηςκ ιε ελαζθάθζζδ ηδξ θοζζηήξ ακαβέκκδζδξ ή ηεπκδηή πανέιααζδ (ζπμνά ή θφηεοζδ). 

Ζ οθζζηάιεκδ πμθζηζηή ζημκ ημιέα ηςκ ακαδαζχζεςκ, εέηεζ ςξ ζηυπμοξ ηςκ δαζζηχκ οπδνεζζχκ 

ηαηά ζεζνά πνμηεναζυηδηαξ α) ηδ δδιζμονβία παναβςβζηχκ ζοζηάδςκ, α) ηδκ πνμζηαζία ηςκ εδαθχκ 

ηαζ οδνμκμιζηέξ νοειίζεζξ ηαζ β) ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδκ αζζεδηζηή ακααάειζζδ 

πενζμπχκ. 

Με δεδμιέκμ υηζ μ ζπεδζαζιυξ ηαζ οθμπμίδζδ ηςκ ακαδαζςηζηχκ πανειαάζεςκ  επδνεάγμοκ 

ιε ιυκζιμ ή πνμζςνζκυ ηνυπμ ηδ θοζζμβκςιία ηδξ αθάζηδζδξ ηαζ ηδ πθςνζδζηή  ζφκεεζδ ηςκ 

μζημζοζηδιάηςκ ηςκ πενζμπχκ πανέιααζδξ, είκαζ εοκυδημ υηζ εα πνέπεζ κα θαιαάκμοκ οπυρδ ηαηά 

πνμηεναζυηδηα ηζξ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, χζηε κα απμθεφβμκηαζ 

ακεπακυνεςηεξ αθθμζχζεζξ.  Οζ ζηυπμζ ηςκ πανειαάζεςκ ακαδάζςζδξ εα πνέπεζ ζε υθεξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ κα ζοιπενζθαιαάκμοκ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, ηυζμ ςξ πνμξ ηδκ 

ελαζθάθζζδ ζηακμπμζδηζηχκ ζοκεδηχκ εκδζαζηήιαημξ βζα ηα εκδδιζηά ηαζ πνμζηαηεουιεκα είδδ, υζμ 

ηαζ ζηδ δζαζθάθζζδ ζηακμπμζδηζηήξ βεκεηζηήξ πμζηζθμιμνθίαξ βζα ημ θοηεοηζηυ οθζηυ. διακηζηή 

πανάιεηνμξ πμο εα πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ ζηζξ πενζπηχζεζξ ακαδαζχζεςκ θοζζηχκ 

μζημζοζηδιάηςκ είκαζ δ επζθμβή θοηεοηζημφ οθζημφ ημπζηήξ πνμέθεοζδξ, χζηε κα απμθεφβεηαζ δ 

εζζαβςβή λεκζηχκ ή ιδ πνμζανιμζιέκςκ ζηζξ ημπζηέξ ζοκεήηεξ εζδχκ. Πνμηεζιέκμο κα εκανιμκζζεεί 

δ πμθζηζηή ακαδαζχζεςκ ηδξ πχναξ ζηδκ ακάβηδ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, εα πνέπεζ 

αοηή κα οπμζηεί ακαεεχνδζδ, ςξ πνμξ ηδκ ζενάνπδζδ ηςκ ζηυπςκ ηαζ ηζξ πναηηζηέξ πμο 

αημθμοεμφκηαζ.  Σαοηυπνμκα, εα πνέπεζ κα πνμζανιμζεμφκ ζηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ μζ ζηυπμζ ηδξ 

πμθζηζηήξ δάζςζδξ αβνμηζηχκ βαζχκ, δ μπμία ηα ηεθεοηαία πνυκζα οθμπμζείηαζ ζε εθανιμβή ημο 

Κακμκζζιμφ 2080/92. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ακαβκχνζζδ ηαζ ηαηαβναθή ηςκ ακαδαζςιέκςκ πενζμπχκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ εζδχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ 

 

 Πνμηεζιέκμο κα αλζμθμβδεεί δ οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ απυ άπμρδξ επζπηχζεςκ ηςκ 

ακαδαζχζεςκ ζηδκ εθθδκζηή αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, είκαζ απαναίηδηδ δ ηαηαβναθή ηςκ 

ακαδαζςιέκςκ εηηάζεςκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ ζφκεεζδξ ηςκ εζδχκ πμο έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζηζξ 

ακαδαζχζεζξ. Ζ ηαηαβναθή αοηή εα πνέπεζ κα βίκεζ ακά πενζθένεζα ηαζ κα ηαηδβμνζμπμζήζεζ ηζξ 

ακαδαζχζεζξ ακάθμβα ιε ημοξ ζηυπμοξ πμο επζηεθμφκ (παναβςβζημί, πνμζηαηεοηζημί, αζζεδηζημί 

η.θπ), χζηε κα ιπμνμφκ κα ελαπεμφκ ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά ιε ηζξ επζπηχζεζξ ηάεε πναηηζηήξ 

ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα. 
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 Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ επζδνάζεςκ ηςκ ακαδαζχζεςκ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

 

 Με αάζδ ηδκ παναπάκς ηαηαβναθή, ιπμνμφκ κα πνμζδζμνζζεμφκ μζ επζδνάζεζξ ηςκ 

ακαδαζχζεςκ ζημ αζμθμβζηυ πθμφημ ηάεε πενζμπήξ. Οζ επζδνάζεζξ αοηέξ, εεηζηέξ ή ανκδηζηέξ, 

ιπμνεί κα αθμνμφκ αθθαβέξ ζηδ θοζζμβκςιία ηδξ αθάζηδζδξ ηάπμζςκ πενζμπχκ ή αθθαβέξ ζηδ 

ζφκεεζδ εζδχκ. Γζα πανάδεζβια, δ πνήζδ ρεοδαηαηηζχκ ζε ανηεηέξ πενζμπέξ, πανά ηα εοενβεηζηά 

απμηέζιαηα ζηδ ζοβηνάηδζδ ημο εδάθμοξ, αθθμζχκεζ ζδιακηζηά ηζξ ζοκεήηεξ εκδζαζηήιαημξ βζα 

ανηεηά είδδ, αθμφ εζζαβάβεζ έκα λεκζηυ είδμξ δέκδνμο ζηα θοζζηά μζημζοζηήιαηα ηδξ πχναξ. Ο 

πνμζδζμνζζιυξ ηςκ επζδνάζεςκ ηςκ ακαδαζχζεςκ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, εα πνέπεζ κα 

δχζεζ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηζξ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ, υπμο μζ επζπηχζεζξ ηςκ αθθμζχζεςκ ζηδ 

θοζζμβκςιία ηδξ αθάζηδζδξ ηαζ ζηδ ζφκεεζδ ηςκ ημπζηχκ θοημημζκςκζχκ ιεβεεφκμκηαζ θυβς 

ηδξ πανμοζίαξ ζπάκζςκ εζδχκ ηαζ μζημηυπςκ. 

 

 Ακαπνμζανιμβή ημο ζοζηήιαημξ ακαδαζχζεςκ ζηζξ ακάβηεξ πνμαβςβήξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ 

 

 Ζ ακαβκχνζζδ ηαζ ηαηαβναθή ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ ακαδαζχζεςκ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, εα 

επζηνέρεζ ηδκ ακαεεχνδζδ ηςκ πναηηζηχκ ζπεδζαζιμφ ηαζ οθμπμίδζήξ ημοξ ζε εεκζηυ ηαζ 

πενζθενεζαηυ επίπεδμ, πνμηεζιέκμο κα ηαηαζημφκ ζοιααηέξ ιε ηζξ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ 

εθθδκζηήξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Ζ ακαεεχνδζδ αοηή εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ημοξ 

ηαηαθυβμοξ εζδχκ ηαζ πνμεθεφζεςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ θοηεοηζηυ οθζηυ, αθθαβέξ ζηδ 

ιεεμδμθμβία παναβςβήξ ημο θοηεοηζημφ οθζημφ (δίκμκηαξ έιθαζδ ζηδ δζαζθάθζζδ ηδξ ιέβζζηδξ 

βεκεηζηήξ πμζηζθμιμνθίαξ βζα ηζξ πνμζηαηεοηζηέξ ακαδαζχζεζξ ηαζ υπζ ζηδκ παναβςβή 

αεθηζςιέκμο θοηεοηζημφ οθζημφ), ηαεχξ ηαζ αθθαβέξ ζηδ ιεεμδμθμβία επζθμβήξ ηςκ πενζμπχκ 

ηαζ μζημζοζηδιάηςκ ζηα μπμία εα οθμπμζδεμφκ ακαδαζςηζηέξ πανειαάζεζξ. Ηδζαίηενδ 

ακηζιεηχπζζδ εα πνέπεζ κα έπμοκ μζ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ, ζηζξ μπμίεξ μζ ακαδαζχζεζξ εα 

πνέπεζ κα βίκμκηαζ δίκμκηαξ άιεζδ πνμηεναζυηδηα ζημοξ ζηυπμοξ πνμζηαζίαξ ηαζ δζαπείνζζδξ 

εζδχκ ηαζ εκδζαζηδιάηςκ 

 

 Γδιζμονβία εεκζηχκ πνμδζαβναθχκ ηαζ μνζζιυξ ανιμδζμηήηςκ βζα δζεκένβεζα ακαδαζχζεςκ. 

 

 Ζ δζαδζηαζία ακαεεχνδζδξ ηςκ πναηηζηχκ ακαδάζςζδξ εα πνέπεζ κα ηαηαθήλεζ ζηδκ παναβςβή 

εεκζηχκ πνμδζαβναθχκ ηαζ ηςδίηςκ μνεήξ πναηηζηήξ, χζηε κα ζοζηδιαημπμζδεεί μ ηνυπμξ ιε 

ημκ μπμίμ πνμζεββίγεηαζ ημ εέια απυ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ. Δπίζδξ εα πνέπεζ κα ηαεμνζζεμφκ 

μζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ ειπθεηυιεκςκ οπδνεζζχκ. Γζα ηζξ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ, μζ 

ακαδαζχζεζξ εα πνέπεζ κα βίκμκηαζ ιε ηδ ζφιθςκδ βκχιδ ηαζ ηδκ επίαθερδ ηςκ ανιυδζςκ 

θμνέςκ δζαπείνζζδξ.  

 

 Ακάπηολδ ηαζ εκενβμπμίδζδ ιδπακζζιχκ εθέβπμο ηαζ πνμζηαζίαξ ακαδαζςηέςκ ηαζ 

ακαδαζςιέκςκ πενζμπχκ 

 

 Ζ δζαδζηαζία δ μπμία ηαηαθήβεζ ζηδκ ακαδάζςζδ ιζαξ πενζμπήξ, εα πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ 

ηδκ ηαηάθθδθδ θοημηεπκζηή ιεθέηδ, ζηδκ μπμία εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ηαζ εηηίιδζδ ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ ηδξ πνμηεζκυιεκδξ ακαδάζςζδξ ζηδκ πενζμπή πανέιααζδξ (π.π. 

εηηίιδζδ ηδξ επζδζςηυιεκδξ αθθαβήξ ζημ μζημζφζηδια ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ακαθμνάξ, 

επζπηχζεζξ ζε πνμζηαηεουιεκα ή εκδδιζηά είδδ, ακάθοζδ ηδξ πνμηεζκυιεκδξ ιεεμδμθμβίαξ ηαζ 

ηςκ εκαθθαηηζηχκ θφζεςκ), απυ πνμζεηηζηή επίαθερδ ηςκ ζηαδίςκ οθμπμίδζδξ ηδξ πανέιααζδξ 

απυ ιένμοξ ηςκ ανιυδζςκ οπδνεζζχκ ηαζ απυ πνυβναιια παναημθμφεδζδξ ηδξ επζηοπίαξ 

ακαδάζςζδξ, χζηε κα αεθηζζημπμζείηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηά ηδξ ιέζα απυ ηζξ ηαηάθθδθεξ 

δζμνεςηζηέξ πανειαάζεζξ. Δπίζδξ, εα πνέπεζ κα εκαηζημπμζδεμφκ μζ ιδπακζζιμί πνμζηαζίαξ ηςκ 

ακαδαζςηέςκ ηαζ ακαδαζςιέκςκ εηηάζεςκ απυ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ, ιε εκίζποζδ ημο 

πνμζςπζημφ επμπηείαξ ηαζ θφθαλδξ. Ηδζαίηενδ ιένζικα εα πνέπεζ κα δμεεί ζηζξ πνμζηαηεουιεκεξ 

πενζμπέξ, αθθά ηαζ ζηα πενζαζηζηά δάζδ, ηα μπμία ιε πνυζθαηδ κμιμεεζία πενζένπμκηαζ ζηδκ 

ανιμδζυηδηα ηδξ πνςημαάειζαξ αοημδζμίηδζδξ. Δίκαζ απαναίηδημ, μζ δζαδζηαζίεξ ακαδάζςζδξ 

ηςκ πενζαζηζηχκ δαζχκ κα εκανιμκζζεμφκ ιε ηζξ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ, ιε ηνυπμ ακηίζημζπμ ιε ημκ πνμηεζκυιεκμ βζα ηζξ οπυθμζπεξ δαζζηέξ εηηάζεζξ. 
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4.4. Ρύπανζη 
 

Ζ νφπακζδ, ζε υθεξ ηδξ ηζξ ιμνθέξ απμηεθεί ζδιακηζηή απεζθή βζα ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, 

αθμφ οπμααειίγεζ ηα πενζαία ηαζ οδάηζκα μζημζοζηήιαηα ηαζ μδδβεί ζε ιεηααμθέξ ηδξ ζφκεεζδξ ηςκ 

εζδχκ πμο θζθμλεκμφκηαζ ζε αοηά. Τπάνπμοκ ανηεηέξ ιμνθέξ νφπακζδξ πνμενπυιεκδξ απυ 

ακενχπζκεξ δναζηδνζυηδηεξ (αένζα νφπακζδ, νφπακζδ οδάηζκςκ απμδεηηχκ, νφπακζδ εδαθχκ, 

θςημνφπακζδ, ευνοαμξ η.α.), μζ μπμίεξ ακ ηαζ επζδνμφκ ιε δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ, έπμοκ ηεθζηά 

πανυιμζεξ επζπηχζεζξ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, αθθμζχκμκηαξ ηαζ οπμααειίγμκηαξ ηα 

μζημζοζηήιαηα ζηα μπμία επζδνμφκ ηαζ επαηυθμοεα αζηχκηαξ ανκδηζηή επίδναζδ ζημοξ πθδεοζιμφξ 

ηςκ εζδχκ πμο ελανηχκηαζ απυ αοηά. διακηζηυηενεξ επζπηχζεζξ αζημφκ δ αένζα νφπακζδ ηαζ δ 

νφπακζδ ηςκ οδάηζκςκ απμδεηηχκ, ελαζηίαξ ηυζμ ηδξ έκηαζήξ ημοξ υζμ ηαζ ηςκ δοκαημηήηςκ 

δζαζπμνάξ ημοξ ζε ιεβάθεξ πενζμπέξ. Πνμαθήιαηα μθεζθυιεκα ζηδκ αένζα νφπακζδ, υπςξ μζ 

ηθζιαηζηέξ αθθαβέξ θυβς ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο απαζημφκ θυβς ημο παναηηήνα ημοξ, 

ζοκημκμζιέκδ δζεεκή ζοκενβαζία βζα κα ακηζιεηςπζζεμφκ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ιε ηδ νφπακζδ ηςκ 

εαθαζζχκ ηαζ ηςκ εζςηενζηχκ οδάηςκ, αθμφ ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ, μζ επζπηχζεζξ ηδξ νφπακζδξ 

είκαζ δζαζοκμνζαηέξ. Χξ ιέθμξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ δ Δθθάδα έπεζ εκανιμκίζεζ ηδκ 

πενζααθθμκηζηή ηδξ κμιμεεζία ζε εέιαηα πνυθδρδξ ηαζ ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ νφπακζδξ, ιε αάζδ ηδξ 

Κμζκμηζηέξ Οδδβίεξ, εκχ ηαοηυπνμκα, έπεζ οπμβνάρεζ ζεζνά δζεεκχκ ζοιαάζεςκ βζα ζπεηζηά εέιαηα. 

Καηά ηδκ πνμδβμφιεκδ δεηαεηία έβζκακ ανηεηά αήιαηα ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ πνυθδρδξ ηαζ ηδξ 

ακηζιεηχπζζδξ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ νφπακζδξ. Απαζηείηαζ μπςζδήπμηε δ ζοκέπζζδ ηαζ εκδοκάιςζδ 

ηςκ ιέηνςκ αοηχκ, ηαεχξ ηαζ δ εηηίιδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ νφπακζδξ ζηδκ εθθδκζηή 

αζμπμζηζθυηδηα. Ηδζαίηενδ αανφηδηα εα πνέπεζ κα δμεεί ζηδκ εηηίιδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ νφπακζδξ 

ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηςκ οδάηζκςκ απμδεηηχκ, αθμφ εηεί εκημπίγμκηαζ ηα ζδιακηζηυηενα 

πνμαθήιαηα βζα ηδ πχνα ιαξ.     

 

Σηόρνο: Η εθηίκεζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο θάζε κνξθήο ξύπαλζεο ζηε βηνινγηθή 

πνηθηιόηεηα. 

 

 

4.4.1. Ρύπαλζε από αζηηθά ιύκαηα 

 

Σηόρνο: Ζ εηηίιδζδ ηαζ ακηζιεηχπζζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ νφπακζδξ απυ αζηζηά θφιαηα ζηδ 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηςκ οδάηζκςκ, ηονίςξ, μζημζοζηδιάηςκ. 

 

Ζ νφπακζδ απυ αζηζηά θφιαηα εεςνείηαζ ζδιακηζηυ πνυαθδια βζα ανηεημφξ εζςηενζημφξ 

απυδέηηεξ (θίικεξ ηαζ πμηάιζα) υπςξ βζα πανάδεζβια μζ θίικεξ Ηςακκίκςκ ηαζ Καζημνζάξ ηαζ μ 

πμηαιυξ Πδκεζυξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηάπμζεξ πενζμπέξ ηδξ πανάηηζαξ γχκδξ πμο βεηκζάγμοκ ιε ιεβάθα 

αζηζηά ηέκηνα (π.π. ανςκζηυξ, Θενιασηυξ, Παβαζδηζηυξ, Παηνασηυξ). Μζηνυηενα πνμαθήιαηα 

ειθακίγμκηαζ ζε ανηεημφξ αηυιδ οδάηζκμοξ απμδέηηεξ. Απαζηείηαζ δ εηηίιδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ 

νφπακζδξ απυ αζηζηά θφιαηα ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηςκ οδάηζκςκ απμδέηηςκ ηαζ δ θήρδ 

ιέηνςκ βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ νφπακζδξ (ιείςζδ νοπακηζηχκ θμνηίςκ) αθθά ηαζ βζα ηδκ ακζιεηχπζζδ 

ηςκ οθζζηάιεκςκ πνμαθδιάηςκ ζημοξ οδάηζκμοξ απμδέηηεξ (ακηζιεηχπζζδ πνμαθδιάηςκ 

εοηνμθζζιμφ, δζαπείνζζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ θζικχκ ηαζ πμηαιχκ πμο έπμοκ οπμααειζζεεί απυ ηδ 

νφπακζδ). 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Δηπυκδζδ ιεθεηχκ βζα ηδκ ηαηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ αζηζηχκ θοιάηςκ 

ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

 

Ζ επζδείκςζδ ηδξ ηνμθζηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ οδάηζκςκ απμδεηηχκ (εζςηενζηχκ ηαζ πανάηηζςκ), 

μδδβεί ζε οπμαάειζζδ ηςκ οβνμημπζηχκ ηαζ εαθάζζζςκ εκδζαζηδιάηςκ, επδνεάγμκηαξ ηζξ 

ηνμθζηέξ αθοζίδεξ ηαζ ηδ ζφκεεζδ εζδχκ ηςκ οπμααειζζιέκςκ πενζμπχκ. Απαζηείηαζ δ 

ηαηαβναθή ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ αζηζηήξ νφπακζδξ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηςκ 

επζαανοιέκςκ απμδεηηχκ, πνμηεζιέκμο κα αλζμθμβδεεί δ ζμαανυηδηά ημοξ ηαζ κα ζπεδζαζεμφκ 
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ιέηνα ακηζιεηχπζζήξ ημοξ. Σαοηυπνμκα, απαζηείηαζ δ δδιζμονβία δζηηφμο παναημθμφεδζδξ ηδξ 

πμζυηδηαξ ηςκ οδαηζηχκ πυνςκ, πνμηεζιέκμο κα ηαηαβνάθμκηαζ μζ εκδεπυιεκεξ ιεηααμθέξ ηαζ 

κα θαιαάκμκηαζ ηα εκδεδεζβιέκα ιέηνα ακηζιεηχπζζδξ ηδξ νφπακζδξ. Ήδδ θεζημονβεί ζηδ πχνα 

ιαξ έκα ηέημζμ δίηηομ, οπυ ηδκ εοεφκδ ημο ΤΠΔΥΧΓΔ, ημ μπμίμ ηαθφπηεζ ιένμξ ηςκ 

επζθακεζαηχκ ηαζ οπυβεζςκ οδάηςκ. Λεζημονβεί επίζδξ εζδζηυ πνυβναιια παναημθμφεδζδξ ηςκ 

οδάηςκ ημθφιαδζδξ (ΤΠΔΥΧΓΔ ηαζ Τπμονβείμ Τβείαξ), ημ μπμίμ ηαθφπηεζ πενίπμο 1700 

παναθίεξ ηδξ πχναξ. 

 

 Πνμχεδζδ ιέηνςκ ιείςζδξ ηδξ νφπακζδξ απυ αζηζηέξ πδβέξ 

 

Με αάζδ ηζξ παναπάκς ηαηαβναθέξ ηαζ αλζμθμβήζεζξ εα πνέπεζ κα ζενανπδεμφκ μζ 

πνμηεναζυηδηεξ ηςκ ιέηνςκ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ νφπακζδξ απυ αζηζηά απυαθδηα ηαζ κα 

οθμπμζδεμφκ πανειαάζεζξ πνυθδρδξ ηαζ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ οπμαάειζζδξ. Ήδδ ηαηά ηδκ 

πνμδβμφιεκδ δεηαεηία έπμοκ οθμπμζδεεί ζδιακηζηά ένβα ζημοξ ημιείξ ηδξ αεθηίςζδξ ηςκ 

δζηηφςκ απμπέηεοζδξ ηαζ ηδξ επελενβαζίαξ αζηζηχκ θοιάηςκ, ζδζαίηενα ζηα ιεβάθα αζηζηά 

ηέκηνα. Σα ένβα αοηά οπμθμβίγεηαζ υηζ ελοπδνεημφκ ημ 50% πενίπμο ημο πθδεοζιμφ ηδξ πχναξ. 

Απαζηείηαζ δ ηαηά πνμηεναζυηδηα θήρδ ιέηνςκ βζα υζεξ πενζμπέξ ακηζιεηςπίγμοκ ζδζαίηενα 

πνμαθήιαηα νφπακζδξ ηαζ δεκ ηαθφπημκηαζ απυ οθζζηάιεκεξ οπμδμιέξ απμπέηεοζδξ ηαζ 

επελενβαζίαξ θοιάηςκ. Μέηνα απμηαηάζηαζδξ εα πνέπεζ κα θδθεμφκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

επζπηχζεςκ ημο εοηνμθζζιμφ ζημοξ οδάηζκμοξ απμδέηηεξ, αηυιδ ηαζ ζε πενζμπέξ υπμο 

θεζημονβμφκ ήδδ ιμκάδεξ επελενβαζίαξ θοιάηςκ, υηακ ηνίκεηαζ υηζ δ οπμαάειζζδ πμο έπεζ 

επέθεεζ ζηα μζημζοζηήιαηα δεκ ιπμνεί κα απμηαηαζηαεεί ιέζα απυ ηζξ θοζζηέξ δζενβαζίεξ. Γζα 

ημοξ οδάηζκμοξ απμδέηηεξ πμο επζαανφκμκηαζ απυ ηα θφιαηα ιζηνχκ ή δζάζπανηςκ μζηζζιχκ, εα 

πνέπεζ κα πνμςεδεεί δ ηαηαζηεοή ιμκάδςκ θοζζημφ ηαεανζζιμφ απμαθήηςκ (ηεπκδηχκ 

οβνμηυπςκ), θυβς ημο παιδθμφ ηαηαζηεοαζηζημφ ηαζ θεζημονβζημφ ημοξ ηυζημοξ, αθθά ηαζ 

ελαζηίαξ ηδξ αλίαξ πμο ιπμνεί κα έπμοκ βζα ηδκ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηάπμζςκ πενζμπχκ. 

 

 Δηζηναηεία εκδιένςζδξ ημο ημζκμφ βζα ηνυπμοξ ιείςζδξ ηδξ νφπακζδξ απυ αζηζηά θφιαηα 

 

ε ηάπμζμ ααειυ, δ πμζυηδηα ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ αζηζηχκ θοιάηςκ ελανηάηαζ απυ ηδκ 

εοαζζεδημπμίδζδ ημο πνήζηδ (ηαηά ηεθαθή ηαηακάθςζδ κενμφ, πνήζδ απμννοπακηζηχκ πμο 

πενζέπμοκ θςζθμνζηά). Σαοηυπνμκα, ζε ανηεηέξ πενζμπέξ μζ ιμκάδεξ επελενβαζίαξ αζηζηχκ 

απμαθήηςκ οπμθεζημονβμφκ ή δεκ θεζημονβμφκ, ιε απμηέθεζια κα ζοκεπίγεηαζ δ επζαάνοκζδ ηςκ 

οδάηζκςκ απμδεηηχκ. Ζ ακάθδρδ απυ ημοξ ανιυδζμοξ θμνείξ ιζαξ εονείαξ εηζηναηείαξ 

εκδιένςζδξ ημο ημζκμφ ηαζ ηςκ ειπθεηυιεκςκ ζηδ δζαπείνζζδ ηςκ ιμκάδςκ επελενβαζίαξ 

αζηζηχκ θοιάηςκ θμνέςκ, εα ιπμνμφζε κα αμδεήζεζ ζηδ ιείςζδ ηδξ νφπακζδξ απυ αζηζηά 

θφιαηα. 

 

 

4.4.2. Ρύπαλζε από βηνκεραληθά ιύκαηα θαη αέξηεο εθπνκπέο 

 

Σηόρνο: Ζ εηηίιδζδ ηαζ ακηζιεηχπζζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ νφπακζδξ απυ ηάεε είδμοξ αζμιδπακζηά 

θφιαηα ηαζ αένζεξ εηπμιπέξ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηςκ θοζζηχκ, διζθοζζηχκ ηαζ αβνμηζηχκ 

μζημζοζηδιάηςκ. 

 

Ζ νφπακζδ απυ οβνά ηαζ ζηενεά απυαθδηα ηαζ αένζεξ εηπμιπέξ ηδξ αζμιδπακίαξ, απμηεθεί 

ζδιακηζηυ πνυαθδια βζα ηζξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ ζηζξ μπμίεξ εκημπίγεηαζ έκημκδ αζμιδπακζηή 

δναζηδνζυηδηα. Σέημζεξ πενζπηχζεζξ είκαζ μζ υνιμζ Δθεοζίκαξ, Λάνοικαξ ηαζ Νέαξ Καναάθδξ 

(πανάηηζα φδαηα), μζ θίικεξ Βεβμνίηζδα ηαζ Βζζημκίδα (εζςηενζηά φδαηα), ηαεχξ ηαζ μζ πενζμπέξ 

Πημθειασδαξ ηαζ Μεβαθυπμθδξ (αένζα νφπακζδ). Ακ ηαζ ηα πνμαθήιαηα αζμιδπακζηήξ νφπακζδξ 

εεςνμφκηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ εκημπζζιέκα πςνζηά, μζ επζπηχζεζξ ημοξ ζηδ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα ηςκ επζαανοιέκςκ πενζμπχκ εα πνέπεζ κα εηηζιδεμφκ ηαζ κα αλζμθμβδεμφκ, χζηε κα 

θδθεμφκ ηα ακαβηαία ιέηνα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημοξ. 
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Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Δηπυκδζδ ιεθεηχκ βζα ηδκ ηαηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ αζμιδπακζηχκ 

θοιάηςκ ηαζ αένζςκ εηπμιπχκ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

 

ηζξ πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ οπάνπεζ έκημκδ πανμοζία ηδξ αζμιδπακίαξ ή βεζηκζάγμοκ ιε ζδιακηζημφξ 

οδάηζκμοξ απμδέηηεξ επζαάθθεηαζ δ εηπυκδζδ ιεθεηχκ βζα ηδκ ηαηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ 

επζπηχζεςκ ηςκ αζμιδπακζηχκ απμαθήηςκ ηαζ εηπμιπχκ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα. Σμ 

πνυζθαημ πανάδεζβια (1995) ηδξ ηαηάννεοζδξ ημο μζημζοζηήιαημξ ηδξ θίικδξ Κμνχκεζαξ, θυβς 

ηαζ ηδξ επζαάνοκζδξ απυ οβνά αζμιδπακζηά απυαθδηα, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ιεβάθμ ηυζημξ πμο 

ζοκεπάβεηαζ δ απμηαηάζηαζδ ημο πνμζηαηεουιεκμο οβνμηυπμο, απμηεθμφκ ζαθείξ εκδείλεζξ βζα 

ηδ αανφηδηα ημο πνμαθήιαημξ αζμιδπακζηήξ νφπακζδξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζοβηεηνζιέκεξ 

πενζμπέξ. 

 

 Πνμχεδζδ ιέηνςκ ιείςζδξ ηδξ νφπακζδξ απυ αζμιδπακζηέξ πδβέξ 

 

Δπζαάθθεηαζ μ ελμνεμθμβζζιυξ ηςκ δζαδζηαζζχκ αδεζμδυηδζδξ ηαζ εθέβπμο απυννζρδξ ηαζ 

εηπμιπήξ αζμιδπακζηχκ νφπςκ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ δζαδζηαζία αδεζδυηδζδξ βζα ηδκ απυννζρδ 

οβνχκ αζμιδπακζηχκ απμαθήηςκ είκαζ πθήνςξ εεζιμεεηδιέκδ, πανμοζζάγμκηαζ ζδιακηζηά 

πνμαθήιαηα ζημκ ημιέα ηδξ δζαζθάθζζδξ ηδξ ζοιιυνθςζδξ ηςκ αζμιδπακζχκ ιε ηδ δζαδζηαζία 

αοηή, αθμφ μζ ίδζεξ μζ εηαζνείεξ δεκ οπμπνεμφκηαζ απυ ημ κυιμ κα εθέβπμοκ ηζξ απμννίρεζξ ημοξ. 

Απαζηείηαζ δ άιεζδ ζηεθέπςζδ ηαζ θεζημονβία ηδξ οπδνεζίαξ πενζααθθμκηζηήξ επζεεχνδζδξ ηαζ 

ηςκ εζδζηχκ ζςιάηςκ εθεβηηχκ ηδξ αζμιδπακζηήξ νφπακζδξ, πνμηεζιέκμο κα βίκεηαζ 

απμηεθεζιαηζηυξ ηαζ άιεζμξ έθεβπμξ ζοιιυνθςζδξ ιε ηδ ζπεηζηή κμιμεεζία. ημ εέια ηςκ 

εηπμιπχκ αένζςκ νφπςκ, υπμο ημ ιεβαθφηενμ πνυαθδια εκημπίγεηαζ ζημοξ θζβκζηζημφξ ζηαειμφξ 

παναβςβήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ απυ ηδ ΓΔΖ, δ ίδζα δ επζπείνδζδ είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδκ 

παναημθμφεδζδ ηςκ αένζςκ εηπμιπχκ ηςκ ενβμζηαζίςκ ηδξ, ηάηζ πμο δεκ ελαζθαθίγεζ ημ 

αδζάαθδημ ηςκ δζαδζηαζζχκ εθέβπμο ηδξ νφπακζδξ. Ζ πνμχεδζδ ακηζννοπακηζηχκ ηεπκμθμβζχκ 

απυ ηδκ ίδζα επζπείνζζδ, εα πνέπεζ κα πνμπςνήζεζ ιε πζμ βνήβμνα αήιαηα, πνμηεζιέκμο κα 

πενζμνζζεεί δ οπμαάειζζδ ηςκ πενζμπχκ υπμο ανίζημκηαζ ηα θζβκζηζηά ενβμζηάζζα. 

 

 οκενβαζία ιε ζδζςηζηυ ημιέα ζηδκ πνμχεδζδ ιέηνςκ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ 

νφπακζδξ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

 

Ζ εονςπασηή πενζααθθμκηζηή κμιμεεζία ζηδνίγεηαζ ζηδκ ανπή “μ νοπαίκςκ πθδνχκεζ”, ανπή πμο 

δεκ έπεζ πθήνςξ εκζςιαηςεεί ζηδκ εθθδκζηή πμθζηζηή πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ. φιθςκα 

ιε ημζξ πνυζθαηεξ ημζκμηζηέξ μδδβίεξ βζα ηα ζοζηήιαηα πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ (EMAS, 

Ecolabel), πανέπμκηαζ ηίκδηνα ζηζξ αζμιδπακίεξ βζα ηδκ οζμεέηδζδ ακηζννοπακηζηχκ ηεπκμθμβζχκ 

ηαζ ιεευδςκ παναβςβήξ πμο ιεζχκμοκ ηδκ επζαάνοκζδ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ. Δπζαάθθεηαζ δ 

ζοκενβαζία ημο ζδζςηζημφ ημιέα ιε ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηέημζςκ ιέηνςκ, ιε 

ηνυπμ πμο αθεκυξ εα δζαζθαθίγεζ ηδκ πενζααθθμκηζηή πνμζηαζία ηαζ αθεηένμο εα επζηνέπεζ ημκ 

εηζοβπνμκζζιυ ηςκ αζμιδπακζηχκ ιμκάδςκ ιε ηδκ οζμεέηδζδ ηαεανχκ ηεπκμθμβζχκ. Ηδζαίηενδ 

αανφηδηα εα πνέπεζ κα δμεεί ζημκ ημιέα παναβςβήξ εκένβεζαξ, μ μπμίμξ εοεφκεηαζ ζήιενα βζα 

ιεβάθμ πμζμζηυ ηδξ παναβςβήξ αένζςκ νφπςκ. Ζ απεθεοεένςζδ ηδξ αβμνάξ εκένβεζαξ ηαζ δ 

πνμχεδζδ ζδζςηζηχκ επεκδφζεςκ βζα παναβςβή εκένβεζαξ απυ ακακεχζζιεξ πδβέξ εα πνέπεζ κα 

βίκεζ ιε ηνυπμ πμο δεκ εα επζαανφκεζ ηδκ εθθδκζηή αζμπμζηζθυηδηα. Γζα πανάδεζβια, δ εέζεζξ 

ηαηαζηεοήξ ιζηνχκ οδνμδθεηηνζηχκ ζηαειχκ ή αζμθζηχκ πάνηςκ, εα πνέπεζ κα πςνμεεημφκηαζ 

ζε ακεεηηζηέξ πενζμπέξηαζ δ θεζημονβία ημοξ κα βίκεηαζ ιε ηνυπμ πμο δεκ εα είβεζ ηδκ ημπζηή 

αζμπμζηζθυηδηα. Απαζηείηαζ επμιέκςξ κα δμεεί ζδζαίηενδ πνμζμπή απυ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ 

ηυζμ ηαηά ημ ζηάδζμ πενζααθθμκηζηήξ αδεζμδυηδζδξ ηέημζςκ ιμκάδςκ, υζμ ηαζ ηαηά ηζξ θάζεζξ 

ηαηαζηεοήξ ηαζ θεζημονβίαξ ημοξ. 
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4.4.3. Ρύπαλζε από πξντόληα γεσξγηθήο ρξήζεο 

 

Σηόρνο: Ζ ηαηαβναθή, αλζμθυβδζδ ηαζ ακηζιεηχπζζδ ηςκ απεζθχκ πμο ακηζιεηςπίγεζ δ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα ηςκ θοζζηχκ, διζθοζζηχκ ηαζ αβνμηζηχκ μζημζοζηδιάηςκ απυ ηα πδιζηά ηαζ άθθα 

πνμσυκηα βεςνβζηήξ πνήζδξ (θζπάζιαηα, θοημθάνιαηα ηθπ). 

 

 Ζ βεςνβία απμηεθεί ιία απυ ηζξ ηφνζεξ αζηίεξ νφπακζδξ ηςκ οδάηζκςκ απμδεηηχκ ηδξ πχναξ. 

Οζ πενζζζυηενμζ ιεβάθμζ εθθδκζημί οβνυημπμζ (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ πμηαιχκ ηαζ θζικχκ), 

ακηζιεηςπίγμοκ πνμαθήιαηα εοηνμθζζιμφ θυβς ηςκ βεςνβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ πμο θαιαάκμοκ 

πχνα ζηζξ θεηάκεξ απμννμήξ ημοξ. πνμαθήιαηα νφπακζδξ αβνμπδιζηήξ πνμέθεοζδξ έπμοκ εκημπζζεεί 

ζημοξ πμηαιμφξ Απεθχμ (ηάης νμοξ), Αθζάηιμκα, Αλζυ, Λμφνμ, Πδκεζυ, πενπεζυ ηαζ ηνοιυκα, 

ηαεχξ ηαζ ζηζξ θίικεξ Ηςακκίκςκ, Καζημνζάξ, Κμνχκεζα, Βζζημκίδα, Μζηνή Πνέζπα, Αιαναηία, 

Γμσνάκδ ηαζ Λοζζιαπία. Αηυιδ ηαζ εαθάζζζεξ πενζμπέξ υπςξ μ Αιαναηζηυξ Κυθπμξ εεςνμφκηαζ 

ζδαίηενα εοπαεείξ ζηδκ αβνμπδιζηή νφπακζδ. Πανά ηδκ αλζυθμβδ ιείςζδ ηδξ ιέζδξ πμζυηδηαξ 

θζπαζιάηςκ ακά ζηνέιια ηαθθζένβεζαξ, πμο έπεζ θάαεζ πχνα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ 15 

εηχκ, μ ιέζμξ υνμξ παναιέκεζ ζπεηζηά ορδθυξ. Ακηίεεηα ιε υηζ ζοιααίκεζ ζηδ πνήζδ θζπαζιάηςκ, δ 

ζοκμθζηή ηαηακάθςζδ θοημθανιάηςκ αολήεδηε ανηεηά ηαηά ηδκ πνμδβμφιεκδ δεηαεηία. Γεδμιέκδξ 

ηδξ ελάνηδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ αβνμμζημζοζηδιάηςκ αθθά ηαζ εηείκδξ ηςκ 

οβνμηυπςκ απυ ηδκ πνήζδ ηςκ αβνμπδιζηχκ, επζαάθθεηαζ δ ηαηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ απεζθχκ 

πμο αοηή ακηζιεηςπίγεζ, πνμηεζιέκμο κα θδθεμφκ ηαηάθθδθα ιέηνα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημοξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Δηπυκδζδ ιεθεηχκ βζα ηδκ ηαηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ πνμσυκηςκ 

βεςνβζηήξ πνήζδξ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

 

Θεςνείηαζ απαναίηδηδδ εηπυκδζδ δζελμδζηχκ ενεοκχκ ηαηαβναθήξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ 

επζπηχζεςκ ηδξ οθζζηάιεκδξ πνήζδξ αβνμπδιζηχκ ζημοξ οδάηζκμοξ απμδέηηεξ ηαζ ζηδ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα ηςκ αβνμμζημζοζηδιάηςκ ηδξ πχναξ. Οζ ένεοκεξ αοηέξ εα πνέπεζ κα επζηεκηνςεμφκ 

ζε πνχηδ θάζδ ζηζξ πενζμπέξ άζηδζδξ εκηαηζηήξ βεςνβίαξ ηαζ ηηδκμηνμθίαξ (Θεζζαθζηή 

πεδζάδα, Αζηςθμαηανκακία, δοηζηή Πεθμπυκκδζμξ, Ανβμθίδα, πεδζάδεξ Μαηεδμκίαξ ηαζ Θνάηδξ), 

πενζθαιαάκμκηαξ δζάθμνμοξ ηφπμοξ ηαθθζενβεζχκ, χζηε κα ηεηιδνζςεεί δ ζοιαμθή ηάεε 

ηαθθζένβεζαξ ζημ πνυαθδια ηδξ οπμαάειζζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ κα ζενανπδεμφκ μζ 

πνμηεναζυηδηεξ ηςκ ιέηνςκ ακηζιεηχπζζδξ ημο πνμαθήιαημξ. 

 

 Πνμχεδζδ ιέηνςκ ιείςζδξ ηδξ νφπακζδξ απυ βεςνβζηέξ πδβέξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πνμχεδζδ 

ηδξ αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ ηαζ πανμπή απαζημφιεκςκ ηζκήηνςκ ηαζ απμγδιζχζεςκ βζα ιέηνα 

ακηζιεηχπζζδξ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ νφπακζδξ απυ βεςνβζηέξ πδβέξ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

 

Ζ ιεηαννφειζζδ ηδξ Κμζκήξ Αβνμηζηήξ Πμθζηζηήξ πανέπεζ ηίκδηνα ζημοξ παναβςβμφξ βζα 

οζμεέηδζδ θζθζηχκ πενζααθθμκηζηά ηαθθζενβδηζηχκ πναηηζηχκ ηαζ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδ ιείςζδ 

ηδξ αβνμπδιζηήξ νφπακζδξ. Ήδδ έπμοκ εκηαπεεί ζε ηέημζα πνμβνάιιαηα (ιείςζδξ ηδξ 

κζηνμνφπακζδξ) ηέζζενεζξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ (ακαημθζηή ηαζ δοηζηή Θεζζαθία, πεδζάδα 

Κςπασδαξ, Ανβμθζηή πεδζάδα, πεδζάδα Πδκεζμφ), υπμο εθανιυγμκηαζ αβνμπενζααθθμκηζηά 

πνμβνάιιαηα. Μέζα απυ ημ Γ ΚΠ πνμβναιιαηίγεηαζ δ εθανιμβή ηέημζςκ πνμβναιιάηςκ ζε 

εοαίζεδηεξ παναθίικζεξ ηαζ παναπμηάιζεξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ. Αβνμπενζααθθμκηζηά 

πνμβνάιιαηα πνυηεζηαζ επίζδξ κα εθανιμζεμφκ ζηζξ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ, υπμο μζ 

επζπηχζεζξ ηδξ αβνμπδιζηήξ νφπακζδξ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα είκαζ πζμ άιεζεξ ηαζ ζμαανέξ.. 

Σαοηυπνμκα, πνμβναιιαηίγεηαζ δ επέηηαζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ ηαζ δ 

εθανιμβή πνμβναιιάηςκ αζμθμβζηήξ ηηδκμηνμθίαξ, ζε ανηεηέξ πενζμπέξ. Σα παναπάκς, ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ οπμπνεςηζηή οζμεέηδζδ απυ ημοξ εκδζαθενυιεκμοξ βζα έκηαλδ ζηα 

πνμβνάιιαηα παναβςβμφξ, ηςδίηςκ μνεήξ βεςνβζηήξ πναηηζηήξ, ακαιέκεηαζ υηζ εα αμδεήζμοκ 

ζηδ ιείςζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ αβνμπδιζηήξ νφπακζδξ ζε ανηεηέξ εοαίζεδηεξ πενζμπέξ. 
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4.4.4. Ρύπαλζε από ρεξζαίεο θαη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

 

Σηόρνο: Ζ ηαηαβναθή, αλζμθυβδζδ ηαζ ακηζιεηχπζζδ ηςκ απεζθχκ πμο ακηζιεηςπίγεζ δ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα ηςκ πενζαίςκ ηαζ οδάηζκςκ μζημζοζηδιάηςκ απυ ηδ νφπακζδ πμο μθείθεηαζ ζηζξ 

πενζαίεξ ηαζ εαθάζζζεξ ιεηαθμνέξ. 

 

 Οζ ιεηαθμνέξ, πενζαίεξ ηαζ εαθάζζζεξ απμηεθμφκ ζδιακηζημφξ πανάβμκηεξ νφπακζδξ βζα ημκ 

εθθδκζηυ πχνμ. Οζ πνχηεξ ζοκδέμκηαζ ηονίςξ ιε ηζξ εηπμιπέξ αένζςκ νφπςκ, εκχ μζ εαθάζζζεξ 

ιεηαθμνέξ, εοεφκμκηαζ βζα ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηδξ εαθάζζζαξ νφπακζδξ. Οζ επζπηχζεζξ ηςκ 

πενζαίςκ ιεηαθμνχκ είκαζ πςνζηά εκημπζζιέκεξ ζηα ιεβάθα αζηζηά ηέκηνα ηαζ ζε ιζα ζηεκή γχκδ 

εηαηένςεεκ ηςκ ηφνζςκ μδζηχκ ανηδνζχκ. Ακηίεεηα, μζ επζπηχζεζξ ηςκ εαθάζζζςκ ιεηαθμνχκ είκαζ 

πζμ δζεζπανιέκεξ, αθμφ ζοπκά ζπεηίγμκηαζ ιε πενζζηαηζηά δζαννμήξ πεηνεθαίμο, μθεζθυιεκα είηε ζε 

καοάβζα, είηε ζε θεζημονβίεξ θμυνηςζδξ -εηθυνηςζδξ ηαοζίιςκ, είηε ζε πανάκμιεξ απεθεοεενχζεζξ 

ηαοζίιςκ. Γζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ εθθδκζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ εεςνείηαζ απαναίηδηδ δ ηαηαβναθή, ηαζ 

αλζμθυβδζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ ηαζ δοκδηζηχκ απεζθχκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ μθεζθυιεκδ ζηζξ 

πενζαίεξ ηαζ εαθάζζζεξ ιεηαθμνέξ νφπακζδ, πνμηεζιέκμο κα ζπεδζαζεμφκ απμηεθεζιαηζηά ιέηνα 

ακηζιεηχπζζήξ ημοξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Δηπυκδζδ ιεθεηχκ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ απεζθχκ πμο δδιζμονβμφκ μζ 

πενζαίεξ ηαζ εαθάζζζεξ ιεηαθμνέξ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

 

Ζ ηεηιδνίςζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ πνμενπυιεκδξ απυ ηζξ πενζαίεξ ηαζ εαθάζζζεξ ιεηαθμνέξ 

νφπακζδξ ζηδκ εθθδκζηή αζμπμζηζθυηδηα, εα πνέπεζ κα απμηεθέζεζ ζδιακηζηή πνμηεναζυηδηα ημο 

εεκζημφ πενζααθθμκηζημφ ζπεδζαζιμφ. Ήδδ εηπμκμφκηαζ ανηεηά ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα απυ 

εθθδκζηά ενεοκδηζηά ζδνφιαηα, ζπεηζηά ιε ηδκ εηηίιδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ αένζαξ νφπακζδξ 

ζηδ πθςνίδα ηςκ επζαανοιέκςκ πενζμπχκ. Ακηίζημζπα πνμβνάιιαηα εα πνέπεζ κα εηπμκδεμφκ ηαζ 

βζα ηα είδδ πακίδαξ (ζδζαίηενα εηείκα πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ πενζμνζζιέκδ ηζκδηζηυηδηα). 

διακηζηέξ ένεοκεξ έπμοκ επίζδξ βίκεζ ζπεηζηά ιε ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ εαθάζζζαξ νφπακζδξ ζημ 

θοζζηυ πενζαάθθμκ ηςκ επζαανοιέκςκ πενζμπχκ. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ παναπάκς ενεοκχκ εα 

πνέπεζ κα αλζμθμβδεμφκ ηαζ ζοιπθδνςεμφκ, πνμηεζιέκμο κα ηαεμνζζεμφκ μζ πθέμκ εοαίζεδηεξ 

πενζμπέξ ηαζ ηαλζκμιζηέξ μιάδεξ, υπμο εα πνέπεζ κα θδθεμφκ ιέηνα ακηζιεηχπζζδξ ηδξ νφπακζδξ. 

 

 Λήρδ ιέηνςκ βζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ νφπακζδξ απυ ηζξ εαθάζζζεξ ηαζ πενζαίεξ ιεηαθμνέξ 

 

ε υηζ αθμνά ζηζξ εαθάζζζεξ ιεηαθμνέξ, οπάνπεζ απυ ημ 1973 Δεκζηυ πέδζμ Έηηαηηδξ Ακάβηδξ 

βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ πενζζηαηζηχκ εηηεηαιέκδξ νφπακζδξ. Σμ ζπέδζμ αοηυ ακαεεςνείηαζ ζε 

ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ηαζ πενζθαιαάκεζ ηδκ ειπθμηή δδιυζζςκ ηαζ ζδςηζηχκ θμνέςκ. Ο 

οθζζηάιεκμξ ακηζννοπακηζηυξ ελμπθζζιυξ εεςνείηαζ υηζ επανηεί βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ 10.000 

ηυκκςκ νφπακζδξ απυ πεηνεθαζμεζδή, εκχ πνμαθέπεηαζ δ ζοκενβαζία ιε βεζημκζηέξ πχνεξ βζα 

ζμαανά πενζζηαηζηά. Δπίζδξ, απυ ημ θζιεκζηυ ζχια εθανιυγεηαζ πνυβναιια επμπηείαξ ημο 

εθθδκζημφ εαθάζζζμο πχνμο ηαζ ηαηαβναθήξ ηςκ πενζζηαηζηχκ εαθάζζζαξ νφπακζδξ. Σα 

πνυζηζια πμο επζαάθθμκηαζ ζοβηεκηνχκμκηαζ ζημ “Γαθάγζμ Σαιείμ”, ιέζς ημο μπμίμο 

πνδιαημδμημφκηαζ ηα ακηζννοπακηζηά πνμβνάιιαηα. ε υηζ αθμνά ζηζξ πενζαίεξ ιεηαθμνέξ, δ 

ιεβάθδ αφλδζδ ημο ζηυθμο ηςκ μπδιάηςκ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία εζημζαεηία (απυ 1,3 εηαημιιφνζα 

ημ 1980 ζε 3,3 εηαημιιφνζα ημ 1996), έπεζ μπςζδήπμηε επζαανφκεζ ζδιακηζηά ηδκ μθεζθυιεκδ 

ζηδκ μδζηή ηοηθμθμνία αηιμζθαζνζηή νφπακζδ ηαζ ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ ζηδ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα. Απαζηείηαζ δ θήρδ ζοκημκζζιέκςκ ιέηνςκ αεθηίςζδξ ηςκ οπμδμιχκ ιαγζηήξ 

ιεηαθμνάξ, χζηε κα πενζμνζζεεί μ νυθμξ ηςκ μδζηχκ ιεηαθμνχκ ζηδ πχνα. 

 

 Έκηαλδ ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζημκ εεκζηυ ζπεδζαζιυ ημο ζοζηήιαημξ 

εαθάζζζςκ ηαζ πενζαίςκ ιεηαθμνχκ 

 

πςξ πνμακαθένεδηε, μζ επζπηχζεζξ ηδξ νφπακζδξ απυ πενζαίεξ ιεηαθμνέξ είκαζ ηονίςξ 

εκημπζζιέκεξ είηε ζηα ιεβάθα αζηζηά ηέκηνα είηε ζε ζηεκέξ γχκεξ εηαηένςεεκ ηςκ ηφνζςκ μδζηχκ 
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ανηδνζχκ. Δλαίνεζδ απμηεθεί δ νφπακζδ απυ ηζξ απμπθφζεζξ ηςκ μδμζηνςιάηςκ, δ μπμία ιπμνεί 

κα ιεηαθένεηαζ ζε απυζηαζδ ιέζς ηςκ οδάηζκςκ απμδεηηχκ. Ζ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ επζαάθθεζ ηδ πςνμεέηδζδ ηςκ ιεβάθςκ μδζηχκ ανηδνζχκ, εηηυξ εοαίζεδηςκ ή 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, χζηε κα πενζμνίγεηαζ δ ζμαανυηδηα ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ 

αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ ζε απεζθμφιεκα ηαζ πνμζηαηεουιεκα είδδ. ε υηζ αθμνά ημ πνυαθδια 

ηςκ απμπθφζεςκ ηςκ μδμζηνςιάηςκ, εα πνέπεζ ηαηά ημ ζπεδζαζιυ ιεβάθςκ μδζηχκ ένβςκ κα 

θαιαάκμκηαζ ιέηνα βζα ηδ ζοβηέκηνςζδ ηαζ επελενβαζία ηςκ νφπςκ πνζκ αοημί ηαηαθήλμοκ 

ζημοξ οδάηζκμοξ απμδέηηεξ. Οζ επζπηχζεζξ ηδξ εαθάζζζαξ νφπακζδξ πμο μθείθεηαζ ζηζξ 

ιεηαθμνέξ, ακηζιεηςπίγμκηαζ ιέζα απυ ημκ  εεκζηυ ζπεδζαζιυ ηςκ εαθάζζζςκ ιεηαθμνχκ ηαζ ημ 

ζπεηζηυ Δεκζηυ πέδζμ Έηηαηηδξ Ακάβηδξ βζα ηα πενζζηαηζηά εηηεηαιέκδξ εαθάζζζαξ νφπακζδξ. 

Ηδζαίηενδ πνυκμζα εα πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ βζα ηδκ ελαίνεζδ ζδζαίηενα εοαίζεδηςκ ή 

πνμζηαηεουιεκςκ εαθάζζζςκ πενζμπχκ απυ ηζξ ηφνζεξ εαθάζζζεξ ιεηαθμνζηέξ μδμφξ, χζηε κα 

εθαπζζημπμζμφκηαζ μζ πζεακυηδηεξ πενζζηαηζηχκ εηηεηαιέκδξ νφπακζδξ. Σμ ιέηνμ αοηυ 

εθανιυγεηαζ ήδδ ζηα δφμ οθζζηάιεκα εαθάζζζα Πάνηα ηδξ πχναξ. 

 

 

4.5. Γιάβπωζη εδαθών - Δπημοποίηζη 
 

Ζ Δθθάδα έπεζ οπμβνάρεζ ηαζ ηαηαζηήζεζ κυιμ ημο Κνάημοξ ηδ ζφιααζδ ηςκ Ζκςιέκςκ 

Δεκχκ  βζα ηδκ Καηαπμθέιδζδ ηδξ Δνδιμπμίδζδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία επζαάθθεηαζ δ ζφκηαλδ 

Δεκζημφ Πνμβνάιιαημξ Γνάζδξ βζα ηδκ ακηζιεηςπίζδ ημο θαζκμιέκμο ζηδ πχνα. Ήδδ έπεζ ζοζηαεεί 

απυ ημ Τπμονβείμ Γεςνβίαξ Δεκζηή Δπζηνμπή βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ Απενήιςζδξ ηαζ εηπμκείηαζ 

ημ Δεκζηυ Πνυβναιια Γνάζδξ. Ζ πνχηδ θάζδ ημο ζπεδίμο αοημφ έπεζ ήδδ παναδμεεί ζημ Τπμονβείμ 

Γεςνβίαξ. φιθςκα ιε ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ πνχηδξ θάζδξ, πενίπμο ημ 50% ηδξ έηηαζδξ ηδξ πχναξ 

δζαηνέπεζ ηίκδοκμ ενδιμπμίδζδξ. Ζ πνυθδρδ ηαζ δ ακηζιεηχπζζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ ενδιμπμίδζδξ 

πνμηείκεηαζ κα επζηεοπεεί ιε ηδ θήρδ ιέηνςκ βεκζηήξ εθανιμβήξ πμο εα αθμνμφκ ζε μθυηθδνμ ημκ 

πθδεοζιυ ηδξ πχναξ ηαζ εα ηέικμοκ πμθθμφξ επζιένμοξ ημιείξ δναζηδνζμηήηςκ. Σα ιέηνα εα 

αθμνμφκ ημοξ ημιείξ ηδξ βεςνβίαξ, ηςκ δαζχκ, ηδξ πακίδαξ, ηδξ ηηδκμηνμθίαξ ηαζ ηςκ οδάηζκςκ 

πυνςκ. Σμκ ζοκημκζζηζηυ νυθμ ζηδκ οθμπμίδζδ ημο Δεκζημφ Πνμβνάιιαημξ Γνάζδξ εα ακαθάαεζ δ 

Δεκζηή Δπζηνμπή βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ απενήιςζδξ, ζηδκ μπμία εηπνμζςπμφκηαζ υθα ηα 

ανιυδζα οπμονβεία, εηπαζδεοηζηά ηαζ ενεοκδηζηά ζδνφιαηα ηαζ ιδ ηοαενκδηζηέξ μνβακχζεζξ. Σδκ 

οθμπμίδζδ ηςκ ιέηνςκ εα ακαθάαμοκ ζε ημπζηυ επίπεδμ μζ ανιυδζεξ ηναηζηέξ ηαζ δδιμηζηέξ ανπέξ ζε 

ζοκενβαζία ιε ημοξ ημπζημφξ θμνείξ. ε ηάεε Νμιανπία πμο ανίζηεηαζ ζηζξ απεζθμφιεκεξ απυ 

ενδιμπμίδζδ γχκεξ εα ζοζηαεεί εζδζηή Νμιανπζαηή Δπζηνμπή ηαηά ηδξ απενήιςζδξ. Ζ εθανιμβή 

ημο πνμβνάιιαημξ εα βίκεζ ηαηανπήκ  ζε πζθμηζηέξ πενζμπέξ βζα ηδκ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ ςξ 

πνμξ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ πνμηεζκυιεκςκ ιέηνςκ. Χξ ηέημζεξ πενζμπέξ 

έπμοκ πνμηαεεί δ δοηζηή Μοηζθήκδ, δ θμθχδδξ πενζμπή ηδξ ηεκηνζηήξ Θεζζαθίαξ, δ Αηηζηή, πενζμπέξ 

ηδξ ακαημθζηήξ Κνήηδξ ηαζ ηα κδζζά ημο ηεκηνζημφ Αζβαίμο. Ζ ζοκμθζηή δαπάκδ βζα ηδκ οθμπμίδζδ 

ημο πνμβνάιιαημξ δνάζδξ εηηζιάηαζ υηζ εα ακέθεεζ ζε ανηεηέξ εηαημκηάδεξ δζζεηαημιιφνζα δναπιέξ. 

Οζ απεζθέξ πμο ακηζιεηςπίγεζ δ εθθδκζηή αζμπμζηζθυηδηα απυ ημ πνυαθδια ηδξ οπμαάειζζδξ ηςκ 

εδαθζηχκ πυνςκ, ηδ δζάανςζδ ηαζ ηεθζηά ηδκ ενδιμπμίδζδ είκαζ πμθθαπθέξ ηαζ ζοζζςνεοηζηέξ ηαζ 

βζα ημ θυβμ αοηυ απαζημφκηαζ ζοκημκζζιέκεξ δνάζεζξ ακηζιεηχπζζήξ ημοξ ζηα πθαίζζα ημο Δεκζημφ 

Πνμβνάιιαημξ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ απενήιςζδξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, απαζηείηαζ δ ζοιπενίθδρδ 

ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ζηζξ πνμηεναζυηδηεξ ημο Δεκζημφ Πνμβνάιιαημξ Γνάζδξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ 

ηδξ ενδιμπμίδζδξ. 

 

Σηόρνο: Η αληηκεηώπηζε ησλ απεηιώλ πνπ αληηκεησπίδεη, ή πξνβιέπεηαη λα αληηκεησπίζεη ε βηνινγηθή 

πνηθηιόηεηα από ηελ εληεηλόκελε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο εμαηηίαο ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 

4.5.1. Πξόιεςε δηάβξσζεο εδάθνπο 

 

Σηόρνο: Ζ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή πνυθδρδ ηδξ δζάανςζδξ ημο εδάθμοξ πμο μθείθεηαζ 

ζε ακενχπζκεξ δναζηδνζυηδηεξ. 
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 Γζα κα ακηζιεηςπζζεεί απμηεθεζιαηζηά ημ πνυαθδια ηδξ δζάανςζδξ ηςκ εδαθχκ, εα πνέπεζ 

ζε πνχηδ θάζδ κα θδθεμφκ μθμηθδνςιέκα ιέηνα πνυθδρδξ, ιε ακαπνμζανιμβή ηςκ ακενχπζκςκ 

δναζηδνζμηήηςκ πμο επζηείκμοκ ημοξ νοειμφξ δζάανςζδξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ πενζμπχκ ιε αολδιέκα πνμαθήιαηα δζάανςζδξ ηαζ ηςκ επζπηχζεχκ ηδξ ζηδ 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

 

ημ πθαίζζμ ημο Δεκζημφ Πνμβνάιιαημξ Γνάζδξ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ απενήιςζδξ, μ 

πνμζδζμνζζιυξ ηςκ πενζμπχκ πμο απεζθμφκηαζ απυ ενδιμπμίδζδ έπεζ θάαεζ ζδιακηζηή 

πνμηεναζυηδηα. Πνμηείκεηαζ δ μνζμεέηδζδ ηαζ δζααάειζζδ ηςκ απεζθμφιεκςκ πενζμπχκ ηαζ δ 

πμζμηζηή εηηίιδζδ ημο ηζκδφκμο ενδιμπμίδζδξ. Πνμηεζιέκμο κα ζοιπενζθδθεεί ζημκ οπάνπμκηα 

ζπεδζαζιυ δ δζάζηαζδ ηδξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ ζπεηζγυιεκςκ ιε ηδκ αζμπμζηζθυηδηα επζπηχζεςκ 

ηδξ ενδιμπμίδζδξ, απαζηείηαζ δ πνμζεήηδ εκυξ δεφηενμο επζπέδμο ζηδκ παναπάκς αλζμθυβδζδ, 

ζημ μπμίμ εα βίκεηαζ πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή εηηίιδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ ενδιμπμίδζδξ ζηδ 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα. 

 

 Έκηαλδ ζηδκ εεκζηή ζηναηδβζηή βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ενδιμπμίδζδξ ηςκ γδηδιάηςκ 

δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ ζοκμθζηή ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ ενδιμπμίδζδξ απυ ηδκ 

οθμπμίδζδ ημο Δεκζημφ Πνμβνάιιαημξ Γνάζδξ εηηζιάηαζ υηζ εα έπεζ εοενβεηζηά απμηεθέζιαηα 

βζα ηδκ εθθδκζηή αζμπμζηζθυηδηα, εεςνείηαζ απαναίηδηδ δ έκηαλδ ηςκ γδηδιάηςκ δζαηήνδζδξ ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ ζημοξ άλμκεξ ημο πνμβνάιιαημξ, χζηε αθεκυξ κα πνμηφρεζ ηεηιδνζςιέκδ 

αλζμθυβδζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ απεζθχκ ηαζ αθεηένμο κα ζπεδζαζεμφκ 

ελεζδζηεοιέκεξ δνάζεζξ ακηζιεηχπζζδξ ζοβηεηνζιέκςκ παναιέηνςκ ηδξ ενδιμπμίδζδξ πμο 

επδνεάγμοκ ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηδξ πχναξ. 

 

 Άιεζδ εθανιμβή ιέηνςκ πενζμνζζιμφ ηδξ δζάανςζδξ ηςκ εδαθχκ ηαζ ηδξ ενδιμπμίδζδξ 

 

Συζμ ηαηά ηδκ πζθμηζηή υζμ ηαζ ηαηά ηδκ επζπεζνδζζαηή εθανιμβή ημο Δεκζημφ Πνμβνάιιαημξ 

Γνάζδξ εα πνέπεζ κα οθμπμζδεμφκ ζοβηεηνζιέκα ιέηνα ακηζιεηχπζζδξ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο 

δδιζμονβεί δ δζαδζηαζία ηδξ δζάανςζδξ ηςκ εδαθχκ ηαζ ηδξ ενδιμπμίδζδξ ζηδκ εθθδκζηή 

αζμπμζηζθυηδηα. 

 

 

4.5.2. Απνθαηάζηαζε ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρώλ 

 

Σηόρνο: Ζ απμηαηάζηαζδ ηςκ πενζμπχκ πμο έπμοκ ήδδ οπμζηεί έκημκδ δζάανςζδ εδάθμοξ, ιε ηνυπμ 

πμο κα δζαζθαθίγεζ ηδκ επακαθμνά ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, ηαηά ημ δοκαηυ, ζηα πνμβεκέζηενα 

ηδξ οπμαάειζζδξ επίπεδα. 

 

Ζ δεφηενδ θάζδ ακηζιεηχπζζδξ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ ενδιμπμίδζδξ αθμνά ζηδ θήρδ ιέηνςκ 

απμηαηάζηαζδξ ηςκ πενζμπχκ πμο έπμοκ οπμζηεί έκημκδ δζάανςζδ, δίκμκηαξ πνμηεναζυηδηα ζε 

εέζεζξ ζδιακηζηέξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 πεδζαζιυξ απμηαηάζηαζδξ πενζμπχκ πμο έπμοκ οπμζηεί έκημκδ δζάανςζδ ή / ηαζ ενδιμπμίδζδ 

ιε αάζδ ηζξ ακάβηεξ απμηαηάζηαζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

ημ Δεκζηυ Πνυβναιια Γνάζδξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ενδιμπμίδζδξ, πνμηείκεηαζ μ 

δζαπςνζζιυξ ηςκ απεζθμφιεκςκ πενζμπχκ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ, ηζξ πενζμπέξ υπμο ημ θαζκυιεκμ 

είκαζ ακαζηνέρζιμ ηαζ ηζξ πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ  ημ θαζκυιεκμ είκαζ ιδ ακαζηνέρζιμ. Γζα ηδκ 

πνχηδ ηαηδβμνία, πνμβναιιαηίγεηαζ δ θήρδ ιέηνςκ ακάζπεζδξ ηδξ οπμαάειζζδξ ηαζ 



 

 

78 

 

 

απμηαηάζηαζδξ ζηδκ πνυηενδ ηαηάζηαζδ, εκχ βζα ηδ δεφηενδ ηαηδβμνία πνμηείκμκηαζ ιέηνα 

μνεήξ δζαπείνζζδξ. ημ ζπεδζαζιυ ηςκ ιέηνςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ πνχηδ ηαηδβμνία επζαάθθεηαζ 

κα ζοκοπμθμβζζεμφκ ηαζ μζ ακάβηεξ απμηαηάζηαζδξ ημο δοκαιζημφ ζηήνζλδξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ απυ ηζξ οπμααειζζιέκεξ πενζμπέξ. 

 

 Ακάπηολδ ιδπακζζιμφ εθέβπμο ηδξ εθανιμβήξ ηςκ ιέηνςκ απμηαηάζηαζδξ ηαζ παναημθμφεδζδξ 

ηδξ πμνείαξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ ζοζηήιαημξ δεζηηχκ βζα ηδκ πνυμδμ ηδξ 

απμηαηάζηαζήξ ηδξ 

 

πςξ πνμακαθένεδηε, ιε αάζδ ημκ οθζζηάιεκμ ζπεδζαζιυ, ηα ιέηνα ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ 

ενδιμπμίδζδξ εα ζοκημκίγμκηαζ απυ ηδκ Δεκζηή Δπζηνμπή ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ ενδιμπμίδζδξ ηαζ 

εα οθμπμζμφκηαζ ζε ημπζηυ επίπεδμ απυ ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ. Απαζηείηαζ δ πνυαθερδ βζα ιδπακζζιυ 

εθέβπμο ηδξ εθανιμβήξ ηςκ ιέηνςκ απμηαηάζηαζδξ ηαζ παναημθμφεδζήξ ημοξ (Monitoring), ζε 

ηεκηνζηυ ηαζ πενζθενεζαηυ επίπεδμ, χζηε κα αλζμθμβείηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ ηαζ κα 

αεθηζζημπμζείηαζ δ δζαδζηαζία εθανιμβήξ ημοξ. ημ ιδπακζζιυ αοηυ, εα πνέπεζ κα εκηαπεεί ηαζ δ 

παναημθμφεδζδ ηδξ πμνείαξ ακάηαιρδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ πμο ακαιέκεηαζ υηζ εα 

ςθεθδεεί απυ ηζξ δνάζεζξ απμηαηάζηαζδξ ζε ημπζηυ επίδεδμ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ απαζηείηαζ 

επανηήξ ζηεθέπςζδ ηςκ ειπθεηυιεκςκ οπδνεζζχκ ιε ελεζδζηεοιέκμ ζε εέιαηα αζμπμζηζθυηδηαξ 

επζζηδιμκζηυ δοκαιζηυ ηαζ δ ακάπηολδ ζοζηήιαημξ αζμθμβζηχκ δεζηηχκ πμο εα επζηνέπεζ ηδ 

βνήβμνδ εηηίιδζδ ημο ααειμφ απμηαηάζηαζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζηζξ πενζμπέξ 

εθανιμβήξ ηςκ πνμβναιιάηςκ. 

 

 

4.6. Ξενικά είδη 
 

 διακηζηυ ιένμξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ πάκεηαζ ελαζηίαξ ηδξ εζζαμθήξ λεκζηχκ εζδχκ, 

δδθαδή εζδχκ ηςκ μπμίςκ δ θοζζηή ελάπθςζδ δεκ πενζθαιαάκεζ ημκ οπυ ελέηαζδ ηυπμ, πμο έπμοκ ηδκ 

ζηακυηδηα ηαπείαξ ελάπθςζδξ ηαζ ηα μπμία μδδβμφκ ημπζηά είδδ, ζοκήεςξ ζηεκά εκδδιζηά, ζε 

ελαθάκζζδ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ είκαζ ημζκυ ζε υθμκ ημκ ηυζιμ ηαζ δ έκηαζή ημο είκαζ ζδζαίηενα 

ιεβάθδ. Ξεκζηά είδδ πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ηδκ ανπαζυηδηα ζηδ βεςνβία ηαζ ηδκ ηηδκμηνμθία, εκχ 

ηαζ δ αημφζζα ιεηαθμνά λεκζηχκ εζδχκ ζοιααίκεζ απυ ηζξ απανπέξ ηςκ ιεηαηζκήζεςκ ηςκ 

ακενχπζκςκ πθδεοζιχκ. Πμθθά απυ ηα λεκζηά είδδ εκζςιαηχεδηακ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ηςκ 

κέςκ πενζμπχκ πςνίξ κα δδιζμονβήζμοκ ζδιακηζηά (ακαβκςνίζζια ημοθάπζζημκ) πνμαθήιαηα ζηδκ 

ημπζηή πακίδα ηαζ πθςνίδα Βέααζα, ζηδ ζφβπνμκδ επμπή μ νοειυξ ιεηαθμνάξ λεκζηχκ εζδχκ είκαζ 

ζδζαίηενα αολδιέκμξ ηαζ έπμοκ επίζδξ αολδεεί ηαζ μζ πνήζεζξ ηςκ λεκζηχκ εζδχκ (μζηυζζηα γχα, 

ηαθθςπζζηζηά θοηά, κέεξ ηαθθζένβεζεξ, αζμθμβζηή ηαηαπμθέιδζδ αζεεκεζχκ, γςμθμβζημί ηαζ αμηακημί 

ηήπμζ, επζζηδιμκζηή ηαζ αζμιδπακζηή ένεοκα ηθπ). οπκά, ηα λεκζηά είδδ δεκ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα 

ελάπθςζδξ ζηζξ πενζμπέξ οπμδμπήξ, αθθά εηείκα πμο ηαηαθένκμοκ κα ελαπθςεμφκ, δδιζμονβμφκ 

ζοκήεςξ ζμαανά πνμαθήιαηα ζηα ημπζηά είδδ, ηαζ ηονίςξ ζηα ελεζδζηεοιέκα εκδδιζηά είδδ ιε ιζηνή 

ελάπθςζδ. 

Ζ φιααζδ βζα ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα (Άνενμ 8h) πνμαθέπεζ ηδκ ακάθδρδ δνάζεςκ βζα 

ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ απεζθχκ απυ ηα λεκζηά είδδ, ηάηζ πμο μδήβδζε ζηδκ ακάπηολδ ημο δζεεκμφξ 

πνμβνάιιαημξ βζα ηα επεηηαηζηά λεκζηά είδδ (Global Invasive Species Project), ημ μπμίμ ακαπηφζζεζ 

ζοκμθζηή ζηναηδβζηή βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ. Ζ ζηναηδβζηή αοηή δζαιμνθχκεηαζ 

ζημοξ άλμκεξ ηδξ πνυθδρδξ ηςκ εζζαμθχκ λεκζηχκ εζδχκ, ηδξ ακαβκχνζζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ εηείκςκ 

πμο έπμοκ εζζαάθεζ ηαζ ηδξ ελάθεζρδξ εηείκςκ πμο δδιζμονβμφκ ζδιακηζηά πνμαθήιαηα ζηδ 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα. 

 ηδκ Δθθάδα, ακ ηαζ βκςνίγμοιε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ εζζαμθήξ λεκζηχκ εζδχκ, δεκ έπμοκ 

δζενεοκδεεί ζηακμπμζδηζηά μζ επζπηχζεζξ ημοξ ζηα ζεαβεκή ζοζηαηζηά ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, 

εηηυξ απυ ιειμκςιέκεξ πενζπηχζεζξ. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ δεκ οπάνπεζ εεκζηυξ ηαηάθμβμξ ιε ηα 

λεκζηά είδδ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ παναβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ημ ειπυνζμ, εκχ ηαζ δ 

ζπεηζηή κμιμεεζία ζπεηζηά ιε ηδκ εζζαβςβή ηαζ απεθεοεένςζδ λεκζηχκ εζδχκ είκαζ εθθζπήξ. 

Απαζηείηαζ, ζοκεπχξ, δ άιεζδ ηαηαβναθή ηαζ εηηίιδζδ ηςκ απεζθχκ απυ ηα λεκζηά είδδ ηαζ δ θήρδ 

κμιμεεηζηχκ ηαζ πναηηζηχκ ιέηνςκ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ υπμζςκ ηέημζςκ απεζθχκ. Ζ πχνα ιαξ, ηαεχξ 

δζαεέηεζ ιεβάθμ πθμφημ ηςκ εκ δοκάιεζ εοάθςηςκ εκδδιζηχκ εζδχκ, μθείθεζ κα ακαθάαεζ ζδιακηζηυ 

νυθμ ζηζξ ζπεηζηέξ δζεεκείξ πνςημαμοθίεξ ηαζ κα εθανιυζεζ άιεζα ηζξ ζπεηζηέξ απμθάζεζξ ηςκ 

Ονβάκςκ ηδξ φιααζδξ. 
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Σηόρνο: Η εθηίκεζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ απεηιώλ πνπ ζέηεη ε εηζαγσγή θαη απειεπζέξσζε ζην 

πεξηβάιινλ μεληθώλ εηδώλ ζηε βηνινγηθή πνηθηιόηεηα. 

 

 

4.6.1. Αλαγλώξηζε θαη θαηαγξαθή μεληθώλ εηδώλ 

 

Σηόρνο: Ζ ηαηαβναθή ημο ζοκυθμο ηςκ λεκζηχκ εζδχκ πμο εζζάβμκηαζ ζηδ πχνα ιαξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ 

απεζθχκ πμο εέημοκ βζα ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηά ηδξ. 

 

 Σμ πνχημ αήια βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ απεζθχκ απυ ηα επεηηαηζηά λεκζηά είδδ είκαζ δ 

ηαηαβναθή ζε εεκζηυ ηαηάθμβμ ημο ζοκυθμο ηςκ λεκζηχκ εζδχκ πμο οπάνπμοκ ζηδ πχνα ιαξ, ιε ηζξ 

ακηίζημζπεξ πνήζεζξ ηαεεκυξ, πενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ εζδχκ πμο εζζάβμκηαζ αημφζζα. Ο 

ηαηάθμβμξ αοηυξ εα πνέπεζ κα έπεζ ηδ ιμνθή εεκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ βζα ηα λεκζηά είδδ, δ μπμία 

ηαζ εα ακακεχκεηαζ ηαηηζηά ιε ηδ ζοκδνμιή ηςκ ζπεηζηχκ ενεοκδηζηχκ θμνέςκ ηδξ πχναξ. 

Σαοηυπνμκα, είκαζ ακαβηαία δ εηηίιδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ πζεακχκ απεζθχκ πμο δδιζμονβμφκ ηα 

λεκζηά είδδ ζηδκ εβπχνζα αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηαζ δ ζενάνπδζδ ηςκ εζδχκ ςξ πνμξ ημ ααειυ 

επζηζκδοκυηδηάξ ημοξ. Σέθμξ, υπμο ηνζεεί απαναίηδημ, πνέπεζ κα θδθεμφκ ιέηνα βζα ηδκ ελάθεζρδ ηςκ 

απεζθχκ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Γδιζμονβία εεκζημφ ηαηαθυβμο ηςκ λεκζηχκ εζδχκ πμο έπμοκ εβηαηαζηαεεί, ηαεχξ ηαζ εηείκςκ 

πμο εζζάβμκηαζ ζηδ πχνα ιαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ εζδχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ιε 

μπμζμκδήπμηε ηνυπμ ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία, ηςκ ηαθθςπζζηζηχκ, ηςκ μζηυζζηςκ, ηαεχξ 

ηαζ ηςκ άβνζςκ εζδχκ πμο έπμοκ θεάζεζ αημφζζα ζηδ πχνα ιαξ 

 

Ζ δδιζμονβία εεκζημφ ηαηαθυβμο λεκζηχκ εζδχκ ιπμνεί κα ακαθδθεεί απυ ενεοκδηζηά ζκζηζημφηα 

ηςκ ανιυδζςκ Τπμονβείςκ (π.π. ΔΘΗΑΓΔ) ή απυ πακεπζζηήιζα οπυ ηδκ επίαθερδ ηςκ ζπεηζηχκ 

Τπμονβείςκ. ημκ εεκζηυ ηαηάθμβμ εα ηαηαβνάθμκηαζ υθα ηα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηδκ 

πνμέθεοζδ, ηδ αζμθμβία ηαζ ηζξ πνήζεζξ ηάεε είδμοξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ πζεακή δζεεκή ειπεζνία απυ 

πενζπηχζεζξ εζζαμθήξ ημο ηάεε είδμοξ ζε άθθεξ πενζμπέξ. Δλοπαημφεηαζ, υηζ δ ζφκηαλδ ημ 

εεκζημφ ηαηαθυβμο απαζηεί ανπζηά ηδκ εηπυκδζδ ζπεηζημφ πνμβνάιιαημξ ζε εεκζηυ επίπεδμ ηαζ 

ηδ δζανηή οπμζηήνζλδ ηδξ εκδιένςζήξ ημο ζημ ιέθθμκ ιέζα απυ ιυκζιμ ιδπακζζιυ. 

 

 Δηηίιδζδ ηαζ ζενάνπδζδ ηςκ απεζθχκ πμο δδιζμονβμφκ ηα λεκζηά είδδ ζηδκ εβπχνζα αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ εζδχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ βεςνβία, ηηδκμηνμθία 

ηαζ άθθεξ παναβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

 

Σαοηυπνμκα ιε ηδκ ηαηαβναθή ηςκ λεκζηχκ εζδχκ, είκαζ ακαβηαία ηαζ δ εηηίιδζδ ηςκ πζεακχκ 

απεζθχκ πμο δδιζμονβμφκ ηα εκ θυβς είδδ ζηδκ εβπχνζα αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα. Ζ εηηίιδζδ αοηή 

εα μδδβήζεζ ζηδκ ζενάνπδζδ ηςκ απεζθχκ ιέζα απυ εκζαίμ ζφζηδια αλζμθυβδζδξ ηδξ 

επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ εζδχκ βζα ηα ζεαβεκή ζοζηαηζηά ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. ε αοηή 

δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ είκαζ απαναίηδημ κα πενζθδθεμφκ ηαζ ηα είδδ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε 

παναβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ 

ζοκζζηχζεξ.  

 

 Γδιζμονβία εεκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ βζα ηα λεκζηά είδδ 

 

Ο εεκζηυξ ηαηάθμβμξ πνέπεζ κα έπεζ ηδ ιμνθή αάζδξ δεδμιέκςκ, έηζζ χζηε κα οπάνπεζ δ 

δοκαηυηδηα βνήβμνδξ επελενβαζίαξ ηςκ ζημζπείςκ ηαζ επζημζκςκίαξ ιε άθθεξ ζπεηζηέξ δζεεκείξ 

αάζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ φιααζδξ βζα ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα. Ζ αάζδ 

αοηή ιπμνεί κα δζαηδνείηαζ ζε ζφκδεζδ ιε ηζξ άθθεξ αάζεζξ δεδμιέκςκ πμο αθμνμφκ ηδκ εθθδκζηή 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηαζ ηζξ απεζθέξ πμο οθίζηαηαζ, μζ μπμίεξ πενζβνάθμκηαζ ζε άθθα ηεθάθαζα. 
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 Λήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ απεζθχκ πμο δδιζμονβμφκ ηα λεκζηά είδδ ζηδκ ζεαβεκή 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

 

Γζα υζα είδδ ηνζεεί υηζ είκαζ ακαβηαία δ θήρδ εζδζηχκ ιέηνςκ, μζ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ζε 

ζοκενβαζία ιε ζπεηζημφξ ενεοκδηζημφξ θμνείξ εα πνέπεζ κα πνμπςνήζμοκ ζε ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

απεζθχκ ιε ηνυπμοξ ζοιααημφξ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, θαιαάκμκηαξ 

οπυρδ ηαζ ηζξ πζεακέξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ ζοκζζηχζεξ υηακ πνυηεζηαζ βζα είδδ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε παναβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. 

 

 

4.6.2. Ννκνζεηηθέο θαη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο 

 

Σηόρνο: Ο πνμζδζμνζζιυξ ηαζ δ θήρδ ηςκ ακαβηαίςκ κμιμεεηζηχκ ηαζ άθθςκ ηακμκζζηζηχκ 

νοειίζεςκ πμο αθμνμφκ ζηδ νφειζζδ ηδξ εζζαβςβήξ ηαζ απεθεοεένςζδξ λεκζηχκ εζδχκ ζηδ πχνα 

ιαξ. 

 

Ζ οθμπμίδζδ ηςκ υπμζςκ δνάζεςκ βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ απεζθχκ απυ 

ηα επεηηαηζηά λεκζηά είδδ πνμτπμεέηεζ ηδ δδιζμονβία ημο ηαηάθθδθμο εεζιζημφ πθαζζίμο. Δίκαζ 

θμζπυκ ακαβηαίεξ  μζ κμιζηέξ ηαζ άθθεξ νοειίζεζξ βζα ηδκ εζζαβςβή ηαζ απεθεοεένςζδ λεκζηχκ εζδχκ 

ζημ πενζαάθθμκ ηαζ δ ακάπηολδ ιδπακζζιχκ εθέβπμο, παναημθμφεδζδξ ηαζ εθανιμβήξ ηςκ υπμζςκ 

ζπεηζηχκ ιέηνςκ. Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ πνμθδπηζηχκ ηαζ ηαηαζηαθηζηχκ δνάζεςκ ζοκανηάηαζ 

ηαζ απυ ηδκ φπανλδ ηαηανηζζιέκμο πνμζςπζημφ ζε εέζεζξ-ηθεζδζά. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ακάπηολδ μθμηθδνςιέκμο εεζιζημφ πθαζζίμο βζα ηδκ εζζαβςβή ηαζ απεθεοεένςζδ λεκζηχκ 

εζδχκ ζημ πενζαάθθμκ 

 

Απαζηείηαζ ακαεεχνδζδ, επέηηαζδ ηαζ εκίζποζδ ηδξ κμιμεεζίαξ πμο νοειίγεζ ηδκ εζζαβςβή 

λεκζηχκ εζδχκ ζηδ πχνα ηαζ ηδκ απεθεοεένςζή ημοξ ζημ πενζαάθθμκ, ηαεχξ ηαζ ακάπηολδ 

ζηακχκ ηακμκζζηζηχκ νοειίζεςκ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ δζαηίκδζδξ αζμθμβζημφ οθζημφ ιε δοκαηυηδηα 

ακαπαναβςβήξ, χζηε κα πνμθαιαάκεηαζ δ ελάπθςζδ λεκζηχκ εζδχκ. 

 

 Καηάνηζζδ ανιμδίςκ οπαθθήθςκ ηαζ θμζπχκ ειπθεημιέκςκ ζπεηζηά ιε ηα λεκζηά είδδ 

 

ηα ηεθςκεία ηαζ ηα άθθα ζδιεία εζζυδμο πνμσυκηςκ ζηδ πχνα πνέπεζ κα οπάνπμοκ 

ηαηανηζζιέκμζ οπάθθδθμζ πμο κα είκαζ ζε εέζδ κα εθέβπμοκ ημ υπμζμ εζζαβυιεκμ αζμθμβζηυ οθζηυ. 

Δπίζδξ, ηαζ ζημ επίπεδμ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ηαζ ηςκ απμηεκηνςιέκςκ οπδνεζζχκ ημο 

Τπμονβείμο Γεςνβίαξ είκαζ ακαβηαία δ ηαηάνηζζδ οπαθθήθςκ ζε εέιαηα λεκζηχκ εζδχκ χζηε κα 

είκαζ εθζηηή δ ακαβκχνζζδ ηαζ πνυθδρδ ηδξ ελάπθςζήξ ημοξ ζε ημπζηυ επίπεδμ. 

 

 Ακάπηολδ ζπεηζηχκ ιδπακζζιχκ εθέβπμο ηδξ εθανιμβήξ ηςκ ζπεηζηχκ ιέηνςκ 

 

Οζ απαζημφιεκμζ ιδπακζζιμί βζα ημκ έθεβπμ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ ζπεηζηχκ ιέηνςκ πενζθαιαάκμοκ 

οπδνεζίεξ ηεθςκεζαημφ εθέβπμο ηαζ πζζημπμίδζδξ αζμθμβζημφ οθζημφ, οπδνεζίεξ εθέβπμο 

ελάπθςζδξ λεκζηχκ εζδχκ ζημ πεδίμ ηαζ ενεοκδηζηή οπμδμιή βζα ηδ ιεθέηδ ηςκ 

αθθδθεπζδνάζεςκ ηςκ λεκζηχκ εζδχκ ιε ηδκ εβπχνζα αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα.  

 

 

4.7. Βιοηεσνολογία 
 

Σηόρνο: Η αλαγλώξηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ ζρέζεσλ βηνηερλνινγίαο θαη βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο, ε 

αληηκεηώπηζε ησλ όπνησλ απεηιώλ ζέηεη ε βηνηερλνινγία ζηε βηνινγηθή πνηθηιόηεηα θαη ε ελίζρπζε ησλ 

όπνησλ ζεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο βηνηερλνινγίαο ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο. 
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4.7.1. Αμηνιόγεζε ησλ ζρέζεσλ βηνηερλνινγίαο θαη βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο θαη ε αλαγλώξηζε ησλ 

επηπηώζεσλ θαη ησλ ζεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο πξώηεο ζηε δεύηεξε 

 

Σηόρνο: Ζ ακαβκχνζζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ εεηζηχκ ηαζ ανκδηζηχκ ζοκεπεζχκ ηδξ αζμηεπκμθμβίαξ ηαζ 

ηδξ πνήζδξ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Καηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ αζμηεπκμθμβζηχκ πνμσυκηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ή πνυηεζηαζ 

κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζημοξ δζάθμνμοξ ημιείξ δναζηδνζμηήηςκ 

 Δηπυκδζδ ιεθεηχκ βζα ηδ ζπέζδ ηςκ δζάθμνςκ αζμηεπκμθμβζηχκ πνμσυκηςκ ιε ηδ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα 

 Δηηίιδζδ απεζθχκ ηαζ μθεθχκ απυ μζημθμβζηή ηαζ μζημκμιζηή ζημπζά 

 

 

4.7.2. Αληηκεηώπηζε ησλ απεηιώλ από βηνηερλνινγηθά πξντόληα 

 

Σηόρνο: Ζ παναημθμφεδζδ ηαζ δ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ απεζθχκ πμο εέημοκ ηα 

πνμσυκηα ηδξ αζμηεπκμθμβίαξ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Πνμζδζμνζζιυξ ιέηνςκ ακηζιεηχπζζδξ απεζθχκ απυ αζμηεπκμθμβζηά πνμσυκηα 

 Δκδιένςζδ ειπθεημιέκςκ θμνέςκ βζα ηνυπμοξ ακηζιεηχπζζδξ απεζθχκ απυ αζμηεπκμθμβζηά 

πνμσυκηα 

 Ακάπηολδ ιδπακζζιμφ ακηζιεηχπζζδξ ηαζ εθέβπμο ηςκ απεζθχκ απυ ηα ηάεε ηφπμο 

αζμηεπκμθμβζηά πνμσυκηα 

 

 

4.7.3. Πξνώζεζε ησλ ζεηηθώλ ζρέζεσλ βηνηερλνινγίαο θαη βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο 

 

Σηόρνο: Ζ πνμχεδζδ ηςκ υπμζςκ εθανιμβχκ ηδξ αζμηεπκμθμβίαξ ακαβκςνίγμκηαζ ςξ εεηζηέξ βζα ηδ 

δζαηήνδζδ ή/ηαζ αφλδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ ηδξ ανπήξ ηδξ πνυθδρδξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ζ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ επέηηαζδ ηαζ εκίζποζδ ηςκ εθανιμβχκ ηδξ αζμηεπκμθμβίαξ πμο πνμάβμοκ 

ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 Ζ εκίζποζδ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ αζμηεπκμθμβζηήξ ένεοκαξ ζε ημιείξ πμο ζπεηίγμκηαζ άιεζα ή 

έιιεζα ιε ηδ δζαηήνδζδ ή / ηαζ αφλδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

 

4.7.4. Ννκνζεηηθέο θαη ινηπέο ξπζκίζεηο γηα έξεπλα θαη ρξήζε πξντόλησλ βηνηερλνινγίαο 

 

Σηόρνο: Ζ αλζμθυβδζδ ημο ζζπφμκημξ κμιμεεηζημφ ηαζ θμζπμφ εεζιζημφ πθαζζίμο πμο αθμνά ζηδ 

αζμηεπκμθμβία απυ ηδ ζημπζά ηςκ απεζθχκ πνμξ ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, ηαζ δ ακαεεχνδζή ημο ιε 

αάζδ ηζξ ακάβηεξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ακαεεχνδζδ ημο ηαεεζηχημξ πμο δζέπεζ ηδκ ένεοκα, ηζξ πνμδζαβναθέξ αζθαθείαξ, ηδ πνήζδ, ηδκ 

απεθεοεένςζδ ζημ πενζαάθθμκ, ηδ ζήιακζδ ηαζ ηάεε άθθδ δναζηδνζυηδηα πμο αθμνά ζε 
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μπμζμκδήπμηε ηφπμ πνμσυκημξ ηδξ αζμηεπκμθμβίαξ, ιε βκχιμκα ηδκ αζθάθεζα ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ 

 Ακάπηολδ ηαηάθθδθμο κμιμεεηζημφ πθαζζίμο, υπμο είκαζ απαναίηδημ, χζηε κα ηαθφπημκηαζ υθεξ 

μζ πηοπέξ ηςκ ζπέζεςκ αζμηεπκμθμβίαξ - αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, αάζεζ ηδξ ανπήξ ηδξ πνυθδρδξ 

ηαζ ηςκ ακαβηχκ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ 

 Ακάπηολδ ιδπακζζιχκ εθέβπμο ηδξ αοζηδνήξ εθανιμβήξ ηςκ ζπεηζηχκ νοειίζεςκ 

 

 

4.7.5. Τηνζέηεζε θαη εθαξκνγή Πξσηνθόιινπ Βηναζθάιεηαο 

 

Σηόρνο: Ζ ακάθδρδ ηςκ εκενβεζχκ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ οζμεέηδζδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή 

εθανιμβή ημο Πνςημηυθθμο βζα ηδ Βζμαζθάθεζα. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Τζμεέηδζδ ημο Πνςημηυθθμο βζα ηδ Βζμαζθάθεζα, ιυθζξ αοηυ μθμηθδνςεεί 

 Γδιζμονβία Δεκζημφ Δζηζαημφ διείμο βζα ημ Πνςηυημθθμ 

 Ακάπηολδ ηςκ εεκζηχκ ιδπακζζιχκ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ημ Πνςηυημθθμ 

 Δκδιένςζδ ειπθεηυιεκςκ θμνέςκ βζα ηα πνμαθεπυιεκα απυ ημ Πνςηυημθθμ 

 Παναημθμφεδζδ ηδξ μοζζαζηζηήξ εθανιμβήξ ημο Πνςημηυθθμο 

 

 

4.8. Κςνήγι 
 

Σμ ηοκήβζ ςξ δναζηδνζυηδηα έπεζ ζζημνία πμθθχκ πζθζάδςκ εηχκ ηυζμ ζηδκ Δθθάδα υζμ ηαζ 

ζηζξ οπυθμζπεξ πχνεξ ηδξ Μεζμβείμο. Καηά ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ παναηδνμφκηαζ ζδιακηζηέξ 

δζαθμνμπμζήζεζξ ζημκ ηνυπμ άζηδζδξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ, μζ μπμίεξ έπμοκ μδδβήζεζ ζε αφλδζδ ηςκ 

επζπηχζεςκ ηδξ άζηδζδξ ημο ηοκδβζμφ ζηδκ εθθδκζηή αζμπμζηζθυηδηα.  

Απυ ημ 1985 ηαζ ιεηά, δ εθθδκζηή κμιμεεζία βζα ηδ εήνα εκανιμκίζεδηε ζε ιεβάθμ ααειυ ιε 

ηδκ ακηίζημζπδ ημζκμηζηή, αθμφ πνμζανιυζεδηε ζηζξ οπμπνεχζεζξ πμο απμννέμοκ απυ ηδκ Κ.Ο. 

79/409, πενζμνίγμκηαξ ημκ ηαηάθμβμ ηςκ εζδχκ, ηςκ μπμίςκ επζηνέπεηαζ δ εήνα. Σαοηυπνμκα, 

ηαηανβήεδηε δ εανζκή ηοκδβεηζηή πενίμδμξ, ηαηά ηδκ μπμία ηαηαβνάθμκηακ αολδιέκα πενζζηαηζηά 

θαενμεδνίαξ πνμζηαηεουιεκςκ ιεηακαζηεοηζηχκ εζδχκ πηδκχκ. Πανυθα αοηά, ζφιθςκα ιε 

πνυζθαηδ αζηζμθμβδιέκδ βκχιδ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ, δ Δθθάδα εβηαθείηαζ βζα ιδ 

ζοιιυνθςζδ πνμξ ημ άνενμ 7 ηδξ Κ.Ο. 79/409, επεζδή δεκ έπεζ εέζεζ ζε ζζπφ έκα ηαεεζηχξ 

πνμζηαζίαξ βζα 17 απυ ηα 23 πνμζηαηεουιεκα είδδ ημο Πανανηήιαημξ ΗΗ ηδξ Οδδβίαξ ηαζ πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, επεζδή δεκ έπεζ θάαεζ επανηή ιέηνα πνμζηαζίαξ ηςκ απμδδιδηζηχκ αοηχκ εζδχκ, χζηε 

κα ιδκ εδνεφμκηαζ ηαηά ηδκ πενίμδμ επζζηνμθήξ ημοξ ζημοξ ηυπμοξ θςθεμπμίδζδξ. Σμ ηνίζζιμ 

δζάζηδια βζα ηα είδδ αοηά, είκαζ μ ιήκαξ Φεανμοάνζμξ, ζημ ηέθμξ ημο μπμίμο θήβεζ δ ηοκδβεηζηή 

πενίμδμξ ζηδκ Δθθάδα. Με αάζδ ηα ζημζπεία ηδξ επζζηδιμκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ ORNIS, δ 

Δπζηνμπή εηηζιά υηζ δ άζηδζδ εήναξ ηαηά ημ ιήκα Φεανμοάνζμ έπεζ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ζημοξ 

πθδεοζιμφξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ εζδχκ, ηα μπμία δζένπμκηαζ ηαηά ηδκ πενίμδμ αοηή απυ ηδ πχνα, 

ηαηά ηδ δζαδνμιή ημοξ πνμξ ηα πεδία θςθεμπμίδζδξ. 

Έκα απυ ηα ζδιακηζηά πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγεζ δ ζοκμθζηή αλζμθυβδζδ ηςκ 

επζπηχζεςκ ημο ηοκδβζμφ ζηα πνμζηαηεουιεκα είδδ ηαζ ζηδκ εθθδκζηή αζμπμζηζθυηδηα βεκζηυηενα, 

είκαζ δ έθθεζρδ αλζυπζζηςκ επζζηδιμκζηχκ δεδμιέκςκ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ πθδεοζιχκ ηςκ 

εδνεφζζιςκ εζδχκ, βζα ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ θαενμεδνίαξ ζημοξ πθδεοζιμφξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ 

εζδχκ, αθθά ηαζ βζα ηζξ έιιεζεξ επζπηχζεζξ ηδξ κυιζιδξ άζηδζδξ ηδξ εήναξ ζημοξ πθδεοζιμφξ ηςκ 

πνμζηαηεουιεκςκ  εζδχκ (αφλδζδ ηδξ υπθδζδξ, δδθδηδνίαζδ απυ ιυθοαδμ η.θπ). Γζα ηδ δζαζθάθζζδ 

ηδξ πνμζηαζίαξ ηδξ εθθδκζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ απαζηείηαζ δ δζελαβςβή ζοζηδιαηζηχκ ηαζ 

θεπημιενχκ επζζηδιμκζηχκ ενεοκχκ βζα ηζξ άιεζεξ ηαζ έιιεζεξ επζπηχζεζξ ηδξ εήναξ ζημοξ 

πθδεοζιμφξ ηςκ εδνεφζζιςκ ηαζ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ εζδχκ.  Οζ ιεθέηεξ αοηέξ εα πνέπεζ κα 

απμηεθέζμοκ ηδ αάζδ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηαζ οθμπμίδζδ ιέηνςκ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ απεζθχκ ημο 

ηοκδβζμφ ζηδκ εθθδκζηή αζμπμζηζθυηδηα. 
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Σηόρνο: Η εθηίκεζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ απεηιώλ πνπ ζέηεη ε άζθεζε ηνπ θπλεγηνύ ζηε βηνινγηθή 

πνηθηιόηεηα 

 

 

4.8.1. Αμηνιόγεζε επηπηώζεσλ θπλεγηνύ ζηε βηνινγηθή πνηθηιόηεηα 

 

Σηόρνο: Ζ ακαβκχνζζδ ηαζ εηηίιδζδ ηςκ απεζθχκ πμο ακηζιεηςπίγεζ δ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα απυ ημ 

κυιζιμ ηαζ πανάκμιμ ηοκήβζ ζε υθδ ηδκ επζηνάηεζα. 

 

Δκχ ζημ πανεθευκ μζ ηφνζεξ επζπηχζεζξ ημο ηοκδβζμφ πενζμνίγμκηακ ζηζξ πεδζκέξ, διζμνεζκέξ 

ηαζ κδζζςηζηέξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ, δ πνυζθαηδ δζάκμζλδ μδζημφ δζηηφμο ζηζξ πενζζζυηενεξ μνεζκέξ 

δαζζηέξ πενζμπέξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ βεκζηή αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ εηηυξ δνυιμο μπδιάηςκ, 

ηαεχξ ηαζ ηζξ ηεπκμθμβζηέξ αεθηζχζεζξ ζηα πονμαυθα υπθα, έπμοκ αολήζεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ 

ηοκδβεηζηή πίεζδ ζε μθυηθδνδ πθέμκ ηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα, ηαηάζηαζδ πμο επδνεάγεζ άιεζα ή 

έιιεζα ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ εθθδκζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ. Δπζπθέμκ, δ αζηζημπμίδζδ ημο εθθδκζημφ 

πθδεοζιμφ ηαζ δ εβηαηάθεζρδ ηδξ οπαίενμο, έπμοκ δδιζμονβήζεζ ιζα κέα βεκζά ηοκδβχκ, πμο 

δζαηνίκεηαζ αθεκυξ απυ ηζξ πενζμνζζιέκεξ βκχζεζξ ηςκ θεζημονβζχκ ηαζ αλζχκ ημο θοζζημφ 

πενζαάθθμκημξ ηαζ αθεηένμο απυ ηζξ αολδιέκεξ δοκαηυηδηεξ δζαηίκδζδξ ηαζ άζηδζδξ ηδξ 

δναζηδνζυηδηαξ ζε μθυηθδνδ ηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα. Αοηυ έπεζ δζαθμνμπμζήζεζ ημκ ηνυπμ 

εηιεηάθθεοζδξ ημο εδναιαηζημφ πθμφημο ζε ημπζηυ ηαζ πενζθενεζαηυ επίπεδμ, αθμφ μ ηοκδβυξ, ζε 

ακηίεεζδ ιε υηζ ζοκέααζκε ζημ πανεθευκ, έπεζ πάρεζ κα εκδζαθένεηαζ βζα ηδ δζαθάθζζδ ηδξ αεζθμνίαξ 

ηάνπςζδξ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ πενζμπήξ, αθμφ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα, ιεηά ηδκ ελάκηθδζδ ηςκ 

απμεειάηςκ ιζαξ πενζμπήξ κα επζζηεθεεί ηάπμζα άθθδ. 

Ο ανζειυξ ηςκ αδεζχκ εήναξ πμο εηδίδμκηαζ εηδζίςξ ζηδκ Δθθάδα, δζπθαζζάζηδηε ιεηαλφ 

ημο 1960 ηαζ ημο 1980, θεάκμκηαξ ηζξ 300.000 άδεζεξ, βζα κα ζηαεενμπμζδεεί ζηδ ζοκέπεζα ζε αοηά ηα 

επίπεδα. Πένακ ηςκ κυιζιςκ ηοκδβχκ, ζηδ πχνα δναζηδνζμπμζείηαζ αδζεοηνίκζζημξ ανζειυξ 

θαενμεδνχκ (ζφιθςκα ιε ζοκηδνδηζηέξ εηηζιήζεζξ λεπενκμφκ ηζξ 10.000), μζ μπμίμζ ζοπκά εδνεφμοκ 

είδδ πμο πνμζηαηεφμκηαζ απυ ηδκ εθθδκζηή ηαζ ημζκμηζηή κμιμεεζία. Ζ ηαηάζηαζδ αοηή δδιζμονβεί 

πμθθαπθά πνμαθήιαηα ζηδκ εθθδκζηή αζμπμζηζθυηδηα, ζδζαίηενα ζηα ζπάκζα είδδ, μζ ιζηνμί ηαζ 

δζάζπανημζ πθδεοζιμί ηςκ μπμίςκ είκαζ ζδζάζηενα εοάθςημζ ζηδ θαενμεδνία. 

ημ πθαίζζμ ηδξ Δεκζηήξ ηναηδβζηήξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, 

απαζηείηαζ δ ακαβκχνζζδ ηαζ εηηίιδζδ ηςκ απεζθχκ πμο αοηή ακηζιεηςπίγεζ απυ ημ κυιζιμ ηαζ 

πανάκμιμ ηοκήβζ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Δηπυκδζδ εεκζηήξ ειαέθεζαξ επζζηδιμκζηχκ ιεθεηχκ βεκζηήξ απμδμπήξ βζα ηζξ επζπηχζεζξ ημο 

ηοκδβζμφ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

 

Σα ηεθεοηαία έηδ έπμοκ λεηζκήζεζ πνμζπάεεζεξ ζοζηδιαηζηήξ ηαηαβναθήξ ηςκ εδνεουιεκςκ 

εζδχκ, απυ ηζξ ηοκδβεηζηέξ μιμζπμκδίεξ ηδξ πχναξ, πνμηεζιέκμο κα ελαπεμφκ ηάπμζα πνχηα 

ζοιπενάζιαηα βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ πθδεοζιχκ ημοξ ζηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα. Οζ ένεοκεξ 

αοηέξ εα πνέπεζ κα εκηαηζημπμζδεμφκ ηαζ κα ζοιπθδνςεμφκ ιε επζζηδιμκζηά δεδμιέκα βζα ηα ιδ 

εδνεφζζια είδδ, βζα ηζξ έιιεζεξ επζπηχζεζξ ηδξ εήναξ ζε αοηά ηαεχξ ηαζ ηζξ άιεζεξ επζπηχζεζξ 

ηδξ θαενμεδνίαξ ζημοξ πθδεοζιμφξ ημοξ. Θα πνέπεζ επίζδξ κα οθμπμζδεεί ζε ιυκζιδ αάζδ 

εηηεκέξ πνυβναιια παναημθμφεδζδξ ηςκ πθδεοζιχκ ηςκ εδνεφζζιςκ εζδχκ, ημ μπμίμ εα 

ηνμθμδμηεί ημ ζπεδζαζιυ ηδξ πμθζηζηήξ εήναξ ηδξ πχναξ, χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ αεζθμνζηή 

δζαπείνζζδ ημο εδναιαηζημφ απμεέιαημξ. Πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθζζεεί δ αλζμπζζηία ηαζ δ 

βεκζηυηενδ απμδμπή ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ ενεοκχκ αοηχκ, εα πνέπεζ αοηέξ κα οθμπμζδεμφκ 

ιε ηδ ζοιιεημπή ενεοκδηζηχκ ζδνοιάηςκ ηαζ ζκζηζημφηςκ ηαεχξ ηαζ ιδ ηοαενκδηζηχκ 

μνβακχζεςκ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζε γδηήιαηα ηαηαβναθήξ, πνμζηαζίαξ ηαζ 

παναημθμφεδζδξ ηδξ εθθδκζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ.  

 

 Αλζμθυβδζδ ηαζ ζενάνπδζδ απεζθχκ 
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Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ιεθεηχκ αλζμθυβδζδξ ηςκ επζπηχζεςκ ημο ηοκδβζμφ ζηδκ εθθδκζηή 

αζμπμζηζθυηδηα ηαζ ηςκ πνμβναιιάηςκ παναημθμφεδζδξ ημο εεκζημφ εδναιαηζημφ απμεέιαημξ 

εα επζηνέρμοκ ηδκ ζενανπζηή αλζμθυβδζδ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ απεζθχκ πμο ακηζιεηςπίγεζ δ 

εθθδκζηή αζμπμζηζθυηδηα απυ ηδκ άζηδζδ ηδξ εήναξ. Ζ ζενανπζηή αλζμθυβδζδ ηςκ απεζθχκ εα 

πνέπεζ κα βίκεζ ζε δζάθμνα βεςβναθζηά επίπεδα (εεκζηυ, πενζθενεζαηυ, ημπζηυ), χζηε κα ηαηαζηεί 

εθζηηή δ πάναλδ απμηεθεζιαηζηχκ ιέηνςκ ακηζιεηχπζζήξ ημοξ.  

 

 Κμζκμπμίδζδ ηεηιδνζςιέκςκ ζοιπεναζιάηςκ ζε υθμοξ ημο εκδζαθενυιεκμοξ θμνείξ 

 

Σα ζοιπενάζιαηα ηδξ δζαδζηαζίαξ αλζμθυβδζδξ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ εήναξ ζηδκ εθθδκζηή 

αζμπμζηζθυηδηα εα πνέπεζ κα βίκμοκ απμδεηηά απυ υθμοξ ημοξ θμνείξ πμο ειπθέημκηαζ ζε 

γδηήιαηα άζηδζδξ εήναξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ, απαζηείηαζ δ δδιμζζμπμίδζδ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ 

αοηχκ ηαζ δ ημζκμπμίδζή ημοξ ζε υθμοξ ημοξ εκδζαζθενυιεκμοξ θμνείξ, χζηε ιεηά ηδκ ηαηάεεζδ 

ηαζ ζογήηδζδ ηςκ απυρεχκ ημοξ κα ζοιθςκδεεί ημ βεκζηυ πθαίζζμ άζηδζδξ ηδξ πμθζηζηήξ εήναξ, 

ζοιααηυ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ εθθδκζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ.   

 

 

4.8.2. Λήςε κέηξσλ γηα αληηκεηώπηζε απεηιώλ θπλεγηνύ πξνο ηε βηνινγηθή πνηθηιόηεηα 

 

Σηόρνο: Ζ θήρδ ηςκ απαναίηδηςκ κμιμεεηζηχκ ηαζ άθθςκ εεζιζηχκ ιέηνςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ 

ηςκ απεζθχκ πμο εέηεζ ημ ηοκήβζ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα. 

 

Ζ ακηζιεηχπζζδ ηςκ απεζθχκ πμο δδιζμονβεί δ εήνα ζηδκ εθθδκζηή αζμπμζηζθυηδηα 

πενζθαιαάκεζ α) ημκ εηζοβπνμκζζιυ ημο οθζζηάιεκμο ζπεηζημφ εεζιζημφ πθαζζίμο, χζηε κα 

εκανιμκζζεεί ιε ηζξ δζεεκείξ ζοιαάζεζξ ηζξ μπμίεξ έπεζ οπμβνάρεζ δ πχνα ηαζ κα πνμζανιμζεεί ζηζξ 

ζδιενζκέξ ηαζ ιεθθμκηζηέξ ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ, υπςξ αοηέξ εα πνμζδζμνζζεμφκ 

απυ ηζξ ζπεηζηέξ επζζηδιμκζηέξ ένεοκεξ ηαζ α) ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ εθανιμβήξ ηδξ 

εδναιαηζηήξ κμιμεεζίαξ ηαζ ηδξ θήρδξ ηςκ απαναίηδηςκ δζμζηδηζηχκ ηαζ δζαπεζνζζηζηχκ ιέηνςκ βζα 

ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ημο ηοκδβζμφ ζημκ αζμθμβζηυ πθμφημ ηδξ πχναξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Πνμζανιμβή ηδξ εεκζηήξ κμιμεεζίαξ ζηα απμηεθέζιαηα ηςκ ζπεηζηχκ ιεθεηχκ, ιε αάζδ ηζξ 

ακάβηεξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Θα απαζηδεεί δ εκανιυκζζδ ηδξ εθθδκζηήξ εδναιαηζηήξ κμιμεεζίαξ πνμξ ηζξ δζεεκείξ ζοιαάζεζξ 

ηαζ ημζκμηζηέξ μδδβίεξ (π.π. απαβυνεοζδ ηοκδβζμφ ημ ιήκα Φεανμοάνζμ ζε εθανιμβή ημο άνενμο 

7 ηδξ Κ.Ο. 79/409), ηαεχξ ηαζ δ πνμζανιμβή ηδξ ζηζξ ζδιενζκέξ ζοκεήηεξ, ιε αάζδ ηα 

απμηεθέζιαηα ηςκ ιεθεηχκ αλζμθυβδζδξ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ εήναξ ζηδ αζμπμζηζθυηδηα. 

 

 Λήρδ ηαζ υπμζςκ άθθςκ ακαβηαίςκ εεζιζηχκ ιέηνςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ απεζθχκ ημο 

ηοκδβζμφ ζηδ αζμπμζηζθυηδηα ηνζεμφκ ακαβηαία απυ ηζξ εκ θυβς ιεθέηεξ. 

 

Ζ ηεηιδνίςζδ ηςκ απεζθχκ πμο ακηζιεηςπίγεζ ζήιενα δ αζμπμζηζθυηδηα απυ ηδκ άζηδζδ ηδξ 

εήναξ εα επζηνέρεζ ημ ζπεδζαζιυ ιέηνςκ εθαπζζημπμίδζδξ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ 

αοηήξ ζημ αζμθμβζηυ πθμφημ ηδξ πχναξ. Σα ιέηνα αοηά  εα πνμδζαβναθμφκ απυ ηζξ ζπεηζηέξ 

ιεθέηεξ πμο πνμακαθένεδηακ. Γζα πανάδεζβια, εάκ ηεηιδνζςεεί δ ζμαανυηδηα ημο πνμαθήιαημξ 

δδθδηδνίαζδξ απυ ζηάβζα ιμθφαδμο βζα ηδκ μνκζεμπακίδα ηςκ οβνμηυπςκ ηδξ πχναξ, εα 

ιπμνμφζε κα απαβμνεοεεί δ πνήζδ ηέημζςκ ζηαβζχκ ηαηά ηδ εήνα ζε οβνμημπζηέξ πενζμπέξ. 

Ακηίζημζπα, ιπμνμφκ κα ακαπνμζανιμζεμφκ μζ υνμζ εήναξ βζα είδδ πμο ακηζιεηςπίγμοκ 

πνμαθήιαηα πθδεοζιζαηήξ ιείςζδξ ζε ημπζηυ ή πενζθενεζαηυ επίπεδμ (π.π. ιέβζζημξ 

επζηνεπυιεκμξ ανζειυξ εδναιάηςκ διενδζίςξ), κα απμαβμνεοεμφκ μζ ειπθμοηζζιμί πενζμπχκ ιε 

ιδ αοηυπεμκα είδδ ή οπμείδδ εδναιάηςκ ή κα αολδεμφκ μζ εηηάζεζξ ηςκ πενζμπχκ πνμζςνζκήξ ή 

ιυκζιδξ απαβυνεοζδξ εήναξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ εθεβπυιεκςκ ηοκδβεηζηχκ πενζμπχκ.  

 

 Ακάπηολδ ιδπακζζιμφ εθέβπμο ηδξ μοζζαζηζηήξ εθανιμβήξ ηςκ ιέηνςκ αοηχκ 
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Ζ εθανιμβή ηςκ εεζιζηχκ, δζμζηδηζηχκ ηαζ δζαπεζνζζηζηχκ ιέηνςκ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ 

πνμαθδιάηςκ πμο δδιζμονβεί δ άζηδζδ ηδξ εήναξ ηαζ δ θαενμεδνία ζηδκ εθθδκζηή 

αζμπμζηζθυηδηα, απαζηεί ηδκ εκίζποζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ ηαζ ηδκ ακάπηολδ κέςκ ιδπακζζιχκ 

εθέβπμο ηαζ δζαπείνζζδξ. Ο ζδιενζκυξ ανζειυξ εδνμθοθάηςκ εεςνείηαζ ακεπανηήξ βζα ηδκ 

ηάθορδ ημο ζοκυθμο ηδξ εθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ, πανά ηζξ αεθηζχζεζξ πμο έπμοκ πνμέθεεζ απυ 

ηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ ηοκδβεηζηχκ ζοθθυβςκ ζημ εέια ηδξ πάηαλδξ ηδξ θαενμεδνίαξ. 

Απαζηείηαζ δ επανηήξ ζηεθέπςζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ ιδπακζζιχκ εθέβπμο, ηαεχξ ηαζ δ 

ζοιπθήνςζή ημο βζα ηζξ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ ιε ηδκ θεζημονβία ηςκ θμνέςκ δζαπείνζζδξ 

ηςκ πενζμπχκ αοηχκ. Ζ οθμπμίδζδ ηςκ ιέηνςκ αεζθμνζηήξ δζαπείνζζδξ ημο εδναιαηζημφ 

απμεέιαημξ ηδξ πχναξ επζαάθθεζ ηδκ μνεμθμβζημπμίδζδ ημο ζοζηήιαημξ έηδμζδξ αδεζχκ εήναξ 

ιε αάζδ ημ πναβιαηζηυ ηυζημξ άζηδζδξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ. ημ ηυζημξ αοηυ εα πνέπεζ κα 

ζοκοπμθμβζζεμφκ μζ ακάβηεξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ, παναημθμφεδζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ ημο 

εδναιαηζημφ πθμφημο, μζ δαπάκεξ δζαπείνζζδξ ηαηαθοβίςκ ηαζ εηηνμθείςκ εδναιάηςκ, μζ 

θεζημονβζηέξ δαπάκεξ ηςκ ιδπακζζιχκ θφθαλδξ, ηαεχξ ηαζ ημ πναβιαηζηυ πενζααθθμκηζηυ 

ηυζημξ άζηδζδξ ηδξ εήναξ βζα ημ αζμθμβζηυ πθμφημ ηδξ πχναξ. 
 

 

4.9. ςλλογή βιολογικού ςλικού 
 

 Ζ ζοθθμβή αζμθμβζημφ οθζημφ βζα θυβμοξ μζημκμιζηήξ εηιεηάθθεοζδξ, ενεοκδηζημφξ, 

ροπαβςβζημφξ, εεναπεοηζημφξ ηαζ δζαηνμθζημφξ απμηεθεί πζεακυ πανάβμκηα ιείςζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ. Χξ ηέημζα εκκμείηαζ δ ζοθθμβή μθυηθδνςκ αηυιςκ, ηιδιάηςκ πμο επδνεάγμοκ ηδκ 

ακαπαναβςβή, ή αζμβεκχκ πνμσυκηςκ απυ άβνζμοξ πθδεοζιμφξ ζε ζοκεήηεξ θοζζηήξ ακάπηολδξ. 

ηδκ Δθθάδα, ζοκήεδξ είκαζ δ ζοθθμβή ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ, ζαθζβηανζχκ, 

εδχδζιςκ πμςδχκ θοηχκ, ιακζηανζχκ, θοηζχκ ηαζ εαθάζζζςκ ιαθαηίςκ ηδξ πανάηηζαξ, ηονίςξ, 

γχκδξ (πεηαθίδςκ, ιοδζχκ ηθπ). Δπίζδξ, θυβς ημο ελαζνεηζημφ ενεοκδηζημφ εκδζαθένμκημξ ηδξ  

εθθδκζηήξ πακίδαξ ηαζ πθςνίδαξ, απμηεθεί ζδζαίηενα ζοπκή πναηηζηή δ ζοθθμβή ιεβάθμο ανζειμφ 

αηυιςκ απυ εκδδιζηά, ηονίςξ, είδδ απυ Έθθδκεξ ηαζ λέκμοξ ενεοκδηέξ, αθθά ηαζ απυ άημια πμο 

πνμζαθέπμοκ ζηδκ πχθδζδ ηςκ αηυιςκ αοηχκ ζε ζοθθέηηεξ, ιμοζεία ηθπ. οκήεςξ, δ ζοθθμβή 

αζμθμβζημφ οθζημφ βίκεηαζ ακελέθεβηηα ηαζ πςνίξ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ δ δοκαηυηδηα θοζζηήξ 

ακαπθήνςζδξ ηςκ πμζμηήηςκ πμο απμιαηνφκμκηαζ, ζδζαίηενα ηαεχξ μζ ζοκήεεζξ πναηηζηέξ 

πνμένπμκηαζ απυ επμπέξ ιε ζδιακηζηά ιζηνυηενα πθδεοζιζαηά ηαζ ηαηακαθςηζηά ιεβέεδ. Δίκαζ, 

ζοκεπχξ, ακαβηαία δ ακαβκχνζζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ πναβιαηζηχκ επζπηχζεςκ ηδξ ζοθθμβήξ 

αζμθμβζημφ οθζημφ ηαζ δ θήρδ ηςκ ακαβηαίςκ εεζιζηχκ ηαζ πναηηζηχκ ιέηνςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή 

ημοξ.  

 

Σηόρνο: Η αλαγλώξηζε, αμηνιόγεζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ζηε βηνινγηθή πνηθηιόηεηα από 

ηε λόκηκε θαη παξάλνκε ζπιινγή βηνινγηθνύ πιηθνύ. 

 

 

4.9.1. Αμηνιόγεζε επηπηώζεσλ ζπιινγώλ βηνινγηθνύ πιηθνύ ζηε βηνινγηθή πνηθηιόηεηα 

 

Σηόρνο: Ζ ακαβκχνζζδ ηαζ εηηίιδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ κυιζιδξ ηαζ πανάκμιδξ ζοθθμβήξ 

αζμθμβζημφ οθζημφ βζα υπμζα πνήζδ (επζζηδιμκζηή, ειπμνζηή, ηαθαζζεδηζηή ηθπ.) ζηδ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα. 

 

 Ζ ακελέθεβηηδ ζοθθμβή αζμθμβζημφ οθζημφ βζα επζζηδιμκζηή, ειπμνζηή, ή ηαθαζζεδηζηή 

πνήζδ πζεακυηαηα έπεζ ζμαανέξ επζπηχζεζξ ζηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, επζπηχζεζξ 

πμο παναιέκμοκ άβκςζηεξ, αθμφ δεκ έπεζ βίκεζ ηαιία ζοζηδιαηζηή ένεοκα επί ημο εέιαημξ. Δίκαζ 

ζοκεπχξ ακαβηαίμ κα εηπμκδεμφκ ζπεηζηέξ ιεθέηεξ ηαζ κα αλζμθμβδεμφκ ηα πνμαθήιαηα, χζηε κα 

βίκεζ δοκαηυξ μ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ ηαθφηενςκ θφζεςκ. Δπζπθέμκ, είκαζ ακαβηαίμ κα ηαηαπςνδεμφκ 

ζε εεκζηή αάζδ δεδμιέκςκ μζ θμνείξ πμο ζοθθέβμοκ κυιζια αζμθμβζηυ οθζηυ, χζηε κα δζεοημθοκεεί μ 

έθεβπμξ ηαζ κα ιπμνμφκ μζ εκδζαθενυιεκμζ κα ανίζημοκ ηζξ ζπεηζηέξ πθδνμθμνίεξ. Οζ θμνείξ αοημί 

πνέπεζ κα πενζμνίγμκηαζ ζημοξ απμθφηςξ απαναίηδημοξ ηαζ μζ μπμίμζ πνέπεζ κα πθδνμφκ ηζξ ακάθμβεξ 

πνμτπμεέζεζξ υζμκ αθμνά ηδ ιεεμδμθμβία ζοθθμβήξ ηαζ ηζξ πμζυηδηεξ πμο ζοθθέβμοκ. 
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Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Δηπυκδζδ ιεθεηχκ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ πναβιαηζηήξ έηηαζδξ ηδξ ζοθθμβήξ αζμθμβζημφ 

οθζημφ ηαζ ηδκ εηηίιδζδ ηςκ επζπηχζεχκ ηδξ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

 

Οζ ζπεηζηέξ ιεθέηεξ απαζημφκ ηδ ζοκενβαζία εζδζηχκ επζζηδιυκςκ ιε πμζηίθμοξ θμνείξ ηςκ 

ηναηζηχκ οπδνεζζχκ ηαζ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, αθμφ οπάνπμοκ πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ 

πενζπηχζεζξ ηαζ ημπζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο υθμο γδηήιαημξ. Σέημζεξ ιεθέηεξ είκαζ δοκαηυ κα 

ακαθάαμοκ ηα ΑΔΗ ηαζ μζ άθθμζ ενεοκδηζημί θμνείξ (π.π. ΔΘΗΑΓΔ, ΔΚΘΔ), ζδίςξ υζμζ έπμοκ 

ειπεζνία απυ ενβαζία ζημ πεδίμ, ζε ζοκενβαζία ηαζ ιε ηζξ ανιυδζεξ Τπδνεζίεξ ημο Τπ. Γεςνβίαξ. 

Οζ ιεθέηεξ αοηέξ εα έπμοκ ανπζηά πζθμηζηυ παναηηήνα, αθμφ ημ πεδίμ εθανιμβήξ ημο υθμο 

εέιαημξ είκαζ ελαζνεηζηά εηηεηαιέκμ ηαζ δφζημθμ κα πνμζδζμνζζεεί ιε αηνίαεζα. 

 

 Ηενάνπδζδ πνμαθδιάηςκ 

 

Απυ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ιεθεηχκ, εα ζενανπδεμφκ ηα υπμζα πνμαθήιαηα ακαβκςνζζημφκ ηαζ εα 

πνμζδζμνζζημφκ μζ πνμηεναζυηδηεξ βζα άιεζδ θήρδ ιέηνςκ. Ζ ζενάνπδζδ εα πνέπεζ κα βίκεζ ζηδ 

αάζδ ηνζηδνίςκ πμο αθμνμφκ ηδκ ηαηάζηαζδ πνμζηαζίαξ ηςκ ακηίζημζπςκ θοζζηχκ πθδεοζιχκ, 

ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ αζμθμβίαξ ημοξ, ημοξ ζημπμφξ ηαζ ημκ εηήζζμ νοειυ ζοθθμβήξ. 

 

 Γδιζμονβία εεκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ ηςκ θμνέςκ πμο ζοθθέβμοκ αζμθμβζηυ οθζηυ 

 

Οζ θμνείξ πμο ζοθθέβμοκ κυιζια αζμθμβζηυ οθζηυ εα πνέπεζ κα ηαηαπςνδεμφκ ζε εεκζηή αάζδ 

δεδμιέκςκ, δ μπμία εα πενζθαιαάκεζ ηαζ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηέξ ιε ηδ θφζδ ημο οθζημφ πμο 

ζοθθέβεηαζ ακά θμνέα, ημ ζημπυ ηδξ ζοθθμβήξ ηαζ ηδκ επζηνεπυιεκδ πμζυηδηα ζοθθεβυιεκμο 

αζμθμβζημφ οθζημφ. Ζ αάζδ δεδμιέκςκ αοηή εα πνέπεζ κα είκαζ πνμζαάζζιδ απυ ημ ημζκυ πςνίξ 

πενζμνζζιμφξ ηαζ υνμοξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ δζαθάκεζαξ ηαζ ηδξ δζάποζδξ ηςκ ζπεηζηχκ πθδνμθμνζχκ 

πμο πνμαθέπεζ δ φιααζδ βζα ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα. 

 

 

4.9.2. Πξνζαξκνγή θαη εθαξκνγή ζρεηηθώλ κέηξσλ 

 

Σηόρνο: Ζ θήρδ ηαζ εθανιμβή ηςκ νοειζζηζηχκ, κμιμεεηζηχκ ηαζ άθθςκ εεζιζηχκ ιέηνςκ εηείκςκ 

πμο εα δζαζθαθίγμοκ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ κυιζιδξ ηαζ πανάκμιδξ ζοθθμβήξ 

αζμθμβζημφ οθζημφ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα. 

 

 ήιενα, εηηυξ απυ μνζζιέκεξ επζιένμοξ πενζπηχζεζξ, υπςξ αοηέξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ 

εζδχκ ηαζ ηςκ (εθάπζζηςκ) ημπζηχκ νοειίζεςκ βζα μνζζιέκα είδδ πμο ηαεμνίγμοκ μζ θμνείξ ηδξ 

Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, δ ζοθθμβή αζμθμβζημφ οθζημφ απυ θοζζημφξ πθδεοζιμφξ δεκ οπυηεζηαζ ζε 

μοζζαζηζημφξ πενζμνζζιμφξ. Δίκαζ, ζοκεπχξ, ακαβηαία δ δδιζμονβία ημο ηαηάθθδθμο κμιζημφ ηαζ 

εεζιζημφ πθαζζίμο ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ιδπακζζιχκ εθέβπμο βζα ηδ νφειζζδ ημο γδηήιαημξ ιε ηνυπμ 

πμο κα δζαζθαθίγεηαζ δ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Δπζπθέμκ, επεζδή ημ γήηδια έπεζ ηαζ 

μζημκμιζηέξ-ειπμνζηέξ δζαζηάζεζξ ζδίςξ ζηδκ πενίπηςζδ θανιαηεοηζηχκ, ηαθθςπζζηζηχκ ηαζ 

ημζιδημθμβζηχκ εθανιμβχκ, είκαζ ακαβηαία ηαζ δ ηαημπφνςζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ πνήζδξ ηςκ 

εεκζηχκ αζμθμβζηχκ πυνςκ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Γδιζμονβία ηαηάθθδθμο εεζιζημφ πθαζζίμο βζα ηδκ ηάεε ιμνθήξ ζοθθμβή εβπχνζμο αζμθμβζημφ 

οθζημφ, ιε βκχιμκα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Δίκαζ ακαβηαίμ κα δδιζμονβδεεί ζοβηεηνζιέκμ εεζιζηυ ηαζ κμιζηυ πθαίζζμ πμο κα νοειίγεζ ηδκ 

ηαοηυηδηα ηςκ υζςκ δζηαζμφκηαζ κα ζοθθέβμοκ αζμθμβζηυ οθζηυ, ημοξ υνμοξ πμο εα ζζπφμοκ ζε 

ηάεε πενίπηςζδ, ηζξ ιμνθέξ ημο αζμθμβζημφ οθζημφ πμο είκαζ επζηνεπηυ κα ζοθθέβμκηαζ ηαζ ηζξ 

ηονχζεζξ ζε πενίπηςζδ πανάκμιδξ ζοθθμβήξ. 
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 Ακάπηολδ ιδπακζζιχκ εθέβπμο ηδξ εθανιμβήξ ηςκ εεζιζηχκ ιέηνςκ 

 

Ζ ζηακμπμδηζηή θεζημονβία ηςκ ιδπακζζιχκ εθέβπμο ηδξ εθανιμβήξ ηςκ παναπάκς ιέηνςκ 

απαζηεί ηδκ εκδιένςζδ ηςκ αζηοκμιζηχκ ηαζ ηεθςκεζαηχκ ανπχκ βζα ηα ζπεηζηά γδηήιαηα ηαζ 

ημκ έθεβπμ ηςκ κμιίιςκ θμνέςκ ςξ πνμξ ηδκ εθανιμβή ηςκ πνμδζαβναθχκ ζοθθμβήξ. 

 

 Ρφειζζδ εειάηςκ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαημπφνςζδ δζηαζςιάηςκ βζα ηδ πνήζδ εεκζηχκ αζμθμβζηχκ 

πυνςκ 

 

Γζα ηδ δζαζθάθζζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ απυ ηδκ ειπμνζηή πνήζδ ηςκ εεκζηχκ αζμθμβζηχκ πυνςκ 

απαζηείηαζ δ κμιζηή νφειζζδ ηςκ γδηδιάηςκ ηαημπφνςζδξ ηαζ δ ακάπηολδ ηςκ ζπεηζηχκ 

ιδπακζζιχκ πζζημπμίδζδξ, πάκημηε ζημ πθαίζζμ ηδξ δζεεκμφξ κμιμθμβίαξ. 

 

 Δκδιένςζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ημο ημζκμφ βζα ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ ζοθθμβήξ αζμθμβζημφ οθζημφ 

 

Δπεζδή ιένμξ ημο πνμαθήιαημξ αθμνά ηδ ζοθθμβή αζμθμβζημφ οθζημφ απυ ημ εονφ ημζκυ βζα 

μζηζαηή ηαζ ηαθαζζεδηζηή πνήζδ, είκαζ απαναίηδημ κα ακαθδθεμφκ δνάζεζξ εκδιένςζδξ ημο 

ημζκμφ βζα ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ ζοθθμβήξ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, ηαεχξ ηαζ επζζήιακζδξ ηςκ 

πθέμκ εοάθςηςκ αζμθμβζηχκ ζοζηαηζηχκ, ιέζα απυ έηδμζδ εκηφπςκ, ηα ηέκηνα πθδνμθυνδζδξ 

ηαζ ηα ΜΜΔ.  
 

 

 



 

 

88 

 

 

5. Έπεςνα 
 

Σμ άνενμ 12 ηδξ φιααζδξ βζα ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα γδηά απυ ηα ιένδ ηδξ κα 

εβηαεζδνφζμοκ ηαηάθθδθδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή ενεοκδηζηή αάζδ πμο εα ζοιαάθθεζ ζηδκ πνμζηαζία 

ηαζ ηδκ αεζθμνζηή πνήζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ εα πνμςεήζεζ ηδ δζεεκή ζοκενβαζία ζημκ 

ημιέα ηδξ ζπεηζηήξ ένεοκαξ. Ζ πχνα ιαξ δεκ έπεζ αηυια αλζμπμζήζεζ ζηακμπμζδηζηά ηδκ ενεοκδηζηή 

δοκαιζηή πμο πνμζθένεζ μ ιεβάθμξ αζμθμβζηυξ ηδξ πθμφημξ, αθμφ ζημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηδξ δ 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηδξ Δθθάδαξ παναιέκεζ άβκςζηδ ή πθδιιεθχξ βκςζηή ηαζ μζ πνμμπηζηέξ 

αεζθμνζηήξ πνήζδξ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ακελενεφκδηεξ. 

Ζ ακάπηολδ ηδξ ζπεηζηήξ ένεοκαξ, θμζπυκ, απμηεθεί ιζα απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ 

πνμηεναζυηδηεξ ηδξ Δεκζηήξ ηναηδβζηήξ. Ζ ακάπηολδ ηδξ ένεοκαξ αθμνά απυ ηδ ιζα ιενζά ηδκ 

ακαβκχνζζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ ζοκζζηςζηχκ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ ηδκ 

πανάθθδθδ ακάπηολδ ηδξ έιροπδξ ηαζ οθζηήξ οπμδμιήξ πμο εα επζηνέρεζ ηδκ οθμπμίδζδ ημο πνχημο 

ζηυπμο. 

 

 

5.1 Αναγνώπιζη ζςνιζηωζών βιολογικήρ ποικιλόηηηαρ 
 

 Σμ πνχημ ζηάδζμ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ είκαζ δ 

ηαηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ. Χξ ηαηαβναθή εκκμείηαζ δ ζφκηαλδ αάζεςκ 

δεδμιέκςκ ιε ηδ βεςβναθζηή ηαηακμιή ηαζ ηδκ πθδεοζιζαηή ηαηάζηαζδ ημο ζοκυθμο ηςκ εζδχκ (ηαζ 

ηςκ οπμεζδχκ, πμζηζθζχκ ηθπ. υπμο είκαζ εθζηηυ), εκχ ςξ αλζμθυβδζδ εκκμείηαζ δ ηαηάηαλδ ηςκ εζδχκ 

(ή ηαζ ηςκ άθθςκ αζμθμβζηχκ εκμηήηςκ) ακάθμβα ιε ηζξ απεζθέξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηαζ ηζξ 

ζδζαζηενυηδηεξ πμο πανμοζζάγμοκ (εκδδιζζιυ ηθπ.).  

 Απυ ηα δεηάδεξ πζθζάδεξ είδδ μνβακζζιχκ πμο οπμθμβίγεηαζ υηζ οπάνπμοκ ζηδκ Δθθάδα δεκ 

είκαζ βκςζηά ζήιενα πενζζζυηενα απυ ημ 1/10. Πμθφ ιεβαθφηενδ είκαζ δ έθθεζρδ δεδμιέκςκ ζπεηζηά 

ιε ημ βεκεηζηυ πθμφημ ηςκ εζδχκ αοηχκ. Ζ βκχζδ ιαξ είκαζ αζφιιεηνα ηαηακειδιέκδ ζηζξ δζάθμνεξ 

ηαλζκμιζηέξ μιάδεξ ηαζ μζ ζπεηζηέξ ένεοκεξ έπμοκ ςξ αθεηδνία είηε ηα πνμζςπζηά εκδζαθένμκηα ηςκ 

επζιένμοξ ενεοκδηχκ, είηε ηζξ ακάβηεξ ζδιακηζηχκ παναβςβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ (π.π. αθζείαξ, 

βεςνβίαξ, δαζμπμκίαξ). Ζ πχνα ιαξ είκαζ απυ ηζξ εθάπζζηεξ ακαπηοβιέκεξ πχνεξ πμο δεκ δζαεέημοκ 

Δεκζημφξ Καηαθυβμοξ απεζθμοιέκςκ εζδχκ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ ηαζ, θοζζηά, ζφζηδια 

παναημθμφεδζδξ ηαζ ακαεεχνδζδξ ηςκ ζπεηζηχκ ηαηαθυβςκ. 

  

Σηόρνο: Η βειηίσζε θαη αύμεζε ηεο γλώζεο θαη ηεο θαηαλόεζεο ησλ ζπληζησζώλ ηεο βηνινγηθήο 

πνηθηιόηεηαο ησλ ρεξζαίσλ, ζαιάζζησλ θαη άιισλ πδαηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο Ειιάδαο. 

 

 

5.1.1. Αλαγλώξηζε θαη θαηαγξαθή ειιεληθήο ρισξίδαο θαη παλίδαο 

 

Σηόρνο: Ζ υζμ ημ δοκαηυκ πθδνέζηενδ ηαηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ εθθδκζηήξ πθςνίδαξ ηαζ 

πακίδαξ (άβνζαξ ηαζ ιδ). 

 

 Σα ενεοκδηζηά ζδνφιαηα ηδξ πχναξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ θμζπυ δζαεέζζιμ επζζηδιμκζηυ 

πνμζςπζηυ εα πνέπεζ κα ακαθάαμοκ πνμβνάιιαηα ηαηαβναθήξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ημο ζοκυθμο ηςκ 

εζδχκ ηδξ εθθδκζηήξ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ ηςκ 

ιοηήηςκ. Ζ ηαηαβναθή είκαζ ακαβηαίμ κα ζοιπενζθάαεζ ηυζμ ηα άβνζα είδδ υζμ ηαζ ηα μζηυζζηα, 

βεςνβζηά ηαζ ηηδκμηνμθζηά είδδ. Σα πνμβνάιιαηα αοηά πνέπεζ κα είκαζ ζοιααηά ιεηαλφ ημοξ ςξ 

πνμξ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ηαηαβνάθμοκ ηαζ ςξ πνμξ ηα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ, ηα μπμία εα πνέπεζ κα 

αημθμοεμφκ ηζξ δζαεέζζιεξ δζεεκείξ πνμδζαβναθέξ (π.π. IUCN). 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ο ζοκημκζζιυξ, δ ακηζπανααμθή ηαζ δ ζφκεεζδ ηςκ δζαεέζζιςκ δεδμιέκςκ απυ ζοθθμβέξ, 

δεζβιαημθδρίεξ, ηαζ βεςβναθζηά ζοζηήιαηα πθδνμθμνζχκ (GIS). 
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Τπάνπμοκ ζήιενα ήδδ δζαεέζζια ανηεηά πνήζζια ζημζπεία πμο αθμνμφκ ημ ζηυπμ αοηυκ, ηα μπμία 

ανίζημκηαζ είηε ζηδ ιμνθή ζοθθμβχκ αζμθμβζημφ οθζημφ (ιμοζεζαηέξ ηθπ.), είηε ζηδ ιμνθή 

πνμζςπζηχκ ανπείςκ ιειμκςιέκςκ ενεκδηχκ ή/ηαζ ζδνοιάηςκ. Δίκαζ, ζοκεπχξ, ακαβηαίμξ μ 

ζοκημκζζιυξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηαζ ηδξ ζφκεεζδξ ηςκ δεδμιέκςκ αοηχκ ζε ιμνθή πνήζζιδ βζα ηζξ 

ακάβηεξ ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Δπζπθέμκ, είκαζ απαναίηδηδ δ ακάθδρδ 

πνμβναιιάηςκ ζοθθμβήξ ηαζ ακαβκχνζζδξ αζμθμβζημφ οθζημφ απυ ημ ζφκμθμ ηδξ επζηνάηεζαξ ιε 

έιθαζδ ζηζξ θζβυηενμ βκςζηέξ ηαλζκμιζηέξ μιάδεξ. Ζ εηπυκδζδ αοηχκ ηςκ πνμβναιιάηςκ ιπμνεί 

κα βίκεζ απυ ηα ενεοκδηζηά ζδνφιαηα ηαζ ζκζηζημφηα, ΜΚΟ ηαζ εκ βέκεζ ημ ενεοκδηζηυ δοκαιζηυ 

ηδξ πχναξ. 

 

 

5.1.2. Αλαγλώξηζε θαη θαηαγξαθή γελεηηθνύ πινύηνπ 

 

Σηόρνο: Ζ ηαηαβναθή ηαζ ακάθοζδ ηδξ βεκεηζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηδξ εθθδκζηήξ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ. 

 

 Δηηυξ απυ ηδκ ηαηαβναθή ηαζ ηδκ ακάθοζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζημ επίπεδμ ηςκ 

εζδχκ ηαζ ηςκ πθδεοζιχκ, είκαζ ακαβηαία ηαζ δ ηαηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ημο βεκεηζημφ πθμφημο 

ηδξ πχναξ, δδθαδή ηςκ ζδζαίηενςκ βμκυηοπςκ ηςκ ζεαβεκχκ εζδχκ. Ζ πμζηζθμιμνθία ηςκ πθδεοζιχκ 

ζημ βεκεηζηυ επίπεδμ ακαιέκεηαζ κα είκαζ ζδζαίηενα αολδιέκδ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ, ελαζηίαξ ηδξ 

εηενμβέκεζαξ ηςκ εκδζαζηδιάηςκ ηαζ ημο ηαηαηενιαηζζιμφ ηςκ πενζμπχκ ελάπθςζδξ θυβς ηδξ 

πανμοζίαξ πμθθχκ κδζζχκ ηαζ μνεζκχκ υβηςκ. Ζ βεκεηζηή πμζηζθμιμνθία αοηή απμηεθεί ζδιακηζηυ 

πανάβμκηα βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ εζδχκ, πνμζθένεζ ακεηηίιδηεξ πθδνμθμνίεξ ζηδκ επζζηδιμκζηή 

ένεοκα ηαζ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ αλζυθμβδ πδβή αζμθμβζηχκ πυνςκ ζημκ παναβςβζηυ, ημκ ειπμνζηυ 

ηαζ ημκ ζαηνμθανιαηεοηζηυ ημιέα. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ζ εκίζποζδ ηδξ ένεοκαξ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ πνμηφπςκ βεκεηζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Γζα ηδκ επίηεολδ ημο ζηυπμο αοημφ πνέπεζ κα εκζζποεεί δ ένεοκα ζημκ ημιέα ηδξ ακαβκχνζζδξ ηςκ 

πνμηφπςκ ηδξ βεκεηζηήξ πμζηζθυηδηαξ, δδθαδή ηδξ ηαηακμιήξ ηςκ ζδζαζηενμηήηςκ ημο βεκεηζημφ 

οθζημφ ηςκ ημπζηχκ πθδεοζιχκ, ζδζαίηενα ηςκ εκδδιζηχκ ζημζπείςκ ηδξ πχναξ ιαξ. Ζ ένεοκα 

αοηή απαζηεί ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβζηήξ οπμδμιήξ ηαζ ημο έιροπμο ενεοκδηζημφ δοκαιζημφ ηδξ 

πχναξ, ηονίςξ ζημ επίπεδμ ηςκ ενεοκδηζηχκ ζδνοιάηςκ. Δπίζδξ, δ ΓΓΔΣ πνέπεζ κα εκηάλεζ ηέημζεξ 

δνάζεζξ ζηα πνμβνάιιαηά ηδξ ηαζ μζ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ κα πνμςεμφκ ζπεηζηέξ δνάζεζξ ζηα 

δζεεκή, εονςπασηά ηαζ εεκζηά πνδιαημδμηζηά πνμβνάιιαηα. 

 

 Ζ θεζημονβία ηναπεγχκ βεκεηζημφ οθζημφ ηαζ δ αλζμπμίδζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ ηςκ οπανπυκηςκ. 

 

Ζ ηαηαβναθή ηδξ βεκεηζηήξ πμζηζθυηδηαξ είκαζ άιεζα ζοκοθαζιέκδ ιε ηδ θεζημονβία ηναπεγχκ 

βεκεηζημφ οθζημφ. Ήδδ θεζημονβμφκ μνζζιέκεξ ηέημζεξ ηνάπεγεξ, μζ μπμίεξ ηαζ πνέπεζ κα 

ακαπηοπεμφκ πεναζηένς, κα αλζμπμζήζμοκ πθήνςξ ηα ζημπεία πμο δζαεέημοκ ηαζ κα επεηηαεμφκ ςξ 

πνμξ ηζξ μιάδεξ πμο ηαθφπημοκ. Ηδζαίηενδ ζδιαζία έπεζ δ ακάπηολδ ηναπεγχκ βεκεηζημφ οθζημφ 

βζα ηα εκδδιζηά ηαζ ηα απεζθμφιεκα είδδ πακίδαξ ηαζ πθςνίδαξ.  

 

 

5.1.3. Βάζεηο δεδνκέλσλ 

 

Σηόρνο: Ζ ακάπηολδ ηαζ δ αλζμπμίδζδ αάζεςκ δεδμιέκςκ ζπεηζηά ιε ηδκ εθθδκζηή πθςνίδα ηαζ 

πακίδα 

 

 Ζ ηαηαβναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ εθθδκζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ έπεζ ακάβηδ ηδ θεζημονβία 

απμηεθεζιαηζηχκ αάζεςκ δεδμιέκςκ, μζ μπμίεξ εα ζοβηεκηνχκμοκ ηα ζπεηζηά ζημζπεία ιε αάζδ 

ζοβηεηνζιέκα ημζκά πνςηυημθθα πμο εα δζεοημθφκμοκ ηδκ ακηαθθαβή πθδνμθμνζχκ ιεηαλφ ημοξ 

ηαεχξ ηαζ ιε άθθεξ δζεεκείξ ή άθθςκ ηναηχκ ηαζ θμνέξ ακηίζημζπεξ. Ήδδ έπμοκ ακαπηοπεεί ζπεηζηέξ 

αάζεζξ δεδμιέκςκ απυ ενεοκδηζηά ζδνφιαηα ηαζ ζδζςηζημφξ θμνείξ, μζ μπμίεξ ηαζ πνέπεζ κα 
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ζοκημκζζημφκ χζηε κα είκαζ δοκαηή δ πθήνδξ αλζμπμίδζή ημοξ ηαζ κα απμθεοπεεί πζεακή ζπαηάθδ 

πυνςκ ηαζ δοκαιζημφ. Δπίζδξ, είκαζ απαναίηδηδ δ ζοιπθήνςζδ ηςκ αάζεςκ δεδμιέκςκ ιε ηα 

ζημζπεία εηείκα ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ πμο θείπμοκ ηαζ δ δζανηήξ εκδιένςζή ημοξ ιε ηα κέα 

πμο εα πνμηφπημοκ απυ ηδ ζοκεπή ενεοκδηζηή δναζηδνζυηδηα. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ζ αλζμπμίδζδ, εκίζποζδ ηαζ μ εηζοβπνμκζζιυξ ηςκ οπανπυκηςκ αάζεςκ δεδμιέκςκ ζπεηζηχκ ιε 

ηδκ εθθδκζηή πθςνίδα ηαζ πακίδα ηαζ μ ειπθμοηζζιυξ ημοξ ιε κέα ζημζπεία 

 

Οζ αάζεζξ δεδμιέκςκ βζα ηδκ εθθδκζηή πθςνίδα ηαζ πακίδα πμο έπμοκ ήδδ δδιζμονβδεεί ζημ 

πθαίζζμ ηδξ ενεοκδηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ιειμκςιέκςκ ενεοκδηχκ, ζδνοιάηςκ ηαζ άθθςκ θμνέςκ 

εα πνέπεζ κα εκζζποεμφκ ηαζ κα εηζοβπνμκζζημφκ ιε ηνυπμ πμο κα εκανιμκίγμκηαζ ιε ηα δζεεκή 

πνυηοπα, χζηε κα είκαζ δοκαηή δ αλζμπμίδζή ημοξ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ εθθδκζηήξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ. Δπίζδξ, είκαζ απαναίηδηδ δ εκίζποζδ ηςκ αάζεςκ αοηχκ ή δ δδιζμονβία κέςκ πνμξ 

ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο ειπθμοηζζιμφ ιε κέα ζημζπεία ηαζ ιε ζημζπεία βζα ζοζηαηζηά ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ πμο δεκ ηαθφπημκηαζ ήδδ. 

 

 Ζ δδιζμονβία δζηηφμο δθεηηνμκζηχκ αάζεςκ δεδμιέκςκ βζα ηδκ εθθδκζηή πθςνίδα ηαζ πακίδα 

 

Οζ οπάνπμοζεξ ηαεχξ ηαζ μζ κέεξ αάζεζξ δεδμιέκςκ πμο πνέπεζ κα δδιζμονβδεμφκ είκαζ ακαβηαίμ 

κα εκζςιαηςεμφκ ζε εκζαίμ δίηηομ πμο εα δζεοημθφκεζ ηδκ πνυζααζδ, ηδκ ακηαθθαβή ηαζ ηδκ 

αλζμθυβδζδ ηςκ ηαηαβεβναιιέκςκ πθδνμθμνζχκ. 

 

 

5.2 Αναγνώπιζη απειλών ππορ ηη βιολογική ποικιλόηηηα 

 

 Ζ αλζμθυβδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ πνέπεζ κα θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ ηζξ απεζθέξ πμο 

ακηζιεηςπίγμοκ μζ δζάθμνεξ ζοκζζηχζεξ ηδξ. Οζ απεζθέξ αοηέξ ιπμνεί κα έπμοκ βεκζηυ παναηηήνα ή 

κα αθμνμφκ ζοβηεηνζιέκα ιυκμ είδδ ή άθθα ζοζηαηζηά ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ, εκχ ιπμνεί κα 

ιεηααάθθμκηαζ ζημ πνυκμ. Οζ πδβέξ ηςκ απεζθχκ, επίζδξ, είκαζ δοκαηυ κα εκημπίγμκηαζ ζε πμζηίθεξ 

δναζηδνζυηδηεξ, παναβςβζηέξ ηαζ άθθεξ. Δίκαζ, θμζπυκ, ακαβηαία δ ακαβκχνζζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ημο 

ζοκυθμο ηςκ απεζθχκ απυ ηζξ δζάθμνεξ πδβέξ ιε ηνυπμ ακηζηεζιεκζηυ ηαζ ζφιθςκμ ιε ηδ δζεεκή 

ειπεζνία. 

 

Σηόρνο: Η θαηαγξαθή θαη ε ηεθκεξησκέλε αμηνιόγεζε ησλ απεηιώλ γηα ηελ ειιεληθή βηνινγηθή 

πνηθηιόηεηα. 

 

 

5.2.1. Αλαγλώξηζε θαη θαηαγξαθή απεηιώλ πξνο ηε βηνινγηθή πνηθηιόηεηα 
 

Σηόρνο: Ο πνμζδζμνζζιυξ ηαζ δ αλζμθυβδζδ ηςκ οπανπυκηςκ ηαζ δοκδηζηχκ απεζθχκ πνμξ ηδκ 

εθθδκζηή αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα. 

 

 Ζ ακαβκχνζζδ ηςκ απεζθχκ απαζηεί ηαηανπάξ ημκ ηαεμνζζιυ ζοβηεηνζιέκςκ ηνζηδνίςκ βζα 

ημκ ηνυπμ πμο εα ακαβκςνίγμκηαζ ηαζ εα αλζμθμβμφκηαζ μζ απεζθέξ, ηαηυπζκ ηδκ εηπυκδζδ ηςκ 

ζπεηζηχκ ιεθεηχκ ηαζ ηέθμξ ηδκ ακάπηολδ ιδπακζζιμφ ηαζ ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ βζα ηδκ 

αλζμθυβδζδ ηςκ απεζθχκ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ζ δδιζμονβία πθαζζίμο ηνζηδνίςκ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ απεζθχκ βζα ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

 

Ζ πμθθαπθυηδηα ηαζ ζοκεεηυηδηα ηςκ απεζθχκ πμο ακηζιεηςπίγεζ δ αζμπμζηζθυηδηα απαζηεί ηδ 

δδιζμονβία ημζκήξ απμδμπήξ ηνζηδνίςκ βζα ηδκ αλζμθυβδζή ημοξ. Σα ηνζηήνζα αοηά πνέπεζ κα 
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ηεεμφκ απυ ημοξ ανιυδζμοξ ηαηά πενίπηςζδ επζζηήιμκεξ ηαζ κα ζοιπενζθάαμοκ ηζξ ημζκςκζηέξ, 

μζημκμιζηέξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ δζαζηάζεζξ ημο εέιαημξ. Σα ηεθζηά ηνζηήνζα, πάκηςξ, είκαζ 

απαναίηδημ κα εζηζάγμκηαζ ζηζξ πναβιαηζηέξ απεζθέξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηα δζάθμνα ζοζηαηζηά 

ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 

 Ζ ηαηαβναθή ηςκ απεζθχκ βζα ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηαζ δ δδιζμονβία ηαηαθυβμο απεζθχκ 

 

Ζ ηαηαβναθή ηςκ απεζθχκ απαζηεί ηδκ εηπυκδζδ ζπεηζηήξ ιεθέηδξ ζε εεκζηυ επίπεδμ ακά 

ηαηδβμνία αζμθμβζηχκ εκμηήηςκ (εζδχκ, βεκεηζηχκ πυνςκ, εκδζαζηδιάηςκ ηθπ.). Ζ ιεθέηδ αοηή 

ιπμνεί κα οθμπμζδεεί απυ ημ ζπεηζηυ ενεοκδηζηυ δοκαιζηυ ηδξ πχναξ ηαζ πνέπεζ κα ηαηαθήλεζ ζε 

εεκζηυ ηαηάθμβμ απεζθχκ πμο εα ακαεεςνείηαζ ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα. 

 

 Ζ δδιζμονβία ιδπακζζιμφ ηαζ ιεεμδμθμβίαξ αλζμθυβδζδξ ηςκ απεζθχκ βζα ηδ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα 

 

Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ απεζθχκ πνέπεζ κα βίκεζ ιε ζοβηεηνζιέκδ ιεεμδμθμβία ζφιθςκα ιε ηδ δζεεκή 

ειπεζνία απυ εζδζηυ ιδπακζζιυ πμο εα ζοβηνμηδεεί απυ επζζηδιμκζηυ ηαζ δζμζηδηζηυ πνμζςπζηυ 

ηςκ ανιυδζςκ οπδνεζζχκ (ΤΠΔΥΧΓΔ – Τπ. Γεςνβίαξ – Τπ. Ακάπηολδξ). Ο ιδπακζζιυξ αοηυξ 

πνέπεζ κα έπεζ ιυκζιμ παναηηήνα (δζανηήξ επζηνμπή). Σα απμηεθέζιαηα ηδξ αλζμθυβδζδξ εα 

πνέπεζ κα είκαζ δζαεέζζια ζημ εονφ ημζκυ ηαζ ημοξ ειπθεηυιεκμοξ θμνείξ ηαζ κα ημζκμπμζμφκηαζ 

ζηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ χζηε αοηέξ κα θαιαάκμοκ ηα απαναίηδηα ιέηνα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή 

ημοξ. 

 

 

5.3. Αναγνώπιζη ωθελειών από ηη σπήζη ηηρ βιολογικήρ ποικιλόηηηαρ 

 

 Μεβάθμ ιένμξ ηςκ πνμσυκηςκ πμο πνδζζιμπμζμφιε ηαεδιενζκά έπμοκ ςξ αάζδ αζμθμβζηέξ 

μκηυηδηεξ πμο απμηεθμφκ ιένμξ ηδξ παβηυζιζαξ αζμπμζηζθυηδηαξ. ηζξ ςθέθεζεξ πμο πνμένπμκηαζ απυ 

ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ πνέπεζ επίζδξ κα πνμζηεεμφκ ηαζ μζ πμζηίθεξ 

ροπαβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ααζίγμκηαζ ζηδκ φπανλδ αζμθμβζημφ πθμφημο. Πμθθά επζπθέμκ 

ζοζηαηζηά ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ είκαζ πζεακυ κα είκαζ ζε εέζδ κα πνμζθένμοκ πνήζζια 

πνμσυκηα ηαζ οπδνεζίεξ ζημ ιέθθμκ. Δίκαζ ακαβηαίμ, θμζπυκ, κα ακαβκςνζζημφκ μζ ςθέθεζεξ απυ ηδ 

πνήζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, ηαζ ιάθζζηα, μζ ςθέθεζεξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ζεαβεκή 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, έηζζ χζηε κα δμεμφκ επζπθέμκ ηίκδηνα βζα ηδ δζαηήνδζή ηδξ. Με ηδκ 

ακαβκχνζζδ αοηή, επίζδξ, είκαζ δοκαηή ηαζ δ πεναζηένς μνεμθμβζηή εηιεηάθθεοζδ ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ, πνμζθένμκηαξ πνυζεεηα ημζκςκζηά ηαζ μζημκμιζηά μθέθδ. 

 

Σηόρνο: Ο πξνζδηνξηζκόο, ε αμηνιόγεζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ σθειεηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε 

ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο ζηελ Ειιάδα. 

 

 

5.3.1. Αλαγλώξηζε, θαηαγξαθή θαη αμηνπνίεζε σθειεηώλ από ηε ρξήζε βηνινγηθώλ πόξσλ 

 

Σηόρνο: Ο εκημπζζιυξ ηαζ αλζμπμίδζδ, ιε ηνυπμ ζοιααηυ πνμξ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ, ηςκ ςθεθεζχκ (μζημκμιζηχκ, ζαηνμθανιαηεοηζηχκ, μζημθμβζηχκ, αζζεδηζηχκ) πμο 

πνμηφπημοκ απυ ηδ πνήζδ αζμθμβζηχκ πυνςκ ζηδκ Δθθάδα. 

 

 Ζ πθμφζζα αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηδξ Δθθάδαξ πνμζθένεζ πμθθά ζοζηαηζηά πμο ζπεηίγμκηαζ 

ιε μζημκμιζηέξ, ζαηνμθανιαηεοηζηέξ, ροπαβςβζηέξ ηαζ άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ. Γζα μνζζιέκα απυ αοηά 

εηπμκμφκηαζ πνμβνάιιαηα ηαηαβναθήξ ηαζ ex situ δζαηήνδζδξ (π.π. θανιαηεοηζηά θοηά, ημπζηέξ 

πμζηζθίεξ ηαθθζενβμφιεκςκ θοηχκ, θοθέξ αβνμηζηχκ γχςκ), αθθά ιέπνζ ζήιενα δεκ έπεζ βίκεζ ηάπμζα 

πνμζπάεεζα ζοκμθζηήξ ηαηαβναθήξ ηςκ ςθεθεζχκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ πνήζδ ζεαβεκχκ 

αζμθμβζηχκ πυνςκ. Δπίζδξ, είκαζ απαναίηδηδ δ δδιζμονβία ιδπακζζιμφ πμο εα αλζμθμβεί ηζξ δζάθμνεξ 

δοκαηυηδηεξ πνήζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ εα πνμςεεί ηδκ αλζμπμίδζή ηδξ ιε ηνυπμοξ 

ζοιααημφξ ιε ηδ δζαηήνδζή ηδξ. Έκαξ ηέημζμξ ιδπακζζιυξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ζδιακηζηά 

μζημκμιζηά, ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζζηζηά ςθέθδ. 
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Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Γδιζμονβία ιεευδςκ ηαηαβναθήξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ ςθεθεζχκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ πνήζδ 

αζμθμβζηχκ πυνςκ ζηδκ Δθθάδα 

 

Ζ ζοζηδιαηζηή ηαηαβναθή ηςκ ςθεθεζχκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ πνήζδ ζοζηαηζηχκ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, ελαζηίαξ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ημο γδηήιαημξ, απαζηεί ζοβηνμηδιέκδ 

ιεεμδμθμβία πμο κα θαιαάκεζ οπυρδ, ηυζμ ηζξ ηαεανά μζημκμιζηέξ, υζμ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ, 

μζημθμβζηέξ ηαζ άθθεξ παναιέηνμοξ. Ζ ακάπηολδ ηςκ ιεευδςκ αοηχκ ιπμνεί κα βίκεζ ιε  ηδ 

ζοκενβαζία εζδζηχκ επζζηδιυκςκ ζηδ αάζδ ηδξ ακάθμβδξ δζεεκμφξ ειπεζνίαξ. Οζ ιέεμδμζ αοηέξ εα 

πνέπεζ κα εθανιμζημφκ ζε ημιείξ υπςξ δ βεςνβία, δ ηηδκμηνμθία, δ αζμηεπκία, δ αζμιδπακία, μ 

ημονζζιυξ, δ ροπαβςβία ηθπ., μπυηε είκαζ ειθακέξ υηζ εα πνέπεζ κα είκαζ ζε εέζδ κα ακζπκεφζμοκ 

ηαζ κα αλζμθμβήζμοκ ιε αλζυπζζημ ηνυπμ ηζξ ςθέθεζεξ ζε ιεβάθμ εφνμξ δναζηδνζμηήηςκ. 

 

 Γδιζμονβία ιδπακζζιμφ αλζμπμίδζδξ, αεθηίςζδξ ηαζ δζάδμζδξ ηςκ ςθεθεζχκ πμο πνμηφπημοκ απυ 

ηδ πνήζδ αζμθμβζηχκ πυνςκ ζηδκ Δθθάδα 

 

Οζ ςθέθεζεξ πμο εα ακαβκςνζζημφκ ηαζ αλζμθμβδεμφκ ηαηάθθδθα, είκαζ ακαβηαίμ κα αλζμπμζδεμφκ 

ηαζ κα αεθηζςεμφκ, υπμο απαζηείηαζ, χζηε κα απμηεθέζμοκ έκακ αηυιδ ζδιακηζηυ πανάβμκηα 

δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Αοηυ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιέζα απυ ηαηάθθδθμ 

ιδπακζζιυ πμο εα ακαθάαεζ ηδ ζηήνζλδ, πνμχεδζδ ηαζ δζάδμζδ ηςκ δνάζεςκ πμο μδδβμφκ ζε 

ςθέθεζεξ, ζε ζοκενβαζία ιε ημ δζμζηδηζηυ ιδπακζζιυ. Ο ιδπακζζιυξ αοηυξ δεκ απαζηεί ζδζαίηενδ 

μζημκμιζηή επζαάνοκζδ, αθμφ ελ ακηζηεζιέκμο εα πνέπεζ κα είκαζ αζχζζιμξ. Πζεακή ιμνθή ημο 

ιδπακζζιμφ αοημφ ιπμνεί κα είκαζ εζδζηυξ Ονβακζζιυξ ζημ πθαίζζμ ημο Τπμονβείμο Ακάπηολδξ. 

 

 

5.4. Παπακολούθηζη βιολογικήρ ποικιλόηηηαρ 
 

 Ζ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ιεηααάθθεηαζ δζανηχξ ζημ πνυκμ ελαζηίαξ ακενςπμβεκχκ ηαζ 

θοζζηχκ δζενβαζζχκ. οκεπχξ, δ ηαηαβναθή ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ζε ηάπμζα πνμκζηή πενίμδμ 

πνμζθένεζ έκα ζηζβιζυηοπμ ηδξ πναβιαηζηήξ δοκαιζηήξ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα πνδζζιεφζεζ ςξ αάζδ βζα 

ηδκ πεναζηένς παναημθμφεδζδ ηςκ υπμζςκ ιεηααμθχκ. Δίκαζ, θμζπυκ, ακαβηαία δ ακάπηολδ ηαζ 

θεζημονβία ζοζηήιαημξ δζανημφξ παναημθμφεδζδξ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ εθθδκζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ 

ζημ πνυκμ ζηδ αάζδ ζοβηεηνζιέκςκ δεζηηχκ. Ζ παναημθμφεδζδ εα πνέπεζ κα λεηζκήζεζ ανπζηά απυ 

ηζξ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ βζα κα εθέβπεηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ιέηνςκ πνμζηαζίαξ. 

Δπζπθέμκ, έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία δ ηαηαβναθή ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ηαζ εηηυξ ηςκ πνμζηεουιεκςκ 

πενζμπχκ, χζηε κα πνμθαιαάκμκηαζ ηαζ κα ακηζιεηςπίγμκηαζ μζ επζπηχζεζξ απυ αθυβζζηεξ 

δναζηδνζυηδηεξ. 

 

Σηόρνο: Η δπλακηθή γλώζε θαη αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο ειιεληθήο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο 

 

 

5.4.1 Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηαξθνύο παξαθνινύζεζεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο 

 

Σηόρνο: Ζ ηαηακυδζδ ηςκ πνμηφπςκ ιεηααμθήξ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηδξ 

Δθθάδαξ ιε ζηυπμ ηδ θήρδ πνμθδπηζηχκ ή επζδζμνεςηζηχκ ιέηνςκ βζα ηδ δζαηήνδζή ηδξ. 

 

 Ζ ιεηααμθή ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζημ πνυκμ πνέπεζ κα 

παναημθμοεείηαζ ιέζα απυ ηδ πνήζδ ζοβηεηνζιέκςκ ηνζηδνίςκ, ζημ πθαίζζμ ηςκ δζεεκχκ πναηηζηχκ, 

ηα μπμία πνέπεζ κα ηαεμνζζημφκ απυ εζδζημφξ επζζηήιμκεξ. Δπίζδξ, πνέπεζ κα ακαπηοπεεί 

δθεηηνμκζηή αάζδ δεδμιέκςκ βζα ηδκ ηαηαβναθή ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ παναημθμφεδζδξ, δ μπμία 

κα δζαζθαθίγεζ ηδκ πθδνυηδηα ηαζ εβηονυηδηα ηςκ εββναθχκ, ηαεχξ ηαζ ηδ δζαθάκεζα ηαζ ηδκ 

πνυζααζδ απυ ημοξ εκδζαθενυιεκμοξ θμνείξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 
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 Ζ δδιζμονβία πθαζζίμο υνςκ ηαζ ηνζηδνίςκ βζα ηδ θεζημονβία ζοζηήιαημξ παναημθμφεδζδξ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Σμ πθαίζζμ ηςκ υνςκ ηαζ ηςκ ηνζηδνίςκ ζηδ αάζδ ηςκ μπμίςκ εα θεζημονβήζεζ ημ ζφζηδια 

παναημθμφεδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ εα πνέπεζ κα δζαιμνθςεεί απυ εζδζημφξ 

επζζηήιμκεξ, ζηδ αάζδ ηδξ δζεεκμφξ πναηηζηήξ ηαζ ειπεζνίαξ. Ζ ηαηάνηζζδ ηςκ ηνζηδνίςκ εα 

πνέπεζ κα ακαηεεεί ζε μιάδα επζζηδιυκςκ πμο κα πενζθαιαάκεζ εζδζημφξ ζημ πχνμ ηδξ 

ζοζηδιαηζηήξ, ηδξ πθδεοζιζαηήξ μζημθμβίαξ ηαζ ηδξ δζαπείνζζδξ μζημζοζηδιάηςκ, πμο κα 

ηαθφπημοκ υθμ ημ εφνμξ ηςκ ηαλζκμιζηχκ μιάδςκ.  

 

 Ζ δδιζμονβία δθεηηνμκζηήξ αάζδξ ηαηαβναθήξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο ζοζηήιαημξ 

παναημθμφεδζδξ 

 

Ο ζπεδζαζιυξ ηδξ δθεηηνμκζηήξ αάζδξ βζα ηδκ ηαηαβναθή ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ παναημθμφεδζδξ 

εα πνέπεζ κα βίκεζ ζηδ αάζδ ηςκ ηνζηδνίςκ πμο εα δζαιμνθςεμφκ ηαζ κα ελαζθαθίγεζ ηδκ 

εβηονυηδηα ηαζ ηδκ πθδνυηδηα ηςκ εββναθχκ. Δπίζδξ, είκαζ ακαβηαίμ ηα δεδμιέκα ηδξ αάζδξ κα 

είκαζ πνμζαάζζια απυ ημ ημζκυ ηαζ ημοξ εκδζαθενυιεκμοξ επζζηδιμκζημφξ ηαζ ημζκςκζημφξ θμνείξ. 

Ζ αάζδ δεδμιέκςκ ηδξ παναημθμφεδζδξ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ζε ζφκδεζδ ιε ηζξ θμζπέξ αάζεζξ 

δεδμιέκςκ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ πανμφζα ζηναηδβζηή, ζημ πθαίζζμ ιζαξ ηεκηνζηήξ αάζδξ 

δεδμιέκςκ βζα ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηαζ ημ πενζαάθθμκ, οπυ ηδκ επμπηεία ηαζ εοεφκδ ημο 

ανιυδζμο Τπμονβείμο (ΤΠΔΥΧΓΔ). 

 

 

5.4.2. Παξαθνινύζεζε ζε πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο 

 

Σηόρνο: Ζ πνμζηαζία ηαζ αεθηίςζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζηζξ 

πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ. 

 

 Οζ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ απμηεθμφκ ημοξ ηονζυηενμοξ πονήκεξ δζαηήνδζδξ ιεβάθμο 

ιένμοξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηδξ πχναξ. ιςξ, δ πνμζηαζία ηςκ πενζμπχκ ηαεαοηή δεκ 

ελαζθαθίγεζ πθήνςξ ηδ δζαηήνδζδ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζημ πνυκμ, ηαεχξ 

αοηέξ ιπμνεί κα επδνεάγμκηαζ απυ πμζηίθμοξ πανάβμκηεξ. Ζ απμηεθεζιαηζηή δζαηήνδζδ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζηζξ πενζμπέξ αοηέξ απαζηεί ηδ δζανηή παναημθμφεδζδ ηδξ ηαηάζηαζήξ ηδξ 

χζηε κα θαιαάκμκηαζ έβηαζνα ηα υπμζα επακμνεςηζηά ιέηνα ηνίκμκηαζ ακαβηαία. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ζ δδιζμονβία δζηηφμο παναημθμοεμφιεκςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ 

 

Οζ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ εα πνέπεζ κα παναημθμοεμφκηαζ δζανηχξ ςξ πνμξ ηδκ ηαηάζηαζδ 

ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζηδ αάζδ ζοβηεηνζιέκδξ ημζκήξ ιεεμδμθμβίαξ. Σμ δίηηομ ηςκ 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ πνέπεζ κα βίκεζ δίηηομ παναημθμοεμφιεκςκ πνμζηαηεουιεκςκ 

πενζμπχκ, λεηζκχκηαξ ιε ζπεηζηέξ πζθμηζηέξ δνάζεζξ ζε επζθεβιέκεξ πενζμπέξ ιε δζαθμνεηζημφξ 

ηφπμοξ εκδζαζηδιάηςκ. 

 

 

5.4.3. Παξαθνινύζεζε εθηόο πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ 

 

Σηόρνο: Ζ αεθηίςζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ζε ιδ πνμζηαηεοιέκεξ πενζμπέξ. 

 

Δηηυξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, είκαζ ακαβηαία ηαζ δ παναημθμφεδζδ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ ζηδκ οπυθμζπδ επζηνάηεζα, έηζζ χζηε κα απμθεοπεεί δ 

δναζηζηή ιείςζδ ημο αζμθμβζημφ πθμφημο ηδξ πχναξ ιαξ ηαζ κα εηηζιάηαζ δ πμνεία ηςκ 

πνμβναιιάηςκ αεζθμνζηήξ ακάπηολδξ.  
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Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ζ δδιζμονβία δζηηφμο εκαθθαζζυιεκςκ παναημθμοεμφιεκςκ ιδ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ. 

 

Ζ πναηηζηή εθανιμβή ηδξ παναημθμφεδζδξ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ εηηυξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ 

πενζμπχκ ιπμνεί κα βίκεζ ιέζς ηδξ ακάπηολδξ δζηηφμο επζθεβιέκςκ πενζμπχκ μζ μπμίεξ εα 

αθθάγμοκ πενζμδζηά ηαζ ζηαδζαηά, χζηε κα ηαθφπηεηαζ ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ επζηνάηεζαξ. Ζ 

επζθμβή ηςκ πενζμπχκ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε αάζδ ζοκδοαζιυ ηνζηδνίςκ πμο πενζθαιαάκμοκ ηδκ 

μζημθμβζηή αλία, ηζξ οθζζηάιεκεξ ηαζ πνμβναιιαηζγυιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ άθθα 

ημζκςκζημμζημκμιζηά ηνζηήνζα. 

 

 

5.4.4. ύζηεκα δεηθηώλ γηα παξαθνινύζεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο 

 

Σηόρνο: Ζ αλζυπζζηδ ηαηαβναθή, παναημθμφεδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ εθθδκζηήξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 

 Γζα ηδκ εθανιμβή ηςκ παναπάκς δνάζεςκ παναημθμφεδζδξ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ είκαζ απαναίηδημ έκα ζφζηδια δεζηηχκ πμο κα είκαζ επζζηδιμκζηά ηαηάθθδθμζ, 

απμηεθεζιαηζημί ηαζ ηαοημπνυκςξ εφπνδζημζ ζηδκ εθανιμβή ημοξ. Ζ ακάπηολδ εκυξ ηέημζμο 

ζοζηήιαημξ δεζηηχκ απμηεθεί πνμηεναζυηδηα βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ πανμφζαξ ζηναηδβζηήξ υζμκ 

αθμνά ημκ ημιέα ηδξ ένεοκαξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ζ επζθμβή, πνμζανιμβή ηαζ εθανιμβή ζοζηήιαημξ δεζηηχκ παναημθμφεδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ζηδκ Δθθάδα. 

 

Οζ δείηηεξ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ πνέπεζ κα 

επζθεβμφκ απυ εζδζημφξ επζζηήιμκεξ ιε αάζδ ηζξ ηνέπμοζεξ δζεεκείξ ελεθίλεζξ, αθθά ηαζ ηζξ 

ζδζαζηενυηδηεξ ημο εθθδκζημφ πχνμο ηαζ ηάεε επζιένμοξ πενίπηςζδξ. Οζ δείηηεξ πνέπεζ κα είκαζ 

ζπεηζηά απθμί ηαζ, ηαηά ημ δοκαηυ, εθανιυζζιμζ απυ ιδ εζδζηυ πνμζςπζηυ, πςνίξ υιςξ κα 

βίκμκηαζ παναπςνήζεζξ ςξ πνμξ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ.  

 

 

5.5. Οικονομική αξιολόγηζη ηηρ βιολογικήρ ποικιλόηηηαρ 
 

 Ζ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, εηηυξ απυ ηδκ εββεκή ηδξ αλία, δζαεέηεζ ηαζ ζδιακηζηή μζημκμιζηή 

αλία, δ μπμία ζοκήεςξ δεκ βίκεηαζ άιεζα ειθακήξ. Μάθζζηα, δ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ζοιιεηέπεζ, ιε 

ημκ έκακ ή ημκ άθθμκ ηνυπμ, ζε ιεβάθμ ιένμξ ηςκ εκ βέκεζ μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. Ζ ακάδεζλδ 

ηδξ μζημκμιζηήξ αλίαξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ εα ζοιαάθεζ απμθαζζζηζηά ζηδκ πνμζηαζία ηαζ 

ηδκ αεζθμνζηή πνήζδ ηδξ, αθθά επίζδξ εα αεθηζχζεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ςξ πνμξ ηδκ πναβιαηζηή 

εηηίιδζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ιεβεεχκ ζημοξ θμζπμφξ, „παναδμζζαημφξ‟, ημιείξ ηδξ μζημκμιίαξ. Φοζζηά, 

δ επίηεολδ αοημφ ημο ζηυπμο είκαζ ελαζνεηζηά δφζημθδ, ηαεχξ δ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ειπθέηεηαζ 

ζοπκά ιε ζδζαίηενα πμθφπθμημοξ ηνυπμοξ ζηζξ δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ δεκ έπεζ ακαπηοπεεί 

βεκζηά απμδεηηή ιεεμδμθμβία μζημκμιζηήξ απμηίιδζήξ ηδξ. Έκαξ απυ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ πανμφζαξ 

ζηναηδβζηήξ είκαζ δ εκίζποζδ ηδξ πνμζπάεεζαξ βζα εκζςιάηςζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζηα 

παναδμζζαηά μζημκμιζηά ιεβέεδ, ιέζα απυ πζθμηζηέξ ιεθέηεξ ηαζ εθανιμβέξ. 

 Δπζπθέμκ, δ ακάβηδ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ έπεζ ζοπκά ζδιακηζηυ 

μζημκμιζηυ ηυζημξ, ημ μπμίμ μθείθμοιε κα εεςνήζμοιε ςξ ακαβηαίμ ζοζηαηζηυ ηάεε δναζηδνζυηδηαξ 

ηαζ κα ημ ζοκοπμθμβίγμοιε ςξ εββεκέξ ζηα ζπεηζηά μζημκμιζηά ιεβέεδ. 

 

Σηόρνο: Η πξαγκαηηθή ελζσκάησζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο ζηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο. 
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5.5.1. Πηινηηθό πξόγξακκα νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο 

 

Σηόρνο: Ζ απυδεζλδ ημο εθζηημφ ηδξ πνμζπάεεζαξ μζημκμιζηήξ αλζμθυβδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ζηδκ Δθθάδα. 

 

 Ζ εκζςιάηςζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζηα μζημκμιζηά ιεβέεδ ηαζ δ απυδμζδ 

μζημκμιζηήξ αλίαξ ζηα ζοζηαηζηά ηδξ ζοκζζημφκ ζδζαίηενα πμθφπθμηα πνμαθήιαηα πμο δζεεκχξ 

ανίζημκηαζ αηυιδ ζε ειανοαηυ ζηάδζμ. Έηζζ, δ εθανιμβή εκυξ ηέημζμο ιέηνμο ζηδκ Δθθάδα απμηεθεί 

πνυηθδζδ, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ μπμίαξ είκαζ ακαβηαία δ ακάθδρδ πζθμηζηχκ δνάζεςκ πμο, ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδ δζεεκή ειπεζνία, εα μδδβήζμοκ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ηαηάθθδθδξ ιεεμδμθμβίαξ ηαζ 

ηςκ ηνζηδνίςκ βζα ηδκ ηαηά ημ δοκαηυκ μνεή μζημκμιζηή αλζμθυβδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

Σαοηυπνμκα, άθθδ δζάζηαζδ ημο ίδζμο πνμαθήιαημξ απμηεθεί δ εκζςιάηςζδ ημο ηυζημοξ 

δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζηζξ μζημκμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ζηυπμξ πενζζζυηενμ 

εθζηηυξ ηαζ ελίζμο ακαβηαίμξ βζα ηδκ μθμηθδνςιέκδ έκηαλδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ζηδκ μζημκμιία. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ζ ακάπηολδ ιεεμδμθμβίαξ ηαζ ηνζηδνίςκ μζημκμιζηήξ αλζμθυβδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

ζε επζθεβιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ 

 

ε ζοκενβαζία ιε ημοξ ζπεηζημφξ ενεοκδηζημφξ θμνείξ εα πνέπεζ κα ακαθδθεεί πζθμηζηυ 

μθμηθδνςιέκμ πνυβναιια ακάπηολδξ ιεεμδμθμβίαξ ηαζ ηνζηδνίςκ βζα ηδκ απυδμζδ μζημκμιζηχκ 

ιεβεεχκ ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ζημ πθαίζζμ ζοβηεηνζιέκςκ δναζηδνζμηήηςκ, ηαηά πνμηίιδζδ 

ζε παναβςβζημφξ ημιείξ. 

 

 Ζ εκζςιάηςζδ ημο ηυζημοξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζηζξ μζημκμιζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ 

 

Σμ ηυζημξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ πνέπεζ κα εεςνδεεί ακαβηαίμ 

μζημκμιζηυ ιέβεεμξ πμο πνέπεζ κα ζοκοπμθμβίγεηαζ ζε υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ. Σμ ηυζημξ αοηυ 

ιπμνεί ανπζηά κα εκηαπεεί πεζναιαηζηά ζε δναζηδνζυηδηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηδκ ακάβηδ 

ηέημζςκ ιέηνςκ (π.π. δδιυζζα ένβα ζε μζημθμβζηήξ αλίαξ πενζμπέξ ηθπ.) ηαζ ζηαδζαηά κα επεηηαεεί 

ηαζ ζηζξ θμζπέξ δναζηδνζυηδηεξ.  

 

 

5.6. Δπεςνηηική ςποδομή 
 

 Ζ απμηεθεζιαηζηή παναημθμφεδζδ, ιεθέηδ ηαζ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

ααζίγεηαζ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ζηδκ ενεοκδηζηή οπμδμιή ηδξ πχναξ, ζδίςξ υζμκ αθμνά ημοξ ημιείξ 

ηδξ ηαλζκμιζηήξ, ηδξ μζημθμβίαξ, ηδξ βεκεηζηήξ, ηδξ δαζμπμκίαξ, ηδξ βεςνβζηήξ ένεοκαξ, ηδξ 

εαθάζζζαξ αζμθμβίαξ ηαζ ηςκ δθεηηνμκζηχκ αάζεςκ δεδμιέκςκ. Με ημκ υνμ ενεοκδηζηή οπμδμιή 

εκκμείηαζ, ηυζμ ημ ελεζδζηεοιέκμ επζζηδιμκζηυ πνμζςπζηυ, υζμ ηαζ μ ηεπκζηυξ ελμπθζζιυξ ηςκ 

ενεοκδηζηχκ ιμκάδςκ. Ζ υπμζα ζπεηζηή ενεοκδηζηή οπμδμιή ζήιενα αθμνά ηαηά αάζδ ηα ΑΔΗ ηαζ ηα 

Δνεοκδηζηά Ηκζηζημφηα ηδξ πχναξ, εκχ θείπεζ εκηεθχξ απυ άθθμοξ ειπθεηυιεκμοξ θμνείξ (π.π. ημπζηή 

αοημδζμίηδζδ). Δπζπθέμκ, ηαζ δ οπάνπμοζα οπμδμιή είκαζ εθθζπήξ ζε ζδιακηζηυ ααειυ, ζδίςξ υζμκ 

αθμνά ηδ ααζζηή ένεοκα (π.π. ηαλζκμιζηή), αθμφ ηα πεδία πμο εοκμμφκηαζ ηαζ μζ πνμηεναζυηδηεξ ζηδ 

πνδιαημδυηδζδ ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ εζηζάγμκηαζ ηονίςξ ζε εθανιμζιέκεξ ηαηεοεφκζεζξ. Δπίζδξ, είκαζ 

εκδεζηηζηυ υηζ ημ πμζμζηυ ημο ΑΔΠ πμο επεκδφεηαζ ζηδκ ένεοκα ζηδκ Δθθάδα είκαζ ημ παιδθυηενμ 

ζηδκ Δ.Δ. ηαζ εθάπζζημ ιένμξ ημο πμζμφ αοημφ αθμνά ημιείξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα. Δίκαζ ζοκεπχξ ακαβηαία δ ακάπηολδ ηδξ ηαηάθθδθδξ ενεοκδηζηήξ οπμδμιήξ πμο εα 

ζηδνίλεζ ηδκ εθανιμβή ηδξ πανμφζαξ ζηναηδβζηήξ ηαζ εα ελαζθαθίζεζ ηδκ απυηηδζδ ηςκ βκχζεςκ 

πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηδξ πχναξ, μδδβχκηαξ ζηδ 

δδιζμονβία αλζυπζζημο ηαζ απμηεθεζιαηζημφ ιδπακζζιμφ ιεθέηδξ ηαζ παναημθμφεδζδξ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζηδκ Δθθάδα. Ζ επίηεολδ ημο ζηυπμο αοημφ εα δζεοημθοκεεί ζδζαίηενα απυ 
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ηδκ ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία εζδζημφ ενεοκδηζημφ θμνέα πμο εα ζοκημκίγεζ ηαζ εα μνβακχκεζ ηζξ 

ζπεηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. 

 

Σηόρνο: Η δεκηνπξγία αμηόπηζηνπ θαη απνηειεζκαηηθνύ κεραληζκνύ κειέηεο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο 

βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο ζηελ Ειιάδα. 

 

 

5.6.1. Αλάπηπμε ηαμηλνκηθήο εθπαίδεπζεο 

 

Σηόρνο: Ζ επζηάποκζδ ηαζ ακάπηολδ ηδξ ένεοκαξ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαλζκυιδζδ, βεςβναθζηή ηαηακμιή 

ηαζ ηζξ ελεθζηηζηέξ ζπέζεζξ ηςκ μνβακζζιχκ ηδξ εθθδκζηήξ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ. 

 

 Ζ ηαλζκμιζηή απμηεθεί ημ πθέμκ ααζζηυ ενβαθείμ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηαηαβναθή ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Ήδδ, ζημ πθαίζζμ ηδξ φιααζδξ βζα ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα, έπεζ 

ακαπηοπεεί δ Παβηυζιζα Σαλζκμιζηή Πνςημαμοθία (GTI) ιε ζηυπμ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηαλζκμιζηήξ ζε 

υθα ηα επίπεδα. Ζ πχνα ιαξ μθείθεζ κα οθμπμζήζεζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ GTI, ηδ ζηζβιή ιάθζζηα πμο 

είκαζ ιία απυ ηζξ πθμοζζυηενεξ ζε αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα πενζμπέξ ηδξ Δονχπδξ. Ζ ακάπηολδ ηδξ 

ένεοκαξ ζηδκ ηαλζκμιζηή αθμνά ηονίςξ ζηδκ πνμηήνολδ ηαζ εκίζποζδ ζπεηζηχκ πνμβναιιάηςκ πμο 

είκαζ δοκαηυ κα εηπμκδεμφκ απυ ηα ενεοκδηζηά ζδνφιαηα, ηδκ εκίζποζδ ηδξ πακεπζζηδιζαηήξ 

ηαηάνηζζδξ ζημοξ ημιείξ ηδξ ηαλζκμιζηήξ, ηδξ ζοζηδιαηζηήξ ηαζ ηδξ αζμβεςβναθίαξ ηαζ ηδκ ηαηά 

πνμηεναζυηδηα οζμεέηδζδ πνμβναιιάηςκ ηαηαβναθήξ ηςκ ακεπανηχξ βκςζηχκ μιάδςκ πθςνίδαξ ηαζ 

πακίδαξ ηδξ πχναξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ακάπηολδ ηαζ εκίζποζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ζημ πχνμ ηδξ ηαλζκμιζηήξ ζηα 

οπάνπμκηα ενεοκδηζηά ζδνφιαηα (Πακεπζζηήιζα, Μμοζεία η.θ.π) 

 

Ζ πακεπζζηδιζαηή εηπαίδεοζδ ζημ πχνμ ηδξ ηαλζκμιζηήξ πενζμνίγεηαζ απυ ηδκ έθθεζρδ ηεπκζηήξ 

οπμδμιήξ, ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ επαββεθιαηζηχκ πνμμπηζηχκ πμο ιεζχκμοκ ημ εκδζαθένμκ 

ηςκ θμζηδηχκ βζα ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή. Δπζπθέμκ, ηα οπάνπμκηα ιμοζεία θοζζηήξ ζζημνίαξ, 

γςμθμβίαξ, αμηακζηήξ ηθπ., ακηζιεηςπίγμοκ ζμαανά πνμαθήιαηα επζαίςζδξ ηαζ ζοπκά 

πενζμνίγμκηαζ ζημκ εηεεζζαηυ νυθμ, πςνίξ κα ιπμνμφκ κα ακαπηφλμοκ ηδκ απαναίηδηδ ενεοκδηζηή 

δναζηδνζυηδηα. ε ζοκενβαζία ιε ηα πακεπζζηδιζαηά ηιήιαηα, απαζηείηαζ δ θήρδ δναζηζηχκ 

ιέηνςκ βζα ηδκ ακααάειζζδ ηδξ ηαλζκμιζηήξ ζημκ εηπαζδεοηζηυ ηαζ επαββεθιαηζηυ πχνμ ηαζ δ 

εκίζποζδ ηςκ ακηίζημζπςκ ενεοκδηζηχκ ζδνοιάηςκ ηαζ θμνέςκ ιέζα απυ ηαηάθθδθα 

πνμζακαημθζζιέκα πνμβνάιιαηα. 

 

 Πνμηεναζυηδηα ζηδ ιεθέηδ ηςκ ακεπανηχξ βκςζηχκ μιάδςκ ηδξ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ (π.π. 

αζπυκδοθα) 

 

Ακ ηαζ μνζζιέκεξ μιάδεξ μνβακζζιχκ είκαζ ζπεηζηά ηαθά βκςζηέξ ζηδκ Δθθάδα (π.π. πηδκά, 

ενπεηά ηθπ.) δ πθεζμκυηδηα ηςκ μνβακζζιχκ παναιέκεζ εκ πμθθμίξ άβκςζηδ, ηονίςξ θυβς 

έθθεζρδξ εκδζαθένμκημξ βζα ηδ ιεθέηδ ημοξ απυ ηδ ιενζά ηςκ επίζδιςκ θμνέςκ ηαζ έθθεζρδξ 

επανηχκ πυνςκ ηαζ εζδζηεοιέκμο πνμζςπζημφ. Δίκαζ επζηαηηζηή δ ακάβηδ ηδξ ακάθδρδξ 

πνςημαμοθζχκ βζα ηδ ιεθέηδ ηςκ ακεπανηχξ βκςζηχκ μιάδςκ ηςκ μνβακζζιχκ, ιέζα απυ ηδκ 

ηαηάνηζζδ εζδζηχκ ηαλζκυιςκ ηαζ ηδκ πνμηήνολδ πνμβναιιάηςκ ηαηαβναθήξ ηαζ ιεθέηδξ ημο 

ζοκυθμο ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηδξ Δθθάδαξ. 

 

 

5.6.2. Αλάπηπμε εξεπλεηηθήο ππνδνκήο 

 

Σηόρνο: Ζ αεθηίςζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ ενεοκδηζηχκ ζδνοιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαηαβναθή, 

αλζμθυβδζδ ηαζ πνμζηαζία ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ζηδκ Δθθάδα. 
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 ηδκ Δθθάδα οπάνπμοκ ανηεημί θμνείξ πμο εηπμκμφκ ενεοκδηζηυ ένβμ πμο ζπεηίγεηαζ ιε 

δζάθμνεξ πηοπέξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, υπςξ ηα ενεοκδηζηά ζκζηζημφηα ημο ΔΘΗΑΓΔ, ημ ΔΗΔ, 

ημ ΔΚΘΔ, ημ ΗΘΑΒΗΚ ηαζ πμθθά ηιήιαηα ηςκ ΑΔΗ, ηονίςξ ηα Βζμθμβίαξ, Γεςπμκίαξ, Γαζμθμβίαξ ηαζ 

Πενζαάθθμκημξ, αθθά ηαζ άθθμζ θμνείξ, ζδζςηζημί ηαζ ιδ (π.π. ΜΚΟ). ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ 

δ ενεοκδηζηή οπμδμιή, ηυζμ υζμκ αθμνά ηδ ζηεθέπςζδ, υζμ ηαζ ημκ ελμπθζζιυ, είκαζ εθθζπήξ ηαζ δ 

πνδιαημδυηδζδ ζπεηζηχκ πνμβναιιάηςκ πεκζπνή ή απμφζα. Ζ ένεοκα, οπυ ηζξ ζδιενζκέξ ζοκεήηεξ, 

δεκ είκαζ δοκαηυ κα θεάζεζ ζηα επίπεδα πμο είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή δζαηήνδζδ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ ημ δζεεκή ενεοκδηζηυ ζοκαβςκζζιυ. Δίκαζ θμζπυκ απμθφηςξ ακαβηαία δ 

εκίζποζδ ηςκ ζπεηζηχκ θμνέςκ ζε οθζημηεπκζηή οπμδμιή ηαζ ζηεθέπςζδ, οπυ ημ πνίζια ηδξ 

μοζζαζηζηήξ ακάπηολδξ ηδξ ένεοκαξ, ααζζηήξ ηαζ εθανιμζιέκδξ ελίζμο. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Βεθηίςζδ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ ηαζ επανηήξ ζηεθέπςζδ ηςκ ενεοκδηζηχκ ζδνοιάηςκ 

 

Ζ αεθηίςζδ ηδξ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ ηςκ ενεοκδηζηχκ ζδνοιάηςκ ηαζ θμνέςκ ιπμνεί κα 

επζηεοπεεί ιέζα απυ ηδκ έκηαλδ ζπεηζηχκ δνάζεςκ ζε εεκζηά ηαζ δζεεκή πνδιαημδμηζηά ιέζα. Ζ 

ζηεθέπςζή ημοξ απαζηεί πνυζθδρδ κέςκ ενεοκδηχκ, ηυζμ ςξ ιυκζιμ πνμζςπζηυ, υζμ ηαζ ιε άθθεξ 

ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ, έπεζηα απυ ζπεηζηυ πνμβναιιαηζζιυ ηαζ ζοκημκζζιυ ζε εεκζηυ επίπεδμ, έηζζ 

χζηε κα ηαθφπημκηαζ επανηχξ μζ ενεοκδηζηέξ ακάβηεξ ηςκ ζδνοιάηςκ ηαζ μζ ενεοκδηζηέξ 

ηαηεοεφκζεζξ πμο πνμαθέπεζ δ πανμφζα ζηναηδβζηή.  

 

 

5.6.3. Δζληθό Ιλζηηηνύην Βηνπνηθηιόηεηαο 

 

Σηόρνο: Ο απμηεθεζιαηζηυξ ζοκημκζζιυξ ηςκ ενεοκδηζηχκ δνάζεςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

ηαηαβναθή, αλζμθυβδζδ ηαζ πνμζηαζία ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζηδκ Δθθάδα. 

 

 Ο ζοκημκζζιυξ ηςκ ενεοκδηζηχκ δνάζεςκ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ πανμφζα ζηναηδβζηή 

ηαζ αθμνμφκ ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηαβναθή, εηηίιδζδ ηαζ παναημθμφεδζδ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ είκαζ δοκαηυ κα βίκεζ απμηεθεζιαηζηά ιυκμ εθυζμκ ακαθδθεεί απυ εκζαίμ 

ενεοκδηζηυ θμνέα. Ο θμνέαξ αοηυξ εα πνμβναιιαηίγεζ, εα εηπμκεί ζε ζοκενβαζία ιε άθθα 

ενεοκδηζηά ζδνφιαηα ηαζ εα παναημθμοεεί ηδκ πμνεία ηςκ απαζημφιεκςκ ενεοκδηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ. Οζ ανιμδζυηδηεξ ημο εκ θυβς θμνέα δεκ πανμοζζάγμοκ επζηαθφρεζξ ιε ημ Δεκζηυ 

Ηκζηζημφημ Πενζαάθθμκημξ, αθμφ μ νυθμξ ημο ηεθεοηαίμο είκαζ δ πάναλδ πμθζηζηήξ βζα ηα 

πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα εκ βέκεζ, εκχ ημο πνμηεζκυιεκμο ΔΗΒ είκαζ μ ζοκημκζζιυξ ηδξ ενεοκδηζηήξ 

πμθζηζηήξ υπςξ αοηή ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ πανμφζα ζηναηδβζηή. Φοζζηά, μζ δφμ θμνείξ εα πνέπεζ κα 

ζοκενβάγμκηαζ ζηεκά, ζδίςξ υζμκ αθμνά ημ ζοκημκζζιυ ηςκ απμθάζεςκ ηαζ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ 

ημοξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ίδνοζδ, ελμπθζζιυξ ηαζ ζηεθέπςζδ Δεκζημφ Ηκζηζημφημο Βζμπμζηζθυηδηαξ 

 

Ο απαζημφιεκμξ θμνέαξ εα πνέπεζ κα πάνεζ ηδ ιμνθή αοημηεθμφξ Δεκζημφ Ηκζηζημφημο 

Βζμπμζηζθυηδηαξ (ΔΗΒ). Σμ ΔΗΒ εα ζηεθεπςεεί ιε ημ απαναίηδημ ενεοκδηζηυ δοκαιζηυ, 

απμηεθμφιεκμ απυ υθεξ ηζξ ακαβηαίεξ εζδζηυηδηεξ, ιε εθάπζζηεξ εηείκεξ ηςκ ηαλζκυιμο, μζημθυβμο, 

ςηεακμβνάθμο, βεκεηζζηή, ιμνζαημφ αζμθυβμο, βεςπυκμο, δαζμθυβμο, κμιζημφ ηαζ 

μζημκμιμθυβμο, ηαζ εα ελμπθζζηεί ιε ημκ απαζημφιεκμ ζφβπνμκμ ελμπθζζιυ. Θα έπεζ ηδ 

δοκαηυηδηα ζοκενβαζίαξ ιε ηα οπυθμζπα εεκζηά ηαζ δζεεκή ενεοκδηζηά ζδνφιαηα ηαζ ιε άθθμοξ 

θμνείξ, ηαζ μ θεζημονβζηυξ πνμτπμθμβζζιυξ ημο εα ηαθφπηεηαζ απυ ημκ ηναηζηυ πνμτπμθμβζζιυ. 
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5.7. Γιάσςζη και διάθεζη πληποθοπιών 

 

 Οζ πθδνμθμνίεξ πμο εα ζοβηεκηνςεμφκ απυ ηζξ παναπάκς δνάζεζξ, βζα κα αλζμπμζδεμφκ ιε 

ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ, εα πνέπεζ κα βίκμοκ δζαεέζζιεξ ζηδκ εονφηενδ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα, αθθά 

ηαζ ζημοξ άθθμοξ πζεακμφξ πνήζηεξ, ιέζα απυ ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζε δθεηηνμκζηή αάζδ δεδμιέκςκ δ 

μπμία εα είκαζ πνμζαάζζιδ, ζηδ αάζδ ηαηάθθδθςκ ηνζηδνίςκ, ηαζ εα ιπμνεί κα πνμζθένεζ 

επζημζκςκία ηαζ ακηαθθαβή πθδνμθμνζχκ ηαζ δεδμιέκςκ ιε άθθεξ ακηίζημζπεξ δζεεκείξ αάζεζξ 

δεδμιέκςκ. Σα ηνζηήνζα βζα ηδ νφειζζδ ηδξ πνυζααζδξ εα πνέπεζ κα ακηακαηθμφκ ηζξ ακάβηεξ 

δζαηήνδζδξ ηςκ ζοζηαηζηχκ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ αηαδδιασηή δεμκημθμβία 

βζα ηδ δζάεεζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ. 

 

Σηόρνο: Η απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ ειιεληθή βηνινγηθή 

πνηθηιόηεηα θαη ε κεζόδεπζε ηνπ ηξόπνπ πξόζβαζεο ζε απηέο. 

 

 

5.7.1. Δζληθή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε βηνινγηθή πνηθηιόηεηα 

 

Σηόρνο: Ζ ζοβηέκηνςζδ ηαζ μνβάκςζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο αθμνμφκ ηδκ εθθδκζηή αζμπμζηζθυηδηα. 

 

 Γζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ δζάεεζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ηδκ άνζζηδ αλζμπμίδζδ ηςκ 

δεδμιέκςκ είκαζ ακαβηαίμξ μ ζπεδζαζιυξ μθμηθδνςιέκδξ Δεκζηήξ Βάζδξ Γεδμιέκςκ βζα ηδ 

Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα, δ μπμία ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ ηαζ απμηεκηνςιέκεξ επζιένμοξ αάζεζξ πμο 

εα μθμηθδνχκμκηαζ ζε εκζαίμ ζφζηδια δζαπείνζζδξ ηςκ πθδνμθμνζχκ. Με ηδκ εεκζηή αοηή αάζδ 

δεδμιέκςκ εα πνέπεζ κα ζοκδεεμφκ ηαζ μζ υπμζεξ επζιένμοξ ζπεηζηέξ αάζεζξ έπμοκ ακαπηοπεεί απυ 

δδιυζζμοξ θμνείξ, ηαεχξ ηαζ μζ ζδζςηζηέξ εθυζμκ ημ επζεοιμφκ μζ θμνείξ ημοξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ζημ 

ζπεδζαζιυ ηδξ αάζδξ εα πνέπεζ κα θδθεμφκ οπυρδ μζ πθέμκ πνυζθμνεξ ηεπκζηέξ θφζεζξ πμο 

ελαζθαθίγμοκ ηδκ εοεθζλία, ηδ ζοιααηυηδηα ηαζ ηδκ εοημθυηενδ επζημζκςκία, ηαεχξ ηαζ ηδ 

θζθζηυηδηα πνμξ ημ πνήζηδ. Ζ εεκζηή αάζδ δεδμιέκςκ εα ήηακ δοκαηυ κα απμηεθεί ιένμξ ηδξ Δεκζηήξ 

Βάζδξ Γεδμιέκςκ βζα ημ Πενζαάθθμκ πμο ακαπηφζζεζ ημ ΤΠΔΥΧΓΔ, αθθά ζε ηάεε πενίπηςζδ εα 

πνέπεζ κα μνζζεεί μ θμνέαξ πμο εα δζαπεζνίγεηαζ ηδ αάζδ, ζημκ μπμίμ εα πνέπεζ κα ζοιιεηέπμοκ 

εζδζημί επζζηήιμκεξ απυ υθα ηα ζπεηζηά πεδία.  

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ο ζπεδζαζιυξ δθεηηνμκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ βζα ηδκ εθθδκζηή αζμπμζηζθυηδηα 

 

Ο ζπεδζαζιυξ ηδξ ΔΒΓΒΠ, ζφιθςκα ιε ηα πνμακαθενεέκηα ηνζηήνζα, εα πνέπεζ κα ακαηεεεί 

άιεζα ζε εζδζημφξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ, μζ μπμίμζ εα πνέπεζ κα ζοκενβαζημφκ ιε εζδζημφξ 

επζζηήιμκεξ απυ ημ πχνμ ηδξ οζηδιαηζηήξ, ηδξ Γεκεηζηήξ ηαζ ηδξ Οζημθμβίαξ, ημοθάπζζημκ, χζηε 

κα δζαζθαθζζηεί δ ηαηαθθδθυηδηα, δ θεζημονβζηυηδηα ηαζ δ πθδνυηδηα ηςκ πεδίςκ ηδξ, ηαεχξ ηαζ 

δ δοκαηυηδηα ζοκεπμφξ εκδιένςζδξ ηαζ ακααάειζζήξ ηδξ. 

 

 Ζ ζφκδεζδ ηαζ έκηαλδ ηδξ εεκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ βζα ηδ αζμπμζηζθυηδηα ζε δίηηομ ακηίζημζπςκ 

αάζεςκ ζε εεκζηυ ηαζ παβηυζιζμ επίπεδμ. 

 

Ζ ΔΒΓΒΠ εα πνέπεζ κα ζοκδεεεί ιε ακηίζημζπεξ αάζεζξ δεδμιέκςκ πμο θεζημονβμφκ ή 

ακαπηφζζμκηαζ ζε εεκζηυ ηαζ παβηυζιζμ επίπεδμ, ζδζαίηενα εηείκεξ πμο έπμοκ άιεζδ ζπέζδ ιε ηδ 

φιααζδ βζα ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα ηαζ ηα επζιένμοξ υνβακά ηδξ. Βαζζηυ ιέθδια πνέπεζ κα 

είκαζ δ ζοιααηυηδηα ηδξ αάζδξ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ αάζδξ πμο οπάνπμοκ ζε εεκζηυ ηαζ παβηυζιζμ 

επίπεδμ, έηζζ χζηε κα είκαζ δοκαηή δ απμηεθεζιαηζηή εκδιένςζδ ηαζ ζφκδεζή ηδξ. ε εεκζηυ 

επίπεδμ δ ΔΒΓΒΠ πνέπεζ κα θεζημονβεί ςξ μιπνέθα βζα ηζξ ακηίζημζπεξ επζιένμοξ αάζεζξ πμο 

θεζημονβμφκ ήδδ (ή πνμαθέπεηαζ κα θεζημονβήζμοκ ζημ πθαίζζμ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ Δεκζηήξ 

ηναηδβζηήξ βζα ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα). ε παβηυζιζμ επίπεδμ κα πνέπεζ κα απμηεθεί ηδ 

«πφθδ» πνυζααζδξ πνμξ ηαζ απυ ηα ακηίζημζπα δεδμιέκα. 
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5.7.2. Ρύζκηζε πξόζβαζεο ζε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

 

Σηόρνο: Ο έθεβπμξ ηαζ δ δζεοηυθοκζδ πνυζααζδξ ζηζξ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ζηδκ εθθδκζηή 

αζμπμζηζθυηδηα. 

 

 Βαζζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ αάζδξ δεδμιέκςκ πνέπεζ κα είκαζ μ έθεβπμξ ηαζ δ δζεοηυθοκζδ 

πνυζααζδξ ζηζξ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ζηδκ εθθδκζηή αζμπμζηζθυηδηα. Ο έθεβπμξ είκαζ 

απαναίηδημξ χζηε κα ελαζθαθζζηεί δ αλζμπζζηία ηςκ πενζεπμιέκςκ δεδμιέκςκ ηδξ αάζδξ ηαζ κα 

νοειζζημφκ γδηήιαηα ελμοζζμδυηδζδξ (ακάθμβα ιε ηα πενζεπυιεκα) βζα ηδ πνήζδ ηδξ. Ζ δζεοηυθοκζδ 

πνυζααζδξ ζε ελμοζζμδμηδιέκμοξ πνήζηεξ εα ζοιαάθθεζ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή δζάποζδ ηαζ 

δζαηίκδζδ ηδξ ζπεηζηήξ πθδνμθμνίαξ ηαζ εα ελαζθαθίζεζ ηδκ έβηαζνδ εκδιενυηδηά ημοξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ο ηαεμνζζιυξ ηνζηδνίςκ πνυζααζδξ ζηδ αάζδ δεδμιέκςκ 

 

Ο ηαεμνζζιυξ ηνζηδνίςκ πνυζααζδξ ζηδ αάζδ δεδμιέκςκ εα πνέπεζ κα θαιαάκεζ οπυρδ: 1) ημ 

παναηηήνα ημο δοκδηζημφ πνήζηδ (ζδζχηεξ, ενεοκδηζημί & επζζηδιμκζημί θμνείξ, δζμίηδζδ), 2) ημ 

ζημπυ πνήζδξ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αάζδξ (π.π. επζζηδιμκζηυ, μζημκμιζηυ, ηθπ), 3) ηδκ αζθαθή ηαζ 

ζοιααηή ιε ηδ ηναηδβζηή βζα ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα πνήζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αάζδξ, 4) ηδκ 

εκδεπυιεκδ ακηαπμδμηζηυηδηα πνήζδξ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αάζδξ. 

 

 Ζ πανμπή δζεοημθφκζεςκ ζημοξ δοκδηζημφξ πνήζηεξ ηδξ αάζδξ δεδμιέκςκ (δζμίηδζδ, ενεοκδηζηά 

ζδνφιαηα, ιεθεηδηέξ). 

 

Ζ πανμπή δεζεοημθφκζεςκ, π.π. απεοεείαξ δζαδζηηοαηή ζφκδεζδ ιε ηδ αάζδ, απμζημθή ζε ηαηηά 

δζαζηήιαηα εκδιενςιέκςκ δθεηηνμκζηχκ εηδυζεςκ ηδξ αάζδξ, πνυζααζδ ζε «ηνοθά» πεδία ηδξ 

αάζδξ, δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζε δζεεκή ακηίζημζπα δεδμιέκα ιέζς ηδξ «πφθδξ» ηδξ ΔΒΓΒΠ, εα 

ζοιαάθθεζ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή αλζμπμίδζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αάζδξ, ζηδ ζοκεπή εκδιένςζή 

ηδξ, ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ εθανιμβή ηδξ Δεκζηήξ ηναηδβζηήξ βζα ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα, 

ηαζ ζηδκ εκενβυηενδ δναζηδνζμπμίδζδ ηςκ δοκδηζηχκ πνδζηχκ ζηδκ εθανιμβή ηδξ ηναηδβζηήξ. 

 

 

5.7.3. Γηεζλήο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ 

 

Σηόρνο: Ζ ζοκεπήξ ηνμθμδυηδζδ ηαζ εκδιενυηδηα ηδξ εεκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ ηαζ μ ζοκημκζζιυξ 

ηςκ δνάζεςκ ζε δζεεκέξ επίπεδμ. 

 

Ζ ζοκεπήξ ηνμθμδυηδζδ ηαζ εκδιενυηδηα ηδξ εεκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ ηαζ μ ζοκημκζζιυξ 

ηςκ δνάζεςκ ζε δζεεκέξ επίπεδμ, απαζημφκ ηδ ζφκδεζδ ηδξ ΔΒΓΒΠ ιε ακηίζημζπεξ αάζεζξ πμο 

θεζημονβμφκ (ή πνμαθέπεηαζ κα θεζημονβήζμοκ) ζε δζεεκέξ επίπεδμ. Έηζζ εα ελαζθαθζζηεί ηαζ δ 

απμηεθεζιαηζηή ζοιιεημπή ηδξ Δθθάδαξ ζημκ εκδεπυιεκμ ηαεμνζζιυ πνμηεναζμηήηςκ ζε δζεεκέξ 

επίπεδμ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ζ ζφκδεζδ ηαζ έκηαλδ ηδξ εεκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ βζα ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ζημ ακηίζημζπμ 

δζεεκέξ δίηηομ. 

 

Ζ ζφδεζδ ηαζ έκηαλδ ηδξ εεκζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ βζα ηδ αζμπμζηζθυηδηα ζημ ακηίζημζπμ δζεεκέξ 

δίηηομ πνέπεζ κα βίκεζ ζημ πθαίζζμ ημο Μδπακζζιμφ Γζαηίκδζδξ Πθδνμθμνζχκ (Clearing House 

Mechanism). ε αοηυ ημ πθαίζζμ εα πνέπεζ κα ελαζθαθζζηεί δ απμηθεζζηζηή ελμοζζμδυηδζδ ηδξ 

ΔΒΓΠ βζα ηδκ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζε εεκζηά ηαζ δζεεκή δεδμιέκα, δ ηεπκμθμβζηή ηαζ 

ζπεδζαζηζηή ζοιααηυηδηα ηδξ ΔΒΓΒΠ, ηαζ μ ιδπακζζιυξ ζοκεπμφξ αιθίδνμιδξ ηνμθμδυηδζδξ 

ηδξ. 
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6. Δςαιζθηηοποίηζη κοινού και κοινωνική ζςμμεηοσή 
 

Σμ άνενμ 13 ηδξ φιααζδξ βζα ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα γδηά απυ ηα Μέθδ κα πνμςεήζμοκ 

ηαζ κα εκεαννφκμοκ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ζδιαζίαξ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ, ηαζ ηςκ ιέηνςκ πμο 

απαζημφκηαζ, βζα ηδκ δζαηήνδζδ ηαζ αεζθμνζηή πνήζδ ηδξ. 

Δπμιέκςξ, ηα Μέθδ, άνα ηαζ ημ εθθδκζηυ ηνάημξ, πνέπεζ κα πνμςεήζμοκ ηδκ πενζααθθμκηζηή 

εηπαίδεοζδ εζηζάγμκηαξ ζηδκ εκδιένςζδ ημο ημζκμφ ηαζ ζε εηπαζδεοηζηέξ πνςημαμοθίεξ, ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηζξ οπάνπμοζεξ δνάζεζξ ημο εηπαζδεοηζημφ ημιέα. Πανάθθδθα, πνέπεζ κα δζεοημθφκεζ 

ηδκ πνυζααζδ ζε πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ζηδ αζμπμζηζθυηδηα, ημκίγμκηαξ ηδκ ακάβηδ ηαζ ηζξ 

ιεευδμοξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ, ηαεχξ ηαζ ηα ηςνζκά ηαζ ιεθθμκηζηά μθέθδ πμο 

πδβάγμοκ απυ ηδ δζαηήνδζή ηδξ. Σέθμξ, πνέπεζ κα πνμςεδεεί δ ημζκςκζηή ζοιιεημπή ζε ιέηνα ηαζ 

δνάζεζξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 

 

6.1. Δνημέπωζη και εςαιζθηηοποίηζη κοινού 

 

Σηόρνο: Η θαηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, θαη ησλ κέηξσλ πνπ απαηηνύληαη, γηα ηελ 

δηαηήξεζε θαη αεηθνξηθή ρξήζε ηεο. 

 

φιθςκα ιε ηα Άνενα 12 ηαζ ηονίςξ 13 ηδξ φιααζδξ βζα ηδ Βζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, ηα 

ζοιααθθυιεκα ιένδ πνέπεζ κα δδιζμονβήζμοκ πνμβνάιιαηα επζζηδιμκζηήξ ηαζ ηεπκζηήξ 

επζιυνθςζδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ βζα ηα ιέηνα πμο αθμνμφκ ζημκ πνμζδζμνζζιυ, ηδ δζαηήνδζδ ηαζ ηδκ 

αεζθμνζηή πνήζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ ηςκ ζοζηαηζηχκ ηδξ. Πνέπεζ επίζδξ κα πανάζπμοκ 

οπμζηήνζλδ βζα αοηήκ ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ επζιυνθςζδ πμο κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ εζδζηέξ ακάβηεξ 

ηςκ ακαπηοζζυιεκςκ ηναηχκ. Πανάθθδθα πνέπεζ κα πνμςεήζμοκ ηαζ κα εκεαννφκμοκ ηδκ 

ηαηακυδζδ ηδξ ζδιαζίαξ, αθθά ηαζ ηα ιέηνα πμο απαζημφκηαζ, βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ, ηαεχξ επίζδξ πνέπεζ κα ακαδείλμοκ ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ιέζς ηςκ ΜΜΔ ηαζ ηα 

εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα. 

Σα παναπάκς είκαζ αοημκυδηα ηαεχξ δ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ πνέπεζ κα 

ααζίγεηαζ ζε εονεία οπμζηήνζλδ απυ ημοξ πμθίηεξ ηαεχξ ηαζ ζημκ επζιενζζιυ ηςκ οπεοεοκμηήηςκ. Ζ 

επζηοπδιέκδ δζαηήνδζδ ηαζ αεζθμνζηή πνήζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ λεηζκά ιε ηδκ εκδιένςζδ 

ηςκ πμθζηχκ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ημο εκδζαθένμκημξ ημοξ βζα ηδ ζπέζδ ημο ακενχπμο ιε ηδ θφζδ ηαεχξ 

ηαζ ιε ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ζδιαζίαξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ βζα ηδκ ακενςπυηδηα. Ζ ακάπηολδ 

αοηήξ ηδξ εκδιένςζδξ ηαζ εκδζαθένμκημξ είκαζ ιία απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ εηπαζδεοηζηέξ πνμηθήζεζξ 

ηςκ ηαζνχκ ιαξ. 

Πανάθθδθα, δ εκζςιάηςζδ ηδξ δζαηήνδζδξ ηαζ ηδξ αεζθμνζηήξ πνήζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ζε υθα ηα επίπεδα ηδξ εηπαίδεοζδξ ιπμνεί κα πανάζπεζ ζημ ιέθθμκ ηαθφηενεξ εοηαζνίεξ 

βζα ηδ δδιζμονβία εέζεςκ ενβαζίαξ ζημοξ ημιείξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ 

πενζααθθμκηζηχκ ηεπκμθμβζχκ. 

 

 

6.1.1. Κέληξα ελεκέξσζεο 

 

Σηόρνο: Ζ δζάποζδ ηαζ απμηέκηνςζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ εθθδκζηή ηαζ παβηυζιζα 

αζμπμζηζθυηδηα ηαζ δ πνμχεδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ πμθζηχκ ζε δνάζεζξ ηαζ ιέηνα δζαηήνδζδξ ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ. 

 

ηδκ Δθθάδα οπάνπεζ ζδιακηζηυ έθθεζιια ηυζμ υζμκ αθμνά ζημκ ανζειυ ηςκ ηέκηνςκ 

εκδιένςζδξ βζα ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, υζμ ηαζ ζημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημοξ. Οζ πμθίηεξ ηδξ 

Δθθάδαξ ζοπκά δεκ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα επζζηεπηυιεκμζ ιία πενζμπή κα εκδιενςεμφκ βζα ημ 

αζμθμβζηυ πθμφημ ηδξ ηαζ ζοπκά δ πθδνμθυνδζδ πμο θαιαάκμοκ είκαζ απμζπαζιαηζηή ή θακεαζιέκδ. 

Αοηυ ζε ιεβάθμ ααειυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δεκ οπάνπεζ έκα μνεμθμβζηά ζπεδζαζιέκμ δίηηομ 

ηέκηνςκ εκδιένςζδξ πμο κα επμπηεφμκηαζ απμηεθεζιαηζηά ηαζ κα είκαζ επανηχξ ζηεθεπςιέκα ηαζ 

ελμπθζζιέκα. Οζ θζβμζηέξ πενζπηχζεζξ ηέκηνςκ εκδιένςζδξ πμο θεζημονβμφκ ζηακμπμζδηζηά 

επζαεααζχκμοκ αοηυκ ημκ ηακυκα. 
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Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ζ ίδνοζδ δζηηφμο μνεμθμβζηά ηαηακειδιέκςκ ηέκηνςκ εκδιένςζδξ βζα ηδ αζμπμζηζθυηδηα 

 

Ζ ίδνοζδ εκυξ δζηηφμο μνεμθμβζηά ηαηακειδιέκςκ ηέκηνςκ εκδιένςζδξ βζα ηδ αζμθμβζηή 

πμζηζθυηδηα ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζδιακηζηά ηυζμ ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ υζμ ηαζ ηδ 

δναζηδνζμπμίδζδ ηςκ πμθζηχκ ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ ζηδ δζαηήνδζδ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, ηαζ πανάθθδθα ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδκ ακάπηολδ πενζααθθμκηζηήξ 

ημοθημφναξ. Ζ πςνμεέηδζδ ηςκ ηέκηνςκ εκδιένςζδξ πνέπεζ κα ααζίγεηαζ ζε ιία ζεζνά απυ 

ηνζηήνζα - πνμτπμεέζεζξ υπςξ: (1) ηδκ έκηαζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ απεζθχκ, (2) ηδ ζδιαζία ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ πενζμπχκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζηδ πχνα ιαξ (ςξ 

αθεηδνία ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ημ οπάνπμκ δίηηομ πνμηεζκυιεκςκ πενζμπχκ ημο Φφζδ 2000, 

(3) ηδκ οπάνπμοζα οπμδμιή ηυζμ ζε ηηίνζα υζμ ηαζ ζε πνμζςπζηυ πμο εα ζηεθεπχζεζ αοηά ηα 

ηέκηνα, (4) ηζξ ακάβηεξ βζα ηδ δδιζμονβία εέζεςκ ενβαζίαξ ζπεηζηχκ ιε ημ πενζαάθθμκ. 

 

 Ζ ζηεθέπςζδ, ελμπθζζιυξ ηαζ δθεηηνμκζηή ζφκδεζδ ηςκ ηέκηνςκ εκδιένςζδξ 

 

Δίκαζ πνμθακέξ υηζ δ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία αοηχκ ηςκ ηέκηνςκ εκδιένςζδξ ελανηάηαζ απυ 

ηδκ επανηή ζηεθέπςζή ημοξ, ηαζ ημκ ελμπθζζιυ ημοξ. Πανάθθδθα, μζ ζφβπνμκεξ ηεπκμθμβίεξ ζημκ 

ημιέα ηδξ πθδνμθμνζηήξ ηαεζζημφκ εοημθυηενδ ηαζ ακαβηαία ηδκ δθεηηνμκζηή ζφκδεζδ ηςκ 

ηέκηνςκ εκδιένςζδξ. Φμνείξ ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ αοηχκ ηςκ ηέκηνςκ εκδιένςζδξ ιπμνμφκ 

κα είκαζ: δ ημπζηή αοημδζμίηδζδ ηαζ ιδ ηοαενκδηζηέξ πενζααθθμκηζηέξ μνβακχζεζξ οπυ ηδκ 

επμπηεία ηδξ ανιυδζαξ δζμζηδηζηήξ ανπήξ (ΤΠΔΥΧΓΔ) ηαζ ηδκ επζζηδιμκζηή ζοκδνμιή ηαζ 

ζοιαμθή πακεπζζηδιζαηχκ ζδνοιάηςκ ηαζ ζκζηζημφηςκ. Σιήια ηςκ θεζημονβζηχκ ελυδςκ αοηχκ 

ηςκ ηέκηνςκ εα ιπμνμφζε κα ηαθοθεεί απυ έζμδα πμο εα πνμηφπημοκ απυ εζζζηήνζα, απυ ηζξ 

πςθήζεζξ εκδιενςηζημφ οθζημφ ηαζ ακαικδζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ. 

 

 

6.1.2. Δλεκέξσζε δηνίθεζεο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

 

Σηόρνο: Ζ ζοιιεημπή ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ζε δνάζεζξ ηαζ ιέηνα δζαηήνδζδξ 

ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ. 

 

Ζ απμηεθεζιαηζηή εθανιμβή ηδξ Δεκζηήξ ζηναηδβζηήξ βζα ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα πνέπεζ 

κα ααζίγεηαζ ζηδκ μοζζαζηζηή ζοιιεημπή ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ζηζξ δνάζεζξ 

ηαζ ζηα ιέηνα δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Γοζηοπχξ δ ιέπνζ ηχνα ειπεζνία ζηδ πχνα 

ιαξ δεκ είκαζ ηαζ ηυζμ εκεαννοκηζηή. Συζμ δ δζμίηδζδ υζμ ηαζ δ ημπζηή αοημδζμίηδζδ θαίκεηαζ υηζ 

αβκμμφκ ηα πνμαθήιαηα ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ ζοπκά υπζ ιυκμ δεκ δζεοημθφκμοκ ηδκ 

εθανιμβή ιέηνςκ ηαζ δνάζεςκ αθθά ακηζδνμφκ ή αδζαθμνμφκ ζηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ Τπάνπμοκ 

αέααζα παναδείβιαηα πμο ηυζμ δ δζμίηδζδ υζμ ηαζ δ ημπζηή θεζημονβμφκ ζπεηζηά απμηεθεζιαηζηά. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ζιενίδεξ ηαζ απμζημθή εκδιενςηζημφ οθζημφ ζε δζμζηδηζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ θμνείξ ημπζηήξ 

αοημδζμίηδζδξ 

 

ε ιεβάθμ ααειυ ηα παναπάκς πνμαθήιαηα μθείθμκηαζ ζε ακεπανηή εκδιένςζδ ηαζ ηαηάνηζζδ 

ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ (πένα αέααζα απυ ηδκ πνμθακή 

φπανλδ μζημκμιζηχκ ζοιθενυκηςκ ή πμθζηζηχκ οπμθμβζζιχκ). Με ημοξ πνμηεζκυιεκμοξ άλμκεξ 

δνάζδξ επζδζχηεηαζ μ πενζμνζζιυξ ηςκ παναπάκς ανκδηζηχκ θαζκμιέκςκ. Βαζζηή πνμτπυεεζδ 

βζα ηδκ επζηοπία ηςκ παναπάκς αλυκςκ δνάζδξ είκαζ δ ζοζηδιαηζηή εθανιμβή ημοξ. Οζ διενίδεξ 

πνέπεζ κα είκαζ απμηεθεζιαηζηά μνβακςιέκεξ ηαζ ιε ζαθή εειαημθμβία ηαζ κα οπάβμκηαζ ζε έκα 

ζαθέξ πνμκμδζάβναιια. Ζ απμζημθή εκδιενςηζημφ οθζημφ πνέπεζ κα είκαζ ζοκεπήξ ηαζ πθήνδξ. 

 

 Δπζιυνθςζδ ζηεθεπχκ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ζε εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδ 

αζμπμζηζθυηδηα 



 

 

102 

 

 

 

Πανάθθδθα έπεζ πμθφ ιεβάθδ ζδιαζία δ επζιυνθςζδ ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ 

ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ πμο εα ειπθαημφκ ζε εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηαζ εα 

απμηεθμφκ μοζζαζηζηά ημοξ ζοκδέζιμοξ εθανιμβήξ ηςκ ιέηνςκ ηαζ ηςκ δνάζεςκ βζα ηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Ζ επζιυνθςζδ αοηχκ ηςκ ζηεθεπχκ πνέπεζ κα είκαζ 

ζοκεπήξ ηαεχξ αοηά ηα ζηεθέπδ εα είκαζ οπεφεοκα βζα ηδ «ιεηάθναζδ» ηςκ ιέηνςκ ηαζ ηςκ 

δνάζεςκ ζημοξ οπαθθήθμοξ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ. 

 

 Γζεοηυθοκζδ ηδξ πνυζααζδξ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ζε αάζεζξ δεδμιέκςκ 

ζπεηζηχκ ιε ηδ αζμπμζηζθυηδηα 

 

Ο ηνίημξ άλμκαξ δνάζδξ αθμνά μοζζαζηζηά ζηδκ αιθίδνμιδ επζημζκςκία ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ 

ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ιε ημοξ θμνείξ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ εθανιμβή ηδξ ζφιααζδξ. Ζ 

δζμίηδζδ ηαζ δ ημπζηή αοημδζμίηδζδ δεκ πνέπεζ κα είκαζ παεδηζημί δέηηεξ πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά 

ιε ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα αθθά πνέπεζ κα εκεαννφκμκηαζ ηαζ κα δζεοημθφκμκηαζ ζηδκ 

ακαγήηδζδ ζημζπείςκ απυ δθεηηνμκζηέξ αάζεζξ δεδμιέκςκ. Αοηυ ημ ιέηνμ εα δζεοημθφκεζ ηδκ 

ηαπφηδηα ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ δνάζεςκ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ ημπζηήξ 

αοημδζμίηδζδξ. 

 

 

6.1.3. Αμηνπνίεζε ειεθηξνληθώλ θαη άιισλ κέζσλ 

 

Σηόρνο: Ζ επίηεολδ ηδξ εκδιένςζδξ, εηπαίδεοζδξ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδξ ηςκ πμθζηχκ ζε εέιαηα 

ζπεηζηά ιε ηδ αζμπμζηζθυηδηα. 

 

Ζ εκδιένςζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ πμθζηχκ είκαζ ααζζηή πνμτπυεεζδ βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα μπμζαζδήπμηε πνμζπάεεζαξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαεχξ 

ζοιαάθθεζ ζηδκ απμδμπή ηςκ ιέηνςκ ηαζ ζηδ ζοιιεημπή ηςκ πμθζηχκ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Παναβςβή εκδιενςηζηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ ηαζκζχκ ζπεηζηά ιε ηδ αζμπμζηζθυηδηα 

 

Ζ παναβςβή εκδιενςηζηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ ηαζκζχκ ζπεηζηά ιε ηδ αζμπμζηζθυηδηα εα 

ζοκεζζθένεζ ζδιακηζηά ζηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ζδιαζίαξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ. Αοηέξ μζ ηαζκίεξ ιπμνμφκ κα δζακειδεμφκ ζηα ζπμθεία, ζηα ηέκηνα 

πενζααθθμκηζηήξ εκδιένςζδξ ηαζ ζημοξ ηδθεμπηζημφξ ζηαειμφξ. Δζδζηά υζμκ αθμνά ζημ 

ηεθεοηαίμ εα ιπμνμφζε ζδζαίηενα δ ηναηζηή ναδζμηδθευναζδ κα εκηάλεζ ηζξ παναπάκς ηαζκίεξ 

ζημ πνυβναιιά ηδξ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημπζημφξ ηδθεμπηζημφξ ζηαειμφξ πμο ιε αοηυκ ημκ 

ηνυπμ εα ιπμνμφζακ κα ακαδείλμοκ εέιαηα ημπζημφ εκδζαθένμκημξ. Τπεφεοκμξ βζα ημ ζπεδζαζιυ 

ηαζ ηδκ παναβςβή αοηχκ ηςκ ηαζκζχκ εα ιπμνμφζε κα είκαζ ημ ΤΠΔΥΧΓΔ, ημ Τπμονβείμ 

Παζδείαξ, ηαζ δ ΔΡΣ, εκχ Πακεπζζηήιζα ηαζ ενεοκδηζηά ζκζηζημφηα ιπμνμφκ κα έπμοκ ημ νυθμ 

επζζηδιμκζημφ ζοιαμφθμο. Πανάθθδθα, εα ιπμνμφζακ κα πανέπμκηαζ πθδνμθμνίεξ ζημοξ 

ηαηακαθςηέξ έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ κα επζθέβμοκ πνμσυκηα, οπδνεζίεξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ πμο 

είκαζ ζοιααηέξ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 

 Παναβςβή ηαηαπςνήζεςκ ζημκ ηφπμ 

 

Οζ ηαηαπςνήζεζξ ζημ ηφπμ εα πνέπεζ κα βίκμκηαζ ζε ηαηηζηή αάζδ ηαζ κα επζηεκηνχκμκηαζ, υηακ 

αοηυ είκαζ απαναίηδημ, ζε εέιαηα αζπιήξ. 

 

 

6.2. Δκπαίδεςζη και βιολογική ποικιλόηηηα 
 

Ζ επίηεολδ ιεβαθφηενδξ ηαηακυδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαεχξ ηαζ δ «ζηνάηεοζδ» 

ζε δνάζεζξ πνμζηαζίαξ ηδξ είκαζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ επζηοπία μπμζαζδήπμηε ζηναηδβζηήξ 
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δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Σμ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ιπμνεί κα παίλεζ πμθφ ζδιακηζηυ 

νυθμ ζε αοηήκ ηδκ πνμζπάεεζα. ήιενα οπάνπμοκ ιενζηά πενζααθθμκηζηά εηπαζδεοηζηά 

πνμβνάιιαηα, ηονίςξ ζηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ. Πανυθα αοηά απαζηείηαζ ιεβαθφηενδ έιθαζδ 

ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Σα εηπαζδεοηζηά πενζααθθμκηζηά πνμβνάιιαηα πνέπεζ 

κα πνμζθένμκηαζ ζε υθμ ηζξ ααειίδεξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ κα οπάνπεζ ιία θμβζηή 

ζοκέπεζα ζηδκ ακάπηολή ημοξ. 

 

Σηόρνο: Η δεκηνπξγία ελεκεξσκέλσλ, επαηζζεηνπνηεκέλσλ θαη εθπαηδεπκέλσλ πνιηηώλ θαη εζεινληώλ 

ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε βηνπνηθηιόηεηα. 

 

 

6.2.1. Η βηνινγηθή πνηθηιόηεηα ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε 

 

Σηόρνο: Ζ εκδιένςζδ ηςκ παζδζχκ, ηςκ κέςκ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζε εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδ 

αζμπμζηζθυηδηα. 

 

 Δίκαζ ζδιακηζηυ κα εζζαπεμφκ ζηα εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ 

δεοηενμαάιζαξ εηπαίδεοζδξ μζ έκκμζεξ ηαζ μζ αλίεξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ κα 

πνμζακαημθζζημφκ ζε ζπεηζηέξ δνάζεζξ ηα πνμβνάιιαηα πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ. Σαοηυπνμκα, 

μζ εηπαζδεοηζημί πνέπεζ κα βίκμοκ ημζκςκμί ηςκ γδηδιάηςκ πμο άπημκηαζ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

ιέζα απυ εζδζηά ζειζκάνζα ηαζ πνμβνάιιαηα.  

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Έκηαλδ εκκμζχκ ηαζ πθδνμθμνζχκ ζπεηζηχκ ιε ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ζημ δζδαηηζηυ 

πνυβναιια ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ 

 

Ζ δζδαζηαθία ηαζ δ ιάεδζδ πνέπεζ κα εζηζάγμοκ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ δελζμηήηςκ πμο εα εκζζπφμοκ 

ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδκ απμδμπή ηδξ ακάβηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαεχξ ηαζ 

ηδκ επζεοιία δναζηδνζμπμίδζδξ βζα ηδκ επίηεολδ αοημφ ημο ζηυπμο. Ζ πθδνμθμνία δεκ πνέπεζ κα 

πανμοζζάγεηαζ απθχξ ςξ επζζηδιμκζηή βκχζδ, αθθά ιέζα ζε ημζκςκζηυ, μζημκμιζηυ ηαζ πμθζηζηυ 

πθαίζζμ, έηζζ χζηε μζ ιαεδηέξ κα ιπμνμφκ κα ηαηακμήζμοκ απμηεθεζιαηζηυηενα ηζξ ζφκεεηεξ 

ζοκεήηεξ οπυ ηζξ μπμίεξ πνέπεζ κα θδθεμφκ μζ απμθάζεζξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ. Αοηυ ιπμνεί κα βίκεζ ηονίςξ ζημ πθαίζζμ ηςκ ιαεδιάηςκ πμο αθμνμφκ ηδ βκχζδ 

ημο πενζαάθθμκημξ, αθθά ηαζ ζηδ Βζμθμβία, ηα ηεπκμθμβζηά ιαεήιαηα ηαζ υζα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

πμθζηζηή αβςβή.  

 

 Δκίζποζδ ημο ιαεήιαημξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ ιέζς ημο ζπεδζαζιμφ ηαζ ηδξ 

εθανιμβήξ ηφηθμο εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ζπεηζηχκ ιε ηδ αζμπμζηζθυηδηα πμο εα 

απεοεφκμκηαζ ζε ιαεδηέξ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ αθθά ηαζ ζε 

εκδεπυιεκμοξ εεεθμκηέξ 

 

Απαζηείηαζ ακαεεχνδζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ιε αάζδ ηδ ζφβπνμκδ βκχζδ βζα ηδ 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηαζ ηνμπμπμίδζή ημοξ υπμο είκαζ απαναίηδημ έηζζ χζηε κα εκζςιαηχζμοκ 

ημ κέμ οθζηυ, δίκμκηαξ έιθαζδ ζηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ παναιέηνςκ ηαζ ηδξ ζφκδεζήξ 

ημοξ ιε ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα. Σα πνμβνάιιαηα αοηά ιπμνμφκ κα ειπθμοηζζημφκ ζε 

ζοκενβαζία ιε ηα ηνζημαάειζα εηπαζδεοηζηά ζδνφιαηα, ζπεηζηέξ μνβακχζεζξ ηαζ εκδζαθενυιεκμοξ 

επαββεθιαηζημφξ θμνείξ. 

 

 Δπζιυνθςζδ εηπαζδεοηζηχκ 

 

Πανάθθδθα πνέπεζ κα εκζζποεεί ηαζ κα εκεαννοκεεί δ ζπεηζηή επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, 

ζδίςξ υζςκ δζδάζημοκ ηα ζπεηζηά ιαεήιαηα, έηζζ χζηε κα εθμδζαζημφκ ιε ηζξ βκχζεζξ ηαζ ηζξ 

δελζυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ έηζζ χζηε κα ζοιπενζθάαμοκ ηζξ επζζηδιμκζηέξ, μζημκμιζηέξ ηαζ 

ημζκςκζηέξ παναιέηνμοξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζηδ δζδαζηαθία ημοξ. Αοηυ ιπμνεί κα βίκεζ 
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ιέζα απυ εζδζηά επζιμνθςηζηά ζειζκάνζα ζε ζοκενβαζία ιε ηα ΑΔΗ, ημοξ ενεοκδηζημφξ θμνείξ ηαζ 

ηζξ ΜΚΟ. 

 

 Αλζμθυβδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ 

 

Ζ αλζμθυβδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ πνμβναιιάηςκ πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ (ιέζς 

ενςηδιαημθμβίςκ, δεζηηχκ δναζηδνζμπμίδζδξ ηθπ) εα ζοιαάθθεζ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή εθανιμβή 

ημοξ, ζηδκ πνμζανιμβή ζηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηςκ ζπμθείςκ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ηαεχξ ηαζ ζηδ 

αεθηίςζή ημοξ. 

 

 

6.2.2. Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

 

Σηόρνο: Ζ δζάποζδ ηςκ βκχζεςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ζηδ δζαηήνδζδ 

ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ δ εκίζποζδ ηδξ δναζηδνζμπμίδζδξ ηςκ πμθζηχκ. 

 

Σα πνμβνάιιαηα πενζααθθμκηζηήξ εκδιένςζδξ δεκ απεοεφκμκηαζ ιυκμ ζε ιαεδηέξ. θμζ μζ 

πμθίηεξ πνέπεζ κα εκεαννοκεμφκ κα ηα παναημθμοεήζμοκ ηαζ κα ζοιιεηάζπμοκ ζε αοηά. Αοηυ ιπμνεί 

κα βίκεζ ζημ πθαίζζμ ηυζμ ηςκ ηέκηνςκ πενζααθθμκηζηήξ εκδιένςζδξ υζμ ηαζ ηςκ πνμβναιιάηςκ – 

ιαεδιάηςκ πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ή ηαζ 

ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 πεδζαζιυξ ηαζ εθανιμβή ηφηθμο εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ζπεηζηχκ ιε ηδ αζμπμζηζθυηδηα 

πμο εα απεοεφκμκηαζ ζε εκδεπυιεκμοξ εεεθμκηέξ ηαζ εκδζαθενυιεκμοξ πμθίηεξ 

 

ε ζοκενβαζία ιε ηα ηνζημαάειζα εηπαζδεοηζηά ζδνφιαηα, ζπεηζηέξ μνβακχζεζξ ηαζ 

εκδζαθενυιεκμοξ επαββεθιαηζημφξ θμνείξ ιπμνμφκ κα ακαπηοπεμφκ ηιήιαηα εηπαζδεοηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ ζπεδζαζιέκα έηζζ χζηε κα αολήζμοκ ηδκ πενζααθθμκηζηή εοαζζεδημπμίδζδ ηαζ 

δναζηδνζμπμίδζδ υζςκ εκδζαθένμκηαζ κα ζοιαάθθμοκ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ. Πανάθθδθα, εα ιπμνμφζακ κα πανέπμκηαζ πθδνμθμνίεξ ζημοξ πμθίηεξ - 

ηαηακαθςηέξ έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ κα επζθέβμοκ πνμσυκηα, οπδνεζίεξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ πμο 

είκαζ ζοιααηέξ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 

 

6.2.3. Καηάξηηζε παξαηαμηλόκσλ θαη ινηπνύ βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ 

 

Σηόρνο: Ζ δδιζμονβία ηαηανηζζιέκμο πνμζςπζημφ πμο εα αζπμθείηαζ ιε ηδκ εηηίιδζδ παναιέηνςκ 

ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ in situ ή ex situ. 

 

Ζ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ιπμνεί κα εκζζποεεί ιέζς ηδξ εκενβμφξ 

ζοιιεημπήξ εεεθμκηχκ πμθζηχκ. Οζ πμθίηεξ αοημί πνέπεζ κα ηαηανηζζημφκ έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ κα 

ζοκεζζθένμοκ εκενβά ζηδ δζαηήνδζδ ηαζ παναημθμφεδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ζημ πθαίζζμ 

ενεοκδηζηχκ ή ηαζ εθανιμζιέκςκ πνμβναιιάηςκ πνμζηαζίαξ ηδξ in situ ή ex situ. Με αοηυκ ημ ηνυπμ 

εκζζπφεηαζ δ πενζααθθμκηζηή ημοθημφνα ζηδ πχνα ιαξ, οπμαμδεείηαζ δ απμηεθεζιαηζηή εθανιμβή 

αοηχκ ηςκ πνμβναιιάηςκ, ιεζχκεηαζ ημ ηυζημξ εθανιμβήξ ημοξ ηαζ δδιζμονβμφκηαζ ηαηανηζζιέκμζ 

εεεθμκηέξ πμο ιπμνμφκ κα ζηεθεπχζμοκ ζπεηζηέξ εέζεζξ ενβαζίαξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ονβάκςζδ ζειζκανίςκ ηαηάνηζζδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ εεεθμκηχκ ηαζ πνμζςπζημφ απυ εζδζηεοιέκμ 

πνμζςπζηυ ενεοκδηζηχκ ζδνοιάηςκ (Πακεπζζηδιίςκ, Μμοζείςκ η.θ.π) 
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Σα ζειζκάνζα ηαηάνηζζδξ εα ζπεδζάγμκηαζ απυ ζπεηζηά ηνζημαάειζα ζδνφιαηα (Πακεπζζηήιζα, 

Μμοζεία, ενεοκδηζηά ζκζηζημφηα) πμο εα έπμοκ ηαζ ηδκ οπμπνέςζδ ηαηάνηζζδξ ηςκ εεεθμκηχκ. 

 

 

6.3. ςμμεηοσή κοινωνικών θοπέων ζηην εθαπμογή ηηρ ζηπαηηγικήρ 
 

Ζ ζοιιεημπή υθςκ ηςκ πμθζηχκ είκαζ εειεθζχδδξ πνμτπυεεζδ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. θμζ ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζε αοηυκ ημ ζηυπμ. Δπμιέκςξ πνέπεζ κα 

δζεοημθοκεεί δ εονφηενδ ημζκςκζηή ειπθμηή ηαζ ζοιιεημπή ζε ιέηνα δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ. Αοηυ ιπμνεί κα βίκεζ εθυζμκ (1) πεζζημφκ μζ πμθίηεξ υηζ δ ημζκςκζηή ζοιιεημπή ημοξ 

είκαζ απαναίηδημ ζοζηαηζηυ ζηζξ δζαδζηαζίεξ πμο αθμνμφκ ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ 

δνάζεςκ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, ηαζ (2) αολδεεί δ ειπθμηή ηςκ πμθζηχκ ζε 

ενεοκδηζηέξ ηαζ δζαπεζνζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζε πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ, εζδζηυηενα υηακ αοηέξ 

αθμνμφκ π.π. ακαδαζχζεζξ ή επακειπθμοηζζιμφξ. 

 

Σηόρνο: Η πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ζε κέηξα θαη δξάζεηο δηαηήξεζεο ηεο βηνινγηθήο 

πνηθηιόηεηαο. 

 

 

6.3.1. πκκεηνρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε εθαξκνγή ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα 

 

Σηόρνο: Ζ εκενβμπμίδζδ ηαζ δναζηδνζμπμίδζδ ηςκ θμνέςκ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ηαηά ηδκ 

εθανιμβή ηαζ ημκ ημπζηυ ζπεδζαζιυ ηςκ ιέηνςκ ηαζ δνάζεςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ. 

 

Οζ θμνείξ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ απμηεθεζιαηζηά ζηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ιέζς ηδξ εκενβμφξ ζοιιεημπήξ ημοξ ζε πνμβνάιιαηα ηαζ 

δναζηδνζυηδηεξ πνμζηαζίαξ ηδξ. Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα αοηήξ ηδξ ειπθμηήξ ελανηάηαζ: (1) απυ ημ 

πυζμ απμηεθεζιαηζηά εα πεζζημφκ υηζ δ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ δεκ ένπεηαζ ζε 

ακηίεεζδ ιε ηα ιαηνμπνυεεζια ημπζηά μζημκμιζηά ζοιθένμκηα, (2) υηζ εα έπμοκ μοζζαζηζηυ νυθμ 

ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, (3) απυ ηδκ 

επανηή ηαηάνηζζδ ημο πνμζςπζημφ ημοξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ονβάκςζδ ζειζκανίςκ ηαζ διενίδςκ ζε εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ, πμο εα απεοεφκμκηαζ ζε θμνείξ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ 

 

Σα ζειζκάνζα ηαζ μζ διενίδεξ πνέπεζ κα απμζημπμφκ ζηδ δζαζαθήκζζδ ηςκ εειάηςκ πμο αθμνμφκ 

ζηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηαζ ηδ δζαηήνδζή ηδξ. Δπίζδξ, πνέπεζ κα ζημπεφμοκ ζηδκ άιαθοκζδ 

ηςκ ακηζεέζεςκ ιεηαλφ ημπζηχκ θμνέςκ ζε επίπεδμ επανπίαξ ηαζ κμιμφ. Σα ζειζκάνζα ηαζ μζ 

διενίδεξ πνέπεζ κα είκαζ πνμζανιμζιέκα ζηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηάεε πενζμπήξ ηαζ πνέπεζ βζα αοηυ ημ 

θυβμ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ δ βκχιδ ηαζ μζ πνμηεναζυηδηεξ ηςκ ημπζηχκ θμνέςκ αοημδζμίηδζδξ. 

 

 οιιεημπή ηςκ θμνέςκ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ εθανιμβή ημπζηχκ ιέηνςκ 

δνάζδξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Πανάθθδθα, πνέπεζ κα δζαζθαθζζηεί δ εεζιζηή ζοιιεημπή ηςκ θμνέςκ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ 

ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ (πςνίξ 

υιςξ αοηυ κα βίκεηαζ ζε αάνμξ ημο ηεκηνζημφ ζηυπμο πμο είκαζ δ πνμζηαζία ηαζ δ δζαηήνδζδ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ). 

 

 Δπζιυνθςζδ πνμζςπζημφ ηςκ θμνέςκ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ζε εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ εθανιμβή 

ηςκ ιέηνςκ δνάζδξ 
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Σέθμξ, δ επζιυνθςζδ ηςκ ζηεθεπχκ πνέπεζ κα είκαζ ζοκεπήξ ηαζ κα ελαζθαθίγεζ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή ημπζηή επμπηεία ζηδκ εθανιμβή ηςκ πνμβναιιάηςκ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ, αθθά ηαζ υθςκ ηςκ ημπζηχκ ένβςκ πμο ζπεηίγμκηαζ άιεζα ή έιιεζα ιε αοηή. 

 

 Γζεοηυθοκζδ ηδξ πνυζααζδξ ηςκ θμνέςκ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ζε πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε 

ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

 

Ζ δζεοηυθοκζδ ηδξ πνυζααζδξ ηςκ θμνέςκ ηδξ ημπζηήξ  αοημδζμίηδζδξ ζε πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά 

ιε ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ιπμνεί κα βίκεζ ζημ πθαίζζμ ακάπηολδξ ζοζηήιαημξ αάζδξ 

πθδνμθμνζχκ βζα ηδκ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα. 

 

 Γζεοηυθοκζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ θμνέςκ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ 

 

Ζ δζεοηυθοκζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ θμνέςκ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ εα ζοιαάθθεζ 

ζηδκ ακάπηολδ ημζκχκ ηαζ ζοκημκζζιέκςκ πνμζπαεεζχκ ζημ πθαίζζμ ηδξ πνμζπάεεζαξ δζαηήνδζδξ 

ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 

 

6.3.2. πκκεηνρή θνηλσληθώλ θνξέσλ ζε ζρεδηαζκό θαη εθαξκνγή ζρεδίσλ δξάζεο 

 

Σηόρνο: Ο ζπεδζαζιυξ ηαζ εθανιμβή ιέηνςκ δνάζδξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

πμο εα έπμοκ ηδκ ζοκαπμδμπή ηαζ ζοιιεημπή ηςκ εκδζαθενυιεκςκ ημζκςκζηχκ θμνέςκ ηαζ πνδζηχκ. 

 

Ζ απμηεθεζιαηζηή εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ δνάζδξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ έπεζ ςξ ααζζηή πνμτπυεεζδ ηδκ απμδμπή ημοξ απυ ημοξ ημπζημφξ θμνείξ. οπκά ζηδκ 

Δθθάδα οπενζζπφμοκ ηα αναποπνυεεζια ημπζηά μζημκμιζηά ηαζ ημζκςκζηά ζοιθένμκηα (πμο 

ακηζηαημπηνίγμκηαζ ηαζ ζηζξ εέζεζξ ηςκ θμνέςκ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ) ηαζ δ εθανιμβή 

πνμβναιιάηςκ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαεοζηενεί ή ιαηαζχκεηαζ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 οιιεημπή ηςκ εκδζαθενυιεκςκ ημζκςκζηχκ θμνέςκ ηαζ πνδζηχκ (επαββεθιαηζηέξ εκχζεζξ, 

ημπζηέξ πενζααθθμκηζηέξ μνβακχζεζξ, ηθπ) ζηδ δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ ηαζ εθανιμβήξ ηςκ ιέηνςκ 

δνάζδξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

Ζ δζαζθάθζζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ ημπζηχκ θμνέςκ ζηδ δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ ηαζ εθανιμβήξ 

ηςκ ιέηνςκ δνάζδξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ιπμνεί κα αιαθφκεζ αοηυ ημ 

πνυαθδια (ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ δνάζεζξ εκδιένςζήξ ημοξ). 

 

 Πανμπή ηζκήηνςκ ηαζ ακηαπμδμηζηχκ μθεθχκ ζε ημζκςκζημφξ θμνείξ ηαζ πνήζηεξ πμο είβμκηαζ, εκ 

ιένεζ, απυ ηδκ εθανιμβή ηςκ ζπεδίςκ δνάζδξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

οπκά ηα πνμβνάιιαηα δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ιπμνμφκ κα είλμοκ 

αναποπνυεεζια μζημκμιζηά ζοιθένμκηα ηςκ ημπζηχκ ημζκςκζχκ. Δπμιέκςξ, πνέπεζ κα ζπεδζαζηεί 

έκα πθαίζζμ πανμπήξ ηζκήηνςκ ηαζ ακηαπμδμηζηχκ μθεθχκ ζε ημζκςκζημφξ θμνείξ ηαζ πνήζηεξ πμο 

είβμκηαζ. Σα ηίκδηνα ιπμνεί κα είκαζ είηε άιεζα μζημκμιζηά (π.π. απμγδιζχζεζξ), είηε έιιεζα υπςξ 

παναδείβιαημξ πάνδ δ δδιζμονβία εέζεςκ ενβαζίαξ ζε ημιείξ ζπεηζημφξ ιε ηδ πνμζηαζία ημο 

πενζαάθθμκημξ. 
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7. Γιεθνήρ ζςνεπγαζία 
 

Ζ φιααζδ βζα ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα έπεζ πνμθακχξ δζεεκή παναηηήνα ηαεχξ ηυζμ ηα 

ζημζπεία ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, υζμ ηαζ ηα πνμαθήιαηα ηαζ μζ ηίκδοκμζ πμο ακηζιεηςπίγμοκ 

(πανυθεξ ηζξ επζιένμοξ ζδζαζηενυηδηεξ) δεκ βκςνίγμοκ ζφκμνα. Πανάθθδθα, δ ζδιενζκή ηάζδ 

παβημζιζμπμίδζδξ ημο μζημκμιζημφ ζοζηήιαημξ επζαάθθεζ ηδ δζεεκή ζοκενβαζία ηαζ εκδιενυηδηα 

υθςκ ηςκ Μενχκ ηδξ φιααζδξ.  

 

 

7.1. Δθαπμογή ζσεηικών διεθνών ζςμβάζεων και ππωηοκόλλων 

 

 Ζ Δθθάδα έπεζ οπμβνάρεζ ηαζ οζμεεηήζεζ ανζειυ δζεεκχκ ηαζ εονςπασηχκ ζοιαάζεςκ ηαζ 

πνςημηυθθςκ πμο ζπεηίγμκηαζ άιεζα ή έιιεζα ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

οβηεηνζιέκα, μζ οιαάζεζξ ηδξ Βένκδξ, Ραιζάν, Βυκκδξ, Βανηεθχκδξ, ηαζ ηα Πνςηυημθθα ημο 

Κουημ, ...ζοκζζημφκ έκα ανηεηά ζζπονυ εεζιζηυ πθαίζζμ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή πνμζηαζία ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. Δίκαζ απαναίηδημ δ Δθθάδα κα εκζζπφζεζ ηδ δνάζδ ηδξ ζηα υνβακα αοηά ηαζ 

κα εθανιυζεζ ιε αοζηδνυηδηα ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα υζα αοηά πνμαθέπμοκ. Δπίζδξ, δ πχνα ιαξ 

πνέπεζ κα ανίζηεηαζ ζε εημζιυηδηα χζηε κα ακαθαιαάκεζ δζεεκείξ πνςημαμοθίεξ ηαζ κα οζμεεηεί 

έβηαζνα ηζξ υπμζεξ κέεξ ζπεηζηέξ ζοιαάζεζξ ή πνςηυημθθα. 

 

Σηόρνο: Η ζπλεπήο θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ ζπκβάζεσλ θαη πξσηνθόιισλ εθ κέξνπο 

ηνπ Ειιεληθνύ Κξάηνπο. 

 

 

7.1.1. Τηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ θαη πξσηνθόιισλ 

 

Σηόρνο: Ζ κμιζηή οπμζηήνζλδ ηςκ ιέηνςκ δνάζδξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

ζηδκ Δθθάδα. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Δκενβμπμίδζδ ηαζ ζοκημκζζιυξ ηςκ ανιυδζςκ οπδνεζζχκ ηαζ οπμονβείςκ. 

 Έβηαζνδ οζμεέηδζδ ηαζ ηφνςζδ ηςκ ζπεηζηχκ ζοιαάζεςκ ηαζ πνςημηυθθςκ. 

 Φήθζζδ ηαζ εθανιμβή κυιςκ ηαζ πνμεδνζηχκ δζαηαβιάηςκ ζπεηζηχκ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 

 

7.1.2. πληνληζκόο εθαξκνγήο ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ 

 

Σηόρνο: Ζ απμηεθεζιαηζηή εθανιμβή ηςκ ζπεηζηχκ ζοιαάζεςκ, πνςημηυθθςκ ηαζ κμιμεεηδιάηςκ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ίδνοζδ ηαζ ζηεθέπςζδ εκζαίμο ζοκημκζζηζημφ θμνέα εθανιμβήξ ηςκ ζπεηζηχκ ζοιαάζεςκ 

 

 

7.1.3. Γξαζηεξηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ζηα όξγαλα ησλ δηεζλώλ ζπκβάζεσλ 

 

Σηόρνο: Ζ απμηεθεζιαηζηή παναημθμφεδζδ ηαζ επδνεαζιυξ ζε δζεεκέξ επίπεδμ ηςκ ελεθίλεςκ πμο 

αθμνμφκ ζε εέιαηα δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 
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 οκημκζζιέκδ ηαζ ορδθμφ επζπέδμο (επζζηδιμκζημφ, κμιζημφ ηαζ δζμζηδηζημφ) εηπνμζχπδζδ ηδξ 

Δθθάδαξ ζηα δζεεκή θυνα ζε εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ. 

 

 

7.2. Ο πόλορ ηηρ Δλλάδαρ ζηη διαηήπηζη ηηρ βιοποικιλόηηηαρ ζε διεθνέρ επίπεδο 

 

Σηόρνο: Η ιήςε απνθάζεσλ θαη ν ζρεδηαζκόο κέηξσλ δξάζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζε 

δηεζλέο επίπεδν λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηηο ηδηαηηεξόηεηεο δηαηήξεζεο ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθήο 

βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο. 

 

 

7.2.1. Ππωηοβοςλίερ ζε πεπιθεπειακό και εςπύηεπο διεθνέρ επίπεδο 

 

Σηόρνο: Ζ πνμαμθή γδηδιάηςκ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ πμο αθμνμφκ άιεζα ή 

έιιεζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 φκηαλδ ηαηαθυβμο πνμηεναζμηήηςκ ζε εέιαηα δζαηήνδζδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 Ονβάκςζδ δζεεκχκ ζοκεδνίςκ ζε εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ. 

 Τπμαμθή κμιμεεηζηχκ ηαζ ηεπκζηχκ ιέηνςκ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ. 

 

 

7.2.2. Ο ξόινο ηεο Διιάδαο ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο Βαιθαλίσλ θαη Μεζνγείνπ 

 

Σηόρνο: Ζ ακάδεζλδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ Βαθηακίςκ ηαζ ηδξ 

Μεζμβείμο ηαζ δ απμηεθεζιαηζηή ακηζιεηχπζζή ημοξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ονβάκςζδ δζεεκχκ ζοκεδνίςκ ιε εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ζηα 

Βαθηάκζα ηαζ ηδ Μεζυβεζμ. 

 οκημκζζιυξ πνμηάζεςκ, εκενβεζχκ ηαζ δνάζεςκ ιε ηα άθθα ηνάηδ ηςκ Βαθηακίςκ ηαζ ηδξ 

Μεζμβείμο. 

 Πνςημαμοθίεξ ηδξ Δθθάδαξ ζηα πθαίζζα ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, βζα εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζηα Βαθηάκζα ηαζ ηδ Μεζυβεζμ. 
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8. Δθαπμογή ηηρ ζηπαηηγικήρ 
 

Ζ εθανιμβή ηδξ ζηναηδβζηήξ βζα ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ζπεδίςκ 

δνάζδξ, υπςξ αοηά ακαπηφπεδηακ παναπάκς, απαζηεί ημ ηαηάθθδθμ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ, εζδζημφξ 

δζμζηδηζημφξ ιδπακζζιμφξ, εκδιένςζδ ηςκ οπαθθήθςκ, ζςζηυ πνμβναιιαηζζιυ ηαζ ηδκ ελαζθάθζζδ 

ηςκ απαζημφιεκςκ μζημκμιζηχκ πυνςκ. Σμ ηεθάθαζμ αοηυ επζπεζνεί κα δχζεζ ημοξ ααζζημφξ άλμκεξ 

πμο πνέπεζ κα αημθμοεδεμφκ πνμηεζιέκμο κα εθανιμζηεί απμηεθεζιαηζηά δ ζηναηδβζηή ηαζ κα 

ακηαπμηνζεεί πθήνςξ ηαζ μοζζαζηζηά δ πχνα ιαξ ζημ πκεφια ηαζ ημ βνάιια ηδξ φιααζδξ βζα ηδ 

Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα. 

 

 

8.1. Νομοθεηικό πλαίζιο 
 

 Ζ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα ζπεηίγεηαζ ιε πάνα πμθθέξ πηοπέξ ημο δδιυζζμο ηαζ ημο ζδζςηζημφ 

αίμο, μπυηε ηαζ είκαζ ακαιεκυιεκμ ιεβάθμξ ανζειυξ κμιμεεηδιάηςκ κα έπεζ άιεζεξ ή έιιεζεξ 

επζδνάζεζξ ιε αοηήκ. Δηηυξ εηείκςκ πμο αθμνμφκ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ημοξ αζμθμβζημφξ πυνμοξ, είκαζ 

αέααζμ υηζ ηαζ κμιμεεηήιαηα πμο νοειίγμοκ γδηήιαηα ακαπηολζαηήξ, ενεοκδηζηήξ ηαζ μζηζζηζηήξ 

πμθζηζηήξ, γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ζηζξ ιεηαθμνέξ, ημ ειπυνζμ ηαζ ηα πκεοιαηζηά δζηαζχιαηα, ηαεχξ 

ηαζ άθθα εέιαηα, έπμοκ ζφκεεηεξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιε ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα. Δίκαζ ζοκεπχξ 

ακαβηαία δ ακαβκχνζζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ κμιμεεηδιάηςκ αοηχκ ηαζ ηςκ ζπέζεχκ ημοξ ιε ηδ 

αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, ιε ζηυπμ ηδκ ακαεεχνδζή ημοξ ή/ηαζ ηδκ οζμεέηδζδ κέςκ έηζζ χζηε κα 

δζαθοθάζζεηαζ ιε ημκ ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ μ αζμθμβζηυξ πθμφημξ ηδξ πχναξ. 

 

Σηόρνο: Η αμηνιόγεζε θαη αλαζεώξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα ή 

έκκεζα κε ηε βηνινγηθή πνηθηιόηεηα θαη ε αλάπηπμε λένπ, όπνπ θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ νπζηαζηηθή 

εθαξκνγή ηεο Σηξαηεγηθήο. 

 

 

8.1.1. Αλαζεώξεζε ηζρύνληνο λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ 

 

Σηόρνο: Ζ αλζμθυβδζδ ηαζ ακαεεχνδζδ ημο οθζζηάιεκμο κμιμεεηζημφ πθαζζίμο πμο ζπεηίγεηαζ άιεζα 

ή έιιεζα ιε ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, οπυ ημ πνίζια ηδξ απμηεθεζιαηζηυηενδξ πνμζηαζίαξ ηδξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Δκημπζζιυξ ηαζ αλζμθυβδζδ κυιςκ, οπμονβζηχκ απμθάζεςκ, πνμεδνζηχκ δζαηαβιάηςκ ηαζ άθθςκ 

κμιμεεηδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ άιεζα ή έιιεζα ιε ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα 

 

Σμ πνχημ αήια βζα ηδκ ακαεεχνδζδ ημο κμιμεεηζημφ πθαζζίμο είκαζ μ εκημπζζιυξ ηαζ δ 

αλζμθυβδζδ ηςκ κμιμεεηδιάηςκ εηείκςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα. Αοηυ 

είκαζ δοκαηυ κα βίκεζ απυ μιάδα εζδζηχκ κμιζηχκ πμο ζε ζοκενβαζία ιε άθθμοξ εζδζημφξ 

επζζηήιμκεξ εα ελεηάζεζ ημοξ ζζπφμκηεξ κυιμοξ ηαζ ηα δζαηάβιαηα ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ πμο 

πζεακυκ ζπεηίγμκηαζ ιε γδηήιαηα αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ εα αλζμθμβήζεζ ηζξ υπμζεξ ζπέζεζξ. 

  

 Ακαεεχνδζδ ηςκ κμιμεεηδιάηςκ εηείκςκ πμο δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ ακάβηδ βζα 

απμηεθεζιαηζηή πνμζηαζία ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ 

 

πμζα απυ ηα κμιμεεηήιαηα πνμηφρεζ απυ ηδκ αλζμθυβδζδ υηζ ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ βεκζηυηενα ηα υζα πνμαθέπεζ δ πανμφζα ζηναηδβζηή, 

εα πνέπεζ κα ακαεεςνδεμφκ ηαζ κα πνμζανιμζημφκ ζηδ ζφβπνμκδ πναβιαηζηυηδηα, ηαηυπζκ 

ζοκημκζζιμφ ηςκ ανιυδζςκ οπδνεζζχκ ηαζ θμνέςκ. 
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8.1.2. Αλάπηπμε λένπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ γηα εθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο 

 

Σηόρνο: Ζ ζφκηαλδ ηαζ πνμχεδζδ κέςκ κμιμεεηδιάηςκ, ζε υπμζεξ πενζπηχζεζξ ηνζεεί ακαβηαίμ, χζηε 

κα ελαζθαθίγεηαζ δ απμηεθεζιαηζηή εθανιμβή ηδξ ηναηδβζηήξ ηαζ ηςκ πεδίςκ Γνάζδξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Δκημπζζιυξ ηεκχκ ζηδ κμιμεεζία ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ κμιζηχκ ακαβηχκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ 

ηναηδβζηή ηαζ ηα πέδζα Γνάζδξ 

 

Σαοηυπνμκα ιε ηζξ δνάζεζξ αλζμθυβδζδξ ηαζ ακαεεχνδζδξ ηςκ ζζπφμκηςκ κμιμεεηδιάηςκ, εα 

εκημπζζημφκ ηαζ ηα υπμζα ηεκά πανμοζζάγεζ ημ ζζπφμκ κμιζηυ πθαίζζμ ηαεχξ ηαζ μζ κμιμεεηζηέξ 

ηαζ νοειζζηζηέξ απαζηήζεζξ πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ηα υζα πνμαθέπεζ δ πανμφζα ζηναηδβζηή ηαζ 

ηα ζπέδζα δνάζδξ. 

 

 φκηαλδ κέςκ, απαναίηδηςκ ηαζ ηαηάθθδθςκ κμιμεεηδιάηςκ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ ακάβηδ 

βζα ζοιπαβέξ ηαζ ηαηά ημ δοκαηυκ απθυ κμιζηυ πθαίζζμ, πμο κα ηαθφπηεζ πθήνςξ ηζξ ακάβηεξ ηδξ 

ηναηδβζηήξ ηαζ ηςκ πεδίςκ Γνάζδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ακαεεςνδιέκμ οθζζηάιεκμ 

 

Σα ηεκά ζημ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ είκαζ ακαβηαίμ κα ηαθοθεμφκ άιεζα ιε κέα κμιμεεηήιαηα, ηα 

μπμία εα πνέπεζ κα έθεμοκ ζε απάκηδζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ακαβηχκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ 

πανμφζα ζηναηδβζηή ηαζ ηα ζπέδζα δνάζδξ. Δίκαζ απαναίηδημ, θοζζηά ζημ ιέηνμ ημο δοκαημφ, ημ 

ηεθζηυ κμιζηυ πθαίζζμ πμο εα δζαιμνθςεεί κα είκαζ απθυ ηαζ ζαθέξ ηαζ κα θαιαάκεζ οπυρδ ηα 

ακηίζημζπα δζεεκή δεδμιέκα. 

 

 οκημκζζιυξ οπδνεζζχκ ηαζ άθθςκ ειπθεημιέκςκ βζα ηδ ζηήνζλδ ηαζ οζμεέηδζδ ημο κμιζημφ 

πθαζζίμο 

 

Γζα ηδκ απμδμπή ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή εθανιμβή ημο κέμο κμιμεεηζημφ πθαζζίμο πμο εα 

πνμηφρεζ απυ ηζξ παναπάκς δνάζεζξ είκαζ ακαβηαίμ κα οπάνλεζ ζοκενβαζία ηαζ ζοκημκζζιυξ ηςκ 

οπδνεζζχκ (Τπμονβείςκ, ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ηθπ.) ηαζ ηςκ ειπθεηυιεκςκ θμνέςκ 

(ενεοκδηζηχκ ζδνοιάηςκ, παναβςβζηχκ θμνέςκ, επζιεθδηδνίςκ, ΜΚΟ ηθπ.), έηζζ χζηε κα 

απμθεοπεμφκ πζεακέξ ακηζεέζεζξ ηαζ ζοβηνμφζεζξ ζοιθενυκηςκ. Ζ δζαδζηαζία αοηή απαζηεί 

ακμζπηέξ δζαδζηαζίεξ δζαθυβμο ηαζ ζοιιεημπήξ ηαηά ηδ δζαιυνθςζδ ηςκ ηεθζηχκ νοειίζεςκ. 

 

 

8.2. Γιοικηηικοί και εκηελεζηικοί μησανιζμοί 
 

Σηόρνο: Ο απνηειεζκαηηθόο ζπληνληζκόο ησλ δηνηθεηηθώλ κεραληζκώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή 

ηεο Σηξαηεγηθήο θαη ησλ Σρεδίσλ Δξάζεο θαη ε αλάπηπμε ησλ λέσλ κεραληζκώλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ. 

 

 

8.2.1. Δλεκέξσζε θαη ζπληνληζκόο δηνηθεηηθώλ κεραληζκώλ 

 

Σηόρνο: Ζ μοζζαζηζηή εκδιένςζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ ιδπακζζιχκ βζα ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ 

ηδξ εθανιμβήξ ηδξ ηναηδβζηήξ ηαζ ηςκ πεδίςκ Γνάζδξ ηαζ μ απμηεθεζιαηζηυξ ζοκημκζζιυξ ημοξ 

χζηε κα δζεοημθοκεεί ηαζ απθμπμζδεεί μ ζημπυξ αοηυξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Δκημπζζιυξ ηςκ ιδπακζζιχκ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ εθανιμβή ηδξ ηναηδβζηήξ ηαζ ηςκ πεδίςκ 

Γνάζδξ 
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 Δηζηναηεία εκδιένςζδξ ηςκ οθζζηάιεκςκ δζμζηδηζηχκ ιδπακζζιχκ ζε υθα ηα επίπεδα 

(ηοαενκδηζηυ, ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ηθπ) 

 οκημκζζιυξ ηςκ ιδπακζζιχκ αοηχκ χζηε κα απμθεοπεμφκ μζ επζηαθφρεζξ, μζ δζπθέξ εκένβεζεξ 

ηαζ μζ εθθζπείξ δνάζεζξ, ιε άλμκα έκακ ηεκηνζηυ ζοκημκζζηζηυ θμνέα 

 

8.2.2. Αλάπηπμε λέσλ κεραληζκώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο 

 

Σηόρνο: Ο πνμζδζμνζζιυξ ηαζ δ ακάπηολδ ηςκ δζμζηδηζηχκ ηαζ εηηεθεζηζηχκ ιδπακζζιχκ εηείκςκ πμο 

είκαζ απαναίηδημζ βζα ηδκ πθήνδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή εθανιμβή ηδξ ηναηδβζηήξ ηαζ ηςκ πεδίςκ 

Γνάζδξ 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ακαβκχνζζδ ηςκ κέςκ ιδπακζζιχκ πμο απαζημφκηαζ ηαζ εηηίιδζδ ηςκ εεζιζηχκ, μζημκμιζηχκ 

ηαζ ημζκςκζημπμθζηζηχκ πνμεηηάζεςκ πμο έπεζ δ ίδνοζή ημοξ 

 Ακάπηολδ ηςκ ακαβηαίςκ κέςκ ιδπακζζιχκ ζε δζμζηδηζηυ ηαζ εηηεθεζηζηυ επίπεδμ ιε ζαθή 

πνμζδζμνζζιυ ηδξ δμιήξ, ηςκ νυθςκ ηαζ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημοξ 

 Πνμχεδζδ εκζαίμο εεκζημφ θμνέα βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηαζ ημ ζοκημκζζιυ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ 

ηναηδβζηήξ ηαζ ηςκ πεδίςκ Γνάζδξ, χζηε κα απμθεοπεεί δ πμθοδζάζπαζδ ηαζ κα 

ελαζθαθίγεηαζ ηαθφηενμξ ζοκημκζζιυξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ 

 

 

8.2.3. Ννκνζεηηθή θαηνρύξσζε αξκόδησλ νξγάλσλ  

 

Σηόρνο: Ζ κμιμεεηζηή ηαημπφνςζδ ηδξ οπυζηαζδξ ηαζ ημο νυθμο ηςκ μνβάκςκ ηαζ ηςκ ιδπακζζιχκ 

πμο εα δδιζμονβδεμφκ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ηναηδβζηήξ ηαζ ηςκ πεδίςκ Γνάζδξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 αθήξ πνμζδζμνζζιυξ δμιήξ, νυθςκ ηαζ ανιμδζμηήηςκ ηςκ ζπεηζηχκ εηηεθεζηζηχκ ηαζ 

δζμζηδηζηχκ μνβάκςκ ηαζ ιδπακζζιχκ 

 Πνμχεδζδ ηδξ άιεζδξ κμιμεεηζηήξ ημοξ ηαημπφνςζδξ 

 Καημπφνςζδ ημο εεκζημφ παναηηήνα ημο εκζαίμο ζοκημκζζηζημφ θμνέα 

 

 

8.3. Ππογπαμμαηιζμόρ 
 

Σηόρνο: Η αλάπηπμε θαη πηζηή εθαξκνγή αλαιπηηθνύ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθαξκνγήο ηεο Σηξαηεγηθήο 

θαη ησλ Σρεδίσλ Δξάζεο, θαη ε πηνζέηεζε δεηθηώλ πξνόδνπ σο πξνο ηελ εθαξκνγή απηή. 

 

 

8.3.1. Αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθαξκνγήο ηεο ηξαηεγηθήο 

 

Σηόρνο: Ο ζπεδζαζιυξ ηαζ δ οζμεέηδζδ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ειπθεημιέκςκ ακαθοηζημφ 

πνμκμδζαβνάιιαημξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ φιααζδξ ηαζ ηςκ 

πεδίςκ Γνάζδξ. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Ακαβκχνζζδ δνάζεςκ ηαζ ζενάνπδζδ πνμηεναζμηήηςκ, ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ 

ηναηδβζηήξ 

 Δηηίιδζδ πνμκζημφ εφνμοξ δναζηδνζμηήηςκ ζε ζπέζδ ιε ηζξ πνμηεναζυηδηεξ ηαζ ηζξ 

ακηζηεζιεκζηέξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ δοκαηυηδηεξ 
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 πεδζαζιυξ ακαθοηζημφ πνμκμδζαβνάιιαημξ ενβαζζχκ ζε υθα ηα επίπεδα 

 Τζμεέηδζδ ημο πνμκμδζαβνάιιαημξ απυ υθμοξ ημοξ θμνείξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηάεε δνάζδ 

 

 

8.3.2. Μεραληζκόο ειέγρνπ θαη θπξώζεηο 

 

Σηόρνο: Ζ ακάπηολδ ιδπακζζιμφ εθέβπμο ηδξ εθανιμβήξ ηδξ φιααζδξ ηαζ δ επζαμθή ηονχζεςκ βζα 

ηδ ιδ ακηαπυηνζζδ ζημ ζοιθςκδιέκμ πνμκμδζάβναιια. 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Πνμζδζμνζζιυξ ημο πθέμκ ηαηάθθδθμο ιδπακζζιμφ εθέβπμο ηδξ εθανιμβήξ ηδξ φιααζδξ 

 Δλαζθάθζζδ ηδξ απμδμπήξ ημο ιδπακζζιμφ απυ ημοξ ειπθεηυιεκμοξ θμνείξ 

 Πνμζδζμνζζιυξ ηαηάθθδθςκ ηονχζεςκ βζα ηδ ιδ ηήνδζδ ημο πνμκμδζαβνάιιαημξ, ή άθθεξ 

απμηθίζεζξ απυ ηδκ εθανιμβή ηδξ ηναηδβζηήξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηάεε 

ημιέα 

 Δλαζθάθζζδ ηνυπμο επζαμθήξ ηςκ ζπεηζηχκ ηονχζεςκ  

 

 

8.3.3. Γείθηεο πξνόδνπ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο 

 

Σηόρνο: Ο πνμζδζμνζζιυξ ηαζ δ οζμεέηδζδ ζοβηεηνζιέκςκ, απθχκ ηαζ εφπνδζηςκ δεζηηχκ ηδξ 

πνμυδμο ζηδκ εθανιμβή ηδξ ηναηδβζηήξ ηαζ ηςκ πεδίςκ Γνάζδξ. 

 

 Ζ πνυμδμξ ζηδκ εθανιμβή ηδξ ζηναηδβζηήξ ηαζ ηςκ ζπεδίςκ δνάζδξ είκαζ απαναίηδημ κα 

παναημθμοεείηαζ ιε ηδ πνήζδ εζδζηχκ δεζηηχκ, ακάθμβςκ ιε εηείκμοξ πμο έπεζ επελενβαζηεί ηαζ δ 

Γναιιαηεία ηδξ φιααζδξ βζα ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα υζμκ αθμνά ηδκ εθανιμβή ηδξ, αθθά ηαζ μ 

ΟΟΑ βζα ηδκ πενζααθθμκηζηή ηαηάζηαζδ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ ημο. Έπμοκ ακαθδθεεί ηαζ άθθεξ 

ζπεηζηέξ πνςημαμοθίεξ ζε εεκζηυ επίπεδμ άθθςκ ηναηχκ, έηζζ χζηε έπεζ οπάνπεζ δ απαναίηδηδ 

ειπεζνία βζα ηδκ επζθμβή ηαζ αλζμθυβδζδ ημο πθέμκ ηαηάθθδθμο βζα ηδκ Δθθάδα ζοζηήιαημξ δεζηηχκ. 

Σδκ αλζμθυβδζδ πνέπεζ κα ηάκεζ μ θμνέαξ πμο είκαζ ανιυδζμξ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ζηναηδβζηήξ ηαζ 

μ μπμίμξ εα έπεζ ηδκ εοεφκεζ ηδξ παναημθμφεδζήξ ηδξ. Οζ δείηηεξ πμο εα επζθεβμφκ είκαζ πνήζζιμ κα 

εθανιμζημφκ πεζναιαηζηά βζα ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ ηαηυπζκ, αθμφ αλζμθμβδεεί δ 

απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ, κα ηαεζενςεμφκ ςξ δζανηέξ ζφζηδια πμο ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα εα 

δδιμζζεφεζ ζπεηζηέξ εηεέζεζξ αλζμθυβδζδξ. 

 

 

8.4. Δξαζθάλιζη και διάθεζη οικονομικών πόπων 
 

Σηόρνο: Η εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθώλ αλαγθώλ θαη ε εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθώλ 

πόξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Σηξαηεγηθήο θαη ησλ Σρεδίσλ Δξάζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ην ζρεηηθό 

ρξνλνδηάγξακκα θαη όιεο ηηο πηπρέο ηεο εθαξκνγήο ηνπ. 

 

 

8.4.1. Πξνζδηνξηζκόο θαη εμαζθάιηζε νηθνλνκηθώλ πόξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο 

 

Σηόρνο: Ο πνμζδζμνζζιυξ ηςκ μζημκμιζηχκ ακαβηχκ ηάεε δνάζδξ ηαζ δ ελαζθάθζζδ ηςκ ζπεηζηχκ 

πυνςκ πμο απαζηεί ηαεαοηή δ εθανιμβή ηδξ ηναηδβζηήξ ηαζ ηςκ πεδίςκ Γνάζδξ 

 

 

Βαζζημί άλμκεξ δνάζδξ: 

 

 Οζημκμιζηή αλζμθυβδζδ ηςκ απαζημφιεκςκ δνάζεςκ ηαζ μζημκμιζηυξ πνμβναιιαηζζιυξ ηδξ 

εθανιμβήξ ημοξ 
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 Πνμζδζμνζζιυξ ηυζημοξ ηαζ μθεθχκ απυ ηδκ εθανιμβή ηδξ ηναηδβζηήξ, ηυζμ ζημ δδιυζζμ, υζμ 

ηαζ ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα 

 Δλαζθάθζζδ ηςκ απαζημφιεκςκ πυνςκ απυ ημκ εεκζηυ πνμτπμθμβζζιυ ηαζ άθθεξ πζεακέξ πδβέξ 

(π.π. δζεεκείξ θμνείξ, ζδζςηζηυξ ημιέαξ ηθπ) 

 

8.4.2. Δπέλδπζε ηθαλώλ πόξσλ γηα αλάπηπμε έξεπλαο, ππνδνκήο, νξγάλσζεο θαη ξνήο 

πιεξνθνξηώλ, επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο 

 

Σηόρνο: Ζ δζάεεζδ ηςκ πυνςκ πμο είκαζ απαναίηδημζ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ ααζζηήξ ηαζ εθανιμζιέκδξ 

ένεοκαξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, ηδκ ακάπηολδ ηαζ ζοκηήνδζδ ηδξ απαναίηδηδξ 

ακενχπζκδξ ηαζ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ, ηδκ μνβάκςζδ ηαζ δζάεεζδ ηςκ ζπεηζηχκ πθδνμθμνζχκ, 

ηαεχξ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ ηδξ εοαζζεδημπμίδζδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ ημο ημζκμφ ζε εέιαηα δζαηήνδζδξ 

ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ. 

 

Ζ δζελαβςβή ζμαανήξ ένεοκαξ ζε πμζηίθμοξ ημιείξ, ααζζημφξ ηαζ παναβςβζημφξ, ζδίςξ ζημ πχνμ 

ηδξ ηαλζκμιζηήξ, ηδξ μζημθμβίαξ, ηδξ βεκεηζηήξ, ηδξ βεςπμκίαξ, ηδξ δαζμπμκίαξ, ηδξ γςμημιίαξ, ηδξ 

αθζείαξ, ηδξ ηηδκμηνμθίαξ, ημο ημονζζιμφ, ηδξ αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ, ηδξ ακηζννοπακηζηήξ 

ηεπκμθμβίαξ, ηδξ εκένβεζαξ ηαζ ημο ηοκδβζμφ, είκαζ ακαβηαία βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ. Σα ζπεηζηά ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα είκαζ δοκαηυ κα δζελάβμκηαζ απυ δδιυζζα 

ενεοκδηζηά ζδνφιαηα ηαζ ΑΔΗ, αθθά ηαζ απυ άθθμοξ θμνείξ, υπςξ ΜΚΟ, ζδζςηζηά ζδνφιαηα ηθπ. Δίκαζ 

ακαβηαία δ αλζμθυβδζδ ηαζ εηηίιδζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ιεβεεχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ένεοκα ζημ 

πχνμ αοηυκ, έηζζ χζηε κα ζπεδζαζηεί απμηεθεζιαηζηά δ ενεοκδηζηή πμθζηζηή ηαζ κα ελαζθαθζζημφκ μζ 

ζπεηζημί πυνμζ απυ ημκ εεκζηυ πνμτπμθμβζζιυ ηαζ άθθα εονςπασηά ηαζ δζεεκή πνδιαημδμηζηά ιέζα. 

Ζ πνδιαημδυηδζδ ηδξ ένεοκαξ είκαζ απαναίηδημ κα πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδ ζοκηήνδζδ ηδξ ακηίζημζπδξ 

οπμδμιήξ, ηδκ ελαζθάθζζδ ημο ενεοκδηζημφ δοκαιζημφ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ, δζάεεζδ ηαζ δζάποζδ ηςκ 

δεδμιέκςκ ηαζ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ, είηε ιε ηδ ιμνθή αάζεςκ δεδμιέκςκ, είηε ιε ηδ ιμνθή 

εηδυζεςκ, εκδιενςηζηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηθπ. 

 

 

8.4.3. Δμαζθάιηζε ηθαλώλ πόξσλ γηα αληηζηαζκηζηηθά κέηξα (θίλεηξα, απνδεκηώζεηο θιπ) 

 

Σηόρνο: Ζ ελαζθάθζζδ ηςκ πυνςκ εηείκςκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ απμγδιίςζδ εζβυιεκςκ πμθζηχκ 

απυ ηδκ εθανιμβή ηδξ ηναηδβζηήξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηζκήηνςκ βζα δνάζεζξ ζοιααηέξ ιε ηζξ 

απαζηήζεζξ ηδξ ηναηδβζηήξ ηαζ ηςκ πεδίςκ Γνάζδξ. 

 

 Ονζζιέκεξ απυ ηζξ δνάζεζξ πμο πνμαθέπεζ δ πανμφζα ζηναηδβζηή απαζημφκ ηδκ πανμπή 

απμγδιζχζεςκ ζε πμθίηεξ ή θμνείξ πμο πζεακυκ είβμκηαζ, ηαεχξ ηαζ μζημκμιζηχκ ηζκήηνςκ βζα ηδκ 

πνμχεδζδ ηςκ δνάζεςκ ηαζ ζοιιεημπή ημοξ ζε αοηέξ. Οζ ζπεηζημί πυνμζ ιπμνεί κα ελαζθαθζζημφκ 

απυ ημκ ηναηζηυ πνμτπμθμβζζιυ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα ηαηά πενίπηςζδ μθέθδ πμο εα πνμηφρμοκ 

απυ ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ίδζςκ ή άθθςκ δνάζεςκ ζπεηζηχκ ιε ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, έπεζηα απυ 

ηδκ πνμακαθενεείζα ζπεηζηή μζημκμιζηή ακάθοζδ. 

 

 

8.4.4. Δμαζθάιηζε ηθαλώλ πόξσλ γηα ιεηηνπξγία απαηηνύκελσλ κεραληζκώλ 

 

Σηόρνο: Ζ μζημκμιζηή ζηήνζλδ ηαζ αοημκμιία ηςκ ιδπακζζιχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ 

ηναηδβζηήξ. 

 

 Οζ δζμζηδηζημί, ενεοκδηζημί ηαζ άθθμζ ιδπακζζιμί πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηζξ επζιένμοξ 

δνάζεζξ ηδξ πανμφζαξ ζηναηδβζηήξ είκαζ απαναίηδημ κα είκαζ αοηυκμιμζ, μζημκμιζηά ηαζ δζμζηδηζηά, 

έηζζ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα οθμπμζμφκ ηα πνμβνάιιαηά ημοξ ιε ηαπφηδηα ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα. 

Οζ ίδζμζ μζ ιδπακζζιμί εα ιπμνμφκ επίζδξ κα ελαζθαθίγμοκ πνυζεεημοξ πυνμοξ απυ πνμβνάιιαηα ηδξ 

Δ.Δ. ηαζ άθθα δζεεκή ηαζ εεκζηά πνδιαημδμηζηά υνβακα. 


