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Το έργο «Προτεραιότητα στη Φύση» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active
citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Green Tank.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το
Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα
στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και
στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση
της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν
αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Δείτε περισσότερα: www.activecitizensfund.gr
Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:
Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός
Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που
δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των
οποίων είναι και η Ελλάδα.
Τη διαχείριση του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το
Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Δείτε περισσότερα: www.eeagrants.org
Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ιδρύθηκε το 1972 από τον Πρόδρομο – Μποδοσάκη Αθανασιάδη, ο οποίος
αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την προώθηση της εκπαίδευσης, της υγείας και της
προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά
ευπαθείς ομάδες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα
στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσής του ως σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από €450
εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην
εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της
προστασίας του περιβάλλοντος.
Δείτε περισσότερα: www.bodossaki.gr
Σχετικά με το SolidarityNow:
Το SolidarityNow (SN) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για να
ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και
περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού βρίσκονται στην
Αθήνα, ενώ εκτεταμένες δράσεις υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα. Όραμα του
οργανισμού είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν
μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς
στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών
βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των
πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι
σήμερα 300.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω
δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω των δωρεών του, το SN έχει μέχρι
σήμερα υποστηρίξει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίηση 73 προγραμμάτων,
συνολικού ύψους 14,4 εκ. ευρώ.
Δείτε περισσότερα: www.solidaritynow.org/
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Σύνοψη
Τα επιστημονικά δεδομένα για την κατάσταση της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο καταδεικνύουν ότι η φύση βρίσκεται υπό απειλή και μαζί η ανθρώπινη
υγεία και ευημερία (Κεφάλαιο Ι). Η πανδημία του COVID-19, εξάλλου, ανέδειξε με τραγικό
τρόπο πόσο ισχυρή και συγχρόνως πόσο ευάλωτη είναι η σχέση ανθρώπου και φύσης. Είναι
ενθαρρυντικό, όμως, ότι στις ίδιες εκθέσεις και αναφορές που η επιστημονική κοινότητα
παρουσιάζει τη δραματική κατάσταση της φύσης, εντοπίζονται και οι προτάσεις για την
ανταπόκριση που απαιτείται. Αν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία, τη βιώσιμη
διαχείριση και την αποκατάσταση της φύσης, υποστηρίζουν οι επιστήμονες, τότε η φύση
μπορεί να ανακάμψει.
Το 2020 είχε χαρακτηριστεί ως η χρονιά της βιοποικιλότητας, καθώς αναμενόταν ότι η
παγκόσμια κοινότητα, στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη Βιολογική Ποικιλότητα, θα
συμφωνούσε σε ένα νέο πλαίσιο πολιτικών και μέτρων για τη βιοποικιλότητα. Λόγω όμως της
εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19, οι σχετικές διαπραγματεύσεις καθυστέρησαν. Η
επισκόπηση των εξελίξεων στην πολιτική για τη διατήρηση της φύσης φανερώνουν από τη μία
ότι η επιστημονικά τεκμηριωμένη οικολογική κρίση αναγνωρίζεται και σε πολιτικό επίπεδο και
από την άλλη ότι γίνεται όλο και πιο σαφές πως για την αντιμετώπισή της απαιτούνται ριζικές
αλλαγές (Κεφάλαιο ΙΙ). Στοίχημα παραμένει ακόμα ο χρόνος ανταπόκρισης και ο βαθμός
εφαρμογής των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται.
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα έκθεση αξιολογεί τη δράση της Ελλάδας για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας, με σημείο αφετηρίας την έγκριση της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για τη
Βιοποικιλότητα το 2014 μέχρι το 2020. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η πρόοδος υλοποίησης για
κάθε μία από τις δράσεις – ενέργειες που προβλέπει το πρώτο Σχέδιο Δράσης εφαρμογής της
ανά γενικό και ειδικό στόχο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα (Κεφάλαιο ΙΙΙ &
Παράρτημα). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανά ειδικό στόχο παρουσιάζονται στον
ακόλουθο πίνακα.
Γενικός και Ειδικός Στόχος της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα

Αξιολόγηση

Γενικός Στόχος 1: Αύξηση της διαθέσιμης γνώσης για την εκτίμηση της κατάστασης της
βιοποικιλότητας
Ειδικός Στόχος1.1 Η διασφάλιση της πρόσβασης στην επιστημονική γνώση (για τα είδη
χλωρίδας και πανίδας) και η συμπλήρωση κενών στα επιστημονικά δεδομένα
Ειδικός Στόχος1.2 Διασφάλιση της πρόσβασης σε γνώση και πληροφορίες σχετικά με
δράσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την παρακολούθηση της εφαρμογής
της Εθνικής στρατηγικής.
Γενικός Στόχος 2 Διατήρηση του εθνικού φυσικού κεφαλαίου και αποκατάσταση των
οικοσυστημάτων
Ειδικός Στόχος 2.1 Διατήρηση ειδών και τύπων οικοτόπων στα Ελληνικά χερσαία και
θαλάσσια οικοσυστήματα με στόχο την αειφορία
Ειδικός Στόχος 2.2. Αποκατάσταση σημαντικών ειδών και τύπων οικοτόπων
Γενικός Στόχος 3 Οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών
και ενίσχυση των ωφελειών από τη διαχείριση τους
Ειδικός Στόχος 3.1 Αποτελεσματική οργάνωση της διοίκησης και της διαχείρισης των
προστατευόμενων περιοχών και εφαρμογή προληπτικών μέτρων σε προστατευόμενες
περιοχές
Ειδικός Στόχος 3.2 Εφαρμογή υποδειγματικών και καινοτόμων πρακτικών διατήρησης
και διαχείρισης
Ειδικός Στόχος 3.3 Οριοθέτηση, πιθανή ένταξη των οικολογικών διαδρόμων σε ειδικό
καθεστώς και αποτελεσματική διαχείρισή τους
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Γενικός Στόχος 4 Διατήρηση των γενετικών πόρων της Ελλάδας – Ρυθμίσεις Πρόσβασης στους
γενετικούς πόρους – Δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των ωφελειών που θα προκύψουν από
τη χρήση τους
Ειδικός Στόχος 4.1 Η διασφάλιση πρόσβασης στις επιστημονικές καταγραφές των
γενετικών πόρων και η συμπλήρωση κενών στα επιστημονικά δεδομένα
Ειδικός Στόχος 4.2. Η διατήρηση των γενετικών πόρων της χώρας επί τόπου (in situ)
και εκτός τόπου (ex situ)
Ειδικός Στόχος 4.3 Η θεσμοθέτηση της πρόσβασης στους γενετικούς πόρους και του
δίκαιου και ισότιμου καταμερισμού των ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση των
γενετικών πόρων
Ειδικός Στόχος 4.4 Βιοποικιλότητα και Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί
Γενικός Στόχος 5 Ενίσχυση της συνέργειας των κύριων τομεακών πολιτικών με τη διατήρηση
της βιοποικιλότητας – θέσπιση κινήτρων
Ειδικός Στόχος 5.1 Αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των στόχων διατήρησης της
βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού
Ειδικός Στόχος 5.2 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων μεγάλων έργων υποδομής
Ειδικός Στόχος 5.3 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων οικιστικής και
βιομηχανικής ανάπτυξης (περιλαμβάνεται η συμβατική παραγωγή ενέργειας)
Ειδικός Στόχος 5.4 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων τουρισμού
Ειδικός Στόχος 5.5 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων γεωργίας,
κτηνοτροφίας, δασοπονίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών
Ειδικός Στόχος 5.6 Διασφάλιση συμβατότητας των έργων και δραστηριοτήτων
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
Ειδικός Στόχος 5.7 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων εξόρυξης
Ειδικός Στόχος 5.8 Διασφάλιση συμβατότητας άλλων χρήσεων φυσικών πόρων
(κυνήγι, συλλογή ειδών, ερασιτεχνική αλιεία κ.λπ.)
Γενικός Στόχος 6 Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου
Ειδικός Στόχος 6.1 Ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της διατήρησης της ποικιλότητας
του τοπίου σε όλες τις τομεακές πολιτικές
Ειδικός Στόχος 6.2 Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου και στοιχείων της υπαίθρου
και εκτός προστατευόμενων περιοχών
Ειδικός Στόχος 6.3 Διατήρηση των Γεωτόπων και της βιοποικιλότητάς τους
Γενικός Στόχος 7 Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα λόγω της
κλιματικής αλλαγής
Ειδικός Στόχος 7.1 Διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη
βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές λειτουργίες
Ειδικός Στόχος 7.2 Ενίσχυση των δυνατοτήτων επιμέρους στοιχείων της
βιοποικιλότητας να αποκριθούν αποτελεσματικά (climate change adaptation) στην
κλιματική αλλαγή
Ειδικός Στόχος 7.3 Μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από δράσεις
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής
Ειδικός Στόχος 7.4 Ενίσχυση του ρόλου των δασών στην άμβλυνση των επιδράσεων της
κλιματικής αλλαγής
Γενικός Στόχος 8 Προστασία της βιοποικιλότητας από τα εισβλητικά / χωροκατακτητικά
ξεκινά είδη (invasive alien species)
Ειδικός Στόχος 8.1 Πρόληψη, έγκαιρη ανίχνευση, και έλεγχος εισαγωγής και εξάπλωσης
των ειδών εισβολέων
Ειδικός Στόχος 8.2 Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από τα
χωροκατακτητικά είδη
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Γενικός Στόχος 9 Ενίσχυση της διεθνούς και διακρατικής συνεργασίας για την προστασία της
βιοποικιλότητας
Ειδικός Στόχος 9.1 Ουσιαστική ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διεθνούς,
περιφερειακής και διακρατικής συνεργασίας υπέρ της βιοποικιλότητας και των
υπηρεσιών των οικοσυστημάτων
Ειδικός Στόχος 9.2 Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας
Γενικός Στόχος 10 Αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας
διοίκησης σε σχέση με την προστασία της βιοποικιλότητας
Ειδικός Στόχος 10.1 Βελτίωση της δημόσιας διοίκησης σε θέματα οργανωτικά,
επιστημονικά και σε θέματα διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την
αποτελεσματικότερη εφαρμογή πολιτικών, μέτρων και νομοθεσίας για τη
βιοποικιλότητα
Ειδικός Στόχος 10.2 Διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας
Γενικός Στόχος 11 Ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας στο αξιακό σύστημα της
κοινωνίας
Ειδικός Στόχος 11.1 Ενσωμάτωση θεμάτων βιοποικιλότητας στην τυπική και μη τυπική
εκπαίδευση και ανάδειξη της αξίας της βιοποικιλότητας
Ειδικός Στόχος 11.2 Προώθηση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας

και

Γενικός Στόχος 12 Συμμετοχή της κοινωνίας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας
Ειδικός Στόχος 12.1 Θεσμοθέτηση της συνεργασίας των κοινωνικών και επιστημονικών
ομάδων, καθώς και του κοινού και της δημόσιας διοίκησης στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων και ελέγχου της υλοποίησης τους
Ειδικός Στόχος 12.2 Προαγωγή της υπευθυνότητας των επιχειρήσεων ως προς την
προστασία της βιοποικιλότητας
Γενικός Στόχος 13 Αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και προβολή της
αξίας της ελληνικής βιοποικιλότητας
Ειδικός Στόχος 13.1 Αποτίμηση των λειτουργιών / υπηρεσιών των οικοσυστημάτων
από κοινωνική και οικονομική σκοπιά
Ειδικός Στόχος 13.2 Προβολή της αξίας της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών που
προσφέρουν η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα
Ειδικός Στόχος 13.3 Προώθηση και διατήρηση των «φυσικών πράσινων υποδομών»
Πίνακας 1. Αξιολόγηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του 1ου Σχεδίου
Δράσης κατά την πρώτη περίοδο υλοποίησης της, 2014-2020.
Κόκκινο: μηδαμινή πρόοδος, Πορτοκαλί: μερική πρόοδος, Πράσινο: σημαντική πρόοδος

Από την αξιολόγηση της πρώτης περιόδου υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη
Βιοποικιλότητα και του Σχεδίου Δράσης (2014-2020), προκύπτουν τα ακόλουθα
συμπεράσματα (Κεφάλαιο ΙV):





Κανένας γενικός ή ειδικός στόχος της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα δεν
παρουσιάζει σημαντική πρόοδο.
Η Ελλάδα συμβαδίζει με τις διεθνείς τάσεις σχετικά με την ανεπάρκεια των μέτρων
ανάσχεσης της απώλειας της βιοποικιλότητας.
Ακόμα και στους στόχους που συνδέονται με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας η πρόοδος
που σημειώνεται είναι μερική.
Μερική ή μηδαμινή πρόοδος σημειώνεται στην αντιμετώπιση νέων απειλών και
προκλήσεων καθώς και στην προώθηση νέων προσεγγίσεων.
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Οι στόχοι που παρουσιάζουν τη μικρότερη πρόοδο στην εφαρμογή είναι αυτοί που
αφορούν στις συνέργειες και την οριζόντια ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στους
παραγωγικούς τομείς.
Η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα δεν έχει προς το παρόν αποτελέσει μοχλό για
τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας.
Ο συντονιστικός και εποπτικός ρόλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΥΠΕΝ) απουσιάζει.
Αν και η πολιτεία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις στην
υλοποίηση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης, σημειώνεται μεγάλο ενδιαφέρον και
δραστηριοποίηση από άλλους εμπλεκόμενους φορείς, ωστόσο οι δράσεις αυτές είναι
μεμονωμένες.

Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη
Βιοποικιλότητα και του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης μπορούν να συνδράμουν στην
ενίσχυση της εθνικής πολιτικής για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας Μία τέτοια
ενισχυμένη εθνική πολιτική θα είναι αντάξια του φυσικού πλούτου της χώρας.
Με δεδομένο ότι η εθνική πολιτική για τη βιοποικιλότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις
διεθνείς και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, κατά το επόμενο διάστημα η Ελλάδα πρέπει να
υποστηρίξει σθεναρά την τελική διαμόρφωση ενός φιλόδοξου παγκόσμιου πλαισίου για
τη βιοποικιλότητα μετά το 2020.
Παράλληλα, η πολιτεία, με ευθύνη του ΥΠΕΝ, πρέπει να προχωρήσει, χωρίς καθυστέρηση, στην
έγκαιρη κατάρτιση και έγκριση του δεύτερου πενταετούς Σχεδίου Δράσης για τη
Βιοποικιλότητα, κι αμέσως μετά στην ενεργοποίηση για την υλοποίησή του. Σε αυτό το
πλαίσιο προτείνονται τα ακόλουθα:


Το νέο Σχέδιο Δράσης πρέπει να οδηγήσει στην εφαρμογή υφιστάμενων
δεσμεύσεων με στόχο την ενίσχυση της διατήρησης της φύσης. Η Ελλάδα διαθέτει
ευρύ πλέγμα θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, το οποίο εφαρμόζεται πλημμελώς. Η
συνεπής υλοποίηση δεσμεύσεων, όπως είναι ο πλήρης χαρακτηρισμός των
προστατευόμενων περιοχών, η κατάρτιση του κτηματολογίου και η κύρωση των δασικών
χαρτών είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη σημαντικής προόδου για τη διατήρηση
της φύσης.



Στοχευμένη ανταπόκριση απαιτείται για τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση νέων
απειλών, όπως είναι τα ξενικά εισβλητικά είδη και την υιοθέτηση ολιστικών
προσεγγίσεων, με την ανάληψη δράσεων για τη διατήρηση των γενετικών πόρων αλλά
και την ενσωμάτωση δράσεων για την προστασία του τοπίου, καθώς μέχρι σήμερα μόνο
μερική πρόοδος σημειώνεται στους τομείς αυτούς.



Μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αποκατάσταση της φύσης, ειδικά στον τομέα
των φυσικών υποδομών, αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Με αυτόν τον
τρόπο θα επιτευχθεί όχι μόνο αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημικών λειτουργιών (π.χ.
αντιπλημμυρική προστασία) αλλά θα αναδειχθούν νέες ευκαιρίες που προκύπτουν για
κλάδους της οικονομίας που μέχρι σήμερα δεν έχουν δοκιμαστεί σε αυτή την προσέγγιση.



Πέρα από τις παραπάνω δράσεις, το νέο Σχέδιο Δράσης πρέπει να συμπεριλάβει
δράσεις που θα αναδείξουν ότι οι προστατευόμενες περιοχές μπορούν να
αποτελέσουν πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης. Συνεπώς, θα πρέπει να προβλέπει
συγκεκριμένες δράσεις επικοινωνίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης για την αξία της
βιοποικιλότητας, παράλληλα με δράσεις για τη δημιουργία μίας εθνικής εταιρικής
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ταυτότητας για τη φύση (π.χ. Nature Greece), η οποία θα αποδώσει προστιθέμενη αξία σε
τοπικά προϊόντα και θα φέρει νέες ευκαιρίες στον τουρισμό.


Προώθηση του μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας μέσω της
ενσωμάτωσης της βιοποικιλότητας στις τομεακές πολιτικές. Το νέο Σχέδιο Δράσης
πρέπει να οδηγήσει στην ενίσχυση των συνεργειών με τον χωρικό σχεδιασμό και τον
πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, κοκ. Ενδεικτικά, ενσωματώνοντας μετρήσιμους στόχους
για μείωση της χρήσης χημικών και των πιο επιβλαβών φυτοφαρμάκων κατά 50% και
αύξησης του ποσοστού των εκτάσεων που καλλιεργούνται βιολογικά σε τουλάχιστον 25%,
σε συμμόρφωση με τους αντίστοιχους στόχους της νέας ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη
βιοποικιλότητα, μπορεί να επιταχυνθεί η στροφή της ελληνικής γεωργίας σε βιώσιμες
πρακτικές.



Άμεση κατάρτιση του νέου Σχεδίου Δράσης ώστε να κατευθύνει με δεσμευτικό
τρόπο τον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και του
Ταμείου Ανάκαμψης. Καθώς οι τομείς των υποδομών, της γεωργίας και της αλιείας της
χώρας μας είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένοι από την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών
πόρων, η ενσωμάτωση δράσεων για τη διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας
πρέπει να εξασφαλιστεί ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού της νέας προγραμματικής
περιόδου. Η χρονική σύμπτωση της κατάρτισης του νέου πενταετούς Σχεδίου Δράσης για
τη Βιοποικιλότητα, με τον σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, του Στρατηγικού Σχεδίου
για την Αγροτική Ανάπτυξη και του Ταμείου Ανάκαμψης δίνουν στην Ελλάδα μία σπάνια
ευκαιρία να σχεδιάσει τον μετασχηματισμό της εθνικής οικονομίας στη βάση της
βιωσιμότητας. Με έγκαιρο σχεδιασμό η Ελλάδα μπορεί να πετύχει ακόμα και νωρίτερα από
το προβλεπόμενο (2024) τη δέσμευση του 7,5% των ευρωπαϊκών πόρων ετησίως στη
διατήρηση της βιοποικιλότητας.



Ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο της πολιτικής
για τη φύση. Στις εν εξελίξει ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές εξελίξεις, η Ελλάδα θα
πρέπει να επιδείξει ηγετικό ρόλο, αντάξιο με τον πλούτο της βιοποικιλότητας που διαθέτει.

Για όλα τα παραπάνω το ΥΠΕΝ πρέπει να αναλάβει τον συντονιστικό και εποπτικό ρόλο του
αναλαμβάνοντας σχετικές πρωτοβουλίες για συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων
υπουργείων και δικτύωση των εμπλεκόμενων φορέων. Παράλληλα, πρέπει να δημιουργήσει
ένα αξιόπιστο σύστημα τακτικής παρακολούθησης της πορείας εφαρμογής της Εθνικής
Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του νέου Σχεδίου Δράσης.
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I. Η κατάσταση της φύσης
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στο πλαίσιο της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής για τη
Βιοποικιλότητα ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας: «η ανθρωπότητα εξαπολύει πόλεμο κατά της
φύσης»1. Η δραματική αυτή φράση αποτυπώνει την οικολογική κρίση που εξελίσσεται μπροστά
στα μάτια μας.
Η επιστημονική κοινότητα καταγράφει εδώ και χρόνια ανησυχητικά δεδομένα κρούοντας τον
κώδωνα του κινδύνου για την απώλεια της βιοποικιλότητας2 και προειδοποιεί για τις
επιπτώσεις. Σήμερα, όμως, τα δεδομένα είναι πιο ανησυχητικά από ποτέ. Το 2019 τα
συμπεράσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης της κατάστασης της φύσης, τα οποία εγκρίθηκαν
από τη Διακυβερνητική Πλατφόρμα Επιστήμης και Πολιτικής του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα
και τα Οικοσυστήματα (IPBES) αποτυπώνουν το μέγεθος της κρίσης3.
Περισσότερα από ένα εκατομμύριο είδη, από τα οκτώ εκατομμύρια που έχουν ήδη
αναγνωριστεί, απειλούνται με εξαφάνιση. Η αναλογία ανεβαίνει στο ένα στα τέσσερα αν η
αναφορά εστιάσει στα είδη που έχουν μελετηθεί σε μεγαλύτερο βάθος. Ο ρυθμός των αλλαγών
που καταγράφονται στη φύση τα τελευταία 50 χρόνια δεν έχει προηγούμενο στην ανθρώπινη
ιστορία:
 το 75% της επιφάνειας της γης έχει αλλοιωθεί,
 το 66% των ωκεανών υπόκειται σε σημαντικές μεταβολές ή πιέσεις,
 το 85% των υγρότοπων έχει εξαφανιστεί.
Οι αλλαγές αυτές στις χρήσεις γης και θάλασσας καθώς και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών
πόρων, αλλά και η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και τα ξενικά εισβλητικά είδη οδηγούν στην
απώλεια του πλούτου και της ποικιλίας της βιοποικιλότητας και μαζί στον κίνδυνο να χαθεί το
πλέγμα που διατηρεί τη ζωή στον πλανήτη. Κι αυτό γιατί η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων
οδηγεί στην απώλεια των λειτουργιών και υπηρεσιών που παρέχουν, από τις οποίες εξαρτάται
η ευημερία της κοινωνίας και η λειτουργία της οικονομίας.
Η Ευρώπη δεν αποτελεί εξαίρεση στην παραπάνω δεινή παγκόσμια εικόνα. Στην πιο πρόσφατη
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής4 που βασίζεται στην πιο αναλυτική τεχνική έκθεση του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος5 καταγράφεται μία συνεχιζόμενη επιδείνωση της
κατάστασης της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το 81% των τύπων οικοτόπων και το 63% των ειδών που προστατεύονται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο βρίσκονται σε ανεπαρκή ή κακή κατάσταση διατήρησης ενώ μόνο για το 9% των
τύπων οικοτόπων και το 6% των ειδών καταγράφονται αυξητικές τάσεις. Η κατάσταση για
όλα τα είδη πτηνών στην Ευρώπη είναι λίγο καλύτερη, με περίπου τα μισά είδη (47%) να
βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Την ίδια στιγμή όμως, οι τάσεις των
αναπαραγωγικών πληθυσμών για τα προηγούμενα 12 χρόνια είναι φθίνουσες για το 30% των
ειδών.
Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ. 2020. Secretary-General's remarks to United Nations Biodiversity Summit [as delivered].
(30.09.2020) https://cutt.ly/IhWiGyP
2 Η βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία των μορφών ζωής στον πλανήτη και αφορά σε τρία επίπεδα: τα οικοσυστήματα,
τα είδη και τα γονίδια.
3 IPBES. 2019, Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental SciencePolicy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBES secretariat, Bonn, Germany. https://cutt.ly/NhWiBpa
4 Ευρωπαϊκής Επιτροπή. 2020. Η κατάσταση της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. COM(2020) 635 final.
https://cutt.ly/WhWi8Kp. Τα δεδομένα προκύπτουν από τις εξαετείς εκθέσεις που συμπληρώνει τα κράτη μέλη κατ’
εφαρμογή των δύο πιο βασικών οδηγιών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, της οδηγίας για τα
άγρια πτηνά (2009/147/ΕΚ) και για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ), τα οποία επεξεργάζεται ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Περιβάλλοντος. Η πιο πρόσφατη περίοδος αναφοράς είναι η εξαετία 2013-2018.
5 ΕΕΑ. 2020. The state of nature in the EU: Results from reporting under the nature directives 2013-2018. Report
10/2020. https://cutt.ly/hhWowd2.
1
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Οι απειλές και οι πιέσεις που καταγράφονται στην Ευρώπη είναι επίσης ευθυγραμμισμένες με
την παγκόσμια εικόνα. Η εντατική γεωργία αποτελεί την κορυφαία απειλή και πίεση τόσο για
τους οικοτόπους όσο και για τα είδη. Πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η Κοινή Αγροτική
Πολιτική και οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα δεν είναι
ευθυγραμμισμένοι.6 Ακολουθούν οι υδρολογικές μεταβολές, η οικιστική, εμπορική, βιομηχανική
και τουριστική ανάπτυξη και η ρύπανση. Οι μη βιώσιμες πρακτικές δασοκομίας, η παράνομη
θανάτωση, η θήρα και η τυχαία θανάτωση για τα πουλιά και η υπερ-αλίευση για τα ψάρια
καταγράφονται επίσης στις σημαντικές απειλές για τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη.
Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι καλύτερη σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όμως
μεγάλο μέρος της ελληνικής βιοποικιλότητας βρίσκεται υπό απειλή.7 Τα Διαγράμματα 1 και 2
που ακολουθούν αποτυπώνουν την κατάσταση των τύπων οικοτόπων και των ειδών,
αντίστοιχα.
Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση για την κατάσταση της φύσης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση προκύπτει ότι περίπου οι μισοί τύποι οικοτόπων, 48%, στην Ελλάδα
βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ενώ στο σύνολο της ΕΕ-28 το ποσοστό
αυτό είναι μόλις 15%. Αν και σημαντικά λιγότεροι τύποι οικοτόπων στην Ελλάδα βρίσκονται σε
κακή κατάσταση, 6%, σε σύγκριση με εκείνους στην ΕΕ-28, 36%, ένα σημαντικό ποσοστό 36%
παραμένει σε ανεπαρκή κατάσταση διατήρησης. Τα στοιχεία επίσης καταγράφουν ότι ένα
μεγάλο μέρος εκείνων των οικοτόπων στην Ελλάδα (60%) που βρίσκεται σε μη ικανοποιητική
κατάσταση διατήρησης παρουσιάζει σταθερή (60%) ή αυξανόμενη τάση (31%).

Διάγραμμα 1: Η κατάσταση διατήρησης των ευρωπαϊκά προστατευόμενων τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα
και την ΕΕ -28. Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.

Η κατάσταση των ειδών στην Ελλάδα, αν και πάλι λίγο καλύτερη από αυτή της ΕΕ-28, δεν
παρουσιάζει τόσο μεγάλες διαφοροποιήσεις, ειδικά καθώς το 42% των ειδών τόσο στην
Ελλάδα όσο και στην ΕΕ-28 βρίσκεται σε ανεπαρκή κατάσταση διατήρησης. Το ποσοστό των
ειδών που βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης στην Ελλάδα είναι 35% σε
σύγκριση με 27% που αφορά την ΕΕ-28, ενώ, αντίστοιχα το 13% σε σύγκριση με το 21%
Ενδεικτικά: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2019. Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes and
biodiversity. https://cutt.ly/WhWoobG, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 2020. Βιοποικιλότητα των γεωργικών
εκτάσεων: η συμβολή της ΚΓΠ δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τη μείωσή της. Ειδική Έκθεση 13/2020.
https://cutt.ly/XhWos3f
7 Στοιχεία για την κατάσταση της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα παρουσιάζονται επίσης και στις εκθέσεις για την
Κατάσταση του Περιβάλλοντος που δημοσίευσε το ΕΚΠΑΑ. ΕΚΠΑΑ. 2018. Ελλάδα - Η κατάσταση του περιβάλλοντος
2018. https://cutt.ly/RhWoWcb. ΕΚΠΑΑ. 2020. Ελλάδα - Η κατάσταση του περιβάλλοντος 2019.
https://cutt.ly/ghWoDUE
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βρίσκεται σε κακή κατάσταση διατήρησης. Για ένα 10% των ειδών τόσο στην Ελλάδα όσο και
στην Ευρώπη η κατάσταση κρίνεται άγνωστη, κυρίως λόγω έλλειψης επαρκών δεδομένων. Τα
στοιχεία για τους πληθυσμούς των ειδών σε μη ικανοποιητική κατάσταση καταγράφεται
φθίνουσα τάση για το 36% των ειδών και σταθερή για το 12%. Μόνο για 4% των ειδών η τάση
παρουσιάζεται αυξανόμενη, ενώ άγνωστη είναι η τάση για το 48% των ειδών.

Διάγραμμα 2: Η κατάσταση διατήρησης των ευρωπαϊκά προστατευόμενων ειδών στην Ελλάδα και την ΕΕ28. Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Παρόμοια είναι και η κατάσταση των πτηνών. Τα Διαγράμματα 3 και 4 που ακολουθούν
παρουσιάζουν τις βραχυπρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες τάσεις των αναπαραγωγικών
πληθυσμών συγκριτικά στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28. Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση
καταγράφεται λόγω του γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των αναπαραγωγικών πτηνών στην
Ελλάδα παρουσιάζει σταθερές τάσεις εξετάζοντας είτε την πορεία των τελευταίων 12 ετών, με
ποσοστό 60% σε σύγκριση με 28% στην ΕΕ-28, είτε την πορεία των τελευταίων 38 ετών, με
ποσοστό 42% έναντι 18% στην ΕΕ-28.

Διάγραμμα 3: Βραχυπρόθεσμες τάσεις (2007-2018) των αναπαραγωγικών πληθυσμών πτηνών στην
Ελλάδα και την ΕΕ - 28. Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
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Διάγραμμα 4: Μακροπρόθεσμες τάσεις (1980-2018) των αναπαραγωγικών πληθυσμών πτηνών στην
Ελλάδα και την ΕΕ-28. Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Δίχως διαφοροποίηση από τις διεθνείς τάσεις, και στην Ελλάδα οι σημαντικότερες πιέσεις και
απειλές για τους οικοτόπους αλλά και τα είδη αφορούν στις αλλαγές χρήσεων γης και
ειδικότερα ανήκουν στην κατηγορία απειλών από τη γεωργία για το 58% (πιέσεις) και το 54%
(απειλές) στους τύπους οικοτόπων, αντίστοιχα, και το 46% (πιέσεις και απειλές) στα είδη.
Δεύτερη σε κατάταξη κατηγορία απειλών και πιέσεων τόσο για τους τύπους οικοτόπων, σε
ποσοστό 52% (πιέσεις και απειλές), όσο και για τα είδη σε ποσοστό 28% (πιέσεις) και 32%
(απειλές) είναι η οικιστική, εμπορική, βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη. Είναι
χαρακτηριστικό ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά οικοτόπων σε μη ικανοποιητική κατάσταση
διατήρησης στην Ελλάδα καταγράφονται στους παράκτιους τύπους οικοτόπων, δηλαδή σε
ζώνες που παρουσιάζουν μεγάλες πιέσεις για οικιστική ανάπτυξη. Οι αλλαγές αυτές στις
χρήσεις γης αποτυπώνονται και σε άλλους δείκτες όπως είναι η αλλαγή στις καλύψεις γης όπου
παρατηρείται αύξηση της αστικής γης έναντι της μείωσης σε θαμνώνες, δηλαδή περιοχές με
χαμηλή βλάστηση, και της αγροτικής γης.8
Ειδικότερα, για τους θαλάσσιους οικοτόπους, η οικιστική, εμπορική, βιομηχανική και
τουριστική ανάπτυξη, καθώς και η εκμετάλλευση των έμβιων πόρων και η ρύπανση αποτελούν
τις σημαντικότερες απειλές και πιέσεις σε ποσοστό 75%. Για τα θαλάσσια είδη τις
σημαντικότερες απειλές και πιέσεις αποτελούν η εκμετάλλευση των έμβιων πόρων σε ποσοστό
67% (πιέσεις και απειλές) και η κλιματική αλλαγή σε ποσοστό 39% (πιέσεις) και 50%
(απειλές).
Η σύντομη και καθόλου εξαντλητική παρουσίαση της κατάστασης της βιοποικιλότητας σε
παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο που επιχειρήθηκε στην παρούσα ενότητα
καταδεικνύει ότι η φύση βρίσκεται υπό απειλή και μαζί η ανθρώπινη υγεία και ευημερία. Η
πανδημία του COVID-19, εξάλλου, ανέδειξε με τραγικό τρόπο πόσο ισχυρή και συγχρόνως πόσο
ευάλωτη είναι η σχέση ανθρώπου και φύσης. Παρόλο που πολλές και διαφορετικές ασθένειες
υπάρχουν στη φύση, η εξάπλωση και η εξέλιξη τους σε πανδημίες οφείλεται στις
ανθρωπογενείς μεταβολές στο περιβάλλον.9 Η πρόληψη της εξάπλωσης νέων ασθενειών και η
εξασφάλιση της δημόσιας υγείας εξαρτάται, συνεπώς, σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση και
την αποκατάσταση της υγείας της φύσης.
ΕΚΠΑΑ. 2020. Ελλάδα - Η κατάσταση του περιβάλλοντος 2019. https://cutt.ly/ghWoDUE
IPBES. 2020. Workshop Report on Biodiversity and Pandemics of the Intergovernmental Platform on Biodiversity
and Ecosystem Services. IPBES Secretariat. Bonn, Germany. https://cutt.ly/ohWoZjn
8
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Είναι ενθαρρυντικό ότι στις ίδιες εκθέσεις και αναφορές που η επιστημονική κοινότητα
παρουσιάζει τη δραματική κατάσταση της φύσης, εντοπίζονται και οι προτάσεις για την
ανταπόκριση που απαιτείται. Αν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία, τη βιώσιμη
διαχείριση και την αποκατάσταση της φύσης, υποστηρίζουν οι επιστήμονες, τότε η φύση
μπορεί να ανακάμψει. Αυτό δείχνουν και πολλές επιτυχημένες δράσεις, που έχουν υποστηρίξει
την ανάκαμψη πληθυσμών άγριων ειδών, ακόμα κι όταν ήταν στο χείλος της εξαφάνισης. Οι
πρόσφατες εξελίξεις στην πολιτική για τη φύση που παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα
φανερώνουν ότι η συγκυρία είναι κατάλληλη και υπάρχει λόγος αισιοδοξίας.
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II. Εξελίξεις στην πολιτική για τη φύση
Διεθνείς εξελίξεις
Το 2020 είχε χαρακτηριστεί ως η χρονιά της βιοποικιλότητας10. Κατά τη διάρκεια του 2020
αναμενόταν ότι η παγκόσμια κοινότητα, στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη Βιολογική
Ποικιλότητα, θα συμφωνούσε σε ένα νέο πλαίσιο πολιτικών και μέτρων για τη βιοποικιλότητα.
Λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19, οι σχετικές διαπραγματεύσεις
καθυστέρησαν και η ημερομηνία διεξαγωγής της συνδιάσκεψης των κρατών μερών της
Σύμβασης που είχε προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2020 στο Κούνμινγκ της Κίνας
μεταφέρθηκε για τον Μάιο του 202111.
Οι διεργασίες που βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη αφορούν στο νεώτερο κεφάλαιο
δεσμεύσεων της παγκόσμιας κοινότητας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας που θα ισχύουν
μετά το 2020.
Αν και η λήψη μέτρων για την προστασία της φύσης ξεκινά σε διάφορες χώρες στο τέλος του
19ου αιώνα και πιο εντατικά από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, οι δεσμεύσεις των κρατών
εντάσσονται σε συνολικά μακροπρόθεσμα παγκόσμια στρατηγικά κείμενα με μετρήσιμους
στόχους μετά το 2002. Συγκεκριμένα με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από την
ημερομηνία υιοθέτησης της Σύμβασης για τη Βιολογική Πολιτικότητα, καταρτίστηκε το πρώτο
στρατηγικό πλαίσιο12 με οκταετή ορίζοντα.
Το 2010 όταν αναγνωρίστηκε ότι οι στόχοι για τη σημαντική μείωση της απώλειας της
βιοποικιλότητας που είχαν τεθεί δεν είχαν ακόμη επιτευχθεί και ότι αντίθετα τα επιστημονικά
στοιχεία κατέγραφαν επιδείνωση της κατάστασης της φύσης, η παγκόσμια κοινότητα
ανανέωσε εκ νέου τη δέσμευσή της. Το νέο δεκαετές πλαίσιο συμφωνήθηκε στη 10η
Συνδιάσκεψη των κρατών μερών στη Ναγκόγια13. Με τίτλο «Ζώντας σε αρμονία με τη φύση»
αύξησε τη φιλοδοξία των κρατών μερών διατυπώνοντας ένα μακροπρόθεσμα όραμα για το
205014 και πέντε στρατηγικούς στόχους15 που εξειδικεύονται περαιτέρω σε 20 συγκεκριμένους
στόχους, γνωστοί ως οι Στόχοι Αΐτσι, ώστε μέχρι το 2020 να έχει επιτευχθεί ανάσχεση (και όχι
μόνο μείωση) της απώλειας της βιοποικιλότητας. Μαζί με την υλοποίηση δράσεων για την
επίτευξη των νέων στόχων για τη βιοποικιλότητα, ξεκίνησε το 2011 και η δεκαετία του ΟΗΕ για
τη βιοποικιλότητα16.

IISD. 14.1.2020. “2020’s Buzzword is Nature” https://cutt.ly/EhWoC0d. Ενδεικτικό, επίσης, το βιντεοσκοπημένο
μήνυμα από την Εκτελεστική Γραμματέα του Προγράμματος για το Περιβάλλον του ΟΗΕ στις 10 Φεβρουαρίου του
2020: https://cutt.ly/yhWoN4X.
11 Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα.15 7.2020. “New dates announced for UN Biodiversity Convention
meetings crucial to development of the post-2020 global biodiversity framework” Δελτίο τύπου
https://cutt.ly/OhWo11u.
12 Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα. 2002. Απόφαση. COP 6 Decision VI/26 - Στρατηγικό πλάνο για τη
Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (2002-2010). https://cutt.ly/OhWo2Hd.
13 Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα. 2002. Απόφαση. UNEP/CBD/COP/DEC/X/2. - The Strategic Plan for
Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Biodiversity Targets. https://cutt.ly/EhWo4qv.
14 Το όραμα για τη βιοποικιλότητα το 2050: "By 2050, biodiversity is valued, conserved, restored and wisely used,
maintaining ecosystem services, sustaining a healthy planet and delivering benefits essential for all people."
15 Οι πέντε στρατηγικοί στόχοι: Α) Address the underlying causes of biodiversity loss by mainstreaming biodiversity
across government and society, Β) Reduce the direct pressures on biodiversity and promote sustainable use , C)
Improve the status of biodiversity by safeguarding ecosystems, species and genetic diversity, D) Enhance the benefits
to all from biodiversity and ecosystem services, E) Enhance implementation through participatory planning,
knowledge management and capacity-building.
16 United Nations Decade on Biodiversity 2011-2020. https://cutt.ly/ZhWo60j.
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Το 2020 σηματοδοτεί το τέλος αυτής της δεκαετούς προσπάθειας. Τον Σεπτέμβριο του 2020
δημοσιεύτηκε η έκθεση Παγκόσμιων Προοπτικών για τη Βιοποικιλότητα17, η οποία αξιολογεί
την πορεία επίτευξης των Στόχων που είχαν τεθεί το 2010. Καταλήγει ότι κανένας από τους 20
Στόχους Αΐτσι δεν έχει πλήρως επιτευχθεί.
Το γεγονός ότι οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί αιτιολογεί τη δεινή κατάσταση της φύσης. Παρά
τις δεσμεύσεις, τα μέτρα που λαμβάνονται δεν είναι αρκετά, δεν εφαρμόζονται ή δεν
υλοποιούνται αρκετά γρήγορα και στην έκταση και ένταση που απαιτείται ώστε να συμβάλουν
στην προστασία της φύσης, τη βιώσιμη διαχείρισή της και τελικά να οδηγήσουν στην
ανάκαμψή της. Με τις τάσεις για το μέλλον να προβλέπουν περαιτέρω επιδείνωση της
οικολογικής κρίσης, τα χρονικά περιθώρια για να μπορέσει η φύση να ανακάμψει στενεύουν.
Η στόχευση των δράσεων που πρέπει να ληφθούν είναι γνωστή: πρέπει να οδηγήσει σε ριζικές
αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης καθώς και στο πλέγμα των πολιτικών και
κανόνων που τον καθορίζουν. Ο ορισμός περισσότερων εκτάσεων του πλανήτη ως
προστατευόμενων περιοχών, η αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, η πιο
ουσιαστική ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας σε όλους τους τομείς της
οικονομίας, η παύση επιδοτήσεων και ο επανακαθορισμός χρηματοδοτήσεων ώστε να μην
υποστηρίζουν καταστροφικές πρακτικές καθώς και ο συνεχής εμπλουτισμός της διαθέσιμης
γνώσης είναι οι βασικοί πυλώνες. Μάλιστα, πολλές λύσεις και μέτρα ήδη εφαρμόζονται προς
αυτή την κατεύθυνση με ενθαρρυντικά αποτελέσματα αλλά σε κλίμακα που μέχρι στιγμής δεν
είναι αρκετή για να αντιστρέψει τις παγκόσμιες τάσεις. Πλέον, η προσπάθεια πρέπει να ενταθεί
ώστε να πετύχει τον μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας προς ένα βιώσιμο
μέλλον που δίνει προτεραιότητα στη φύση.
Μία πρώτη προσέγγιση για το νέο πλαίσιο πολιτικής για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020
ανακοινώθηκε από τη Γραμματεία της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα τον Ιανουάριο
του 2020.18 Το προσχέδιο αναθεωρήθηκε τον Αύγουστο του 202019 και αναμένεται να
συμφωνηθεί τελικά στη Συνδιάσκεψη της Σύμβασης που προγραμματίζεται για τον Μάιο του
2021.
Το νέο πλαίσιο επιδιώκει να οδηγήσει στη λήψη των απαραίτητων άμεσων δράσεων
μετασχηματισμού που θα υλοποιηθούν με τη συμμετοχή, όχι μόνο των εθνικών κυβερνήσεων
αλλά όλων των εμπλεκομένων και της κοινωνίας συνολικά. Διατηρεί το όραμα για το 2050 που
είχε διατυπωθεί το 2010, το οποίο και εξειδικεύει σε τέσσερις μακροπρόθεσμους στόχους που
επιδιώκουν:
 τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
 την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων
 τον δίκαιο καταμερισμό των ωφελειών που προκύπτουν από την αξιοποίηση των
γενετικών πόρων
 τη διασφάλιση κατάλληλων και επαρκών εργαλείων εφαρμογής για την επίτευξη όλων των
στόχων.
Την ίδια δομή ακολουθούν και οι νέοι στόχοι για το 2030. Οι 20 νέοι αυτοί στόχοι επιδιώκουν
τη σταθεροποίηση, έναντι της πλήρους ανάσχεσης, της απώλειας της βιοποικιλότητας μέχρι το
2030. Αν και αυτή η στοχοθεσία φαίνεται λιγότερο φιλόδοξη από εκείνη της προηγούμενης
δεκαετίας, είναι παρόλ’ αυτά πιο ρεαλιστική και αναγνωρίζει ότι με τη συνεχιζόμενη
Γραμματεία Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα. 2020. Global Biodiversity Outlook 5.
https://cutt.ly/UhWpw7Y.
18 Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα. 2020. “ZeroDraft of the Post-2020 Global Biodiversity Framework”
(CBD/WG2020/2/3) 6.1.2020. https://cutt.ly/jhWpoey.
19 Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα. 2020. “Update to the ZeroDraft of the Post-2020 Global Biodiversity
Framework” (CBD/POST2020/PREP/2/1) 17.8.2020. https://cutt.ly/vhWpaU3.
17
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επιδείνωση της κατάστασης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων που καταγράφουν
οι επιστήμονες, δεν είναι πλέον δυνατή η επίτευξη του στόχου της απόλυτης ανάσχεσης της
απώλειας της βιοποικιλότητας μέχρι το 2030. Το νέο πλαίσιο πολιτικής δεν επιδιώκει να είναι
ένα γενικό ευχολόγιο αλλά να αποτελέσει έναν δεσμευτικό οδικό χάρτη για τη λήψη άμεσης και
επείγουσας δράσης με συγκεκριμένα ορόσημα και νέους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν
ως το 2030, ώστε να μπορέσει η φύση να ανακάμψει τα επόμενα 20 χρόνια μέχρι το 2050.
Εξάλλου, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει ήδη δώσει τον τόνο για την κατεύθυνση που πρέπει
να ακολουθηθεί ανακηρύσσοντας από τον Μάρτιο του 2019 τη δεκαετία 2021-2030 ως τη
Δεκαετία της Αποκατάστασης των Οικοσυστημάτων20.
Ενδεικτικά κάποιοι από τους στόχους που έχουν προταθεί για το 2030:
 Χωρικός σχεδιασμός για το [50%]21 της έκτασης χερσαίας και της θαλάσσιας έκτασης του
πλανήτη, διατηρώντας τις περισσότερες από τις παρθένες και άγριες εκτάσεις άθικτες και
επιδιώκοντας την αποκατάσταση [Χ%] των φυσικών οικοσυστημάτων. (Στόχος 1)
 Χαρακτηρισμός ως προστατευόμενου και διασφάλιση αποτελεσματικής διαχείρισης του
30% της χερσαίας και θαλάσσιας έκτασης του πλανήτη. (Στόχος 2)
 Διαχείριση και αποτελεσματικός έλεγχος των πυλών εισόδου και των διαδρομών ξενικών
εισβλητικών / χωροκατακτητικών ειδών με στόχο τη μείωση κατά [50%] των νέων
εισαγωγών και τον έλεγχο ή την εξάλειψη εισβλητικών ειδών στο [50%]. (Στόχος 5)
 Υποστήριξη της παραγωγικότητας, της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας της
βιοποικιλότητας στα αγροτικά και άλλα παραγωγικά οικοσυστήματα μέσω της διατήρησης
και της βιώσιμης χρήσης τους, μειώνοντας τα κενά στην παραγωγικότητα κατά
τουλάχιστον [50%]. (Στόχος 8)
 Αύξηση των ωφελειών της βιοποικιλότητας και των πράσινων / γαλάζιων χώρων για την
δημόσια υγεία και ευημερία, αυξάνοντας το ποσοστό των ατόμων που έχουν πρόσβαση σε
τέτοιους χώρους κατά τουλάχιστον [100%], ειδικά για τους κατοίκους των πόλεων.
(Στόχος 11)
 Επίτευξη μείωσης κατά τουλάχιστον [50%] των αρνητικών επιπτώσεων στη
βιοποικιλότητα μέσω της διασφάλισης βιώσιμων πρακτικών παραγωγής και αλυσίδων
τροφοδοσίας (Στόχος 14)
 Ανακατεύθυνση, επαναχρησιμοποίηση, μεταρρύθμιση ή εξάλειψη βλαπτικών για τη
βιοποικιλότητα κινήτρων, συμπεριλαμβανομένης [Χ%] μείωσης των βλαπτικών
επιδοτήσεων, και διασφάλιση ότι τα κίνητρα, δημόσια ή ιδιωτικά, χρηματοδοτικά ή
κανονιστικά είναι είτε θετικά είτε ουδέτερα για τη βιοποικιλότητα.
Κρίσιμης σημασίας θεωρείται και το κεφάλαιο για τους μηχανισμούς εφαρμογής του νέου
πλαισίου, με τις προβλέψεις για κινητοποίηση επαρκών πόρων, κατάρτιση, εμπλουτισμό της
γνώσης και μεταφορά τεχνογνωσίας να δίνουν επιχειρησιακό χαρακτήρα στις πολιτικές
δεσμεύσεις. Επιπλέον, το νέο κείμενο προτείνει έναν διαφανή μηχανισμό παρακολούθησης με
συγκεκριμένους δείκτες. Οι εθνικές στρατηγικές και τα σχέδια δράσης για τη βιοποικιλότητα
καθώς και οι εθνικές αναφορές προόδου εφαρμογής του που υποβάλουν οι χώρες προς τη
Γραμματεία της Σύμβασης να αποκτούν κεντρικό και κομβικό ρόλο.
Στη Σύνοδο Κορυφής για τη Βιοποικιλότητα του Σεπτεμβρίου 2020, ο Γενικός Γραμματέας του
ΟΗΕ κάλεσε εκ νέου την παγκόσμια κοινότητα σε άμεση και επείγουσα δράση για τη
βιοποικιλότητα.22 Οι ηγέτες και εκπρόσωποι κρατών που συμμετείχαν όπως και άλλοι
εμπλεκόμενοι φορείς εξέφρασαν την κοινή τους αγωνία για την διαπιστωμένη επιδείνωση της
κατάστασης της φύσης και υποστήριξαν την ανάγκη για συμφωνία ενός φιλόδοξου πλαισίου
Γενική Συνέλευση ΟΗΕ. 2019. United Nations Decade on Ecosystem Restoration (2021–2030) (A/RES/73/284).
1.3.2019.
21 Οι αγκύλες φανερώνουν ότι τα ποσοστά είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση.
22 Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ. 2020. Secretary-General's remarks to United Nations Biodiversity Summit [as delivered].
(30.09.2020) https://cutt.ly/IhWiGyP
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πολιτικής για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 με συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους.23
Αρκετοί από τους ηγέτες είχαν ήδη, εξάλλου, συνυπογράψει τη «Δέσμευση ηγετών για τη
φύση» με την οποία αναγνώρισαν ότι ο πλανήτης βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
και ανανέωσαν τη δέσμευση τους για άμεση δράση.24 Την ίδια στιγμή πολλοί από τους
συμμετέχοντες σημείωσαν το μέγεθος της πρόκλησης και τόνισαν ότι απαραίτητη προϋπόθεση
για την επίτευξη των νέων στόχων είναι η διασφάλιση των μέσων για την εφαρμογή τους
καθώς και για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης τους.

Ευρωπαϊκές εξελίξεις
Ενώ το νέο παγκόσμιο στρατηγικό πλαίσιο παραμένει υπό διαμόρφωση μέχρι την επικείμενη
Συνδιάσκεψη στην Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην
πολιτική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Εδώ και δεκαετίες, άλλωστε, οι εξελίξεις στη διεθνή και ευρωπαϊκή προστασία για τη
βιοποικιλότητα παρουσιάζουν έντονη αλληλεπίδραση. Την ίδια χρονιά που υιοθετήθηκε η
Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα στη Σύνοδο του ΟΗΕ, υιοθετήθηκε και η Οδηγία
92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους, που αποτελεί το κύριο νομικό εργαλείο της ΕΕ, μαζί με την
Οδηγία 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά για τη διατήρηση της βιοποικιλότητα. Προς
συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της απέναντι στη Σύμβαση του ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανακοίνωσε την πρώτη ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα το 199825, η οποία
συνοδεύτηκε από τέσσερα Σχέδια Δράσης για συγκεκριμένους τομείς26 το 2001, δηλαδή λίγο
πριν συμφωνηθεί το πρώτο παγκόσμιο στρατηγικό σχέδιο. Αμέσως μετά την παγκόσμια
δέσμευση για την απώλεια της βιοποικιλότητας στη Ναγκόγια το 2010, η Ευρώπη παρουσίασε
τη δική της δεκαετή Στρατηγική με ορίζοντα το 202027. Είχε ήδη προ-εγκριθεί το νέο
ευρωπαϊκό όραμα για το 2050 και ο πρωταρχικός στόχος για το 202028.
Η Στρατηγική αυτή βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό αξιολόγηση.29 Είναι, ωστόσο, ήδη
ξεκάθαρο από τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα ότι παρά την όποια πρόοδο30 στην
εφαρμογή, η κατάσταση της φύσης δεν έχει βελτιωθεί ενώ οι πιέσεις εξακολουθούν να
υφίστανται. Συνεπώς, η ανάγκη για ενίσχυση των δράσεων είναι επιτακτική.31

United Nations General Assembly. 2020. United Nations Summit on Biodiversity – 30 September 2020 - Summary
of the President of the General Assembly https://cutt.ly/UhWphTg.
24 Leaders Pledge for Nature. 2020. https://cutt.ly/fhWplSW.
25 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 1998. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τη
Στρατηγική της Βιοποικιλότητας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. (COM(1998) 42 τελικό). https://cutt.ly/JhWpmxD.
26 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2001. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδια δράσης για τη βιοποικιλότητα στους τομείς της διατήρησης των φυσικών πόρων, της γεωργίας, της αλιείας
και της οικονομικής και αναπτυξιακής συνεργασίας (COM/2001/0162 τελικό) https://cutt.ly/ZhWpEfR.
27 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2011. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Η ασφάλεια ζωής μας, το
φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020. (COM /2011/0244 τελικό).
https://cutt.ly/ZhWpYd1
28 Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2010. Συμπεράσματα του Συμβουλίου - Βιοποικιλότητα: Μετά το 2010
Όραμα και στόχοι σε επίπεδο EΕ και παγκόσμιο επίπεδο και διεθνές καθεστώς πρόσβασης
και συμμετοχής στα οφέλη (ΑΒS). 16.3.2010. (7536/10). https://cutt.ly/QhWpA9z.
29
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2020. EU Biodiversity Strategy to 2020 – Evaluation of the strategy.
https://cutt.ly/whWpF7b.
30 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2015. Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ενδιάμεση
Επανεξετάση της Στρατηγικής ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα έως το 2020. (COM (2015) 478 final.
https://cutt.ly/jhWpJIX
31 UNEP – WCMC, IEEP, Trinomics. 2019. EU Conference on Biodiversity and Ecosystem Services: A common agenda
to 2020 and beyond - Brussels, Belgium 23rd - 24th May 2019. https://cutt.ly/7hWpVfd
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Τον Δεκέμβριο του 2019, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία32 ως τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη
δεκαετία. Μέσω του πράσινου μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής οικονομίας, η Ευρώπη
δεσμεύεται να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050 και συγχρόνως να
διατηρήσει και να αποκαταστήσει τη φύση. Μάλιστα ενόψει της παγκόσμιας συνδιάσκεψης
τόσο το Συμβούλιο33 όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο34 είχαν καλέσει την Επιτροπή να
επισπεύσει την παρουσίαση των προτάσεων της για το πλαίσιο διατήρησης της
βιοποικιλότητας μετά το 2020 και να υποστηρίξει ένα πραγματικά φιλόδοξο αποτέλεσμα στις
διεθνείς διαπραγματεύσεις.
Πράγματι, τον Μάιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα Στρατηγική της ΕΕ
για τη Βιοποικιλότητα, με ορίζοντα το 2030.35 Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα
έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος36.
Λαμβάνοντας υπόψη την πανδημία COVID-19 που εξαπλώνεται γύρω μας αλλά και την
οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει, με τη νέα Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα η
διατήρηση της φύσης τίθεται σε προτεραιότητα ως αναπόσπαστο τμήμα της σωματικής και
ψυχικής μας υγείας και ευεξίας αλλά και ως βάση για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής
οικονομίας. Παράλληλα, αναγνωρίζεται ότι η φύση είναι σύμμαχος ζωτικής σημασίας ακόμα και
για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Με τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για το 2030, η οποία έχει τον διακριτικό τίτλο
«Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας» η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αποτελέσει πρότυπο
στην πορεία επίτευξης του κοινού παγκόσμιο οράματος για το 2050. Στο πλαίσιο αυτό στοχεύει
η βιοποικιλότητα της Ευρώπης να βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης έως το 2030. Η δομή της
νέας στρατηγικής στηρίζεται σε δύο ισότιμους πυλώνες: τη διεύρυνση του δικτύου
προστατευόμενων περιοχών και την ανάπτυξη ενός φιλόδοξου σχεδίου αποκατάστασης της
φύσης. Οι δύο αυτοί πυλώνες εξειδικεύονται περαιτέρω σε πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις και
μετρήσιμους στόχους.
Όσον αφορά στη διατήρηση της φύσης προβλέπεται αύξηση των προστατευόμενων περιοχών,
ώστε να καλύπτουν το 30% της χερσαίας και θαλάσσιας έκτασης της ΕΕ και μαζί με τον
χαρακτηρισμό οικολογικών διαδρόμων να οδηγήσει στη δημιουργία ενός συνεκτικού
διευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών. Επιπρόσθετα προβλέπεται ένταξη σε
αυστηρό καθεστώς προστασίας του ενός τρίτου των προστατευόμενων περιοχών, δηλαδή του
10% της έκτασης της ΕΕ.
Όσον αφορά στην αποκατάσταση της φύσης, πέρα από τις δεσμεύσεις για ένα νέο νομικό
πλαίσιο για την αποκατάσταση της φύσης με νομικά δεσμευτικούς στόχους, η Στρατηγική
βασίζεται στην αρχή ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει επιδείνωση της κατάστασης και των τάσεων
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2019. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία. (COM/2019/640 final). https://cutt.ly/phWpMXt
33 Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2018. Συμπεράσματα για τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα. 9.10.2018.
(12948/18) https://cutt.ly/1hWp0ZI. Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2019. Συμπεράσματα για τη Προετοιμασία
του παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020. 19.12.2019. (15272/19) https://cutt.ly/5hWp9BW
34 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 2020. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη
15η σύνοδο της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (2019/2824(RSP)).
(P9_TA(2020)0015) 16.1.2020. https://bit.ly/3gl5lPc
35 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2020. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Στρατηγική της ΕΕ για τη
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας (COM/2020/380 final).
https://cutt.ly/7hWauJN.
36 Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2020. Συμπεράσματα για τη Βιοποικιλότητα – Ανάγκη για επείγουσα δράση.
Βρυξέλλες. 23.10.2020 (11829/20). https://cutt.ly/qhWaU5N
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διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων. Μεγάλη έμφαση δίνεται στον
μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα, καθώς η γεωργία αποτελεί ταυτόχρονα την κύρια
απειλή και πίεση για τη φύση. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα
ανακοινώθηκε μαζί με τη νέα Στρατηγική από το «Αγρόκτημα στο Πιάτο»37 η οποία επιδιώκει
τη μετάβαση της γεωργίας σε βιώσιμες πρακτικές. Πέραν όμως από τις συνέργειες, στη
Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα για τις γεωργικές
εκτάσεις: μείωση κατά 50% της συνολικής χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων και πιο
συγκεκριμένα των πιο επιβλαβών φυτοφαρμάκων, επαναφορά τουλάχιστον 10% των
γεωργικών εκτάσεων σε χαρακτηριστικά τοπίου με υψηλή ποικιλομορφία, και δέσμευση ότι
25% των γεωργικών εκτάσεων θα αποδοθεί σε βιολογικές καλλιέργειες.
Πέρα από τον αγροτικό τομέα, η Στρατηγική προβλέπει, μεταξύ άλλων, δράσεις για την
καλύτερη ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στον ενεργειακό τομέα, στον χωρικό και αστικό
σχεδιασμό, και στην αλιεία. Προβλέπει, επίσης, μεγάλες πρωτοβουλίες επαναφοράς της φύσης,
με την αποκατάσταση τουλάχιστον 25.000 χλμ ποταμών σε κατάσταση ελεύθερης ροής, ως
απάντηση στη δεύτερη σημαντικότερη απειλή για την ευρωπαϊκή βιοποικιλότητα που
σχετίζεται με τις μεταβολές στο υδρολογικό καθεστώς των οικοσυστημάτων καθώς και τη
φύτευση 3 δισεκατομμυρίων δέντρων.
Η Στρατηγική για το 2030 δεν θέτει μόνο νέους στόχους, αλλά επιδιώκει την θέσπιση ενός νέου
πλαισίου διακυβέρνησης, με πιο αυστηρό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης της
πορείας εφαρμογής της. Επιπλέον, προβλέπει τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων. Για την
υλοποίηση των στόχων της Στρατηγικής προβλέπεται ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον 20 δις
ευρώ ετησίως.
Ενθαρρυντικό, επίσης, για την πορεία εφαρμογής της είναι το γεγονός ότι στην πολιτική
συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 2020 στο πλαίσιο του τριμερών
διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, περιελήφθη
δέσμευση ότι από το 2024, 7,5% και από το 2026, 10% των ετήσιων δαπανών θα κατευθύνεται
για τη βιοποικιλότητα.38 Η τελική απόφαση ωστόσο έγκρισης του νέου πολυετούς
προϋπολογισμού της ΕΕ παραμένει σε εκκρεμότητα.
Η επισκόπηση των εξελίξεων στην πολιτική για τη διατήρηση της φύσης φανερώνουν ότι από
τη μία ότι η οικολογική κρίση που τεκμηριώνουν οι επιστήμονες αναγνωρίζεται και σε πολιτικό
επίπεδο και από την άλλη ότι γίνεται όλο και πιο σαφές ότι για την αντιμετώπιση της
απαιτούνται ριζικές αλλαγές. Στοίχημα παραμένει ακόμα ο χρόνος ανταπόκρισης και ο βαθμός
εφαρμογής των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2020. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Από το αγρόκτημα στο πιάτο
Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων (COM COM/2020/381
final). https://cutt.ly/UhWsrZE
38 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 2020. Συμβιβασμός για τον προϋπολογισμό της ΕΕ: 16 δισ. ευρώ επιπλέον για
προγράμματα. Δελτίο τύπου 10.11.2020. https://bit.ly/37I0ML5.
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III. Η δράση της Ελλάδας για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας
Η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα
Η Ελλάδα είναι χώρα με ιδιαίτερο φυσικό πλούτο39 και διαθέτει ένα ευρύ πλέγμα θεσμικών
εργαλείων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, που απορρέουν από το Σύνταγμα
της και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Παράλληλα η Ελλάδα έχει κυρώσει πολλές διεθνείς και
περιφερειακές συμβάσεις που έχουν στόχο τη διατήρηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της
φύσης ή την αντιμετώπιση συγκεκριμένων απειλών. Ωστόσο, στη διάρκεια των ετών δεν είχε
διαμορφώσει μία συνολική προσέγγιση και ένα οργανωμένο πλαίσιο δράσεων για την
ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.
Το άρθρο 6 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη Βιολογική Ποικιλότητα προβλέπει ότι τα κράτη μέρη
καταρτίζουν στρατηγικές για τη βιοποικιλότητα. Οι εθνικές στρατηγικές βοηθούν τις χώρες
στον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δράσεων για την εφαρμογή των
δεσμεύσεων τους σε όλους τους σχετικούς τομείς. Παρά την πρόβλεψη της Σύμβασης για τη
Βιοποικιλότητα και το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει κυρώσει τη Σύμβαση από το 199440,
χρειάστηκαν 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί και να υιοθετηθεί η Εθνική Στρατηγική για τη
Βιοποικιλότητα41. Η έγκριση της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα αποτελεί
ένα σημαντικό ορόσημο στην εθνική πολιτική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ακριβώς
διότι απαντά σε αυτό το κενό που υπήρχε για χρόνια.
Η Εθνική Στρατηγική έχει δεκαπενταετή διάρκεια. Η διάρκεια δηλαδή ξεκινά πρακτικά στο
μέσο της Δεκαετίας του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα, και καλύπτει σχεδόν όλης της Δεκαετία
του ΟΗΕ για την Αποκατάσταση των Οικοσυστημάτων, καθώς θα ολοκληρωθεί τυπικά το
2029. Η δομή της, ακολουθεί τη δομή του στρατηγικού πλαισίου της Σύμβασης για τη
Βιοποικιλότητα και της Στρατηγικής της ΕΕ για το 2020. Περιλαμβάνει μακροπρόθεσμο όραμα
για το 2050 και γενικό σκοπό για την δεκαπενταετία, με ένα ενδιάμεσο ορόσημο για το 2026.
Το όραμα για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2050: η βιοποικιλότητα στην Ελλάδα και
οι λειτουργίες των οικοσυστημάτων που αυτή υποστηρίζει, δηλαδή το φυσικό κεφάλαιο της
χώρας, προστατεύονται. Η προστασία αυτή επιβάλλεται από την εγγενή αξία της
βιοποικιλότητας αλλά και την ουσιαστική συμμετοχή της στην ευμάρεια και την οικονομική
ευημερία και αποβλέπει στην αποτροπή καταστρεπτικών αλλαγών που προκαλούνται από την
απώλεια της βιοποικιλότητας. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται η αξία των λειτουργιών των
οικοσυστημάτων, ενώ αποκαθίστανται οι λειτουργίες που έχουν υποβαθμιστεί.
Ο σκοπός της Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα: η ανάσχεση της απώλειας
βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των λειτουργιών των οικοσυστημάτων της Ελλάδας,
μέχρι το 2026, η αποκατάστασή τους, όπου χρειάζεται και δύναται, η ανάδειξη της
βιοποικιλότητας ως εθνικό κεφάλαιο, όπως και η εντατικοποίηση της συμβολής της Ελλάδας
στην αποτροπή απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως.
Το όραμα για τη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα δίνει έμφαση στην ανάγκη διατήρησής της,
παρουσιάζοντας τους λόγους, εγγενείς και λειτουργικούς, που την καθιστούν απαραίτητη, ενώ
Ενδεικτική επισκόπηση του πλούτου της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα: Υ.Α. 40332/2014. Εθνική Στρατηγική για
τη Βιοποικιλότητα (Β’ 2383), ΕΚΠΑΑ. 2018. Ελλάδα - Η κατάσταση του περιβάλλοντος 2018.
https://cutt.ly/RhWoWcb
40 Ν. 2204/1994 Κύρωση Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (Α΄599).
41 Υ.Α. 40332/2014. Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (Β’ 2383).
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ενσωματώνει και την έννοια της αποκατάστασης. Σε συμμόρφωση με αυτό το όραμα, η
Στρατηγική θέτει ως κύριο σκοπό την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, με
ορόσημο το 2026, δηλαδή έξι χρόνια μετά τον αντίστοιχο διεθνή και ευρωπαϊκό στόχο. Η
επίτευξη της αποκατάστασής της βιοποικιλότητα, στην οποίο δίνεται μικρότερη αλλά
ξεχωριστή έμφαση, φαίνεται να επεκτείνεται μέχρι το τέλος της Στρατηγικής. Επιπλέον, στον
σκοπό της Στρατηγικής μέχρι το 2029, περιλαμβάνονται και δύο ακόμα επιμέρους στοιχεία.
Πρώτον, ανάδειξη της βιοποικιλότητας ως εθνικό κεφάλαιο, που αφορά κυρίως την
επικοινωνία της αξίας της βιοποικιλότητας αλλά και την ενσωμάτωσή της σε όλους τους τομείς
της οικονομίας και της κοινωνίας. Δεύτερον, συμβολή της Ελλάδας στην προσπάθεια της
παγκόσμιας κοινότητας, που αφορά σε έναν πιο ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην πολιτική και
την πράξη της προστασίας της φύσης.
Η Στρατηγική εξειδικεύεται σε 13 γενικούς και 39 ειδικούς στόχους. Οι στόχοι αυτοί επίσης
βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα. Εξάλλου, η ίδια η Στρατηγική
περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα στον οποίο παρουσιάζεται η αντιστοίχηση των ειδικών
στόχων της Στρατηγικής με τους εκείνους του Στρατηγικού Πλαισίου της Σύμβασης του ΟΗΕ
και της Στρατηγικής της ΕΕ για τη δεκαετία. Οι στόχοι της Στρατηγικής αφορούν στην
προστασία της βιοποικιλότητας σε επίπεδο οικοσυστημάτων, ειδών και γενετικών πόρων, στη
δια-τομεακή ενσωμάτωση της Στρατηγικής με την προώθηση κυρίως της βιώσιμης χρήσης των
φυσικών πόρων και στην αντιμετώπιση των απειλών, άμεσων και έμμεσων, και των πιέσεων
που οδηγούν στην απώλειά της.
Γενικοί στόχοι
1 Αύξηση της διαθέσιμης γνώσης για την εκτίμηση της κατάστασης της βιοποικιλότητας
2 Διατήρηση του εθνικού φυσικού κεφαλαίου και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων
3 Οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και ενίσχυση των
ωφελειών από τη διαχείριση τους
4 Διατήρηση των γενετικών πόρων της Ελλάδας – Ρυθμίσεις Πρόσβασης στους γενετικούς πόρους –
Δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των ωφελειών που θα προκύψουν από τη χρήση τους
5 Ενίσχυση της συνέργειας των κύριων τομεακών πολιτικών με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας –
θέσπιση κινήτρων
6 Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου
7 Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα λόγω της κλιματικής αλλαγής
8 Προστασία της βιοποικιλότητας από τα εισβλητικά / χωροκατακτητικά ξεκινά είδη (invasive alien
species)
9 Ενίσχυση της διεθνούς και διακρατικής συνεργασίας για την προστασία της βιοποικιλότητας
10 Αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης σε σχέση με την
προστασία της βιοποικιλότητας
11 Ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας στο αξιακό σύστημα της κοινωνίας
12 Συμμετοχή της κοινωνίας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας
13 Αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και προβολή της αξίας της ελληνικής
βιοποικιλότητας

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)42 έχει την αρμοδιότητα της υλοποίησης της
Στρατηγικής και του συντονισμού με τα συναρμόδια υπουργεία. Η Στρατηγική υλοποιείται και
εξειδικεύεται μέσα από πενταετή σχέδια δράσης. Το πρώτο Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή
της Εθνικής Στρατηγικής (2014-2018) εγκρίθηκε μαζί με την Εθνική Στρατηγική. Περιλαμβάνει
περίπου 100 συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις ανά ειδικό στόχο της Στρατηγικής. Στην
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ήταν η ονομασία του Υπουργείου την εποχή
έγκρισης της Στρατηγικής.
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πραγματικότητα το πρώτο Σχέδιο Δράσης ισχύει μέχρι και το 2020 ώστε να υπάρξει
συντονισμός με την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού και διεθνούς πλαισίου για τη
βιοποικιλότητα.

Μεθοδολογία αξιολόγησης της δράσης της Ελλάδας
Με την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη
Βιοποικιλότητα, και ενώ σημειώνονται σημαντικές εξελίξεις στην πολιτική για τη διατήρηση
της φύσης, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μία αξιολόγηση της προόδου που έχει
σημειωθεί μέχρι σήμερα. Η παρούσα έκθεση, με την αξιολόγηση που παρουσιάζει, επιδιώκει να
συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση.
Η αξιολόγηση εξέτασε την πρόοδο υλοποίησης για κάθε μία από τις δράσεις – ενέργειες που
προβλέπει το πρώτο Σχέδιο Δράσης ανά γενικό και ειδικό στόχο της Στρατηγικής.
Συγκεκριμένα, για κάθε προβλεπόμενη ενέργεια ανά γενικό και ειδικό στόχο η πρόοδος
αξιολογείται με βάση τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες. Κατά την αναζήτηση
των στοιχείων και των πληροφοριών μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στις ενέργειες της πολιτείας
και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς βάσει της ίδιας της Στρατηγικής, εκεί
εδράζεται η ευθύνη υλοποίησης της Στρατηγικής. Στην καταγραφή της προόδου που
παρουσιάζεται στο Παράρτημα της έκθεσης παρέχεται για κάθε ενέργεια ένα σύντομο κείμενο
παρατηρήσεων και η βαθμολόγηση προόδου.
Η βαθμολόγηση ακολουθεί την παρακάτω κλίμακα, η οποία αποτελεί προσαρμογή της
αντίστοιχης κλίμακας που έχει χρησιμοποιηθεί για την ενδιάμεση αξιολόγηση της Στρατηγικής
της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα του 202043 και στην έκθεση Παγκόσμιων Προοπτικών για τη
Βιοποικιλότητα44. Οι τιμές που παρουσιάζονται στα κελιά με τα χρώματα είναι οι τιμές που
αντιστοιχούν σε κάθε βαθμό προόδου, ώστε να μπορέσει να βαθμολογηθεί η συνολική πορεία
εφαρμογής του κάθε ειδικού στόχου, όπως παρουσιάζεται στα αποτελέσματα της αξιολόγησης
που ακολουθούν.
Σημαντική πρόοδος: Η δράση έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε πολύ
προχωρημένο στάδιο υλοποίησης ώστε να συνδράμει στην επίτευξη του
ειδικού στόχου.
Μερική πρόοδος: Η δράση έχει ενεργοποιηθεί, χωρίς όμως να συνδράμει προς
στην πορεία επίτευξης του στόχου και χωρίς περισσότερες ενέργειες δεν θα
συνδράμει στην επίτευξη του ειδικού στόχου.
Μηδαμινή πρόοδος: Δεν έχει υπάρξει καμία ενέργεια ή ενεργοποίηση ή είναι
τόσο μικρή που δεν έχει καμία επίδραση στην επίτευξη του στόχου.

(3)
(2)
(1)

Σημειώνεται ότι και η ίδια η Εθνική Στρατηγική προβλέπει, την κατάρτιση έκθεσης
αξιολόγησης της Στρατηγικής ανά πενταετία, η οποία υποστηρίζεται από την ανάπτυξη ενός
συστήματος παρακολούθησης, το οποίο επίσης προβλέπει (βλ. Δράση 1.1.4). Κατ’ εξαίρεση η
πρώτη περίοδος αξιολόγησης παρατείνεται μέχρι το 2020 ώστε να συμπέσει με την
Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε στην ενδιάμεση αξιολόγηση της ΕΕ ήταν: Κόκκινο: Καμία συνολική
σημαντική πρόοδος (απαιτούνται πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες για την εμπρόθεσμη επίτευξη του στόχου)
Πορτοκαλί: Πρόοδος για την υλοποίηση του στόχου αλλά ανεπαρκής (απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για
την εμπρόθεσμη επίτευξη του στόχου) Πράσινο: Προς την επίτευξη του στόχου (αν συνεχίσουμε τη σημερινή πορεία
μας αναμένουμε επίτευξη του στόχου έως το 2020). Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2015. Έκθεση της Επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ενδιάμεση Επανεξετάση της Στρατηγικής ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα έως
το 2020. (COM (2015) 478 final. https://cutt.ly/jhWpJIX.
44 Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε στην έκθεση των Παγκόσμιων Προοπτικών για τη Βιοποικιλότητα: Μπλε: όταν ο
στόχος έχει ξεπεραστεί. Πράσινο, εάν ο στόχος έχει ήδη ή είναι πιθανό να επιτευχθεί μέχρι το 2020. Κίτρινο, εάν
υπάρχει πρόοδος αλλά ο στόχος δεν θα επιτευχθεί. Κόκκινο, όταν δεν σημειώνεται σημαντική αλλαγή. Μωβ, όταν οι
τάσεις δείχνουν απόκλιση από τον στόχο. Γκρι, όταν δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να υπάρξει αξιολόγηση.
Γραμματεία Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα. 2020. Global Biodiversity Outlook 5. https://cutt.ly/UhWpw7Y.
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ολοκλήρωση της εφαρμογής του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού πλαισίου για τη Βιοποικιλότητα.
Για την υποστήριξη του σχεδιασμού αυτού του συστήματος παρακολούθησης περιλαμβάνει
κάποιους αρχικούς δείκτες ανά Γενικό Στόχο της Στρατηγικής, οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν
αντιστοιχηθεί ώστε να καλύπτουν όλους τους ειδικούς στόχους της δεκαπενταετίας ή τις
δράσεις του πρώτου Σχεδίου Δράσης. Μέχρι σήμερα, το ΥΠΕΝ δεν έχει αναπτύξει το σύστημα
της παρακολούθησης, δεν έχει συμπληρώσει τους αρχικούς δείκτες, ούτε έχει έναν
συστηματικό τρόπο συλλογής στοιχείων για τη συμπλήρωσή τους. Στο κεφάλαιο για τη
βιοποικιλότητα και τη φύση της Έκθεσης για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα,
έχουν επιλεγεί ορισμένοι δείκτες οι οποίοι ανταποκρίνονται και σε συγκεκριμένους ειδικούς
στόχους της Εθνικής Στρατηγικής 45
Το 2019 η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, κίνησε τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών σχετικά με τις
δραστηριότητες και τις δράσεις που υλοποιούν διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς και έχουν
συνάφεια με το Σχέδιο Δράσης, με σκοπό την κατάρτιση απολογιστικής μελέτης. Η συλλογή
των στοιχείων έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο η μελέτη δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί.

Αποτελέσματα αξιολόγησης
Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται ανά ειδικό στόχο η αξιολόγηση της πορείας
υλοποίησης της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Τα
αναλυτικά αποτελέσματα ανά δράση και ενέργεια παρουσιάζονται στο Παράρτημα της
έκθεσης.
Γενικός και Ειδικός Στόχος της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα

Αξιολόγηση

Γενικός Στόχος 1: Αύξηση της διαθέσιμης γνώσης για την εκτίμηση της κατάστασης της
βιοποικιλότητας
Ειδικός Στόχος1.1 Η διασφάλιση της πρόσβασης στην επιστημονική γνώση (για τα είδη
χλωρίδας και πανίδας) και η συμπλήρωση κενών στα επιστημονικά δεδομένα
Ειδικός Στόχος1.2 Διασφάλιση της πρόσβασης σε γνώση και πληροφορίες σχετικά με
δράσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την παρακολούθηση της εφαρμογής
της Εθνικής στρατηγικής.
Γενικός Στόχος 2 Διατήρηση του εθνικού φυσικού κεφαλαίου και αποκατάσταση των
οικοσυστημάτων
Ειδικός Στόχος 2.1 Διατήρηση ειδών και τύπων οικοτόπων στα Ελληνικά χερσαία και
θαλάσσια οικοσυστήματα με στόχο την αειφορία
Ειδικός Στόχος 2.2. Αποκατάσταση σημαντικών ειδών και τύπων οικοτόπων
Γενικός Στόχος 3 Οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών
και ενίσχυση των ωφελειών από τη διαχείριση τους
Ειδικός Στόχος 3.1 Αποτελεσματική οργάνωση της διοίκησης και της διαχείρισης των
προστατευόμενων περιοχών και εφαρμογή προληπτικών μέτρων σε προστατευόμενες
περιοχές
Ειδικός Στόχος 3.2 Εφαρμογή υποδειγματικών και καινοτόμων πρακτικών διατήρησης
και διαχείρισης
Ειδικός Στόχος 3.3 Οριοθέτηση, πιθανή ένταξη των οικολογικών διαδρόμων σε ειδικό
καθεστώς και αποτελεσματική διαχείρισή τους
Γενικός Στόχος 4 Διατήρηση των γενετικών πόρων της Ελλάδας – Ρυθμίσεις Πρόσβασης στους
γενετικούς πόρους – Δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των ωφελειών που θα προκύψουν από
τη χρήση τους

ΕΚΠΑΑ. 2018. Ελλάδα - Η κατάσταση του περιβάλλοντος 2018. https://cutt.ly/RhWoWcb. Οι δείκτες που
παρουσιάζονται στην έκθεση αυτή αφορούν τους ειδικούς στόχους: 2.1, 3.1-3.3, 5.2-5.8, 6.2-6.3, 7.2, 7.4 και 8.2.
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Ειδικός Στόχος 4.1 Η διασφάλιση πρόσβασης στις επιστημονικές καταγραφές των
γενετικών πόρων και η συμπλήρωση κενών στα επιστημονικά δεδομένα
Ειδικός Στόχος 4.2. Η διατήρηση των γενετικών πόρων της χώρας επί τόπου (in situ)
και εκτός τόπου (ex situ)
Ειδικός Στόχος 4.3 Η θεσμοθέτηση της πρόσβασης στους γενετικούς πόρους και του
δίκαιου και ισότιμου καταμερισμού των ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση των
γενετικών πόρων
Ειδικός Στόχος 4.4 Βιοποικιλότητα και Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί
Γενικός Στόχος 5 Ενίσχυση της συνέργειας των κύριων τομεακών πολιτικών με τη διατήρηση
της βιοποικιλότητας – θέσπιση κινήτρων
Ειδικός Στόχος 5.1 Αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των στόχων διατήρησης της
βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού
Ειδικός Στόχος 5.2 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων μεγάλων έργων υποδομής
Ειδικός Στόχος 5.3 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων οικιστικής και
βιομηχανικής ανάπτυξης (περιλαμβάνεται η συμβατική παραγωγή ενέργειας)
Ειδικός Στόχος 5.4 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων τουρισμού
Ειδικός Στόχος 5.5 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων γεωργίας,
κτηνοτροφίας, δασοπονίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών
Ειδικός Στόχος 5.6 Διασφάλιση συμβατότητας των έργων και δραστηριοτήτων
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
Ειδικός Στόχος 5.7 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων εξόρυξης
Ειδικός Στόχος 5.8 Διασφάλιση συμβατότητας άλλων χρήσεων φυσικών πόρων
(κυνήγι, συλλογή ειδών, ερασιτεχνική αλιεία κ.λπ.)
Γενικός Στόχος 6 Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου
Ειδικός Στόχος 6.1 Ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της διατήρησης της ποικιλότητας
του τοπίου σε όλες τις τομεακές πολιτικές
Ειδικός Στόχος 6.2 Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου και στοιχείων της υπαίθρου
και εκτός προστατευόμενων περιοχών
Ειδικός Στόχος 6.3 Διατήρηση των Γεωτόπων και της βιοποικιλότητάς τους
Γενικός Στόχος 7 Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα λόγω της
κλιματικής αλλαγής
Ειδικός Στόχος 7.1 Διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη
βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές λειτουργίες
Ειδικός Στόχος 7.2 Ενίσχυση των δυνατοτήτων επιμέρους στοιχείων της
βιοποικιλότητας να αποκριθούν αποτελεσματικά (climate change adaptation) στην
κλιματική αλλαγή
Ειδικός Στόχος 7.3 Μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από δράσεις
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής
Ειδικός Στόχος 7.4 Ενίσχυση του ρόλου των δασών στην άμβλυνση των επιδράσεων της
κλιματικής αλλαγής
Γενικός Στόχος 8 Προστασία της βιοποικιλότητας από τα εισβλητικά / χωροκατακτητικά
ξεκινά είδη (invasive alien species)
Ειδικός Στόχος 8.1 Πρόληψη, έγκαιρη ανίχνευση, και έλεγχος εισαγωγής και εξάπλωσης
των ειδών εισβολέων
Ειδικός Στόχος 8.2 Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από τα
χωροκατακτητικά είδη
Γενικός Στόχος 9 Ενίσχυση της διεθνούς και διακρατικής συνεργασίας για την προστασία της
βιοποικιλότητας
Ειδικός Στόχος 9.1 Ουσιαστική ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διεθνούς,
περιφερειακής και διακρατικής συνεργασίας υπέρ της βιοποικιλότητας και των
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υπηρεσιών των οικοσυστημάτων
Ειδικός Στόχος 9.2 Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας
Γενικός Στόχος 10 Αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας
διοίκησης σε σχέση με την προστασία της βιοποικιλότητας
Ειδικός Στόχος 10.1 Βελτίωση της δημόσιας διοίκησης σε θέματα οργανωτικά,
επιστημονικά και σε θέματα διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την
αποτελεσματικότερη εφαρμογή πολιτικών, μέτρων και νομοθεσίας για τη
βιοποικιλότητα
Ειδικός Στόχος 10.2 Διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας
Γενικός Στόχος 11 Ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας στο αξιακό σύστημα της
κοινωνίας
Ειδικός Στόχος 11.1 Ενσωμάτωση θεμάτων βιοποικιλότητας στην τυπική και μη τυπική
εκπαίδευση και ανάδειξη της αξίας της βιοποικιλότητας
Ειδικός Στόχος 11.2 Προώθηση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας

και

Γενικός Στόχος 12 Συμμετοχή της κοινωνίας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας
Ειδικός Στόχος 12.1 Θεσμοθέτηση της συνεργασίας των κοινωνικών και επιστημονικών
ομάδων, καθώς και του κοινού και της δημόσιας διοίκησης στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων και ελέγχου της υλοποίησης τους
Ειδικός Στόχος 12.2 Προαγωγή της υπευθυνότητας των επιχειρήσεων ως προς την
προστασία της βιοποικιλότητας
Γενικός Στόχος 13 Αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και προβολή της
αξίας της ελληνικής βιοποικιλότητας
Ειδικός Στόχος 13.1 Αποτίμηση των λειτουργιών / υπηρεσιών των οικοσυστημάτων
από κοινωνική και οικονομική σκοπιά
Ειδικός Στόχος 13.2 Προβολή της αξίας της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών που
προσφέρουν η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα
Ειδικός Στόχος 13.3 Προώθηση και διατήρηση των «φυσικών πράσινων υποδομών»
Πίνακας 1. Αξιολόγηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του 1ου Σχεδίου
Δράσης κατά την πρώτη περίοδο υλοποίησης της, 2014-2020.
Κόκκινο: μηδαμινή πρόοδος, Πορτοκαλί: μερική πρόοδος, Πράσινο: σημαντική πρόοδος
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IV. Συμπεράσματα και Προτάσεις
Από την αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα
και του Σχεδίου Δράσης για την πρώτη περίοδο υλοποίησής της (2014-2020), τα αποτελέσματα
της οποίας παρουσιάζονται συνοπτικά στην προηγούμενη ενότητα και αναλυτικά στο
παράρτημα, προκύπτουν τα ακόλουθα:
Κανένας γενικός ή ειδικός στόχος της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα δεν
παρουσιάζει σημαντική πρόοδο. Η αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης της Εθνικής
Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του Σχεδίου Δράσης καταλήγει ότι για κανέναν από
τους 13 γενικούς στόχους ή τους 39 ειδικούς στόχους δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος.
Σε 12 από τους 39 στόχους έχει σημειωθεί μηδαμινή πρόοδος, περιλαμβανομένου ενός
ολόκληρου γενικού στόχου της Στρατηγικής (Στόχος 8). Στους υπόλοιπους στόχους η πρόοδος
είναι μερική, αφού ακόμα κι αν έχουν ληφθεί κάποιες ενέργειες είναι αμφίβολο ότι αυτές
συνδράμουν επαρκώς στην πορεία υλοποίησης του στόχου, χωρίς να εντατικοποιηθούν ή να
ενισχυθούν περαιτέρω.
Η Ελλάδα συμβαδίζει με τις διεθνείς τάσεις σχετικά με την ανεπάρκεια των μέτρων
ανάσχεσης της απώλειας της βιοποικιλότητας. Η συνολική εικόνα της πορείας υλοποίησης
της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης δεν διαφοροποιείται σημαντικά από αυτή
που καταγράφεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως και στο παγκόσμιο επίπεδο, έτσι και στην
Ελλάδα, ακόμα και αν σε κάποιες συγκεκριμένες δράσεις σημειώνεται σημαντική πρόοδος ή σε
άλλες περιπτώσεις λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ή υλοποιούνται ορισμένες δράσεις, αυτές δεν
είναι επαρκείς ή στην απαραίτητη κλίμακα και ένταση για να καταγραφεί συνολικά σημαντική
πρόοδος. Χωρίς σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι
χώρες, δεν θα είναι δυνατή η αντιστροφή των τάσεων που οδηγούν στην κρίση της απώλειας
της βιοποικιλότητας.
Ακόμα και στους στόχους που συνδέονται με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, η
πρόοδος που σημειώνεται είναι μερική. Οι δράσεις για τη διατήρηση της φύσης (Γενικοί
Στόχοι 2, 3, 4), αποτελούν τον κεντρικό κορμό για την ανάσχεση της απώλειας της
βιοποικιλότητας. Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει ως προστατευόμενο περισσότερο από το 35%
της χερσαίας της έκτασης και το 19% των εγχώριων υδάτων της, ξεπερνώντας τους στόχους
για 17% και 10% αντίστοιχα που είχαν τεθεί για το 2020 και προσεγγίζοντας τον συνολικό
στόχο για τον χαρακτηρισμό ως προστατευόμενων το 30% όλων των εκτάσεων του πλανήτη
για το 2030. Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν πρωτοβουλίες, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει η
επέκταση του δικτύου Natura 2000, ο χαρακτηρισμός των προστατευόμενων περιοχών ακόμα
δεν είναι θεσμικά πλήρης, ενώ δεν έχει επιτευχθεί η αποτελεσματική διαχείρισή τους παρά το
γεγονός ότι κατά την περίοδο αναφοράς εγκρίθηκαν δύο νόμοι για την οργάνωση του
συστήματος διακυβέρνησης των προστατευόμενων περιοχών. Επιπλέον δεν έχουν υλοποιηθεί
οι προβλεπόμενες δράσεις για τον χαρακτηρισμό οικολογικών διαδρόμων που θα επιτρέψουν
τη συνοχή του δικτύου των προστατευόμενων περιοχών της χώρας. Ανάμεσα στις υπόλοιπες
δράσεις διατήρησης που ξεχωρίζουν είναι η έγκριση των πρώτων σχεδίων δράσης για τρία
απειλούμενα είδη και η δρομολόγηση κατάρτισης αρκετών ακόμα το επόμενο διάστημα. Από
την άλλη δεν έχουν υλοποιηθεί επαρκώς οι δράσεις που αφορούν στη διατήρηση των
γενετικών πόρων.
Μερική ή μηδαμινή πρόοδος σημειώνεται στην αντιμετώπιση νέων απειλών και
προκλήσεων, όπως είναι η αντιμετώπιση των ξενικών εισβλητικών ειδών (Γενικός Στόχος 8),
η προώθηση των πράσινων υποδομών (Ειδικός Στόχος 13.3) και της αποκατάστασης της
φύσης (Γενικός Στόχος 2). Μερική πρόοδος επίσης σημειώνεται και στην προώθηση νέων
προσεγγίσεων όπως είναι η εφαρμογή συνδυαστικών δράσεων που αφορούν στη διατήρηση
της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου (Γενικός Στόχος 6) ή στη
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πρόληψη των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή (Στόχος 7) μέσα από τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας. Παρά το γεγονός ότι σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο έχει θεσμοθετηθεί ένα
πλαίσιο πολιτικής για τις συγκεκριμένες πτυχές, η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί
έγκαιρα ώστε να διαμορφώσει το δικό της πλαίσιο και να υλοποιήσει τις δικές της ενέργειες.
Οι στόχοι που παρουσιάζουν τη μικρότερη πρόοδο στην εφαρμογή είναι αυτοί που
αφορούν στις συνέργειες και την οριζόντια ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στους
παραγωγικούς τομείς (Γενικός Στόχος 5). Όπως και στο παγκόσμιο αλλά και στο ευρωπαϊκό
επίπεδο, η μεγαλύτερη πρόκληση για την αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης είναι η
επιτυχής αντιστροφή των πιέσεων και των απειλών που την προκαλούν, μέσα από την αλλαγή
του αναπτυξιακού και παραγωγικού μοντέλου. Κατά την πρώτη περίοδο υλοποίησης της
Εθνικής Στρατηγικής οι στόχοι που αφορούν στην ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας σε τομείς
όπως ο τουρισμός, η γεωργία και η αλιεία, καθώς και οι υποδομές είναι αυτοί που σημειώνουν
τη μικρότερη πρόοδο. Στασιμότητα παρατηρείται στην θεσμική ενίσχυση της ενσωμάτωσης
της βιοποικιλότητας ενώ πολλές από τις επιμέρους ενέργειες που είχαν προβλεφθεί από το
πρώτο Σχέδιο Δράσης δεν έχουν υλοποιηθεί. Όσες ενέργειες υλοποιούνται, υλοποιούνται
μερικώς ή με καθυστέρηση, και συνήθως ως συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κανονιστικό
πλαίσιο, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι είτε δεν έχουν αξιοποιηθεί είτε αξιοποιούνται με μεγάλες
καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα η πρόοδος να είναι μικρή. Την ίδια στιγμή, πρέπει να τονιστεί
ότι και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο δεν είναι πάντοτε ευθυγραμμισμένο με τους στόχους
διατήρησης της βιοποικιλότητας, με πλέον χαρακτηριστική την περίπτωση της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής αλλά και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, παρά τις πρόσφατες
προσαρμογές της. Για κάποιους τομείς, όμως, το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν έχει τόσο μεγάλη
επιρροή, καθιστώντας το εθνικό πλαίσιο τον καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των
στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση
του χωρικού σχεδιασμού, τομέα στον οποίο επίσης σημειώνεται μερική πρόοδος, αλλά οδηγεί
σε προβλήματα υλοποίησης και σε άλλους τομείς, όπως είναι ο τομέας των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.
Η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα δεν έχει προς το παρόν αποτελέσει μοχλό
για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Η έγκριση της
Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του πρώτου Σχεδίου Δράσης πραγματοποιήθηκε τη
στιγμή που η χώρα ήταν αντιμέτωπη με μία πρωτοφανή οικονομική κρίση. Στη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης, διαχρονικά οι κυβερνήσεις της χώρας προέβησαν σε πολλές νομοθετικές
πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις οι οποίες αντιμετώπισαν το φυσικό περιβάλλον ως εμπόδιο
για την ανάκαμψη από την κρίση και είχαν ως κύριο στόχο τη μείωση του δημόσιου τομέα και
την απλοποίηση διαδικασιών, με αποτέλεσμα να μην δίνεται προτεραιότητα στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας. Παρά τη σημασία που έχει η έγκριση της Στρατηγικής σε εκείνη τη χρονική
στιγμή, γίνεται φανερό ότι δεν μπόρεσε να αποτελέσει τον αναγκαίο μοχλό για διαφοροποίηση
του σχεδιασμού της αναπτυξιακής πολιτικής και της προετοιμασίας της ελληνικής οικονομίας
για ένα βιώσιμο μέλλον με προτεραιότητα στη φύση. Μερική ή μηδαμινή είναι η πρόοδος στις
δράσεις εκείνες που προέβλεπε η Στρατηγική όχι μόνο για την ενσωμάτωση της
βιοποικιλότητας στους βασικούς παραγωγικούς τομείς της χώρας αλλά και σε εκείνες και για
την αξιοποίηση του αναπτυξιακού πλεονεκτήματος που εμπεριέχεται στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας, π.χ. στον οικοτουρισμό ή στην πιστοποίηση προϊόντων αειφορικής
διαχείρισης.
Ο συντονιστικός και εποπτικός ρόλος του ΥΠΕΝ απουσιάζει τόσο στην εφαρμογή και
παρακολούθηση της υλοποίησης της Στρατηγικής, όσο και στον συντονισμό των δράσεων με
τα συναρμόδια υπουργεία ή τη συνεργασία με άλλους φορείς. Στους σχετικούς στόχους που
αφορούν δράσεις που πρέπει να αναλάβει η πολιτεία με ευθύνη του ΥΠΕΝ για την ενίσχυση της
δημόσιας διοίκησης για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή πολιτικών, μέτρων και νομοθεσίας
για τη βιοποικιλότητα, η πρόοδος είναι από μηδαμινή έως μερική.
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Αν και η πολιτεία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις στην υλοποίηση
της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης, μεγάλο ενδιαφέρον και δραστηριοποίηση
σημειώνεται από άλλους εμπλεκόμενους φορείς, που αναπληρώνουν εν μέρει το κενό.
Ωστόσο οι περισσότερες από αυτές τις δράσεις είναι μεμονωμένες και έχουν
εστιασμένο αντίκτυπο. Κατά την πρώτη περίοδο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής έχουν
υλοποιηθεί πολλά έργα και δράσεις από ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και
περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων
περιοχών, καθώς και άλλους εμπλεκόμενους που συμβάλλουν στην εφαρμογή σχεδόν κάθε
στόχου της Στρατηγικής. Πολλές από τις δράσεις που υλοποιούνται είναι πιλοτικές και
καινοτόμες με προοπτική για πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο. Οι δράσεις αυτές ωστόσο, στις
περισσότερες περιπτώσεις, είναι μεμονωμένες και η διάχυση των αποτελεσμάτων και
καλλιέργειας συνεργειών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου
που υλοποιείται και τη διάθεση του εκάστοτε φορέα υλοποίησης. Οι περιβαλλοντικές μη
κυβερνητικές οργανώσεις είναι πιο δραστήριες στην επικοινωνία των δράσεων τους με
αποτέλεσμα αυτές να γίνονται γνωστές στο ευρύτερο κοινό. Ξεχωριστό ρόλο έχουν επίσης οι
φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, οι οποίοι παρά την αβεβαιότητα για το
μέλλον τους, κατά το μεγαλύτερο διάστημα που καλύπτει αυτή η αξιολόγηση, με την
αξιοποίηση των πόρων που διατέθηκαν από το Πράσινο Ταμείο, τον κρατικό προϋπολογισμό
και την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων έχουν επιτελέσει αξιόλογο έργο. Τα ερευνητικά κέντρα
και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν πρωτεύοντα ρόλο στον εμπλουτισμό της γνώσης, ωστόσο
τα δεδομένα και τα στοιχεία που συλλέγουν δεν διαχέονται και δεν καθίστανται δημόσια
διαθέσιμα. Η πολιτεία δεν έχει προβεί στη συστηματική οργάνωση της διαθέσιμης γνώσης και
της λειτουργίας βάσεων δεδομένων. Παράλληλα, απουσιάζει η κουλτούρα των ανοιχτών
δεδομένων και η βούληση για τη διάθεση τους και τη διευκόλυνση της πρόσβασης του
ενδιαφερόμενου κοινού σε αυτά.

Προτάσεις
Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη
Βιοποικιλότητα και του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης που παρουσιάστηκαν στην
προηγούμενη ενότητα, μπορούν να συνδράμουν στην ενίσχυση της εθνικής πολιτικής για τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις διεθνείς και τις
ευρωπαϊκές εξελίξεις. Μία τέτοια ενισχυμένη εθνική πολιτική θα είναι αντάξια του φυσικού
πλούτου της χώρας.
Η συγκυρία ώστε η Ελλάδα να αναπτύξει μία πολιτική αντάξια του φυσικού της πλούτου είναι
κατάλληλη, καθώς σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο διαμορφώνεται το νέο πλαίσιο πολιτικής
για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μετά το 2020. Ήδη η Ελλάδα υποστηρίζει την
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τους στόχους της, έχει συνυπογράψει μαζί με όλους τους
Ευρωπαίους ηγέτες τη Δέσμευση των Ηγετών για τη Φύση, έχει τοποθετηθεί υπέρ της
έκκλησης για επείγουσα δράση για τη βιοποικιλότητα46 και έχει τοποθετεί υπέρ της νέας
Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα.47 Με αυτό το δεδομένο, στο επόμενο διάστημα η
Ελλάδα πρέπει να υποστηρίξει την τελική διαμόρφωση ενός φιλόδοξου παγκόσμιου
πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020.
Παράλληλα, η πολιτεία, με ευθύνη του ΥΠΕΝ, πρέπει να προχωρήσει, χωρίς καθυστέρηση, στην
έγκαιρη κατάρτιση και έγκριση του δεύτερου πενταετούς Σχεδίου Δράσης για τη
Βιοποικιλότητα, κι αμέσως μετά στην ενεργοποίηση για την υλοποίησή του. Σε αυτό το
πλαίσιο προτείνονται τα ακόλουθα:
Μήνυμα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για τη
Βιοποικιλότητα. 30.9.2020. https://cutt.ly/dhWsj73.
47 Τοποθέτηση Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΝ, κατά την τοποθέτηση των κρατών μελών στη διάρκεια της δημόσιας
συζήτησης επί της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα κατά το Συμβούλιο Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Βρυξέλλες. 23.10.2020. https://cutt.ly/RhWsxba.
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Ευθυγράμμιση των ειδικών στόχων του νέου Σχεδίου Δράσης με εκείνους της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2030 και με το υπό-διαμόρφωση παγκόσμιο πλαίσιο
πολιτικής για την περίοδο μετά το 2020. Οι γενικοί στόχοι της Στρατηγικής καλύπτουν τις
θεματικές προτεραιότητες που τίθενται για τη νέα δεκαετία και κρίνονται επαρκείς και
συμβατοί με το διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Καλύπτουν θέματα διατήρησης αλλά και
αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, ενσωμάτωσής της στους παραγωγικούς τομείς και
προώθησής της στο αξιακό σύστημα της κοινωνίας. Όμως για να επιτευχθούν οι γενικοί στόχοι
και να ευθυγραμμιστεί η Εθνική Στρατηγική με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις, απαιτείται
η αναθεώρηση αρκετών εκ των ειδικών στόχων, οι οποίοι πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένοι,
μετρήσιμοι και επιτεύξιμοι. Η απαίτηση αυτή είναι σημαντική καθώς από τη Στρατηγική και το
Σχέδιο Δράσης μέχρι σήμερα απουσίαζαν τελείως οι μετρήσιμοι στόχοι. Ενδεικτικά, θα πρέπει
να προστεθεί μετρήσιμος στόχος για το ποσοστό (10% βάσει της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για
τη Βιοποικιλότητα) των εκτάσεων των προστατευόμενων περιοχών, που ήδη ξεπερνά το 35%
της χερσαίας έκτασης της χώρας, που θα ενταχθεί σε καθεστώς αυστηρής προστασίας.
Μάλιστα, θα πρέπει να καθοριστεί σε εθνικό επίπεδο ποιες είναι οι κατηγορίες και ζώνες των
προστατευόμενων περιοχών που εμπίπτουν σε αυτόν τον χαρακτηρισμό, με πιο πιθανές προς
επιλογή τις ζώνες απολύτου προστασίας και προστασίας της φύσης, όπως σήμερα έχουν
οριστεί48.
Εφαρμογή συγκεκριμένων μετρήσιμων επιτεύξιμων δράσεων και ενεργειών οι οποίες
θα ενισχύσουν τη διατήρηση της φύσης. Το επόμενο Σχέδιο Δράσης πρέπει να οδηγήσει
στην εφαρμογή ουσιαστικών παρεμβάσεων για τη διατήρηση της φύσης, παρά να αποτελέσει
έναν ακόμα μακρύ κατάλογο δράσεων που δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν εντός της
επόμενης πενταετίας. Οι δράσεις αυτές πρέπει να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και άρα να
υλοποιηθούν με συστηματικό και συνεπή τρόπο χωρίς καθυστερήσεις. Για παράδειγμα, πρέπει
να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι για τη βελτίωση της κατάστασης των ειδών και τύπων
οικοτόπων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι υλοποιούνται μέτρα εποπτείας και
υπάρχουν ήδη μετρήσιμα στοιχεία. Στην περίπτωση, όμως, των ειδών εθνικού ενδιαφέροντος
πρέπει να τεθεί ως στόχος η ολοκλήρωση της θεσμικής τους αναγνώρισης και η αξιολόγηση της
κατάστασης τους. Στη φαρέτρα του ΥΠΕΝ υπάρχει ένα ευρύ πλέγμα θεσμικού και κανονιστικού
πλαισίου, το οποίο εφαρμόζεται πλημμελώς. Η συνεπής υλοποίηση δεσμεύσεων, όπως είναι η
ολοκλήρωση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και η έγκριση των προεδρικών
διαταγμάτων και των σχεδίων διαχείρισης για τις προστατευόμενες περιοχές, η κατάρτιση του
κτηματολογίου και η κύρωση των δασικών χαρτών, η αναθεώρηση των ειδικών χωροταξικών
πλαισίων, η εφαρμογή των προγραμμάτων παρακολούθησης και μέτρων για τη διαχείριση των
υδάτων και των θαλάσσιων υδάτων είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη σημαντικής
προόδου για τη διατήρηση της φύσης. Το ΥΠΕΝ έχει αναλάβει την υλοποίηση έργων που θα
ενισχύσουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων αυτών. Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσονται δύο
ολοκληρωμένα έργα LIFE που συντονίζει το ΥΠΕΝ, δηλαδή το LIFE-IP 4 NATURA και το LIFE-IP
AdaptInGR, που θα συνδράμουν στην υλοποίηση δράσεων διατήρησης της φύσης και στην
προσαρμογή του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας στην κλιματική αλλαγή.
Στοχευμένη ανταπόκριση απαιτείται για τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση νέων
απειλών και την υιοθέτηση ολιστικών προσεγγίσεων. Η αξιολόγηση ανέδειξε ότι οι τομείς
της διατήρησης της φύσης στην οποία σημειώνεται μικρότερη πρόοδος είναι αυτοί που
αφορούν στην αντιμετώπιση νέων απειλών. Το νέο Σχέδιο Δράσης πρέπει να υιοθετήσει μία
σταδιακή προσέγγιση με πρώτη προτεραιότητα την απόκτηση των βασικών εργαλείων και στη
συνέχεια την προώθηση των επόμενων δράσεων. Για παράδειγμα, για τα ξενικά εισβλητικά
είδη, πρώτη και άμεση προτεραιότητα πρέπει να είναι η κατάρτιση και υιοθέτηση του
καταλόγου ξενικών εισβλητικών ειδών, η χαρτογράφηση της εξάπλωσής τους και η ιεράρχηση
Ν. 4685/2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. (Α΄ 92)
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των πυλών/διαδρόμων εισόδου τέτοιων ειδών, παράλληλα με τον καθορισμό των
αρμοδιοτήτων των συναρμόδιων υπηρεσιών. Η κατάρτισή τους για τον εντοπισμό και έγκαιρο
έλεγχο της εξάπλωσης τέτοιων ειδών πρέπει να αποτελεί αμέσως επόμενο βήμα που θα
ενισχύσει την ενεργοποίηση τους. Επίσης, πρέπει να δώσει προσοχή σε ολιστικές
προσεγγίσεις στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, με την ανάληψη δράσεων για τη
διατήρηση των γενετικών πόρων, αλλά και την ενσωμάτωση δράσεων για την προστασία του
τοπίου, καθώς μέχρι σήμερα μόνο μερική πρόοδος σημειώνεται στους τομείς αυτούς.
Μεγαλύτερη έμφαση στην αποκατάσταση της φύσης. Το νέο Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να
συμπεριλάβει στόχους και δράσεις που θα προωθήσουν πέρα από τη διατήρηση και την
αποκατάσταση της φύσης. Στόχοι όπως είναι η αποκατάσταση της φυσικής ροής των ποταμών
που διατυπώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνουν στην Ελλάδα την ευκαιρία να ενσωματώσει
μετρήσιμους στόχους και δράσεις για την αποκατάσταση της φύσης, και ειδικά ρεμάτων,
ακτών και υγροτόπων. Καθώς οι προσεγγίσεις της αποκατάστασης της φύσης δεν έχουν
αναπτυχθεί επαρκώς μέχρι σήμερα στη χώρα μας, το νέο Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να
προβλέπει την εφαρμογή λίγων πιλοτικών αλλά εμβληματικών έργων. Με αυτόν τον τρόπο θα
επιτευχθεί όχι μόνο αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημικών λειτουργιών (π.χ.
αντιπλημμυρική και αντιδιαβρωτική προστασία), αλλά θα προωθηθούν και λύσεις βασισμένες
στη φύση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, θα αναδειχθούν νέες
ευκαιρίες που προκύπτουν για κλάδους της οικονομίας που μέχρι σήμερα δεν έχουν δοκιμαστεί
σε αυτή την προσέγγιση. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο θα τεθούν οι βάσεις για την υλοποίηση
περισσότερων τέτοιων έργων κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας, στο τρίτο κατά σειρά
πενταετές Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα. Ήδη το πρόγραμμα αναδασώσεων που έχει
ανακοινωθεί από το ΥΠΕΝ φαίνεται να είναι ευθυγραμμισμένο με τη στόχευση της ΕΕ για
φύτευση 3 δισεκατομμυρίων δέντρων στην Ευρώπη μέχρι το 2030, εφόσον υλοποιηθεί με
μεθόδους συμβατές με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ειδικά για τους στόχους που
αφορούν στην αστική βιοποικιλότητα και τη δημιουργία χώρων πρασίνου στις πόλεις, οι
δράσεις αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν τον κεντρικό πυλώνα στις αστικές αναπλάσεις και τα
έργα αστικής αναζωογόνησης που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Εξάλλου και η κρίση της
πανδημίας COVID-19 ανέδειξε τη μεγάλη ανάγκη που έχουν οι πολίτες για ποιοτικούς
πράσινους χώρους.
Ανάδειξη της αναπτυξιακής προοπτικής της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της
αποκατάστασής της. Ειδικά για τις προστατευόμενες περιοχές θα πρέπει, πέρα από την
οργάνωση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών με την πλήρη λειτουργία του
ΟΦΥΠΕΚΑ, το νέο Σχέδιο Δράσης να αναδείξει ότι μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα βιώσιμης
ανάπτυξης. Συνεπώς, θα πρέπει να προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις επικοινωνίας,
εκπαίδευσης και κατάρτισης για την αξία της βιοποικιλότητας, παράλληλα με δράσεις για τη
δημιουργία μίας εθνικής εταιρικής ταυτότητας για τη φύση (π.χ. Nature Greece), η οποία θα
αποδώσει προστιθέμενη αξία σε τοπικά προϊόντα και θα φέρει νέες ευκαιρίες στον τουρισμό.
Για τις δράσεις αυτές θα απαιτηθεί συνέργεια με τα συναρμόδια υπουργεία αλλά και τον
ιδιωτικό τομέα. Με αυτόν τον τρόπο θα αναδειχθεί ακόμα περισσότερο η ανάγκη
ενσωμάτωσης της βιοποικιλότητας στις διάφορες τομεακές πολιτικές, ενώ θα αναδειχθούν
ευκαιρίες για πιστοποίηση της βιώσιμης διαχείρισης στον πρωτογενή τομέα (π.χ. δασικά,
γεωργικά ή αλιευτικά προϊόντα) και θεσμική υποστήριξη του τουρισμού της φύσης και του
οικοτουρισμού.
Μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας μέσω της ενσωμάτωσης της
βιοποικιλότητας στις τομεακές πολιτικές. Οι ειδικοί στόχοι και οι ενέργειες που
προβλέπουν συνέργειες με άλλους τομείς (υπό τον Γενικό Στόχο 5) πρέπει να ενισχυθούν
καθώς μόνο η οριζόντια ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας μπορεί να οδηγήσει στις ριζικές
αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο που απαιτούνται για την αντιστροφή των πιέσεων και των
απειλών στη φύση. Ο καθορισμός πιο συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων,
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ευθυγραμμισμένων με εκείνων της Στρατηγικής της ΕΕ για το 2030 και του υπό-διαμόρφωση
παγκόσμιου πλαισίου, μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση. Για
παράδειγμα, ο εθνικός χωρικός σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον (υπό-διαμόρφωση)
στόχο του παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα που επιδιώκει μέχρι το 2030 να έχουν
αντιμετωπιστεί οι αλλαγές χρήσεων γης και θάλασσας, να έχουν διατηρηθεί όσες φυσικές
εκτάσεις είναι ακόμα άθικτες και άγριες και να έχουν αποκατασταθεί όσες έχουν υποβαθμιστεί
για το 50% του πλανήτη μέσω του χωρικού σχεδιασμού. Ένας προσαρμοσμένος τέτοιος στόχος
για την Ελλάδα, θα αντιμετωπίσει όχι μόνο την πιο σημαντική απειλή για την κατάσταση των
προστατευόμενων ειδών και τύπων οικοτόπων της χώρας, δηλαδή, τις αλλαγές χρήσεων γης
αλλά θα δεσμεύσει όποια επόμενη νομική πρωτοβουλία και κυρίως την κατάρτιση των νέων
χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων. Αντίστοιχα, οι στόχοι μείωσης της χρήσης χημικών
και των πιο επιβλαβών φυτοφαρμάκων κατά 50%, αύξησης του ποσοστού των εκτάσεων που
καλλιεργούνται βιολογικά σε τουλάχιστον 25% και των πρακτικών αγρο-οικολογίας εφόσον
ενσωματωθούν και στο εθνικό επίπεδο θα κατευθύνουν την κατάρτιση του Στρατηγικού
Σχεδίου για την Αγροτική Ανάπτυξη αλλά και τη συνολική στάση της Ελλάδας κατά τις
διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι οποίες αναμένεται
να εξακολουθήσουν τουλάχιστον και το 2021. Αντίστοιχοι στόχοι και συγκεκριμένες ενέργειες
πρέπει να τεθούν και για τους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού, της αλιείας, κοκ ώστε να
επιταχυνθεί η στροφή των τομέων αυτών σε βιώσιμες πρακτικές.
Άμεση κατάρτιση του νέου Σχεδίου Δράσης ώστε να κατευθύνει με δεσμευτικό τρόπο
τον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και του Ταμείου
Ανάκαμψης. Η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα εγκρίθηκε το 2014, όταν ο
σχεδιασμός της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 είχε ήδη σχεδόν ολοκληρωθεί, με
αποτέλεσμα να υπάρχει περιορισμένο περιθώριο επιρροής της δέσμευσης των ευρωπαϊκών
διαθέσιμων πόρων προς την κατεύθυνση των στόχων της Στρατηγικής. Αυτή τη φορά το νέο
ΕΣΠΑ και το νέο Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα καταρτίζονται την ίδια περίοδο, ενώ οι
δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν σε αυτή την προγραμματική περίοδο συμπίπτουν με τη
διάρκεια υλοποίησης των δύο επόμενων σχεδίων δράσης για τη Βιοποικιλότητα. Καθώς οι
τομείς των υποδομών, της γεωργίας και της αλιείας της χώρας μας είναι σε μεγάλο βαθμό
εξαρτημένοι από την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, η ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας
πρέπει να εξασφαλιστεί ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού της νέας προγραμματικής
περιόδου. Το νέο Σχέδιο Δράσης πρέπει να κατευθύνει τις προτεραιότητες που θα τεθούν στο
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 και στο Στρατηγικό Σχέδιο
για την Αγροτική Ανάπτυξη αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα
μπορεί να πετύχει ακόμα και νωρίτερα από το προβλεπόμενο (2024) τη δέσμευση του 7,5%
των ευρωπαϊκών πόρων ετησίως στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και θα είναι έγκαιρα σε
τροχιά επίτευξης της δέσμευσης 10% που έχει τεθεί για το 2026. Το νέο Πλαίσιο Δράσεων
Προτεραιότητας για τις περιοχές Natura 2000, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο
αμέσως επόμενο διάστημα θα συνδράμει προς την ίδια κατεύθυνση του βέλτιστου σχεδιασμού
της νέας προγραμματικής περιόδου.
Ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο της πολιτικής για τη
φύση. Τα επόμενα χρόνια το θέμα της διατήρησης της βιοποικιλότητας θα αποκτά ολοένα και
πιο σημαίνουσα θέση στις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις, όπως συμβαίνει ήδη με την κλιματική
κρίση. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα θα πρέπει να επιδείξει ηγετικό ρόλο, αντάξιο με τον πλούτο
της βιοποικιλότητας που διαθέτει. Το Σχέδιο Δράσης θα πρέπει, συνεπώς, να συμπεριλάβει
δράσεις που θα ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο της
πολιτικής για τη φύση. Πρώτο και κύριο απαιτείται η παρουσία της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές
και διεθνείς διαπραγματεύσεις, κάτι που μέχρι σήμερα δεν συμβαίνει καθώς η Ελλάδα συχνά
εκπροσωπείται μόνο μέσω των ευρωπαϊκών ομάδων ή δεν συμμετέχει καθόλου. Έτσι χάνονται
ευκαιρίες ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και διδαγμάτων, επιρροής των αποφάσεων
αλλά και ανάληψης πρωτοβουλιών. Στο νέο Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα πρέπει να
υπάρξει πρόβλεψη για την ενίσχυση των αρμόδιων αρχών ώστε η χώρα να είναι συνεπής και να
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συμμορφώνεται εγκαίρως με απαιτήσεις που αφορούν στην υποβολή εθνικών αναφορών,
εκθέσεων και στοιχείων. Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο που διαμορφώνεται το επόμενο
διάστημα η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες πράσινης διπλωματίας, κυρίως με τις
γείτονες χώρες και να διεκδικήσει μέσα στη δεκαετία να αποτελέσει ένα κόμβο πράσινων
διακρατικών δράσεων με στόχευση τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στη νοτιοανατολική
Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, η ενεργοποίηση της ελληνικής πολιτείας είναι
απαραίτητη. Συνεπώς προτείνονται επίσης τα ακόλουθα:
Ανάληψη συντονιστικού και εποπτικού ρόλου από το ΥΠΕΝ για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας. Το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο, το ΥΠΕΝ, έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη από
πλευράς δημόσιας διοίκησης ώστε να εξασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα συμβάλει στους
παγκόσμιους στόχους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, μία συμβολή που πρέπει να είναι
ανάλογη με τον φυσικό πλούτο που η χώρα διαθέτει. Για να ανταποκριθεί στον εποπτικό ρόλο
οι αρμόδιες υπηρεσίες θα χρειαστούν ενίσχυση, στελέχωση, πόρους και κατάρτιση. Ο νέος
ΟΦΥΠΕΚΑ και η Επιτροπή Φύση 2000, με την απαραίτητη υποστήριξη, μπορούν να
αποτελέσουν σημαντικούς σύμμαχους των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ προς αυτή την
κατεύθυνση. Επιπλέον, συνέργειες απαιτούνται μεταξύ των Επιτροπών και των Συμβουλίων
που ήδη υφίστανται εντός του Υπουργείου (π.χ. Επιτροπή Φύση 2000, Εθνικό Συμβούλιο
Υδάτων, Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, κοκ). Κεντρική στόχευση
πρέπει να είναι η άμεση δρομολόγηση της υλοποίησης των στόχων που είχαν τεθεί ήδη στο
πρώτο Σχέδιο Δράσης (υπό τον Γενικό Στόχο 1) για την οργάνωση της πληροφορίας και της
διαθέσιμης γνώσης για τη βιοποικιλότητα με τη λειτουργία διασυνδεδεμένων, ανοιχτών και
προσβάσιμων σε όλους βάσεων δεδομένων. Κομβικής σημασίας, επίσης, στην κατεύθυνση αυτή
έχει η ενίσχυση της συνεργασίας με τα συναρμόδια υπουργεία, που πρέπει να είναι σταθερή και
συστηματική. Ο σχεδιασμός του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης αποτελεί μία ευκαιρία για την
εδραίωση τέτοιων συνεργασιών.
Δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος τακτικής παρακολούθησης της πορείας
εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του νέου Σχεδίου
Δράσης. Το ΥΠΕΝ θα πρέπει να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης με
βάση δείκτες που πρέπει να είναι επαρκείς για την παρακολούθηση. Κυρίως οι δείκτες πρέπει
να είναι κατάλληλοι και υποστηρικτικοί για τη λήψη των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων
στην πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής. Το ΥΠΕΝ πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση
τακτικής συλλογής των απαραίτητων στοιχείων για κάθε δείκτη.
Ενσωμάτωση δράσεων για τη δικτύωση και την καλλιέργεια των συνεργειών μεταξύ
των εμπλεκόμενων φορέων. Παρά τον ουσιώδη ρόλο της, η πολιτεία δεν μπορεί να
ανταποκριθεί μόνη στην πρόκληση της ανάσχεσης της απώλειας της βιοποικιλότητας.
Συνεπώς, είναι απαραίτητη η καλλιέργεια των συνεργειών με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς, ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς, τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα μέλη
της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και της επιχειρηματικής κοινότητας. Ήδη σημειώνεται
μεγάλη δραστηριοποίηση από πολλούς φορείς που μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην
επίτευξη των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής. Στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα σε αυτή την κατεύθυνση, αρχικά με τη διαμόρφωση μίας ανοιχτής
διαδικτυακής πύλης για τη βιοποικιλότητα, αλλά και την οργάνωση συγκεκριμένων
(διαδικτυακών ή μη) δράσεων δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών.
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Παράρτημα
Το παράρτημα παρουσιάζει την αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων που προβλέπει το Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Εθνικής
Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα για την περίοδο ανά γενικό και ειδικό στόχο της Εθνικής Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα κατά την πρώτη
περίοδο υλοποίησής της, 2014. 2020. Η κλίμακα που χρησιμοποιείται είναι: Κόκκινο: μηδαμινή πρόοδος, Πορτοκαλί: μερική πρόοδος, Πράσινο:
σημαντική πρόοδος.

Γενικός Στόχος 1: Αύξηση της διαθέσιμης γνώσης για την εκτίμηση της κατάστασης της βιοποικιλότητας
Γενικός Στόχος 1: Αύξηση της διαθέσιμης γνώσης για την εκτίμηση της κατάστασης της βιοποικιλότητας
Ενέργειες - δράσεις ανά ειδικό στόχο
Παρατηρήσεις
Αξιολόγηση
Ειδικός Στόχος 1.1 Η διασφάλιση της πρόσβασης στην επιστημονική γνώση (για τα είδη χλωρίδας και πανίδας) και η συμπλήρωση κενών στα
επιστημονικά δεδομένα
1.1.1 Δημιουργία βάσης δεδομένων για τη Δεν έχουν δημιουργηθεί εθνικές δημόσιες βάσεις δεδομένων που να
βιοποικιλότητα (χλωρίδα, πανίδα, τύποι οικοτόπων) λειτουργούν και να είναι ανοιχτές, διαθέσιμες στον πολίτη και μεταξύ
της Ελλάδας και διασύνδεση με υφιστάμενες ή υπό τους αλληλο-τροφοδοτούμενες. Η διαθέσιμη πληροφορία δεν είναι
δημιουργία βάσεις δεδομένων (π.χ. δασικοί χάρτες, οργανωμένη.
δασολόγιο, απογραφή δασών κλπ) –
Δεν έχει δημιουργηθεί ελληνικό Biodiversity Portal.
Δημιουργία του Ελληνικού “Biodiversity Portal” κατά Μεμονωμένες βάσεις δεδομένων ή πύλες με στοιχεία για τη
τα πρότυπα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών –
βιοποικιλότητα καθώς και την κατανομή ειδών και οικοτόπων
Αποτύπωση των στοιχείων κατανομής των ειδών και λειτουργούν από ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικές εταιρείες,
οικοτόπων σε αναλυτικούς γεωγραφικούς χάρτες ερευνητικά κέντρα και μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και από
(άτλαντες χλωρίδας και πανίδας) και διασύνδεση των φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. 49
δεδομένων
με
παγκόσμιες
πρωτοβουλίες Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 4 NATURA50 θα δημιουργηθεί βάση
καταγραφής της βιοποικιλότητας
δεδομένων για τις περιοχές ΝATURA 2000.
1.1.2 Απογραφή της βιοποικιλότητας της Ελλάδας – Η απογραφή της βιοποικιλότητας δεν έχει προχωρήσει.
αξιολόγηση των τάσεων και των απειλών Μία συνοπτική εικόνα της κατάστασης της βιοποικιλότητας

Ενδεικτικά: Ellenic Network of Aquatic Invasive Species: https://cutt.ly/khWsbwo, Flora of Greece: https://cutt.ly/ohWsmGd, Geodata.Gov.Gr: https://cutt.ly/2hWsE64, Βάση
δεδομένων για τη σπηλαιόβια πανίδα της Ελλάδας: https://cutt.ly/vhWsYPi, Διαδικτυακός Τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα: https://cutt.ly/whWsIVE, Διαδικτυακός Τόπος
για τους Υγρότοπους της Ελλάδας: https://cutt.ly/ahRkfTS, Ερπετά και Αμφίβια της Ελλάδας: https://cutt.ly/BhRkgTI, Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά: https://bit.ly/3qxbQDr,
Οικοσκόπιο: https://bit.ly/39RkpDa, Υγροτόπιο: https://bit.ly/3mOO3wl, Φιλότης – Βάση δεδομένων για την ελληνική φύση: https://bit.ly/2K0vwyJ.
50 Έργο LIFE-IP 4 NATURA Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece. https://bit.ly/2K0Oxki.
49
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(λαμβάνοντας υπόψη και τα εισβλητικά /
χωροκατακτητικά ξεκινά είδη) –
Ενίσχυση και συμβολή στην οργάνωση και διατήρηση
μουσειακών
συλλογών
αντιπροσωπευτικών
δειγμάτων όλων των ειδών της ελληνικής χλωρίδας
και πανίδας σε μουσεία φυσικής ιστορίας ή άλλες
συλλογές ανά την Ελλάδα.

1.1.3 Διαρκής εμπλουτισμός της γνώσης για τα
επιμέρους στοιχεία της βιοποικιλότητας (υποστήριξη
της έρευνας πεδίου για είδη, τύπους οικοτόπων και
οικοσυστημάτων)

παρουσιάζεται στις δύο εκθέσεις για την Κατάσταση του
Περιβάλλοντος στην Ελλάδα που δημοσίευσε το ΕΚΠΑΑ το 201851 και
επικαιροποίησε το 202052.
Τα εθνικά κόκκινα βιβλία για τα φυτά και τα ζώα δεν έχουν
επικαιροποιηθεί. Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι του 2009.
Βάσει των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ έχουν εκπονηθεί
προγράμματα εποπτείας για την κατάσταση των ευρωπαϊκά
προστατευόμενων ειδών και το 2019 η Ελλάδα υπέβαλε έκθεση με τα
στοιχεία της κατάστασης των τύπων οικοτόπων, των ειδών και των
άγριων πουλιών.
Αν και διατηρούνται συλλογές ειδών της βιοποικιλότητας σε μουσεία,
πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς, δεν έχει γίνει συντονισμένη
προσπάθεια οργάνωσης και διατήρησης τους.
Η γνώση για τη βιοποικιλότητα εμπλουτίζεται με την εκπόνηση πολλών
ερευνών, την ολοκλήρωση διδακτορικών διατριβών και πλήθος
δημοσιεύσεων.
Υλοποιούνται πολλά έργα και προγράμματα από το ΥΠΕΝ, δημόσιους
φορείς, τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών,
ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, με
στόχο τον εμπλουτισμό της γνώσης για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας.
Οι πηγές χρηματοδότησης τέτοιων έργων και προγραμμάτων:
δημόσιου πόροι, Πράσινο Ταμείο, ευρωπαϊκά προγράμματα, ιδρύματα,
άλλοι ιδιωτικοί φορείς.
Δεν έχει οργανωθεί τέτοιο σύστημα.

1.1.4 Οργάνωση συστήματος παρακολούθησης και
αξιολόγησης της υλοποίησης της στρατηγικής με
δείκτες παρακολούθησης, σε συνεργασία με
συναρμόδια Υπουργεία
1.1.5 Ολοκλήρωση, διαρκής ενημέρωση, αναβάθμιση Αν και η λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και
και επέκταση της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας εξακολουθεί δεν έχει συνδεθεί με
Μετεωρολογικής Πληροφορίας και σύνδεσή της με βάσεις δεδομένων βιοποικιλότητας.
χωρικές βάσεις δεδομένων βιοποικιλότητας

51
52

ΕΚΠΑΑ. 2018. Ελλάδα - Η κατάσταση του περιβάλλοντος 2018. https://cutt.ly/RhWoWcb
ΕΚΠΑΑ. 2020. Ελλάδα - Η κατάσταση του περιβάλλοντος 2019. https://cutt.ly/ghWoDUE
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Ειδικός Στόχος 1.2 Διασφάλιση της πρόσβασης σε γνώση και πληροφορίες σχετικά με δράσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την
παρακολούθηση της εφαρμογής της Εθνικής στρατηγικής.
1.2.1 Λειτουργία συστήματος ανατροφοδότησης / Δεν λειτουργεί οργανωμένο σύστημα ανατροφοδότησης των βάσεων
επικαιροποίησης των βάσεων δεδομένων και δεδομένων.
αποτελεσματικής διαχείρισης τους
Οι φορείς που διατηρούν και διαχειρίζονται δικές τους βάσεις
δεδομένων επικαιροποιούν τις βάσεις κατά βούληση.
Η διαθέσιμη πληροφορία δεν είναι οργανωμένη.
1.2.2 Υποστήριξη της εφαρμοσμένης έρευνας σε Η εφαρμοσμένη έρευνα υποστηρίζεται είτε έμμεσα (π.χ.
θέματα διαχείρισης ειδών και οικοτόπων
υποστηρικτικές επιστολές κατά την υποβολή προτάσεων, παροχή
αδειοδοτήσεων για ερευνητικούς σκοπούς κτλ) είτε άμεσα (π.χ. μέσω
του ΕΛΙΔΕΚ, του Πράσινου Ταμείου ή άλλων χρηματοδοτήσεων).
Επίσης δράσεις έρευνας και καινοτομίας για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης (RIS3)53

53

ΚΥΑ 82193/ΕΥΣΣΑ 1810/2015 Έγκριση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014−2020.(Β’1862).
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Γενικός Στόχος 2 Διατήρηση του εθνικού φυσικού κεφαλαίου και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων
Γενικός Στόχος 2 Διατήρηση του εθνικού φυσικού κεφαλαίου και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων
Ενέργειες - δράσεις ανά ειδικό στόχο
Παρατηρήσεις
Αξιολόγηση
Ειδικός Στόχος 2.1 Διατήρηση ειδών και τύπων οικοτόπων στα Ελληνικά χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα με στόχο την αειφορία
2.1.1 Καθορισμός και θεσμική αναγνώριση των Δεν έχει δημιουργηθεί εθνικός κατάλογος που να αναγνωρίζει θεσμικά
σημαντικών ειδών και οικοτόπων της χώρας τα σημαντικά είδη και τους τύπους οικοτόπων της χώρας.
(δημιουργία εθνικού καταλόγου σημαντικών ειδών
χλωρίδας, πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών,
καθώς και τύπων φυσικών οικοτόπων)
2.1.2 Δημιουργία εθνικού καταλόγου ενδημικών Το ΠΔ 67/81 εξακολουθεί να ισχύει.
ειδών χλωρίδας, πανίδας και άλλων οργανισμών και Δεν έχει θεσμοθετηθεί νεώτερος κατάλογος ενδημικών ειδών και
τύπων οικοτόπων και εφαρμογή προγράμματος τύπων οικοτόπων.
παρακολούθησης
Δεν έχει εφαρμοστεί συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης για τα
ενδημικά είδη, πέραν όσων εφαρμόζονται για τα ευρωπαϊκά
προστατευόμενα είδη και οικοτόπους ή όσων συμπεριλαμβάνονται σε
έργα και προγράμματα που υλοποιούν ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά
ιδρύματα, επιστημονικές εταιρείες και περιβαλλοντικές οργανώσεις.
2.1.3
Κατάρτιση
οδηγού
αναγνώρισης Δεν έχει καταρτιστεί τέτοιος οδηγός που να περιλαμβάνει και την
σημαντικότερων ενδημικών ειδών χλωρίδας, πανίδας αξιολόγηση κινδύνου.
και άλλων ομάδων οργανισμών ανά κατηγορία Σημειώνεται ότι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών,
κινδύνου
ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και περιβαλλοντικές
οργανώσεις έχουν καταρτίσει και εκδώσει εξειδικευμένους οδηγούς.
Επίσης, κάποιες από τις διαδικτυακές βάσεις λειτουργούν και ως
οδηγοί αναγνώρισης ειδών και οικοτόπων.
Οι διαθέσιμοι οδηγοί δεν υπάρχουν συγκεντρωμένοι ηλεκτρονικά.
2.1.4 Κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας
Ολοκληρώθηκε έργο με χρηματοδότηση από το ΕΠ «Μεταρρύθμιση
Δημόσιου Τομέα 2014-2020» για την Κωδικοποίηση της Δασικής
Νομοθεσίας και δημιουργήθηκε και σχετικός ιστότοπος54, ωστόσο δεν
έχει ψηφιστεί στη Βουλή νέος δασικός κώδικας.
Σημειώνεται επίσης, ότι η ο ιστότοπος δεν ανανεώνεται τακτικά, παρά
τις συνεχιζόμενες τροποποιήσεις στη δασική νομοθεσία.
2.1.5
Επικαιροποίηση
κόκκινων
καταλόγων Δεν έχουν επικαιροποιηθεί οι κόκκινοι κατάλογοι χλωρίδας και πανίδας
54

ΥΠΕΝ. Κωδικοποίηση δασικής νομοθεσίας. https://cutt.ly/8hWs0yi.
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χλωρίδας, πανίδας, και σύνταξη κόκκινου καταλόγου
μυκήτων.
2.1.6 Εκπόνηση σχεδίων δράσης για σημαντικά είδη
και τους οικοτόπους της χώρας με προτεραιότητα
στα είδη με δυσμενές καθεστώς διατήρησης

2.1.7 Χαρτογράφηση των περιοχών εξάπλωσης ειδών
και οικοτόπων με προτεραιότητα στα είδη κοινοτικού
ενδιαφέροντος

2.1.8
Συνεχής
υποστήριξη
της
εφαρμογής
προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας και
ποσότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων

που εκδόθηκαν το 2009.
Δεν έχει συνταχθεί κόκκινος κατάλογος μυκήτων.
Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί καθώς έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί
2 εθνικά σχέδια δράσης για σημαντικά είδη (ασπροπάρης55 και
νανόχηνα56), και ένα περιφερειακό σχέδιο δράσης (κιρκινέζι57,
Θεσσαλικός Κάμπος).
Από το 2019 εκπονούνται και βαίνουν προς έγκριση σχέδια δράσης
ειδών και ενός τύπου οικοτόπου μέσω του έργου LIFE-IP 4 NATURA. Η
επιλογή των ειδών και του τύπου οικοτόπου έγινε και με κριτήριο το
καθεστώς διατήρησης τους.
Tο Εθνικό Κτηματολόγιο προχώρησε σε χαρτογράφηση των
οικοτόπων.58
Δεν έχει προχωρήσει η χαρτογράφηση των περιοχών εξάπλωσης ειδών,
ωστόσο υπάρχουν πολλά περισσότερα δεδομένα για τα είδη και
οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος.
Xαρτογραφήσεις οικοτόπων σε μικρότερη κλίμακα έχουν υλοποιηθεί
και από φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ερευνητικά
κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων59 σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα
υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων. Την
ευθύνη παρακολούθησης βιολογικών παραμέτρων έχει το ΕΛΚΕΘΕ και
το ΕΚΒΥ. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα δεν συνδέονται με εκείνα της
βιοποικιλότητας και της κατάστασης των ειδών και των οικοτόπων.
Η 5η έκθεση εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα δεν
υποβλήθηκε έγκαιρα, με αποτέλεσμα στοιχεία από την Ελλάδα να μην
ληφθούν υπόψη στη συνολική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Μέσα από την παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των

ΚΥΑ 43236/1053/17.10.2017. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ασπροπάρη (Neophron percnopterus) στην Ελλάδα (Β’ 3760)
ΚΥΑ 43235/1053/17.10.2017. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα (Anser erythropus) στην Ελλάδα (Β’ 3762).
57 ΚΥΑ 43231/1054/ 17.10.2017. Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Κιρκινέζι (Falco naumanni) στον Θεσσαλικό κάμπο (Β’ 3761).
58 Ελληνικό Κτηματολόγιο. Προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. https://bit.ly/37E7OQS
59 Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων. https://cutt.ly/khWdrn3 και ΕΛΚΕΘΕ. https://cutt.ly/QhWdugj
55
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2.1.9 Αξιολόγηση της κατάστασης των θαλάσσιων
υδάτων, καθορισμός της καλής περιβαλλοντικής
κατάστασής τους, θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων
και συναφών δεικτών, θέσπιση και εφαρμογή
προγράμματος παρακολούθησης.

2.1.10 Παρακολούθηση (monitoring) και εποπτεία
της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων
οικοτόπων κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων αξιολογείται και η εφαρμογή του
προγράμματος δράσης για την προστασία των περιοχών που έχουν
χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες ζώνες στη νιτρορρύπανση που
εγκρίθηκε το 201960.
Στην αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Ελλάδας από
τον ΟΟΣΑ προτείνεται η περαιτέρω ενίσχυση των προγραμμάτων
παρακολούθησης των υδάτων.61
Η εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική
σημείωσε σημαντικές καθυστερήσεις κατά την περίοδο αναφοράς.
Ενδεικτικά, τα μέτρα που υπέβαλε η Ελλάδα δεν έχουν αξιολογηθεί.62
Το ίδιο συνέβη και με το πρόγραμμα παρακολούθησης των θαλάσσιων
υδάτων63, την ευθύνη του οποίου έχει αναλάβει το ΕΛΚΕΘΕ και ο ΕΛΓΟ
–Δήμητρα / ΙΝΑΛΕ, υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ64. Στην τεχνική
αξιολόγηση του προγράμματος παρακολούθησης που υποβλήθηκε
εντοπίστηκα κενά.65 Το 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύστησε στην
χώρα τη βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης.66 Το 2018
εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 για το έργο της παρακολούθησης μαζί με την
αναβάθμιση του συστήματος.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει υλοποιήσει έργα
εποπτείας για την κατάσταση των ειδών και τύπων οικοτόπων
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 67
Το ΥΠΕΝ απέστειλε έγκαιρα το 2019 τα στοιχεία που αφορούν στην

ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/38552/265/2019 Πρόγραμμα Δράσης περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητες ζώνες από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης σύμφωνα με
το άρθρο 2 της οικ. 19652/1906/1999 κοινή υπουργική απόφαση (Β’1575), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ «για την προστασία των υδάτων από τη
νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Β’ 1496)
61 OECD. 2020. OECD Environmental Performance Reviews: Greece 2020. OECD Environmental Performance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://cutt.ly/UhWdpUP.
62 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2018. Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την αξιολόγηση των προγραμμάτων μέτρων των κρατών μελών
δυνάμει της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (COM (2018) 562 final) https://cutt.ly/vhWdcnk.
63 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2018. Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την αξιολόγηση για την αξιολόγηση των προγραμμάτων
παρακολούθησης των κρατών μελών βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (COM (2017) 3 final) https://cutt.ly/WhWdnBz.
64 Υ.Α. 126856/2017. Ορισμός αρμόδιων φορέων για την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων και καθορισμός των υποχρεώσεών τους, σύμφωνα με το άρθρο 19,
παράγραφος 1 (περιπ. στ) του ν. 3983/2011 (Α’ 144) (Β’ 11)
65 Milieu Ltd.. 2018. Article 12 Technical Assessment of the MSFD 2014 reporting on monitoring programmes - Greece Country Report. https://cutt.ly/4hWdIND
66 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2019. Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ 2019. Έκθεση χώρας - ΕΛΛΑΔΑ (SWD(2019) 138 final)
67 ΕΚΒΥ. 2020. «Εθνικές εκθέσεις εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.» Διαδικτυακός τόπος για τη φύση και τη βιοποικιλότητα. https://cutt.ly/RhWdJ0H
60
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περίοδο 2013-2018, για την κατάσταση διατήρησης των ειδών και
τύπων οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ αξιοποιώντας και τα
δεδομένα που προέκυψαν από την καθυστερημένη υλοποίηση του
έργου εποπτείας της περιόδου (2007-2012). Επίσης, απέστειλε έκθεση
για τα πτηνά βάσει της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ.68
Δεν υπάρχει εθνικό πρόγραμμα συστηματικής παρακολούθησης.
Δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα για είδη και οικοτόπους εθνικού
ενδιαφέροντος.
2.1.11 Καθορισμός των στόχων διατήρησης των Δεν έχουν καθοριστεί στόχοι διατήρησης. Ένα πρώτο σχέδιο των
οικοτόπων και των ειδών, βάσει των απαιτήσεων της στόχων διατήρησης είχε διαμορφωθεί από το ΥΠΕΝ το 2017 αλλά δεν
οδηγίας 92/43/EOK και του Ν. 3937/2011
κρίθηκε ώριμο69 ώστε να θεσμοθετηθούν οι στόχοι.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της
Οδηγίας για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ (Υπόθεση C-849/19).
Το επόμενο διάστημα αναμένεται εκ νέου διαμόρφωση των στόχων
διατήρησης.
Ειδικός Στόχος 2.2. Αποκατάσταση σημαντικών ειδών και τύπων οικοτόπων
2.2.1 Εφαρμογή σχεδίων δράσης για τα σημαντικά Τα πρώτα σχέδια δράσης για απειλούμενα είδη που εγκρίθηκαν το
είδη και τους οικοτόπους της χώρας- επιλογή και 2017 προέκυψαν από την υλοποίηση έργων Life. Για την εφαρμογή
αξιοποίηση υφιστάμενων σχεδίων δράσης (π.χ. τους έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο καθώς
αποτελέσματα προγραμμάτων Life)
και άλλες πηγές, όπως επόμενα έργα Life70. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση η εφαρμογή έχει προχωρήσει περισσότερο από ό,τι στα
υπόλοιπα.
Την ίδια στιγμή ωστόσο η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μη επαρκή προστασία ειδών, όπως
είναι η χελώνα Caretta caretta στον Κυπαρισσιακό Κόλπο (C-504/14).
2.2.2 Εφαρμογή οριζόντιων δράσεων διαχείρισης και Οριζόντια μέτρα διατήρησης για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
αποκατάστασης για είδη και οικοτόπους της εφαρμόζονται με βάση τις ΚΥΑ που είχαν εκδοθεί το 2010 και το 2012.
Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη και την προσαρμογή Επίσης, εφαρμόζονται τα οριζόντια μέτρα για τις περιοχές Natura 2000
στην κλιματική αλλαγή (ενίσχυση υπηρεσιών και που προβλέπει ο ν. 3937/2011.
ΕΚΒΥ. 2020. «Εθνικές εκθέσεις εφαρμογής της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ.» Διαδικτυακός τόπος για τη φύση και τη βιοποικιλότητα. https://cutt.ly/ShWd9GK
Επιτροπή Φύση 2000. 2018. Διατύπωση γνώμης επί των Στόχων Διατήρησης των περιοχών Natura 2000. https://cutt.ly/ShWd9GK.
70
Ενδεικτικά για την περίπτωση του ασπροπάρη: LIFE. Egyptian Vulture – New LIFE project "Urgent Actions to Strengthen the Balkan Population of the Egyptian Vulture and Secure
Its Flyway” (LIFE16 NAT/BG/000874. https://cutt.ly/hhWjZHf.
68
69
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βελτίωση υποδομών και μηχανισμών, πρόληψης και
αντιμετώπισης κινδύνων, π.χ. πυρκαγιές, πλημμύρες
κ.λπ, οριζόντια μέτρα προστασίας της ορνιθοπανίδας
κ.λπ, δημιουργία τεχνητών αγκυροβολίων εντός
προστατευόμενων περιοχών για την προστασία των
λιβαδιών Ποσειδωνίας, σύνταξη οδηγών για τη
δημιουργία τεχνητών υγροτόπων με τρόπο ώστε να
συνυπολογίζονται οι ανάγκες διατήρησης της
βιοποικιλότητας, μέτρα προστασίας οικοτόπων από
διάβρωση αλκαλίωση, αλάτωση και ερημοποίηση,
κ.λπ.)

71

Ωστόσο, δεν εφαρμόζονται οριζόντιες δράσεις διαχείρισης και
αποκατάστασης ειδών και οικοτόπων παρά σε ελάχιστές περιπτώσεις,
όπως είναι οι υγρότοποι της Αττικής που οριοθετήθηκαν το 2017 ή τα
λιβάδια Ποσειδωνίας, σε σχέση με την απαγόρευση αλιείας με
συρόμενα δίχτυα.
Το 2016 εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή,71 η οποία προβλέπει δράσεις που αφορούν στη
βιοποικιλότητα. Οι δράσεις αυτές αφορούν κυρίως την εφαρμογή του
θεσμικού πλαισίου για τη βιοποικιλότητα, που καλύπτεται και από
τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του
Σχεδίου Δράσης. Αν και η πρόβλεψη για τη συνέργεια αυτή είναι
εξαιρετικά σημαντική, η αξιολόγηση της συμβολής της στην υλοποίηση
δράσεων για την αποτελεσματική απόκριση στοιχείων της
βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή συμπίπτει τελικά με την
αξιολόγηση της εφαρμογής της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και
συγκεκριμένων στόχων αυτής, όπως είναι η λειτουργία των
προστατευόμενων περιοχών.
Πολλές δράσεις διαχείρισης και ελάχιστες αποκατάστασης
υλοποιούνται από τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών,
ερευνητικά
κέντρα,
ακαδημαϊκά
ιδρύματα
και
περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά δεν αποτελούν μέρος ευρύτερου
σχεδιασμού. Είναι μεμονωμένες και όχι οριζόντιες, ούτε και
απαραιτήτως όλες λαμβάνουν υπόψη την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή.

ΥΠΕΝ. 2016. Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, όπως εγκρίθηκε από το .αρθ. 45 του ν. 4414/2016 (Α’ 149)
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Γενικός Στόχος 3 Οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και ενίσχυση των
ωφελειών από τη διαχείριση τους
Γενικός Στόχος 3 Οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και ενίσχυση των ωφελειών από τη
διαχείριση τους
Ενέργειες - δράσεις ανά ειδικό στόχο
Παρατηρήσεις
Αξιολόγηση
Ειδικός Στόχος 3.1 Αποτελεσματική οργάνωση της διοίκησης και της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και εφαρμογή προληπτικών
μέτρων σε προστατευόμενες περιοχές
3.1.1 Χαρακτηρισμός ως προστατευόμενων των Οι προστατευόμενες περιοχές της χώρας καλύπτουν σήμερα περίπου
περιοχών που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, το 35% της χερσαίας έκτασης της χώρας.72
μετά από συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία
Ολοκληρώθηκε ο χαρακτηρισμός ως εθνικά προστατευόμενων
περιοχών των ακόλουθων εκτάσεων:
- η θαλάσσια ζώνη γύρω από τη Γυάρο που χαρακτηρίστηκε ως το
πρώτο θαλάσσιο Καταφύγιο Άγριας Ζωής το 2015.73
- ο Υγρότοπος Βουρκάρι που χαρακτηρίστηκε ως το πρώτο
Περιφερειακό Πάρκο το 201774.
- ο Κυπαρισσιακός Κόλπος που χαρακτηρίστηκε ως Περιοχή
Προστασίας της Φύσης το 201875.
Παρά την ωρίμανση αρκετών προεδρικών διαταγμάτων
χαρακτηρισμού προστατευόμενων περιοχών από το ΥΠΕΝ76, δεν
εκδόθηκαν άλλα προεδρικά διατάγματα. Το 2018 εκδόθηκε ΥΑ
προσωρινών μέτρων προστασίας για τη Σκύρο77 και το 2019 για τη
Γυάρο78.

ΕΚΠΑΑ. 2020. Ελλάδα - Η κατάσταση του περιβάλλοντος 2019. https://cutt.ly/ghWoDUE
Απόφαση ΓΓ Αποκ. Διοίκησης Αιγαίου 91881/2015. Ίδρυση Θαλάσσιου Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) στην θαλάσσια ζώνη πέριξ της νήσου Γυάρου, Περιφερειακής Ενότητας
Σύρου. (Δ’ 463)
74 Π.Δ. Χαρακτηρισμός του υγροτόπου Βουρκάρι Μεγάρων (Ν. Αττικής) ως Περιφερειακού Πάρκου και καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών
δόμησης, καθώς και μέτρων προστασίας και διαχείρισης. (ΑΑΠ 72)
75 Π.Δ. Χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων,
όρων και περιορισμών δόμησης. (Δ’ 391) όπως διορθώθηκε από το (Δ’ 414)
76 Βλ. ενδεικτικά τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Φύση 2000 για τις περιοχές: Σαμαριάς, Ροδόπης Δαδιάς, Ολύμπου, Δέλτα Αξιού. Επιτροπή Φύση 2000.
https://cutt.ly/dhWfDbA
77
ΥΑ 51979/21.12.2017 Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της νήσου
Σκύρου και των γύρω νησίδων του Δήμου Σκύρου και της Νήσου Πρασούδας του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. (Δ’ 2/2018)
72
73
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Το 2017 προστέθηκαν νέες περιοχές, αυξήθηκαν οι εκτάσεις και
αναθεωρήθηκε ο κατάλογος των περιοχών που εντάσσονται στο
ευρωπαϊκό δίκτυο των περιοχών Natura 2000.79 Με τις επεκτάσεις
αυτές το δίκτυο Natura 2000 περιλαμαμβάνει συνολικά 446
περιοχές, εκ των οποίων οι 265 αποτελούν Ειδικές Ζώνες
Διατήρησης ή Τόποι Κοινοτικής Σημασίας βάσει της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και οι 207 Ζώνες Ειδικής
Προστασίας βάσει της Οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ για τα άγρια πτηνά
και καλύπτει περισσότερο από το 27% της χερσαίας έκτασης και το
19% των εγχώριων υδάτων της χώρας.80
Σε εκκρεμότητα παραμένει ο καθορισμός στόχων διατήρησης και
μέτρων διατήρησης των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της
Οδηγίας για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ (Υπόθεση C-849/19).
Αυτή την περίοδο υλοποιείται έργο με την εποπτεία του ΥΠΕΝ για
την κατάρτιση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και προεδρικών
διαταγμάτων χαρακτηρισμού των περιοχών Natura 2000. 81
Το 2020 αναθεωρήθηκαν οι κατηγορίες των προστατευόμενων
περιοχών που συνθέτουν το εθνικό σύστημα προστατευόμενων
περιοχών. 82
Κατά την περίοδο αναφοράς χαρακτηρίστηκαν νέα διατηρητέα
μνημεία της φύσης και υπήρξαν τροποποιήσεις σε Καταφύγια Άγρια
Ζωής.
Από το 2015 περιλαμβάνονται στον κατάλογο παγκόσμιων
γεωπάρκων της UNESCO πέντε (5) περιοχές.83
YA ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/58979/1531 /21.6.2019 Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της
Νήσου Γυάρου (Δ’ 389)
79 ΚΥΑ 50743/2017. Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000. (Β’4432)
80 ΕΚΠΑΑ. 2020. Ελλάδα - Η κατάσταση του περιβάλλοντος 2019. https://cutt.ly/ghWoDUE
81 Ελληνική Κυβέρνηση. 2019. Ξεκινάει η υλοποίηση του έργου «Τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός της εκπόνησης ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές
του δικτύου Natura 2000» Δελτίο Τύπου (28.1.2019). https://cutt.ly/shWfG2I
82 Ν. 4685/2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. (Α΄ 92)
83 UNESCO. 2020. UNESCO Global Geoparks – Greece. https://cutt.ly/yhWfKm3.
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3.1.2 Χαρτογράφηση και αξιολόγηση της κατάστασης Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 4 NATURA υλοποιείται η
των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν χαρτογράφηση
και
αξιολόγηση
της
κατάστασης
των
(ecosystem services)
οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν.
Επιμέρους χαρτογραφήσεις σε τοπικό επίπεδο υλοποιούνται από
ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών και περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές
οργανώσεις.
3.1.3 Δημιουργία βάσης δεδομένων με όλα τα διαθέσιμα Δεν έχει δημιουργηθεί βάση δεδομένων με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία
στοιχεία για τα όρια, τα όρια των ζωνών, τους όρους για τις προστατευόμενες περιοχές που να είναι ανοιχτή, και δημόσια
προστασίας την οικολογική κατάσταση και την προσβάσιμη.
κατάσταση διαχείρισης όλων των προστατευόμενων Ορισμένα στοιχεία για προστατευόμενες περιοχές (Natura 2000,
περιοχών
ΚΑΖ) είναι διαθέσιμα μέσω της πύλης του geodata.gov.gr.
Στοιχεία για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας εμπεριέχονται
στη διεθνή βάση δεδομένων για τις προστατευόμενες περιοχές84
(World Database on Protected Areas) και στην αντίστοιχη του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος85.
Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 4 NATURA θα δημιουργηθεί δημόσια
διαθέσιμη βάση δεδομένων για τις περιοχές ΝATURA 2000.
3.1.4 Οριοθέτηση σημαντικών ή απειλούμενων Ήδη από το 2012 εγκρίθηκε με προεδρικό διάταγμα κατάλογο, που
υγροτόπων,
με
έμφαση
στους
ηπειρωτικούς περιλάμβανε την οριοθέτηση, μικρών νησιωτικών παράκτιων
υγροτόπους μεσαίου και μικρού μεγέθους
υγροτόπων. Περαιτέρω οριοθέτηση δεν έχει ολοκληρωθεί παρά τα
στοιχεία για τον νησιωτικό χώρο που έχει διαθέσει το WWF Ελλάς
και για τον ηπειρωτικό χώρο που έχει συγκεντρώσει το EKBY.
Το νέο Ρυθμιστικό της Αθήνας – Αττικής προτάσσει την οριοθέτηση
των υγροτόπων της Αττικής.86 Μέχρι την οριστική τους οριοθέτηση
με τον νόμο 4559/2018 οριοθετήθηκαν προσωρινά 15 υγρότοποι.87
Για τους υγρότοπους αυτούς ισχύουν οριζόντιες ρυθμίσεις και
απαγορεύσεις.
3.1.5 Προδιαγραφές, εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων Δεν έχουν εκδοθεί προδιαγραφές για τα σχέδια διαχείρισης
διαχείρισης, τα οποία συνοδεύονται από σχέδια δράσης, προστατευόμενων περιοχών. Δεν έχουν εγκριθεί ή εφαρμοστεί νέα
UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC). 2020. World Database on Protected Areas. https://cutt.ly/hhWf0qo
EEA. 2020. Nationally designated areas (CDDA) https://cutt.ly/shWf9zn
86 Ν.4227/2014. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. (Α΄ 156)
87 Άρθρο 54 του ν.4559/2018. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις. (Α΄ 142)
84
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μετά από συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία

3.1.6
Θέσπιση
και
λειτουργία
συστήματος
παρακολούθησης με δείκτες, στοχεύοντας στη
διατήρηση της καλής κατάστασης των προστατευτέων
αντικειμένων
3.1.7 Μέτρα προστασίας και δράσεις ανάκτησης και
αποκατάστασης υγροτόπων με προτεραιότητα στους
Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας (Ραμσάρ) και κυρίως
στους άμεσα απειλούμενους με μη αναστρέψιμη
απώλεια βιοποικιλότητας
3.1.8 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος φύλαξης

σχέδια διαχείρισης. Η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι Σχέδια Διαχείρισης
καλύπτουν συνολικά 3 από τις 239 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, ενώ
διαχειριστικά μέτρα εφαρμόζονται μόνο σε 13 από αυτές.88
Αυτή την περίοδο υλοποιείται έργο υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ για
την κατάρτιση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και προεδρικών
διαταγμάτων χαρακτηρισμού των περιοχών Natura 2000. Το έργο
επίσης προβλέπει την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης για όλες τις
περιοχές.89 Σημειώνεται ότι πλέον η ύπαρξη σχεδίου διαχείρισης
τίθεται ως προϋπόθεση για την έκδοση προεδρικού διατάγματος
χαρακτηρισμού προστατευόμενης περιοχής.90
Δεν έχει θεσπιστεί τέτοιο σύστημα. Η παρακολούθηση της
κατάστασης των προστατευτέων αντικειμένων βασίζεται στα έργα
της εποπτείας για τα ευρωπαϊκά προστατευόμενα είδη, στις δράσεις
των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ή έργα που
υλοποιούνται από ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και
περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Δεν έχουν ληφθεί οριζόντια μέτρα προστασίας και δράσεις
ανάκτησης υγροτόπων.
Σχετικές δράσεις υλοποιούν οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών ή ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και
περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλοι φορείς.
Δεν έχει αναπτυχθεί κάποιο νέο σύστημα φύλαξης.
Η κείμενη νομοθεσία, όπως τροποποιήθηκε και το 201891 και το
202092 προβλέπει συνεπικουρία των φορέων διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών και των διαδόχων τους, Μονάδων
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), από τις

ΕΕΑ 2020. General Information on the Natura 2000 network. https://cutt.ly/IhWf8iJ
Ελληνική Κυβέρνηση. 2019. Ξεκινάει η υλοποίηση του έργου «Τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός της εκπόνησης ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές
του δικτύου Natura 2000» Δελτίο Τύπου (28.1.2019). https://cutt.ly/shWfG2I.
90 Ν 4685/2020. Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. (Α΄ 92)
91 Ν. 4519/2018. Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις. (Α΄ 25)
92 Ν 4685/2020. Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. (Α΄ 92)
88
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3.1.9 Ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και
διαχείριση της αλιείας, σύμφωνα με τα πορίσματα της
αξιολόγησης
του
βαθμού
επιβάρυνσης
προστατευόμενων περιοχών από τη ναυσιπλοΐα και τη
θαλάσσια αλιεία

3.1.10 Συγκρότηση, ενδυνάμωση και λειτουργική
υποστήριξη διαχειριστικών σχημάτων για τις
προστατευόμενες περιοχές

αρμόδιες αρχές και σώματα.
Η θαλάσσια κυκλοφορία και η διαχείριση της αλιείας βασίζεται στις
ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας. Ειδικά για την αλιεία η
κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων καταγράφεται και αξιολογείται
μέσα από το πρόγραμμα Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών
Δεδομένων93 Η απουσία αξιόπιστων χρονοσειρών καθιστά δύσκολη
ακόμα την αξιοποίηση των δεδομένων, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά
και στη Μεσόγειο94. Σημαντικό πρόβλημα επίσης παραμένει η
παρεμπίπτουσα αλιεία.
Ορισμένα μέτρα που λαμβάνονται είτε αφορούν σε σύγχρονες
τεχνολογίες ελέγχου της αλιείας, είτε σε όρους για την χρήση
συγκεκριμένων εργαλείων, είτε σε συγκεκριμένα είδη ή οικοτόπους
(βλ. Στόχος 5).
Το Πολεμικό Ναυτικό τα τελευταία χρόνια επιδιώκει την
ενσωμάτωση καλών πρακτικών με έμφαση στη μη επιβάρυνση των
προστατευόμενων περιοχών.
Από το 2014 ως το 2018 υπήρχε αβεβαιότητα για το μέλλον των
φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, ενώ το 75%
των περιοχών Natura 2000 δεν εντασσόταν στην αρμοδιότατα
φορέα διαχείρισης.
Το 2018 επεκτάθηκε η αρμοδιότητα των υφιστάμενων φορέων
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και ιδρύθηκαν οκτώ νέοι
φορείς διαχείρισης, ώστε να καλύπτουν όλες τις περιοχές Natura
2000.95 Παρά τις πολλές θετικές προβλέψεις του νόμου, πολλά από
τα λειτουργικά προβλήματα των φορέων διαχείρισης εξακολουθούν
μέχρι σήμερα.
Το 2020 αναθεωρήθηκε εκ νέου το σύστημα διοίκησης των
προστατευόμενων περιοχών. Ιδρύθηκε ο ΟΦΥΠΕΚΑ ως διάδοχος του

ΕΛΓΟ-Δήμητρα. Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων. https://cutt.ly/WhWgeh7. και ΥΠΑΑΤ. 2020. Ελληνικός Αλιευτικός Στόλος - Έκθεση Έτους 2019. Σύμφωνα
με το Άρθρο 22 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. https://cutt.ly/XhWgtLr
94 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 2020. Θαλάσσιο περιβάλλον: Η προστασία της ΕΕ έχει μεγάλo εύρος όχι όμως και βάθος. Ειδική Έκθεση 26/2020. https://cutt.ly/JhWguVy
95 Ν. 4519/2018 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις. (Α΄ 25)
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ΕΚΠΑΑ με 24 τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών που θα διαδεχθούν τους φορείς διαχείρισης.96 Το νέο
σχήμα βρίσκεται σε μεταβατική φάση λειτουργίας.
3.1.11 Ανάπτυξη συστήματος για την τηλεπισκοπική Αν και έργα τηλεπισκοπικής παρακολούθησης για τη βιοποικιλότητα
παρακολούθηση των χερσαίων προστατευόμενων υλοποιούνται από ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα, δεν
περιοχών του Δικτύου «Νatura 2000»
έχει αναπτυχθεί οργανωμένο κεντρικό σύστημα παρακολούθησης
των χερσαίων προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura
2000.
Ειδικός Στόχος 3.2 Εφαρμογή υποδειγματικών και καινοτόμων πρακτικών διατήρησης και διαχείρισης
3.2.1 Αναγνώριση των λοιπών περιοχών (χερσαίων και Mέσα από το έργο εποπτείας που επέβλεψε το ΥΠΕΝ και τη
θαλάσσιων) που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο συνδρομή επιστημονικής γνώσης από ερευνητικά κέντρα,
δίκτυο «Natura 2000»
ακαδημαϊκά ιδρύματα, περιβαλλοντικές οργανώσεις και ειδικούς
Συμπλήρωση του εθνικού καταλόγου Τόπων Κοινοτικής επιστήμονες, αναγνωρίστηκαν πρόσθετες περιοχές που πληρούν τα
Σημασίας με ένταξη νέων θαλάσσιων περιοχών στο κριτήρια ένταξης στο δίκτυο Natura 2000.
Δίκτυο NATURA
Το 2017 με υπουργική απόφαση συμπληρώθηκε ο εθνικός
κατάλογος Τόπων Κοινοτικής Σημασίας αλλά και Ζωνών Ειδικής
Προστασίας, με ένταξη στο Δίκτυο Natura 2000 κυρίως παράκτιων
και θαλάσσιων περιοχών. 97
3.2.2 Καθορισμός στόχων, μέτρων και προτεραιοτήτων Δεν έχουν καθοριστεί στόχοι, μέτρα, και προτεραιότητες διατήρησης.
διατήρησης ανά Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και ανά Ένα πρώτο σχέδιο των στόχων διατήρησης είχε διαμορφωθεί από το
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
ΥΠΕΝ το 2017, αλλά δεν κρίθηκε ώριμο98 ώστε να θεσμοθετηθούν οι
στόχοι.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παραπέμψει την Ελλάδα στο
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις της Οδηγίας για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ (Υπόθεση
C-849/19).
Το επόμενο διάστημα αναμένεται εκ νέου διαμόρφωση των στόχων
διατήρησης.
3.2.3 Εφαρμογή μέτρων διατήρησης ανά Ειδική Ζώνη Δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα μέτρα διατήρησης ανά Ειδική
Διατήρησης (ΕΖΔ) και ανά Ζώνη Ειδικής
Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και ανά Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).
Ν 4685/2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. (Α΄ 92)
97 ΚΥΑ 50743/2017. Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000. (Β’4432).
98 Επιτροπή Φύση 2000. 2018. Διατύπωση γνώμης επί των Στόχων Διατήρησης των περιοχών Natura 2000. https://cutt.ly/ShWd9GK
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Προστασίας (ΖΕΠ)

3.2.4 Εφαρμογή οριζόντιων μέτρων διατήρησης ανά
τύπο οικοτόπου και είδος των σχετικών Ευρωπαϊκών
Οδηγιών

3.2.5 Ανάπτυξη πλαισίου για την εφαρμογή
αντισταθμιστικών μέτρων, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 6(4) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (καθορισμός
προδιαγραφών,
κριτηρίων,
προϋποθέσεων
και

Η εφαρμογή όσων μέτρων υλοποιούνται είναι αποσπασματική και
κυρίως από τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ή
από ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και περιβαλλοντικές
οργανώσεις.
Τα περισσότερα από τα μέτρα και τις δράσεις υλοποιούνται στις
περιοχές εκείνες όπου προϋπήρχε κάποιο θεσμικό πλαίσιο
προστασίας (π.χ. προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις
προσωρινής ισχύος ή έχουν υιοθετηθεί σχέδια διαχείρισης (έστω κι
αν είναι η ισχύς τους έχει λήξει)) και λειτουργούσε φορέας
διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής ή υλοποιούνται έργα από
ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και περιβαλλοντικές
οργανώσεις.
Οριζόντια μέτρα διατήρησης για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
εφαρμόζονται με βάση τις ΚΥΑ που είχαν εκδοθεί το 2010 και το
2012. Επίσης, εφαρμόζονται τα οριζόντια μέτρα για τις περιοχές
Natura 2000 που προβλέπει ο ν. 3937/2011.
Ωστόσο, δεν εφαρμόζονται οριζόντια μέτρα διατήρηση ανά τύπο
οικοτόπου και είδος, παρά σε ελάχιστές περιπτώσεις.
Σε περιοχές όπου απαντούν λιβάδια Ποσειδωνίας απαγορεύεται η
αλιεία με συρόμενα εργαλεία. Από το 2007 έχει εκδοθεί ειδικότερη
διάταξη για τις περιοχές Natura 2000.99 Το 2016 εκδόθηκε απόφαση
που ορίζει τις περιοχές εκτός των περιοχών Natura 2000 όπου ισχύει
η απαγόρευση, όπως αυτές εντοπίστηκαν από μελέτη
χαρτογράφησης που επόπτευσε το ΥΠΑΑΤ.100 Η απόφαση αυτή
τροποποιήθηκε και διορθώθηκε το 2017 και το 2019.101
Δεν έχει αναπτυχθεί το πλαίσιο για την εφαρμογή αντισταθμιστικών
μέτρων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6(4) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

YA 167378/2007. Ορισμός θαλάσσιων περιοχών με λιβάδια Ποσειδωνιας (Posidonia oceanica), στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία με συρόμενα εργαλεία. (Δ’ 241).
ΥΑ 2442/51879/28.4.2016 Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών, εκτός Δικτύου NATURA 2000, με βλάστηση ιδίως από Ποσειδωνία (Posidonia oceanica), στις οποίες απαγορεύεται
η αλιεία με συγκεκριμένα εργαλεία (Δ’ 118)
101 ΥΑ 2886/142447/2019 Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών, με βλάστηση ιδίως από Ποσειδωνία (Posidonia oceanica), στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία με συγκεκριμένα
εργαλεία, πέραν αυτών που έχουν καθορισθεί με την 167378/14-5-2007 απόφαση ΥΠΑΑΤ (241 Δ'). (Δ’ 105).
99
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αρμόδιας υπηρεσίας εφαρμογής των αντισταθμιστικών
μέτρων)
3.2.6 Κατάρτιση και εφαρμογή πλαισίου δράσεων Το πλαίσιο δράσεων προτεραιότητας (ΠΔΠ) για χρηματοδότηση των
προτεραιότητας για χρηματοδότηση των περιοχών του περιοχών του Δικτύου Natura 2000 καταρτίστηκε για την
Δικτύου «Natura 2000»
προγραμματική περίοδο 2014-2020, αν και ολοκληρώθηκε μετά το
πέρας του σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου.102
Το ΠΔΠ παρακολουθείται από το Πράσινο Ταμείο και το ΥΠΕΝ μέσω
του έργου LIFE-IP 4 ΝΑTURA.
Στο πλαίσιο του ίδιου έργου βαίνει προς ολοκλήρωση το νέο ΠΔΠ, το
οποίο καθώς αναμένεται να εγκριθεί έγκαιρα θα μπορέσει να
συμβάλει στον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 20212027.
Ειδικός Στόχος 3.3 Οριοθέτηση, πιθανή ένταξη των οικολογικών διαδρόμων σε ειδικό καθεστώς και αποτελεσματική διαχείρισή τους
3.3.1 Αναγνώριση των ειδών, για τη διατήρηση των Δεν έχει προχωρήσει η αναγνώριση των ειδών, για τη διατήρηση
οποίων απαιτείται η οριοθέτηση οικολογικών διαδρόμων των οποίων απαιτείται η οριοθέτηση οικολογικών διαδρόμων.
και των σχετικών περιοχών στις οποίες εντάσσονται – Δεν έχουν θεσμοθετηθεί οικολογικοί διάδρομοι που ενισχύουν τη
Θεσμοθέτηση των οικολογικών διαδρόμων ως εργαλείου συνεκτικότητα του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων
που ενισχύει τη συνεκτικότητα του Εθνικού Συστήματος Περιοχών. Ωστόσο, η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ότι τα
Προστατευόμενων Περιοχών
Καταφύγια Άγριας Ζωής δύνανται να έχουν αυτόν τον ρόλο.
3.3.2 Προσδιορισμός και εφαρμογή μέτρων προστασίας Δεν έχουν προσδιοριστεί ή εφαρμοστεί μέτρα προστασίας και
και διαχείρισης εντός των οικολογικών διαδρόμων
διαχείρισης, καθώς δεν έχουν θεσμοθετηθεί οικολογικοί διάδρομοι.

102

Εθνικό Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας 2014-2020. https://cutt.ly/7hWgWYZ
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Γενικός Στόχος 4 Διατήρηση των γενετικών πόρων της Ελλάδας – Ρυθμίσεις πρόσβασης στους γενετικούς πόρους –
Δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των ωφελειών που θα προκύψουν από τη χρήση τους
Γενικός Στόχος 4 Διατήρηση των γενετικών πόρων της Ελλάδας – Ρυθμίσεις Πρόσβασης στους γενετικούς πόρους – Δίκαιος και
ισότιμος καταμερισμός των ωφελειών που θα προκύψουν από τη χρήση τους
Ενέργειες - δράσεις ανά ειδικό στόχο
Παρατηρήσεις
Αξιολόγηση
Ειδικός Στόχος 4.1 Η διασφάλιση πρόσβασης στις επιστημονικές καταγραφές των γενετικών πόρων και η συμπλήρωση κενών στα
επιστημονικά δεδομένα
4.1.1
Συνέχιση
καταγραφής,
αξιολόγησης
και Η καταγραφή, αξιολόγηση και χαρακτηρισμός γενετικών πόρων
χαρακτηρισμού των γενετικών πόρων (φυτικών, ζωικών, εξακολουθεί, κυρίως από ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά
δασικών, αλιευτικών, κ.ά.) με άμεσο ή και ιδρύματα.
μακροπρόθεσμο οικονομικό ενδιαφέρον –
Ο εθνικός κατάλογος ποικιλιών103 ανανεώνεται περιοδικά όπως και
Ολοκλήρωση του Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών
οι κατάλογοι με τις αυτόχθονες φυλές.
4.1.2 Διατήρηση και ενίσχυση της λειτουργίας των Λειτουργεί και έχει ενισχυθεί η Εθνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού
τραπεζών σπερμάτων και γενετικού υλικού
καθώς και βοτανικοί κήποι, συλλογές κοκ χωρίς ωστόσο να υπάρχει
κάποια στρατηγική για την ενίσχυση τους.
4.1.3 Απογραφή των ιδιωτικών και δημόσιων Δεν έχει προχωρήσει απογραφή των ιδιωτικών και δημόσιων
επιστημονικών ή μη συλλογών (γονιδιακό υλικό, επιστημονικών ή μη συλλογών καθώς και των βοτανικών κήπων,
σπέρματα, και γαμετικό υλικό, είδη φυτών, ζώων και φυτωρίων, κτλ.
άλλων ομάδων οργανισμών), καθώς και των βοτανικών, Δεν έχει δημιουργηθεί εθνική βάση αλληλουχίας του γονιδιώματος
ζωολογικών κήπων, φυτωρίων κ.λπ. –
για είδη της ελληνικής βιοποικιλότητας.
Δημιουργία
εθνικής
βάσης
αποθήκευσης
χαρακτηριστικής για το είδος (species specific)
αλληλουχίας του γονιδιώματος, η οποία βάση θα είναι
διαθέσιμη για σύγκριση με άλλα είδη εκτός Ελλάδας και
παράλληλα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο της
γενετικής μοναδικότητας και ποικιλότητας του είδους
Ειδικός Στόχος 4.2 Η διατήρηση των γενετικών πόρων της χώρας επί τόπου (in situ) και εκτός τόπου (ex situ)
4.2.1 Σύνταξη και εφαρμογή Εθνικού σχεδίου διατήρησης Δεν έχει συνταχθεί Εθνικό σχέδιο διατήρησης γενετικού υλικού.
γενετικού υλικού
4.2.2 Διατήρηση γενετικών πόρων επί τόπου (in situ), Υλοποιούνται δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση από ερευνητικά
στον αγρό (on farm), καθώς και σε μονάδες εκτροφής κέντρα, ακαδημαϊκό ιδρύματα, θεσμικούς φορείς αλλά και από
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ΥΠΑΑΤ. Εθνικοί κατάλογοι ποικιλιών. https://cutt.ly/WhWgRLf και Κατάλογος Αυτόχθονων Φυλών. https://cutt.ly/FhWgYfn.
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(on farm)
ενώσεις παραγωγών και περιβαλλοντικές οργανώσεις.
4.2.3 Εκτός τόπου διατήρηση (ex situ) γενετικών πόρων Στην χώρα υπάρχουν πολλές συλλογές, ωστόσο δεν έχει υπάρξει
(φυτικών, ζωικών, δασικών κ.λπ.)
συστηματική καταγραφή τους και δεν εντάσσονται σε
συγκεκριμένο πρόγραμμα εκτός τόπου(ex situ) διατήρησης.
4.2.4 Ίδρυση Εθνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού, στην Η Εθνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού έχει ιδρυθεί από το 1981,
οποία θα εντάσσονται ως τμήματά της επιμέρους ωστόσο υπήρχαν προβλήματα στη λειτουργία της. Η λειτουργία της
θεματικές κατηγορίες, με σκοπό την ανάπτυξη Τράπεζας πλέον διασφαλίζεται από τον ΕΛΓΟ – Δήμητρα.
συστήματος ενιαίας διαχείρισης γενετικού υλικού
Ειδικός Στόχος 4.3 Η θεσμοθέτηση της πρόσβασης στους γενετικούς πόρους και του δίκαιου και ισότιμου καταμερισμού των ωφελειών που
προκύπτουν από τη χρήση των γενετικών πόρων
4.3.1 Νομική κατοχύρωση των γενετικών πόρων της Το 2019, μετά από προδικαστική υπόθεση που είχε κινήσει η
Ελλάδας και των προϊόντων που προκύπτουν από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα κύρωσε το Πρωτόκολλο της
αυτούς ως εθνικού κεφαλαίου –
Ναγκόγια της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητας σχετικά με την
Διαμόρφωση
εθνικού
ρυθμιστικού
πλαισίου πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο
αδειοδοτήσεων για την πρόσβαση στους γενετικούς καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή
πόρους και για τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των τους και όρισε το ΥΠΕΝ ως την αρμόδια εθνική αρχή για την
ωφελειών που θα προκύψουν από τη χρήση τους
εφαρμογή του.104 Δεν έχει διαμορφωθεί κάποιο επιπλέον
ρυθμιστικό πλαίσιο, πέραν όσων ισχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ειδικός Στόχος 4.4 Βιοποικιλότητα και Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί
4.4.1 Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου δράσης σε θέματα Δεν έχει εκπονηθεί σχέδιο δράσης σε θέματα βιοασφάλειας
βιοασφάλειας (π.χ. πρόληψη, εκτίμηση και μείωση των σύμφωνα και με το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης. Η Ελλάδα
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
των
γενετικά συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ωστόσο για το θέμα
τροποποιημένων οργανισμών) σύμφωνα και με το των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών η Ελλάδα διαχρονικά
Πρωτόκολλο της Καρθαγένης
συντάσσεται με τις χώρες που απαγορεύουν την κυκλοφορία τους.

Ν. 4617/2018 Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν
από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις. (Α’88)
104
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Γενικός Στόχος 5 Ενίσχυση της συνέργειας των κύριων τομεακών πολιτικών με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας –
θέσπιση κινήτρων
Γενικός Στόχος 5 Ενίσχυση της συνέργειας των κύριων τομεακών πολιτικών με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας – θέσπιση
κινήτρων
Ενέργειες - δράσεις ανά ειδικό στόχο
Παρατηρήσεις
Αξιολόγηση
Ειδικός Στόχος 5.1 Αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των στόχων διατήρησης της βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού
5.1.1 Τα εκάστοτε δεδομένα αξιολόγησης της Το 2016 αναθεωρήθηκε η νομοθεσία για τον χωρικό σχεδιασμό. 105
κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας αποτελούν Οι διατάξεις αναθεωρήθηκαν εκ νέου το 2020 πρώτα εν μέρει106 και
βασική παράμετρο στην προβλεπόμενη αξιολόγηση και στη συνέχεια συνολικά με σχέδιο νόμου που τέθηκε σε
αναθεώρηση των θεσμοθετημένων Πλαισίων (Γενικού, διαβούλευση107 και βρίσκεται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας στο
Ειδικών και Περιφερειακών)
τέλος του 2020. Σε καμία από αυτές τις αναθεωρήσεις δεν υπάρχει
ρητή αναφορά ότι τα εκάστοτε δεδομένα αξιολόγησης της
κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας αποτελούν βασική
παράμετρο στην προβλεπόμενη αξιολόγηση και αναθεώρηση των
θεσμοθετημένων Πλαισίων.
Το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο εξακολουθεί να ισχύει από το 2008.
Η υπουργική απόφαση για την αξιολόγηση των περιφερειακών
πλαισίων δεν έχει επικαιροποιηθεί από το 2011108 Πριν την έγκριση
της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα (2012) είχε
ξεκινήσει η αξιολόγηση και η αναθεώρηση Περιφερειακών
Χωροταξικών Σχεδίων. Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν και
παραλήφθηκαν το 2016. Τα περισσότερα από όσα αναθεωρημένα
Περιφερειακά χωροταξικά σχέδια που εγκρίθηκαν μεταξύ 20172020, λαμβάνουν υπόψη δεδομένα για τη βιοποικιλότητα, χωρίς
ωστόσο να διαφαίνεται ότι η κατάστασή της είναι η βασική
παράμετρος που έλαβαν υπόψη.
Δεν έχουν εγκριθεί νέα ειδικά χωροταξικά σχέδια.
Ν. 4447/2016 Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξης και άλλες διατάξεις (Α΄ 241)
Ν. 4685/2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. (Α΄ 92)
107 Δημόσια διαβούλευση «για το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας». https://bit.ly/36QCyyO.
108 Υ.Α. 10106/2011 Έγκριση προδιαγραφών για τη σύνταξη των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (προδιαγραφές αξιολόγησης −
αναθεώρησης − εξειδίκευσης Περιφερειακών Πλαισίων (ΑΑΠ 45)
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5.1.2 Τα εκάστοτε δεδομένα αξιολόγησης της
κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας αποτελούν
βασική παράμετρο για τον ολοκληρωμένο Χωρικό
Σχεδιασμό στο επίπεδο των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και
Πολεοδομικών μελετών

Το 2016109. αναθεωρήθηκε η νομοθεσία για τον χωρικό σχεδιασμό.
Το 2020 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση110 και βρίσκεται σε τελικό
σχέδιο επεξεργασίας νέο σχέδιο νόμου, το οποίο αναθεωρεί εκ νέου
τον χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Ορισμένα χωρικά σχέδια σε
τοπικό επίπεδο έχουν εγκριθεί κατά την περίοδο αναφοράς.
Παρόλο που προβλέπονται περιοχές προστασίας ως μία από τις
κατηγορίες των περιοχών που καθορίζονται από τα τοπικά χωρικά
σχέδια (όπως μετονομάστηκαν τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ), και
πιθανώς να λαμβάνονται υπόψη δεδομένα για τη βιοποικιλότητα
κατά την κατάρτιση των τοπικών χωρικών σχεδίων, δεν
διαφαίνεται ότι η κατάστασή της βιοποικιλότητας είναι η βασική
παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη.
5.1.3 Αξιολόγηση ως προς τη διασφάλιση της Δεν έχει εκπονηθεί τέτοια αξιολόγηση από τους εθνικούς φορείς.
διατήρησης της βιοποικιλότητας και κατάλληλη
προσαρμογή των προδιαγραφών εκπόνησης των
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των
Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
με την επιλογή των κατάλληλων μετρήσιμων δεικτών
5.1.4 Ολοκληρωμένες δράσεις αναβάθμισης του αστικού Δράσεις για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, την
φυσικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τη δημιουργία αστική αναζωογόνηση και την απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων
/ διατήρηση νησίδων βιοποικιλότητας εντός του χώρων υλοποιούνται από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις
αστικού ιστού.
αρμόδιες αρχές, ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και
άλλους φορείς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένας συνολικός
σχεδιασμός. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι σαφής η
σύνδεση με τη δημιουργία/ διατήρηση νησίδων βιοποικιλότητας. Τα
περισσότερα έργα χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο
κυρίως στο πλαίσιο δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου, των
χρηματοδοτικών του προγραμμάτων111 ή από ευρωπαϊκούς πόρους.
Ειδικός Στόχος 5.2 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων μεγάλων έργων υποδομής
5.2.1 Ανάπτυξη πλαισίου για την εφαρμογή Δεν έχει αναπτυχθεί πλαίσιο εφαρμογής αντισταθμιστικών μέτρων.
αντισταθμιστικών μέτρων για την εξομάλυνση των Όσα τέτοια μέτρα εφαρμόζονται είναι στο πλαίσιο των
Ν. 4447/2016 Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξης και άλλες διατάξεις (Α’ 241)
Δημόσια διαβούλευση «για το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας». https://bit.ly/36QCyyO.
111 Πράσινο Ταμείο. Απολογισμοί Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων. https://cutt.ly/ihWgMok
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αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα
υποδομών.
5.2.2 Προώθηση και αξιολόγηση των πράσινων
υποδομών και αποφυγή του κατακερματισμού των
οικοτόπων

περιβαλλοντικών όρων των εκάστοτε έργων.

Δεν έχουν προωθεί συγκεκριμένα ούτε έχουν αξιολογηθεί οι
πράσινες υποδομές.
Μεμονωμένα έργα και προγράμματα υλοποιούνται από ερευνητικά
κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, και
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
5.2.3 Στρατηγικό πλαίσιο καθορισμού προτεραιοτήτων Δεν έχει καταρτιστεί στρατηγικό
πλαίσιο καθορισμού
για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων με τη χρήση προτεραιοτήτων για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων με τη
πράσινων υποδομών –
χρήση πράσινων υποδομών.
Κατασκευή ειδικών υποδομών (π.χ. πράσινες γέφυρες)
Πράσινες γέφυρες έχουν κατασκευαστεί σε κάποιους από τους
νέους οδικούς άξονες.
Ειδικός Στόχος 5.3 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων οικιστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης (περιλαμβάνεται η συμβατική
παραγωγή ενέργειας)
5.3.1 Συμβατότητα της διατήρησης της βιοποικιλότητας Πέρα από προβλέψεις της νομοθεσίας και κάποια μεμονωμένα έργα
με την αστική επέκταση στο πλαίσιο προώθησης της δεν υπάρχει κάποια άλλη ενέργεια προς ενίσχυση της συμβατότητας
συνεκτικής και μη ρυπαίνουσας πόλης
με την αστική επέκταση.
Αντίθετα με την έννοια της συνεκτικής και μη ρυπαίνουσας πόλης,
τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετηθεί σειρά διατάξεων για τη ρύθμιση
αυθαιρέτων, ενώ η κατεδάφισή τους, που αποτελεί μία δράση
αποκατάστασης της φύσης και περιβαλλοντικού ισοζυγίου,
προχωρά σποραδικά και περιστασιακά.
Το 2020 επιχειρείται ο περιορισμός των όρων που αφορούν στην
εκτός σχεδίου δόμηση στο πλαίσιο σχεδίου νόμου που τέθηκε σε
δημόσια διαβούλευση112 και βρίσκεται σε τελικό στάδιο
επεξεργασίας.
5.3.2 Εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης Το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και
της βιομηχανικής ρύπανσης (θέματα εγκατάστασης, αντιμετώπισης της βιομηχανικής ρύπανσης ανανεώνεται σε
λειτουργίας,
αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας
και συμμόρφωση με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που εκδίδονται
αποκατάστασης περιβάλλοντος)
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τα μέτρα που αφορούν σε συγκεκριμένες βιομηχανικές
δραστηριότητες ωστόσο ανανεώνονται μαζί με την ανανέωση των
112

Δημόσια διαβούλευση «για το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας». https://bit.ly/36QCyyO.
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περιβαλλοντικών τους όρων, η οποία μπορεί να μην συγχρονίζεται
με την αναθεώρηση των διαθέσιμων τεχνικών.
5.3.3 Ολοκλήρωση εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης Δεν έχει ολοκληρωθεί σχέδιο διαχείρισης περιβαλλοντικού κινδύνου
περιβαλλοντικού κινδύνου στο θαλάσσιο περιβάλλον
στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Το 2016 θεσμοθετήθηκε πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες
εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων,
ενσωματώνοντας την Οδηγίας 2013/30/ΕΕ και τροποποιώντας το
Π.Δ. 148/2009. 113
Το γεγονός ότι χωροθετούνται εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων εντός ή σε μεγάλη εγγύτητα με προστατευόμενες
περιοχές και με πλημμελή εκτίμηση των κινδύνων στο θαλάσσιο
περιβάλλον είναι ενδεικτικό του βαθμού συμβατότητας των
δραστηριοτήτων που εξετάζονται σε αυτή την ενότητα με τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Ειδικός Στόχος 5.4 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων τουρισμού
5.4.1 Διασφάλιση της διατήρησης της βιοποικιλότητας Δεν έχει αναπτυχθεί ειδικό πλαίσιο ανάπτυξης του οικοτουρισμού.
κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του Ορισμένες ρυθμίσεις έχουν υιοθετηθεί για τον τομέα του
οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού
αγροτουρισμού. Αν και υλοποιούνται πολλές δράσεις για την
ανάπτυξη του οικοτουρισμού, ενδεικτικά σε συνεργασία με φορείς
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και αγροτουρισμού, συχνά
με την χρηματοδότηση ευρωπαϊκών πόρων (ΕΣΠΑ, ΠΑΑ 2014-2020)
δεν έχουν υπάρξει επιπλέον ειδικές διασφαλίσεις για τη διατήρηση
της βιοποικιλότητας, πέρα εξαγγελίες. Η διασφάλιση αυτή ωστόσο
είναι σημαντική δεδομένου ότι η οικιστική και τουριστική ανάπτυξη
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες απειλές για την ελληνική
βιοποικιλότητα, ενώ τα περισσότερα από τα παράκτια
οικοσυστήματα κατατάσσονται σε μη ικανοποιητική κατάσταση
διατήρησης.
Επιπλέον,
οι
δράσεις
αγροτουρισμού
και
οικοτουρισμού λαμβάνουν χώρο στην ύπαιθρο και όχι σε
οργανωμένες τουριστικές ζώνες, γεγονός που υπαγορεύει την
ύπαρξη ειδικού ρυθμιστικού πλαισίου για την πρόληψη των

Ν. 4409/2016. Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις (Α’ 136).
113
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επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα.
Το 2017 εγκρίθηκαν προδιαγραφές για την χάραξη και συντήρηση
μονοπατιών.114
5.4.2 Προώθηση εξειδικευμένων δράσεων υποστήριξης Μεμονωμένες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση υλοποιούνται από
πράσινων υποδομών και υπηρεσιών τουρισμού
αρμόδιες αρχές, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, παραγωγικών
φορέων, περιβαλλοντικών οργανώσεων ή/και φορέων διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών.
5.4.3 Καθορισμός πλαισίου, κατά προτεραιότητα στις Δεν έχει καθοριστεί τέτοιο πλαίσιο.
προστατευόμενες περιοχές, για την ανάπτυξη υποδομών,
δράσεων
και
δραστηριοτήτων
τουρισμού,
σε
συμβατότητα με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και
σε συνεργασία με το ΥΠΠΟΑ σε περίπτωση
συναρμοδιότητας
5.4.4
Καθορισμός
δεικτών
παρακολούθησης Δεν έχουν καθοριστεί τέτοιοι δείκτες.
επιπτώσεων του τουρισμού σε φυσικούς πόρους και
υποδομές (νερό, απόβλητα, απορρίμματα, έδαφος, χώροι
στάθμευσης, κ.λπ.)
Ειδικός Στόχος 5.5 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοπονίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών
5.5.1 Προώθηση μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν Μέθοδοι παραγωγής του πρωτογενή τομέα που συμβάλλουν στη
στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των φυσικών διατήρηση της βιοποικιλότητας των φυσικών οικοσυστημάτων και
οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου
του αγροτικού τοπίου αναγνωρίζονται και προωθούνται μέσω των
κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης που προβλέπει η Κοινή
Αγροτική Πολιτική, του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, των
γεωργο-περιβαλλοντικών μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης ή δράσεις ερευνητικών κέντρων, ακαδημαϊκών
ιδρυμάτων, φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών,
περιβαλλοντικών οργανώσεων, σε συνεργασία με παραγωγούς.
Ωστόσο οι δράσεις και τα μέτρα αυτά δεν προωθούνται σε κλίμακα
και ένταση που να ανατρέπει τις συνεχείς πιέσεις που καθιστούν
τον γεωργικό τομέα τη μεγαλύτερη απειλή για τα χερσαία είδη και
τους οικοτόπους.
ΥΑ 151344/165/18-1-2017 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών (Β’206), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
114
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5.5.2 Αναμόρφωση υφιστάμενων προδιαγραφών
εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης δασών, ώστε να
ανταποκρίνονται στην ανάγκη διατήρησης της
βιοποικιλότητας στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες και στην ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή με κατάλληλες διαχειριστικές πρακτικές, όπως η
ανόρθωση δασών, η αναγωγή πρεμνοφυών δασών σε
σπερμοφυή κ.λπ.

5.5.3 Επικαιροποίηση ρυθμίσεων τρόπου εργασιών
δασικής συγκομιδής –
Εκπόνηση και εφαρμογή σύγχρονου συστήματος
εκμετάλλευσης των δασών στο πλαίσιο της

Το 2020 εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική
χρήση γεωργικών φαρμάκων.115
Το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038
(Εθνική Στρατηγική για τα Δάση)116 υιοθετεί το πρότυπο της
μεσογειακής δασοπονίας, στην οποία περιλαμβάνεται το
χαρακτηριστικό της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της
προστασίας από την κλιματική αλλαγή. Ειδικότερα η Εθνική
Στρατηγική προβλέπει 1) τη διασύνδεση όλων των Σχεδίων
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ) που σχετίζονται με
τα δασικά οικοσυστήματα με τις δασοπονικές μελέτες, 2) την
εφαρμογή των νέων προδιαγραφών διαχείρισης των δασικών
οικοσυστημάτων και 3) την τυποποίηση διαδικασιών και
προτύπων, ώστε η διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων να
γίνεται με πρόβλεψη για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Το 2018 αναθεωρήθηκαν οι προσωρινές, από το 1965,
προδιαγραφές για την εκπόνηση δασικών διαχειριστικών
μελετών117. Οι νέες προδιαγραφές προβλέπουν ότι κατά τον
σχεδιασμό της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασικών
οικοσυστημάτων πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα που να
εξασφαλίζουν την προστασία του τοπίου και τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας. Επίσης, προβλέπεται η εξέταση των κινδύνων στα
δάση από την κλιματική αλλαγή.
Το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038
(Εθνική Στρατηγική για τα Δάση) υιοθετεί το πρότυπο της
μεσογειακής δασοπονίας στη διαχείριση των δασών που θα
διασφαλίζει αυξημένη ευελιξία και θα ενδυναμώνει τον

ΚΥΑ 9269/246316. Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 4036/2012 (Α΄8) με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (L 309)
(Β΄4032).
116 ΥΑ 170195/758 Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση) (Β’5351).
117 ΥΑ 166780/1619 Τροποποίηση των «Προσωρινών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών Σύνταξης Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων»
(Β’ 1420).
115

57

πολυλειτουργικής διαχείρισής τους

πολυλειτουργικό ρόλο των δασικών οικοσυστημάτων.
Το 2018 αναθεωρήθηκαν οι προσωρινές, από το 1965,
προδιαγραφές για την εκπόνηση δασικών διαχειριστικών
μελετών118.
5.5.4 Σύνταξη δασολογίου
Δεν έχει συνταχθεί δασολόγιο ακόμη.
5.5.5 Εκπόνηση και εφαρμογή μέτρων αειφορικής Η Δασική Υπηρεσία εφαρμόζει πρακτικές αειφορικής διαχείρισης.
διαχείρισης δασικών και γεωργικών οικοσυστημάτων
Πλέον, η αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων
προβλέπεται από το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της
Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση). Με την
ίδια στόχευση αναθεωρήθηκαν οι προσωρινές προδιαγραφές για τις
δασικές διαχειριστικές μελέτες.
Το 2017 εκδόθηκε απόφαση για τον καθορισμό των προδιαγραφών
των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης119, με στόχο της αειφορική
διαχείριση των βοσκοτόπων. Με βάση αυτές τις προδιαγραφές
κινήθηκε η διαδικασίας κατάρτισης σχεδίων διαχείρισης.
Παρά την εφαρμογή μέτρων και την υλοποίηση έργων που
προβλέπουν την αειφορική διαχείριση των δασικών και γεωργικών
οικοσυστημάτων και από διαφορετικούς φορείς, η κλίμακα και η
ένταση της εφαρμογής δεν είναι αρκετή για να ανατρέψει τις
βλαπτικές επιπτώσεις τους. Σημειώνεται ότι τα δασοπεριβαλλοντικά και τα γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα που έχουν
ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν χαμηλή
απορρόφηση.
Για τη γεωργία ισχύουν οι ρυθμίσεις της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής, η εφαρμογή της οποίας αποτελεί τη μεγαλύτερη πίεση
και απειλή για τη βιοποικιλότητα.
5.5.6 Ρυθμίσεις δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες των Το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038
ειδών και των ενδιαιτημάτων
(Εθνική Στρατηγική για τα Δάση)120 υιοθετεί το πρότυπο της
μεσογειακής δασοπονίας, στην οποία περιλαμβάνεται το
ΥΑ 166780/1619 Τροποποίηση των «Προσωρινών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών Σύνταξης Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων»
(Β’ 1420).
119 ΚΥΑ 1058/71977/3.7.2017. .Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν.
4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α') (Β΄ 2331).
120 ΥΑ 170195/758 Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση) (Β’5351).
118
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5.5.7 Ολοκλήρωση της σύνταξης του Κτηματολογίου στη
χώρα και κατάρτιση, ανάρτηση, συμπλήρωση και
διόρθωση των δασικών χαρτών έως την κύρωσή τους

5.5.8 Δημιουργία προστατευόμενων περιοχών αλιείας ή
έκδοση πράξεων για την εφαρμογή των διατάξεων του
εκάστοτε Κανονισμού Αλιείας

5.5.9 Καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης των
ιχθυοαποθεμάτων

χαρακτηριστικό της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της
προστασίας από την κλιματική αλλαγή.
Το Εθνικό Κτηματολόγιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ωστόσο η
διαδικασία κατάρτισής του βρίσκεται υπό εξέλιξη.
Η κατάρτιση, ανάρτηση, συμπλήρωση και διόρθωση των δασικών
χαρτών βρίσκεται υπό εξέλιξη, με σημαντική πρόοδο τα τελευταία
χρόνια, αν και έχουν σημειωθεί πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Η
κύρωση δασικών χαρτών είχε προχωρήσει με προβλήματα, αλλά σε
συνέχεια νεώτερων αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο το 2020, οι
δασικοί χάρτες, ακόμα και οι κυρωμένοι, επαναξιολογούνται.
Δεν έχουν δημιουργηθεί ειδικά προστατευόμενες περιοχές αλιείας.
Η εθνική νομοθεσία απορρέει σε μεγάλο βαθμό από το ευρωπαϊκό
και μεσογειακό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο, ωστόσο, δεν είναι
ευθυγραμμισμένο με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς στόχους για τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας.121
Στις προστατευόμενες περιοχές όπου έχουν καθοριστεί
συγκεκριμένοι όροι και μέτρα προστασίας, με την έκδοση
προεδρικών διαταγμάτων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων,
ισχύουν διατάξεις που αφορούν στην αλιεία. Το ίδιο ισχύει και για
τις πιο πρόσφατες αποφάσεις κήρυξης προστατευόμενων περιοχών,
στην περίπτωση του Κυπαρισσιακού και της Γυάρου.
H κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων καταγράφεται και αξιολογείται
μέσα από το πρόγραμμα Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών
Δεδομένων που υλοποιείται από τον ΕΛΓΟ –Δήμητρα (ΙΝΑΛΕ) και το
ΕΛΚΕΘΕ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Αλιείας-Θάλασσας
2014-2020122
Η
απουσία
αξιόπιστων
χρονοσειρών καθιστά δύσκολη την αξιοποίηση των δεδομένων τόσο
στην Ελλάδα όσο και ευρύτερα στη Μεσόγειο. Παρόλ’ αυτά

Ενδεικτικά: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 2020. Θαλάσσιο περιβάλλον: Η προστασία της ΕΕ έχει μεγάλo εύρος όχι όμως και βάθος. Ειδική Έκθεση 26/2020.
https://cutt.ly/JhWguVy.
122 ΕΛΓΟ-Δήμητρα. Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων. https://cutt.ly/WhWgeh7. και ΥΠΑΑΤ. 2020. Ελληνικός Αλιευτικός Στόλος - Έκθεση Έτους 2019. Σύμφωνα
με το Άρθρο 22 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. https://cutt.ly/XhWgtLr.
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5.5.10 Καταγραφή λιβαδιών Ποσειδωνίας και
κοραλλιογενών σχηματισμών στις ελληνικές θάλασσες,
με στόχο την προστασία τους από την αλιευτική
δραστηριότητα

5.5.11 Κωδικοποίηση και επικαιροποίηση
νομοθεσίας που διέπει την αλιεία

της

εκτιμάται ότι περίπου το 78% των ιχθυοαποθεμάτων στη Μεσόγειο
υπερ-αλιεύεται.123
Το 2016 εκδόθηκε απόφαση που ορίζει τις περιοχές εκτός των
περιοχών Natura 2000 όπου καταγράφηκαν λιβάδια Ποσειδωνίας
βάσει μελέτης χαρτογράφησης που επόπτευσε το ΥΠΑΑΤ124. Η
απόφαση αυτή τροποποιήθηκε και διορθώθηκε το 2017 και το
2019. 125 Σε αυτές τις περιοχές απαγορεύεται η αλιεία με συρόμενα
εργαλεία. Από το 2007 έχει εκδοθεί ειδικότερη διάταξη για τις
περιοχές Natura 2000, όπου εντοπίζονται λιβάδια Ποσειδωνίας126.
Σε εθνικό επίπεδο δεν έχουν καταγραφεί αντίστοιχα οι περιοχές με
κοραλλιογενείς σχηματισμούς. Εξαίρεση αποτελεί η χαρτογράφηση
της θαλάσσιας περιοχής γύρω από τη Γυάρο από το Πανεπιστήμιο
Πατρών στο πλαίσιο του έργου CYCLADES LIFE.127
Ο Αλιευτικός Κώδικας (Ν.Δ. 420/1970, Α΄ 27) ισχύει και έχει
πολλάκις τροποποιηθεί και επικαιροποιηθεί. Ωστόσο δεν έχει
υιοθετηθεί νέα κωδικοποίηση της νομοθεσίας.
Η νομοθεσία για την αλιεία απορρέει από την Κοινή Αλιευτική
Πολιτική και τον κανονισμού 1967/2006 σχετικά με μέτρα
διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων
στη Μεσόγειο Θάλασσα και τη Συμφωνία της Γενικής Επιτροπής
Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ). Η εθνική νομοθεσία
επικαιροποιείται ως συνέπεια επικαιροποίησης και τροποποιήσεων
του ευρωπαϊκού ή μεσογειακού πλαισίου ή με τη λήψη επιπλέον
εθνικών μέτρων. Ωστόσο και αυτοί οι κανόνες δεν είναι
ευθυγραμμισμένοι με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς στόχους για τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας.128

FAO. 2018. The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries. General Fisheries Commission for the Mediterranean. Rome. https://cutt.ly/NhWhd6r
ΥΑ 2442/51879/28.4.2016 Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών, εκτός Δικτύου NATURA 2000, με βλάστηση ιδίως από Ποσειδωνία (Posidonia oceanica), στις οποίες απαγορεύεται
η αλιεία με συγκεκριμένα εργαλεία (Δ’ 118)
125 ΥΑ 2886/142447/2019 Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών, με βλάστηση ιδίως από Ποσειδωνία (Posidonia oceanica), στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία με συγκεκριμένα
εργαλεία, πέραν αυτών που έχουν καθορισθεί με την 167378/14-5-2007 απόφαση ΥΠΑΑΤ (241 Δ'). (Δ’ 105).
126 YA 167378/2007. Ορισμός θαλάσσιων περιοχών με λιβάδια Ποσειδωνιας (Posidonia oceanica), στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία με συρόμενα εργαλεία. (Δ’ 241).
127 CYCLADES LIFE, “Integrated Monk seal conservation of Northern Cyclades” https://cycladeslife.gr/
128 Ενδεικτικά: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 2020. Θαλάσσιο περιβάλλον: Η προστασία της ΕΕ έχει μεγάλo εύρος όχι όμως και βάθος. Ειδική Έκθεση 26/2020.
https://cutt.ly/JhWguVy
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5.5.12 Ρυθμίσεις αλιείας με βάση τις ανάγκες διατήρησης Ειδικές ρυθμίσεις αλιείας λαμβάνονταν στην Ελλάδα ήδη πριν την
των ειδών και των ενδιαιτημάτων
έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα σε
εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή σε συμμόρφωση με τους
κανόνες που ισχύουν στην Μεσόγειο καθώς και για λόγους βιώσιμης
διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων.129 Ωστόσο, οι εκτιμήσεις
αναδεικνύουν ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν επαρκούν καθώς το 78%
των ειδών στη Μεσόγειο είναι υπερ-αλιευμένα130 ενώ τόσο οι
ευρωπαϊκοί όσο και οι μεσογειακοί κανόνες δεν είναι
ευθυγραμμισμένοι με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς στόχους για τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας.131
Το 2016 εκδόθηκε τριετές σχέδιο διαχείρισης132 για την αλιεία με
βιτζότρατα το οποίο παρατάθηκε ως και τον Μάρτιο του 2020133,
πριν την οριστική κατάργηση της αλιείας με το συγκεκριμένο
εργαλείο, λόγω των επιπτώσεων που έχει στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Το 2018 εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα134 που αφορά σε
ρυθμίσεις για την αλιεία ειδών ολοθούριων (Holothuria spp).
Το 2019 εκδόθηκε απόφαση για τη ρύθμιση της αλιείας των
συμιακό γαριδάκι» (Plesionika narval).135
5.5.13
Προώθηση πιστοποιημένων συστημάτων Δεν έχουν προωθηθεί συγκεκριμένα πιστοποιημένα συστήματα
αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων
αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων σε εθνικό επίπεδο,
ωστόσο τόσο το ΥΠΑΑΤ, για την αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες
όσο και το ΥΠΕΝ, για προϊόντα δασικής διαχείρισης, διατηρεί θετική
στάση.
ΥΠΑΑΤ. 2020. Ελληνικός Αλιευτικός Στόλος - Έκθεση Έτους 2019. Σύμφωνα με το Άρθρο 22 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
https://cutt.ly/XhWgtLr.
130 FAO. 2018. The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries. General Fisheries Commission for the Mediterranean. Rome. https://cutt.ly/NhWhd6r
131 Ενδεικτικά: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 2020. Θαλάσσιο περιβάλλον: Η προστασία της ΕΕ έχει μεγάλo εύρος όχι όμως και βάθος. Ειδική Έκθεση 26/2020.
https://cutt.ly/JhWguVy
132 ΥΑ 6719/146097/2016 Θέσπιση Σχεδίου Διαχείρισης για το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος» ή «βιντζότρατα» (SB), για αλιεία μαρίδας (Spicara smaris) και
γόπας (Boops boops) σε συγκεκριμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας (Β’ 4348).
133 Υ.Α. 4065/330700/2019 Τροποποίηση της αριθμ. 6719/146097/29.12.2016 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση σχεδίου διαχείρισης για το
αλιευτικό εργαλείο “γρίπος που σύρεται από σκάφος” ή “βιντζότρατα” (SB), για αλιεία μαρίδας (Spicara smaris) και γόπας (Boops boops) σε συγκεκριμένες περιοχές της ελληνικής
επικράτειας» (Β΄ 4348) (Β΄ 6/2020)
134 Π.Δ. 48/2018 «Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp (Α΄ 90)
135 ΥΑ 1177/57236/21.3.2019 Διαχειριστικά μέτρα για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval) (Β’ 1263), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ
1783/116963/23.5.2019( Β’ 2047)
129
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5.5.14 Τα εκάστοτε δεδομένα αξιολόγησης της
κατάστασης
διατήρησης
της
βιοποικιλότητας
λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή του ειδικού
πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες και τις αντίστοιχες
αδειοδοτήσεις
5.5.15 Ρυθμίσεις σε μεθόδους, εργαλεία και πρακτικές
της πρωτογενούς παραγωγής, με στόχο τη μείωση των
επιπτώσεων στα απειλούμενα είδη

5.5.16 Οργάνωση συστήματος παρακολούθησης
(monitoring)
με
χρησιμοποίηση
δεικτών
βιοποικιλότητας ανά τομέα δραστηριότητας

5.5.17 Εκπόνηση Εθνικού σχεδίου πρόληψης και
διαχείρισης
κινδύνου
παθογόνων
για
δασικά
οικοσυστήματα

Ειδικότερα για τα δασικά προϊόντα, το ΕΘΙΑΓΕ έχει αναλάβει
πρόσφατα σχετικές πρωτοβουλίες υποστήριξης του ΥΠΕΝ για τη
δημιουργία ενός εθνικού συστήματος πιστοποίησης δασικών
προϊόντων.
Το πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των
υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020 εκπονήθηκε το 2014.
Δεν έχει υπάρξει αναθεώρηση έκτοτε. Το πλαίσιο επιδιώκει τη
βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα ωστόσο άλλα ζητήματα τόνωσης της
ανταγωνιστικότητας του τομέα έχουν προτεραιότητα. Προκρίνει
την κατάρτιση νέου χωροταξικού σχεδίου για τον τομέα, το οποίο
ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί.
Ορισμένες πρακτικές για τη μείωση των επιπτώσεων στα
απειλούμενα είδη εφαρμόζονται τόσο στον γεωργικό και
κτηνοτροφικό τομέα όσο και στην αλιεία.
Ενδεικτικά, λαμβάνονται μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων σε
μεγάλα σαρκοφάγα, ειδικά όταν υπάρχει κίνδυνος από τη
συνύπαρξη άγριων ειδών και ανθρώπου. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν
εφαρμόζονται συστηματικά. Αντίστοιχα λαμβάνονται ορισμένα
μέτρα για την παρεμπίπτουσα αλιεία.
Δεν έχει οργανωθεί ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης ανά
τομέα δραστηριότητας. Επιμέρους συστήματα μπορεί να
χρησιμοποιούνται ενώ διαφορετικές μεθοδολογίες δοκιμάζονται
από έργα και προγράμματα που υλοποιούν ερευνητικά κέντρα,
ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών, παραγωγικοί φορείς, αρμόδιες αρχές, περιβαλλοντικές
οργανώσεις κοκ.
Δεν έχει εκπονηθεί εθνικό σχέδιο πρόληψης και διαχείρισης
κινδύνου παθογόνων για δασικά οικοσυστήματα. Προβλέψεις για
την αντιμετώπισης του ωστόσο ενσωματώνονται στο Σχέδιο
Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική
Στρατηγική για τα Δάση).
Μεμονωμένες δράσεις υλοποιούνται από ερευνητικά κέντρα,
ακαδημαϊκά ιδρύματα, αρμόδιες αρχές, φορείς διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών. Χαρακτηριστική περίπτωση οι δράσεις
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για την αντιμετώπιση του ξενικού μύκητα Ceratocystis platani που
προσβάλει τα πλατάνια, με κύριο φορέα το ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο
Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών
Προϊόντων.
Δράσεις για την αντιμετώπιση παθογόνων εντάχθηκαν στο
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, το 2019.
5.5.18 Εκπόνηση σχεδίων πρόληψης δασικών Το θέμα του ρόλου των δασικών υπηρεσιών στην πρόληψη των
πυρκαγιών σε επίπεδο Διεύθυνσης Δασών χωρικής δασικών πυρκαγιών μετά τις αλλαγές στη δομή και της
αρμοδιότητας Δασαρχείου
αρμοδιότητες της Δασικής Υπηρεσίας αποτελεί ένα σημαντικό
ζήτημα μετά το 1998. Μετά την τραγική πυρκαγιά στο Μάτι το 2018
συντάχθηκε πόρισμα136 με προτάσεις για τον καλύτερο σχεδιασμό
της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.
To 2019 δημοσιεύτηκε εθνικό σχέδιο δράσης κατ΄ εφαρμογή του
Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038
(Εθνική Στρατηγική για τα Δάση) με αντικείμενο τη δημόσια
πολιτική πρόληψης δασικών πυρκαγιών.
Το 2019137 εκδόθηκε ΚΥΑ για τη συνεργασία μεταξύ του
Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο. Έκτοτε έχουν εκδοθεί δύο ΚΥΑ που
παρέχουν επιπλέον διευκρινίσεις.
Τα σχέδια πρόληψης προς το παρόν εκπονούνται σε επίπεδο Δήμου
και όχι σε επίπεδο Διεύθυνση Δασών χωρικής αρμοδιότητας
Δασαρχείου.
Ειδικός Στόχος 5.6 Διασφάλιση συμβατότητας των έργων και δραστηριοτήτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
5.6.1 Τα εκάστοτε δεδομένα αξιολόγησης της Η χωροθέτηση των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων διέπεται από
κατάστασης
διατήρησης
της
βιοποικιλότητας το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ που ισχύει από το 2008.
λαμβάνονται υπόψη κατά τη χωροθέτηση Μικρών Έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την αξιολόγηση και την
Υδροηλεκτρικών Έργων
αναθεώρηση του, ωστόσο η έναρξη υλοποίησης του έργου
προγραμματίζεται στο τέλος του 2020.
Τα δεδομένα για την κατάσταση της βιοποικιλότητας οφείλουν να
λαμβάνονται υπόψη στην κατά περίπτωση εκτίμηση των
Global Fire Monitoring Center. 2019. Έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής που έχει συσταθεί με την Πρωθυπουργική Απόφαση Υ60 (ΦΕΚ 3937/Β/2018) για την ανάλυση των
υποκείμενων αιτιών και τη διερεύνηση των προοπτικών διαχείρισης των μελλοντικών πυρκαγιών δασών και υπαίθρου στην Ελλάδα.
137 ΚΥΑ 181752/2052/02.05.2019. Ρυθμιση θεματων συνεργασιας μεταξυ Πυροσβεστικου Σωματος και Δασικης Υπηρεσιας σε κεντρικο και περιφερειακο επιπεδο. (Β ́1525).
136
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5.6.2 Τα εκάστοτε δεδομένα αξιολόγησης της
κατάστασης
διατήρησης
της
βιοποικιλότητας
λαμβάνονται υπόψη κατά τη χωροθέτηση Αιολικών
Πάρκων

περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν την έκδοση αποφάσεων
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Η χωροθέτηση των Αιολικών Πάρκων διέπεται από το Ειδικό
Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ που ισχύει από το 2008.
Προβλήματα χωροθέτησης και συγκρούσεις με την ανάγκη
διατήρησης της βιοποικιλότητας έχουν εντοπιστεί κατά την
εφαρμογή του χωροταξικού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
διατηρήσει από το 2014 ανοιχτό φάκελο προδικαστικής υπόθεσης
ειδικά σε σχέση με την εκτίμηση των επιπτώσεων στις περιοχές
Natura 2000 και τα προστατευόμενα είδη κατά την κατάρτιση του
χωροταξικού σχεδίου. Έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την
αξιολόγηση και την αναθεώρηση του, ωστόσο η υλοποίηση αυτού
του έργου προγραμματίζεται για το τέλος του 2020.
Τα δεδομένα για την κατάσταση της βιοποικιλότητας οφείλουν να
λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν απορριφθεί αιτήσεις
έργων λόγω των δυνητικών επιπτώσεων ενός έργου σε
προστατευόμενα είδη ή έχουν διατυπωθεί αρνητικές γνωμοδοτήσεις
από τις αρμόδιες αρχές. Την ίδια στιγμή πολλές είναι οι υποθέσεις
που καταλήγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με κύρια
επιχειρήματα να αφορούν την μη πλήρη αξιολόγηση των δεδομένων
για την κατάσταση της βιοποικιλότητας πριν την έγκριση ενός
αιολικού πάρκου. Προς το παρόν δεν έχει διασφαλιστεί η διατήρηση
της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη των ΑΠΕ, ειδικά σε
οικολογικά ευαίσθητες περιοχές.
Δεν έχει εκπονηθεί στρατηγικό πρόγραμμα εκτίμησης των
σωρευτικών επιπτώσεων και καθορισμός δεικτών παρακολούθησης
από τη λειτουργία ΑΠΕ στα ευαίσθητα είδη και τύπους οικοτόπων.

5.6.3 Εκπόνηση στρατηγικού προγράμματος εκτίμησης
των σωρευτικών επιπτώσεων και καθορισμός δεικτών
παρακολούθησης από τη λειτουργία ΑΠΕ στα ευαίσθητα
είδη και τύπους οικοτόπων
5.6.4 Εξειδίκευση των κατευθύνσεων εγκατάστασης των Δεν έχουν εξειδικευτεί κατευθύνσεις εγκατάστασης ΑΠΕ για τη
ΑΠΕ για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
διατήρησης της βιοποικιλότητας.
5.6.5 Χαρτογράφηση Ζωνών Ευαισθησίας εντός των ΖΕΠ Δεν έχει προχωρήσει η χαρτογράφηση ζωνών ευαισθησίας εντός
για την εγκατάσταση των ΑΠΕ
των ΖΕΠ για την εγκατάσταση των ΑΠΕ.
Ειδικός Στόχος 5.7 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων εξόρυξης
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5.7.1 Καθιέρωση κινήτρων για την εφαρμογή βέλτιστων
πρακτικών εξόρυξης με σκοπό την προστασία της
βιοποικιλότητας
5.7.2 Εφαρμογή μέτρων ορθής αποκατάστασης των
οικοτόπων των μεταλλείων και των περιοχών εξόρυξης,
συμπεριλαμβανομένης της επιφανειακής (λατομεία)

Δεν έχουν καθιερωθεί κίνητρα για την εφαρμογή βέλτιστων
πρακτικών εξόρυξης με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας.

Μέτρα αποκατάστασης προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία,
όπως έχει τροποποιηθεί και τις εκάστοτε αποφάσεις έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων.
Ενώ εντοπίζονται ορισμένες περιπτώσεις μεταλλείων ή άλλων
περιοχών εξόρυξης όπου υλοποιούνται συγκεκριμένα μέτρα
αποκατάστασης, συνολικά η αποκατάσταση παραμένει ένα μεγάλο
ζητούμενο.
Ειδικός Στόχος 5.8 Διασφάλιση συμβατότητας άλλων χρήσεων φυσικών πόρων (κυνήγι, συλλογή ειδών, ερασιτεχνική αλιεία κ.λπ.)
5.8.1 Δημιουργία πλαισίου συλλογής, ελέγχου και Η Ελλάδα επικαιροποιεί τις ρυθμίσεις που αφορούν στην εμπορία
εμπορίας ειδών και προϊόντων τους, με προτεραιότητα ειδών και προϊόντων τους, σύμφωνα με τη Σύμβαση CITES.
στα σημαντικά είδη
Δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο νέο πρόσθετο πλαίσιο. Επιμέρους
ρυθμιστικές αποφάσεις για τη συλλογή, ενδεικτικά αρωματικών
φυτών, εκδίδονται κατά περίπτωση και κατ’ εφαρμογή των
ισχυουσών διατάξεων.
5.8.2 Ρυθμίσεις κυνηγιού – Kωδικοποίηση και To 2016 οργανώθηκε ένας συμμετοχικός δομημένος δημόσιος
επικαιροποίηση της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη θήρα
Εθνικός Διάλογος για το Κυνήγι ο οποίος κατέληξε σε ένα
πόρισμα138 το οποίο δεν έχει προς το παρόν αξιοποιηθεί.
Οι ρυθμιστικές αποφάσεις για το κυνήγι που εκδίδονται κάθε χρόνο
έχουν ελάχιστες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους.
5.8.3 Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου ανάπτυξης της Δεν έχει εκπονηθεί εθνικό σχέδιο ανάπτυξης της θηραματοπονίας.
θηραματοπονίας
5.8.4 Κωδικοποίηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας Δεν έχει κωδικοποιηθεί ή επικαιροποιηθεί η νομοθεσία για την
για την ερασιτεχνική αλιεία και την αλιεία ορεινών ερασιτεχνική αλιεία ή την αλιεία ορεινών υδάτων, για την οποία δεν
υδάτων –
υπάρχει ξεχωριστή νομοθεσία.
Ενίσχυση των λιμενικών αρχών για τον έλεγχο της Έχουν υπάρξει δράσεις και προγράμματα για την ενίσχυση των
παράνομης ερασιτεχνικής αλιείας (ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΑΤ λιμενικών αρχών αλλά όχι μόνο για τον έλεγχο της παράνομης
(Αλιεία), Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου)
ερασιτεχνικής αλιείας. Οι λιμενικές αρχές εξακολουθούν να
χρειάζονται ενίσχυση.
5.8.5 Αειφορική χρήση των εδαφικών πόρων
Η αειφορική χρήση των εδαφικών πόρων προβλέπεται από
138

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 2016. Πόρισμα ομάδας εργασίας αξιολόγησης απόψεων του Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι.
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γενικότερες διατάξεις, όπως είναι η υποχρέωση της πολλαπλής
συμμόρφωσης που προβλέπει η Κοινή Αγροτική Πολιτική και του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Δεν έχει σημειωθεί κάποια
συγκεκριμένη ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.
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Γενικός Στόχος 6 Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου
Γενικός Στόχος 6 Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου
Ενέργειες - δράσεις ανά ειδικό στόχο
Παρατηρήσεις
Αξιολόγηση
Ειδικός Στόχος 6.1 Ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της διατήρησης της ποικιλότητας του τοπίου σε όλες τις τομεακές πολιτικές
6.1.1 Συνέργεια του γενικού στόχου με τους στόχους της Αν και η Ελλάδα έχει κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο
Πολιτικής Τοπίου βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για δεν έχει προκύψει επί της ουσίας συνεργασία στην βάση της Εθνική
το Τοπίο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό και με τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα μεταξύ των συναρμόδιων
συνδρομή υπηρεσιών και φορέων σχετικών με τη υπηρεσιών.
βιοποικιλότητα, για την εφαρμογή μιας πολιτικής τοπίου
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
Ειδικός Στόχος 6.2 Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου και στοιχείων της υπαίθρου και εκτός προστατευόμενων περιοχών
6.2.1 Δράσεις διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών Δεν έχουν εγκριθεί σχέδια δράσης για τη διατήρηση των στοιχείων
τοπίων και των γνωρισμάτων τους –
της υπαίθρου σε μεγάλη κλίμακα, ωστόσο υλοποιούνται
Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και μεμονωμένες παρεμβάσεις και δράσεις με στόχο τη διατήρηση
αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που αγροτικών τοπίων και χαρακτηριστικών από ερευνητικά κέντρα,
καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, την τοπική
αναβαθμίδες)
αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς, με χρηματοδότηση από το
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το εργαλείο LIFE, το Πράσινο
Ταμείο και άλλες πηγές.
6.2.2 Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς τη Μεμονωμένες δράσεις υλοποιούνται χωρίς σημαντική πρόοδο στην
βιοποικιλότητα
ενσωμάτωση της διάστασης αυτής συνολικά στην πολιτική για τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Ειδικός Στόχος 6.3 Διατήρηση των Γεωτόπων και της βιοποικιλότητάς τους
6.3.1 Αναγνώριση και ταξινόμηση των Γεωτόπων – Στην χώρα έχουν αναγνωριστεί πολλοί γεώτοποι139, με τους
Καταγραφή των Γεωτόπων που παρουσιάζουν στοιχεία περισσότερους να έχουν αξιολογηθεί και ταξινομηθεί πριν την
βιοποικιλότητας
σε
περιοχές
παλαιοντολογικής έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα.140 Η
σημασίας
θεσμική προστασία τους στην Ελλάδα δεν είναι επαρκής.
Από το 2015, οπότε και θεσπίστηκαν, πέντε περιοχές (Γεωπάρκο
Λέσβου, Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη, Γεωπάρκο Χελμού Βουραϊκού,

139
140

ΕΑΓΜΕ. Η Γεωκληρονομιά της Ελλάδας. https://cutt.ly/ShWhjna
ΕΚΠΑΑ 2018. Ελλάδα - Η κατάσταση του περιβάλλοντος 2018. https://cutt.ly/RhWoWcb.
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Γεωπάρκο Βίκου-Αώου Φυσικό Πάρκο Σητείας) έχουν περιληφθεί
στον κατάλογο Παγκόσμιων Γεωπάρκων που επιτηρεί η UNESCO.141
Το Ελληνικό Φόρουμ των Γεωπάρκων142 και οι φορείς διαχείρισης
των προστατευόμενων περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί και ως
Γεωπάρκα υλοποιούν δράσεις για την προστασία και την ανάδειξη
τους.

141
142

UNESCO. 2020. UNESCO Global Geoparks – Greece. https://cutt.ly/yhWfKm3.
Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων. https://cutt.ly/WhWhkFq.
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Γενικός Στόχος 7 Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα λόγω της κλιματικής αλλαγής
Γενικός Στόχος 7 Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα λόγω της κλιματικής αλλαγής
Ενέργειες - δράσεις ανά ειδικό στόχο
Παρατηρήσεις
Αξιολόγηση
Ειδικός Στόχος 7.1 Διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές λειτουργίες
7.1.1 Έρευνα σχετική με τις επιπτώσεις της κλιματικής Όπως σημειώνεται και στην Εθνική Στρατηγική για την
αλλαγής σε είδη, οικοτόπους και οικοσυστημικές Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή143 υπάρχουν σημαντικά κενά
λειτουργίες (καθορισμός ζωνών υψηλού κινδύνου γνώσης σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη
σχετικά με την ένταση των επιπτώσεων της κλιματικής βιοποικιλότητα. Γι’ αυτό προκρίνεται η δράση «Βελτίωση της
αλλαγής, αξιολόγηση των οικοτόπων και των ειδών που γνώσης για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας και της επίδρασης της
κινδυνεύουν από την κλιματική αλλαγή, καθώς και της κλιματικής αλλαγής σε αυτή και στις οικοσυστημικές υπηρεσίες.»
μελλοντικής τους κατανομής ως απόρροιας της Η γνώση εμπλουτίζεται μέσα από έρευνες και προγράμματα που
κλιματικής αλλαγής)
υλοποιούνται από ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς
διαχείρισης
προστατευόμενων
περιοχών,
περιβαλλοντικές
οργανώσεις και άλλους φορείς.
Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν έχει δημιουργηθεί η βάση δεδομένων
στην οποία θα συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα των ερευνών
όπως προβλέπεται από την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή
στην Κλιματική Αλλαγή.
7.1.2 Καθορισμός προτεραιοτήτων δράσεων για τη Δεν έχουν καθοριστεί ή θεσμοθετηθεί αναλυτικές προτεραιότητες
διατήρηση και υποβοήθηση οικοτόπων και ειδών που ανά οικότοπο ή ανά είδος. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν
κινδυνεύουν ή ενδέχεται να κινδυνεύσουν από την υπήρχαν θεσμοθετημένες δράσεις, αλλά μόνο μεμονωμένες δράσεις.
κλιματική αλλαγή
Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
που υιοθετήθηκε το 2016 καθορίζει τις δράσεις που πρέπει να
ληφθούν στον τομέα «Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα», χωρίς
να εντοπίζει συγκεκριμένους οικοτόπους ή είδη. Βάσει των
προδιαγραφών που έχει εκδώσει το ΥΠΕΝ144, αντίστοιχη δομή
προβλέπεται να ακολουθήσουν και τα υπό κατάρτιση Περιφερειακά
Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, τα οποία αναμένεται
να έχουν μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
Οι δράσεις αυτές αφορούν κυρίως την εφαρμογή του θεσμικού
ΥΠΕΝ. 2016. Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, όπως εγκρίθηκε από το .αρθ. 45 του ν. 4414/2016 (Α’ 149)
ΥΑ 11258/6.3.2017 «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4414/2016
(Α΄149).» (Β’ 873).
143
144
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7.1.3 Επικαιροποίηση και εφαρμογή του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης κατά της ερημοποίησης
7.1.4 Εκπόνηση εθνικού σχεδίου προσαρμογής των
δράσεων διαχείρισης οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και
πανίδας, ανάλογα με τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής

145

πλαισίου για τη βιοποικιλότητα, που καλύπτεται και από τους
στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του
Σχεδίου Δράσης. Αν και η πρόβλεψη για τη συνέργεια αυτή είναι
εξαιρετικά σημαντική, η αξιολόγηση της συμβολής της στην
υλοποίηση δράσεων για την αποτελεσματική απόκριση στοιχείων
της βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή, συμπίπτει τελικά με
την αξιολόγηση της εφαρμογής της Στρατηγικής για τη
Βιοποικιλότητα και συγκεκριμένων στόχων αυτής, όπως είναι η
λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών.
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Δασοπονίας (Εθνική Στρατηγική
για τα Δάση) 2018-2038 προβλέπει την μελέτη των κινδύνων στα
δάση από την κλιματική αλλαγή κατά την εκπόνηση των δασικών
διαχειριστικών μελετών.
Τα σχέδια δράσης ειδών και οικοτόπων που καταρτίζονται και
αναμένεται να εγκριθούν εντός του 2020 στο πλαίσιο του έργου
LIFE-IP 4 NATURA145 εξετάζουν την κλιματική αλλαγή ως απειλή ή
πίεση στα συγκεκριμένα στοιχεία της βιοποικιλότητας και
προτείνουν μέτρα για την προσαρμογή τους σε αυτήν. Έργα και
προγράμματα που υλοποιούν ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά
ιδρύματα, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών,
περιβαλλοντικές οργανώσεις σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές
καταλήγουν σε κατευθύνσεις και προτάσεις.
Δεν έχει πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης κατά της ερημοποίησης.
Δεν έχει εκπονηθεί χωριστό σχέδιο για την προσαρμογή των
δράσεων διαχείρισης οικοτόπων και ειδών ανάλογα με τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα
δεν υπήρχαν θεσμοθετημένες δράσεις, αλλά μόνο μεμονωμένες
δράσεις.
Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
προβλέπει τη λήψη μέτρων υπό τη δράση «Ενίσχυση προσαρμογής
στοιχείων της βιοποικιλότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής

Έργο LIFE-IP 4 NATURA Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece. https://bit.ly/2K0Oxki
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αλλαγής.» Οι δράσεις αυτές αφορούν κυρίως την εφαρμογή του
θεσμικού πλαισίου για τη βιοποικιλότητα, που καλύπτεται και από
τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και
του Σχεδίου Δράσης. Αν και η πρόβλεψη για τη συνέργεια αυτή είναι
εξαιρετικά σημαντική, η αξιολόγηση της συμβολής της στην
υλοποίηση δράσεων για την αποτελεσματική απόκριση στοιχείων
της βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή, συμπίπτει τελικά με
την αξιολόγηση της εφαρμογής της Στρατηγικής για τη
Βιοποικιλότητα και συγκεκριμένων στόχων αυτής, όπως είναι η
λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών.
Τα σχέδια δράσης ειδών και οικοτόπων που καταρτίζονται και
αναμένεται να εγκριθούν εντός του 2020 στο πλαίσιο του έργου
LIFE-IP 4 NATURA, εξετάζουν την κλιματική αλλαγή ως απειλή ή
πίεση στα συγκεκριμένα στοιχεία της βιοποικιλότητας και
προτείνουν μέτρα για την προσαρμογή τους σε αυτήν.
Ειδικός Στόχος 7.2 Ενίσχυση των δυνατοτήτων επιμέρους στοιχείων της βιοποικιλότητας να αποκριθούν αποτελεσματικά (climate change
adaptation) στην κλιματική αλλαγή
7.2.1 Ειδικές δράσεις για είδη και οικοτόπους που Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
αξιολογήθηκαν (7.1.1.) ως ιδιαίτερης ευαισθησίας στην προβλέπει τη λήψη μέτρων υπό τη δράση «Ενίσχυση προσαρμογής
κλιματική αλλαγή
στοιχείων της βιοποικιλότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής.» Οι δράσεις αυτές αφορούν κυρίως την εφαρμογή του
θεσμικού πλαισίου για τη βιοποικιλότητα, που καλύπτεται και από
τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και
του Σχεδίου Δράσης. Αν και η πρόβλεψη για τη συνέργεια αυτή είναι
εξαιρετικά σημαντική, η αξιολόγηση της συμβολής της στην
υλοποίηση δράσεων για την αποτελεσματική απόκριση στοιχείων
της βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή, συμπίπτει τελικά με
την αξιολόγηση της εφαρμογής της Στρατηγικής για τη
Βιοποικιλότητα και συγκεκριμένων στόχων αυτής, όπως είναι η
λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών.
Έργα και προγράμματα που υλοποιούν ερευνητικά κέντρα,
ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών, περιβαλλοντικές οργανώσεις σε συνεργασία με τις
αρμόδιες αρχές αφορούν σε πιλοτικές δράσεις.
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Ειδικός Στόχος 7.3 Μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής
7.3.1 Αποφυγή κατά το δυνατό ή περιορισμός των Οι δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής που εν δυνάμει
επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από δράσεις έχουν επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα είναι κυρίως η εγκατάσταση
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, κατά τη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης
διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων διείσδυσης των ΑΠΕ για την επίτευξη τω κλιματικών στόχων
έργων, σχεδίων και προγραμμάτων, καθώς και κατά την προκύπτουν και συγκρούσεις στη χρήση γης, π.χ. για τα
υλοποίηση των έργων, σχεδίων και προγραμμάτων
φωτοβολταϊκά σε αγροτική γης και τα αιολικά σε ορεινές εκτάσεις.
Η χωροθέτηση τους διέπεται από το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για
τις ΑΠΕ που ισχύει από το 2008. Προβλήματα χωροθέτησης και
συγκρούσεις με την ανάγκη διατήρησης της βιοποικιλότητας έχουν
εντοπιστεί κατά την εφαρμογή του χωροταξικού. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει διατηρήσει από το 2014 ανοιχτό φάκελο
προδικαστικής υπόθεσης ειδικά σε σχέση με την εκτίμηση των
επιπτώσεων στις περιοχές Natura 2000 και τα προστατευόμενα είδη
κατά την κατάρτιση του χωροταξικού σχεδίου. Έχει προκηρυχθεί
διαγωνισμός για την αξιολόγηση και την αναθεώρηση του, ωστόσο
η υλοποίηση αυτού του έργου προγραμματίζεται για το τέλος του
2020.
Το 2017 οργανώθηκε από το ΥΠΕΝ σεμινάριο με θέμα τις «Καλές
πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας
κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας» με στόχο την
ανάπτυξη κοινής βάσης κατανόησης από όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς και την ανάδειξη παραδειγμάτων από την Ελλάδα και την
Ευρώπη.
Τα δεδομένα για την κατάσταση της βιοποικιλότητας οφείλουν να
λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν απορριφθεί αιτήσεις
έργων λόγω των δυνητικών επιπτώσεων ενός έργου σε
προστατευόμενα είδη ή έχουν διατυπωθεί αρνητικές γνωμοδοτήσεις
από τις αρμόδιες αρχές. Την ίδια στιγμή πολλές είναι οι υποθέσεις
που καταλήγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με κύρια
επιχειρήματα να αφορούν την μη πλήρη αξιολόγηση των δεδομένων
για την κατάσταση της βιοποικιλότητας πριν την έγκριση ενός
αιολικού πάρκου. Προς το παρόν δεν έχει διασφαλιστεί η διατήρηση
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της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη των ΑΠΕ, ειδικά σε
οικολογικά ευαίσθητες περιοχές.
Ειδικός Στόχος 7.4 Ενίσχυση του ρόλου των δασών στην άμβλυνση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής
7.4.1 Αύξηση της δέσμευσης του CO2 μέσω της Η αειφορική διαχείριση των δασών προβλέπεται από το Εθνικό
αειφορικής διαχείρισης και αποκατάστασης των Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας (Εθνική Στρατηγική
δασικών οικοσυστημάτων
για τα Δάση) 2018-2038, καθώς και την αύξηση της δέσμευσης και
αποθήκευσης του άνθρακα στα δασικά οικοσυστήματα.
Το 2019 και το 2020 ολοκληρώθηκαν από το ΕΚΠΑΑ Εθνικά Σχέδια
λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων.146
Το 2020 επίσης ανακοινώθηκε Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων.
Οι ως άνω ρυθμίσεις δεν έχουν επιφέρει ακόμα κάποια πραγματική
αύξηση της δέσμευσης του CO2.

ΥΠΕΝ/ΕΚΠΑΑ. 2019 και 2020. National Forest Accounting Plan.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXjIGj0antAhWJ26QKHS3CAYEQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fek
paa.ypeka.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2FNational-Forestry-Accounting-Plan.pdf&usg=AOvVaw0nl5DimxPqQVa_VhNAc3tY και
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXjIGj0antAhWJ26QKHS3CAYEQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fek
paa.ypeka.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FNFAP_March-2020.pdf&usg=AOvVaw0hsYIcucfyE6H6TTRKptG8
146
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Γενικός Στόχος 8 Προστασία της βιοποικιλότητας από τα εισβλητικά / χωροκατακτητικά ξεκινά είδη (invasive alien
species)
Γενικός Στόχος 8 Προστασία της βιοποικιλότητας από τα εισβλητικά / χωροκατακτητικά ξεκινά είδη (invasive alien species)
Ενέργειες - δράσεις ανά ειδικό στόχο
Παρατηρήσεις
Αξιολόγηση
Ειδικός Στόχος 8.1 Πρόληψη, έγκαιρη ανίχνευση, και έλεγχος εισαγωγής και εξάπλωσης των ειδών εισβολέων
8.1.1 Ρυθμίσεις θεσμικού χαρακτήρα για την ανίχνευση, Δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ εφαρμογής του ευρωπαϊκού
πρόληψη εισόδου, έλεγχο ή και εξάλειψη των κανονισμού για τα χωροκατακτητικά είδη, μέσα από την οποία
χωροκατακτητικών ειδών (invasive species), για την αναμένεται να ενισχυθεί το εθνικό πλαίσιο για την ανίχνευση,
αποκατάσταση των συστημάτων που έχουν πληγεί από πρόληψη, τον έλεγχο, την εξάλειψη των χωροκατακτητικών ειδών.
αυτά, καθώς και για σχετικό μηχανισμό ευθύνης – Σχέδιο της ΚΥΑ βρίσκεται σε διαβούλευση ανάμεσα στα συναρμόδια
Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης των χωροκατακτητικών υπουργεία εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.
ξενικών ειδών που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για την Δεν έχει συνταχθεί σχέδιο διαχείρισης των χωροκατακτητικών
πρόληψη, τον έγκαιρο εντοπισμό, την παρακολούθηση ειδών ούτε υπάρχει σύστημα έγκαιρου εντοπισμού και άμεση
και την αποκατάσταση ανάλογα με την κατηγορία αντιμετώπισης εισβλητικών ειδών.
κινδύνου
Από το 2018, το ΕΚΠΑΑ (νυν ΟΦΥΠΕΚ) υλοποιεί το έργο Interreg
Εurope INVALIS147 το οποίο αναμένεται να συνεισφέρει στη
βελτίωση της εφαρμογής των εργαλείων πολιτικής για τον έγκαιρο
εντοπισμό, τον έλεγχο και τη διαχείριση των χωροκατακτητικών
ξένων ειδών.
8.1.2 Καταγραφή των χωροκατακτητικών ειδών Ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν εκπονήσει
(σύνταξη καταλόγου των χωροκατακτητικών ειδών και σημαντική έρευνα εμπλουτίζοντας τη διαθέσιμη γνώση και
ταξινόμησή τους με βάση τη χρονική συχνότητα διατηρούν σχετικές βάσεις δεδομένων, οι περισσότερες από τις
εμφάνισης και τη χωρική τους κατανομή, το βαθμό οποίες είναι δημόσια προσβάσιμες. Ωστόσο, δεν υπάρχει συνολική
επικινδυνότητάς τους για τη βιοποικιλότητα, την καταγραφή των χωροκατακτητικών ειδών ούτε και εθνικός
οικονομία και την υγεία) που εντοπίζονται στη χώρα και κατάλογος τους.
διερεύνηση
του
τρόπου
εισόδου
τους
και Το ΥΠΕΝ είχε προγραμματίσει ένα έργο με χρηματοδότηση από το
παρακολούθησή τους –
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει ξεκινήσει η
Καταγραφή των εν δυνάμει χωροκατακτητικών ειδών υλοποίηση του, ενώ έχει ήδη ακυρωθεί ο διαγωνισμός μία φορά.
στη χώρα και διερεύνηση των πιθανών τρόπων εισόδου Μέσα από αυτό το έργο αναμένεται η σύνταξη καταλόγου
τους σε αυτή (έλεγχοι σε φυτώρια και εισαγωγείς για χωροκατακτητικών ειδών καθώς και των πιθανών τρόπων εισόδου
πιθανή διακίνηση «υπόπτων» για προσβολή ειδών)
στη χώρα.
147

INVALIS Interreg Europe. https://www.interregeurope.eu/invalis/
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8.1.3
Εθνικό
Πρόγραμμα
ενημέρωσης/ Δεν έχει οργανωθεί εθνικό πρόγραμμα ενημέρωσης. Μεμονωμένα
ευαισθητοποίησης κοινού και κατάρτισης των στελεχών ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και περιβαλλοντικές
όλων των αρμόδιων φορέων (ανά περιφέρεια και δήμο, οργανώσεις υλοποιούν έργα που περιλαμβάνουν και δράσεις
τελωνειακοί υπάλληλοι, κ.ά.) σε θέματα ξενικών και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
χωροκατακτητικών ειδών
Ειδικός Στόχος 8.2 Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από τα χωροκατακτητικά είδη
8.2.1 Παρακολούθηση και μακροπρόθεσμη συγκράτηση Δεν έχει συσταθεί σύστημα έγκαιρου εντοπισμού εισβλητικών
της εξάπλωσης των χωροκατακτητικών ειδών ειδών.
(δημιουργία συστήματος εντοπισμού, προειδοποίησης Απουσιάζει η συστηματική παρακολούθηση και λειτουργία
και παρακολούθησης, μηχανισμών ελέγχου στις πύλες μηχανισμών ελέγχου.
εισόδου της χώρας των χωροκατακτητικών ειδών)
Ορισμένοι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών έχουν
εντάξει στις δράσεις τους την παρακολούθηση των
χωροκατακτητικών ειδών σε περιοχές ευθύνης τους.
Ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και περιβαλλοντικές
οργανώσεις υλοποιούν έργα μέσα από τα οποία παρακολουθούν
συγκεκριμένα είδη ή περιοχές.
8.2.2 Αποκατάσταση της αυτόχθονης βιοποικιλότητας Μόνο σημειακές παρεμβάσεις έχουν υλοποιηθεί από ερευνητικά
που επηρεάστηκε από χωροκατακτητικά είδη – κέντρα, επιστημονικούς φορείς και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, με την
Σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικών δράσεων ελέγχου υποστήριξη ή όχι των αρμόδιων αρχών.
πληθυσμών ξενικών χωροκατακτητικών ειδών και
αποκατάσταση οικοτόπων
8.2.3
Αποκατάσταση
διαταραχθέντων
δασικών Δεν είναι γνωστή περίπτωση δράσης αποκατάστασης δασικών
περιβαλλόντων με αυτόχθονα είδη
περιβαλλόντων.
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Γενικός Στόχος 9 Ενίσχυση της διεθνούς και διακρατικής συνεργασίας για την προστασία της βιοποικιλότητας
Γενικός Στόχος 9 Ενίσχυση της διεθνούς και διακρατικής συνεργασίας για την προστασία της βιοποικιλότητας
Ενέργειες - δράσεις ανά ειδικό στόχο
Παρατηρήσεις
Αξιολόγηση
Ειδικός Στόχος 9.1 Ουσιαστική ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διεθνούς, περιφερειακής και διακρατικής συνεργασίας υπέρ της
βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων
9.1.1 Προώθηση της εφαρμογής των σχετικών διεθνών Το 2019, μετά από προδικαστική υπόθεση που είχε κινήσει η Ευρωπαϊκή
συμβάσεων κανονισμών και συμφωνιών (π.χ. Σύμβαση Επιτροπή, η Ελλάδα κύρωσε το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια της
για τη Βιολογική Ποικιλότητα, Συμβάσεις Ραμσάρ, Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητας και όρισε το ΥΠΕΝ ως την αρμόδια
Βέρνης, Βόννης, Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης, CITES, εθνική αρχή για την εφαρμογή του.148
FLEGT) –
Αν και η Ελλάδα έχει κυρώσει τις περισσότερες, αλλά όχι όλες τις
Διοικητική υποστήριξη Διεθνών Δραστηριοτήτων (και Συμβάσεις που αφορούν στη βιοποικιλότητα και τα σχετικά τους
θεμάτων ΕΕ)
Πρωτόκολλα και συνολικά προωθεί τη διεθνή συνεργασία, η προώθηση
της εφαρμογής τους ποικίλει. Για παράδειγμα, συστηματική είναι η
παρακολούθηση και ανανέωση των αποφάσεων που απορρέουν από τη
Σύμβαση CITES. Από την άλλη, η Ελλάδα δεν συμμετέχει σταθερά στις
συναντήσεις των κρατών μερών αρκετών διεθνών συμβάσεων τις οποίες
έχει κυρώσει (Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα, Σύμβαση Βόννης,
Σύμβαση Ραμσάρ κοκ). Μόνο σε μερικές από αυτές αποστέλλει τακτικά
τις εθνικές εκθέσεις που προβλέπονται.
H υποστήριξη διεθνών δραστηριοτήτων είναι περιορισμένη.
9.1.2 Προώθηση της συνέργειας των δράσεων των Δεν έχει υπάρξει συστηματική συνέργεια των δράσεων των διεθνών
διεθνών συμβάσεων που σχετίζονται με τη διατήρηση συμβάσεων που σχετίζονται με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
της βιοποικιλότητας (κλιματική αλλαγή, απερήμωση Η ίδρυση του ΟΦΥΠΕΚΑ ίσως να προωθήσει περισσότερο τη συνέργεια
κ.ά.) –
μεταξύ των δράσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας με εκείνων
Αναγνώριση και ενσωμάτωση των αναγκών διατήρησης που αφορούν στην κλιματική αλλαγή.
της βιοποικιλότητας, κατά τη σύνταξη του Σχεδίου Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή που
Προσαρμογής της χώρας στην κλιματική αλλαγή
εγκρίθηκε το 2016149 ενσωματώνει την ανάγκη διατήρησης της
βιοποικιλότητας υπό τη δράση «Ενίσχυση προσαρμογής στοιχείων της
βιοποικιλότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.»
9.1.3 Ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας Το 2019 τέθηκε σε ισχύ η Διεθνής Συμφωνία για την Προστασία και
Ν. 4617/2018 Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν
από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις. (Α’88)
149 ΥΠΕΝ. 2016. Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, όπως εγκρίθηκε από το .αρθ. 45 του ν. 4414/2016 (Α’ 149)
148

76

στα συμβατικά πλαίσια που ρυθμίζουν τις σχέσεις της Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών μεταξύ της Ελλάδας, της
Ελλάδας με άλλες χώρες
Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της ΕΕ, η οποία είχε υπογραφεί το
2010, και κυρώθηκε από την Ελλάδα το 2017150.
9.1.4
Σχεδιασμός
διακρατικών
προγραμμάτων Πολλά διακρατικά προγράμματα και έργα υλοποιούνται τα οποία
μεταφοράς τεχνογνωσίας (από και προς την Ελλάδα)
περιλαμβάνουν και δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας. Τα προγράμματα
και έργα αυτά υλοποιούνται από αρμόδιες αρχές, οργανισμούς της
τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα,
φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, παραγωγικούς φορείς
και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από
το ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ, Ιnterreg, IPA, LIFE, κ.ο.κ) και άλλες
πηγές.
Ειδικός Στόχος 9.2 Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
9.2.1 Δημιουργία νέων συνεργασιών και ίδρυση και Δεν έχει δημιουργηθεί νέο διασυνοριακό πάρκο πέρα από αυτό των
υποστήριξη νέων διασυνοριακών πάρκων, σε Πρεσπών.
συνεργασία
με
γειτονικές
χώρες
(προώθηση Το 2019 τέθηκε σε ισχύ η Διεθνής Συμφωνία για την Προστασία και
διασυνοριακών συνεργασιών σε περιοχές υψηλής Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών μεταξύ της Ελλάδας, της
περιβαλλοντικής αξίας)
Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της ΕΕ, η οποία είχε υπογραφεί το
2010, και κυρώθηκε από την Ελλάδα το 2017.
9.2.2 Σχεδιασμός διασυνοριακών προγραμμάτων για την Πολλά διασυνοριακά προγράμματα και έργα για την προστασία ειδών
προστασία ειδών
υλοποιούνται από αρμόδιες αρχές, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,
ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών, παραγωγικούς φορείς, περιβαλλοντικές
οργανώσεις και άλλους φορείς. Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από το
ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ, Ιnterreg, IPA, LIFE, κ.ο.κ) και άλλες πηγές.

Ν. 4453/2017. Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών (Α΄ 19)
150
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Γενικός Στόχος 10 Αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης σε σχέση με
την προστασία της βιοποικιλότητας
Γενικός Στόχος 10 Αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης σε σχέση με την προστασία της
βιοποικιλότητας
Ενέργειες - δράσεις ανά ειδικό στόχο
Παρατηρήσεις
Αξιολόγηση
Ειδικός Στόχος 10.1 Βελτίωση της δημόσιας διοίκησης σε θέματα οργανωτικά, επιστημονικά και σε θέματα διαδικασίας λήψης αποφάσεων για
την αποτελεσματικότερη εφαρμογή πολιτικών, μέτρων και νομοθεσίας για τη βιοποικιλότητα
10.1.1 Αναδιάρθρωση των δομών διοίκησης και Το 2014 συγχωνεύτηκαν υπό μία Γενική Γραμματεία του Υπουργείου
εξασφάλιση της υποστήριξής τους με τις απαραίτητες Περιβάλλοντος (τότε ΥΠΕΚΑ), οι αρμόδιες διευθύνσεις της Γενικής
υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό σε κεντρικό και Γραμματείας Περιβάλλοντος και της Ειδικής Γραμματείας Δασών.151 Το
περιφερειακό επίπεδο (επαρκής στελέχωση και 2019 συγχωνεύτηκαν στη νέα Γενική Γραμματεία Φυσικού
κατάρτιση των στελεχών της διοίκησης και Περιβάλλοντος και Δασών και οι διευθύνσεις που μέχρι τότε
αυτοδιοίκησης) –
εντάσσονταν στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων152. Συνεπώς, όλες οι
Βελτίωση των αναγκαίων οριζόντιων ενδο-διοικητικών αρμόδιες διευθύνσεις του ΥΠΕΝ που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα
συνεργασιών
μεταξύ
των
διακριτών
τομέων βρίσκονται υπό τη σκέψη της ίδιας Γενικής Γραμματείας.
περιβαλλοντικής πολιτικής (βιοποικιλότητα, δάση, Το 2017 με το νέο οργανόγραμμα του ΥΠΕΝ153 ιδρύθηκε για πρώτη φορά
ύδατα, παράκτιος χώρος, αγροτικός χώρος κ.λπ.)
Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας στη
Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, με δύο τμήματα
«Προστατευόμενων Περιοχών» και «Βιοποικιλότητας».
Το 2020 ιδρύθηκε ο ΟΦΥΠΕΚΑ ως διάδοχο σχήμα του ΕΚΠΑΑ με 24
τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, που θα
διαδεχθούν τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.154
Το νέο σχήμα βρίσκεται σε μεταβατική φάση λειτουργίας.
Η Επιτροπή Φύση 2000 ως το κεντρικό επιστημονικό γνωμοδοτικό
όργανο του κράτους αποτελεί τη μόνη σταθερή δομή ενδό-διοικητικής
συνεργασίας καθώς εκτός από ειδικούς επιστήμονες και εκπρόσωπους
περιβαλλοντικών οργανώσεων, συμμετέχουν και εκπρόσωποι από
διαφορετικά υπουργεία που αφορούν σε διακριτούς τομείς της
Π.Δ. 100/2014. Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Α’ 167).
Π.Δ. 84/2019. Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων (Α΄123).
153 Π.Δ. 132/2017. Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) (Α’ 160).
154 Ν 4685/2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. (Α΄ 92)
151
152
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10.1.2 Επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της
νομοθεσίας που σχετίζεται με τη βιοποικιλότητα
(αναμόρφωση και επικαιροποίηση του θεσμικού
πλαισίου για την προστασία της βιοποικιλότητας,
κωδικοποίηση περιβαλλοντικής νομοθεσίας)

10.1.3 Ενίσχυση και τεχνική υποστήριξη μηχανισμών
περιβαλλοντικού ελέγχου σε κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο

περιβαλλοντικής πολιτικής.
Η νέα Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητα παραμένει μέχρι σήμερα υποστελεχωμένη και χωρίς τις
απαραίτητες υποδομές. Αντίστοιχη είναι εικόνα και σε άλλες κεντρικές
και περιφερειακές δομές με αρμοδιότητες που άπτονται της διατήρησης
της βιοποικιλότητας. Επίσης, ανάγκη σημειώνεται στην κατάρτιση των
στελεχών. Πολλά προγράμματα που υλοποιούνται με τη συνδρομή των
ίδιων των αρμόδιων αρχών ή σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα,
ακαδημαϊκά ιδρύματα, περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλους φορείς
επιδιώκουν την ενίσχυση της κατάρτισης των στελεχών της διοίκησης.
Αν και η νομοθεσία που σχετίζεται για τη βιοποικιλότητα έχει
τροποποιηθεί, δεν έχει υπάρξει κωδικοποίηση της.
Διατάξεις που αφορούν, π.χ. τις προστατευόμενες περιοχές έχουν
επικαιροποιηθεί δύο φορές κατά την περίοδο αναφοράς, άλλες διατάξεις
παραμένουν ανενεργές ή / και ανεπίκαιρες.
Ολοκληρώθηκε έργο με χρηματοδότηση από το ΕΠ «Μεταρρύθμιση
Δημόσιου Τομέα 2014-2020» για την Κωδικοποίηση της Δασικής
Νομοθεσίας και δημιουργήθηκε και σχετικός ιστότοπος155, ωστόσο δεν
έχει ψηφιστεί στη Βουλή νέος δασικός κώδικας.
Οι μηχανισμοί περιβαλλοντικού ελέγχου είτε σε κεντρικό είτε σε
περιφερειακό επίπεδο λειτουργούν, ωστόσο είναι υποστελεχωμένοι.156
Μέσω της υλοποίησης έργων προχωρούν σε δράσεις κατάρτισης για την
ενίσχυση του ρόλου τους και την υποστήριξη άλλων μηχανισμών
περιβαλλοντικού ελέγχου. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση.157
Δεν έχουν ληφθεί σχετικές συνέργειες συντονισμού εφαρμογής των
Συναρμόδιων Υπουργείων.

10.1.4 Ανάληψη από το ΥΠΕΚΑ ενεργειών συντονισμού
των συναρμόδιων Υπουργείων για την εφαρμογή του
Σχεδίου Δράσης για τη Στρατηγική για τη
Βιοποικιλότητα
10.1.5 Συντονισμός από το ΥΠΕΚΑ και συνεργασία των Μόλις το 2019, μετά από προδικαστική υπόθεση που είχε κινήσει η
συναρμόδιων υπουργείων σε θέματα προστασίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα κύρωσε το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια

ΥΠΕΝ. Κωδικοποίηση δασικής νομοθεσίας. https://cutt.ly/8hWs0yi
OECD. 2020. OECD Environmental Performance Reviews: Greece 2020. OECD Environmental Performance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://cutt.ly/UhWdpUP.
157 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2019. Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ 2019. Έκθεση χώρας - ΕΛΛΑΔΑ (SWD(2019) 138 final)
155
156
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διατήρησης, πρόσβασης, αξιοποίησης και δίκαιης και της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητας και όρισε το ΥΠΕΝ ως την αρμόδια
ισότιμης κατανομής των ωφελειών που θα προκύψουν εθνική αρχή για την εφαρμογή του.158
από τη χρήση των γενετικών πόρων
Ειδικός Στόχος 10.2 Διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
10.2.1 Εξασφάλιση εθνικών πόρων για τη διατήρηση της Το Πράσινο Ταμείο159 εξασφαλίζει πόρους για δράσεις για τη διατήρηση
βιοποικιλότητας και μέσω του «Πράσινου Ταμείου» – της βιοποικιλότητας. Οι πόροι αυτοί αφορούν:
Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής «ΦΥΣΗ 1) στην χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών των φορέων
2000»
διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών από το 2016-2018 και της
μισθοδοσίας τους από το 2016 μέχρι σήμερα,
2) την συγχρηματοδότηση έργων LIFE που αφορούν στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας,
3) στην υλοποίηση δράσεων από τα χρηματοδοτικά του προγράμματα
που αφορούν ειδικά στο φυσικό περιβάλλον, με ειδική αναφορά στη
διατήρηση για τη βιοποικιλότητα (βλ. έτη 2018 και 2020) και την
υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, με δικαιούχος κυρίως μέλη της
κοινωνίας των πολιτών.
Επίσης, πόροι που διατίθενται στους δήμους δύνανται να αφορούν σε
δράσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Επιπλέον, το Πράσινο Ταμείο έχει ενσωματώσει το Ταμείο Δασών που
χρηματοδοτεί δράσεις για την προστασία και την αναβάθμιση των
δασών καθώς και το Γαλάζιο Ταμείο, που χρηματοδοτεί δράσεις που
αφορούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης.
Εθνικοί πόροι εξασφαλίζουν τη λειτουργία των αρμόδιων με τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας αρχών και υπηρεσιών. Επίσης, από το
2018160 προβλέπεται για πρώτη φορά η χρηματοδότηση των φορέων
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών από εθνικούς πόρους. Από το
2019 μέχρι σήμερα πόροι από τον προϋπολογισμό καλύπτουν τις
λειτουργικές δαπάνες των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων

Ν. 4617/2018 Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν
από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις. (Α’88)
159 Πράσινο Ταμείο. Απολογισμοί Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων. https://prasinotameio.gr/apologismoi-xrimatodotikon-programmaton/
160 Ν. 4519/2018. Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις. (Α΄ 25)
158
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10.2.2 Διασφάλιση σταθερής, μόνιμης, εξασφαλισμένης
και επαρκούς χρηματοδότησης για τη λειτουργία
Φορέων Διαχείρισης περιοχών καθώς και διαχειριστικών
σχημάτων για τις προστατευόμενες περιοχές, και για τη
λειτουργία Φορέων Διατήρησης φυτογενετικού υλικού
(π.χ. Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΕΤΓΥ)

10.2.3 Αξιοποίηση των κοινοτικών χρηματοδοτικών
ευκαιριών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

10.2.4 Εξασφάλιση εθνικών πόρων για τη διατήρηση και
την προστασία του γενετικού υλικού –
Διασφάλιση σταθερής, μόνιμης χρηματοδότησης για
δράσεις διατήρησης των γενετικών πόρων και
λειτουργίας των δημόσιων (Εθνικών) Τραπεζών
Γενετικού Υλικού

περιοχών.
Το 2018161 και το 2020162 προβλέφθηκε η υποστήριξη της λειτουργίας
της Επιτροπής «Φύση 2000». Ωστόσο, μέχρι σήμερα είναι ελλιπέστατη
καθώς δεν υπάρχει οργανωμένη γραμματειακή, διοικητική ή τεχνική
υποστήριξη της λειτουργίας της.
Από το 2018163 προβλέπεται για πρώτη φορά η χρηματοδότηση των
φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών από εθνικούς πόρους.
Από το 2019 μέχρι σήμερα πόροι από τον προϋπολογισμό καλύπτουν τις
λειτουργικές δαπάνες τους.
Πόροι προβλέπονται και για τη λειτουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ που ιδρύθηκε
το 2020 και τις Μονάδες Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών,
που αποτελούν τα διάδοχα σχήματα των φορέων διαχείρισης. Λόγω της
μεταβατικής φάσης λειτουργίας του συστήματος προς το παρόν μέρος
της χρηματοδότησης καλύπτεται από το Πράσινο Ταμείο.
Η Τράπεζα Γενετικού Υλικού στεγάζεται στο Ινστιτούτο Γενετικής
Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων και χρηματοδοτείται από τον ΕΛΓΟ
Δήμητρα.
Κοινοτικές χρηματοδοτικές ευκαιρίες από τα διαφορετικά ευρωπαϊκά
ταμεία (ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, LIFE, HORIZON 2020, κοκ) αξιοποιούνται για τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Ωστόσο σημειώνονται πολλές καθυστερήσεις μέχρι την έναρξη των
έργων, με κίνδυνο να μην μπορέσουν οι πόροι να αξιοποιηθούν έγκαιρα.
Επίσης, πόροι από το ΠΑΑ και το ΕΠΑΛΘ δεν έχουν αξιοποιηθεί στον
βαθμό που θα μπορούσαν για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Εθνικοί πόροι για τη διατήρηση και την προστασία του γενετικού υλικού
καλύπτουν τη λειτουργία των αρμόδιων αρχών και των εθνικών
ερευνητικών κέντρων και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, χωρίς αυτοί να
είναι επαρκείς.
Η Τράπεζα Γενετικού Υλικού στεγάζεται στο Ινστιτούτο Γενετικής
Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων και χρηματοδοτείται από τον ΕΛΓΟ

Ν. 4519/2018. Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις. (Α΄ 25)
Ν 4685/2020. Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. (Α΄ 92)
163 Ν. 4519/2018. Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις. (Α΄ 25)
161
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Δήμητρα.
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Γενικός Στόχος 11 Ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας στο αξιακό σύστημα της κοινωνίας
Γενικός Στόχος 11 Ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας στο αξιακό σύστημα της κοινωνίας
Ενέργειες - δράσεις ανά ειδικό στόχο
Παρατηρήσεις
Αξιολόγηση
Ειδικός Στόχος 11.1 Ενσωμάτωση θεμάτων βιοποικιλότητας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και ανάδειξη της αξίας της βιοποικιλότητας
11.1.1 Προαγωγή και ενίσχυση της διδασκαλίας των Την εποπτεία της διδασκαλίας των θεμάτων βιοποικιλότητας και
θεμάτων βιοποικιλότητας και προστασίας των προστασίας των οικοσυστημάτων έχει το Υπουργείο Παιδείας και
οικοσυστημάτων σε όλες τις βαθμίδες της Θρησκευμάτων καθώς και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, θεσμοί
εκπαίδευσης–
που διαχρονικά υποστηρίζουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Το
Κατάρτιση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών όλων των Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ιδρυθεί Διεύθυνση
βαθμίδων σε θέματα βιοποικιλότητας και εξέλιξης – Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία με Τμήμα
Ενδυνάμωση
των
Κέντρων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
Εκπαίδευσης
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση συνολικά, όχι ειδικά για τη βιοποικιλότητα
εντάσσεται στο αναλυτικό πρόγραμμα ή σε συμπληρωματικά
προγράμματα. Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας έχουν εντάξει
περιβαλλοντικά μαθήματα στο πρόγραμμα των σπουδών του, χωρίς όλα
να καλύπτουν απαραίτητα θέματα βιοποικιλότητας και προστασίας των
οικοσυστημάτων.
Δεν έχει πραγματοποιηθεί συνολικό πρόγραμμα κατάρτισης όλων των
εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων σε θέματα βιοποικιλότητας και
εξέλιξης.
Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που εποπτεύονται από το
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης αξιολογήθηκαν το 2016. Ο θεσμός
εξακολουθεί να λειτουργεί συμβάλλοντας στην εκπαίδευση σε θέματα
βιοποικιλότητας.
11.1.2 Ανάδειξη της αξίας της βιοποικιλότητας και Προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης περιλαμβάνουν ενότητες
ένταξη θεμάτων σχετικών με τη διατήρησή της στα για τη βιοποικιλότητα και αναδεικνύουν την αξία της. Ωστόσο, δεν είναι
προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης – σαφές αν τα μαθήματα είναι αρκετά.
Μεγαλύτερη αξιοποίηση των φορέων διαχείρισης των Ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών και των ΠΜΚΟ στα προστατευόμενων περιοχών, περιβαλλοντικές οργανώσεις, υλοποιούν
προγράμματα περιβαλλοντικής κατάρτισης για τη πολλά σχετικά έργα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με την έγκριση του
βιοποικιλότητα
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις με
πρωτοβουλία των φορέων αυτών πραγματοποιούνται και προγράμματα
κατάρτισης εκπαιδευτικών ή άλλων επαγγελματιών.
11.1.3 Κατάρτιση στοχευμένων ομάδων παραγωγικών Ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς διαχείρισης
83

τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.ά.)

προστατευόμενων περιοχών, περιβαλλοντικές οργανώσεις, υλοποιούν
πολλά σχετικά έργα κατάρτισης ομάδων παραγωγικών τομέων.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε εγκύκλιο με
στοιχεία αντιμετώπισης περιστατικών δηλητηρίασης άγριων ειδών.
11.1.4
Συνεργασία-συντονισμός
συναρμόδιων Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και
υπουργείων
που
ασχολούνται
με
θέματα Θρησκευμάτων με τα συναρμόδια υπουργεία που ασχολούνται με τα
βιοποικιλότητας με το Υπουργείο Παιδείας και θέματα βιοποικιλότητας, πέρα από τη συνεργασία για τα θέματα
Θρησκευμάτων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Ειδικός Στόχος 11.2 Προώθηση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας
11.2.1 Σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίου Δράσης Δεν έχει συνταχθεί ούτε και εφαρμοστεί Σχέδιο Δράσης Επικοινωνίας για
Επικοινωνίας της Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα
τη Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.
Το έργο LIFE-IP 4 NATURA θα υλοποιήσει εκστρατεία επικοινωνίας, με
έμφαση κυρίως στις περιοχές Natura 2000 και τα είδη κοινοτικού
ενδιαφέροντος.
11.2.2 Δημιουργία και αξιοποίηση της ειδικής Δεν έχει δημιουργηθεί τέτοια πύλη.
διαδικτυακής πύλης ελεύθερης πρόσβασης (ClearingHouse Mechanism) στο ΥΠΕΚΑ, στην οποία θα
αναρτάται κάθε διαθέσιμη πληροφορία για την
κατάσταση διατήρησης και το καθεστώς προστασίας
της ελληνικής βιοποικιλότητας (άρθρο 18 παράγραφος
2 του Ν. 3937/2011)
11.2.2α Στην ανωτέρω ειδική διαδικτυακή πύλη θα
υπάρχουν ηλεκτρονικές συνδέσεις με όλους τους
φορείς που ασχολούνται με θέματα προστασίας της
βιοποικιλότητας
(π.χ.
φορείς
διαχείρισης,
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Βοτανικοί Κήποι,
Φορείς που ασχολούνται με την περιβαλλοντική
εκπαίδευση)
11.2.2β Δημοσιοποίηση σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα
της επιστημονικής πληροφορίας (ακαδημαϊκών,
ερευνητικών ιδρυμάτων, επιστημονικών εταιριών,
περιβαλλοντικών ΜΚΟ) που προκύπτει από τα
προγράμματα έρευνας και διαχείρισης (άρθρο 18 παρ.
3 του Ν. 3937/2011)
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11.2.3 Έκδοση από το ΥΠΕΚΑ εκλαϊκευμένων οδηγών
αναγνώρισης τύπων οικοτόπων και ειδών, οι οποίοι
αναρτώνται διαδικτυακά (άρθρο 18 παρ. 5 του Ν.
3937/2011)
11.2.4 Στελέχωση, χρηματοδότηση των υπαρχόντων
κέντρων
ενημέρωσης,
πληροφόρησης
προστατευόμενων περιοχών, βοτανικών κήπων, υπό
την αιγίδα των αρμόδιων υπουργείων (άρθρο 18 παρ. 4
του Ν. 3937/2011)

11.2.5 Αξιοποίηση των ΜΜΕ και των υποδομών
ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε
θέματα βιοποικιλότητας

11.2.6 Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών σε
δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας –
Αξιοποίηση των κέντρων πληροφόρησης και
ενημέρωσης των προστατευόμενων περιοχών για την
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας
της βιοποικιλότητας –
Ένταξη συστηματικών διαδικασιών διαβούλευσης με
τις τοπικές κοινωνίες που θα προωθούνται από τους

Δεν έχουν εκδοθεί από το ΥΠΕΚΑ (ΥΠΕΝ) εκλαϊκευμένοι οδηγοί
αναγνώρισης τύπων οικοτόπων και ειδών, οι οποίοι να έχουν αναρτηθεί
διαδικτυακά.
Τα κέντρα ενημέρωσης και πληροφόρησης των προστατευόμενων
περιοχών λειτουργούν με το υφιστάμενο στελεχιακό δυναμικό των
φορέων διαχείρισης. Δεν έχει υπάρξει πρόσθετη στελέχωσή τους εντός
της περιόδου αναφοράς, λόγω της αβεβαιότητας για το μέλλον των
φορέων διαχείρισης και της μεταβατικής φάσης λειτουργίας τους από το
2018 και εξής.
Ορισμένα από τα κέντρα ενημέρωσης, τα τελευταία χρόνια έχουν
ανακαινιστεί ή έχουν ανανεώσει το εκθεσιακό τους υλικό, με
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο ή από πόρους που
εκταμιεύτηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό ή/και άλλες πηγές
χρηματοδότησης.
Χρηματοδότηση διασφαλίστηκε για την Τράπεζα Γενετικού Υλικού μέσω
του ΕΛΓΟ-Δήμητρα.
Στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων τόσο από το ΥΠΕΝ όσο και από
άλλους εμπλεκόμενους φορείς προβάλλονται μηνύματα για την
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα βιοποικιλότητας.
Ορισμένα ΜΜΕ υποστηρίζουν τέτοιες δράσεις, προωθώντας
περιβαλλοντικά μηνύματα ή παρουσιάζοντας εκπομπές περιβαλλοντικού
περιεχομένου164 ή υλοποιώντας τα ίδια δράσεις ευαισθητοποίησης165.
Πολλές δράσεις που οργανώνουν αρμόδιες αρχές ή οι φορείς διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
καλούν τους πολίτες να συμμετέχουν σε δράσεις προστασίας της
βιοποικιλότητας, όπως είναι οι καθαρισμοί παραλιών, αναδασώσεις, ήπιο
εξειδικευμένες δράσεις (π.χ. καταμετρήσεις ειδών).
Τα κέντρα ενημέρωσης των προστατευόμενων περιοχών, εφόσον έχουν
τη στελέχωση και τους πόρους, αξιοποιούνται για την ευαισθητοποίηση
των πολιτών. Ορισμένα από τα κέντρα ενημέρωσης, τα τελευταία χρόνια

Ορισμένες εκπομπές είναι αφιερωμένες στην κάλυψη της τρέχουσας επικαιρότητας ενώ άλλες έχουν πιο εκπαιδευτικό χαρακτήρα με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού
γενικότερα στα θέματα της άγριας φύσης της Ελλάδας.
165 Ενδεικτική περίπτωση η εκστρατεία του ΣΚΑΙ – Όλοι μαζί μπορούμε για το περιβάλλον: https://cutt.ly/UhWhHV4.
164
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ΦΔ, τις ΠΜΚΟ ή τα όποια διαχειριστικά σχήματα έχουν ανακαινιστεί ή έχουν ανανεώσει το εκθεσιακό τους υλικό.
Προστατευόμενων Περιοχών
Τα διοικητικά συμβούλια των φορέων διαχείρισης αποτελούν ένα μέσο
συστηματικής διαδικασίας διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες.
Επιπλέον κάποιοι φορείς έχουν προβεί και σε επιπλέον ενέργειες
εμπλοκής με τις τοπικές κοινωνίες.
Ο νόμος που ψηφίστηκε το 2020 προβλέπει τη σύσταση επιτροπών
διαχείρισης με τη συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων για τις
προστατευόμενες περιοχές της χώρας, με τη Μονάδα Διαχείρισης των
Προστατευόμενων Περιοχών να έχει την ευθύνη λειτουργίας τους.
11.2.7 Προώθηση δράσεων από επιχειρήσεις για τη Αρκετές επιχειρήσεις προωθούν δράσεις που αφορούν στη διατήρηση της
διατήρηση της βιοποικιλότητας (χορηγίες, εθελοντικές βιοποικιλότητας.
δράσεις εργαζομένων κ.λπ.) –
Επίσης λαμβάνονται πολλές πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο για τη
Ενίσχυση πρωτοβουλιών (από ΟΤΑ, τοπικές ΜΚΟ αλλά διατήρηση και την ανάδειξη της βιοποικιλότητας και μέσα από το
και από ιδιώτες) για τη διατήρηση και ανάδειξη της συνδυασμό των φυσικών, παραδοσιακών, πολιτιστικών, αρχαιολογικών
βιοποικιλότητας μέσα από το συνδυασμό των και πολιτιστικών συνθηκών και δυνατοτήτων σε ευρύτερες γεωγραφικές
φυσικών,
παραδοσιακών,
πολιτιστικών, περιοχές.
αρχαιολογικών και πολιτιστικών συνθηκών και Επίσης, πολλά κοινωφελή ιδρύματα και ιδιωτικοί φορείς ενισχύουν
δυνατοτήτων σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές
δράσεις για τη διατήρηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας.
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Γενικός Στόχος 12 Συμμετοχή της κοινωνίας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας
Γενικός Στόχος 12 Συμμετοχή της κοινωνίας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας
Ενέργειες - δράσεις ανά ειδικό στόχο
Παρατηρήσεις
Αξιολόγηση
Ειδικός Στόχος 12.1 Θεσμοθέτηση της συνεργασίας των κοινωνικών και επιστημονικών ομάδων, καθώς και του κοινού και της δημόσιας
διοίκησης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ελέγχου της υλοποίησης τους
12.1.1 Ενίσχυση εφαρμογής των διατάξεων της Με Προεδρικό Διάταγμα κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις για την πρόσβαση
νομοθεσίας που απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.166
του Άαρχους
Οι εκθέσεις της χώρας για την εφαρμογή της Σύμβασης τίθενται σε
διαβούλευση.
Ωστόσο, οι διαδικασίες συμμετοχής των πολιτών είναι πιεστικές, η
πληροφορία, αν και διαθέσιμη, δεν είναι ανοιχτή και εύκολα προσβάσιμη,
με αποτέλεσμα τόσο η ΕΕ167 όσο και ΟΟΣΑ να προτείνουν περαιτέρω
ενίσχυση.168
12.1.2 Καθορισμός του ρόλου των εκπαιδευτικών και Δεν έχει προχωρήσει τέτοιος καθορισμός ρόλων. Εκπαιδευτικά και
ερευνητικών ιδρυμάτων, των επιστημονικών
ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικοί φορείς και περιβαλλοντικές ΜΚΟ
φορέων και των περιβαλλοντικών ΜΚΟ ως κοινωνικών συμμετέχουν σε διάφορες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, π.χ.
εταίρων
νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, δημόσιες διαβουλεύσεις, ειδικές
επιτροπές, κοκ και διαδικασίες ελέγχου της υλοποίησης τους, π.χ. με την
εκπροσώπησή στους στην Επιτροπή Φύση 2000. Οι διαδικασίες αυτές
είναι μόνο μερικώς θεσμοθετημένες και όχι όλες υποχρεωτικές.
Στον ΟΦΥΠΕΚΑ προβλέπεται η τήρηση μητρώου μη κυβερνητικών
περιβαλλοντικών οργανώσεων.
Ειδικός Στόχος 12.2 Προαγωγή της υπευθυνότητας των επιχειρήσεων ως προς την προστασία της βιοποικιλότητας
12.2.1 Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας Πολλές πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, από επιχειρήσεις ή
για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που συλλογικούς φορείς υλοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
αποσκοπούν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, στην Ωστόσο, δεν έχει αναπτυχθεί κάποια συγκεκριμένη εθνική πρωτοβουλία
ανακύκλωση πρώτων υλών και τη μείωση εκπομπών προς αυτή την κατεύθυνση. Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις και εκδόσεις
επικίνδυνων και μη ουσιών στο περιβάλλον καθ’ όλη τη σημάτων (π.χ. Eco-Label, ΕMAS, κτλ) υλοποιούνται από το ΥΠΕΝ με βάση
διάρκεια ζωής τους (eco-design) –
τις προβλέψεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Ανάπτυξη και διάχυση πολιτικών περιβαλλοντικής
Π.Δ. 28/2015. Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία (Α’ 34)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2019. Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ 2019. Έκθεση χώρας - ΕΛΛΑΔΑ (SWD(2019) 138 final)
168 OECD. 2020. OECD Environmental Performance Reviews: Greece 2020. OECD Environmental Performance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://cutt.ly/UhWdpUP.
166
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βιωσιμότητας και αειφορίας στις επιχειρήσεις και
προώθηση δράσεων, πρακτικών και διαδικασιών
διατήρησης και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας στα
πλαίσια αυτών
12.2.2 Ενθάρρυνση δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης
με
σημαντικές
ευεργετικές
συνέπειες
στη
βιοποικιλότητα και αποφυγή εκείνων με αρνητικές
συνέπειες, κατά το σχεδιασμό και την εξέταση
επενδυτικών σχεδίων από τις επιχειρήσεις –
Αποτύπωση του άμεσου και έμμεσου αντίκτυπου των
δραστηριοτήτων
της
κάθε
επιχείρησης
στη
βιοποικιλότητα, αξιοποιώντας ως βέλτιστη πρακτική
τη μεθοδολογική προσέγγιση την «Ανάλυσης Κύκλου
Ζωής» περιλαμβανομένης και της καταγραφής του
σχετικού αποτυπώματος της εφοδιαστικής αλυσίδας
της κάθε επιχείρησης, όπου αυτό είναι εφικτό και
εφαρμόσιμο

Δεν προβλέπεται κάποιο συγκεκριμένο σύστημα ενθάρρυνσης
εναλλακτικών δραστηριοτήτων.
Οι επιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων εξετάζονται στο πλαίσιο της
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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Γενικός Στόχος 13 Αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και προβολή της αξίας της ελληνικής
βιοποικιλότητας
Γενικός Στόχος 13 Αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και προβολή της αξίας της ελληνικής βιοποικιλότητας
Ενέργειες - δράσεις ανά ειδικό στόχο
Παρατηρήσεις
Αξιολόγηση
Ειδικός Στόχος 13.1 Αποτίμηση των λειτουργιών / υπηρεσιών των οικοσυστημάτων από κοινωνική και οικονομική σκοπιά
13.1.1 Εκπόνηση έρευνας για την αποτίμηση των Δεν έχει ολοκληρωθεί προς το παρόν σχετική εθνική έρευνα.
λειτουργιών των οικοσυστημάτων από κοινωνική και Μεμονωμένες έρευνες για συγκεκριμένες περιοχές ή για κάποιες εκ των
οικονομική σκοπιά (αξιοποιώντας τα αποτελέσματα λειτουργιών των οικοσυστημάτων εκπονούνται από ακαδημαϊκά
του TEEB) (Resource Mobilization)
ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και φορείς διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών. Επιπλέον έχει οργανωθεί και λειτουργεί το Hellenic
Ecosystem Service Partnership το οποίο συνεισφέρει με τον
εμπλουτισμό της γνώσης.
Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης και της αξιολόγησης των
οικοσυστημικών υπηρεσιών, ειδικά για τις περιοχές Natura 2000 και
συνολικά για την χώρα, που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 4
NATURA θα συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση.169.
13.1.2 Αξιολόγηση των κοινωνικών και οικονομικών Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 4 NATURA υλοποιείται χαρτογράφηση
ωφελειών των προστατευόμενων περιοχών, αρχικά και αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών των περιοχών Natura
στις περιοχές με φορέα διαχείρισης
2000. Η εργασία αυτή αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση των
κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών.
Υλοποιούνται μεμονωμένες δράσεις αξιολόγησης των κοινωνικών και
οικονομικών ωφελειών των προστατευόμενων περιοχών.
13.1.3 Αξιολόγηση των κοινωνικών και οικονομικών Δεν έχει προχωρήσει τέτοιου είδους αξιολόγηση.
ωφελειών των γενετικών πόρων των Εθνικών
Τραπεζών Γενετικού Υλικού
Ειδικός Στόχος 13.2 Προβολή της αξίας της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών που προσφέρουν η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα
13.2.1 Ενημέρωση σχετικά με την αξία της Υλοποιούνται πολλές δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση για την
βιοποικιλότητας και τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη αξία της βιοποικιλότητας, που συμπεριλαμβάνουν και τα κοινωνικόαπό τη διατήρησή της
οικονομικά οφέλη, από φορείς όπως ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά
κέντρα,
φορείς
διαχείρισης
προστατευόμενων
περιοχών,
Έργο LIFE-IP 4 NATURA Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece.Παραδοτέα έργου.
https://cutt.ly/dhWhmRo.
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περιβαλλοντικές οργανώσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και
άλλους φορείς.
Το έργο LIFE-IP 4 NATURA υλοποιεί δράσεις επικοινωνίας με έμφαση
στις περιοχές Natura 2000 που περιλαμβάνουν και αυτό το επίπεδο
πληροφοριών.
13.2.2 Δημιουργία και προώθηση κινήτρων για τη Δεν έχει δημιουργηθεί και προωθηθεί ειδικό θεσμικό πλαίσιο που να
διατήρηση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών περιλαμβάνει κίνητρα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των
που προσφέρουν τα οικοσυστήματα
υπηρεσιών που προσφέρουν τα οικοσυστήματα.
13.2.3 Ενημέρωση σχετικά με την αξία της γεωργικής Υλοποιούνται μεμονωμένες δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση για
βιοποικιλότητας και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη την αξία της γεωργικής βιοποικιλότητας και τα κοινωνικοοικονομικά
από τη διατήρησή της
οφέλη από τη διατήρησή της, από φορείς όπως ακαδημαϊκά ιδρύματα,
ερευνητικά κέντρα, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών,
περιβαλλοντικές οργανώσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και
άλλους φορείς, χωρίς κάποιο συντονισμό.
Ειδικός Στόχος 13.3 Προώθηση και διατήρηση των «φυσικών πράσινων υποδομών»
13.3.1 Δημιουργία εθνικού συστήματος κινήτρων για Δεν έχει δημιουργεί τέτοιο εθνικό σύστημα.
τη δημιουργία και διατήρηση των «φυσικών πράσινων
υποδομών»
13.3.2 Διατήρηση των φυσικών πλημμυρικών Δεν έχει οργανωθεί σχετικό πρόγραμμα. Οι αναφορές στην ανάγκη
περιοχών
διατήρησης των φυσικών πλημμυρικών περιοχών μόλις πρόσφατα έχει
αρχίσει να αναγνωρίζεται, κατόπιν έντονων πλημμυρικών φαινομένων.
13.3.3 Ολοκλήρωση της καταγραφής, οριοθέτησης και Δεν έχει ολοκληρωθεί τέτοια δράση.
θεσμικής κατοχύρωσης και διαχείρισης νησίδων Μεμονωμένες δράσεις έχουν υλοποιηθεί από λίγους οργανισμούς
βιοποικιλότητας (πάρκων, ρεμάτων, λόφων, λιμνών, τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και
ποταμών, υγροτόπων, ακτών) εντός του αστικού ιστού περιβαλλοντικές οργανώσεις.

90

Λύσεις πολιτικής
για ένα βιώσιµο µέλλον
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 50, 11528 Αθήνα | Τ. 210 7233384 | info@thegreentank.gr | thegreentank.gr

