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Προστασία της ενδημικής 
βιοποικιλότητας

• Για την προστασία των ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας και των
μικροοργανισμών απαγορεύεται η αποκομιδή, συλλογή, κοπή, εκρίζωση,
κατοχή, μεταφορά δειγμάτων κάθε είδους, εμπορία, βλάβη, καταστροφή, και η
απευθείας ή έμμεση θανάτωσή τους. Εξαιρούνται είδη της χλωρίδας και
ιθαγενείς φυλές ζώων που είναι σημαντικά για την τοπική παραγωγή και
κατανάλωση, εκτός αν το σχέδιο δράσης για τα είδη αυτά προβλέπει
διαφορετικά



Μέτρα για την αποτροπή 
υποβάθμισης της βιοποικιλότητας

• Η παράγραφος 3 του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 αναριθμείται σε 3α 
και προστίθενται σε αυτήν εδάφια β) και γ) ως εξής: «(β) επιβάλλεται 
φυλάκιση τουλάχιστον 8 μηνών και χρηματική ποινή, αν η υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος έλαβε χώρα εντός των περιοχών του άρθρου 19 του 
ν. 1650/1986, όπως εκάστοτε ισχύει. (γ) επιβάλλεται φυλάκιση 
τουλάχιστον 8 μηνών και χρηματική ποινή, αν η υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος έλαβε χώρα εντός της παράκτιας ζώνης, μικρών 
παράκτιων υγροτόπων και αμμωδών εκτάσεων»



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΗ
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΚ

• Από τις 26 Αυγούστου και έως τις 4 Σεπτεμβρίου 
πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής 
η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.                                                                         
Ήταν η μεγαλύτερη σύνοδος που έχει οργανωθεί ποτέ από τον 
ΟΗΕ, και συμμετείχαν ή την παρακολούθησαν πολλές δεκάδες 
χιλιάδες άτομα, ανάμεσά τους πάνω από 100 αρχηγοί κρατών, 
εκπρόσωποι πολυεθνικών και χιλιάδες μη κυβερνητικές 
οργανώσεις.



ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 

Το κυριότερο θέμα, αυτό των κλιματικών αλλαγών λόγω του φαινόμενου του 
θερμοκηπίου, συνάντησε την κάθετη άρνηση των ΗΠΑ και των 
πετρελαιοπαραγωγών χωρών. Έτσι κι αλλιώς οι ΗΠΑ, με τον πρόεδρο 
Μπους να απουσιάζει επιδεικτικά από τη Διάσκεψη, και με συμμάχους όπως 
η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία και οι 
πετρελαιοπαραγωγές χώρες, είχαν από την αρχή δηλώσει ότι δεν επιθυμούν 
καμιά δεσμευτική συμφωνία, και ότι θα συναινέσουν μόνο σε εθελοντικές 
συμφωνίες, που είναι μάλλον προτροπές προς τις πολυεθνικές να 
βελτιωθούν από μόνες τους, και δεν δεσμεύουν κυβερνήσεις.
Για την προστασία της βιοποικιλότητας, υπογράφτηκε ένα κείμενο που 
μιλά για «σημαντική μείωση» των ρυθμών εκμετάλλευσής των φυσικών 
πόρων, μέχρι το 2010. Παρόλα αυτά, και αυτό είναι ενδεικτικό του αρνητικού 
κλίματος που επικράτησε, κάποιες οικολογικές οργανώσεις βλέπουν και λίγα 
θετικά: τα παγκόσμια περιβαλλοντικά αλλά και κοινωνικά προβλήματα ήλθαν 
για λίγο στο φως της παγκόσμιας δημοσιότητας, ενώ η "βιώσιμη" ανάπτυξη, 
όσο κι αν ερμηνεύεται διασταλτικά, έχει πλέον αποκτήσει το κύρος της 
κυρίαρχης άποψης.



ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. (2006)

Ο επίσημος κατάλογος των περιοχών Natura της Ελλάδας εγκρίθηκε  
με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2006.
Με το κεφάλαιο αυτό, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις εισηγούνται απαγ
όρευση της εγκατάστασης ιδιαιτέρων οχλουσών και επικίνδυνων βιομηχ
ανικών μονάδων, μονάδων υψηλής όχλησης και βιοτεχνικών και βιομηχα
νικών περιοχών, ρυθμίσεις για τη διαδικασία έγκρισης έργων εντός περιοχών
Natura, ρυθμίσεις για την άσκηση της γεωργίας και κτηνοτροφίας και α
παγόρευση της θήρας στις περιοχές προστασίας των πουλιών υπό την
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ.



ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (2011)
• Τον Μάιο του 2006 η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση με θέμα «Η 

ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2010 — και 
μετέπειτα: Η υποστήριξη των υπηρεσιών οικοσυστήματος με στόχο 
την ευημερία του ανθρώπου», η οποία περιελάμβανε σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για την επίτευξη της απαραίτητης προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Το 2008, η Επιτροπή δημοσίευσε την ενδιάμεση 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης και 
συμπέρανε ότι η ΕΕ πιθανότατα δεν θα καταφέρει να υλοποιήσει τον 
στόχο του 2010 σχετικά με την ανάσχεση της φθοράς της 
βιοποικιλότητας. 



• Τον Ιούνιο 2011 η Επιτροπή ενέκρινε νέα στρατηγική με σκοπό την 
υλοποίηση του στόχου που έθεσε το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Μαρτίου 
2010 για την «ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης 
των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ΕΕ, με χρονικό ορίζοντα το 2020, και 
στην αποκατάστασή τους […], με παράλληλη ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ 
στην αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως». Εκτός από τον 
στόχο 2020, η νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα της ΕΕ με χρονικό 
ορίζοντα το 2020 προσδιορίζει το όραμα για το 2050: «Μέχρι το 2050 η 
βιοποικιλότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες 
που παρέχει — το φυσικό της κεφάλαιο — θα προστατευθούν, θα 
αποτιμηθούν και θα αποκατασταθούν καταλλήλως για την εγγενή αξία της 
βιοποικιλότητας και για την ουσιώδη συμβολή τους στην ανθρώπινη 
ευημερία και την οικονομική ευμάρεια, ούτως ώστε να αποτραπούν 
καταστροφικές αλλαγές που οφείλονται στην απώλεια βιοποικιλότητας». 



• Τον Δεκέμβριο του 2011 το Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική της 
ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 και τους έξι στόχους 
της: πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ ώστε να 
προστατεύεται η βιοποικιλότητα· καλύτερη προστασία των 
οικοσυστημάτων και μεγαλύτερη χρήση πράσινων υποδομών· πιο 
βιώσιμη γεωργία και δασοκομία· καλύτερη διαχείριση των αλιευτικών 
πόρων· εντατικότεροι έλεγχοι για χωροκατακτητικά ξένα είδη· και 
μεγαλύτερη συμβολή της ΕΕ στην αποτροπή της απώλειας 
βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.



ΠΗΓΕΣ

• Πήγες μας ήταν το ιντερνετ.
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