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Περίληψη

Ένα από  τα  σημαντικότερα  γεγονότα  που  χαρακτηρίζουν  την  εποχή  μας 

είναι  η  οικολογική  κρίση.  Έχει  αποδειχθεί  ότι  η  διατάραξη  των  φυσικών 

οικοσυστημάτων  έχει  βραχυπρόθεσμα και  μακροπρόθεσμα δυσμενείς  επιδράσεις 

στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Η απώλεια φυτικών και ζωικών ειδών στερεί την 

ανθρωπότητα από το γενετικό υλικό, του οποίου τις πληροφορίες και τις πιθανές 

μελλοντικές «εφαρμογές», στο μεγαλύτερο μέρος, ακόμα δεν γνωρίζει.

Οι επιπτώσεις της οικολογικής κρίσης έχουν αντίκτυπο, πολλές φορές άμεσο 

και δραματικό, στην επάρκεια και την ποιότητα του νερού, στη γεωργία, την αλιεία, 

στο κλίμα, στην ίδια την ποιότητα ζωής  των ανθρώπων.

Έτσι,  με  ιδιαίτερα  επιτακτικό  τρόπο,  ξεπροβάλλει  η  αναγκαιότητα 

διαφύλαξης του εναπομείναντος φυσικού πλούτου, ιδιαίτερα εκείνων των περιοχών 

που έχουν αναγνωρισθεί σαν ιδιαίτερα σημαντικά οικοσυστήματα.

Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί πλούτο και σημαντική κληρονομιά για τη 

Δυτική  Μακεδονία.  Σε  έναν κόσμο που υποφέρει  από τεράστια περιβαλλοντικά 

προβλήματα,  που  καθημερινά  μετρά  απώλειες  σημαντικότατων  φυσικών 

οικοσυστημάτων, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν την τύχη και την «πολυτέλεια», να 

ζουν μέσα σε πλήθος περιοχών που ο φυσικός τους πλούτος, ζωικός και φυτικός, 

ξαφνιάζει κάθε επισκέπτη ή μελετητή.

Σήμερα,  η  Μικρή  και  Μεγάλη  Πρέσπα  κατέχουν  μοναδική  θέση  στην 

Ευρώπη, από την άποψη της ύπαρξης ενός τόσο σημαντικού οικοσυστήματος. Έτσι 

η ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες, από φυσική άποψη, 

περιοχές  της  Ελλάδας.  Πρόκειται  για  περιοχή μοναδικής  ομορφιάς,  οικολογικού 

πλούτου και ποικιλότητας τοπίων.

Ο  υγρότοπος  της  περιοχής  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  ένας  από  τους  πιο 

σημαντικούς της Ευρώπης. Στην περιοχή ζουν μερικά σπάνια και απειλούμενα είδη 

ζώων που έχουν εξαλειφθεί από άλλα μέρη της Ευρώπης. Η πανίδα των θηλαστικών 

θεωρούνται βιοδείκτες, που αποδεικνύουν το μοναδικό πλούτο και την οικολογική 

αξία της περιοχής, παρά τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της ποιότητας του νερού.

Οι νέες στρατηγικές διαφύλαξης αυτής της κληρονομιάς όσον αφορά την 

περιβαλλοντική  προστασία,  εστιάζονται  στη  βιώσιμη  διαχείριση  των 



οικοσυστημάτων και  την  υιοθέτηση των πρακτικών της  βιώσιμης  ανάπτυξης  με 

στόχο την ανάδειξη τόσο των οικολογικών, ιστορικών και αισθητικών αξιών του, 

όσο και των πολιτιστικών και οικονομικών λειτουργιών τους.

Η βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη, τόσο ως πρακτική όσο και ως αντίληψη 

έχει ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στην νέα περιβαλλοντική φιλοσοφία, η οποία 

στοχεύει στην εισαγωγή της διάστασης της προστασίας του περιβάλλοντος στην 

αστική, την περιφερειακή, την εθνική και την παγκόσμια πολιτική.

Η πραγματοποίηση αυτής της νέας περιβαλλοντικής φιλοσοφίας πρέπει να 

στηρίζεται  στην  μελέτη  και  γνώση  όλων  των  παραμέτρων  που  μπορούν  να 

οδηγήσουν στην λήψη σωστών αποφάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος 

και ειδικότερα για την διαχείριση των νερών.

Abstract 
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One of the major events that characterize our times is the ecological crisis. It has 

been shown that the disturbance of natural ecosystems is short term or long term 

adverse effects in the human environment.  The loss of plant and animal species 

deprive humanity of  the  genetic  material  in  which information  and the possible 

future "applications", for the most part, still does not know.

The impact of the ecological  crisis  have an impact,  often immediate and 

dramatic, the adequacy and quality of water, agriculture, fisheries, climate, the very 

quality of life of all people.

So, with particularly compelling way, emerges the necessity to preserve the 

remaining  natural  wealth,  particularly  those  areas  that  have  been  identified  as 

particularly important ecosystems.

The  natural  environment  is  great  wealth  and  important  heritage  for  the 

Western Macedonia. In a world suffering from huge environmental problems, which 

measures daily loss of vital natural ecosystems, the local residents have the luck and 

the "luxury", to live in many areas their natural wealth of animal and plant surprises 

every visitor or scholar.

Today the small and the big Prespa has a unique position in Europe in terms 

of  the existence of  such an important  ecosystem. Thus,  the  wider  study area is 

among the  most  interesting,  physically,  locations.  This  region of  unique  beauty, 

ecological wealth and diversity of landscapes.

The wetland area may be regarded as one of the most important of Europe. 

In the area they live some rare and endangered species that have disappeared from 

other parts of Europe. The fauna of mammals are considered biomarkers, proving 

the  unique  richness  and  ecological  value  of  the  area,  despite  the  continuing 

deterioration of water quality.

The  new conservation  strategies  that  heritage  in  terms  of  environmental 

protection,  focusing  on  sustainable  ecosystem management  and  the  adoption  of 

practices of sustainable development aiming to promote both ecological, historical 

and aesthetic values of, and cultural and economic functions.

The viable or sustainable development, both as a practice and as a concept 

has  been  largely  integrated  into  new  environmental  philosophy,  which  aims  to 

introduce the dimension of environmental protection in urban, regional, national and 

global politics.



Making this new environmental philosophy must be based on the study and 

knowledge of all the parameters that can lead to the right decisions to protect the 

environment and particularly to water management.

Πρόλογος
Σκοπός  της  εργασίας  είναι  η  περιγραφή,  ταξινόμηση  και  συγκριτική 

αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το οικοσύστημα των 

Πρεσπών και την επίδραση τους στη χλωρίδα και πανίδα του τόπου εκτιμώντας 
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παράλληλα πιθανούς  κινδύνους  από τις  τωρινές  ενδείξεις  βιοτικών  –  αβιοτικών 

παραγόντων.

Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση και καταγραφή των  ρυθμιστικών 

παρεμβάσεων  και  ειδικών  διαχειριστικών  μέτρων  για  την  διασφάλιση  της 

οικολογικής  αξίας  και  την  λειτουργία  του  Εθνικού  Πάρκου  των  Πρεσπών.  Το 

Εθνικό  Πάρκο  των  Πρεσπών  είναι  από  τις  λίγες  περιοχές  στην  Ελλάδα  που 

εντάσσονται  στο  Δίκτυο  Νatura  2000  και  πλαισιώνονται  από  Ειδικό  Φορέα 

Διαχείρισης.

Η σημαντικότητα του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών αφορά τις πάρα πολλές 

μορφές  ζωής  σε  μια  τόσο  μικρή  έκταση.  Η  περιοχή  των  Πρεσπών  φιλοξενεί 

περισσότερα από τα μισά είδη πουλιών, αμφιβίων και θηλαστικών που απαντούν σε 

ολόκληρη την χώρα. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το Πάρκο των Πρεσπών αποτελεί την 

πρώτη διασυνοριακή προστατευόμενη περιοχή των Βαλκανίων, ιδρύθηκε το 2000 

μετά  από  Κοινή  Διακήρυξη  των  πρωθυπουργών  Ελλάδας,  Αλβανίας  και  ΠΓΔΜ 

ύστερα από σχετική πρόταση της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) και του 

WWF Greece. 

 

Κεφάλαιο 1. Η προστασία του περιβάλλοντος

Στο  παρελθόν  τα  περιβαλλοντικά  προβλήματα  είχαν  αμελητέα  έκταση, 

καθώς η φύση μπορούσε να επαναφέρει την ισορροπία. Τα τελευταία χρόνια όμως η 



ρύπανση του περιβάλλοντος εξαιτίας της μεγάλης τεχνολογικής προόδου και της 

ραγδαίας  βιομηχανικής  ανάπτυξης  έχει  πάρει  επικίνδυνες  και,  σε  πολλές 

περιπτώσεις, καταστροφικές διαστάσεις για τη γήινη βιόσφαιρα. Από την δεκαετία 

του ‘80 παρατηρούνται ολοένα και περισσότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που 

οφείλονται στην ανθρώπινη επέμβαση του ανθρώπου στην φύση, με αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται  πολλές  περιπτώσεις  αστικής  και  βιομηχανικής  ρύπανσης  της 

ατμόσφαιρας, του νερού και του εδάφους. Η ραγδαία τεχνολογική και βιομηχανική 

ανάπτυξη έχει σαν αποτέλεσμα να απειλείται η ισορροπία της χλωρίδας και της 

πανίδας  της  βιόσφαιρας,  τις  θεμελιώδεις  δηλαδή  προϋποθέσεις  της  ζωής  στον 

πλανήτη μας.  

Το ανθρώπινο είδος  εισήλθε στη βιομηχανική  περίοδο με έναν συνολικό 

πληθυσμό ενός δισεκατομμυρίου περίπου και με μια βιοποικιλότητα υψηλή, ίσως 

την μεγαλύτερη που έχει εμφανιστεί στη γη. Η διάβρωση των ζωτικών συστημάτων 

της γης είναι πιθανό να συνεχιστεί ώσπου ο άνθρωπος να κατανοήσει πλήρως τις 

πραγματικές  δυνατότητες  των  βιολογικών  συστημάτων  και  των  επιτελούμενων 

διεργασιών, έτσι ώστε η χρησιμοποίηση τους να εξασφαλίζει την αειφορία τους.

Οι  βιολογικοί  οργανισμοί  που  απαντούν  σε  ένα  οικοσύστημα 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και με το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Ένας πολύ 

σημαντικός  παράγοντας  των οικοσυστημάτων είναι  η  βιοποικιλότητα των ειδών 

που διατηρεί σε ισορροπία το εξωτερικό περιβάλλον. Τα διάφορα συστατικά της 

βιοποικιλότητας στον πλανήτη μας μειώνονται τα τελευταία χρόνια. Όλα τα είδη 

έχουν  μια  ορισμένη  διάρκεια  ύπαρξης.  Η  χώρα  μας  εξαιτίας  της  πλούσιας 

ποικιλότητας  γεωλογικών  σχηματισμών  και  πετρωμάτων  σε  συνδυασμό  με  το 

μεσογειακό κλίμα της εμφανίζει μια εξαιρετικά πλούσια χλωρίδα και πανίδα που 

συνθέτουν  τον  περιβαλλοντικό  πλούτο  της,  πολλές  φορές  αποτελούν  έναν 

κρυμμένο θησαυρό που θα πρέπει  να διαφυλάξουμε για τις  επόμενες γενιές  της 

χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι  εξαφανίσεις  ειδών  επομένως  είναι  μια  φυσική  διεργασία,  η  οποία 

συμβαίνει  και  χωρίς  την  παρέμβαση  του  ανθρώπου.  Οι  χειρισμοί  όμως  του 

ανθρώπου μειώνουν  την διάρκεια  ύπαρξης  ενός  είδους  και  έτσι  αυξάνουν  τους 

ρυθμούς με τους οποίους εξαφανίζονται τα είδη. Οι επιδράσεις  αυτές μπορεί να 

είναι  είτε  άμεσες  είτε  έμμεσες.  Τέτοιες  άμεσες  επιδράσεις  είναι  οι  είναι  η 

υπερεκμετάλλευση  (θήρευση,  συλλογές),  η  καταδίωξη  (ειδικά  για  κάποια 
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σαρκοφάγα ζώα που επιτίθενται σε εκτρεφόμενα ζώα) και οι εισαγωγές ξενικών 

ειδών που γίνονται  τυχαία  ή ηθελημένα από τον  άνθρωπο.  Έμμεσες  επιδράσεις 

είναι οι καταστροφές και οι τροποποιήσεις ενδιαιτημάτων (ρύπανση, τεμαχισμοί). 

(Βερέσογλου, 2004)

Όσον αφορά το υδάτινο περιβάλλον στη διάρκεια των ετών οι σύγχρονες 

συνθήκες ζωής οδήγησαν στην υπερεκμετάλλευση από τον άνθρωπο των φυσικών 

πόρων. Αυτό οδήγησε σε μία φθίνουσα ποιότητα νερών και τεράστια κόστη,  όχι 

μόνο σε σχέση με την εμφάνιση και την αντιμετώπιση ασθενειών για τον άνθρωπο, 

αλλά και σε σχέση με την επεξεργασία των λυμάτων, τον καθαρισμό του πόσιμου 

νερού,  και  την  εν  γένει  υποβάθμιση  των  υδάτινων  οικοσυστημάτων  και  την 

απώλεια  αναντικατάστατων  ενδιαιτημάτων  και  οργανισμών.  Η  ποιότητα  των 

υδάτων είναι ένα σύνθετο θέμα, το οποίο περιλαμβάνει αλληλεπίδραση φυσικών, 

χημικών,  υδρολογικών και βιολογικών παραμέτρων και η ανάλυση της ποιότητας 

των υδάτων είναι ένα από τα ουσιώδη βήματα για την προστασία και τη διαχείριση 

των υδάτινων αποδεκτών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Οι  μετρήσεις  των  παραπάνω συνιστωσών σε  συνδυασμό  με  εκείνες  που 

αφορούν  το  φυσικό  ενδιαίτημα  (παρόχθια  βλάστηση,  ποιότητα  υποστρώματος, 

απορροές),  έχει  δειχθεί  ότι  επηρεάζουν  σημαντικά  την  υδρόβια  ζωή,  χωρίς  να 

προσδιορίζουν  κατ’ ανάγκη  την  ποιότητα  των  υδάτων.   Για  την  εκτίμηση  της 

ποιότητας των υδάτων των ποταμών χρησιμοποιείται μία Πληθώρα βιοδεικτών, με 

κυριότερους τα βενθικά μακροασπόνδυλα, τα διάτομα, τα ψάρια, την υδάτινη και 

παρόχθια  βλάστηση  σε  συνδυασμό  με  φυσικοχημικούς  παράγοντες  (Iliopoulou-

Georgudaki et al., 2003). 

Η ποιότητα του νερού σχετίζεται με ουσίες που εμφανίζονται σε αυτό, σε 

συγκεντρώσεις  πάνω  από  τα  θεσμοθετημένα  όρια,  είτε  διαλυμένες,  είτε 

αιωρούμενες.  Αυτές, μαζί με τη θερμοκρασία του νερού και τον ρυθμό ροής του, 

μπορούν  να  έχουν  σημαντικές  επιπτώσεις  στα  οικοσυστήματα  που  το  νερό 

υποστηρίζει (στην χλωρίδα και την πανίδα),  αλλά και στην ανθρώπινη υγεία, όταν 

το νερό είναι πόσιμο. 

Η ανάγκη που προέκυψε για προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας 

και  των  φυσικών  οικοτόπων καθώς  επίσης  και  η  ολοένα  και  αυξανόμενη  τάση 

εξαφάνισης ειδών οδήγησαν τη διεθνή κοινότητα να λάβει μέτρα για την προστασία 

φυσικού χώρου και των ειδών που ζουν σ’ αυτόν. Αυτός είναι ο λόγος που οδήγησε 

στην δημιουργία  του θεσμού της  ίδρυσης  προστατευόμενων  φυσικών  περιοχών, 



περιοχών  δηλαδή  που  έχουν  σαφή  έκταση  εντός  της  οποίας  απαγορεύονται  οι 

ανθρωπογενείς επιδράσεις. 

Είναι γνωστό ότι τα αποθέματα γενετικού υλικού αποτελούν μια σπουδαία 

πηγή  επιστημονικού  ενδιαφέρονται  για  τους  μελέτες  και  πειράματα,  ενώ 

ταυτόχρονα αποτελούν σημείο αναφοράς για σύγκριση οικοσυστημάτων που έχουν 

υποστεί αλλοίωση. Επίσης, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι τέτοια 

οικοσυστήματα είναι ιδιαίτερα εύκολο να καταστραφούν, αλλά πολύ δύσκολο εάν 

όχι αδύνατο να αποκατασταθούν και να εξελιχθούν.

Η  δημιουργία  προστατευόμενων  περιοχών  καθόρισε  τη  λήψη  πολιτικών, 

νομοθετικών, οργανωτικών και χρηματοδοτικών μέτρων για την αποτελεσματική 

διαχείριση τους. 

1.1 Προστατευόμενες περιοχές 

Οι  προστατευόμενες  περιοχές  αποτελούν  τον  ακρογωνιαίο  λίθο  των 

περισσότερων  στρατηγικών  διατήρησης.  Μέσα  στα  όρια  των  προστατευόμενων 

περιοχών είναι εφικτή η προστασία της χλωρίδας και της πανίδας καθώς επίσης και 

η διασφάλιση της υγείας του οικοσυστήματος και η παροχή μιας σειράς πολύτιμων 

υπηρεσιών του (οι περιοχές αυτές προσφέρουν καθαρό νερό, συγκέντρωση σπάνιου 

γενετικού υλικού,  τόπους που αποτελούν καταφύγιο για άγρια φυτικά και ζωικά 

είδη καθώς επίσης και τόπο αναψυχής για τον άνθρωπο) (Hockings, 2003).

Με  άλλα  λόγια  οι  προστατευόμενες  περιοχές  είναι  χερσαίες  ή  υδάτινες 

εκτάσεις,  με  ιδιαίτερα  φυσικά,  οικολογικά  ή  τοπικά  χαρακτηριστικά,  οι  οποίες 

προστατεύονται από τον νόμο με στόχο την διατήρηση μοναδικών των αξιών τους 

αλλά  και  την  καταλληλότερη  αξιοποίηση  τους  για  οικολογικές,  κοινωνικές  και 

οικονομικές ανάγκες που θα ευνοήσουν τις παρούσες αλλά και τις επόμενες γενεές. 

(Κασιούμη, 1993)

Με τον όρο προστατευόμενη περιοχή εννοείτε:

• Με  βάση  τη  Σύμβαση  για  τη  Βιοποικιλότητα,  σε:  μια  γεωγραφικά 

προσδιορισμένη  περιοχή,  η  οποία  έχει  οριστεί  και  αποτελεί  αντικείμενο 

ρυθμίσεων και  διαχείρισης,  προκειμένου να  πραγματοποιηθούν οι  στόχοι 

που έχουν τεθεί για την διατήρηση και την προστασία της περιοχής.

• Με βάση τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης και των Φυσικών 

Πόρων (Internatonal Union for the Conservation of Nature and Natural 
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Resources – IUCN), σε έναν τόπο είτε χερσαίο είτε υδάτινο που έχει στόχο 

την  προστασία  και  την  διατήρηση  της  βιολογικής  ποικιλότητας  και  των 

φυσικών  και  σχετικών  πολιτιστικών  πόρων,  διαχειριζόμενη  μέσω  του 

δικαίου ή άλλων κατάλληλων μέσων. (IUCN, 1994) καθώς επίσης και σε 

ένα  καθορισμένο  γεωγραφικό  χώρο,  αναγνωρίσιμο,  αφιερωμένο  στη 

μακροχρόνια  διατήρηση της  φύσης  και  τις  συναφείς  οικοσυστημικές  της 

υπηρεσίες και πολιτισμικές αξίες, διαχειριζόμενο από νομικά ή από άλλα 

μέσα προκειμένου να επιτευχθεί η διατήρηση και η προστασία της περιοχής. 

(IUCN, 2007)

Οι  προστατευόμενες  περιοχές  δεν  είναι  πάντα  ομοιογενείς  εκτάσεις  με 

παρόμοια χαρακτηριστικά, πολλές φορές κάθε περιοχή φέρει τα δικά της μοναδικά 

χαρακτηριστικά με συνέπεια να διαφέρει και ο τρόπος διαχείρισης του. Υπάρχουν 

περιοχές, οι οποίες αποτελούν αδιατάραχτα φυσικά οικοσυστήματα και άλλα που 

φιλοξενούν  ανθρωπογενείς  δραστηριότητες  για  τον  λόγο  αυτό  ανάλογα  με  τις 

ανάγκες της κάθε περιοχής καθορίζεται διαφορετικός τρόπος για την διαχείριση των 

περιοχών. 

Οι παραπάνω ορισμοί που παρουσιάστηκαν παραπάνω αποτελούν γενικές 

κατευθύνσεις  για  τις  περισσότερες  προστατευόμενες  περιοχές,  σε  εθνικό, 

ευρωπαϊκό  και  παγκόσμιο  επίπεδο.  Πιο  αναλυτικά,  στους  βασικούς  στόχους 

ίδρυσης των προστατευόμενων περιλαμβάνονται:

• Η διατήρηση και προστασία σπουδαίων φυτικών και ζωικών ειδών και των 

ενδιαιτημάτων τους,

• Η διατήρηση της γενετικής βιοποικιλότητας

• Η προώθηση της εκπαίδευσης και γενικότερα της επιστημονικής έρευνας

• Η  προστασία  των  φυσικών,  παραδοσιακών  και  πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών

• Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής για λόγους αναψυχής

• Η αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων

• Η  διατήρηση  των  λειτουργιών  που  πραγματοποιούνται  στο  φυσικό 

περιβάλλον και είναι άκρως σημαντικές για να διατηρηθεί η ζωή στην γη.

Η απαρχή της εγκαθίδρυσης προστατευόμενων περιοχών χάνεται στα βάθη 

των χρόνων. Η πρώτη περίπτωση προστασίας του περιβάλλοντος έχει καταγράφει 

στην Κίνα το 1122 π.Χ. με προεδρικό διάταγμα προκειμένου α προστατευτεί ένα 



δάσος. Αργότερα, το 252 π.Χ. εκδόθηκε διάταγμα στην Ινδία για την προστασία 

ζωικών οργανισμών, ψαριών και δασών. Οι αρχαίοι Έλληνες προστάτευαν τα «ιερά 

δάση»,  τέτοια  δάση είναι  το  ιερό  άλσος  της  αρχαίας  Αθήνας,  του  Άργους,  της 

Αρτέμιδος στη Σκυλούντα, της Δέσποινας στην Αρκαδία, του Διός στην Ολυμπία 

κ.α. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ακόμη και την περίοδο του Μεσαίωνα 

δημιουργήθηκαν καταφύγια θηραμάτων εξαιτίας της παρατηρούμενης μείωσης που 

είχαν  υποστεί  πολλά  ζωικά  είδη  εξαιτίας  της  θήρευσης.  Έτσι  τον  14ο αιώνα 

δημιουργήθηκε  το  πρώτο  επίσημο  φυσικό  απόθεμα  για  την  προστασία  των 

θηραμάτων  στην  Πολωνία.  Η  Γαλλία  το  1909  ψήφισε  νόμο  σχετικό  με  την 

προστασία τοπίων και  φυσικών μνημείων ενώ την ίδια χρονιά η Σουηδία και  η 

Νορβηγία  καθιέρωσαν  νόμο  για  τα  εθνικά  πάρκα,  τα  φυσικά  μνημεία  και  της 

προστασία  της  βιοποικιλότητας.  Και  στην  Ρωσία  το  ίδιο  έτος  καθιερώθηκαν 

σύνδεσμοι με στόχο την προστασία της φύσης, οι οποίοι ψηφίστηκαν την επόμενη 

χρονιά.  Το  1911  στον  Καναδά  παρουσιάστηκε  ο  πρώτος  φορέας  συντονισμού 

προστατευόμενων  περιοχών  σε  διεθνή  επίπεδο.  Μια  πενταετία  αργότερα  στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συστάθηκε η Εθνική Υπηρεσία Πάρκων, η οποία 

ακόμη  και  σήμερα  διαδραματίζει  σπουδαίο  ρόλο  στη  διαχείριση  των 

προστατευόμενων περιοχών. Από την περίοδο αυτή μέχρι και την σημερινή περίοδο 

έχουν  καθοριστεί  χιλιάδες  προστατευόμενες  περιοχές  σε  παγκόσμιο  επίπεδο. 

(Χατζηχαραλάμπους κ.ά., 2004).

Σε γενικές γραμμές η προστασία των περιοχών μεγιστοποιήθηκε στις αρχές 

του  20ου αιώνα  και  έφτασε  σε  ένα  μέγιστο  την  δεκαετία  του  ’80  εξαιτίας  της 

βιομηχανικής ανάπτυξης. Τον όρο προστατευόμενες περιοχές τον χρησιμοποιούμε 

για χερσαίες ή υδάτινες εκτάσεις με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προστατεύονται 

νομοθετικά,  και  έχουν  στόχο  τη  διατήρηση  της  βιοποικιλότητας  και  της 

αναγνωρισμένης οικολογικής αξίας για τώρα και μετά από χρόνια. Με βάση την 

Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) το 2002 είχαν θεσπιστεί περίπου 

44.000 χαρακτηρίστηκαν ως προστατευόμενες καλύπτοντας περίπου το 10% της 

παγκόσμιας  έκτασης.  Ενώ  σήμερα  η  έκταση  των  προστατευόμενων  περιοχών 

αυξήθηκαν καλύπτοντας μια έκταση περίπου 17,1 εκατ. Km2 δηλαδή περίπου το 

11,5% του εδάφους του πλανήτη. (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003)

Ο  οικολογικός  ρόλος  των  προστατευόμενων  περιοχών  αποτελεί  τον 

σπουδαιότερο  λόγο  της  ίδρυσης  και  της  διαχείριση  τους.  Στις  περιοχές  αυτές 
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βρίσκουν καταφύγιο φυτικά και ζωικά είδη τα οποία δεν μπορούν να αναπτυχθούν 

και να εξαπλωθούν σε περιοχές με έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα. Ενώ σε 

περιοχές που έχουν υποστεί περιβαλλοντική υποβάθμιση στο παρελθόν επιδιώκεται 

η ομαλή αποκατάσταση των οικοσυστημάτων που φιλοξενούν. 

Οι περιοχές αυτές είναι πρωταρχικά αφιερωμένες στην προστασία και την 

απόλαυση  της  φυσικής  και  πολιτισμικής  κληρονομία  καθώς  επίσης  και  στη 

διατήρηση  της  βιοποικιλότητας,  των  φυσικών  λειτουργιών  και  των  ιδιαίτερων 

αξιών  του  φυσικού  περιβάλλοντος.  Αξιόλογη  είναι  επίσης  και  η  συμβολή  των 

προστατευόμενων περιοχών για την ρύθμιση των υδρολογικών, την προστασία των 

εδαφών, τη βελτίωση της ατμόσφαιρας και τη σταθεροποίηση του κλίματος που 

επιδρούν  σημαντικά  στην  περιβαλλοντική  ισορροπία.  (Χατζηχαραλάμπους  Ε., 

Γεράκης Π., 2003)

Σήμερα  που  πολλές  φορές  η  υποβάθμιση  του  περιβάλλοντος  είναι  μη 

αναστρέψιμη δεν υπάρχει κράτος που να μην εντάσσει στο πρόγραμμα του μέτρα 

για την προστασία της φύσης. Στην προσπάθεια που γίνεται για να διασωθεί το 

φυσικό περιβάλλον εντάσσεται και η ίδρυση των εθνικών πάρκων και  η ανακήρυξη 

προστατευόμενων  περιοχών  (Χατζηχαραλάμπους  κ.α.,  2004).  Η  διαχείριση  μιας 

προστατευόμενης  περιοχής  απαιτεί  εξειδικευμένες  γνώσεις  και  αποκτά  όλο  και 

μεγαλύτερη σπουδαιότητα στην εποχή μας. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί η ευρεία χρήση των άγριων ειδών 

τόσο των φυτικών όσο και των ζωικών για την δημιουργία νέων ποικιλιών και νέων 

ρατσών  αντίστοιχα  προκειμένου  να  εμφανίζουν  ανθεκτικότητα  σε  διάφορες 

ασθένειες  ή  διάφορα  άλλα  επιθυμητά  χαρακτηριστικά.  Επίσης,  πολλά  είναι  τα 

φυτικά  είδη  που  χρησιμοποιούνται  ευρέως  από  την  φαρμακοβιομηχανία  και 

ανήκουν σε αυτοφυές χλωρίδες προστατευόμενων περιοχών. 

Για την προστασία της βιοποικιλότητας έχουν ληφθεί μέτρα τόσο από την 

ελληνική όσο και από την Ευρωπαϊκή αλλά και τη Διεθνή νομοθεσία. Η οδηγία 

92/43/ΕΟΚ  θεσπίστηκε  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  προκειμένου  να 

διατηρήσει τους φυσικούς οικότυπος και την άγρια πανίδα και χλωρίδα. 

1.2 Η προστασία του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο



Σε  παγκόσμιο  επίπεδο  η  προστασία  του  περιβάλλοντος  έχει  καθιερωθεί 

μέσα από διάφορες διακηρύξεις, Συμβάσεις, Νομοθεσίες, Προγράμματα κ.α. όπως 

είναι:

• Η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης για την προστασία της φύσης και 

τω Φυσικών Πόρων (I.U.C.N., 1968)

• Η Διεθνής Συνθήκη για την Προστασία των Υγροτόπων (Ramsar, 1971)

• Το πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα (UNESCO, 1971)

• Η Διακήρυξη για το Ανθρώπινο Περιβάλλον (Διάσκεψη Ηνωμένων Εθνών, 

1972)

• Η Διεθνής Σύβαση για την Διατήρηση της Άγριας Ζωής και του Φυσικού 

Περιβάλλοντος (1979)

• Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3528/1986), που έχει θεσπιστεί για 

την  προστασία  των  δασών  των  κρατών  μελών  από  την  ατμοσφαιρική 

ρύπανση.

• Το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών (sites) Natura 2000 (γνωστό και ως 

Φύση  2000)  που  στόχο  έχει  την  καλύτερη  και  αποτελεσματικότερη 

προστασία  των  ειδών  του  πλανήτη  που  απειλούνται  με  εξαφάνιση 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να είδη να διατηρηθούν σε 

ένα ικανοποιητικό επίπεδο. 

Παρακάτω  δίνονται  και  οι  κυριότερες  χρονολογίες  τις  οποίες  έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο στην διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών

• 1937:   Ψηφίστηκε ο νόμος 856, με βάση το οποίο ιδρύθηκαν οι δέκα πρώτοι 

Εθνικοί Δρυμοί της χώρας.

• 1975:   Με βάση την Συνθήκη Ραμσάρ θεσπίστηκαν υγρότοποι παγκόσμιας 

σημασίας

• 1979:   Με βάση τον νόμο  998 προστατεύονται τα δάση και οι δασικές εν 

γένει εκτάσεις της χώρας

• 1985  :  Ενσωματώνεται  η  ευρωπαϊκή  Οδηγία  για  τα  άγρια  πουλιά  και 

υποχρεούται  η  χώρα  να  θεσπίσει  Ζώνες  Ειδικής  Προστασίας  (ΖΕΠ)  για 

ορισμένα είδη  που ανήκουν στην ορνιθοπανίδα  της  χώρας.  Η Κοινοτική 

αυτή Οδηγία είναι πλέον αναθεωρημένη και γνωστή ως 2009/14/ΕΚ.

• 1986:   Θεσπίστηκε  ο  πρώτος  νόμος  προκειμένου  να  καθιερωθεί  ένα 

οργανωμένο σύστημα προστατευόμενων περιοχών.
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• 1992:   Καθιερώθηκε η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, η οποία προβλέπει διατήρηση τω 

φυσικών οικοτόπων αλλά και της άγριας χλωρίδας και πανίδας. Την ίδια 

χρονιά ιδρύθηκε και λειτούργησε το δίκτυο Natura 2000

• 1998:   Ενσωματώθηκε η οδηγία για τους Οικοτόπους της Ελλάδας

• 1999:   Ψηφίστηκε  ο  νόμος  2742,  με  βάση  τον  οποίο  εξειδικεύονται  οι 

υποχρεώσεις για τη διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών

• 2002:   Ψηφίστηκε  ο  νόμος  3044  με  βάση  τον  οποίο  ιδρύθηκε  ο  Φορέας 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

• 2011:   Θεσπίστηκε ο νόμος 3937 με βάση τον οποίο θέτονται νέες βάσεις για 

τις  προστατευόμενες  περιοχές  τόσο στις  παλιές  κατηγορίες  όσο και  στις 

νέες. 

1.3 Κριτήρια ανακήρυξης μιας προστατευόμενης περιοχής

Για  να  ανακηρυχθεί  μια  περιοχή  σε  προστατευόμενη  θα  πρέπει  να 

πληρούνται ορισμένα κριτήρια και να καθορίζεται ένας συγκεκριμένος σκοπός μιας 

και η οργάνωση και η διαχείριση του βασίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον σκοπό 

που πρέπει να εξυπηρετεί.

Τα κριτήρια ταξινομούνται σε 5 βασικές κατηγορίες:

1) Επιστημονικοί και ερευνητικοί σκοποί.   Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η 

ανάπτυξη  της  οικολογικής  έρευνας,  η  μετάβαση  από  τις  θεωρητικές  και 

πειραματικές  μελέτες  σε  πρακτικές  και  σε  συνθήκες  υπαίθρου.  Στην 

κατηγορία  αυτή  επιτρέπεται  η  διατάραξη  των  οικοσυστημάτων  για 

επιστημονικούς λόγους με τον όρο ότι οι προστατευόμενες περιοχές είναι 

κατάλληλες για επιστημονική έρευνα.

2) Πολιτιστικοί ή ηθικοί σκοποί.   Στην κατηγορία αυτή προέχει η προστασία 

φυτικών και ζωικών ειδών και των πληθυσμών του.

3) Εκπαιδευτικοί σκοποί.   Οι περιοχές που προστατεύονται για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς ιδανικά θα πρέπει να βρίσκονται κοντά σε μεγάλες πόλεις για να 

αποτελούν  χώρους  διδασκαλίας  μαθητών,  σπουδαστών  αλλά  και  απλών 

πολιτών. 

4) Οικονομικοί σκοποί.    Δύο είναι οι λόγοι που εξυπηρετούνται οι οικονομικοί 

σκοποί και αφορούν είτε την επιστημονική έρευνα είτε από διάφορες άλλες 



δραστηριότητες  όπως  για  παράδειγμα την  τράπεζα γενετικού  υλικού από 

φυτικά είδη που ο πληθυσμός τους είναι περιορισμένος. 

5) Ψυχαγωγικοί σκοποί.   Πολλές φορές οι ψυχαγωγικοί σκοποί είναι αντίθετοι 

στους  άλλους  σκοπούς,  για  τον  λόγο  αυτό  μόνο  σε  εκτεταμένες 

προστατευόμενες  περιοχές  θα  μπορούσαν  να  εφαρμοστούν  και  σε  κάθε 

περίπτωση με τις απαραίτητες διευκρινήσεις ανάλογα με την ευστάθεια ή 

όχι των οικοσυστημάτων του περιβάλλοντος.  

1.4 Οικονομικά και κοινωνικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών

          Στις μέρες μας οι προστατευόμενες περιοχές μπορούν να αποτελέσουν 

πόλους  ανάπτυξης  και  να αποφέρουν σημαντικά  οφέλη στην τοπική  και  εθνική 

οικονομία.  Ο  τρόπος  με  τον  οποίο  θα  λειτουργήσουν  διαφέρει  από  περιοχή  σε 

περιοχή αλλά και στην ίδια την προστατευόμενη περιοχή ανάλογα με το τμήμα στο 

οποίο  εντάσσεται  ένας  τόπος  στην  προστατευόμενη  περιοχή  που  επιτρέπει  την 

χρήση και την άσκηση ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων.  

Όπως  αναφέρθηκε  και  παραπάνω  οι  προστατευόμενες  περιοχές  δεν  θα 

πρέπει να  αποτελούν ένα αποκομμένο τμήμα αλλά να είναι περιοχές με υψηλή αξία 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Όταν 

οι νόμοι για την προστασία του περιβάλλοντος θεσμοθετηθούν με τον σωστό τρόπο 

τότε ευνοούν την τοπική κοινωνία,  την τοπική οικονομία και το περιβάλλον. Οι 

περιοχές αυτές είναι ιδανικές για περιβαλλοντική εκπαίδευση, επιστημονική έρευνα 

βιολογικής  γεωργίας  και  κτηνοτροφίας  αλλά και  για  αναψυχή και  εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού. 

Οι προστατευόμενες περιοχές στις μέρες μας αποτελούν πόλο έλξης πολλών 

επισκεπτών προκειμένου να καλύψουν διάφορες ανάγκες τους που σχετίζονται με 

την αναψυχή τον περιηγητικό τουρισμό ή/και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι 

προστατευόμενες  περιοχές  στο  μέλλον  μπορούν  να  λειτουργήσουν  ως  κέντρα 

πληροφόρησης και μετάδοσης γνώσης οικολογικών και περιβαλλοντικών αξιών.  

Η  προέλευση  επισκεπτών  στις  προστατευόμενες  περιοχές  δημιουργεί 

σημαντικές ευκαιρίες για την τόνωση της τοπικής οικονομίας.  Η οργάνωση που 

απαιτείται  για  την  εξυπηρέτηση  των  επισκεπτών  ευνοούν  την  αύξηση  της 

απασχόλησης  στην  περιοχή  και  την  δημιουργία  νέων  θέσεων  εργασίας.  Η 

οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής έχει θετικά αποτελέσματα και στην κοινωνία 

μιας  περιοχής.  Οι  θέσεις  εργασίας  που  δημιουργούνται  δίνουν  την  δυνατότητα 
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στους νέους να βρουν δουλειά στον τόπο τους και να μην μετακομίσουν για κάποιο 

μεγάλο αστικό κέντρο. 

Ωστόσο,  δεν  είναι  λίγες  οι  φορές  που  η  θεσμοθέτηση νομικού πλαισίου 

προστασίας μιας οικολογικά σημαντικής περιοχής αντιμετωπίζεται με καχυποψία 

από την τοπική κοινωνία. Οι κοινωνίες αυτές συνήθως έχουν να αντιμετωπίσουν τα 

συνήθη  προβλήματα  της  ελληνικής  υπαίθρου  (ερήμωση,  ανεργία,  περιορισμένη 

πρόσβαση σε υπηρεσίες). Η σωστή θεσμοθέτηση των νόμων για τις περιοχές αυτές 

θα επιφέρει σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα στην περιοχή και 

θα κάνουν ευκολότερη την αποδοχή του καθεστώτος προστασίας και κατ’ επέκταση 

των περιορισμών που επιβάλλουν. 

1.5 Οι προστατευόμενες περιοχές της χώρας μας

Οι χώρα μας χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα και πανίδα 

τόσο σε  ευρωπαϊκό όσο και  σε παγκόσμιο  επίπεδο.  Η χώρα μας βρίσκεται  στο 

νοτιότερο άκρο της βαλκανική χερσονήσου και αποτελείται από ποικίλα πετρώματα 

και γεωλογικούς σχηματισμούς. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το Μεσογειακό 

της κλίμα είχαν σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη μεγάλης ποικιλομορφία βιοτόπων. 

Επίσης,  η  διάκριση  και  η  απομόνωση  μερικών  βιοτόπων  εξαιτίας  του 

ορεινού χαρακτήρα της χώρας μας αλλά και της ύπαρξης πληθώρας νησιών είχαν 

σαν  αποτέλεσμα  την  δημιουργία  πολλών  ενδημικών  και  σπάνιων  φυτικών  και 

ζωικών ειδών. 

Στο  σημείο  αυτό  θα  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  η  καταμέτρηση  των  τύπων 

οικοτόπων στην Ευρώπη έδωσε 255 εκ των οποίων οι 110 απαντούν στην χώρα 

μας. Επίσης από τα προστατευόμενα είδη σε παγκόσμιο επίπεδο 76 είναι αυτά που 

απαντούν και στην χώρα μας. 

Η χλωρίδα της χώρας μας αναλογικά με την έκταση της την κατατάσσει σε 

μια από τις πλουσιότερες σε φυτικά είδη χώρες της Ε.Ε με περισσότερα από 6.000 

είδη  φανερόγαμων φυτικών ειδών εκ  των  οποίων τα  263 θεωρούνται  σπάνια  ή 

απειλούμενα. (Καρανδεινός και Λεγάκης, 1992)

Η πανίδα της Ελλάδας είναι εξίσου πλούσια με την χλωρίδα της αφού η 

χώρα μας  φιλοξενεί  περίπου 670 σπονδυλωτά,  ενώ ο αριθμός  των ασπόνδυλων 

ξεπερνά τις 20.000.

Οι προστατευόμενες περιοχές χαρακτηρίζονται ως μεγάλης ποικιλότητας και 

σημαντικότητας και ευνοούν την ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων. Από τις πρώτες 



προστατευόμενες περιοχές της χώρας μας ήταν η περιοχή του Ολύμπου και του 

Παρνασσού με την ίδρυση των πρώτων Εθνικών Δρυμών. Ο Όλυμπος κηρύχτηκε 

προστατευόμενη  περιοχή  το  1938  με  την  έναρξη  της  λειτουργίας  του  Εθνικού 

Δρυμού.  Έκπτωτε  η  νομοθεσία  που  αφορά  τις  προστατευόμενες  περιοχές 

εξελίχθηκε  σχετικά  με  τα  δάση,  τις  ζώνες  οικιστικού  ελέγχου  και  τις 

προστατευόμενες περιοχές Natura. 

Τα πρώτα χρόνια οι προστατευόμενες περιοχές περιελάμβαναν κατά κύριο 

λόγο  δασικές  περιοχές  καθώς  επίσης  και  περιοχές  θήρευσης,  οι  περιοχές  αυτές 

εντάσσονταν  στο  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,  ωστόσο  την 

ευθύνη αυτών των περιοχών είχαν οι κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες. Ο Νόμος 

2742/1999 με  τίτλο Χωροταξικός  σχεδιασμός και  αειφόρος ανάπτυξη και  άλλες 

διατάξεις έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση ανεξάρτητων Φορέων Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για θέματα διαχείρισης και 

διοίκησης των περιοχών αυτών. 

Οι  κατηγορίες  προστατευόμενων  περιοχών  φυσικού  περιβάλλοντος, 

σύμφωνα με την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία είναι οι ακόλουθες:

• Εθνικοί Δρυμοί. Στην χώρα μας υπάρχουν 10 Εθνικοί δρυμοί με συνολικοί 

έκταση περίπου 690 χιλιάδες στρέμματα και αποτελούν την σημαντικότερη 

κατηγορία προστατευόμενων περιοχών.

• Αισθητικά Δάση.  Η χώρας μας  αριθμεί  συνολικά 19 αισθητικά δάση με 

συνολική  έκταση περίπου 330 χιλιάδες  στρέμματα.  Τα δάση αυτά έχουν 

αξιόλογη αισθητική, υγιεινή και τουριστική σημασία και για τον λόγο αυτό 

προστατεύεται η βιοποικιλότητα και η ιδιαίτερη φυσική ομορφιά τους. 

• Υγρότοποι της Συνθήκης Ramsar (1971). Οι περιοχές που προστατεύονται 

με την συνθήκη Ramsar είναι στον αριθμό 11 και η έκταση τους κυμαίνεται 

στα  400.000  στρέμματα  περίπου.  Οι  περιοχές  αποτελούνται  από  έλη  ή 

βάλτους,  από  συγκεντρώσεις  νερού  που  έχουν  σχηματιστεί  με  φυσικό  ή 

τεχνητό τρόπο, στις περιοχές αυτές εντάσσονται και οι θαλάσσιες περιοχές 

όταν το βάθος τους κατά την άμπωτη δεν υπερβαίνει τα 6 μέτρα. 

• Θαλάσσια  Πάρκα.  Δύο  είναι  τα  θαλάσσια  πάρκα  της  χώρας  μας,  της 

Αλοννήσου και της Ζακύνθου. Στις Βόρειες Σποράδες βρίσκει καταφύγιο το 

είδος Monachus monachus, ενώ στην Ζάκυνθο το είδος Caretta Caretta. 
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• Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης.  Έχουν συνολικό αριθμό 51 και έκταση 

16.500 στρέμματα.  Οι  περιοχές που εντάσσονται  σε αυτή την κατηγορία 

παρουσιάζουν σπουδαίο παλαιοντολογικό, γεωμορφολογικό ή/και ιστορικό 

ενδιαφέρον,  οι  περιοχές  αυτές   επίσης  έχουν  αξιόλογη  βοτανική, 

φυτογεωγραφική και αισθητική αξία. 

• Καταφύγια Άγριας ζωής Ο αριθμός τους ξεπερνάει τα 550 ενώ η συνολική 

τους έκταση τα 8.000.000 στρέμματα. Στις  περιοχές αυτές πληρούνται οι 

προϋποθέσεις  προκειμένου  να  εξασφαλίζονται  οι  βασικές  ανάγκες  των 

ειδών σε ησυχία, νερό και τροφή

• Ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές. Είναι συνολικά 7 περιοχές με έκταση 

περίπου 1.200.000 στρέμματα

• Εκτροφεία  θηραμάτων.  Στον  αριθμό  είναι  21  και  η  έκταση  τους 

υπολογίζεται στα 293.000 στρέμματα.

• Περιοχές  Απόλυτης  Προστασίας  της  Φύσης.  Οι  περιοχές  αυτές 

προστατεύονται προληπτικά με ειδικές διατάξεις όπως είναι για παράδειγμα 

οι αποφάσεις κήρυξης τους ως αναδασωτέες 

• Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί και Τοπία

• Περιοχές Οικοανάπτυξης. 

1.6 Οι Εθνικοί Δρυμοί της χώρας μας

Στην Ελλάδα η έννοια των Εθνικών Δρυμών άρχισε  να εδραιώνεται  την 

δεκαετία  του  ‘50  και  μάλιστα  καθιερώθηκε  ο  όρος  Εθνικός  Δρυμός  ενώ  σε 

παγκόσμιο επίπεδο επικρατεί ο όρος Εθνικό Πάρκο επειδή οι περισσότεροι δρυμοί 

περιλαμβάνουν δασικές  εκτάσεις  (δρυς  – δρυμός  –  βελανιδιά),  αντίθετα  ο όρος 

Εθνικά Πάρκα στην χώρα μας έχει επικρατήσει για θαλάσσιες περιοχές. 

Η σπουδαιότερη κατηγορία των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας 

εντάσσονται  στους  Εθνικούς  Δρυμοί.  Οι  Εθνικοί  Δρυμοί  εμφανίζουν  αξιόλογο 

επιστημονικό  και  οικολογικό  ενδιαφέρον  και  προστατεύονται  από  τον  νόμο 

856/1937. Το 1966 ιδρύθηκαν οι επτά πρώτοι Εθνικοί Δρυμοί της χώρας μας, ενώ 

σήμερα φτάνουν τους 10.

Οι Εθνικοί Δρυμοί της χώρας είναι οι εξής:

Εθνικός Δρυμός Έτος Ίδρυσης ΦΕΚ Εμβαδόν 



Ολύμπου 1938 248/Α/1938 39.880
Παρνασσού 1938 286/Α/1939 35.130

Πάρνηθας 1961 155/Α/1961 38.120 
222.000*

Αίνου 1962 199/Α/1962 28.620
Σαμαριάς 1962 200/Α/1962,

33/Α/1964
48.500

Οίτης 1966 120/Α/1966 30.100
42.000*

Πίνδου 1966 120/Α/1966 33.930
35.340

Βίκου – Αώου 1973 198/Α/1973 34.140
92.250*

Πρεσπών 1974 19/Α/1975 49.000
145.700*

Σουνίου 1974 80/Α/1974 7.500
27.500*

*Περιφερειακή ζώνη  (Χατζηστάθη & Ισπικούδη, 1995)

Οι Εθνικοί Δρυμοί της χώρας μας έχουν συνολική έκταση περίπου 90.900 

εκτάρια εκ’ των οποίων τα 34.400 αποτελούν τους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών 

και  προστατεύονται  από  τον  νόμο  αυστηρά,  ενώ  τα  υπόλοιπα  56.500  περίπου 

εκτάρια αποτελούν τις  περιφερειακές ζώνες 6 εθνικών δρυμών,  για τους άλλους 

εθνικούς  δρυμούς  δεν  έχουν  καθοριστεί  μέχρι  σήμερα  οι  εκτάσεις  των 

περιφερειακών ζωνών.  Όπως φαίνεται  και  από τον  παραπάνω πίνακα οι  εθνικοί 

δρυμοί  με  πυρήνες  και  περιφερειακές  ζώνες  είναι  αυτοί  των  Πρεσπών,  της 

Πάρνηθας, του Βίκου, της Πίνδου, της Οίτης και του Σουνίου. 

Παρόλη  την  πλούσια  βιοποικιλότητα  και  τον  μεγάλο  αριθμό  ενδημικών 

ειδών  που  φιλοξενεί  η  χώρα  μας  η  έκταση  των  εθνικών  δρυμών είναι  σχετικά 

μικρός αφού αντιστοιχεί σε ποσοστό μόλις 0,7% της συνολικής χερσαίας έκτασης 

της Ελλάδας όταν τα αντίστοιχα ποσοστά σε χώρες όπως η Αγγλία, η Ολλανδία και 

η Ελβετία κυμαίνονται σε 9%, 1,15% και 6% αντίστοιχα. 

Όπως  γίνεται  κατανοητό  ούτε  ο  βαθμός  αλλά  ούτε  και  επίπεδο  της 

προστασίας  των  εθνικών  μας  δρυμών  ανταποκρίνεται  στα  αντίστοιχα  των 

ευρωπαϊκών χωρών. Προκειμένου λοιπόν να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες, το 

Τμήμα  δασικού  Περιβάλλοντος,  Εθνικών  Δρυμών  και  Δασικής  Αναψυχής  του 

Υπουργείου  Γεωργίας,  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  LIFE,  πραγματοποίησε 

ανάθεση για την εκπόνηση ολοκληρωμένων «Σχεδίων Διαχείρισης» και για τους 10 

Εθνικούς Δρυμούς της χώρας. 
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Στο  σημείο  αυτό  θα  πρέπει  να  τονίσουμε  πως  με  βάση  τις  νέες 

διαχειριστικές μελέτες,  αναμένεται αξιόλογη επέκταση της συνολικής έκταση των 

εθνικών  μας  δρυμών  σε  ποσοστό  που  θα  κυμαίνεται  περίπου  στο  1,5%  της 

συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας. (Μπεριάτος, 1990)

Με βάση τις  προτάσεις  για τα νέα διαχειριστικά σχέδια η επέκταση που 

προβλέπεται στους εθνικούς δρυμούς δίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Εθνικός 
Δρυμός

Πυρήνας Περιφερειακή ζώνη Σύνολο 
επεκτάσεων 

Παλαιά 
έκταση

Νέα 
έκταση

Παλαιά 
έκταση

Νέα 
έκταση

Ολύμπου 39.930 71.500 0 166.900 198.470
Παρνασσού 35.130 36.296 0 446.604 447.770

Πάρνηθας 38.120 85.353 0 91.404 138.637
Αίνου 28.620 28.935 0 47.230 47.545

Σαμαριάς 48.500 63.146 0 182.794 197.440
Οίτης 30.100 30.100 42.00 163.480 121.480

Πίνδου 33.930 41.704 35.340 49.224 21.658
Βίκου -Αώου 34.000 34.070 92.00 95.380 3.450

Σουνίου 7.500 7.500 27.500 27.500 0
Σύνολο 344.830 447.604 342.540 1.520.216 1.280.450

(Χατζηστάθη & Ισπικούδη, 1995)

Το σχέδιο διαχείρισης του εθνικού δρυμού περιλαμβάνει και τον διαχωρισμό 

της  περιοχής  σε  διαχειριστικές  ζώνες,  προκειμένου  να  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα για τουριστική 

ανάπτυξη, για αναψυχή των επισκεπτών ή για ελεγχόμενη παραγωγή. Κάθε ζώνη 

για  όλες  τις  προστατευόμενες  περιοχές  θα  πρέπει  να  αναφέρει  αναλυτικά  τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες που επιτρέπονται ή απαγορεύονται. 

Ζωτικής σημασίας είναι οι εθνικοί δρυμοί όχι μόνο για την χώρα μας αλλά 

και για την Ε.Ε. Οι εθνικοί δρυμοί της χώρας μας, με εξαίρεση αυτή του εθνικού 

δρυμού του Σουνίου, εντάσσονται στον κατάλογο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας 

της  ΕΟΚ  με  βάση  την  Οδηγία  79/409/ΕΟΚ  για  τα  άγρια  πτηνά  ενώ 

περιλαμβάνονται  και  στο  δίκτυο  Προστατευόμενων  περιοχών  Natura 2000. 

Μάλιστα ο εθνικός δρυμός των Πρεσπών εκτός από το δίκτυο Natura 2000 και τον 

κατάλογο  ζωνών  ειδικής  προστασίας  εντάσσεται  και  στους  υγροβιότοπους  που 

προστατεύονται από την διεθνή Συνθήκη Ramsar.



Κεφάλαιο 2. Οι Εθνικοί Δρυμοί της χώρας
2.1 Ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου

Ο  Εθνικός  Δρυμός  είναι  η  πρώτη  περιοχή  της  χώρας  που  τέθηκε  υπό 

καθεστώς ειδικής με το βασιλικό διάταγμα 20/9-6-38 το έτος 1938. Αργότερα, το 

1981, η  UNESCO χαρακτήρισε την περιοχή ως απόθεμα της βιόσφαιρας, ενώ η 

Ευρωπαϊκή Ένωση είχε συμπεριλάβει τον Όλυμπο στις σημαντικές περιοχές για την 

ορνιθοπανίδα. Η περιοχή εντάσσεται επίσης στο Δίκτυο “Natura 2000”.

Ο  Όλυμπος  είναι  μια  περιοχή  ύψιστης  οικολογικής  αλλά  και  ιστορικής 

σημασίας η ένταξη του σε καθεστώς προστασίας αποτελεί μια ένδειξη μόνο του 

ενδιαφέροντος του επιστημονικού κόσμου για την προστασία της περιοχής αλλά και 

για  την  περεταίρω  διερεύνηση  και  μελέτη.  Οι  μελέτες  μέχρι  στιγμής 

πραγματοποιήθηκαν  είχαν  σαν  στόχο  την  καταγραφή  των  φυσικών 

χαρακτηριστικών του Ολύμπου και την περιγραφή της κοινωνικής διάστασης και 

επίδρασης του στους κατοίκους των γύρω περιοχών. 
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Το ιδιαίτερα πλούσιο μικροκλίμα της περιοχής που οφείλεται στο πέτρωμα, 

το υπερθαλάσσιο ύψος, τις μεγάλες κλίσεις που παρατηρούνται και γενικότερα το 

μοναδικό ανάγλυφο της περιοχής ευθύνεται για την βλάστηση του όρους για τις 

ιδιαιτερότητες της.  (Ντάφης, 1989)

Ο Όλυμπος βρίσκεται στα σύνορα Μακεδονίας – Θεσσαλίας και αποτελεί το 

ψηλότερο βουνό της χώρας και το δεύτερο της χερσονήσου των Βαλκανίων. Η πιο 

ψηλή κορυφή του όρους είναι ο Μύτικας με υψόμετρο 2.917 μέτρα. Το σχήμα του 

όρους είναι κωνικό και το χαρακτηριστικό είναι ότι η κορυφή του βουνού απέχει σε 

οριζόντια  απόσταση  μόλις  20χλμ  από  την  θάλασσα.  Το  γεγονός  αυτό  έχει 

καθοριστική  σημασία  για  την  ιδιαίτερη  ομορφιά  και  βλάστηση  του  Ολύμπου. 

(Ντάφης, 1989)

Μερικά  από  τα  χαρακτηριστικότερα  στοιχεία  του  Ολύμπου  είναι  οι 

εκτεταμένες  κορυφογραμμές  σε  συνδυασμό  με  τις  απότομες  πλαγιές,  ενώ  η 

βλάστηση  και  το  ανάγλυφο  της  περιοχής  παρουσιάζει  μεγάλες  διαφορές  με  τις 

γειτονικές περιοχές.

Ο Όλυμπος έχει  συνολική έκταση περίπου 56.000 εκτάρια και  με ειδική 

νομοθεσία  έχει  απαγορευτεί  οποιαδήποτε  εκμετάλλευση  του  όρους  σε  έκταση 

40.000 στρεμμάτων που αποτελεί το πυρήνα του εθνικού δρυμού. (Ανδρεαδάκης 

κ.ά., 1996)

2.1.1 Κλίμα

Το κλίμα του όρους διαφέρει εξαιτίας των διαφορετικών προσανατολισμών 

των πλαγιών, του πλούσιου ανάγλυφου του όρους, την θέση της περιοχής από την 

θάλασσα με αποτέλεσμα να επικρατούν διαφορετικά μικροκλίματα στο όρος,  το 

γεγονός αυτό αποτυπώνεται όπως είναι φυσιολογικό και στους τύπους βλάστησης 

της κατανομής της στο όρος του Ολύμπου. 

Σε γενικές γραμμές το κλίμα είναι μεσογειακό με διάφορες διαβαθμίσεις. 

Στους πρόποδες του όρους για παράδειγμα το καλοκαίρι είναι ξηρό και θερμό ενώ ο 

χειμώνας είναι  ήπιος.  Αντίθετα,  στα ψηλότερα σημεία του Ολύμπου ο χειμώνας 

είναι παρατεταμένος και τα ετήσια κατακρημνίσματα υψηλά ενώ το καλοκαίρι είναι 

ξηρό.  Στα  υψηλότερα  σημεία  του  όρους  οι  έντονες  χιονοπτώσεις  αποτελούν 

συνηθισμένο  φαινόμενο  τους  χειμερινούς  μήνες  ενώ  παρατηρούνται  έντονες 

βροχοπτώσεις και τους καλοκαιρινούς μήνες. 

2.1.2 Χλωρίδα – Πανίδα του Ολύμπου 



Οι  έντονες  μεταβολές  του  κλίματος  και  του  ανάγλυφου  της  περιοχής 

αποτυπώνονται  όπως  είναι  λογικό  και  στην  βλάστηση  του  Ολύμπου. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στον εθνικό δρυμό παρατηρείται μια αναρχία 

στις ζώνες διαδοχής της βλάστησης, κάτι που δεν ισχύει στις γειτονικές οροσειρές 

των  Πιερίων,  του  Κάτω  Ολύμπου  και  της  Όσσας.  Τέσσερις  είναι  οι  ζώνες 

βλάστησης,  η  μεσογειακή  ζώνη,  η  ζώνη  δασών  οξιάς  –  ελάτης  και  ορεινών 

παραμεσόγειων κωνοφόρων, η ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων και η εξωδασική  ζώνη 

υψηλών ορέων. 

Στην  κατηγορία  της  μεσογειακής  ζώνης  εντάσσονται  είδη  εντάσσονται 

αείφυλλα  πλατύφυλλα  όπως  είναι  η  άρια,  η  γλιστροκουμαριά,  το  πουρνάρι,  ο 

κέδρος, η κουτσουπιά κ.α. Στην κατηγορία δασών οξιάς – ελάτης εντάσσονται η 

μαύρη  πεύκη,  η  οξιά,  η  υδρογενής  ελάτη,  η  φτελιά,  το  σφεντάμι,  ο  ίταμος,  το 

πυξάρι,  το  ευόνυμο  κ.α.  Στην  τρίτη  κατηγορία,  στην  ζώνη  των  ψυχρόβιων 

κωνοφόρων, συναντάμε την ρόμπολο. Στην τέταρτη και τελευταία κατηγορία, αυτή 

της  αλπικής  ζώνης,  συναντάμε  ένα  μωσαϊκό  λιβαδικών  οικοσυστημάτων.  Οι 

εκτάσεις  αυτές  σκεπάζονται  με  χιόνι  από  αρχές  Δεκεμβρίου  μέχρι  τον  επόμενο 

Μάιο. Στην ζώνη αυτή στην περιοχή του Ολύμπου απαντούν περισσότερα από 150 

φυτικά είδη εκ των οποίων τα μισά περίπου είναι ενδημικά των Βαλκανίων και 12 

είναι ενδημικά του όρους. (Θεωδορόπουλος κ.α.)

Όσον αφορά την πανίδα της  περιοχής  χαρακτηρίζεται  από την παρουσία 

σπουδαίων, σπάνιων και απειλούμενων ειδών. Παρόλο που μέχρι σήμερα δεν έχουν 

γίνει  συστηματικές  μελέτες  στην  περιοχή,  υπάρχουν  περισσότερα  από  32 

θηλαστικά,  μερικά  από τα  σπουδαιότερα  είναι  το  αγριοκάτσικο,  το  ζαρκάδι,  το 

αγριογούρουνο,  η  αγριόγατα,  το  κουνάβι,  κ.α.  Σπουδαίος  είναι  ωστόσο  και  ο 

αριθμός πτηνών που απαντούν στην περιοχή μιας και εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 

110  είδη.  Τα  πιο  σημαντικά  είδη  πτηνών  της  περιοχής  είναι  το  διπλοσάϊνο,  ο 

σταυραετός, ο πετρίτης, ο σχιζαετός, ο γίπας κ.α.

2.2 Ο Εθνικός Δρυμός του Παρνασσού

Ο Εθνικός Δρυμός του Παρνασσού ιδρύθηκε μαζί με τον Εθνικό Δρυμό του 

Ολύμπου το 1938 με βάση το βασιλικό διάταγμα  25.7.1938 (286/ΤΑ/1938).  Το 

μέγιστο ύψος του φτάνει τα 2.457 μέτρα  και έχει έκταση που ξεπερνά τα 36.000 

στρέμματα.  Η ίδρυση του εθνικού  δρυμού του Παρνασσού έγινε  με  σκοπό την 

προστασία της περιοχή, την διαχείριση και αναβάθμιση της φύσης και του τοπίου 
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ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου φυσικού πόρου. Η περιοχή του Παρνασσού 

διακρίνεται  για  την  οικολογική,  αισθητική,  επιστημονική,  γεωμορφολογική, 

εκπαιδευτική και πολιτιστική της αξία. http://www.parnassosnp.gr/

Ο  Παρνασσός  γεωγραφικά  βρίσκεται  ανάμεσα  στους  νομούς  Φωκίδας, 

Φθιώτιδας και Βοιωτίας. Εκτός από την σημαντική οικολογική σημασία του όρους 

αξιόλογη  είναι  και  η  ιστορία  του  μιας  και  στον  Παρνασσό  είναι  χτισμένο  το 

σημαντικότερο μαντείο της Αρχαίας Ελλάδας, το Μαντείο των Δελφών. 

Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται από δριμείς χειμώνες και δροσερά, 

μικρής διάρκειας καλοκαίρια. Οι ετήσιες κατακρημνίσεις κυμαίνονται περίπου στα 

1500 mm σε υψόμετρο 1300 μέτρων. 

Σημαντικό είναι το οικοσύστημα της περιοχής αφού φιλοξενεί πολλά και 

σπάνια  φυτικά  και  ζωικά  είδη.  Από  μελέτες  που  έχουν  γίνει  στο  παρελθόν 

καταγράφηκαν 854 taxa εκ των οποίων τα 6 είναι ενδημικά του όρους. 

2.2.1 Χλωρίδα – Πανίδα του Παρνασσού

Στο όρος του Παρνασσού συναντάμε τρεις ζώνες βλάστησης. Στην πρώτη 

κατηγορία, η μεσογειακή διάπλαση της αριάς, με σπουδαιότερα είδη τον κέδρο, την 

αγριλιά, την παιώνια του Παρνασσού, στην δεύτερη κατηγορία η υπομεσογειακή 

διάπλαση με σημαντικότερα είδη το πουρνάρι, την κουτσουπιά, την κοκορεβυθιά, 

τον φράξο κ.α. στην τρίτη και τελευταία κατηγορία συναντάμε την ορομεσογειακή 

διάπλαση της Κεφαλληνιακή ελάτης και της μαύρης πεύκης. Στην τελευταία ζώνη 

ανήκουν τα περισσότερα ενδημικά είδη του όρους. 

Ο  Παρνασσός  δεν  χαρακτηρίζεται  από  πλούσια  πανίδα  μιας  και 

απουσιάζουν μεγάλα θηλαστικά, δεν μπορούμε όμως να πούμε το ίδιο και για την 

ορνιθοπανίδα. http://www.parnassosnp.gr

2.3 Ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας

Η Πάρνηθα βρίσκεται βόρεια – βορειανατολικά του νομού Αττικής και σε 

απόσταση περίπου 40 χιλιόμετρα από την Αθήνα και έχει συνολική έκταση περίπου 

300 τ.χ.  Η υψηλότερη κορυφή του βουνού φτάνει τα 1413 μέτρα και ονομάζεται 

Καραβόλα.  Το  ανάγλυφο  της  Πάρνηθας  είναι  έντονο  και  εμφανίζει  πληθώρα 

τοπίων, συναντάμε από ήπιες γεωμορφές, όπως είναι τα λιβάδια και οι κοιλάδες 

μέχρι χαράδρες και φαράγγια. 

Η Πάρνηθα  αποτελεί  ένα  σπουδαίο  οικοσύστημα και  η  γεωγραφική  του 

θέση, το καθιστά ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου της πρωτεύουσας. Αυτός είναι 
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ένας  πολύ σημαντικός λόγος για την προστασία της  περιοχής  και  την καλύτερη 

διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.  

Η  Πάρνηθα  από  γεωλογική  άποψη  ανήκει  στη  ζώνη  της  Ανατολικής 

Ελλάδας  και  τα  πετρώματα  της  είναι  ιζηματογενή.  Το  μεγαλύτερο  μέρος  του 

ορεινού  όγκου  αποτελείται  από  ασβεστόλιθους,  ενώ  στις  κορυφές  του  βουνού 

επικρατούν σχιστόλιθοι και χαλαζίτες.

Το  κλίμα  του  όρους  της  Πάρνηθας  εξαιτίας  του  υψομέτρου  και  του 

ιδιαίτερου  ανάγλυφου  που  εμφανίζει  σημαντικές  διαφορές  από  το  κλίμα  που 

επικρατεί στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. (Αμοργιανιώτης Γ., 1997)  Χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός ότι επικρατούν διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες στα βόρια 

όρια της Πάρνηθας,  στα νότια ή τα ανατολικά.  Επίσης παρατηρείται  σημαντική 

διακύμανση όσον αφορά την σχετική υγρασία που εξαρτάται με το υψόμετρο.

Ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας ιδρύθηκε το έτος 1961με βάση το ιδρυτικό 

διάταγμα Β.Δ 644/61, με σκοπό την προστασία, τη διατήρηση της χλωρίδας και της 

πανίδας  καθώς  επίσης  και  της  ανάδειξης  της  περιοχής.  Ο  δρυμός  έχει  έκταση 

περίπου  260.000  στρέμματα  και  αποτελείται  από  τον  πυρήνα,  ο  οποίος 

καταλαμβάνει  την  κεντρική περιοχή  του δρυμού και  την  περιφερειακή ζώνη.  Ο 

πυρήνας του δρυμού έχει έκταση 38.000 στρέμματα, ενώ η περιφερειακή του ζώνη 

έχει έκταση 212.000 στρέμματα. 

Το  1969  μετά  από  απόφαση  του  Υπουργείου  Γεωργίας  (25638/1969)  ο 

Εθνικός  Δρυμός  της  Πάρνηθας  ανακηρύχτηκε  ως  Προστατευόμενο  Τοπίο 

εξαιρετικού  φυσικού  κάλλους,  ενώ  το  1986  η  περιοχή  χαρακτηρίστηκε  ως 

προστατευόμενη με βάση τον νόμο 1650/1986. Αργότερα με βάση την κοινοτική 

οδηγία (92/43/ΕΟΚ) η περιοχή εντάχθηκε στο Δίκτυο Natura 2000, ενώ το 2003 ο 

δρυμός απέκτησε Φορέα Διαχείρισης.  

Στην  περίπτωση  της  Πάρνηθας  στον  πυρήνα  του  Εθνικού  Δρυμού  οι 

ανθρώπινες επεμβάσεις στην φύση που υπήρχαν πριν το Προεδρικό Διάταγμα το 

1961  και  δεν  διέκοψαν  την  λειτουργία  τους  (στρατιωτικές  μονάδες,  καζίνο, 

εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες). 

Η  κήρυξη  του  Εθνικού  Δρυμού  παρά  τα  σημαντικά  μειονεκτήματα  της, 

αφού δεν κατάφερε να εντάξει στον πυρήνα το σύνολο του ορεινού όγκου, είχε σαν 

αποτέλεσμα σημαντικά οφέλη στην διατήρηση της βιοποικιλότητας του όρους και 

στην αποφυγή της περαιτέρω κατάτμησης και οικοπεδοποίησης της με αποτέλεσμα 

να παραμένει μέχρι και σήμερα ο κυριότερος βιότοπος του λεκανοπεδίου. Η μεγάλη 
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οικολογική και αισθητική αξία του αποκτά μεγαλύτερη αξία εξαιτίας της ιδιαίτερης 

γεωγραφικής θέσης του Εθνικού Δρυμού. Η Πάρνηθα αποτελεί τον σημαντικότερο 

πνεύμονα πρασίνου στο  νομό  Αττικής,  μετριάζει  το  φαινόμενο  αναστροφής  της 

θερμοκρασίας και παίζει σπουδαίο ρόλο στην ύδρευση της πρωτεύουσα. 

Ο πυρήνας 

Ο πυρήνας του δρυμού έχει έκταση 38.120 στρέμματα και καταλαμβάνει το 

δημόσιο  δάσος  της  Πάρνηθας,  τμήματα  των  δημόσιων  δασών  Φυλής  και  Άνω 

Λιοσίων, το δάσος του Ε.Ο.Τ Πάρνηθας καθώς επίσης και 12.000 στρέμματα τα 

οποία ανήκουν στην Μονή Πετράκη. Οι εκτάσεις αυτές μετά από απαλλοτριώσεις 

ανήκουν  στο  δημόσιο,  δυστυχώς  υπάρχουν  εκτάσεις  μεγάλης  οικολογικής  και 

αισθητικής  αξίας  όπως  είναι  για  παράδειγμα  το  δάσος  του  Λοιμικού  και  της 

Σαλωνίκης  τα  οποία  δεν  κατάφεραν  να  ενταχθούν  στον  πυρήνα  του  Εθνικού 

Δρυμού.  Το Προεδρικό Διάταγμα έχει  στόχο την επέκταση του πυρήνα και  την 

ενιαία διαχείριση των παραπάνω εκτάσεων. 

Περιφερειακή ζώνη

Η περιφερειακή ζώνη έχει έκταση 250.000 στρέμματα και με βάση ιδρυτικό 

διάταγμα (Β.Δ. 644/61) εντάσσεται όλη η έκταση που ανήκει στις αρμοδιότητες του 

Δασαρχείου  Πάρνηθας.  Στην  ζώνη  αυτή  εκτός  από  τον  ορεινό  όγκο 

συμπεριλαμβάνονται και αγροτικές εκτάσεις, οικισμοί και πόλεις (Δήμοι Αχαρνών 

και  Άνω Λιοσίων),  καθώς  επίσης  και  υποβαθμισμένες  εκτάσεις  (λατομία,  χώροι 

εναπόθεσης σκουπιδιών) οι οποίοι δεν δικαιολογούν την ένταξη τους στο ειδικό 

καθεστώς προστασίας ενός δρυμού. Εκτός όμως από τις υποβαθμισμένες εκτάσεις 

υπάρχουν εκτάσεις με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και με μεγάλη οικονομική σημασία 

όπου η ανθρώπινη επέμβαση είναι ελάχιστη και αυτό παίζει σπουδαίο ρόλο στην 

ισορροπία του οικοσυστήματος της περιοχής. Στην περιφερειακή ζώνη εντάσσονται 

επίσης  42.000  στρέμματα  από το  δάσος  στο  Τατόι,  το  οποίο  μετά  από  χρόνιες 

αντιδικίες  με την βασιλική οικογένεια  έχουν περιέλθει  στην δημόσια  περιουσία. 

(Αμοργιανιώτης  Γ.,  1997)  Όπως  γίνεται  αντιληπτό  το  ιδιόμορφο  μωσαϊκό  που 

συνθέτει  την  περιφερειακή  ζώνη  του  εθνικού  δρυμού  έχει  σαν  αποτέλεσμα  η 

προστασία  και  η  διαχείριση  αυτών  των  εκτάσεων  πολλές  φορές  να  γίνεται  με 

δυσκολία. 

2.3.1 Χλωρίδα – Πανίδα της Πάρνηθας



Η περιοχή της Πάρνηθας χαρακτηρίζεται από πλούσια και ποικίλη πανίδα 

και αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό οικοσύστημα του ελλαδικού χώρου. Είναι 

μια  ενδιαφέρουσα  περιοχή,  που  προστατεύει  και  διατηρεί  την  πανίδα  και  την 

χλωρίδα  ολόκληρου  του  νομού  Αττικής.  Στην  Πάρνηθα  έχουν  καταγραφεί  818 

φυτικά είδη, μερικά εκ των οποίων είναι ενδημικά ή απειλούνται με εξαφάνιση. 

Αυτός είναι ο σημαντικότερο λόγος που πολλά είδη που απαντούν στην Πάρνηθα 

προστατεύονται από τον νόμο τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο με βάση 

την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. 

Δύο  είναι  οι  κύριες  ζώνες  βλάστησης  που  απαντούν  στην  περιοχή  της 

Πάρνηθας. Η πρώτη ζώνη απαντά σε ύψος από τα 400 μέχρι τα 1000 μέτρα και  

κυριότερα φυτικά είδη την χαλέπιο πεύκη, το πουρνάρι,  το σχίνο,  την κουμαριά 

κ.α., καθώς επίσης και φρυγανικά οικοσυστήματα. Στην δεύτερη ζώνη βλάστησης 

της Πάρνηθας και σε υψόμετρο από τα 600 μέτρα μέχρι τα 1000 απαντά η ελάτη με  

κυρίαρχο φυτικό είδος την κεφαλληνιακή ελάτη, καθώς επίσης και διάφορα άλλα 

λιβαδικά φυτά. Στην ζώνη αυτή απαντούν 659 taxa. (Μελέτη αναδάσωσης 2007)

Στο σημείο αυτό θα πρέπει  να τονιστεί ότι  η Πάρνηθα παρά τις  έντονες 

ανθρωπογενείς επιδράσεις που δέχεται φιλοξενεί έναν υψηλό πληθυσμό κόκκινων 

ελαφιών (Cervus elaphus), τα οποία σε συνδυασμό με τον μικρό πληθυσμό που ζει 

στα  βουνά της  Ροδόπης  αποτελούν τον  μοναδικό  πληθυσμό  του  συγκεκριμένου 

είδους στην χώρα μας. Η παρουσία του κόκκινου ελαφιού στην Πάρνηθα οφείλεται 

στην πυρκαγιά του βασιλικού κτήματος στο Τατόι που ξέσπασε στις αρχές του 20ο 

αιώνα. Το κόκκινο ελάφι είναι το πιο ιδιαίτερο ζώο που φιλοξενεί η Πάρνηθα και με 

βάση την Κόκκινη Βίβλο ανήκει στα είδη της χώρας μας που κινδυνεύουν. Για την 

προστασία του έχει ιδρυθεί εκτροφείο στην περιοχή Παλαιοχώρι.

Εκτός από το κόκκινο ελάφι μερικά ακόμη σημαντικά είδη της πανίδας της 

Πάρνηθας  είναι  τα  εξής:  Canis aureus,  sciurus vulgaris,  Suncus etruscus,  

Crocodura leucodon,  Talpa caeca,  Lepus europeaus,  Martes foina,  Meles meles,  

Οluber gemonensis, Eryx jaculus, Natrix natrix, Lacerta trilineata, Bufo bufo. 

Από  ορνιθολογικής  απόψεως  η  Πάρνηθα  φιλοξενεί  πολλά  είδη  που 

απαντούν στις μεσογειακές χώρες καθώς επίσης και μερικά είδη που διαχειμάζουν ή 

περνούν κατά τη μεταναστευτική τους πορεία. Σε μια καταμέτρηση διαπιστώθηκε η 

παρουσία 132 ειδών πουλιών, τα 43 εκ των οποίων ζουν στο βουνό όλη τη διάρκεια 

του έτους, 28 είδη φιλοξενούνται στο όρος μόνο τους χειμερινούς μήνες, 41 είδη 

περνούν κατά τη μετανάστευση τους και 10 είδη εμφανίζουν ακανόνιστη παρουσία 
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εκτός  από  την  μεταναστευτική  περίοδο.  Ένα  από  τα  σημαντικότερα  είδη  της 

Πάρνηθας είναι το Φρυγανοτσίχαλο (Emberiza caesia), το οποίο απαντά σε χαμηλά 

υψόμετρα με φρυγανική βλάστηση. Ενώ μερικά από τα είδη που αναφέρονται στην 

Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πουλιά είναι ο Φιδαετός Circaetus gallicus, ο Πετρίτης 

Falco peregrines, η δεντροσταρήθρα Lullula arborea, ο αετομάχος Lanius collurio, 

η σταχτοκεφάλα  Lanius minor, το φρυγανοτσίχλονο  Emberiza caesia (Λατσούδης 

Π., 2007)

2.4 Ο Εθνικός Δρυμός Αίνου 

Ο  Εθνικός  Δρυμός  του  Αίνου  βρίσκεται  στην  Κεφαλλονιά,  είναι  ο 

μικρότερος  από  τους  εθνικούς  δρυμούς  της  χώρας  και  ιδρύθηκε  με  στόχο  να 

προστατεύσει την καθαρότητα του ελληνικού ενδημικού ελάτου καθώς επίσης και 

τα  ενδημικά  φυτά  του  όρους.  Ο  δρυμός  έχει  έκταση  πυρήνα  σχεδόν  30.000 

στρέμματα, ιδρύθηκε το 1962 με το βουλευτικό διάταγμα 776/6-11-62, ενώ μέχρι 

σήμερα δεν υπάρχει περιφερειακή ζώνη. (Κύτρος, 1986)

Εκτός από την κεφαλληνιακή ελάτη στην περιοχή απαντούν πολλοί θάμνοι, 

μικρά δέντρα και πληθώρα φρυγάνων. Μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί 

μελέτες για την πανίδα του δρυμού. Τα θηλαστικά της περιοχής δεν παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίαρχο είδος είναι τα αγριοκάτσικα. 

2.5 Εθνικός δρυμός Λευκών Ορέων – Φαράγγι της Σαμαριάς

Ο εθνικός δρυμός των Λευκών Ορέων της Κρήτης είναι γνωστό στο ευρύ 

κοινό  με  την  ονομασία  το  Φαράγγι  της  Σαμαριάς.  Το  φαράγγι  της  Σαμαριάς 

αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα τουριστικά θέρετρα της Κρήτης, βρίσκεται στον 

νομό Χανίων και έχει μήκος 18 χλμ. Ο εθνικός δρυμός ιδρύθηκε το 1962 αργότερα 

η περιοχή τέθηκε υπό την προστασία της UNESCO (1981) με την ανακήρυξη της 

περιοχής ως «απόθεμα της βιόσφαιρας», ενώ η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ένταξε την 

περιοχή  στον  κατάλογο των  «Σημαντικών  για  την  Ορνιθοπανίδα  περιοχών» και 

στον κατάλογο του προγράμματος “CORINE” για την προστασία της χλωρίδας και 

της πανίδας της περιοχής.

Μοναδική  χαρακτηρίζεται  η  χλωρίδα  του  εθνικού  δρυμού  των  λευκών 

ορέων μιας και απαντούν περισσότερα από 450 διαφορετικά φυτικά είδη πολλά εκ 

των οποίων είναι ενδημικά. Μερικά από τα πιο σπάνια είδη φυτών του φαραγγιού 



είναι  ο  κρητικό  δίκταμος  ή  σταμόχορτο,  ο  κρητικός  έβενος,  το  ελίχρυσο,  η 

αμπελίτσα, το κεφαλάνθηρο, η λυγαριά, η κρητική παιώνια κ.α

Στο φαράγγι ζουν πολλά ενδημικά είδη πουλιών και ζώων με σπουδαιότερο 

αυτό του κρητικού αίγανου γνωστού και σαν κρι –κρι. Το κρι κρι ή αγρίμι όπως το 

αποκαλούν  οι  κάτοικοι  αποτελεί  το  μοναδικό  αντιπρόσωπο  του  είδους  Carpa 

aegarnus στην  Ευρώπη  και  εντάσσεται  στην  Σύμβαση  της  Βέρνης  για  την 

διατήρηση της  άγριας  ζωής  και  των  φυσικών  οικοτόπων της  Ευρώπης.  Επίσης, 

εντάσσεται στο Κόκκινο Βιβλίο στην κατηγορία «Κινδυνεύονται» στα Σπονδυλωτά 

της χώρας μας. Παλαιότερες έρευνες που έγιναν στην περιοχή κατέγραψαν επίσης 

69 είδη πουλιών εκ των οποίων τα 30 βρίσκουν καταφύγιο μέσα στα όρια του 

δρυμού ή πολύ κοντά στην περιοχή. Τα πιο σπουδαία είδη πουλιών που απαντούν 

στην περιοχή είναι ο γυπαετός, ο γύπας, ο πτερίτης, ο φιλάδελφος ή σπιζαετός κ.α.

2.6 Εθνικός δρυμός Οίτης  

Η  Οίτη  είναι  ένα  βουνό  της  Φθιώτιδας  ανάμεσα  στους  νομούς  της 

Φθιώτιδας και της Φωκίδας. Η ψηλότερη κορυφή της φτάνει τα 2.152 μέτρα και 

ονομάζεται  Πύργος.  Από  την  βόρεια  πλευρά  του  όρους  παρατηρείται  έντονο 

ανάγλυφο  και  ιδιαίτερα  απότομες  πλαγιές,  ενώ  καταλήγει  στην  κοιλάδα  του 

Σπερχειού. http://www.oiti.gr

Ο εθνικός δρυμός της Οίτης ιδρύθηκε το 1966 με βάση το Β.Δ 218/1966 

(ΦΕΚ 56/Α),  προκειμένου  να  προστατευτεί  η  πλούσια  χλωρίδα  και  πανίδα  της 

περιοχής. Η έκταση του υπολογίζεται στα  70.000 στρέμματα εκ των οποίων τα 

33.700 αποτελούν τον πυρήνα του εθνικού δρυμού και τα υπόλοιπα 36.300 την 

περιφερειακή ζώνη του. 

2.6.1 Χλωρίδα – Πανίδα της Οίτης

Ιδιαίτερα  πλούσιο  σε  φυτικά  είδη  είναι  το  όρος  της  Οίτης  μιας  και  σε 

προηγούμενες μελέτες καταγράφηκαν περίπου 1.150 φυτικά είδη, αν και εκτιμάται 

ότι  ο  αριθμός  τους  είναι  μεγαλύτερος.  Στο  όρος  φιλοξενεί  περίπου  το  1/5  της 

ελληνικής χλωρίδας πολλά από τα οποία είναι ενδημικά όχι μόνο της χώρας μας 

αλλά και της Βαλκανικής χερσονήσου. 

Το πιο χαρακτηριστικό είδος του δρυμού είναι τα έλατα που ανήκουν στο 

είδος  της  κεφαλληνιακής  ελάτης,  ενώ  σπουδαίος  είναι  και  ο  αριθμός  των 

πληθυσμών πλατανιών, σφενταμιών, προύνων και ιτιών. Σε χαμηλότερο υψόμετρο 
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συναντάμε  διάφορα  φυτικά  είδη  όπως  είναι  το  πουρνάρι,  η  κουμαριά  και  η 

πικροδάφνη. http://www.oiti.gr

Η πανίδα του όρους είναι ιδιαίτερα σημαντική μιας και φιλοξενεί πληθώρα 

σπάνιων ή/και απειλούμενων ειδών με βάση το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων 

Ζώων της Ελλάδας (2009). Ίσως το σπουδαιότερο θηλαστικό του όρους είναι το 

αγριόγιδο, το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία «Σχεδόν Απειλούμενα είδη για την 

Ελλάδα»  με  βάση  τα  κριτήρια  της  IUCN.  Επίσης,  από  το  2003  και  μετά  έχει 

παρατηρηθεί σποραδικά η εμφάνιση αρκούδας. 

2.7 Εθνικός δρυμός της Πίνδου

Ο εθνικός δρυμός της Πίνδου είναι γνωστός και με την ονομασία Βάλια 

Κάλντα και βρίσκεται στην οροσειρά της Πίνδου μεταξύ των νομών Γρεβενών και 

Ιωαννίνων.  Ο  εθνικός  δρυμός  ιδρύθηκε  το  1966  (Β.Δ  487/12-5-66)  και  έχει 

συνολική έκταση σχεδόν 69.000 στρέμματα εκ των οποίων τα 33.490 ανήκουν στον 

πυρήνα του. Χαρακτηριστικό αυτό του δρυμού είναι η ύπαρξη πολλών λιμνών και 

ρεμάτων. 

2.7.1 Χλωρίδα – πανίδα του δρυμού της Πίνδου

Ιδιαίτερα πλούσια είναι η χλωρίδα του εθνικού δρυμού της Πίνδου μιας και 

φιλοξενεί πληθώρα ενδημικών φυτών τόσο της χώρας μας όσο και των Βαλκανίων. 

Στον δρυμό συναντάμε μαύρη πεύκη, οξυά, το ρόμπολο σε μεγαλύτερο υψόμετρα 

καθώς επίσης και αλπικά λιβάδια, που αποτελούνται από πόες και θάμνους. 

Όσον αφορά την πανίδα του δρυμού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

καταφύγια άγριας ζωής της χώρας μας. 17 είδη θηλαστικών, 70 είδη πουλιών, 10 

είδη ερπετών και  7 είδη αμφιβίων έχουν τεθεί μέχρι σήμερα υπό προστασία στον 

εθνικό δρυμό.

Ο εθνικός  δρυμός  της  Πίνδου αποτελεί  έναν σημαντικό βιότοπο για  την 

καφέ αρκούδα, σήμερα στην περιοχή του δρυμού ζουν περίπου 15 άτομα. Μερικά 

ακόμη σπουδαία ζωικά είδη του δρυμού είναι ο λύκος, ο αγριόγατος, η βίδρα καθώς 

επίσης και το αγριόγιδο.

2.8 Εθνικός δρυμός Βίκου – Αώου

Ο  εθνικός  δρυμός  του  Βίκου  βρίσκεται  στον  νομό  Ιωαννίνων  και  πιο 

συγκεκριμένα  στην  περιοχή  Ζαγόρι.  Ο εθνικός  δρυμός  ιδρύθηκε  το  1973 (Π.Δ. 

213/20-8-73) προκειμένου να προστατευτεί το φαράγγι του Βίκου και έχει συνολική 

http://www.oiti.gr/


έκταση 156.370 στρέμματα εκ των οποίων τα 34.120 αποτελούν τον πυρήνα του 

εθνικού δρυμού και τα υπόλοιπα αποτελούν την περιφερειακή ζώνη. 

Πολλοί  χαρακτηρίζουν  το  δρυμό  του  Βίκου  ως  έναν  από  του 

σημαντικότερους γεωλογικούς σχηματισμούς της χώρας. Στον δρυμό εντάσσονται 

εκτάσεις που φιλοξενούν πολύ σπάνια και ευαίσθητα οικοσυστήματα, για τον λόγο 

αυτό δεν είναι δυνατή καμία ανθρώπινη επέμβαση. Ανεκτίμητης οικολογικής αξίας 

χαρακτηρίζουν  οι  επιστήμονες  τον  εθνικό  δρυμό  του  Βίκου  αφού  φιλοξενεί  19 

ενδημικά είδη της χώρας μας  αλλά και  πολλά άλλα που σπανίζουν ή είναι  υπό 

προστασία. 

2.8.1 Χλωρίδα – Πανίδα 

Σε  όλη  την  έκταση  του  δρυμού  απαντούν  ιτιές,  οξιές,  πλατάνια,  δρύες, 

βελανιδιές καθώς επίσης και λεύκες. Επίσης, επίσημα στον δρυμό του Βίκου έχουν 

καταγραφεί 18 είδη γερανιού, 14 είδη καμπανούλας, 43 είδη τριφυλλιού.  Επίσης 

συναντάμε και κρίνους, νάρκισσους, τουλίπα, κόκκινη παιώνια  και διάφορα είδη 

ορχιδέας. 

Όσον αφορά την πανίδα της περιοχής μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε 

εξίσου  σπουδαία,  αφού  ο  δρυμός  φιλοξενεί  133  είδη  πτηνών  και  24  είδη 

θηλαστικών  πολλά  από  τα  οποία  απειλούνται  με  εξαφάνιση  (π.χ.  αρκούδα).  Η 

ιδιαιτερότητα  αυτής  της  περιοχής  είναι  ότι  στην  περιοχή  αυτή  μπορούν  να 

συμβιώνουν μεγάλα θηλαστικά όπως είναι η αρκούδα, ο λύκος, η βίδρα, το ζαρκάδι, 

ο λύγκας, το αγριόγιδο, ο αγριόγατος κ.α.

2.9 Εθνικός δρυμός Σουνίου

Ο εθνικός δρυμός του Σουνίου ιδρύθηκε το 1974 με βάση το Π.Δ 997/30-9-

71 για να περιοριστεί η οικοπεδοποίηση της περιοχής κοντά στα μεταλλεία και τους 

αρχαιολογικούς χώρους. αποτελεί τον μικρότερο σε έκταση εθνικό δρυμό αφού ο 

πυρήνας έχει έκταση περίπου 5.200 στρέμμα, ενώ η περιφερειακή του έκταση είναι 

42.250  στρέμματα.  Αξιοσημείωτο  είναι  το  γεωλογικό,  παλαιοντολογικό  και 

μεταλλευτικό ενδιαφέρον της περιοχής. 

2.9.1 Χλωρίδα  - Πανίδα

Τα κύρια είδη που απαρτίζουν την χλωρίδα του δρυμού είναι η χαλέπιος 

πεύκη, διάφορα κυπαρισσοειδή, πόες, πουρνάρια, φρύγανα.

Η πανίδα του εθνικού δρυμού του Σουνίου δεν χαρακτηρίζεται  ιδιαίτερα 

πλούσια όσον αφορά τα είδη που φιλοξενεί. 
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2.10 Εθνικός δρυμός Πρεσπών

Ο εθνικός δρυμός των Πρεσπών ιδρύθηκε το 1974 με βάση το Προεδρικό 

Διάταγμα 46/14-1-1974 και αποτελεί τον μεγαλύτερο αλλά και τον πλουσιότερο σε 

βιοποικιλότητα  εθνικό  δρυμό  της  χώρας.  Η συνολική  έκταση  του  δρυμού είναι 

250.000 εκ των οποίων τα 50.000 αποτελούν τον πυρήνα.

Γεωγραφικά η Μεγάλη Πρέσπα ανήκει στον νομό Φλωρίνης ενώ το βόρειο 

τμήμα της Μεγάλης Πρέσπας γεωγραφικά ανήκει στην γειτονική Αλβανία και την 

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ). Η Μικρή Πρέσπα 

ανήκει στο μεγαλύτερο τμήμα της στην Ελλάδα, ενώ ένα μικρό κομμάτι στα δυτικά 

ανήκει στην Αλβανία που τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της μείωσης της στάθμης 

της το τμήμα που ανήκει στην Αλβανία τείνει να εξαφανιστεί.  

Η  Μικρή  και  η  Μεγάλη  Πρέσπα  βρίσκονται  σε  κοντινή  απόσταση  και 

χωρίζονται  μεταξύ  τους  από ένα  τμήμα  γης  με  μήκος  μόλις  4  χιλιομέτρων  και 

πλάτος 0,5 χιλιομέτρου. Ο διαχωρισμός αυτός των δύο λιμνών προέκυψε από φερτά 

υλικά του ποταμού Α. Γερμανού, ο οποίος κατεβαίνει από το όρος Βαρνούντα. 

Η  Μικρή  Πρέσπα  είναι  μια   μακρόστενη  λίμνη  με  μήκος  περίπου  13 

χιλιόμετρα και επιφάνεια που καλύπτει 48,5χλμ2 εκ των οποίων τα 5 χλμ2 ανήκουν 

στην Αλβανία. Είναι μια ρηχή λίμνη αφού το μέγιστο βάθος της Μικρής Πρέσπας 

φτάνει  περίπου τα 8,5 μέτρα,  ενώ το μέσο βάθος  της  λίμνης  είναι  τα 4 μέτρα. 

Σημαντικές εκτάσεις γύρω από την Μικρή Πρέσπα καλύπτονται με καλαμιώνες. 

Πολλές φορές κατά την χειμερινή περίοδο η λίμνη παγώνει. 



Η  Μικρή  Πρέσπα  χύνεται  στην  Μεγάλη,  αφού  η  στάθμη  της  Μεγάλης 

Πρέσπας τις περισσότερες φορές είναι χαμηλότερη. Η ροή διακόπτεται στο τέλος 

του  καλοκαιριού  και  συνεχίζεται  ξανά  με  τις  πρώτες  βροχοπτώσεις  του 

φθινοπώρου. Τα νερά της Μικρής Πρέσπας υπερχειλίζουν μέσω του ρέματος Κούλα 

στην ομώνυμη παραλία της  Μεγάλης Πρέσπας αλλά και  με υπόγεια εκφόρτιση. 

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή η τροφική κατάσταση της λίμνης αν και τα μέχρι 

τώρα δεδομένα δείχνουν μια τάση ευτροφισμού. 

Η έκταση  της  Μεγάλης  Πρέσπας  είναι  272 χλμ2,  εκ  των  οποίων  τα  38 

ανήκουν στην χώρα μας. Το μέγιστο βάθος αυτής της λίμνης είναι 55 μέτρα, ενώ το 

μέγιστο  μήκος και  πλάτος  είναι  αντίστοιχα  26 και  20  χιλιόμετρα αντίστοιχα.  Η 

Μεγάλη Πρέσπα χωρίζεται από την λίμνη Αχρίδα από τους ορεινούς όγκους του 

Ξεροβουνίου και της Galichica. Ωστόσο οι ορεινοί αυτοί όγκοι δεν εμποδίζουν τις 

λίμνες  να  επικοινωνούν  υπόγεια  μέσα  από  υπόγειες  διόδους  (κατακόβες) 

μεταφέροντας ποσότητες  νερού από την Μεγάλη Πρέσπα στην Αχρίδα,  η οποία 

βρίσκεται υψομετρικά 160 μέτρα χαμηλότερα και στην συνέχεια στην Αδριατική 

θάλασσα  μεταβάλλοντας  έτσι  συχνά  την  στάθμη  των  υδάτων.  Τις  τελευταίες 

δεκαετίες  χαρακτηριστική είναι  η μείωση της στάθμης της λίμνης που μπορεί ο 

καθένας  μας  να  παρατηρήσει  αρκεί  να  προσέξει  την  ανοιχτόχρωμη  ζώνη  στα 

απότομα βράχια της λίμνης. (Τασιούλας & Κακαράτσιου, 1997)

2.10.1 Κλίμα  
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Το κλίμα της περιοχής των Πρεσπών χαρακτηρίζεται ως ήπιο ηπειρωτικό – 

μεσοευρωπαϊκό με μεσογειακά χαρακτηριστικά οι χειμώνες είναι  ψυχροί  ενώ τα 

καλοκαίρια δροσερά. Η υγρή περίοδος διαρκεί από τον Οκτώβριο έως το Μάιο ενώ 

οι χιονοπτώσεις συνήθως εκδηλώνονται κατά την περίοδο των μηνών Δεκεμβρίου - 

Απριλίου. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι περίπου 540 mm ενώ η μέση ετήσια 

θερμοκρασία είναι περίπου 11°C.

Η ύπαρξη των λιμνών επηρεάζει το μικροκλίμα της περιοχής κάνοντας τους 

χειμώνες  ηπιότερους  παρόλο  που  πολλές  φορές  η  Μικρή  Πρέσπα  παγώνει  για 

μερικές εβδομάδες την χειμερινή περίοδο. (Τασιούλας & Κακαράτσιου, 1997)

.10.2 Γεωλογικά χαρακτηριστικά

Από  γεωτεκτονικής  άποψης  η  περιοχή  της  Υπολεκάνης  Πρεσπών 

εντάσσεται  στην Πελαγονική ζώνη.  Μάλιστα η Μικρή Πρέσπα στο μεγαλύτερο 

τμήμα της αποτελείται από κρητιδικούς κρυστάλλους, ασβεστόλιθους και σε πολλά 

σημεία από δολομίτες και γρανίτες. (Τασιούλας & Κακαράτσιου, 1997) 

Το  σύμπλεγμα  των  λιμνών  Μικρής  και  Μεγάλης  Πρέσπας  αφορά  σε 

καρστικές λίμνες, οι  οποίες αναπτύσσονται στα ανθρακικά πετρώματα, τα οποία 

απαντώνται  σε αφθονία  στο μεγαλύτερο μέρος  της  κλειστής  λεκάνης Πρεσπών. 

Ενώ μικρότερης σημασίας υδροφορίες αναπτύσσονται στους προσχωματικούς και 

ρωγματικούς  υδροφορείς.  Οι  υδροφορίες  αυτές  χρησιμοποιούνται  για  ύδρευση, 

άρδευση και κτηνοτροφική χρήση.

Η  μέγιστη  υδροφορία  στη  περιοχή  επικεντρώνεται  στα  δυτικά  όπου 

κυριαρχούν οι μακροπερατοί ασβεστολιθικοί σχηματισμοί υψηλής δυναμικότητας 

και στα ανατολικά, στο πεδινό τμήμα κοντά κυρίως στη Μεγάλη Πρέσπα, όπου 

συναντώνται  μικροπερατοί  κλαστικοί  υδροφόροι  σχηματισμοί.  Τέλος,  μικρής και 

τοπικής  σημασίας  υδροφορία  παρουσιάζεται  στο ανατολικό τμήμα της  περιοχής 

όπου  αναπτύσσεται  σε  μακροπερατούς  και  ημιπερατούς,  ρωγματώδεις 

σχηματισμούς.

2.10.3 Η Χλωρίδα των Πρεσπών

Άκρως  σημαντική  χαρακτηρίζεται  η  χλωρίδα  του  εθνικού  δρυμού  των 

Πρεσπών στην περιοχή αυτοφύονται περίπου 1.400 φυτικά είδη, σχεδόν το 25% της 

χλωρίδας της χώρας μας αν σκεφτεί κανείς πως το σύνολο των φυτικών ειδών της 

χώρας μας είναι περίπου 6.000. 

Ίσως το σημαντικότερο φυτικό είδος της περιοχής είναι η Κενταύρια της 

Πρέσπας (Centaurea prespana), η οποία δεν απαντά σε κανένα άλλο μέρος στης 



γης. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει επίσης και το παράσιτο Phelypea prespana, 

το  οποίο  αυτοφύεται  σε  ακόμη  δύο  περιοχές  στην  χερσόνησο  των  Βαλκανίων. 

http://www.fdedp.gr/

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον εθνικό δρυμό των Πρεσπών υπάρχουν ακόμη 

36 φυτικά είδη τα οποία προστατεύονται από διεθνή καθεστώτα. Σημαντικός είναι ο 

πληθυσμός  που  απαντά  στα  υγρά  παραλίμνια  λιβάδια  από  τα  είδη  Phragmites 

communis,  Schenoplectus tabernomontani,  Iris pseudactorus, ενώ μέσα στο νερό 

ζουν και  αναπαράγονται τα είδη  Apium nodiflorum,  Myriophyllum spicatum κ.α. 

(Τασιούλας, & Κακαράτσιου, 1997)

Σε γενικές γραμμές η χλωρίδα του εθνικού δρυμού των Πρεσπών διακρίνεται σε 

έξι βασικές ζώνες οι οποίες αναλύονται παρακάτω:

• Στην  πρώτη  κατηγορία  ανήκουν  φυτικά  είδη  που  συναντάμε  στους 

υγροτόπους, τα είδη αυτά μπορεί να είναι καλάμια, νούφαρα, ραγούδια ή 

ίριδες των βάλτων (κρίνος των νερών).

• Στην δεύτερη κατηγορία  ανήκει  η  αγροτική ζώνη,  οι  γεωργικές  εκτάσεις 

δηλαδή  που  αποτελούνται  από  λιβάδια,  η  παραγωγή  των  οποίων 

χρησιμοποιείται στην κτηνοτροφία. Στην ζώνη αυτή ανήκουν και οι σπάνιοι 

νάρκισσοι και ορχιδέες της χώρας μας.

• Στη  τρίτη  κατηγορία  εντάσσεται  η  ενδιάμεση  ζώνη  μεταξύ  των 

καλλιεργειών και του δάσους, στην ζώνη αυτή τα φυτικά είδη που απαντούν 

έχουν θαμνώδη μορφή.

• Στην τέταρτη κατηγορία ανήκουν οι δασικές διαπλάσεις. Στην περίπτωση 

αυτή υπάρχουν φυτικά είδη κέδρου, οξιάς, βελανιδιάς, έλατου κ.α.

• Στην  πέμπτη  κατηγορία  ανήκουν  οι  υποαλπικοί  θαμνώτοποι  και  άλλα 

υποαλπικά  λιβάδια.  Τα  υποαλπικά  είδη  ανήκουν  στα  γένη  Festuca,  

Trifolium,  Lotus,  Campanula,  Gallium καθώς  επίσης  και  διάφορα  είδη 

ορχιδέας.

• Στην έκτη και τελευταία κατηγορία εντάσσονται τα αλπικά λιβάδια τα οποία 

βρίσκονται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1800 μέτρων και απαντούν μόνο 

ψυχροανθεκτικά αγροστώδη. 
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Η  βλάστηση  στον  εθνικό  δρυμό  των  Πρεσπών  σε  χαμηλό  υψόμετρο 

αποτελείται  από  δάση  δρυ  με  κυρίαρχα  είδη  τα  Quercus pubescens,  Quercus 
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conferta,  Quercus macedonica Quercus cerris.  Επίσης,  συναντάμε  πληθυσμούς 

σφεντάμων,  σημύδας  και  τρεμολεύκας.  Διάφορα  είδη  όπως  αυτό  του 

Βουνοκυπαρισσιού,  του κέδρου και  του αρκεύθου που συνήθως έχουν θαμνώδη 

μορφή. (Τασιούλας, & Κακαράτσιου, 1997)

Σε  μεγαλύτερα  υψόμετρα  συναντάμε  πληθυσμούς  οξιάς,  πυξάρι  καθώς 

επίσης  και  μικρός  πληθυσμός  έλατου  και  κέδρου.  Στην  περιοχή  γύρω  από  το 

εξωκλήσι  του  Αγίου  Γεωργίου  υπάρχουν  πληθυσμοί  που  ανήκουν  στα  είδη 

Juniperus foetidissima και Juniperus excels και μάλιστα είναι υπεραιωνόβια δέντρα, 

γεγονός σπάνιο για την ευρωπαϊκή ήπειρο.  

2.10.4 Η Πανίδα των Πρεσπών

Η  περιοχή  των  Πρεσπών  αποτελεί  ένα  πολύ  σημαντικό  καταφύγιο  για 

πληθώρα ζωικών οργανισμών, αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος για τον μεγάλο 

αριθμό  μελετών  που  έχουν  πραγματοποιηθεί  στην  περιοχή.  Πολύ  σημαντική 

περιοχή έχει χαρακτηριστεί από τους επιστήμονες εξαιτίας του ιδιαίτερα μεγάλου 

αριθμού πουλιών που έχουν καταγραφεί στην περιοχή. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι τα πουλιά αποτελούν σύμβολο του εθνικού δρυμού των Πρεσπών, μιας 

και η περιοχή αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για την αναπαραγωγή σπάνιων και 

απειλούμενων με εξαφάνιση πουλιών. 

Μάλιστα μέχρι σήμερα στην χώρα μας έχουν καταγραφεί περισσότερα από 

420  είδη πουλιών, εκ των οποίων τα 260 μπορεί να τα συναντήσει κανείς στην 

περιοχή  των  Πρεσπών.  Από  τα  260  είδη  πουλιών  που  έχουν  καταγραφεί  στην 

περιοχή τα 140 είδη περίπου περνούν όλο το διάστημα της ζωής τους στην περιοχή 

των  Πρεσπών  ενώ  τα  υπόλοιπα  είδη  είτε  περνούν  από  την  περιοχή  κατά  την 

μετανάστευση είτε ξεχειμωνιάζουν.

Τα είδη της ορνιθοπανίδας που απαντούν στην περιοχή των Πρεσπών ανήκουν 

σε 3 κατηγορίες.

• Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα είδη που επισκέπτονται την περιοχή με 

σκοπό να αναπαραχθούν. Μερικά από τα βασικότερα είδη που εντάσσονται 

σε αυτή την κατηγορία είναι το σκαθαροβοτηχτάρι, το οποίο επισκέπτεται 

την Μικρή Πρέσπα και ο πληθυσμός του υπολογίζεται από 10 μέχρι 100 

ζευγάρια. Ένα ακόμη σημαντικό είδος που επισκέπτεται την Μικρή Πρέσπα 

για λόγους αναπαραγωγής είναι ο πελαργός (Ciconia cicinia) με πληθυσμό 

μέχρι  10  ζευγάρια.  Ο  κορμοράνος  είναι  το  πολυπληθέστερο  είδος  που 



επισκέπτεται την περιοχή για αναπαραγωγή με πληθυσμό που ξεπερνά τα 

200 άτομα.

                              

• Στη  δεύτερη  κατηγορία  εντάσσονται  τα  πουλιά  που βρίσκουν  καταφύγιο 

στην  περιοχή  τους  χειμερινούς  μήνες,  ενώ  την  καλοκαιρινή  περίοδο 

επιστρέφουν στις βόρειες χώρες. Τα είδη που ανήκουν στην κατηγορία αυτή 

είναι  η  πάπια,  η  λαγγόνα,  ο  κύκνος  και  ο  κατανοκέφαλος  γλάρος.  Στο 

σημείο  αυτό  θα  πρέπει  να  τονιστεί  πως   η  Λαγγόνα  (Phalacrocorax 

pygmaeus)  είναι  ένα  πολύ  σπουδαίο  είδος  που  χαρακτηρίζεται  ως 

απειλούμενο είδος και βρίσκει καταφύγιο στην περιοχή.

Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmaeus)

• Στην  τελευταία  κατηγορία  ανήκουν  τα  είδη  αυτά  που  η  περιοχή  των 

Πρεσπών αποτελεί μια μικρή μόνο στάση στο ταξίδι της μετανάστευσης.

Η περιοχή των Πρεσπών αποτελούν σπουδαίο καταφύγιο για πολλά είδη 

όπως είναι ο θησαετός, ο κραυγαετός, ο σταυραετός, ο φιδαετός, ο πετρίτης και ο 

χρυσογέρακας. Επίσης, στην περιοχή βρίσκουν καταφύγιο για να αναπαραχθούν ο 

αργυροπελεκάνος  (Pelecanus crispus)  και  ο  ροδοπελεκάνος  (Pelecanus 

onocrotalus), τα είδη αυτά είναι τα μόνα που απαντούν στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ο 

αριθμός  των  ζευγαριών  των  αργυροπελεκάνων  που  φτάνουν  στην  περιοχή  των 
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Πρεσπών  για  αναπαραγωγή  κυμαίνεται  από  110  μέχρι  400  όταν  ο  συνολικός 

αριθμός των ζευγαριών σε όλη τη γη δεν υπερβαίνει τα 1400 ζευγάρια.   

  

                 Ροδοπελεκάνος  Αργυροπελεκάνος

Τις  τελευταίες  δεκαετίες  που  ολοένα  και  περισσότερα  είδη  πουλιών 

κινδυνεύουν με εξαφάνιση εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, η χώρα μας 

αποτελεί  ένα  από  τα  μεγαλύτερα  καταφύγια  ορνιθοπανίδας  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τα πιο σημαντικά είδη να είναι ο ροδοπελεκάνος,  ο αργυροπελεκάνος 

και μερικά άλλα είδη ερωδιών. 

Εκτός από την ορνιθοπανίδα η Μικρή και η Μεγάλη Πρέσπα φιλοξενούν 

πολλά είδη  ψαριών.  Στην Μικρή Πρέσπα οι  καταγραφές  των στοιχείων κάνουν 

λόγο για 13 είδη εκ των οποίων τα 11 υπήρχαν στην περιοχή των Πρεσπών ενώ 2 

είδη έχουν εισήχθησαν από την Αλβανία και εγκλιματίστηκαν στην λίμνη. Αξιόλογο 

είναι το γεγονός πως το 1/3 περίπου των ειδών ψαριών γλυκού νερού που ζουν στην 

χώρα  μας  είναι  ενδημικά,  δηλαδή  ζουν  σε  μια  συγκεκριμένη  περιοχή  και  δεν 

μπορούν να επιβιώσουν σε κανέναν άλλο τόπο στον πλανήτη. Τέτοια είδη είναι ο 

ελληνοπηγοστέος που ζει στον Σπερχειό και η μηριάνα που ζει στις Πρέσπες. 

http://www.fdedp.gr/

Μερικά από τα πιο σημαντικά είδη ψαριών γλυκού νερού που φιλοξενούν οι 

Πρέσπες  είναι  το  γριβάδι,  η  πλατίτσα,  η  μπράνα,  ο  κέφαλος  και  το  τσιρόνι. 

Ιδιαίτερα γνωστές είναι και οι ενδημικές πέστροφες της περιοχής που απαντούν στο 

ποτάμι του Αγίου Γερμανού και αποτελούν την αρχαιότερη ράτσα πέστροφας της 

χώρας μας. 

Όσον αφορά τα θηλαστικά ζώα επειδή δεν υπάρχουν συνθήκες απομόνωσης 

δεν συναντάμε στην περιοχή διαφορετικές φυλές και είδη, ωστόσο στην περιοχή 

ζουν περισσότερα από 40 είδη θηλαστικών πολλά από τα οποία είναι σπάνια και 

κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Η αρκούδα (Ursus arctos) είναι ένα σπάνιο είδος για την 
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Ευρώπη  που  όμως  συναντάμε  στην  περιοχή  των  Πρεσπών,  μερικά  ακόμη 

θηλαστικά είδη είναι ο λύκος, η βίδρα,  το αγριογούρουνο και ο αγριόγατος αλλά 

και το ζαρκάδι.   Η βίδρα είναι ένα θηλαστικό που απαντά μόνο σε καθαρούς και 

υγιούς  υγροτόπους  όπου  υπάρχει  πλούσια  τροφή  και  παρόχθια  βλάστηση.  Η 

μόλυνση του περιβάλλοντος τις τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει σε σημαντική 

μείωση του πληθυσμού της. (Τασιούλας & Κακαράτσιου, 1997)

Τη  σημασία  των  Πρεσπών  μπορούμε  να  την  καταλάβουμε  αρκεί  να 

αναλογιστούμε ως ενδέχεται να μην υπάρχει σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που απαντά τόσο μεγάλος αριθμός ζωικών ειδών ανά μονάδα επιφάνειας. 

http://www.fdedp.gr/

Οι  κλιματολογικές  συνθήκες  και  η  γεωγραφική  θέση  της  περιοχής  των 

Πρεσπών ευθύνονται για την δημιουργία άριστων συνθηκών που επιτρέπουν την 

ύπαρξη μοναδικών φυτικών και ζωικών οργανισμών. 

2.10.5  Ανθρωπογενή στοιχεία

 Ο μόνιμος πληθυσμός της Υπολεκάνης Πρεσπών με βάση τα απογραφικά 

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011 είναι 1.374 κάτοικοι, ενώ το 2001 ήταν 1.843, 

δηλαδή μείωση κατά 469 κατοίκους, που αντιστοιχεί σε μείωση του πληθυσμού της 

τάξης του 25,5%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποσοστιαία αυτή μείωση είναι πολλαπλάσια της 

αντίστοιχης (5%) που παρατηρείται την ίδια χρονική περίοδο στο σύνολο της Π.Ε. 

Φλώρινας καθώς και ότι η μείωση πληθυσμού αφορά σε όλους τους οικισμούς πλην 

των οικισμών Μηλεών και Κρυσταλλοπηγής όπου εμφανίζεται μικρή αύξηση.

2.10.6  Χρήσεις γης

Από τα πολύγωνα Ενοτήτων Ελέγχου με τον Γεωγραφικό Κωδικό Αναφοράς 

και τον κωδικό ταξινόμησης χρήσης του 2008-2009 (ΟΠΕΚΕΠΕ, ilots) προκύπτει 

ότι η Υπολεκάνη Πρεσπών καλύπτεται από αστική και γεωργική γη, βοσκότοπους, 

δασικές περιοχές, υδάτινες επιφάνειες, δρόμους και διάφορες άλλες χρήσεις εκτός 

της γεωργική.

Αναλυτικότερα  οι  δασικές  περιοχές  κυριαρχούν  σε  ποσοστό  62%  της 

έκτασης της Υπολεκάνης. Η γεωργική γη καλύπτει το 7,7% ενώ οι άλλες χρήσεις, 

εκτός γεωργικής, φτάνουν το 4,3% και οι βοσκότοποι το 1,4%. Μικρή έκταση εντός 

της Υπολεκάνης καταλαμβάνουν η αστική γη που ανέρχεται σε μόλις 0,5% και οι 
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δρόμοι σε ποσοστό 0,6%. Τέλος, σημαντικό τμήμα της Υπολεκάνης Πρεσπών που 

ανέρχεται σε 23,5% της έκτασής της, καταλαμβάνεται από υδάτινες επιφάνειες

2.10.7  Η οικονομία της περιοχής

Η οικονομία της περιοχής των Πρεσπών στηρίζεται πρωτίστως στη γεωργία 

και  δευτερευόντως  σε  κλάδους  όπως  είναι  η  αλιεία  και  ο  οικοτουρισμός.  Οι 

γεωργικές  εκτάσεις  της  περιοχής  είναι  στο  παραλίμνιο  οροπέδιο  το  οποίο 

δημιουργήθηκε μετά από προσχώσεις χειμάρρων και το γεγονός αυτό το καθιστά 

ιδιαίτερα γόνιμο. 

Η γεωργία της περιοχής

Στην περιοχή αυτή καλλιεργούνται  κατά κύριο λόγο σιτηρά αλλά και  τα 

γνωστά σε όλους μας φασόλια Πρεσπών. Τα τελευταία χρόνια οι καλλιεργούμενες 

εκτάσεις φασολιών αυξάνονται συνεχώς σε βάρος των σιτηρών, το γεγονός αυτό 

οφείλεται στην υψηλότερη τιμή που επιφέρει η καλλιέργεια φασολιού. Έτσι χρόνο 

με τον χρόνο αυξάνονται σταδιακά τα στρέμματα της καλλιέργειας φασολιού. Τα 

φασόλια της περιοχής είναι γνωστά για την υψηλή ποιότητα τους και τα ιδιαίτερα 

καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους. 

Το  πρόβλημα  από  την  γεωργία  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  η  εντατική 

καλλιέργεια  κάνει  χρήση  λιπασμάτων  και  διάφορων  φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων με στόχο την αύξηση της παραγωγής και το όσο το δυνατόν υψηλότερο 

εισόδημα  για  τον  παραγωγό  αδιαφορώντας  για  τις  δυσμενείς  επιδράσεις  στο 

περιβάλλον.  Τα θρεπτικά στοιχεία  που μεταφέρονται  με  τα λιπάσματα τα οποία 

εφαρμόζονται  στις  καλλιεργούμενες εκτάσεις  με αποτέλεσμα να οδηγούνται  στο 

υπόγειο  νερό,  επειδή  το  νερό  που  επιστρέφει  από  τις  αρδεύσεις  διηθείται 

παρασέρνοντας διαλυμένες ουσίες στα υπόγεια νερά. 

Οι πλέον επικίνδυνοι ρύποι είναι τα νιτρικά ιόντα, τα οποία έχουν μεγάλη 

ευκινησία  και  μετακινούνται  εύκολα  από  την  ακόρεστη  ζώνη  στον  υπόγειο 

υδροφόρο  ορίζοντα.  Στην  ακόρεστη  ζώνη  οι  διαλυμένες  ουσίες  κινούνται 

κατακόρυφα  προς  την  υπόγεια  στάθμη  και  στην  κορεσμένη  ζώνη  η  υδραυλική 

κλίση  προκαλεί  την  οριζόντια  κίνηση  του  υπόγειου  νερού  και  των  ρύπων  που 

περιέχονται σε αυτό. Η αλόγιστη χρήση λιπασμάτων  µε αποτέλεσμα την αύξηση 

των  νιτρικών ιόντων έχει  οδηγήσει  σε  πλήρη υποβάθμιση πολλούς  υδροφόρους 

ορίζοντες πολλές περιοχές της χώρας µας.  (Κατσαδωράκης, 1996)

Ποιοτικά οι πιο επιβλαβείς ρύποι για την υγεία του ανθρώπου, προερχόμενοι 

από τη γεωργία, είναι τα νιτρικά ιόντα, τα οποία κινούνται με μεγάλη ευκολία με το 



νερό που διηθείται στους υπόγειους υδροφορείς. Η άρδευση και η εφαρμογή των 

λιπασμάτων ανόργανου αζώτου φαίνεται ότι συντελούν στην ταχύτατη αύξηση των 

νιτρικών σε πολλές αγροτικές περιοχές. Αλλά αύξησή τους μπορεί να παρατηρηθεί 

και σε μη αρδευόμενες περιοχές με οργανικά εδάφη. Σ’ αυτή την περίπτωση τα 

νιτρικά απελευθερώνονται κατά την ανοργανοποίηση των φυτικών υπολειμμάτων 

και των ζωικών αποβλήτων που ενσωματώνονται στο έδαφος. 

Με την εφαρμογή των λιπασμάτων στο έδαφος,  που συνήθως περιέχουν 

ανόργανα στοιχεία,  προκαλείται αύξηση των λιπασματικών στοιχείων στο εδαφικό 

διάλυμα.  Τα  φυτοφάρμακα  (εντομοκτόνα,  ζιζανιοκτόνα,  παρασιτοκτόνα)  που 

χρησιμοποιούνται  εντατικά  στη  γεωργία  τις  τελευταίες  δεκαετίες  αποτελούν 

σημαντικούς ρύπους για τα υπόγεια νερά. Σημαντικό ρόλο για τη σοβαρότητα της 

ρύπανσης από τα αγροχημικά αποτελεί  η  τοξικότητα,  η  ποσότητα και  ο  χρόνος 

παραμονής της ουσίας στο έδαφος καθώς και ο τρόπος εφαρμογής τους στο έδαφος.

Η κτηνοτροφία της περιοχής

Ιδιαίτερα  σημαντική  χαρακτηρίζεται  η  κτηνοτροφία  της  περιοχής  κυρίως 

στις περιοχές γύρω από τις λίμνες εξαιτίας  του ρόλου που έχει διαδραματίσει στην 

διαμόρφωση  του  τοπίου.  Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  χωρίς  την  κτηνοτροφική 

δραστηριότητα της περιοχής δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν πελεκάνοι, ερωδιοί, 

χουλιαρομύτες και άλλα σημαντικά για την περιοχή είδη. 

Η βόσκηση των αγελάδων της περιοχής στα καλάμια είχε σαν αποτέλεσμα 

να περιορίζεται η εξάπλωση των καλαμιών σε βάρος των υγρών λιβαδιών. Στα υγρά 

λιβάδια  την  ανοιξιάτικη  περίοδο  αναπαράγονται  τα  ψάρια  τα  οποία  αποτελούν 

τροφή των ερωδιών, των κορμοράνων, των λαγγόνων και άλλων σπουδαίων ειδών. 

Τη σημερινή εποχή που η κτηνοτροφία κοντεύει να εκλείψει στην περιοχή 

οι  καλαμιώνες  δεν  τυγχάνουν  κάποιας  διαχείρισης  παρά  μόνο  αφήνονται  να 

επεκτείνονται εις βάρος των υγρών λιβαδιών με αποτέλεσμα να επηρεάζεται τόσο η 

αναπαραγωγική διαδικασία των ψαριών όσο και η επιτυχής διαβίωση των υδρόβιων 

πουλιών  μιας  και  είναι  φυσικό  ότι  λιγότερη  τροφή  θα  επιφέρει  μείωση  του 

πληθυσμού τους. (Κατσαδωράκης, 1996)

Η αλιεία της περιοχής

Όπως και η κτηνοτροφία έτσι και η αλιευτική δραστηριότητα της περιοχής 

ακολουθούν πτωτική τάση. Οι παραδοσιακοί ψαράδες της περιοχής εγκαταλείπουν 
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τα  καΐκια  τους  και  στρέφονται  είναι  στην  γεωργική  δραστηριότητα  είτε  στον 

οικοτουρισμό.

Η υπεραλίευση που συνέβαινε σε έντονο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια, η 

εξάπλωση των καλαμιώνων σε συνδυασμό με μια ασθένεια που είχε έρθει από την 

Σερβία προσβάλλοντας το γριβάδι και μειώνοντας σημαντικά τον πληθυσμό τους 

είχε σαν αποτέλεσμα ο πληθυσμό των ψαριών της λίμνης να έχει μειωθεί δραματικά 

συγκριτικά με το παρελθόν. 

Οι παραδοσιακοί ψαράδες της περιοχής σήμερα προμηθεύουν κατά κύριο 

λόγο τις ταβέρνες της περιοχής με φρέσκο ψάρι που πολλές φορές μάλιστα ανήκει 

στην ίδια τους την οικογένεια. 

Επίσης  μια  σημαντική  οικονομική  δραστηριότητα  που  καταγράφεται  τα 

τελευταία χρόνια είναι η καλλιέργεια μυδιών και στρειδιών στο δέλτα του ποταμού 

με σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους παραγωγούς. 

Οικοτουρισμός

Μια μορφή αειφορικού τουρισμού που αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία 

χρόνια είναι ο οικολογικός τουρισμός ή οικοτουρισμός, ο τουρισμός δηλαδή της 

φύσης ή ο φυσιολατρικός τουρισμός. Αναπτύσσεται σε οικολογικά αξιόλογες και 

επί  το  πλείστον  περιοχές  θεσμοθετημένης  περιβαλλοντικής  προστασίας  (π.χ.  σε 

περιοχές Natura) και εμπεριέχει δραστηριότητες που μπορεί να έχουν επιστημονικό 

και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 

Ο οικοτουρισμός συμπληρώνεται με περιηγήσεις / πεζοπορίες και υπαίθριες 

δραστηριότητες  που  μπορεί  να  μην  συμβάλλουν  στην  προστασία  του 

περιβάλλοντος  αλλά  προσπαθούν  να  διατηρήσουν  τις  φυσικές  περιοχές 

προωθώντας την ενεργό κοινωνικοοικονομική συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού, 

με ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τους επισκέπτες. Θα μπορούσαν για 

παράδειγμα  να  οργανώνονται  περιηγήσεις  στις  περιοχές  του  υγροτόπου  που  θα 

συνδύαζαν  το  μοναδικό  τοπίο  με  ενημέρωση  σχετικά  με  την  τεράστια  ποικιλία 

χλωρίδας  και  πανίδας  της  περιοχής,  καλλιεργώντας  παράλληλα  οικολογική 

συνείδηση στους επισκέπτες.

Στην περίπτωση των Πρεσπών μια πεζοπορία που μπορεί να ακολουθήσουν 

οι τουρίστες αφορά τον γύρω της Μικρής Πρέσπας που έχει μήκος 18 χιλιόμετρα 

και διάρκεια 6 ωρών, χωρίς ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας. Επίσης ο εθνικός δρυμός 

Πρεσπών  οργανώνει  ξεναγήσεις  στην  περιοχή  προκειμένου  οι  επισκέπτες  να 

γνωρίσουν  καλύτερα  την  περιοχή  και  μέσα  από  τα  παρατηρητήρια  πουλιών  να 



αναγνωρίσουν τα ενδημικά πουλιά της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 

ενημέρωση σχετική με  την πλούσια χλωρίδα και  πανίδα της  περιοχής  αλλά και 

περιβαλλοντική εκπαίδευση σους επισκέπτες. 

Στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει 

συμβάλει η τάση της φυγής των κατοίκων των μεγάλων πόλεων προς την ύπαιθρο 

για  μικρά  ή  μεγάλα  χρονικά  διαστήματα.  Η  μέχρι  σήμερα  εφαρμογή  του  έχει 

αναδείξει τις αξίες διατήρησης της φύσης της, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

και της συμμετοχής στα τοπικά δρώμενα. 

Ο οικοτουρισμός και γενικά ο πράσινος τουρισμός θα πρέπει να ικανοποιεί 

τις επιθυμίες των επισκεπτών επιδρώντας θετικά στον άνθρωπο, το περιβάλλον και 

την τοπική οικονομία χωρίς όμως να εξαντλούνται οι φυσικοί πόροι και χωρίς να 

καταστρέφονται τα οικοσυστήματα. 

Στην περίπτωση των Πρεσπών υπάρχουν δυνατότητες διαμονής τουριστών 

σε παραδοσιακούς ξενώνες στα Άγιος Γερμανός, Ψαράδες καθώς και στο νησάκι 

του Αγίου Αχίλλειου ωστόσο οι προσπάθειες που γίνονται από το κράτος δεν είναι 

αρκετές. 

Κεφάλαιο 3. Λειτουργίες και προστασία των παράκτιων υγροτόπων

Τον  τελευταίο  αιώνα  (κυρίως  τα  τελευταία  40  χρόνια)  η  τεχνολογική 

ανάπτυξη,  οι  μετακινήσεις  πληθυσμιακών  ομάδων,  οι  απαιτήσεις  για 

βιομηχανοποίηση  αμιγώς  αγροτικών  περιοχών,  η  κλιματική  αλλαγή,  η  χρήση 

φυτοφαρμάκων στη γεωργία, η γενικότερη αύξηση της κατανάλωσης, η τουριστική 

ανάπτυξη,  και  η  ανάγκη  για  άμεσο  κέρδος  στο  βωμό  του  οποίου  θυσιάζονται 
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περιβαλλοντικές ευαισθησίες και κοινωνικές πολιτικές έχουν σαν αποτέλεσμα, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, τα οικοσυστήματα απειλούνται. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο άνθρωπος αλλάζει την όψη της Γης, μεταμορφώνει 

την στεριά και την θάλασσα, καταστρέφει τις περιβαλλοντολογικές ισορροπίες, και 

μεταβάλλει  δραστικά το  κλίμα,  σε  τόσο  μεγάλο  βαθμό  που  ο  καθηγητής  και 

χημικός Paul J. Crutzen για να περιγράψει τις γεωλογικές αλλαγές που βρίσκονται 

σε  εξέλιξη,  ονόμασε  μεταφορικά  την  εποχή  που  διανύουμε  τώρα  ως 

«Ανθρωπόκαινο»,  θέλοντας  να  την  παρομοιάζει  με  μία  εκ  των  γεωλογικών 

περιόδων  (όπως  η  Ολόκαινος,  η  Μειόκαινος  κλπ)  κατά  την  οποία  οι  άνθρωποι 

ανταγωνίζονται τη φύση σε ότι αφορά την επίπτωση στο οικουμενικό περιβάλλον. 

Όπως  χαρακτηριστικά  αναφέρει:  «  Η  χρήση  των  πόρων  της  Γης  από  την 

ανθρωπότητα έχει αυξηθεί τόσο πολύ, που μοιάζει δικαιολογημένο να ορίσουμε 

τους περασμένους δυο αιώνες και το μέλλον ως νέα γεωλογική εποχή». Έτσι ενώ 

στο παρελθόν δεν προέκυπτε κάποια ιδιαίτερη όχληση στους υδατικούς πόρους της 

περιοχής με βάση μελέτες  ορισμένες πιο πρόσφατες κρούουν καμπανάκι κινδύνου.

Στη  χώρα  μας,  οι  λεκάνες  απορροής  παρουσιάζουν  μικρή  κλίμακα  σε 

αντίθεση  με  τια  αξιοσημείωτες  διακυμάνσεις  που  παρατηρούνται  μεταξύ 

ενδοετήσιων  και  υπερετήσιων  στα  υδρολογικά  μεγέθη  με  αποτέλεσμα  να 

μειώνονται σημαντικά οι δυνατότητες να αξιοποιηθούν τα επιφανειακά ύδατα. 

Αν σκεφτεί κανείς τις ιδανικές γεωγραφικές και κλιματικές ιδιαιτερότητες, 

της χώρας μας θα περίμενε ότι θα παρουσίαζε υψηλούς δείκτες στην κατασκευή 

μεγάλων  υδραυλικών  έργων  αξιοποίησης  υδατικών  πόρων,  συγκριτικά  με  άλλα 

ευρωπαϊκά κράτη, ωστόσο δεν παρατηρείται κάτι τέτοιο. Στο σημείο αυτό αξίζει να 

σημειωθεί ότι ο αριθμός των φραγμάτων στην Ελλάδα μόλις φτάνει τα 46 ενώ για 

παράδειγμα,  οι  αντίστοιχοι  αριθμοί  για  την  Ισπανία  είναι  1196,  στη  γειτονική 

Τουρκία 625 και στη Γαλλία 569.

Από την άλλη πλευρά, τα υπόγεια νερά (όπου υπάρχουν) όχι απλά έχουν 

αξιοποιηθεί  αλλά  μπορούμε  πούμε  ότι  σε  ορισμένες  περιοχές  έχουν  εξαντληθεί 

εξαιτίας  των  συλλογικών  ή/και  των  ιδιωτικών  γεωτρήσεων.  Η  χρήση  υπόγειων 

υδάτων έχει πολύ μικρότερο οικονομικό κόστος συγκριτικά με την αξιοποίηση των 

επιφανειακών  υδάτων  κυρίως  διότι  η  αξιοποίηση  των  δεύτερων  απαιτεί 

κατασκευαστικά έργα ταμίευσης και μεταφοράς των υδάτων.   

Για  τον  ίδιο  όμως  λόγο,  η  αξιοποίηση  των  υπόγειων  νερών  έχει  συχνά 

οδηγήσει  στην υπερεκμετάλλευση τους,  σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο του ρυθμού 



ανανέωσης των αποθεμάτων. Το φαινόμενο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σε πολλές 

παράκτιες περιοχές και νησιά, αλλά ακόμη και σε απομακρυσμένες από τη θάλασσα 

περιοχές  όπως  είναι  για  παράδειγμα  η  Θεσσαλία,  να  γίνονται  εμφανή  τα 

προβλήματα  της  υπερεκμετάλλευσης  των  υπόγειων  υδατικών  πόρων,  όπως 

ταπείνωση  στάθμης,  καθιζήσεις  εδαφών,  υφαλμύρωση  και  γενικότερα  ποιοτική 

υποβάθμιση  του  νερού  (Ελληνική  Επιτροπή  για  την  Καταπολέμηση  της 

Ερημοποίησης, 2001). 

Στα υπάρχοντα αυτά προβλήματα θα πρέπει να προστεθούν και οι μεγάλες 

δαπάνες σε ενέργεια εξαιτίας της άντλησης των υδάτων από μεγάλα βάθη. Είναι 

πολύ  δύσκολο  να  αντιμετωπιστούν  τα  προβλήματα  που  έχει  προκαλέσει  η 

υπεράντληση των υπόγειων υδάτων και ίσως χρειαστεί ακόμη και αιώνες για να 

αντιστραφεί αυτή η κατάσταση. Για τον λόγο αυτό κρίνεται επιτακτική η ανάγκη 

αυστηρά ελεγχόμενης εκμετάλλευσης των υπόγειων υδροφορέων, συνδυασμένης με 

την αξιοποίηση των επιφανειακών νερών.

Ένας  υγρότοπος  συνδυάζει  βιοτικά  και  αβιοτικά  υγροτοπικά στοιχεία  με 

αποτέλεσμα  να  δημιουργείται  ένα  μοναδικό  οικοσύστημα  που  επηρεάζεται  από 

διάφορους  παράγοντες.  Οι  σπουδαιότεροι  παράγοντες  που  καθορίζουν  το 

οικοσύστημα ενός υγρότοπου είναι η λεκάνη απορροής, η γεωγραφική θέση του 

αλλά  και  οι  κλιματολογικές  συνθήκες  της  περιοχής,  ωστόσο  ο  κυριότερος 

παράγοντας που καθορίζει έναν υγρότοπο είναι η υδρολογία του. Για παράδειγμα η 

υδρολογία του είναι αυτή είναι που καθορίζει εάν ο υγρότοπος είναι μονίμως ή 

περιοδικά κατακλυσμένος με νερό.

Υπάρχουν  διάφοροι  τρόποι  ταξινόμησης  των  υγροτόπων,  όπως  για 

παράδειγμα με βάση τη φύση των νερών, αν δηλαδή κινούνται ή είναι στάσιμα, την 

αλατότητα του νερού, τη γειτνίαση τους με τη θάλασσα, το υπόστρωμα τους, με το 

αν είναι φυσικοί ή τεχνητοί κλπ. Όπως συμπεραίνεται και από τον ορισμό τους οι 

συνδυασμοί  βιοτικών  και  αβιοτικών  υγροτοπικών  στοιχείων  είναι  πολυάριθμοί, 

οπότε  ο  κάθε  υγρότοπος  είναι  ένα  μοναδικό  οικοσύστημα  τα  γνωρίσματα  του 

οποίου εξαρτώνται από τη λεκάνη απορροής, τη συγκεκριμένη θέση στο τοπίο, το 

κλίμα και αρκετούς άλλους παράγοντες. 

Η σημασία των υγροτόπων όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι ιδιαίτερα 

σημαντική  και  μια  πιθανή  καταστροφή  τους  θα  ήταν  σημαντικότερη  από 

οποιοδήποτε άλλο οικοσύστημα. Στο παρελθόν πολλοί υγρότοποι αποξηράθηκαν 

προκειμένου να περιοριστεί η ελονοσία. Σήμερα το πρόβλημα που καλούνται να 
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αντιμετωπίσουν οι υγρότοποι δεν σχετίζεται με την αποξήρανση τους αλλά με την 

ποιοτική τους υποβάθμιση που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Τα υγροτοπικά συστήματα αντιμετωπίζουν συνεχείς και σημαντικές απειλές 

που  οδηγούν  στην  σταδιακή  ή/και  ραγδαία  υποβάθμιση  τους.  Η  σταδιακή  και 

σταθερή υποβάθμιση των υγροτόπων αποτελεί σημαντική απειλή και συντελεί στην 

ανησυχητική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. 

Από  την  έρευνα  στην  οποία  βασίστηκε  η  έκθεση  της  Ελληνικής  εταιρίας 

περιβάλλοντος και πολιτισμού προέκυψαν οι εξής συχνότερες και πλέον κρίσιμες απειλές: 

• Υποβάθμιση του υδρολογικού καθεστώτος 

• Υποβάθμιση  της  ποιότητας  των  υδάτων  από  την  εκροή  αστικών  και 

βιομηχανικών αποβλήτων, καθώς και από την απορροή αγροχημικών 

• Παράνομες αντλήσεις νερού 

• Παράνομη και  αυθαίρετη δόμηση (για λόγους οικιστικούς,  τουριστικούς, 

βιομηχανικούς και για χρήση από λαθροθήρες και λαθραλιείς) 

• Αποξηράνσεις υγροτοπικών εκτάσεων 

• Εντατικοποίηση της γεωργίας με αποτέλεσμα τη μείωση βιοτόπων 

• Ανεξέλεγκτη βόσκηση σε δάση και υγρά λιβάδια 

• Απώλεια βιοποικιλότητας 

• Μείωση έκτασης βιοτόπων από έργα μεγάλης κλίμακας 

• Παράνομες αμμοληψίες. 

• Ευτροφισμός από υδατοκαλλιέργειες 

• Παράνομη υλοτομία 

• Παράνομη αλιεία και υπεραλίευση 

• Λαθροθηρία

(Τασιούλας & Κακαράτσιου, 1997)

Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή που γίνεται ολοένα και εντονότερη τα τελευταία 

χρόνια είναι πολύ πιθανό να αυξήσει τις απώλειες στην βιοποικιλότητα των υγροτόπων 



κυρίως  σε  είδη  τα  οποία  δεν  μπορούν  να  ζήσουν  σε  άλλα  οικοσυστήματα  και  στα 

μεταναστευτικά είδη τα οποία επισκέπτονται τους υγροτόπους σε κάποιο στάδιο της ζωής 

τους. 

Γενικότερα,  οι  παράκτιοι  υγρότοποι,  τόσο  αυτοί  που  καλύπτονται  με 

βλάστηση (μαγκρόβια, αλυκές, και θαλάσσια λιβάδια φανερογάμων) όσο και αυτοί 

χωρίς  βλάστηση  (ελώδεις  και  με  άμμο  παραλίες)  χαρακτηρίζονται  ως  κρίσιμες 

μεταβατικές ζώνες (CTZs) μεταξύ του εδάφους, των οικοτόπων του γλυκού νερού 

και  της  θάλασσας.  Οι  ζώνες  αυτές  παρέχουν  ουσιαστικές  υπηρεσίες  στο 

οικοσύστημα  συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των ακτών, τη βελτίωση της 

ποιότητας των υδάτων, των αλιευτικών πόρων, και των ενδιαιτημάτων τους καθώς 

και της τροφής των αποδημητικών πουλιών και ζώων που κατοικούν στην περιοχή. 

Επίσης,  παρέχουν αισθητική  ομορφιά  και   προσφέρουν  ευκαιρίες  αναψυχής  για 

τους  επισκέπτες.  Οι  συχνές  ακραίες  διακυμάνσεις   στην  αλατότητα,  στην 

θερμοκρασία, της στάθμης του  νερού και του διαλυμένου οξυγόνου μέσα σε μία 

ενιαία περιοχή περιορίζει  τον αριθμό των ειδών σε αυτά τα περιβάλλοντα. Κατά 

συνέπεια, οι βασικές λειτουργίες του οικοσυστήματος που εκτελούνται από τα είδη 

στις  CTZs συνδέονται με σχετικά χαμηλή βιοποικιλότητα.

3.1 Αξία και λειτουργίες υγροτόπων 

Οι  υγρότοποι  αποτελούν  οικοσυστήματα  υψηλής  οικολογικής  σημασίας 

λόγω  των  πολλαπλών  λειτουργιών  τους.  Πολλές  είναι  οι  λειτουργίες  των 

υγροτόπων που ωφελούν τον  άνθρωπο έμμεσα ή άμεσα.  Τα επιφανειακά ύδατα 

έχουν την ικανότητα να εξασφαλίζουν πληθώρα αγαθών και  υπηρεσιών για την 

κοινωνία.  Μερικά τέτοια  αγαθά είναι  η  εξασφάλιση πόσιμου νερού αλλά και  η 

βιοποικιλότητα. (Green, 1996, Naiman et al., 1997)

Εκτός  από  την  ιδιότητα  των  υγροτόπων  να  εμπλουτίζουν  τον  υπόγειο 

υδροφόρο ορίζοντα περιορίζουν τις πιθανές πλημμύρες εξαιτίας της ικανότητας που 

έχουν  να  αποθηκεύουν  μεγάλες  ποσότητες  νερού  και  στην  συνέχεια  να  το 

απελευθερώνουν με αργό ρυθμό στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. (Ζαλίδης 2002)

Η  οικολογική  αξία  των  υγροτόπων  έγκειται  στην  ικανότητα  τους  να 

φιλοξενούν σπάνια φυτικά και ζωικά είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, αλλά και 

στην  υψηλή  βιοποικιλότητα  τους.  Από  τη  φύση  του  ο  υγρότοπος  αποτελεί  το 

ιδανικότερο καταφύγιο των πουλιών. Τους προσφέρει πλούσια και ποικίλη τροφή 
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(υδρόβια  φυτά,  ψάρια,  αμφίβια,  ερπετά).  Πολλούς  κατάλληλους  τόπους  για  να 

χτίσουν τις φωλιές τους, να μεγαλώσουν τα μικρά με ασφάλεια, να κουρνιάσουν και 

να αναπαυθούν. 

Σ’ έναν υγρότοπο τα πουλιά είτε κατοικούν μόνιμα είτε  μια περίοδο του 

έτους είτε τέλος αναπαύονται για ένα διάστημα κατά την διάρκεια του μεγάλου 

μεταναστευτικού  τους  ταξιδιού  από  τόπο  σε  τόπο.  Η  ποικιλία  των  ειδών  των 

πουλιών  και  η  πυκνότητα  των  πληθυσμών  τους  είναι  δείκτης  της  φυσικής 

κατάστασης του υγροτόπου. (Ζαλίδης 2002)

Τα  νερά  των  ποταμών μεταφέρουν  στον  υγρότοπο διάφορα  υλικά,  όπως 

χαλίκια, λάσπη, ρυπογόνες ουσίες. Τα επιφανειακά ύδατα όταν εισέρχονται σε έναν 

υγρότοπο  μειώνουν  την  ταχύτητα  κίνησης  τους  με  αποτέλεσμα  να  μπορούν  να 

δεσμευτούν μεγάλες ποσότητες ιζήματος που έφεραν μαζί τους από τους ποταμούς 

ή  τους  χείμαρρους.  Ο  υγρότοπος  έχει  δύο  τεράστια  φυσικά  φίλτρα  :  τους 

καλαμιώνες,  που στα επιφανειακά νερά κατακρατούν τα ξένα σωματίδια και  τα 

πετρώματα,  που  καθαρίζουν  το  νερό  πριν  φτάσει  στους  υπόγειους  υδροφόρους 

ορίζοντες.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως στα υγροτοπικά συστήματα δεσμεύεται 

ηλιακή ακτινοβολία. Τα φυτά  με το διοξείδιο του άνθρακα που απορροφούν από 

την ατμόσφαιρα,  αφ’ ενός  την  καθαρίζουν και  αφ’ ετέρου συνθέτουν οργανικές 

ενώσεις  μέσω  της  διαδικασίας  της  φωτοσύνθεσης  παράγοντας  οργανική  ύλη  η 

οποία στην συνέχεια θα καταναλωθεί από ετερότροφους οργανισμούς.  Μ’ αυτήν 

λοιπόν  την  ικανότητά  τους  τα  φυτά  γίνονται  ο  πρώτος  κρίκος  στις  τροφικές 

αλυσίδες που διαμορφώνονται στην υγροτοπική περιοχή. Τα φυτά είναι ο πρώτος 

κρίκος στις τροφικές αλυσίδες, αφού αποτελούν την τροφή των φυτοφάγων ζώων, 

που με τη σειρά τους είναι η τροφή των σαρκοφάγων.

Με τις μεγάλες υδάτινες εκτάσεις του ο υγρότοπος έχει την δυνατότητα να 

αποθηκεύει  αλλά  και  να  απελευθερώνει  θερμότητα.  Έτσι  επηρεάζει  ευνοϊκά  το 

μικροκλίμα της περιοχής. Πράγματι κοντά στους υγροτόπους δεν παρουσιάζονται 

μεγάλες  διακυμάνσεις  στις  θερμοκρασίες  ανάμεσα  στη  μέρα  και  στη  νύχτα  ή 

ανάμεσα στο καλοκαίρι και στο χειμώνα.

Όσον αφορά τα  οφέλη που προσφέρουν οι  υγρότοποι  στον  άνθρωπο θα 

πρέπει να αναφερθεί η αρδευτική αξία των υδάτων αλλά και η εκμετάλλευση τους 

για λόγους παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι 

μια παραδοσιακή μορφή ενέργειας, η οποία χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο εδώ 



και πάρα πολλά χρόνια για την παραγωγή μηχανικού έργου. Η υδροηλεκτρική ή 

υδραυλική ενέργεια, όπως λέγεται η ενέργεια του νερού, προέρχεται από το νερό 

που  ρέει  κατακόρυφα  στα  ποτάμια,  τα  ρυάκια  και  τους  χείμαρρους  όταν 

κατευθύνονται προς την θάλασσα. 

Μια  από  τις  σημαντικές  αξίες  του  υγροτόπου  είναι  οι  δυνατότητες  που 

προσφέρει για την ανάπτυξη της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας. Με τον τρόπο 

αυτό  εξελίσσεται  σ’ έναν  σημαντικό  οικονομικό  πόρο  για  τους  κατοίκους  της 

περιοχής.

Επίσης, τα υγρολίβαδα και τα χορτολίβαδα που διαμορφώνονται γύρω απ’ 

τον υγρότοπο, δημιουργούν ιδανικούς τόπους για την βοσκή αγροτικών ζώων, αφού 

εξασφαλίζουν άφθονη τροφή και νερό χειμώνα-καλοκαίρι. 

Οι υγροτόποι αποτελούν ιδανικά μέρη για εναλλακτικό τουρισμό.  Πολλές 

δραστηριότητες μπορούν ν’ αναπτυχθούν σ’ έναν υγρότοπο χωρίς να διαταράξουν 

την ισορροπία του, όπως η απόλαυση του τοπίου, η παρακολούθηση πουλιών και 

άγριων ζώων, οι εκδρομές, η φωτογράφηση, η πεζοπορία και ακόμα η επιστημονική 

έρευνα, η εκπαίδευση και η περιβαλλοντική αγωγή.

Η καθημερινότητα του ανθρώπου στα σύγχρονα αστικά κέντρα επιβάλλει 

κάποιες στιγμές στην φύση που θα προσφέρουν στον επισκέπτη ψυχική ηρεμία και 

ευκαιρίες για αναψυχή. Μάλιστα τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ολοένα και 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για την  προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση 

και συντήρηση του εναπομείναντος φυσικού περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής 

αξιοποίηση του εναπομείναντος φυσικού περιβάλλοντος. 

3.2 Καθεστώς προστασίας

    Λόγω αυτών  των σημαντικών λειτουργιών των παράκτιων υγροτοπικών 

συστημάτων,  τα διάφορα κράτη αποφάσισαν να προστατέψουν ορισμένα από αυτά, 

τα οποία θεωρούν διεθνούς σημασίας. Τα υγροτοπικά συστήματα που έχουν μεγάλη 

οικολογική σημασία προστατεύονται από:

• τη Συνθήκη Ramsar ή Συνθήκη για τους Υγροτόπους η οποία  υπογράφηκε 

το 1971 στην πόλη Ραμσάρ του Ιράν, και αποσκοπεί στην προστασία και τη 

συνετή χρήση όλων των υγροτόπων μέσω τοπικών και εθνικών δράσεων και 

διακρατικής  συνεργασίας  ως μια  συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη σε 

όλο τον κόσμο. 

 Οι κύριες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι: 
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1)  Να  οριοθετήσουν  κατάλληλους  υγροτόπους  μέσα  στα  όρια  της  εδαφικής 

επικράτειάς  τους  που  θα  περιληφθούν  σε  έναν  κατάλογο  Υγροτόπων  Διεθνούς 

Σημασίας.  

2) Να καθορίσουν και να εφαρμόσουν τέτοιο σχεδιασμό ώστε να προωθήσουν τη 

διατήρηση των υγροτόπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό και την -κατά 

το  δυνατόν-  ορθολογική  χρήση  των  υγροτόπων  εντός  της  εδαφικής  τους 

επικράτειας.

3) Να προωθήσουν την προστασία των υγροτόπων και της υδρόβιας ορνιθοπανίδας 

οριοθετώντας προστατευόμενες περιοχές σε υγροτόπους, είτε συμπεριλαμβάνονται 

είτε  όχι,  και  παρέχοντας  επαρκή  μέσα  για  την  φύλαξή  τους.  

4) Κάθε συμβαλλόμενο κράτος πρέπει να οριοθετήσει τουλάχιστον μία περιοχή που 

να συμπεριληφθεί στον κατάλογο κατά τη στιγμή που υπογράφει τη Συνθήκη. 

• Το  δίκτυο  Natura 2000  αποτελείται  από  τις  Ειδικές  Ζώνες  Διατήρησης 

σύμφωνα με την  Οδηγία 92/43/EOK και από τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας 

για τα πουλιά σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για την προστασία των 

πουλιών.  Οι  περιοχές  του  δικτύου  θα  τεθούν  υπό  καθεστώς  ειδικής 

διαχείρισης  που  θα  καθορίσει  κάθε  κράτος-μέλος  λαμβάνοντας  υπόψη 

κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. Η δημιουργία του 

δικτύου “NATURA 2000”, που αποτελεί και υποχρέωση της Ελλάδας, θα 

συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη προστασία των απειλούμενων ειδών 

και των ενδιαιτημάτων και θα αποτελέσει το βασικό μέσο για τη διατήρηση 

της  βιοποικιλότητας  και  την  γενικότερη  προστασία  του  φυσικού 

περιβάλλοντος

3.3  Υγρότοποι της Σύμβασης Ramsar

Με  βάση  την  Σύμβαση  Ramsar το  1971  υγρότοποι  χαρακτηρίζονται  οι 

περιοχές που οι συγκεντρώσεις του νερού είναι είτε φυσικές είτε τεχνητές, μόνιμες 

ή  πρόσκαιρες  με  νερό  είτε  τρεχούμενο  είτε  στάσιμο.  Οι  περιοχές  αυτές 

αποτελούνται τόσο από έλη όσο και από βάλτους αλλά μπορεί να συμπεριληφθούν 

ακόμη και θαλάσσιες περιοχές όταν το βάθος κατά την άμπωτη δεν υπερβαίνει τα 6 

μέτρα. 

Από το προοίμιο της σύμβασης γίνεται κατανοητό ότι ο πρωταρχικός στόχος 

είναι  η  καταπάτηση  και  η  οριστική  απώλεια  των  υγροτόπων,  ενώ  δευτερεύον 



στόχος της σύμβασης είναι η προστασία τους από πηγές ρύπανσης που θα επιφέρει 

υποβάθμιση της βιοποικιλότητας.

Τα γενικά στοιχεία ενός υγροτόπου περιλαμβάνουν την παρουσία νερού είτε 

στην επιφάνεια είτε στην περιοχή του ριζώματος, αλλά και η χλωρίδα της περιοχής 

είναι προσαρμοσμένη στην ύπαρξη νερού (υδροχαρή φυτά).  Τέτοιες περιοχές τις 

περισσότερες  φορές  χαρακτηρίζονται  από  εδαφολογικά  χαρακτηριστικά  που 

διαφέρουν σημαντικά από τις γειτονικές περιοχές. 

Η Συνθήκη Ραμσάρ αποτελεί την πρώτη συνθήκη σε παγκόσμιο επίπεδο, η 

οποία  αφορά  αποκλειστικά  έναν  τύπο  οικοσυστήματος,  τους  υγροτόπους 

παγκόσμιας σημασίας. Η αξία ενός υγροτόπου εξαρτάται από τα είδη των πουλιών 

που βρίσκουν καταφύγιο στον συγκεκριμένο υγρότοπο. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη συνθήκη έχει στόχο 

την καταγραφή καταλόγου με όλους τους υγρότοπους παγκόσμιας σημασίας χωρίς 

ωστόσο να περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις σχετικές με την προστασία τους για κάθε 

υγρότοπο ξεχωριστά αλλά διατάξεις που αφορούν το σύνολο των υγροτόπων μιας 

χώρας. 

Το συμβαλλόμενο κράτος έχει την υποχρέωση να προστατεύει όλους τους 

υγροτόπους της επικράτειας τους, ωστόσο σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και 

η  χώρα  μας,  έχουν  παρατηρηθεί  περιπτώσεις  το  κράτος  να  προστατεύει  του 

υγροτόπους  διεθνούς  σημασίας  αφήνοντας  τους  υπόλοιπους  υγροτόπους  του  να 

υποβαθμίζονται ποιοτικά. 

Στην χώρα μας 11 είναι οι υγρότοποι που έχουν καταχωρηθεί στην Συνθήκη 

Ραμσάρ και είναι οι εξής:

1. Το δέλτα του Έβρου

2. Η Βιστονίδα 

3. Το Πόρτο Λάγος

4. Η λίμνη Ισμαρίς

5. Το δέλτα του Νέστου

6. Οι λίμνες Βόλβη και Κορώνια

7. Η τεχνητή λίμνη Κερκίνη

8. Το δέλτα των ποταμών Αξιός, Λουδιάς και Αλιάκμονας

9. Η μικρή Πρέσπα

10. Ο κόλπος του Αμβρακικού
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11. Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και του Κοτυχίου

http://www.ramsar.org/wetland/greece

3.4 Το δίκτυο Natura 2000

Το δίκτυο Natura 2000 δημιουργήθηκε ως απάντηση στην καταστροφή και 

τον κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων της πανίδας και της χλωρίδας μετά από τις 

έντονες  ανθρωπογενείς  επιδράσεις.  Το  δίκτυο  αποτελεί  ένα  πρόγραμμα  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  που  δημιουργήθηκε  προκειμένου  μέσω  της  πολιτικής 

δέσμευσης να θεσπιστούν διαδικασίες προκειμένου να επιτευχθούν διάφοροι κοινά 

αποδεκτοί στόχοι. Το δίκτυο Natura 2000 καθιστά τα κράτη μέλη υπεύθυνα για την 

διαχείριση των περιοχών επιχειρεί να περιορίσει την περαιτέρω υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος των περιοχών αυτών. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από τόπους όπου 

απαντούν φυσικά οικοσυστήματα προκειμένου να διατηρηθούν αλλά ακόμη και να 

αποκατασταθούν.  Επειδή  οι  περιοχές  που  εντάσσονται  στο  δίκτυο  Natura 2000 

εμφανίζουν  μεγάλη  ποικιλία  ενδιαιτημάτων  δεν  υπάρχει  κάποια  τυποποιημένη 

διαδικασία  που  ακολουθείται  για  την  προστασία  των  περιοχών  αυτών.  (EKBY, 

2006)

Στόχος του προγράμματος είναι να ευνοήσει την διατήρηση των φυσικών 

οικοτύπων,  της  άγριας  πανίδας  και  χλωρίδας   με  ταυτόχρονη ανάπτυξη που θα 

πηγάζει  από  οικονομικές  και  κοινωνικές  δραστηριότητες.  Με  το  συγκεκριμένο 

δίκτυο  επιχειρείται  η  επιβίωση  των  πολύτιμων  και  απειλούμενων  ειδών  με 

διατήρηση  της  φυσικής  τους  κληρονομιάς,  την  ορθολογική  και  αειφορική 

διαχείριση των φυσικών πόρων και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μέσω 

της πρωτογενούς και της τριτογενούς παραγωγής. 

Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι οι προστατευόμενες περιοχές δεν αποτελούν 

ένα  αποκομμένο  τμήμα  αλλά  περιοχές  με  υψηλή  αξία  που  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν  για  γεωργία,  ορθολογική  χρήση  των  εδαφών,  δημιουργία 

εισοδήματος, έρευνα και εκπαίδευση ακόμη και τουρισμό. (Cruz R., 2004)

http://www.ramsar.org/wetland/greece


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος έχουν κάνει γνωστό και επίσημα 

πως  σε  πολλούς  οργανισμούς  τόσο  φυτικούς  όσο  και  ζωικούς  έχει  μειωθεί 

σημαντικά ο πληθυσμός. Αξιόλογο είναι το γεγονός πως 64 φυτικοί οργανισμοί που 

απαντούν αποκλειστικά σε χώρες της Ευρώπης έχουν ήδη εξαφανιστεί, ενώ σήμερα 

απειλούνται με εξαφάνιση το 38% ειδών πουλιών και το 45% ειδών πεταλούδας. 

Στις βόρειες χώρες της ηπείρου οι υγρότοποι έχουν μειωθεί σε ποσοστό που φτάνει 

ακόμη και το 60% τα τελευταία χρόνια.  

Η  Οδηγία  των  ενδιαιτημάτων  χαρακτηρίζει  περισσότερα  από  200  είδη 

ενδιαιτημάτων  αλλά  και  περισσότερους  από  700  φυτικούς  και  ζωικούς 

οργανισμούς.  Το  δίκτυο  Natura 2000  αποσκοπεί  στην  διατήρηση  των 

ενδιαιτημάτων και των ειδών χωρίς ωστόσο να δίνονται τυποποιημένες διαδικασίες 

για να εφαρμοστούν. Τα κράτη μέλη είναι τα ίδια υπεύθυνα για την προστασία των 

ειδών.  Οι  τρόποι  διαχείρισης  που  εφαρμοζόταν  στο  παρελθόν  χαρακτηρίζονται 

ιδιαίτερα σημαντικοί .

Το δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνει:

• Ειδικές  ζώνες  προστασίας  (Specia Protection Areas)  οι  ζώνες  αυτές 

ταξινομούνται  με  βάση   την  οδηγία  για  την  προστασία  των  Πτηνών 

(74/409/ΕΟΚ)

• Τις  ειδικές  ζώνες  διατήρησης  (Special Areas of Coservation)  οι  περιοχές 

αυτές  φιλοξενούν  φυσικά  οικοσυστήματα  με  βάση  την  οδηγία  για  τους 

οικοτόπους.

 Ωστόσο εκτός από την προστασία των οικοτόπων η οδηγία 92/43/ΕΟΚ έχει 

στόχο την ολοκληρωμένη προστασία κάποιων φυτικών και ζωικών οργανισμών. Τα 

είδη  που  προστατεύονται  έχουν  κατηγοριοποιηθεί  σε  ομάδες  με  βάση  την 

οικολογική αξία που έχει κάθε είδος ξεχωριστά.

Η συγκεκριμένη οδηγία περιλαμβάνει επίσης μέτρα τα οποία θα πρέπει να 

λαμβάνονται  για  την  διατήρηση  της  φύσης,  για  μελέτες  περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων αλλά και για την χωρική ανάπτυξη. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 

καθορίζει ειδικές ζώνες διατήρησης της φύσης θεσπίζοντας τα απαιτούμενα μέτρα 

για την προστασία της φύσης. 

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε σχέδιο ή 

έργο  που  πιθανόν  επιφέρει  αρνητικές  επιδράσεις  στους  οικοτόπους  ή  στις 
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προστατευόμενες περιοχές θα πρέπει εξετάζεται με γνώμονα τις περιβαλλοντικές 

επιδράσεις.  Τα κράτη μέλη υποχρεούνται  επίσης  να εντάξουν στις  αναπτυξιακές 

πολιτικές  τους  την  σωστή  διαχείριση  των  εκτάσεων  με  κύριο  γνώμονα  την 

διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής.  

3.5 Αρχές διαχείρισης

Η διοίκηση και η διαχείριση των περιοχών με βάση το άρθρο 15 του νόμου 

2742/1999 δίνει την δυνατότητα στο Π.Δ στις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 21 

του νόμου  1650/1986 για σύσταση φορέων διαχείρισης. Τα νομικά αυτά πρόσωπα 

υποχρεούνται  από τον  νόμο να  εδρεύουν μέσα ή σε κοντινή  απόσταση από τις 

περιοχές  που αναλαμβάνουν να προστατεύσουν.  Ενώ,  όσον αφορά την ιδιότητα 

τους είναι κοινωφελούς χαρακτήρα που εποπτεύονται από το αρμόδιο υπουργείο 

περιβάλλοντος. 

Οι  φορείς  αυτοί  ανήκουν  στην  κατηγορία  νομικών  προσώπων ιδιωτικού 

δικαίου  με  στόχο  την  διαχείριση  την  προστασία  και  την  προστασία  τόσο  των 

χερσαίων  όσο  και  των  υδάτινων  περιοχών.  Οι  περιοχές  αυτές  μπορεί  να  είναι 

υψηλής βιολογικής, οικολογικής, γεωμορφολογικής  επιστημονικής ή αισθητικής 

αξίας.

Στην περίπτωση που δεν έχουν συσταθεί φορείς διαχείρισης η ανάθεση των 

σχεδίων διαχείρισης μιας προστατευόμενης περιοχής δίνεται σε αρμόδιες δημόσιες 

υπηρεσίες, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή στα αρμόδια πανεπιστημιακά 

ιδρύματα  της  χώρας.  Την  διαχείριση  μιας  προστατευόμενης  περιοχής  μπορούν 

επίσης  να  αναλάβουν  ερευνητικά  κέντρα  δημοσίου  συμφέροντος  αλλά  και  η 

κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που στόχο έχουν την προστασία 

του περιβάλλοντος.

Η διοίκηση των φορέων διαχείρισης πραγματοποιείται  από το διοικητικό 

συμβούλιο το οποίο απαριθμεί από επτά μέχρι έντεκα μέλη, τα οποία μπορεί να 

ανήκουν στο υπουργείο περιβάλλοντος, το υπουργείο γεωργίας, σε άλλα αρμόδια 

υπουργεία ή στην περιφέρεια του προστατευόμενου αντικειμένου καθώς επίσης και 

στην τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής αλλά και σε επιστημονικές οργανώσεις που 

εδρεύουν στην περιοχή. 

Σε κάθε περίπτωση ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου έχει γνώσεις 

και  σχετικές  σπουδές  σε  θέματα  που  σχετίζονται  με  την  προστασία  του 



περιβάλλοντος και ορίζεται από το αρμόδιο υπουργείο περιβάλλοντος χωροταξίας 

και δημοσίων έργων.  

Οι  βασικές  αρχές  διαχείρισης  των  προστατευόμενων  περιοχών  είναι 

(ΥΠΕΧΩΔΕ ΙΟΥΛΙΟΣ 1997)

• Διατήρηση  και  βελτίωση  των  βασικών  οικολογικών  λειτουργιών  και 

διεργασιών  της  προστατευόμενης  περιοχής,  καθώς  και  των 

οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν τη ζωή του κάθε οργανισμού

• Διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας

• Αειφόρος  διαχείριση  των  οικοσυστημάτων  της  προστατευόμενης 

περιοχής

• Χρήση της περιοχής για την διαρκή περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 

και εκπαίδευση των πολιτών.

Σύμφωνα  με  την  διεθνή  εμπειρία  οι  κύριοι  στόχοι  διαχείρισης  μίας 

προστατευόμενης περιοχής είναι οι εξής (ΥΠΕΧΩΔΕ ΙΟΥΛΙΟΣ 1997)

• Διαφύλαξη πολύτιμων οικολογικών αξιών

• Διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος

• Εξυπηρέτηση επιστημονικών σκοπών

• Ικανοποίηση  σημαντικών  αναγκών  υπαίθριας  αναψυχής  του  σύγχρονου 

ανθρώπου

• Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού

• Παροχή χρήσιμων αγαθών

• Δημιουργία θέσεων απασχόλησης με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής 

και αναζωογόνηση της περιφέρειας

    Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι απαραίτητη η οριοθέτηση και 

η  ζωνική  διάκριση  για  τις  οποίες  θεσπίζονται  κλιμακούμενοι  περιορισμοί  στις 

χρήσεις  γης  και  στους  όρους  δόμησης,  ο  έλεγχος  δραστηριοτήτων  στις 

περιφερειακές περιοχές, η ίδρυση διαχειριστικής αρχής αρμόδιας για την εκπόνηση 

και  υλοποίηση  του  διαχειριστικού  σχεδίου  προστασίας  και  ανάδειξη  της 

προστατευόμενης περιοχής.

Την ευθύνη διαχείρισης  μίας  προστατευόμενης  περιοχής  φέρει  ο  Φορέας 

Διαχείρισης. Οι λειτουργίες του Φορέα Διαχείρισης διακρίνονται σε κύριες και σε 

υποστηρικτικές:
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Κύριες Λειτουργίες:

• Συστηματική  παρακολούθηση  φυσικού  περιβάλλοντος  και  ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων  στην  περιοχή  ευθύνη  τους,  αλλά  και  επεξεργασία 

δεδομένων με βάση τα υπάρχοντα εθνικά πρότυπα.

• Υλοποίηση Διαχειριστικών Σχεδίων

• Σχεδιασμός και προγραμματισμός έργων και δραστηριοτήτων και εξεύρεση 

πόρων, προτείνεται ο διαχείριση δημοσίων εκτάσεων που παραχωρούνται 

στον φορέα διαχείρισης όπως επίσης και η ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων 

με στόχο την εξεύρεση πόρων.

• Κατάρτιση  ενιαίου  προγράμματος  κατευθύνσεων  και  προτεραιοτήτων 

προστασίας

• Άμβλυνση των συγκρούσεων γης

• Γνωμοδότηση  για  την  έγκριση  ή  τροποποίηση  περιβαλλοντικών  όρων, 

έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους

• Φύλαξη-επόπτευση

• Ξενάγηση  και  οικοτουρισμός.  Ένας  φορέας  διαχείρισης  αναλαμβάνει  να 

ενημερώσει, να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τον τοπικό πληθυσμό αλλά 

και  τους  επισκέπτες  σε  θέματα  που  σχετίζονται  με  την  προστασία  του 

περιβάλλοντος. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που οι φορείς διαχείρισης 

έχουν ιδρύσει κέντρα πληροφόρησης στις προστατευόμενες περιοχές για την 

οργάνωση  προγραμμάτων  κατάρτισης  και  επιμόρφωσης.  Οι  φορείς 

διαχείρισης είναι επίσης αρμόδιοι για την προώθηση, την υποστήριξη αλλά 

και την οργάνωση οικοτουριστικών προγραμμάτων 

• Εκτέλεση εργασιών και έργων ανάδειξης του προστατευτέου αντικειμένου.

Υποστηρικτικές Λειτουργίες:

• Νομική υποστήριξη

• Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη

• Οργάνωση  προσωπικού,  το  προσωπικό  θα  πρέπει  να  καταρτιστεί  στις 

σχετικές  δικαστικές  και  διοικητικές  αρχές  και  όρους  για  τον  έλεγχο  της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας που ισχύουν

• Οικονομική  διαχείριση,  αναζήτηση  και  αξιοποίηση  πόρων.  Ο  φορέας 

διαχείρισης  αναλαμβάνει  την  εκπόνηση  και  εκτέλεση  εθνικών  ή 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην περιοχή ευθύνης τους



     Σε γενικές γραμμές οι φορείς διαχείρισης θα πρέπει να συνεργάζονται με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας 

τους  τοπικούς  οργανισμούς αυτοδιοίκησης,  πανεπιστημιακά ιδρύματα της  χώρας 

μας  ή  άλλων  χωρών αλλά και  όλους  τους  αρμόδιους  διεθνής  οργανισμούς  που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς αρμοδιότητας των φορέων διαχείρισης.

3.6 Οι κίνδυνοι που απειλούν τις Πρέσπες

Αν και η Πρέσπα προστατεύεται από πληθώρα συβάσεων τόσο εθνικών όσο 

και  διεθνών,  η προστασία της  στην πράξη όμως δεν έχει  κατορθωθεί  μέχρι  και 

σήμερα.  Η  πλούσια  βιοποικιλότητα  της  περιοχής,  ο  πληθυσμός  πολλών 

ορνιθολογικών ειδών μέρα με την ημέρα μειώνονται με αποτέλεσα να απειλούνται 

άμεσα με εξαφάνιση. Εκτός από τα πουλιά και ο πληθυσμός άλλων άγριων ζωικών 

ειδών  κινείται  σε  ολοένα  και  χαμηλότερα  επίπεδα.  Αντίθετα,  οι  ανθρώπινες 

δραστηριότητες  στην  περιοχή  όπως  είναι  η  λαθροθηρία,  η  λαθραλιεία  και  η 

λαθροϋλοτομία  πότε  μέχρι  σήμερα  δεν  μπόρεσαν  να  αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά. 

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με άλλες οικονομικές δραστηριότητες του 

ανθρώπου  σε  ολόκληρη  την  περιοχή  της  Πρέσπας,  μοναδικό  γεγονός  για  ια 

προστατευόμενη περιοχή, δυσχεραίνουν περαιτέρω το έργο του φορέα διαχείρισης 

της περιοχής για την προστασία και την διατήρηση των ειδών συγκριτικά με τους 

άλλους δρυμούς της χώρας.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η βόσκηση των αγελάδων της περιοχής στα 

καλάμια είχε σαν αποτέλεσμα να περιορίζεται η εξάπλωση των καλαμιών σε βάρος 

των υγρών λιβαδιών. Στα υγρά λιβάδια που την ανοιξιάτικη περίοδο αναπαράγονται 

τα ψάρια τα οποία αποτελούν τροφή των ερωδιών, των κορμοράνων, των λαγγόνων 

και άλλων σπουδαίων ειδών. 

Τη σημερινή εποχή που η κτηνοτροφία κοντεύει να εκλείψει στην περιοχή 

οι  καλαμιώνες  δεν  τυγχάνουν  κάποιας  διαχείρισης  παρά  μόνο  αφήνονται  να 

επεκτείνονται εις βάρος των υγρών λιβαδιών με αποτέλεσμα να επηρεάζεται τόσο η 

αναπαραγωγική διαδικασία των ψαριών όσο και η επιτυχής διαβίωση των υδρόβιων 

πουλιών  μιας  και  είναι  φυσικό  ότι  λιγότερη  τροφή  θα  επιφέρει  μείωση  του 

πληθυσμού τους. (Κατσαδωράκης, 1996) 

Ήδη τα αποτελέσματα αυτής  της  αλληλεπίδρασης έχουν γίνει  ορατά  με 

σημαντική μείωση του πληθυσμού των πορφυροτσικνίδων (Ardea pururea) και των 
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κυπρίνων (Cyprinus carpio), ενώ το είδος χουλιαρούτης (Platalea leucorodia) έχει 

εκλείψει από την περιοχή.

Κεφάλαιο 4.  Σχέδιο Διαχείρισης

4.1 Τι είναι το Σχέδιο Διαχείρισης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει από τις αρχές του 2000 μια νέα πολιτική για 

τη  διαχείριση  των  υδατικών  πόρων.  Βασικό  εργαλείο  προώθησης  της  νέας 

πολιτικής  είναι  η  Οδηγία  Πλαίσιο  2000/60/ΕΚ για  τα  νερά.  Η  εναρμόνιση  της 

ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ έγινε με το 

ν.3199/2003 (ΦΕΚ Α’ 280) και το π.δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α΄ 54). Με τις διατάξεις αυτές 



ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία οι βασικές έννοιες της Οδηγίας για τους 

υδατικούς  πόρους  και  ταυτόχρονα  συγκροτείται  η  νέα  διοικητική  δομή  και 

καθορίζονται οι αρμοδιότητες των επιμέρους φορέων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο 

και σε περιφερειακό.

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) δημιουργεί ένα νέο καθεστώς 

στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Κυρίαρχα χαρακτηριστικά της, μεταξύ άλλων, 

είναι η διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο Περιοχής Λεκάνης Απορροής 

Ποταμού  (ΛΑΠ),  η  οποία  περιλαμβάνει  τα  εσωτερικά  επιφανειακά  (ποταμοί, 

λίμνες),  τα  υπόγεια  ύδατα,  τα  μεταβατικά  (δέλτα,  εκβολές  ποταμών)  και  τα 

παράκτια  οικοσυστήματα,  η  επίτευξη  συγκεκριμένων  ποιοτικών  στόχων  που 

συνδέονται με την οικολογική κατάσταση των υδάτων (βιολογικοί δείκτες), καθώς 

και η διατήρηση ή η επίτευξη «της καλής κατάστασης» των υπόγειων υδατικών 

συστημάτων. 

Εισάγει για πρώτη φορά με τόσο καθαρό τρόπο την έννοια της «οικολογικής 

σημασίας» των υδάτων καθορίζοντας μια σειρά από απαραίτητες ενέργειες (π.χ. 

πρόβλεψη  περιβαλλοντικού  κόστους  χρήσης  και  θέσπιση  οικολογικών  στόχων 

ποιότητας), που θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Ο 

βασικός  στόχος  της  Οδηγίας  συνίσταται  στην  αποτροπή  της  περαιτέρω 

υποβάθμισης όλων των υδάτων και την επίτευξη «καλής κατάστασης».

Προτεραιότητα και αναγκαίο βήμα για την εφαρμογή της Οδηγίας στη χώρα 

μας είναι η κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 

των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, όπως αυτά έχουν καθορισθεί με την 

Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων της 16.07.2010. Τα Σχέδια Διαχείρισης 

Λεκανών  Απορροής  συντάσσονται  με  ευθύνη  των  αρμόδιων  αρχών  της  κάθε 

Περιοχής  Λεκάνης  Απορροής  Ποταμού  (που  αντιστοιχεί  στον  όρο  Υδατικό 

Διαμέρισμα του Άρθρου 3 του π.δ. 51/2007). 

4.2 Η περίπτωση των Πρεσπών

Τα  σχέδια  διαχείρισης  λεκάνης  απορροής  ποταμού  μπορούν  να 

συμπληρώνονται με την κατάρτιση λεπτομερέστερων προγραμμάτων και σχεδίων 

διαχείρισης  ανά  υπολεκάνη,  τομέα,  θέμα  ή  τύπο  ύδατος,  προκειμένου  να 

αντιμετωπίζονται ειδικές πτυχές της διαχείρισης των υδάτων. 

Με  βάση  τα  σχετικά  αιτήματα  των  Γενικών  Γραμματέων  των  πρώην 

κρατικών Περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, η Ειδική Γραμματεία 
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Υδάτων  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής 

ανέλαβε  την  εκπόνηση  των  Σχεδίων  Διαχείρισης  των  Υδατικών  Διαμερισμάτων 

Δυτικής Μακεδονίας (ΥΔ 09) και Κεντρικής Μακεδονίας (ΥΔ 10).

Συγκεκριμένα για την Υπολεκάνη Πρεσπών, η ομάδα μελέτης έχει έρθει σε 

επικοινωνία  με  την  Π.Ε.  Φλώρινας,  το  Δήμο  Πρεσπών,  το  Φορέα  Διαχείρισης 

Εθνικού  Πάρκου  Πρεσπών  και  την  Εταιρία  Προστασίας  Πρεσπών,  οι  οποίοι 

εξασφάλισαν για  την  ομάδα έργου πολύτιμο υλικό.  Με σκοπό την ακριβέστερη 

αποτύπωση της  υφιστάμενης  κατάστασης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις  μελών 

της  ομάδας  μελέτης  στις  Πρέσπες.  Επίσης  ελήφθησαν  από  το  σύνολο  των 

αντιπροσώπων της Υπολεκάνης Πρεσπών (Δήμος, ΦΔΕΠΠ, ΕΠΠ, επαγγελματικοί 

σύλλογοι)  επιστολές  με  παρατηρήσεις  και  σχόλια  επί  διαφόρων  θεμάτων  και 

ειδικότερα,  στις  20/2/2013 με  θέμα:  «Παρατηρήσεις  στην Έκθεση Επισκόπησης 

Σημαντικών  Ζητημάτων  Διαχείρισης  Υδάτων  (Π.1.17)  του  Υδ.  Διαμερίσματος 

Δυτικής Μακεδονίας (GR09) και στις 24/7/2013 με θέμα: «Παρατηρήσεις επί του 

κειμένου με τίτλο «Π.2.3. Προσχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού – 

Υπολεκάνη Πρεσπών της  ΛΑΠ Πρεσπών (GR01),  Υδατικό Διαμέρισμα  Δυτικής 

Μακεδονίας (GR09) (έκδοση 1.1, Μάιος 2013)», ενώ με ημερομηνία 1/11/2013 από 

το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών ελήφθησε η «Γνωμοδότηση επί 

της  Στρατηγικής  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ)  του  Σχεδίου 

Διαχείρισης των Λεκάνων Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος της 

Δυτικής Μακεδονίας (GR09)».

Λαμβάνοντας υπόψη την εναρμόνιση του Σχεδίου με άλλα Εθνικά Σχέδια 

και  Προγράμματα,  καθώς  και  τα  αποτελέσματα της  προβλεπόμενης  διαδικασίας 

διαβούλευσης, εγκρίθηκε με την ΚΥΑ υπ’ αριθμό Α.Π. οικ. 172593/24.12.2013, η 

Στρατηγική  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ)  του  Σχεδίου 

Διαχείρισης  των  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  του  Υδατικού  Διαμερίσματος 

Δυτικής Μακεδονίας (ΥΔ 09), με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις που 

τίθενται στη σχετική απόφαση, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται κατά την έγκριση, 

εξειδίκευση και υλοποίηση του Σχεδίου με μέριμνα της Αρχής Σχεδιασμού. Από 

την εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης στο σύνολο 

των εξεταζόμενων περιβαλλοντικών παραγόντων,  προέκυψε ότι δεν αναμένονται 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις.



Αντιθέτως,  στις  περισσότερες  των  περιπτώσεων,  το  προτεινόμενο 

πρόγραμμα μέτρων βελτιώνει σημαντικά την υφιστάμενη κατάσταση, είτε άμεσα 

είτε έμμεσα και συνεργαστικά, γεγονός που οφείλεται στο ότι ο σχεδιασμός του έχει 

γίνει  με  στόχο  την  αειφορία  και  την  αντιμετώπιση  των  όποιων  δυσμενών 

καταστάσεων  άπτονται της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Ως εκ τούτου, δεν 

επιβάλλονται διαφοροποιήσεις στο προτεινόμενο πρόγραμμα για την ενσωμάτωση 

της  περιβαλλοντικής  διάστασης.  Οι  διαφοροποιήσεις  που  επιβάλλονται  σε 

επιμέρους  σημεία  του  Προσχεδίου  Διαχείρισης,  βάσει  των  αποτελεσμάτων  της 

διαβούλευσης  που  διενεργήθηκε  στα  πλαίσια  της  Στρατηγικής  Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης (ΣΠΕ) καταγράφονται αναλυτικά στην ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ ενώ 

έχουν ληφθεί υπόψη και ενσωματώνονται τόσο στο ΣΔΛΑΠ ΥΔ 09 όσο και στο 

παρόν Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης όσα είναι συναφή.

4.3 Περιβαλλοντικοί στόχοι

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι ορίζονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας και αφορούν 

στα εξής:

Για τα επιφανειακά ύδατα

• την  πρόληψη  της  υποβάθμισης  της  κατάστασης  όλων  των  επιφανειακών 

υδατικών συστημάτων,

• την  αναβάθμιση  και  αποκατάσταση  όλων  τα  επιφανειακών  υδατικών 

συστημάτων με σκοπό την επίτευξη της καλής οικολογικής κατάστασης (ή 

καλού οικολογικού δυναμικού για τα ιδιαιτέρως τροποποιημένα ή τεχνητά 

υδατικά συστήματα), μέχρι το 2015,

• την  αναβάθμιση  και  αποκατάσταση  όλων  τα  τεχνητών  και  ιδιαιτέρως 

τροποποιημένων υδατικών συστημάτων με σκοπό την επίτευξη του καλού 

οικολογικού δυναμικού και της καλής χημικής κατάστασης, μέχρι το 2015,

• την εφαρμογή του άρθρου 16 της Οδηγίας (παράγραφοι 1 και 8), για την 

προοδευτική μείωση της ρύπανσης από τις ουσίες προτεραιότητας και την 

παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των εκπομπών, των απορρίψεων και των 

διαρροών επικινδύνων ουσιών προτεραιότητας.

 Για τα υπόγεια ύδατα
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• τον  περιορισμό  της  διοχέτευσης  ρύπων  στα  υπόγεια  ύδατα,  ώστε  να 

προληφθεί  η  υποβάθμιση  της  κατάστασης  όλων  των  συστημάτων  των 

υπόγειων υδάτων,

• την  προστασία,  αναβάθμιση  και  αποκατάσταση  των  υπόγειων  υδατικών 

συστημάτων, ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ της άντλησης και 

της  ανατροφοδότησης  των υπόγειων  υδάτων,  με  στόχο  την επίτευξη της 

καλής κατάστασης των υπόγειων υδάτων μέχρι το 2015,

• την  αναστροφή  κάθε  σημαντικής  και  έμμονης  ανοδικής  τάσης 

συγκέντρωσης  οιουδήποτε  ρύπου,  η  οποία  οφείλεται  σε  ανθρώπινη 

δραστηριότητα  προκειμένου  να  μειωθεί  προοδευτικά  η  ρύπανση  των 

υπόγειων  υδάτων,  αποσκοπώντας  στην  επίτευξης  της  Καλής  Ποσοτικής 

Κατάστασης και Καλής Χημικής Κατάστασης.

Για τις προστατευόμενες περιοχές

• την εφαρμογή όλων των προτύπων και  στόχων που αφορούν τα υδατικά 

συστήματα που βρίσκονται ή εντάσσονται σε προστατευόμενες περιοχές.

Σημειώνεται ότι εάν ένα συγκεκριμένο υδατικό σύστημα το αφορούν δύο ή 

περισσότεροι  από  τους  ως  άνω περιβαλλοντικούς  στόχους,  τότε  εφαρμόζεται  ο 

αυστηρότερος στόχος (Άρθρο 4, παράγραφος 2 της Οδηγίας).

Επίσης,  το  σύνολο των Βασικών Μέτρων που αναφέρονται  στο «Σχέδιο 

Διαχείρισης  των  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  του  Υδατικού  Διαμερίσματος 

Δυτικής Μακεδονίας», ισχύουν στο σύνολο του Υδατικού  Διαμερίσματος, άρα και 

για  την  Υπολεκάνη  Πρεσπών  στο  μέτρο  που  έχουν  εφαρμογή  βάσει  των 

χαρακτηριστικών της Υπολεκάνης και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα 

σε αυτήν.

Ακολουθεί  κατάλογος  των  οδηγιών  και  δράσεων  της  προαναφερόμενης 

κοινοτικής  νομοθεσίας  που  εντάσσονται  στο  Πρόγραμμα  Μέτρων  του  Ειδικού 

Σχεδίου Διαχείρισης της Υπολεκάνης Πρεσπών, με αναφορά στη σχετική Οδηγία, 

την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο και τις προγραμματιζόμενες, για κάθε μία 

από αυτές, δράσεις σε Εθνικό Επίπεδο.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί πως το σύνολο των δράσεων του 

σχεδίου διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος 

Δυτικής Μακεδονίας ισχύει στο σύνολο του Υδατικού διαμερίσματος άρα και στην 

περιοχή των Πρεσπών. Με έντονο υπογεγραμμένο χρώμα εντοπίζονται οι δράσεις 



εκείνες  στο  μέτρο  που  έχουν  εφαρμογή  σύμφωνα  με  τα  χαρακτηριστικά  της 

Υπολεκάνης και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αυτήν. 

Για την Υπολεκάνη Πρεσπών προτείνεται τελικά η εφαρμογή δώδεκα (12) 

Συμπληρωματικών  Μέτρων  εκ  των  οποίων  τα  έξι  (6)  αφορούν  στα  οριζόντια 

συμπληρωματικά μέτρα που εφαρμόζονται στο σύνολο του ΥΔ 09. Ως προς την 

κατηγοριοπόιησή τους αυτά ομαδοποιούνται ως εξής:

• 1 μέτρο εντάσσεται στην κατηγορία οικονομικά ή φορολογικά μέτρα

• 1 μέτρο κωδίκων ορθών πρακτικών

• 1 μέτρο έλεγχου απολήψεων

• 3 εκπαιδευτικά μέτρα

• 2 μέτρα έργων έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης (βέλτιστων πρακτικών

• 3 λοιπά μέτρα.

Το παρόν Σχέδιο καλείται να εφαρμοστεί μέχρι το 2015, οπότε αρχίζει η νέα 

διαχειριστική  περίοδος  (2015-2021),  με  κύκλο  προγραμματισμού  όμοιο  με  της 

πρώτης (ίδιοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα) η οποία πρέπει να αναπτυχθεί βάσει της 

εμπειρίας της παρούσας περιόδου.

Κεφάλαιο 5. Η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών

5.1 Γενικά στοιχεία για την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό την προστασία 

της περιοχής  των Πρεσπών.  Ιδρυτές της  εταιρίας  ήταν ο  Θύμιος Παπαγιάννης, 

αρχιτέκτων-χωροτάκτης  και  περιβαλλοντολόγος,  ο  Δρ  Luc  Hoffmann,  διεθνώς 

γνωστός ζωολόγος και ο Δρ Γιώργος Κατσαδωράκης, βιολόγος.  Με πρωτοβουλία 

της  οργάνωσης «φίλοι  των Πρεσπών» και  του  WWF International,  ιδρύθηκε το 

1991 η Εταιρία Προστασίας των Πρεσπών με την συμμετοχή 10 περιβαλλοντικών 

οργανώσεων.  Από  το  1991  η  Εταιρία  Προστασίας  των  Πρεσπών  συμβάλει 

αποτελεσματικά  και  συστηματικά  στην  προώθηση  της  αρμονικής  συνύπαρξης 

67



Ανθρώπου  και  Φύσης  καθώς  και  στην  βιώσιμη  ανάπτυξη  της  περιοχής. 

(http://www.spp.gr/spp/, Νικολαϊδου, 2002)

Οι  ιδρυτές της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών, σύμφωνα με το καταστατικό 

της εταιρείας είναι οι ακόλουθες οργανώσεις:

1. Το μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με έδρα την Αθήνα.

2. Η  Ελληνική  εταιρεία  για  την  προστασία  του  Περιβάλλοντος  και  της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς με έδρα την Αθήνα.

3. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης με έδρα την Αθήνα.

4. Η Ελληνική Ορθολογική εταιρεία με έδρα την Αθήνα.

5. Η αστική με κερδοσκοπική εταιρεία φίλοι των Πρεσπών με έδρα την Αθήνα.

6. Το κέντρο Πρεσπών για τη Φύση και τον Άνθρωπο με έδρα της Πρέσπες.

7. Το ίδρυμα με επωνυμία FONDATION TOUR DE VALAT POUR L’ETUDE 

LA  CONSERVATION DE LA NATURE με έδρα το BALE της Ελβετίας.

8. Η Danish Ornithology Society με έδρα την Δανία.

9. Η Royal Society for the protection of Birds με έδρα την Αγγλία.

Με  ιδιωτικό  συμφωνητικό  τροποποίησης   του  καταστατικού  της  6/12/1994 

αποχώρησε η οργάνωση «Κέντρο Πρεσπών για την Φύση και τον Άνθρωπο» και 

στην θέση της εισήλθαν οι οργανώσεις:

 Το παγκόσμιο ταμείο για την φύση Ελλάς (WWF HELLAS) με έδρα την 

Αθήνα.

 Η εταιρεία προστασίας και διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και άγριας 

ζωής με τον διακριτικό τίτλο Αρκτούρου. 

Όργανα διοίκησης της εταιρείας  Προστασίας Πρεσπών σύμφωνα με το ιδιωτικό 

συμφωνητικό  είναι  ο  πρόεδρος  και  ο  διαχειριστής  της  Εταιρείας. 

(http://www.spp.gr/spp/. Παπαμιχαήλ, 2005)

5.2 Το έργο της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών

http://www.spp.gr/spp/
http://www.spp.gr/spp/


Η διαχείριση και η προστασία των Πρεσπών ήταν οι πρωταρχικοί λόγοι της 

ίδρυσης  της  Εταιρείας  Προστασίας  Πρεσπών  (ΕΠΠ).  Από  την  ίδρυση  της  η 

εταιρεία  στοχεύει  στην  αποτελεσματική  προστασία  της  βιοποικιλότητας  της 

περιοχής και της προστασίας των άγριων ειδών, για τον λόγο αυτό προώθησε μια 

σειρά  πρωτοβουλιών  με  γνώμονα  την  αποκατάσταση  του  υγροτόπου  και  την 

διατήρηση  των  άγριων  ζωικών  οργανισμών  συμβάλλοντας  καθοριστικά  στην 

ανάπτυξη και προβολή της περιοχής. 

Σήμερα υπεύθυνος φορέας για την παρακολούθηση του υγροτόπου είναι ο 

Φορέας  Διαχείρισης  Εθνικού  Πάρκου  Πρεσπών  (ΦΔΕΠΠ),  ενώ  η  εταιρεία 

συνεργάζεται  με  τον  φορέα  εφαρμόζοντας  μια  σειρά  δράσεων  για  την 

παρακολούθηση των υδάτων, της βλάστησης και της υδρόβιας ορνιθοπανίδας. Μια 

επίσης  πολύ σημαντική δραστηριότητα της  εταιρείας  είναι  η  συμβολή της  στην 

απορρόφηση Ευρωπαϊκών Κοινοτικών κονδυλίων μέσα από διάφορα ευρωπαϊκά 

προγράμματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος όπως είναι το 

Life – Φύση.

5.3 Το πρόγραμμα Life, Life + και Life JunEx

Το  πρόγραμμα  Life είναι  στην  ουσία  ένα  οικονομικό  –  ταμείο  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  το  περιβάλλον  και  αποτελεί  το  βασικό χρηματοδοτικό 

όργανο της Ε.Ε για την άσκηση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Το πρόγραμμα Life 

ξεκίνησε  το  1992  προκειμένου  να  υποστηρίξει  την  εφαρμογή  της  Κοινοτικής 

πολιτικής και νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα LIFE έχει 

οριστεί από το Έκτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (Sixth  Action 

Programme  for  the  Environment  Decision  No  1600/2002/EC  of  the  European 

Parliament and the Council of 22 July 2002).

Το  πρόγραμμα  LIFE  αποτελείται  από  τρία  προγράμματα,  το  πρόγραμμα 

LIFE – Φύση, το πρόγραμμα LIFE – Περιβάλλον καθώς επίσης και το πρόγραμμα 

LIFE – Τρίτες χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία LIFE-Φύση έχει σκοπό να χρηματοδοτεί 

προγράμματα και δράσεις που συμβάλλουν στην εφαρμογή δύο Οδηγιών της ΕΕ: 

την 79/409 για την προστασία των Άγριων Πουλιών και των Βιοτόπων τους και την 

92/43 για την Προστασία των Οικοτόπων, αλλά και των άλλων ειδών ζώων και 

φυτών.
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Προκειμένου  να  εφαρμοστούν  οι  οδηγίες  αυτές  σε  κάθε  κράτος  μέλος 

πρέπει να ιδρυθεί το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, το Natura 2000 το οποίο 

εξετάσαμε παραπάνω. Ο Κανονισμός που θεσπίζει το Life+ είναι ο (ΕΚ) 614/2007. 

Ο κύριος στόχος του Life+ είναι  να συμβάλλει  στην εφαρμογή,  ενημέρωση και 

ανάπτυξη  της  κοινοτικής  περιβαλλοντικής  πολιτικής  και  νομοθεσίας 

συμπεριλαμβανομένης  της  ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος  σε άλλες  πολιτικές, 

συμβάλλοντας  με  τον  τρόπο  αυτό  στην  προώθηση  της  βιώσιμης  ανάπτυξης. 

(http://www.ypeka.gr)

Πιο  συγκεκριμένα,  ο  στόχος  αυτός  του  προγράμματος  έχει  να  κάνει  με 

θέματα  προτεραιότητας για τις κλιματικές αλλαγές για το περιβάλλον και την υγεία 

αλλά και την ποιότητα ζωής, τους φυσικούς πόρους και τα απόβλητα αλλά και την 

ανάδειξη  καινοτόμων  προσεγγίσεων  πολιτικής,  εργαλείων  τεχνολογιών  και 

μεθόδων.

Η διάρκεια του προγράμματος Life + ήταν από  01.01.2007 έως 31.12.2013. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι  πάνω από 2 δις € ενώ μόνο για το 2011 

ήταν 267 εκατ. €. Η κατανομή του προϋπολογισμού του  Life + είναι η εξής:

78% για χρηματοδότηση έργων, εκ των οποίων:

•  Πάνω από το 50% είναι για τη φύση και βιοποικιλότητα

• 15% στοχεύουν σε διεθνικά έργα.

(http://www.ypeka.gr, http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm)

Σήμερα έχει τεθεί σε λειτουργία το πρόγραμμα LIFE + Φύση (2013-2017) 

με  στόχο  την  αποκατάσταση  και  την  διατήρηση  του  Τύπου  Οικοτόπου 

Προτεραιότητας  9562  ¨Ελληνικά  Δάση  Αρκεύθου  (Juniperetum excelsae).  Το 

πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το χρηματοδοτικό μέσο  LIFE της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι άρκευθοι, εκτός από τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά έχουν ιδιαίτερη 

ιστορική αξία αφού έχουν γίνει αναφορές τους από την αρχαιότητα. Η χώρα μας 

είναι  το  μοναδικό  κράτος  της  Ε.Ε  που  εμφανίζεται  ο  τύπος  οικοτόπου  9562 

(Ελληνικά  δάση  Αρκεύθου)  και  μάλιστα  απαντούν  μόνο  στην  περιοχή  των 

Πρεσπών στην περιοχή ο πληθυσμός του είδους αυτού καταλαμβάνει μια έκταση 

περίπου 20,000 στρεμμάτων.  Δύο είναι  τα είδη που απαντούν στην περιοχή,  το 

http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm
http://www.ypeka.gr/
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Juniperus excelsα και το Juniperus foetidissima, τα φύλλα και των δύο ειδών είναι 

λεπτοειδή. Η σημαντικότερη διαφορά των ειδών έγκειται στο γεγονός ότι το πρώτο 

διαθέτει 3-6 σπέρματα στον καρπό του, ενώ το δεύτερο από 1 μέχρι 3.

Η σημαντικότερη απειλή που καλείται να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο 

δάσος είναι η εισβολή φυλλοβόλων πλατύφυλλων που θα επιφέρει αλλοίωση του 

φυσικού  οικότοπου  της  περιοχής.  Η ελλιπής  διαχείριση  της  περιοχής  επί  σειρά 

ετών, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή, την μείωση 

της  βόσκησης  είχαν  σαν  αποτέλεσμα  την  εισβολή  πλατύφυλλων  ειδών  στην 

περιοχή.

Το  έργο  JunEx έχει  στόχο  την  ανόρθωση,  την  αποκατάσταση  και  την 

ανάδειξη  του  δάσους  με  την  επανέναρξη  της  παραγωγικής  δραστηριότητας  της 

βόσκησης  στην  περιοχή.  Για  την  επίτευξη  αυτού  του  στόχου  έχει  επιλεχθεί  η 

επαναφορά της ελεγχόμενης βόσκησης και η επιλεκτική υλοτομία προκειμένου να 

απομακρυνθούν τα ανταγωνιστικά πλατύφυλλα είδη που θα τονώσουν την φυσική 

αναγέννηση, ενώ προτείνεται και εγκατάσταση φυταρίων που έχουν δημιουργηθεί 

από  υλικό  αναπαραγωγής  που  προέρχεται  από  την  περιοχή  των  Πρεσπών. 

(http  ://  www  .  junex  .  gr  /  index  .  php  /  el  /  to  -  programma  -  life  /  perilipsi  , 

Το  πρόγραμμα  Life έχει  συμβάλει  τόσο  στην  εφαρμογή  όσο  και  στην 

επικαιροποίηση  και  ανάπτυξη  της  κοινοτικής  περιβαλλοντικής  πολιτικής  και 

νομοθεσίας. Η σύνδεση του προγράμματος με δράσεις και εκτός ΕΕ αλλά και την 

ενίσχυση  του  προγράμματος  όσον  αφορά  την  υποστήριξη  καινοτόμων  δράσεων 

όπως ο οικοτουρισμός είναι στοιχεία που θα συμβάλουν στην βελτίωση και την 

αποτελεσματικότητα του.

(http://ec.europa.eu/environment/life/, http://www.lifecommunity.eu/ )

5.4 Κριτική της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών 

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών με τις δράσεις της συμβάλει αποτελεσμα- 

τικά στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι δράσεις της 

συμβάλουν αποτελεσματικά στην προστασία των οικότοπων άγριας ζωής και βιο-

ποικιλότητας της περιοχής.  Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών πέρα από τα περιβαλ-

λοντικά οφέλη συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και προβολή της περιοχής. 

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της δραστηριότητας της Ε.Π.Π.  αποτελεί η 

συμβολή  της στην απορρόφηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών κονδυλίων σχετικά 

με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω κοινοτικών προγραμμάτων όπως το Life 
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– Φύση. Η περιοχή της Πρέσπας με την ευρύτερη ενδοχώρα αποτελούσε ανέκαθεν 

γεωμορφολογικά και ιστορικά μια ενότητα. Η Ε.Π.Π. συμβάλει καθοριστικά στην 

προώθησης της διασυνοριακής συνεργασίας της περιοχής των Πρεσπών μεταξύ των 

τριών κρατών Αλβανίας ΠΓΔΜ και Ελλάδας μέσω συναντήσεων και συνεργασιών. 

Λαμβάνοντας  υπόψη την  αύξηση του τουρισμού στην περιοχή  αλλά και 

τους  χαμηλούς  ρυθμούς  ανάπτυξης  της  περιοχής,  μια  ευκαιρία  για  περεταίρω 

ανάπτυξη  της  εταιρείας  Προστασίας  Πρεσπών  θα  πρέπει  είναι  και  η 

δραστηριοποίηση της  στον τομέα του οικοτουρισμού έτσι  ώστε να προβληθεί  ο 

φυσικός και πολιτιστικός πλούτος της περιοχής παράλληλα με την ήπια ανάπτυξη 

της. (Θεοδωρόπουλος, 2010)

Κεφάλαιο 6. Η Διασυνοριακή Συνεργασία 

Η Πρέσπα είναι μια διασυνοριακή περιοχή, η προστασία της οποίας απαιτεί 

την αρμονική συνεργασία και τη συμμετοχή των χωρών που ανήκει της Ελλάδας 

της  Αλβανίας  και  της  Πρώην  Γιουγκουσλαβικής  της  Μακεδονίας  (ΠΓΔΜ).  Τα 

φυτικά  και  ζωικά  είδη  που  φιλοξενεί  η  περιοχή  δεν  αναγνωρίζουν  γεωγραφικά 

σύνορα,  για  τον  λόγο  αυτό  οι  περισσότερες  δράσεις  θα  πρέπει  να  γίνονται  σε 

διασυνοριακό επίπεδο. 

Οι  πρώτες  προσπάθειες  για  διασυνοριακές  ενέργειες  με  στόχο  την 

προστασία  της  περιοχής  έγιναν  το  1959.  Στο  πλαίσιο  αυτής  της  συμφωνίας 



καθορίστηκε μια ζώνη 10 χιλιομέτρων και από τις δύο πλευρές των συνόρων στις 

οποίες  επιτρεπόταν  με  κάποιους  περιορισμούς  η  ελεύθερη  κυκλοφορία  των 

πολιτών.

Ο στόχος τέτοιου είδους προγραμμάτων είναι η ανάδειξη της περιοχής, της 

αειφόρου  ανάπτυξης  στην  ευρύτερη  περιοχή  των  Βαλκανίων.  Τα  προγράμματα 

Interreg και  Phare έχουν  σχεδιαστεί  από  τις  χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 

προκειμένου  να  αναπτυχθεί  η  διασυνοριακή  επικοινωνία.  Πιο  συγκεκριμένα,  το 

πρόγραμμα  Interreg έχει σχεδιαστεί προκειμένου να βοηθήσει είτε σε εσωτερικές 

είτε  σε  εξωτερικές  συνοριακές  περιοχές  των  κρατών  μελών  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης να αντιμετωπίσουν αναπτυξιακά προβλήματα. 

Από  τη  δεκαετία  του  1980  και  έπειτα  η  διασυνοριακή  συνεργασία  των 

χωρών αναπτύχθηκε σημαντικά, η διάλυση ωστόσο της Πρώην Γιουγκοσλαβίας και 

οι αντιπαραθέσεις της με την χώρα μας δυσκόλεψαν το σχεδιασμό διασυνοριακών 

δράσεων κατά την έναρξη του προγράμματος Interreg II Ελλάδα – ΠΓΔΜ.

Το πρόγραμμα Interreg IIΙ Α Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2000-2006 με την απόφαση Ε 

(2002) 118/19-03-2002 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντάσσει στην δράση του τους 

νομούς Κιλκίς, Φλωρίνης, Πέλλας και Θεσσαλονίκης της χώρας μας και 25 δήμους 

της ΠΓΔΜ μεταξύ των οποίων και του δήμου Μοναστηρίου.

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα  Interreg IIΙ Α Ελλάδα – ΠΓΔΜ σε γενικές 

γραμμές  στοχεύει  στην   αειφόρο  ανάπτυξη  της  περιοχής  με  την  βελτίωση  της 

ασφάλειας  των  συνόρων,  την  ανάπτυξη  της  περιοχής  με  την  προώθηση  της 

απασχόλησης αλλά και την αναβάθμιση της περιοχής που οφείλεται σε κοινωνικές, 

πολιτιστικές, περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Τέσσερις είναι οι Άξονες Προτεραιότητας για το πρόγραμμα  Interreg IIΙ Α 

Ελλάδα – ΠΓΔΜ. Ο πρώτος Άξονας σχετίζεται με τις Διασυνοριακές Υποδομές, ο 

δεύτερος άξονας σχετίζεται  με την οικονομική ανάπτυξη και την προώθηση της 

απασχόλησης στην περιοχή, ο τρίτος άξονας  την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων  της  περιοχής  και  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  ενώ  ο  τέταρτος 

άξονας αφορά την τεχνική βοήθεια.

Το πρόγραμμα στοχεύει  στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος μέσα 

από ενημέρωση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και από τα 

δύο  κράτη.  Η  εφαρμογή  του  προγράμματος  στοχεύει  επίσης  στην  αύξηση  του 

αριθμού  των  τουριστών  ενισχύοντας  ταυτόχρονα  τον  εναλλακτικό  τουρισμό. 
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Επίσης,  μέσα  από  αυτό  το  πρόγραμμα  επιτυγχάνεται  μια  πιο  αποτελεσματική 

συνεργασία των δύο κρατών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον αλλά και στην 

αποτελεσματικότερη διάχυση της τεχνογνωσίας για την προστασία της περιοχής. 

    Μερικές  από  τις  προτάσεις  που  έχουν  κατατεθεί  για  την  διασυνοριακή 

συνεργασία στα πλαίσια του προγράμματος Interreg III A Ελλάδα – ΠΓΔΜ είναι οι 

εξής:

• Η προστασία ανάδειξη και διαχείριση των ορεινών όγκων του Ν. Φλώρινας 

μέσω  των  διεθνών  διασυνοριακών  και  τοπικών  μονοπατιών.  Ο  φορέας 

υποβολής αυτής της πρότασης είναι η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Φλωρίνης, 

ενώ ο στόχος  της  είναι  η  βελτίωση και  η  ανάδειξη των μονοπατιών της 

περιοχής προκειμένου να αυξηθεί η επισκεψιμότητα τους. 

• Οι  διαδρομές  στον  Παραδοσιακό  Πολιτισμό  της  Φλώρινας.  Ο  φορέας 

υποβολής αυτής της πρότασης είναι η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Φλωρίνης, 

ενώ  ο  στόχος  της  είναι  η  ανάπτυξη  του  εναλλακτικού  τουρισμού  στην 

περιοχή.

• Η  επαναχρησιμοποίηση  του  κτηρίου  του  σιδηροδρομικού  σταθμού  ως 

πινακοθήκη. Στην περίπτωση αυτή ο φορέας υποβολής αυτής της πρότασης 

είναι  η  νομαρχιακή  αυτοδιοίκηση  Φλωρίνης,  ενώ  ο  στόχος  της  είναι  η 

αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών αλλά και η προβολή της πολιτιστικής 

δημιουργίας αλλά και η προβολή της κοινής πολιτιστικής παραγωγής του 

παρελθόντος με την γείτονα χώρα.

• Η  ίδρυση  και  η  λειτουργία  ινστιτούτου  διαχείρισης  βαλκανικών 

πολιτιστικών αγαθών. Στην περίπτωση αυτή ο φορέας υποβολής αυτής της 

πρότασης  είναι  ο  δήμος  Φλώρινας  με  συνεργαζόμενο  φορέα  τον  δήμο 

Μοναστηρίου. Ο στόχος της πρότασης αυτής είναι η ίδρυση του ινστιτούτου 

το  οποίο  θα  διαχειρίζεται  τα  πολιτιστικά  αγαθά  των  χωρών  Ελλάδας, 

Αλβανίας  και  ΠΓΔΜ  και  πιο  συγκεκριμένα  των  περιοχών  Φλώρινας, 

Καστοριάς,  Μοναστηρίου  και  Κορυτσάς  προκειμένου  να  προβληθεί  η 

προβληθεί από κοινού η κοινή πολιτιστική παράδοση των τριών χωρών.

• Περιφερειακή ανάπτυξη, διασυνοριακή συνεργασία και ο παράγοντας Ε.Ε. 

Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής  Μακεδονίας 

και πιο συγκεκριμένα από το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών σε συνεργασία 



με  το  Πανεπιστήμιο  Οικονομικών  Σπουδών  του  Πρίλεπ.  Το  έργο  αυτό 

στοχεύει στην συνεργασία των Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων 

της χώρας μας και της ΠΓΔΜ, με στόχο την συνεργασία και την μεταφορά 

τεχνογνωσίας  σε  θέματα  που  σχετίζονται  με  την  ανάπτυξη  και  την 

επικοινωνία σε παραμεθόριες περιοχές της Ε.Ε.

• Ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μεταξύ του ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας  και  του  Πανεπιστημίου  Άγιος  Κλημέντιος  της  Οχρίδας  στα 

Μπίτολα  της  ΠΓΔΜ.  Το  έργο  έχει  στόχο  την  αναβάθμιση  των  σποδών 

καθώς  επίσης  και  την  σύγκλιση  των  δύο  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  σε 

θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος. 

• Δημιουργία  δομής  ανάδειξης  της  Βυζαντινής  κληρονομιάς  και  του 

πολιτιστικού  αποθέματος  των  Πρεσπών.  Ο  φορέας  υποβολής  αυτής  της 

πρότασης είναι ο δήμος Πρεσπών σε συνεργασία  με το Πανεπιστήμιο της 

Δυτικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα το Παιδαγωγικό Τμήμα αλλά και 

τον δήμο Ρέσεν με το πανεπιστήμιο  Άγιος Κλημέντιος της Οχρίδας. Το έργο 

αυτό στοχεύει στην δημιουργία υποδομών που θα αναδείξουν την περιοχή 

από ιστορική  και  περιβαλλοντική  σκοπιά  προκειμένου να  απασχολήσουν 

και να ενημερώσουν τους επισκέπτες σε ημερήσιο πρόγραμμα. 

• Κέντρο  Οικονομικής,  Κοινωνικής  Αλληλεπίδρασης  Όμορων  Χωρών.  Ο 

φορέας  υποβολής  της  συγκεκριμένης  πρότασης  είναι  το  Επιμελητήριο 

Φλώρινας, ενώ ο στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός χώρου που θα 

προωθούνται  οι  επιχειρηματικές  ιδέες,  δραστηριότητες  και  συνεργασίες, 

σεμινάρια και εκδηλώσεις συνεργασίας.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί πως οι προτάσεις στο σύνολο του 

έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Interreg. 

Και  ο  δήμος  Μοναστηρίου  έχει  υποβάλει  προτάσεις  στην  Υπηρεσία 

Διαχείρισης του  Interreg μεταξύ των οποίων δύο έχουν εγκριθεί και αφορούν την 

προαγωγή της κουλτούρας και  του τουρισμού στο  Μοναστήρι  και  την Φλώρινα 

αλλά ανακατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Μ5.  

Με λίγα λόγια γίνεται ξεκάθαρο ότι μέσα από την διασυνοριακή συνεργασία 

σε τομείς του πολιτισμού και του περιβάλλοντος όχι μόνο θα αντιμετωπιστούν από 

κοινού  περιβαλλοντικά  προβλήτα  αλλά  θα  προκύψει  σημαντικό  όφελος  κυρίως 

στον  τομέα  του  τουρισμού.  Έχει  γίνει  ξεκάθαρο  πλέον  πως  η  προστασία  της 
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Πρέσπας δεν μπορεί  να γίνει  αποκλειστικά και  μόνο από την Ελλάδα, αφού σε 

περίπτωση που η ΠΓΔΜ ή η Αλβανία μολύνει την λίμνη τότε μοιραία η μόλυνση θα 

μεταφερθεί και στην χώρα μας. 

Με την πάροδο των χρόνων στην διασυνοριακή συνεργασία σημειώνεται 

πρόοδος  και  μια  τάση  σταθεροποίησης  του  προγράμματος  ανεξαρτήτως  της 

εκάστοτε τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι εκπρόσωποι του προγράμματος στη χώρα μας 

χαρακτηρίζουν  θετική  την  εξέλιξη  του,  τονίζοντας  ωστόσο  ότι  στο  μέλλον  θα 

πρέπει  να  προβλεφτούν  κάποιες  ενέργειες  που  θα  ευνοήσουν  την  μεταφορά 

τεχνογνωσίας από την χώρα μας στην ΠΓΔΜ και την Αλβανία έτσι ώστε να μην 

παρατηρηθεί εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που δίνει το πρόγραμμα μόνο στην 

χώρα μας και οι γείτονες χώρες χάσουν το ενδιαφέρον τους. 

Γίνεται  σαφές  λοιπόν  ότι  εκτός  από  την  μοναδική  βιοποικιλότητα  της 

περιοχής, στην περιοχή υπάρχουν ευκαιρίες που θα ευνοήσουν την οικονομική της 

ανάπτυξη.

6.1 Η περίπτωση της ίδρυσης και της λειτουργίας του διασυνοριακού Πάρκου 

των Πρεσπών

Στις αρχές του 2000 υπογράφτηκε από τα κράτη της Ελλάδας, της Αλβανίας 

και  της  ΠΓΔΜ  η  ίδρυση  του  διασυνοριακού  Πάρκου  Πρεσπών  με  στόχο  την 

προστασία του περιβάλλοντος και τη αειφορική ανάπτυξη της περιοχής. Τα αρμόδια 

υπουργεία  των  χωρών με  την  βοήθεια  της  Συνθήκης  Ραμσάρ  και  του  ΜedWet 

συγκρότησαν  την  συντονιστική  επιτροπή  του  Πάρκου  Πρεσπών  (ΣΕΠΠ).  Η 

αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών μεταξύ 

των  εμπλεκόμενων  φορέων  με  στόχο  την  κοινή  διαχείριση  και  κοινών 

αναπτυξιακών  δράσεων  των  Πρεσπών  έτσι  ώστε  να  ευνοηθούν  οι  μελλοντικές 

διαβουλεύσεις και να επιτευχθούν οι στόχοι. 

Το 2006 εγκρίθηκε το πρόγραμμα προστασίας και ανάπτυξης των λιμνών με 

τίτλο ¨Ενσωματωμένο Οικοσύστημα Διαχείρισης στην Διασυνοριακή Περιοχή του 

Πάρκου Πρεσπών. Το δυσάρεστο είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν δείχνει το 

απαιτούμενο ενδιαφέρον με αποτέλεσμα να μην εδραιώνεται η συνεργασία που είχε 

συμφωνηθεί και απορρίπτονται προτάσεις προγραμμάτων χωρίς σαφή λόγο.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει  να τονίσουμε πως παρόλο που είναι  σχετικά 

νωρίς  για  να  εξάγουμε  ασφαλή  συμπεράσματα  για  το  πρόγραμμα  Interreg η 

συνεργασία της χώρας μας με την ΠΓΔΜ είναι ισχυρή και προβλέπεται να είναι 



ευνοϊκή  στο  μέλλον  και  να  προσφέρει  την  απαραίτητη  θεσμική  και 

χρηματοοικονομική βοήθεια που χρειάζεται.

Η  ανάπτυξη  της  διασυνοριακής  συνεργασίας  προϋποθέτει  την  ύπαρξη 

καλών  διμερών  σχέσεων.  Στο  μέλλον  θα  πρέπει  να  ξεπεραστούν  κάποια 

προβλήματα,  κυρίως  οικονομικής  φύσεως,  που δυσκολεύουν  την προώθηση της 

διασυνοριακής συνεργασίας και την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής. Ένα πολύ 

σοβαρό πρόβλημα που θα πρέπει να λυθεί στο μέλλον είναι οι διαφορές των δυο 

χωρών που πηγάζουν από την συνταγματική ονομασία της ΠΓΔΜ. 

Επίσης, στο μέλλον θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην εξασφάλιση 

της συνοριακής ασφάλειας και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης 

και της λαθρεμπορίας έτσι ώστε να αποκτήσουν οι κάτοικοι των διασυνοριακών 

περιοχών ένα αίσθημα ασφάλειας, που αποτελεί απαραίτητη παράμετρο για μια 

καλή ποιότητα ζωής. 

Η βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών σε μια χώρα όπως είναι η 

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (δεδομένων των υφιστάμενων 

διαδικασιών ολοκληρωμένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων), θα πρέπει να 

συνδυαστεί με την προστασία του περιβάλλοντος.

Η προστασία του περιβάλλοντος σε μια περιοχή συνδέεται άμεσα με τη 

δημιουργία συστημάτων διαχείρισης των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, με 

την ορθολογικότερη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στη γεωργία, και με 

την προστασία των σημαντικών φυσικών οικοτόπων στην επιλέξιμη περιοχή. 

Σήμερα οι υγρότοποι μπορούν να αποτελέσουν αξιόλογα αξιοθέατα μιας 

περιοχής και να αποτελέσουν πόλους τουρισμού ευνοώντας έτσι την ανάπτυξη της 

οικονομίας μιας περιοχής. Μια ενδεχόμενη επέκταση της διασυνοριακής 

συνεργασίας θα απαιτούσε την υλοποίηση δράσεων με στόχο την οικονομική 

ανάπτυξη της περιοχής, υπεράνω και πέρα από την απολύτως αναγκαία βελτίωση 

του δικτύου υποδομών, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή. 

Η έμφαση θα πρέπει να δοθεί κυρίως στην υποστήριξη των υφιστάμενων 

ΜΜΕ, που θα οδηγούσε σε οικονομική ανάπτυξη και σε δημιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την ανεργία και ευνοώντας την 

τοπική οικονομία.

Θα πρέπει να τονίσουμε πως μέσα από την διασυνοριακή συνεργασία 

υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών αλλά 

και την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων των χωρών.
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Κεφάλαιο 7.  Προβλήματα που θα πρέπει να λυθούν στο μέλλον

Στο παρελθόν η εγκαθίδρυση των προστατευόμενων περιοχών πολλές φορές 

συνδέθηκε με τον εξοστρακισμό των ιθαγενών,  που μάλιστα δεν ήταν πάντα με 

δημοκρατικό τρόπο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στην περιοχή Wyoming 

της Αμερικής με τον εξοστρακισμό των ιθαγενών κατοίκων εξαιτίας της ίδρυσης 

του Εθνικού Δρυμού του «Yellowstone National Park» (Pimbert &  Pretty,1995). 

Μέχρι και στις μέρες μας είναι δύσκολη η διαχείριση των ιθαγενών κατοίκων των 

προστατευόμενων περιοχών, η συνύπαρξη των ανθρώπων με τα φυσικά στοιχεία 

διαφοροποιείται με την πάροδο του χρόνου και τον τόπο. Στις χώρες της Ευρώπης 

για  παράδειγμα  οι  φυσικές  εκτάσεις  ήταν  πάντα  περιορισμένες  και  οι 

δραστηριότητες  του  ανθρώπου  συνυπάρχουν  με  την  φύση.  Ωστόσο,  οι 

προστατευόμενες  περιοχές  που  δημιουργήθηκαν  έχουν  μικρότερη  έκταση  και 



περιλαμβάνουν  σχεδόν  πάντα  κατοικημένες  περιοχές  και  ανθρώπινες 

δραστηριότητες.  Αξιοσημείωτο  παράδειγμα  αποτελούν  τα  Φυσικά  Περιφερειακά 

Πάρκα (ΦΠΠ) της Γαλλίας, τα οποία φέρουν αξιόλογα χαρακτηριστικά της φυσικής 

κληρονομιάς  της  χώρας  αλλά  και  πολλές  φορές  κοινότητες  και  ανθρώπινες 

δραστηριότητες, με την ανάπτυξη και την κοινωνική και οικονομική ευημερία των 

οποίων συνδυάζεται η προστασία της φύσης. Για να κηρυχτεί ένα πάρκο Φυσικό 

Περιφερειακό θα πρέπει να μεσολαβήσει μια περίοδος τουλάχιστον  10 ετών και οι 

γενικές αρχές που διέπουν τη λογική τους αφορά την αποθάρρυνση της δόμησης. 

(Κατσαδωράκης, 2008) 

Ένα άλλο πρόβλημα που παρατηρείται σήμερα σχετίζεται με την μεγάλη 

βιοποικιλότητα που διαθέτει  η  χώρα μας  τα παραρτήματα της  Οδηγίας  με  τους 

τύπους  φυσικών  οικοτύπων   και  φυτικών  και  ζωικών  ειδών  χωρίς  ωστόσο  να 

ανταποκρίνονται  στην  πραγματικότητα  μιας  και  αξιόλογος  είναι  ο  αριθμός  των 

φυτικών  και  ζωικών  ειδών  που  μέχρι  και  σήμερα  δεν  έχουν  περιληφθεί  στα 

παραρτήματα. 

Επίσης,  στο  σημείο  αυτό  θα  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  παρά  τις  εντατικές 

προσπάθειες για την προστασία των προστατευόμενων περιοχών και των ειδών που 

φιλοξενούν  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  παρατηρείται  αδυναμία  επιτυχούς 

προστασίας και ο σπουδαιότερος λόγος είναι η απροθυμία της τοπικής κοινωνίας να 

συμμετάσχει στη διαδικασία λήψης απόφασης. Δεν είναι λίγες μάλιστα οι φορές 

που το κόστος που απαιτείται για την προστασία των περιοχών αυτών καθορίζει την 

στάση  του  τοπικού  πληθυσμού.  Εκτός  όμως  από  την  τοπική  κοινωνία  και  οι 

θεσμοθετημένες  αρχές,  οι  οποίες  ευθύνονται  για  την  διαχείριση  των  περιοχών 

αυτών  εφαρμόζουν  ένα  καθεστώς  διαχείρισης  που  χαρακτηρίζεται  από  έλλειψη 

ευεξίας με αποτέλεσμα η τοπική κοινωνία να αντιλαμβάνεται τις περιοχές αυτές 

περισσότερο ως απαγορευτική για τις δραστηριότητες τους. 

( Χρηστίδης Γ., 2008 )
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Συμπεράσματα 

Τα τεχνολογικά επιτεύγματα και οι δυνάμεις της αγοράς οδηγούν ταχύτατα 

την  ανθρώπινη  κοινωνία  προς  την  παγκοσμιοποίηση.  Το  οικοσύστημα  και  οι 

φυσικοί  πόροι  του  πλανήτη  πιέζονται  έντονα  από  την  παγκοσμιοποιημένη 

ανάπτυξη,  σε  συνδυασμό  και  με  τη  συνεχιζόμενη  αύξηση  του  ανθρώπινου 

πληθυσμού. 

Η  διατήρηση  καλής  ποιότητας  του  οικολογικού  και  του  ανθρώπινου 

συστήματος δεν είναι δυνατή, σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, χωρίς το ξεπέρασμα 

της  οικονομικής,  κοινωνικής  και  πολιτιστικής  υπανάπτυξης  που  επικρατεί  στο 

μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Το περιβάλλον πάντως αντιδρά στην υποβάθμιση 

και την εξάντληση με την εκδήλωση περιοριστικών παραγόντων, που τείνουν να 

δυσχεράνουν την περαιτέρω επέκταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.



Οι υγρότοποι αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως οι πιο σημαντικές περιοχές 

από άποψη βιοποικιλότητας και παραγωγικότητας, μετά από τα υγρά τροπικά δάση 

(Pearce  and  Crivelli  1994,  ΜEA 2005).  Στην Μεσόγειο,  οι  πλέον  διαδεδομένοι 

τύποι υγροτόπων είναι τα μεγάλα δέλτα των ποταμών και οι μεγάλες περιοχές με 

λιμνοθάλασσες και αλμυρά έλη (Pearce and Crivelli 1994). 

Παρά  την  προφανή  τους  αξία,  οι  υγρότοποι  σε  όλο  τον  κόσμο 

αποξηραίνονται και αποκτούν άλλες χρήσεις γης. Στην Ελλάδα, μέσα σε 40 χρόνια 

(1925-1965) αποξηραθήκε περίπου το 67% των υγροτόπων (Tsiouris and Gerakis, 

1991), ενώ παρόμοιες απώλειες έχουν παρατηρηθεί σε πολλές άλλες μεσογειακές 

χώρες, αλλά και παγκοσμίως (MEA 2005).

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι – παρά το γεγονός ότι συμβάλουν στην 

άμβλυνση των καιρικών φαινομένων – οι υγρότοποι, και ιδιαιτέρως οι Μεσογειακοί 

υγρότοποι, είναι ευάλωτοι στις κλιματικές αλλαγές.

Η εξάρτηση από την περιοχή των Πρεσπών για την τροφοδότηση με βασικά 

αγαθά  και  υπηρεσίες  μας  δίνει  έναν  επείγοντα  λόγο  να  προστατεύσουμε  την 

περιοχή και να επενδύσουμε από δω και στο εξής στην προσαρμοστικότητά της στις 

άγνωστες συνέπειες των μεταβαλλόμενων παγκόσμιων συστημάτων.

Επιπλέον, η περιοχή των Πρεσπών είναι πολύ σημαντική για την ευρύτερη 

περιοχή, καθώς παρέχει ζωτικής σημασίας υπηρεσίες οικοσυστημάτων και αγαθά. 

Επιπλέον, οι υγρότοποι προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες οικοσυστημάτων όπως 

ο καθαρισμός των επιφανειακών υδάτων και η ανατροφοδότηση του υδροφόρου 

ορίζοντα (Μαραγκού και Μάντζιου, 2000).

Η  έννοια  του  περιοριστικού  παράγοντα  είναι  χρήσιμο  εργαλείο  για  την 

εξέταση αντιθέσεων και περιβαλλοντικών διαταραχών που προκαλεί η ανάπτυξη. 

Μια συστηματική προσέγγιση των προβλημάτων προϋποθέτει επίσης τη χρήση των 

θεμελιωδών  εννοιών  της  ισορροπίας  και  της  σταθερότητας.  Αυτές  εξ  άλλου 

αποτελούν και τον κύριο στόχο της αναζητούμενης ορθολογικής διαχείρισης του 

πλανητικού οικοσυστήματος. 

Η επισήμανση των σημαντικότερων ζητημάτων που αναδύονται  από την 

αλληλεπίδραση  περιβάλλοντος,  ανάπτυξης  και  υπανάπτυξης,  στο  πλαίσιο  της 

παγκοσμιοποίησης αποσκοπεί στη σκιαγράφηση προτάσεων και προοπτικών.  

Οι νέες στρατηγικές διαφύλαξης αυτής της κληρονομιάς όσον αφορά την 

περιβαλλοντική  προστασία,  εστιάζονται  στη  βιώσιμη  διαχείριση  των 

οικοσυστημάτων και στην υιοθέτηση των πρακτικών της βιώσιμης ανάπτυξης με 
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στόχο την ανάδειξη τόσο των οικολογικών, ιστορικών και αισθητικών αξιών του, 

όσο και των πολιτιστικών και οικονομικών λειτουργιών τους.

Η βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη, τόσο ως πρακτική όσο και ως αντίληψη 

έχει ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στην νέα περιβαλλοντική φιλοσοφία, η οποία 

στοχεύει στην εισαγωγή της διάστασης της προστασίας του περιβάλλοντος στην 

αστική, την περιφερειακή, την εθνική και την παγκόσμια πολιτική.

Η πραγματοποίηση αυτής της νέας περιβαλλοντικής φιλοσοφίας πρέπει να 

στηρίζεται  στην  μελέτη  και  γνώση  όλων  των  παραμέτρων  που  μπορούν  να 

οδηγήσουν στην λήψη σωστών αποφάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος 

και ειδικότερα για την διαχείριση των νερών.
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Δράσεις για την εφαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο

Προγραμματισμένες Δράσεις
Οδηγία Ενσωμάτωση στο Εθνικό 

Δίκαιο
Κωδικός Περιγραφή

Ύδατα 
Κολύμβησης 
(Οδηγίες 
76/160/ΕΟΚ, 
2006/7/ΕΚ)

ΚΥΑ 46399/1352/1986 
(ΦΕΚ Β΄438), 
ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009
(ΦΕΚ Β΄356)

Δ-ΒΜ01-2 Συνέχιση 
Παρακολούθησης 
της ποιότητας των 
υδάτων 
κολύμβησης 
συμφώνα με την 
Οδηγία 2006/7/ΕΚ

Περιοχές 
Natura 2000 
(Οδηγίες 
92/43/ΕΟΚ, 
2009/147/ΕΚ)

ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160), 
ΚΥΑ 33318/3028/1998
(ΦΕΚ Β΄1289), 
ΚΥΑ Η.Π. 
37338/1807/Ε103/2010
(ΦΕΚ Β΄1495),
ΚΥΑ Η.Π. 

Δ-ΒΜ02-1 Κατάρτιση / 
θεσμοθέτηση 
Σχεδίων 
Διαχείρισης 
προστατευόμενων 
περιοχών του 
δικτύου Natura 



8353/276/E103/2012
(ΦΕΚ Β΄415)

2000 που 
εξαρτώνται άμεσα 
από το νερό, με 
ειδική αναφορά σε 
θέματα διαχείρισης 
νερών

Δ-ΒΜ02-2 Εναρμόνιση 
Σχεδίων 
Διαχείρισης 
προστατευόμενων 
περιοχών δικτύου 
Natura 2000 που 
εξαρτώνται άμεσα 
από το νερό, με 
όσα προβλέπονται 
στα Σχέδια 
Διαχείρισης ΛΑΠ

Πόσιμο νερό 
(Οδηγίες 
80/778/ΕΟΚ,
98/83 ΕΚ)

ΚΥΑ Υ2/2600/2001
(ΦΕΚ Β΄892),
ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 
38295/2007
(ΦΕΚ Β΄ 630
Χορήγηση παρεκκλίσεων 
ΚΥΑ ΔΥΓ2/5932/2006
(ΦΕΚ Β΄141)

Δ-ΒΜ03-1 Υλοποίηση 
Σχεδίων Ασφάλειας 
νερού σε μεγάλες 
ΔΕΥΑ διασφάλιση 
της δημόσιας 
υγείας κι την 
υιοθέτηση και 
εφαρμογή ορθών 
πρακτικών στο 
δίκτυο διανομής 
του πόσιμου  νερού

Προστασία από 
νιτρορύπανση 
(91/676/ΕΟΚ)

ΚΥΑ 16190/1335/25.6.1997
(ΦΕΚ Β΄519)
Κατάλογος ευπρόσβλητων 
ζωνών (που αφορούν στο 
ΥΔ): ΚΥΑ υπ αρ. οικ. 
19652/1906/1999
(ΦΕΚ Β΄ 1575 
Επικαιροποίηση και 
συμπλήρωση καταλόγου
ΚΥΑ 20419/2522/2001
(ΦΕΚ Β΄1212)

Δ-ΒΜ06-1 Ολοκλήρωση των 
δράσεων που 
εμπίπτουν στις 
διατάξεις της 
οδηγίας για την 
προστασία από 
νιτρορύπανση 
(91/676/ΕΟΚ). 
Διοικητικές 
πράξεις που 
απορρέουν από την 
ένταξη της 
περιοχής του ΥΥΣ 
Πτολεμαΐδας στο 
μητρώο των 
ευπρόσβλητων στη 
νιτρορύπανση 
περιοχών

Προϊόντα 
Φυτο-
προστασίας 
(Κανονισμοί Κ 

ν. 4036/2012
(ΦΕΚ Α΄8)
π.δ 115/1997
(ΦΕΚ Α΄104/30.05.1997)

Δ-ΒΜ07-1 Ορθολογική χρήση 
φυτοπροστατευτικ
ών προϊόντων
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1107/2009 και 
Κ 396/2005 και 
Οδηγία 
2009/128/ΕΚ)
Μεγάλα 
ατυχήματα 
(Seveso)
(Οδηγίες)

ΚΥΑ 5697/590/2000
(ΦΕΚ Β΄405)
Αντικατάσταση 
ΚΥΑ 12044/613/2007

Δ-ΒΜ08-1 Ολοκλήρωση των 
Εξωτερικών 
Σχεδίων 
Αντιμετώπισης 
Τεχνολογικών 
Ατυχημάτων 
μεγάλης Έκτασης 
από τις 
Περιφέρειες και τις 
Περιφερειακές 
Ενότητες

Δ-ΒΜ08-2 Επικαιροποίηση 
των σχετικών 
εκθέσεων και 
εσωτερικών 
σχεδίων των 
εγκαταστάσεων 
SEVESΟ

Δ-ΒΜ08-3 Ενδυνάμωση του 
μηχανισμού 
επιθεώρησης των 
εγκαταστάσεων 
SEVESO από τις 
αρμόδιες αρχές

Δ-ΒΜ08-4 Τήρηση αρχείου – 
μητρώου 
εγκαταστάσεων 
που εντάσσονται 
στις οδηγίες IPPC 
και SEVESO

Ιλύς σταθμών 
καθαρισμού 
(Οδηγία 
86/278/ΕΟΚ)

ΚΥΑ 80598/4225/1991 
(ΦΕΚ Β΄641), 
ΚΥΑ 5673/400/1997
(ΦΕΚ Β΄192)

Δ-ΒΜ09-1 Προώθηση και 
υλοποίηση έργων 
διαχείρισης και 
ασφαλούς διάθεσης 
ιλύος

Δ-ΒΜ09-4 Κατάρτιση ΚΥΑ 
σχετικά με μέτρα, 
όρους και 
διαδικασίες για τη 
χρησιμοποίηση της 
ιλύος που 
προέρχεται από 
επεξεργασία 
οικιακών και 
αστικών λυμάτων 
καθώς και 



ορισμένων υγρών 
αποβλήτων, σε 
συμμόρφωση προς 
τις διατάξεις της 
Οδηγίας 
86/278/ΕΟΚ και σε 
αντικατάσταση της 
ΚΥΑ 
80598/4225/1991 
και προώθηση 
δράσεων σχετικών 
με την ασφαλή 
διάθεση της 
επεξεργασμένης 
ιλύος

Επεξεργασία 
αστικών 
λυμάτων 
(Οδηγίες 
91/271/ΕΟΚ, 
98/15/ΕΚ)

ΚΥΑ 5673/400/1997
(ΦΕΚ Β΄192).
Υ.Α. 19661/1982/1999
(ΦΕΚ Β΄1811),
Υ.Α. 48392/939/2002
(ΦΕΚ Β΄405)

Δ-ΒΜ10-1 Ολοκλήρωση των 
δράσεων που 
εμπίπτουν στις 
διατάξεις της 
Οδηγίας 
(Συμπλήρωση 
καταλόγου των 
ευαίσθητων 
περιοχών, 
Ολοκλήρωση 
απαιτούμενων 
έργων συλλογής 
και επεξεργασίας)
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Χάρτης 1 των Εθνικών πάρκων και δρυμών στην Ελλάδα (www.parnitha-
np.gr/ethnika_parka.html)



Χάρτες  2,3  του  Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (www  .  fdedp  .  gr  )
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http://www.fdedp.gr/
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Το λογότυπο της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών (www.spp.gr)

Εικόνα Τα γραφεία στον Άγιο Γερμανό

Εικόνα  Τα γραφεία στο Λαιμό



Εικόνα  Άποψη της Μικρής Πρέσπας

Εικόνα 5 Το Βιδρονήσι στη Μικρή Πρέσπα
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Εικόνα 6 Βουβάλι στα υγρά λιβάδια

Εικόνα 7  Ψάρεμα στη Μεγάλη Πρέσπα
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