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ΗΣΟΡΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Ζ πξνζηαζία πεξηνρψλ µε ηδηαίηεξν θπζηθφ θάιινο αλάγεηαη ζηελ αξραηφηεηα 

θαη θηλείηαη παξάιιεια κε ηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο, θαζψο ζε δηάθνξεο 
πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε θαη ζε πνιινχο πνιηηηζκνχο έρνπκε ελδείμεηο ή 

αλαθνξέο ζε θπζηθνχο ηεξνχο ηφπνπο φπνπ νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ 

ήηαλ απζηεξά θαζνξηζκέλεο.  

Ρα «ηεξά» δάζε ζηελ αξραία Διιάδα πξνζηαηεπφληνπζαλ απζηεξά θαη 

αθήλνληαλ ζηε θπζηθή ηνπο εμέιημε, γεγνλφο πνπ ζπληέιεζε ζην λα 

απνθηήζνπλ εληππσζηαθή δνκή παξζέλσλ δαζψλ. Ρέηνηα ήηαλ ην ηεξφ άιζνο 
ηεο αξραίαο Αζήλαο, ηνπ Άξγνπο, ηεο Αξηέκηδνο ζηε Πθπινχληα, ηεο Γέζπνηλαο  

ζηελ Αξθαδία, ηεο Γσδψλεο, ηνπ Δπκελίδε ζηνλ Θνισλφ, ηνπ Γηφο ζηελ 

Νιπκπία. 

Πηελ Δπξψπε παξάδεηγκα απνηειεί ην Πηφνπλρεληδ (Stonehenge) ζηελ Αγγιία.  

Θαηά ηελ Αλαγέλλεζε, νξηδφληνπζαλ ζηελ Δπξψπε πεξηνρέο πνπ 

πξνζηαηεχνληαλ σο θπλεγφηνπνη γηα ηνπο ιίγνπο πξνλνκηνχρνπο ηεο επνρήο. 

Ζ λνκηθή θαη ζεζκηθή θαηνρχξσζε εθηάζεσλ κε θχξην ζθνπφ ηελ πξνζηαζία 
θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο μεθίλεζε δηεζλψο ζηηο ΖΞΑ. Ρν 1872 

ζεζπίζηεθε ην πξψην εζληθφ πάξθν ζην Γηέιιννπζηννπλ (Yellowstone) σο 

«δεκφζην πάξθν ή πεξηνρή αλαςπρήο πξνο φθεινο θαη απφιαπζε ησλ 
αλζξψπσλ».  

Ρν παξάδεηγκα ησλ ΖΞΑ αθνινχζεζαλ αξθεηέο ρψξεο, φπσο ν Θαλαδάο, ε 

Απζηξαιία, ε Λφηηα Αθξηθή θαη ε Λέα Εειαλδία.  

Πηελ Διιάδα, ε ηζηνξία ηεο θήξπμεο πξνζηαηεπφµελσλ πεξηνρψλ νπζηαζηηθά 
μεθηλά ην 1938 µε ηε δεµηνπξγία ηνπ Δζληθνχ ∆ξπµνχ Νιχµπνπ. 

Θνηλά ζηνηρεία απηψλ ησλ πξψησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ήηαλ φηη 

πξνέθπςαλ σο απνηέιεζκα θπβεξλεηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη πεξηειάκβαλαλ 
ζπλήζσο κεγάιεο εθηάζεηο γεο, θαηά θχξην ιφγν δαζηθέο, πνπ κπνξεί λα ήηαλ 

πξνζβάζηκεο απφ ηνλ άλζξσπν, αιιά παξέκελαλ αθαηνίθεηεο θαη άζηθηεο απφ 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο.  
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ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΦΤΖ, ΑΠΟ ΣΟ ΥΘΔ ΣΟ ΖΚΔΡΑ 

Απφ εθείλε ηελ επνρή κέρξη ζήκεξα έρνπλ ζεζπηζηεί ρηιηάδεο πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο αλά ηνλ θφζκν, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ην 12,2% πεξίπνπ ηεο ρέξζνπ 
ηνπ πιαλήηε καο. Νη ζάιαζζεο θαη ηα παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα είλαη απφ ηα 

πιένλ απεηινχκελα αιιά απφ ηα ιηγφηεξν πξνζηαηεπκέλα, θαζψο νη ζαιάζζηεο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο δελ μεπεξλνχλ δηεζλψο ην 5,1% ησλ εζληθψλ 
πδάησλ. 

Θαζψο ν αξηζκφο ησλ πξνζηαηεπφµελσλ πεξηνρψλ άξρηζε λα απμάλεηαη 

πξνέθπςε ε αλάγθε δηαµφξθσζεο µεραληζµψλ ζεζµηθήο πξνζηαζίαο, 
ζπληνληζµνχ θαη δηαρείξηζήο ηνπο. 

Ζ δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία νηθνζπζηεκάησλ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο αθχπληζεο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλήκαηνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ηεο αλάγθεο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο θπζηθήο πεξηβαιινληηθήο ηζνξξνπίαο κεηά απφ ηελ αιφγηζηε 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο βηνκεραληθήο θαη αζηηθήο 

πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο ησλ κεηαπνιεκηθψλ δεθαεηηψλ. 

Νη ρψξεο έρνπλ ζεζπίζεη δηάθνξα θαη δηαθνξεηηθά εζληθά ή πεξηθεξεηαθά 
ζπζηήκαηα πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, αλάινγα κε ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηηο 

αλάγθεο πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο αιιά θαη ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη ε θάζε 

κηα.  

Έηζη νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, αλάινγα κε ηε ρψξα θαη ην ζχζηεκα, 

εκθαλίδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο δηαηήξεζεο, ην βαζκφ 

πξνζηαζίαο, ηελ απνπζία ή παξνπζία αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην πψο 

απηέο ξπζκίδνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπο, αιιά θαη ηνπο θνξείο πνπ κπνξεί λα 
είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο.  

πάξρνπλ πεξηνρέο εμαηξεηηθά επαίζζεηεο θαη ζεκαληηθέο γηα θάπνηνλ νηθφηνπν 

ή είδνο, ζηηο νπνίεο απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ή επηηξέπεηαη κφλν ε 
επηζηεκνληθή έξεπλα, θαη άιιεο, πνιχ πην κεγάιεο, ζηηο νπνίεο ζπκβαίλνπλ ή 

ίζσο θαη λα ελζαξξχλνληαη ζπγθεθξηκέλεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο 

κπνξεί ε ζπλχπαξμε θπζηθψλ ζηνηρείσλ κε ηνλ άλζξσπν λα είλαη θαζνξηζηηθή 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απηψλ ησλ εθηάζεσλ. 

Ξψο νξίδεηαη κηα πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή; 

Ν νξηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ηε Γηεζλή Έλσζε γηα ηελ Ξξνζηαζία ηεο Φχζεο 

[International Union for the Conservation of Nature (IUCN)] αλαθέξεη φηη 
πξφθεηηαη γηα «έναν αναγνωπιζμένο και ζαθώρ καθοπιζμένο γεωγπαθικό σώπο 

για ηον οποίο ςπάπσει δέζμεςζη διαηήπηζηρ και ο οποίορ ςπόκειηαι ζε 

διασείπιζη μέζω νομικών ή άλλων αποηελεζμαηικών μέζων, ώζηε να επιηεςσθεί 
η μακποππόθεζμη διαηήπηζη και πποζηαζία ηηρ θύζηρ με ηιρ ζςναθείρ ηηρ 

οικοζςζηημικέρ ςπηπεζίερ και πολιηιζηικέρ αξίερ»  (Dudley 2008). 

Ξξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο κπνξνχλ λα είλαη: 

 Φπζηθέο πεξηνρέο κε απηνθπή ρισξίδα θαη άγξηα παλίδα, πνπ 
πεξηιακβάλνπλ  είδε πνπ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά, ζπάληα ή απεηινχκελα 

κε εμαθάληζε 

 Ξνιχηηκνη βηφηνπνη 
 Ηδηαίηεξνη γεσθπζηθνί ζρεκαηηζκνί 

 Ρνπία κε ηδηαίηεξα αηζζεηηθά γλσξίζκαηα 

Νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο είλαη νξηνζεηεκέλεο κε ζαθήλεηα, ζηελ έθηαζε 
ησλ νπνίσλ νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο απαγνξεχνληαη ή αζθνχληαη κε 

πεξηνξηζκνχο πξνο φθεινο ηεο θχζεο. 
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Ν νξαηφο θίλδπλνο εμαθάληζεο πνιιψλ εηδψλ θαη αιινίσζεο ηεο ζχλζεζεο θαη 

ππνβάζκηζεο πνιιψλ νηθνζπζηεκάησλ νδήγεζε ην 1992 ην Δπξσπατθφ 

Ππκβνχιην ζηελ έθδνζε ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ –γλσζηή σο Νδεγία ησλ 
Νηθνηφπσλ- "γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη ηεο άγξηαο 

παλίδαο θαη ρισξίδαο".  

Θεκέιην ιίζν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο Νδεγίαο 92/43/EOK απνηειεί ε 
δεκηνπξγία  ελφο Δπξσπατθνχ νηθνινγηθνχ δηθηχνπ πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ 

κε ηελ νλνκαζία "NATURA 2000" πνπ έρεη σο ζηφρν λα δηαζθαιίζεη ηε 

µαθξνπξφζεζµε δηαηήξεζή ησλ πην πνιχηηµσλ θαη ησλ πιένλ απεηινχµελσλ 
εηδψλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν απνηειψληαο έηζη έλα εξγαιείν εθαξµνγήο ηεο 

πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε θχζε θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα. 

Ιεηηνπξγεί µε θνηλνχο επξσπατθνχο θαλφλεο. Πηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ πξέπεη  

 λα εθαξµφδνληαη µέηξα δηαρείξηζεο 
 λα απνθεχγεηαη ε ππνβάζµηζε θαη ε ζεµαληηθή φριεζε θαη  

 λα εθαξµφδεηαη ε δένπζα εθηίµεζε ησλ επηπηψζεσλ ζρεδίσλ, έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ  

Δίλαη ην κεγαιχηεξν ζπληνληζκέλν δίθηπν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν. 

Απνηειείηαη απφ δχν θαηεγνξίεο πεξηνρψλ: 

 ηηο «Εώλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ)» (Special Protection Areas - 

SPA) γηα ηελ Νξληζνπαλίδα, φπσο νξίδνληαη ζηελ Νδεγία 79/409/EK 

«γηα ηε δηαηήξεζε ησλ άγξησλ πηελψλ» 

 ηνπο «Σόπνπο Θνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΘ)» (Sites of Community 
Importance – SCI) φπσο νξίδνληαη ζηελ Νδεγία 92/43/ΔΝΘ.  

Νη ΕΔΞ, κεηά ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο απφ ηα Θξάηε Κέιε, εληάζζνληαη 

απηφκαηα ζην Γίθηπν NATURA 2000, θαη ε δηαρείξηζή ηνπο αθνινπζεί ηηο 
δηαηάμεηο ησλ δχν Νδεγηψλ. 

Αληίζεηα, γηα ηελ έληαμε ησλ ΡΘΠ πξαγκαηνπνηείηαη επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε 

θαη δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ Θξαηψλ Mειψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ θαηά νηθνινγηθή ελφηεηα 
Βηνγεσγξαθηθψλ Πεκηλαξίσλ, φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 

92/43/ΔΝΘ.  

Κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ΡΘΠ, ηα Θξάηε Κέιε 
ππνρξενχληαη λα θεξχμνπλ ηηο πεξηνρέο απηέο σο «Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο 

(ΔΕΓ)» (Special Areas of Conservation - SAC)» ην αξγφηεξν κέζα ζε κηα 

εμαεηία θαη λα θαζνξίζνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ δηαηήξεζε ζε 
ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ θνηλνηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο εληφο απηψλ.  

Πε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο ππάξρνπλ 27000 ρεξζαίεο θαη ζαιάζζηεο 

πεξηνρέο, πνπ θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 18% ηεο ρεξζαίαο επηθάλεηαο θαη 
ζεκαληηθά ηκήκαηα ησλ ζαιαζζψλ πνπ ηελ πεξηβάιινπλ, εληαγκέλεο ζην 

Γίθηπν NATURA 2000. 
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ΛΟΚΟΘΔΣΗΘΟ ΠΙΑΗΗΟ 

 Ζ Οδεγία 92/43/ΔΟΘ ελζωκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε 

ηηο αθόινπζεο ΘΤΑ: 
 

- ΘΑ 33318/3028/11-12-1998 (ΦΔΘ 1289/Β/28-12-98) «Θαζνξηζκφο κέηξσλ 

θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ (ελδηαηηεκάησλ) θαζψο θαη 
ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο» 
 

- ΘΑ Ζ.Ξ. 14849/853/Δ103/4-4-2008 (ΦΔΘ 645/Β/11-4-08) «Ρξνπνπνίεζε 

ησλ ππ' αξηζκ. 33318/3028/1998 θνηλψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ (Β΄1289) θαη ππ' 
αξηζκ. 29459/1510/2005 θνηλψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ (Β΄992), ζε ζπκκφξθσζε 
κε δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2006/105 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 20εο Λνεκβξίνπ 2006 ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο». 

 
 Ζ Οδεγία 79/409/ΔΟΘ (όπωο θωδηθνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 

2009/147/ΔΘ) ελζωκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηηο 

αθόινπζεο ΤΑ θαη ΘΤΑ: 
 

-Α 414985/29-11-85 (ΦΔΘ Β΄757) «Κέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο πηελνπαλίδαο» 
 

- KYA H.Ξ. 37338/1807/E.103/1-9-10 (ΦΔΘ 1495/B/6-9-10) «Θαζνξηζκφο 

κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ 
νηθνηφπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 
79/409/ΔΝΘ, «Ξεξί δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ πηελψλ», ηνπ Δπξσπατθνχ Ππκβνπιίνπ 
ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979, φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2009/147/ΔΘ» 
 

- ΘΑ Ζ.Ξ. 8353/276/Δ103/17-2-2012 (ΦΔΘ 415/Β/23-2-2012) «Ρξνπνπνίεζε 

θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 37338/1807/2010 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 
«Θαζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη 
ησλ νηθνηφπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Νδεγία 79/409/ΔΝΘ....» 
(Β΄ 1495), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 
ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Νδεγίαο 79/409/ΔΝΘ «Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ άγξησλ πηελψλ» ηνπ 
Δπξσπατθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979, φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 
2009/147/ΔΘ» 
 

 ε εζληθό επίπεδν, γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνύ 
πεξηβάιινληνο εθαξκόδεηαη ε αθόινπζε λνκνζεζία: 

 

Ξ.Γ. 67/81 (ΦΔΘ 23/Α/81) «Ξεξί πξνζηαζίαο ηεο απηνθπνχο ριψξίδνο θαη άγξηαο 

παλίδνο θαη θαζνξηζκνχ δηαδηθαζίαο ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο εξεχλεο επ’ απηψλ», 

φπσο δηνξζψζεθε κε ην ΦΔΘ 43/Α/1981. 
  

 λ. 1650/86 (ΦΔΘ 160/Α/18-10-86) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3937/11 (ΦΔΘ 60/Α/31-3-2011) «Γηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
 

2742/99 (ΦΔΘ 207/Α/7-10-99) «Σσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
 

λ. 3044/02 (ΦΔΘ197/Α/27-8-02) «Κεηαθνξά ζπληειεζηή δφκεζεο θαη ξπζκίζεηο 
άιισλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 
Έξγσλ» 
 

λ. 4109/2013 (ΦΔΘ 16/Α/23-1-2013) «Θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα - Πχζηαζε Γεληθήο 

Γξακκαηείαο γηα ην ζπληνληζκφ ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

  

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=U%2bLLPDOBRhU%3d&tabid=236&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=DQTOKYI13aM%3d&tabid=236&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=yjTKf5DklpM%3d&tabid=236&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=1zUfPc63nnE%3d&tabid=236&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=lLNVW7ul1fU%3d&tabid=236&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=2KM2rHwiE70%3d&tabid=236&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ioA0cef2kQU%3d&tabid=236&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=O3eM9Eal8Ik%3d&tabid=236&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ECYDUJfrFCw%3d&tabid=236&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=kdg%2fXJqG4FE%3d&tabid=236&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=FC%2f80w8ZbQ4%3d&tabid=236&language=el-GR
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NATURA 2000 ΣΖ ΥΩΡΑ ΚΑ  

Νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θηινμελνχλ ηα πιένλ κνλαδηθά, επαίζζεηα θαη 

πνιχηηκα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ καο πινχηνπ, δεκηνπξγψληαο έλα δίρηπ 
πξνζηαζίαο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ηεο ρψξαο καο θαη ίζσο ην ηειεπηαίν 

θαηαθχγηφ ηεο. 

Νη πξψηεο ειιεληθέο ΕΔΞ, νη νπνίεο ήηαλ απνθιεηζηηθά δαζηθέο εθηάζεηο, 
ππνβιήζεθαλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 1987.  

Ρν 1989 ζπµπιεξψζεθε ν θαηάινγνο ησλ ΕΔΞ µε ηνπο πγξνηφπνπο δηεζλνχο 

ζεµαζίαο.  

Ρν 1992, µε ηελ έθδνζε ηεο Νδεγίαο ησλ νηθνηφπσλ, ε Διιάδα έπξεπε λα 

αλαγλσξίζεη θαη λα δειψζεη ΡΘΠ γηα ηελ πξνζηαζία ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη 

εηδψλ, αιιά θαη λα δψζεη ζηνηρεία γηα ηηο ΕΔΞ ηεο νξληζνπαλίδαο, ηηο νπνίεο 

είρε ήδε δειψζεη.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ εθπνλήζεθε έλα πξφγξαµµα  LIFE-NATURE (1994 – 1996) 

κε ηίηιν «Θαηαγξαθή, Αλαγλψξηζε, Δθηίκεζε θαη Σαξηνγξάθεζε ησλ Ρχπσλ 

Νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ Σισξίδαο θαη Ξαλίδαο ηεο Διιάδαο (Νδεγία 
92/43/ΔΝΘ)» απφ ην Διιεληθφ Θέληξν Βηνηφπσλ-γξνηφπσλ θαη ηα Ρµήµαηα 

Βηνινγίαο ησλ Ξαλεπηζηεµίσλ Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο θαη Ξάηξαο µε ζηφρν ηελ 

αλαγλψξηζε ππνςήθησλ πεξηνρψλ NATURA 2000.  

Απηφ ην πξφγξαµµα έδσζε ηελ πξψηε αμηνιφγεζε ηεο παξνπζίαο θαη 

θαηαλνµήο ησλ εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ 

Διιάδα, θαη ηνλ πξψην θαηάινγν ησλ ππνςήθησλ πεξηνρψλ NATURA 2000.  

Πηνλ «Δπηζηεκνληθφ Θαηάινγν» εληάρζεθε ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ έσο ηφηε 
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν φπσο νη Δζληθνί 

Γξπκνί, ηα Αηζζεηηθά Γάζε, νη γξφηνπνη Οακζάξ. 

Πήµεξα ην ειιεληθφ δίθηπν Natura 2000 πεξηιαµβάλεη 419 πεξηνρέο: 

 241 πεξηνρέο είλαη ραξαθηεξηζκέλεο σο Ρφπνη Θνηλνηηθήο Πεκαζίαο 

(ΡΘΠ/SCIs) (Απφθαζε Δπηηξνπήο 19/07/2006) 

 202 πεξηνρέο είλαη ραξαθηεξηζκέλεο σο Εψλεο Δηδηθήο Ξξνζηαζίαο 

(ΕΔΞ/SPAs) 
 24 πεξηνρέο θέξνπλ θαη ηνπο δχν ραξαθηεξηζκνχο (ΕΔΞ-ΡΘΠ) 

Ζ έθηαζε ησλ ΡΘΠ αλέξρεηαη ζε 2.807.512 ha πνπ θαιχπηνπλ 16,3% ηεο 

Διιεληθήο ρέξζνπ θαη 5,7% ησλ ρσξηθψλ πδάησλ.  

Ζ έθηαζή ησλ ΕΔΞ αλέξρεηαη ζε 2.952.476 ha θαη θαιχπηνπλ 21,1% ηεο 

ρέξζνπ θαη 1,4% ησλ ρσξηθψλ πδάησλ.  

Ππλνιηθά, ε έθηαζε ηνπ ∆ηθηχνπ NATURA 2000 ζηελ Διιάδα θαιχπηεη 27,2% 
ηεο ρέξζνπ θαη 6,1% ησλ ρσξηθψλ πδάησλ θαη αληηζηνηρεί ζην 4,5% ηεο 

έθηαζεο ηνπ επξσπατθνχ δηθηχνπ, θέξλνληαο ηελ Διιάδα ζηε δέθαηε ζέζε 

αλάκεζα ζηα θξάηε-µέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Κε βάζε ηνλ κέζν φξν θάιπςεο εζληθνχ εδάθνπο ρέξζνπ ηεο Δπξψπεο, ε 
Διιάδα ηνπνζεηείηαη ζηελ έθηε ζέζε µεηά ηε Πινβελία, ηε Βνπιγαξία, ηε 

Πινβαθία, ηελ Θχπξν θαη ηελ Ηζπαλία. 
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Απφ αμηνιφγεζε ηεο ρψξαο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη πξνθχςεη φηη ην 

Γίθηπν NATURA 2000 ηεο Διιάδαο ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί κε λέεο 

πεξηνρέο ψζηε λα ζεσξείηαη επαξθέο ζε φηη αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ ηχπσλ 

νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Γηα ην ζέκα απηφ έρεη απνζηαιεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζρεηηθή 

επηζηνιή EU PILOT. 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2016 ην ππνπξγείν Ξεξηβάιινληνο έδσζε ζε δηαβνχιεπζε έλαλ 

θαηάινγν κε 100 πεξηνρέο πνπ πξνηείλεηαη λα εληαρζνχλ ζην δίθηπν Natura. 

Ξξφθεηηαη γηα λέεο πεξηνρέο θαη γηα επεθηάζεηο πθηζηακέλσλ.  

Πηηο πξνηάζεηο ηνπ ΞΔΛ θπξηαξρνχλ νη ζαιάζζηεο πεξηνρέο. 

Δθηηκάηαη φηη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαιχπηεηαη επαξθψο ην ρεξζαίν 

Γίθηπν Natura 2000 ηεο ρψξαο.  

Πε φηη αθνξά ζην ζαιάζζην ζα πξαγκαηνπνηεζεί λέα αμηνιφγεζε ζε επίπεδν 

βηνγεσγξαθηθήο δψλεο. 
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Πηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2017 ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ θχξσζε κε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηε Γηεζλή Ππκθσλία γηα ηελ Ξξνζηαζία θαη Αεηθφξν Αλάπηπμε ηνπ 

δηαζπλνξηαθνχ Ξάξθνπ Ξξεζπψλ κεηαμχ ηεο Διιάδαο, ηεο Αιβαλίαο, ηεο 
πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Καθεδνλίαο θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Δ.Δ).  

Ρν δηαζπλνξηαθφ Ξάξθν Ξξεζπψλ ηδξχζεθε ην 2000 κε θνηλή δηαθήξπμε ησλ 
Ξξσζππνπξγψλ ηεοΔιιάδαο, ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Καθεδνλίαο. Γέθα ρξφληα κεηά, ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 

2010, ππνγξάθεθε Γηεζλήο Ππκθσλία απφ ηηο 3 ρψξεο θαη ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε. Γηα 7 ρξφληα ε Ππκθσλία παξάκελε αλελεξγή, θαζψο ε ειιεληθή 

πιεπξά ήηαλ ε κφλε πνπ δελ είρε πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

θχξσζή ηεο. Ζ ηεηξακεξήο ζπκθσλία ζηνρεχεη ζηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία 

ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ησλ Ξξεζπψλ θαζψο θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο 
δηαζπλνξηαθήο πεξηνρήο, ελψ πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία δηαζπλνξηαθψλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ: ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Ξάξθνπ Ξξεζπψλ, ηεο 

Γξακκαηείαο ηεο θαη ηεο νκάδαο εξγαζίαο δηαρείξηζεο πδάησλ. Ζ έδξα ηεο 
Γξακκαηείαο ηνπ Ξάξθνπ Ξξεζπψλ νξίζηεθε ζηνλ Αγ. Γεξκαλφ Ξξεζπψλ 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ηέζζεξα πξψηα ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο 

ζπκθσλίαο. 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Δ.Δ. ζηε Ππκθσλία ησλ Ξξεζπψλ σο ηέηαξηνπ 

ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο επηβεβαηψλεη  ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πεξηνρήο απφ 

πεξηβαιινληηθή, γεσπνιηηηθή θαη ζπκβνιηθή πιεπξά. 
 

  



10 
 

ΦΟΡΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

Κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 1650/1986 «γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο», 

ηδξχζεθε ην 1999 (Λ.2742/1999)  ν πξψηνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο 

Ξξνζηαηεπφκελσλ Ξεξηνρψλ (ΦΓΞΞ) θαη αθνξνχζε ην Δζληθφ Θαιάζζην Ξάξθν 

Εαθχλζνπ. Αθνινχζεζαλ απηφο ηνπ Πρηληά-Καξαζψλα ην 2000 θαη καδηθά 
άιινη 25 ην 2002 (Λ.3044/2002). Ν θαηάινγνο έθιεηζε ην 2009 κε ην Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Ρδνπκέξθσλ, Ξεξηζηεξίνπ θαη Σαξάδξαο Αξάρζνπ. 

Αλ θαη ηππηθά έρνπλ ηδξπζεί 29 θνξείο δηαρείξηζεο, ιεηηνχξγεζαλ 28, θαζψο ν 
ΦΓ ηεο Ιίκλεο Θαζηνξηάο δελ ζπγθξνηήζεθε πνηέ 

Πηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ζπκκεηέρνπλ κέιε ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο, ησλ ηνπηθψλ ζπιιφγσλ, εθπξφζσπνη ηνπ δήκνπ, ηεο 

λνκαξρίαο, ηεο πεξηθέξεηαο, ησλ θεληξηθψλ ππνπξγείσλ θαη ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ, έηζη ψζηε νη απφςεηο φισλ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ηεο θάζε πεξηνρήο λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηε ιήςε 

ησλ απνθάζεσλ. 

Πηφρνο ησλ ΦΓ είλαη ε δηαηήξεζε, βηψζηκε δηαρείξηζε θαη αλάδεημε ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο. 

Νη 28 θνξείο δηαρείξηζεο έρνπλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπο ην 30% ησλ 
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο θαη απαζρνινχλ πεξί ηα 380 άηνκα, 

επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ.  

Απφ ηελ ίδξπζή ηνπο, νη εξγαδφκελνη κηζζνδνηνχληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ 

θνηλνηηθά θνλδχιηα, κέζσ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ (θαη ζε έλα κηθξφ 
πνζνζηφ απφ ην Ξξάζηλν Ρακείν). 

Οριοθετημένες περιοχές Δικτφου NATURA 2000 
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Ππζηάζεθαλ ζπλνιηθά 28 θνξείο δηαρείξηζεο γηα ηηο εμήο πεξηνρέο: 

  

Δζληθφ Θαιάζζην Ξάξθν Εαθχλζνπ 
 

Δζληθνί Γξπκνί Βίθνπ-Αψνπ θαη Ξίλδνπ  

Δζληθφ Ξάξθν Πρνηληά-Καξαζψλα 

 

Δζληθφο Γξπκφο Ξξεζπψλ 

 
Δζληθφ Ξάξθν Γέιηα Έβξνπ Δζληθφο Γξπκφο Αίλνπ  

 

Δζληθφ Ξάξθν Γάζνπο Γαδηάο - 
Ιεπθίκεο - Πνπθιίνπ 

 

Δζληθφο Γξπκφο Νιχκπνπ 
 

Δζληθφ Θαιάζζην Ξάξθν Αινλλήζνπ-

Β. Ππνξάδσλ 
 

Δζληθφο Γξπκφο Πακαξηάο 

 

Ιηκλνζάιαζζα Κεζνινγγίνπ Δζληθφο Γξπκφο Ξαξλαζζνχ  

 
Δζληθφ Ξάξθν Γέιηα Αμηνχ-Ινπδία-

Αιηάθκνλα 

 

Όξνο Ξάξλσλαο θαη γξφηνπνο Κνπζηνχ 

Δζληθφ Ξάξθν Θνξψλεηαο - Βφιβεο - 
Καθεδνληθψλ Ρεκπψλ 

Ξεξηνρή Νηθναλάπηπμεο Θάξιαο-
Καπξνβνπλίνπ-Θεθαιφβξπζνπ-Βειεζηίλνπ 

  

Δζληθφ Ξάξθν Ιίκλεο Θεξθίλεο Δζληθφ Ξάξθν Σεικνχ-Βνπξατθνχ  
 

Δζληθφ Ξάξθν Γέιηα Λέζηνπ-

Βηζησλίδαο-Ηζκαξίδαο  
 

Δζληθφ Ξάξθν Ρδνπκέξθσλ, Ξεξηζηεξίνπ 

θαη Σαξάδξαο Αξάρζνπ  
 

γξφηνπνη Θνηπρίνπ- Πηξνθπιηάο  

  

Δζληθφ Ξάξθν Νξνζεηξάο Ονδφπεο  

 

Ιίκλε Ξακβψηηδα Ησαλλίλσλ Θάξπαζνο-Παξία  
 

γξφηνπνη Ακβξαθηθνχ 

  

Δζληθφο Γξπκφο Νίηεο 

Δζληθφο Γξπκφο Ξάξλεζαο  Ξνηακνί Θαιακάο θαη Αρέξνληαο 
 

 

 

http://www.foreaskv.gr/
http://www.foreaskv.gr/


Ρνλ Ηαλνπάξην 2013, ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ελέθξηλε ηελ θαηάξγεζε θαη 

ζπγρψλεπζε ησλ 29 θνξέσλ δηαρείξηζεο ζε 14.  

(Λ. 4109/2013  ΦΔΘ 16 23-1-2013)  
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ΒΡΑΒΔΗΑ NATURA 2000 

Θαζεκεξηλά, ρηιηάδεο Δπξσπαίνη επελδχνπλ ρξφλν, πξνζπάζεηα θαη γλψζεηο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαγλσξίδεη  ηα επηηεχγκαηά ηνπο απνλέκνληαο ηα 
βξαβεία NATURA 2000 γηα εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο ζηε δηαρείξηζε θαη ηε 

δηαηήξεζε ηνπ δηθηχνπ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο ΔΔ  επηδηψθνληαο λα 

επαηζζεηνπνηήζεη ην θνηλφ ζρεηηθά κε ην δίθηπν NATURA 2000 
ππνγξακκίδνληαο ηηο επηηπρίεο ηνπ θαη επηδεηθλχνληαο ηνλ ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδεη ζηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο επεκεξίαο. 

Γηα ην 2016, ην ηξίην έηνο απνλνκήο ησλ βξαβείσλ, απφ ηηο 83 αηηήζεηο είραλ 
επηιεγεί απφ κηα νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ θξηηψλ 24 ηειηθέο ππνςεθηφηεηεο 

πνπ πεξηειάκβαλαλ projects απφ Απζηξία, Βέιγην, Βνπιγαξία, Γεξκαλία, 

Δζζνλία, Διιάδα, Ηζπαλία, Φηλιαλδία, Γαιιία, Νπγγαξία, Θξναηία, Ηηαιία, 
Ιεηνλία, Ονπκαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην.  

Αλάκεζα ζηνπο θηλαιίζη ήηαλ θαη 3 ππνςεθηφηεηεο απφ ηελ Διιάδα: 

 Νη δξάζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο LIFE ηνπ Γήκνπ Πθχξνπ γηα ην φξνο 
Θνρπιάο. 

 Ζ Θαζηνξηά θαη ην πξφγξακκα LIFE ARCTOS κε ηίηιν «Βειηίσζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ζπλχπαξμεο αλζξψπνπ αξθνχδαο ζην Λ. Θαζηνξηάο, 

Διιάδα Κεηαθνξά Βέιηηζησλ Ξξαθηηθψλ». 
 Ρν πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο, Βνπιγαξίαο, Φηιαλδίαο θαη 

Νπγγαξίαο ππφ ηνλ ηίηιν «Έξγν LIFE γηα ηε Λαλφρελα». 

Ρε Γεπηέξα 23 Καΐνπ 2016 αλαθνηλψζεθαλ ζηηο Βξπμέιεο νη ληθεηέο ησλ 
βξαβείσλ γηα ην 2016. 

Ρν Βξαβείν NATURA 2000 απνλεκήζεθε ζηελ Νξληζνινγηθή Δηαηξεία γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο Λαλφρελαο 

Ν πιεζπζκφο ηεο κηθξήο αζπξνκεησπφρελαο, γλσζηφηεξε σο Λαλφρελα, 

κεηψλεηαη αλεζπρεηηθά ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε.  

Ζ Διιεληθή Νξληζνινγηθή Δηαηξεία θαη νη εηαίξνη ηεο ζε Βνπιγαξία, Νπγγαξία, 

Φηλιαλδία θαη Λνξβεγία πξαγκαηνπνηνχλ επείγνπζεο δξάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε 
θαη πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο πνπ 

αθνινπζεί ην κεηαλαζηεπηηθφ πηελφ. 

Ρν βξαβεπκέλν project, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην πξφγξακκα LIFE ηεο ΔΔ 
θαη ην Λνξβεγηθφ Ρακείν Ξεξηβάιινληνο, ζηνρεχεη ζηελ ζέζπηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ, ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Λαλφρελαο. 
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ΖΚΑΗΑ-ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΓΗΘΣΤΟΤ NATURA 2000 

Ζ αμία ηνπ Γηθηχνπ ΛATURA 2000 επεθηείλεηαη πέξα απφ ηελ πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο.  

Ξαξέρεη ζηελ θνηλσλία πνιχηηκεο ππεξεζίεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ, φπσο γιπθφ 

λεξφ, πξνζηαζία απφ πιεκκχξεο, ρηνλνζηηβάδεο θαη δηάβξσζε ησλ αθηψλ, 

ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο. 

Ξξνζθέξεη επίζεο κηα ζεηξά απφ πεξηβαιινληηθά νθέιε, εμππεξεηψληαο 

παξάιιεια θαη κηα ζεηξά απφ θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο δσηηθήο 

ζεκαζίαο.  

Πηελ ΔΔ πεξίπνπ 4,4 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο εμαξηψληαη άκεζα απφ ηα 

πγηή νηθνζπζηήκαηα, κε κηα ζεκαληηθή αλαινγία απηψλ λα βξίζθνληαη ζε 

πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000. 

Δπηπιένλ, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ίδην ην δίθηπν 
ππνινγίδνληαη απφ 200 έσο 300 δηο επξψ ην ρξφλν.  

Ρν NATURA 2000 δελ είλαη απιψο έλα δίθηπν θπζηθψλ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ.  

Πηφρνο ηνπ δελ είλαη ν απνθιεηζκφο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά ε 

δηαζθάιηζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ πξνζηαζία 

πνιχηηκσλ εηδψλ θαη νηθνηφπσλ.  

Ζ πξνζέγγηζε απηή έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα γηαηί απνηειεί κεγάιε επθαηξία 

πξνψζεζεο λέσλ πξνηχπσλ αλάπηπμεο, πνπ βαζίδνληαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ 

ληφπηνπ πιεζπζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαηήξεζε ή απνθαηάζηαζε ησλ 

εηδηθψλ νηθνινγηθψλ αμηψλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ.  

Δλζαξξχλνληαο ηηο βηψζηκεο κνξθέο δαζνθνκίαο, αιηείαο, γεσξγίαο θαη 

ηνπξηζκνχ, ην δίθηπν δηαζθαιίδεη έλα καθξφπλνν κέιινλ γηα ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ δνπλ ζηηο πεξηνρέο απηέο θαη βαζίδνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Αξθεηά είλαη ηα παξαδείγκαηα, ηφζν απφ ηελ Διιάδα φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ, 

ζχκθσλα κε ηα νπνία πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ έρνπλ αλαπηπρζεί πξνο φθεινο ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο, επηηπγράλνληαο ηαπηφρξνλα ηε δηαηήξεζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

νηθνινγηθψλ αμηψλ ηνπο. 

Θα αλαθεξζνχκε ζην παξάδεηγκα ηεο Ιίκλεο Θεξθίλεο. 
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Ιίκλε Θεξθίλε: Όηαλ ε πξνζηαζία ηεο θύζεο γίλεηαη κνριόο 

αλάπηπμεο! 

Ζ ηερλεηή ιίκλε Θεξθίλε, πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1932 κε ηελ θαηαζθεπή 
θξάγκαηνο ζηνλ  πνηακφ Πηξπκφλα, ζην ΒΓ ηκήκα ηνπ Λ. Πεξξψλ, γηα ηελ 

αλάζρεζε ησλ πιεκκπξηθψλ παξνρψλ ηνπ πνηακνχ, αιιά θαη ηελ άξδεπζε ηεο 

πεδηάδαο ησλ Πεξξψλ, απνηειεί ζήκεξα έλαλ απφ ηνπο 10 ζεκαληηθφηεξνπο 
γξφηνπνπο ηεο ρψξαο καο, πνπ είλαη γλσζηφο θαη δηεζλψο γηα ηνλ κεγάιν 

βηνινγηθφ ηνπ πινχην. 

Ζ ιίκλε πξνζθέξεη ηεο ηδαληθέο ζπλζήθεο παξαηήξεζεο πνπιηψλ. Πήκεξα είλαη 
έλα απφ ηα θαιπηέξα κέξε ηεο Δπξψπεο γηα θπζηθή παξαηήξεζε 300 πεξίπνπ 

εηδψλ, ζπάλησλ θαη πξνζηαηεπκέλσλ πνπ δνπλ θαη αλαπαξάγνληαη εδψ. Γελ 

είλαη ηπραίν πνπ επηζηήκνλεο θαη εξαζηηέρλεο απφ φιν ηνλ θφζκν καο 

επηζθέπηνληαη θάζε ρξφλν γηα ηηο κειέηεο ηνπο. 

Ζ παξφρζηα βιάζηεζε κε παξαπνηάκηα δάζε απφ άγξηεο ηηηέο, ηα λνχθαξα πνπ 

επηπιένπλ ζε έθηαζε ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ, ε κεγάιε πνηθηιία ςαξηψλ, ηα 

βνπβάιηα πνπ θνιπκπνχλ ζηα ήζπρα λεξά ηεο ιίκλεο, αιιά θαη ν ππέξνρνο 
νξίδνληαο απφ ηα νξεηλά ζπγθξνηήκαηα ηνπ φξνπο Κπέιιεο θαη ησλ Θξνπζίσλ, 

ραξίδνπλ ζην ηφπν κηα γνεηεία κνλαδηθή. 

Γχξσ απφ ηνλ πγξφηνπν ηεο Θεξθίλεο, ιφγσ ηεο ζεζκνζέηεζεο ηεο πεξηνρήο 
ππήξμε αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο : 

 Θέληξν ελεκέξσζεο πγξνηφπνπ ζηελ Θεξθίλε 

 Γξαθείν ελεκέξσζεο νηθνηνπξηζκνχ ζην Ιηζφηνπν 

 Κνπζείν ζηε Βπξψλεηα 

 Μελψλεο θαη Μελνδνρεία ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηε ιίκλε 

 Γξαθείν πεξηεγήζεσλ πνπ δηνξγαλψλεη πεξηεγήζεηο ζηε ιίκλε θαη ζηνλ 

πγξφηνπν κε πνδήιαηα ή βάξθεο 

 Ρνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δηνξγαλψλνπλ πεξηεγήζεηο κε άινγα 

 Φάξκεο εθηξνθήο βνπβαιηψλ θαη παξαγσγήο πξντφλησλ θξέαηνο θαη γάιαθηνο 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ εκπνξεχνληαη πξντφληα θξέαηνο-γάιαθηνο βνπβαιηνχ 

 Ππλεηαηξηζκφο γπλαηθψλ ζηα Άλσ Ξνξφηα πνπ παξάγεη παξαδνζηαθά πξντφληα 

 Ραβέξλεο-Δζηηαηφξηα κε αιηεχκαηα απφ ηε ιίκλε  

 

Ρν απνηέιεζκα ήηαλ ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο. 
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Νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θηινμελνχλ ηα πιένλ κνλαδηθά, επαίζζεηα θαη 
πνιχηηκα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ καο πινχηνπ, δεκηνπξγψληαο έλα δίρηπ πξνζηαζίαο 

γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ηεο ρψξαο καο θαη ίζσο ην ηειεπηαίν θαηαθχγηφ ηεο. 

Ρν ρξένο καο πξνο ηηο επφκελεο γεληέο είλαη λα δηαθπιάμνπκε ηε θπζηθή καο 

θιεξνλνκηά! 

 

Ρν Γίθηπν NATURA 2000 ιεηηνπξγεί αλαγλσξίδνληαο φηη ν άλζξωπνο θαη ε θύζε 

απνδίδνπλ θαιύηεξα όηαλ ζπλεξγάδνληαη !  

Μάρτιοσ 2017
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νκάδα καζεηώλ 

Κπνπινθψζηα Δπαγγειία ΒΓ  Θενδσξίδεο Γεψξγηνο ΓΚ1 

Βιάρνο Γεκήηξηνο ΒΛΔ  Ιαγνδήκνο Γεκήηξηνο ΓΚ1 

Θνπξθνχηα Διέλε ΒΛΔ  Ληαγθνχιεο Αζαλάζηνο ΓΚ1 

Καξθφπνπινο Εήζεο ΒΛΔ  Ξαζραιίδνπ Άξηεκηο ΓΚ1 

Γηαλλάθεο Γεκήηξηνο ΒΓ  Θνπβξαθίδεο Ληθφιανο ΓΚ1 

Γηλνβίηζε Γήκεηξα  ΒΓ  Καθξπγηάλλεο Δπάγγεινο ΓΚ1 

Θαπαθηάξε Αξγπξψ ΒΓ  Κάλνπ-Γηνιδάζε Καξία ΓΚ1 

Θνπιαμνπδίδνπ Δπαγγειία ΒΓ  Πηηνχθεο Ξαλαγηψηεο ΓΚ3 

Ξιηάηζηνπ Αηθαηεξίλε ΒΓ  Ρξηαληαθπιιίδεο Ληθφιανο ΓΚ3 

Ησζεθίδεο Ησάλλεο ΒΚ1  Σξπζαθίδνπ Αλαζηαζία ΓΚ3 

Θεραΐδνπ Αηθαηεξίλε ΒΚ1  Κηραειίδνπ Καξία ΓΚΔΛ 

Θνηζαιίδεο Αλαζηάζηνο ΓΚ2  Γνπδνχιε Σηνλία ΓΞ 

Πθξέθαο Βάηνο ΓΚ3  Κηραειίδνπ Καξία  ΓΞ 

Γθαιγθνπξάλαο Ζιίαο ΓΖΙ  Θαξαζαββίδεο Διεπζέξηνο ΓΕΞ 

Θαξαγηάλλεο Θεφδσξνο ΓΖ  Γθινχκπνπ Καηίλα ΓΔΦ  

 

ππεύζπλνη θαζεγεηέο  

Εαραξηάδνπ Διέλε    

Εέξβαο Γεκήηξηνο    

Σξηζηνθνξίδεο Αλαζηάζηνο     
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Β Η Β Ι Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Α 

 

 

http://www.ypeka.gr  

http://geodata.gov.gr  

http://www.nbonline.gr  

http://www.ekby.gr  

http://www.wwf.gr  

http://www.mom.gr  

https://dasarxeio.com    

http://ec.europa.eu  

http://kerkinitoday.gr  

http://kerkini.gr     
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