
Μια βιώσιμη Πολιτική για την προστασία
του φυσικού πλούτου της χώρας
Η αυξανόμενη υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος 
απειλεί όλο και περισσότερο τη ζωή στον πλανήτη. Η Ελλάδα 
συμβάλλει ουσιαστικά στη διεθνή προσπάθεια για την προ-
στασία της φύσης και της βιοποικιλότητας.

Η ορθολογική διαχείριση και προστασία του φυσικού περι-
βάλλοντος αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για τη χώρα μας 
στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής, που λαμβά-
νει σοβαρά υπόψη τόσο τις ανθρώπινες ανάγκες, όσο και τις 
απαιτήσεις των οικοσυστημάτων, ενώ στηρίζεται στις σχετι-
κές Κοινοτικές Οδηγίες. 

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός 
της νομοθεσίας, σύμφωνα με τις διεθνείς Συμβάσεις και τις 
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποσκοπώντας στην 
ενσωμάτωση της συνιστώσας της βιοποικιλότητας σε όλα 
τα επίπεδα σχεδιασμού και στις τομεακές και αναπτυξιακές 
πολιτικές της χώρας.

Εφαρμόζεται μια βιώσιμη πολιτική στη βάση των στόχων της 
νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, 
αποσκοπώντας στην αειφόρο διαχείριση και την αποτελε-
σματική προστασία του φυσικού πλούτου, ως πολύτιμου και 
αναντικατάστατου εθνικού και πολιτιστικού κεφαλαίου. 

Ακολουθείται μια οικοσυστημική προσέγγιση που έχει ως 
βασική αρχή τη συνετή διαχείριση και προστασία του φυσι-
κού περιβάλλοντος, ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις και 
οι κίνδυνοι στη βιοποικιλότητα και να διατηρούνται μακρο-
πρόθεσμα τα σπάνια και απειλούμενα είδη χλωρίδας, πανί-

δας και τύπων οικοτόπων στην ελληνική επικράτεια.

Στόχος είναι η ενίσχυση της αειφορικής χρήσης και της ποι-
ότητας των φυσικών πόρων της χώρας, με τη λήψη των κα-
τάλληλων μέτρων – προληπτικών και άλλων – για τη διασφά-
λιση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου συστήματος προ-
στασίας, αλλά και με την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης και της συμμετοχικής διαδικασίας των 
πολιτών, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχει η διαφύλαξη 
της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής πο-
λιτικής, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής, ιεράρχησε στόχους και προτεραιότητες, 
θέσπισε νέο θεσμικό πλαίσιο και διαμόρφωσε διακρατικές 
Συμφωνίες, αναβάθμισε τις διοικητικές δομές και ενεργοποί-
ησε την Επιτροπή Φύση ως το κεντρικό γνωμοδοτικό όργανο 
του ΥΠΕΚΑ για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

Η Επιτροπή Φύση, η οποία αποτελείται από ειδικούς επι-
στήμονες στα θέματα της βιοποικιλότητας, πλαισιωμένους 
από υπηρεσιακούς παράγοντες των συναρμόδιων υπουρ-
γείων και εκπροσώπους ΜΚΟ, εποπτεύει επιστημονικά 
τους Φορείς Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, 
παρακολουθεί την κατάσταση διατήρησης των σημαντικών 
οικοτόπων και ειδών και γνωμοδοτεί σε γενικότερα θέματα 
προστασίας της φύσης, όπως το θεσμικό πλαίσιο προστασίας 
των περιοχών Natura.
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Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει
το Φυσικό Περιβάλλον και τη Βιοποικιλότητα
             βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας

Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει
               τους περιβαλλοντικούς πόρους

Το ΕΠΠΕΡΑΑ χρηματοδοτεί τα έργα
               επαναδημιουργίας της Λίμνης Κάρλας

Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει τους Φορείς
Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - ΕΠΠΕΡΑΑ, με γνώμονα την Πράσινη 
Ανάπτυξη και επίκεντρο τον Άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες, χρηματοδοτεί έργα και παρεμβάσεις 
στη βάση μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής.                                  

Η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυ-
στήματα, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η 
παγκόσμια κλιματική αλλαγή και η υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, συνιστούν κύριες συνιστώσες 
της Στρατηγικής του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Θεμελιώδης προτεραιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής που υπηρετεί το ΕΠΠΕΡΑΑ για την περίοδο 2007-2013, 
αλλά και κορμός του πυλώνα που αφορά στην αειφόρο διαχείριση και την προστασία του φυσικού κεφαλαίου, 
είναι η προώθηση της Βιοποικιλότητας και η αποτελεσματική προστασία και διαχείριση της Φύσης.

Ο Άξονας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» του ΕΠΠΕΡΑΑ, έχει ως γενικό στό-
χο την ανάσχεση της απώλειας και την προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της επίτευξης της ικανοποιητικής 
κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών προτεραιότητας, τη διάσωση των 
πληθυσμών των απειλούμενων ειδών και των περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος.

Με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 125 εκ. ευρώ χρηματοδοτούνται από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, σημαντικές παρεμβάσεις 
που αφορούν στην πρόληψη, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώ-
ρας μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, αλλά και στη 
βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, μέσα από τη βελτίωση της ελκυστικότητας 
των περιοχών τους, ως τόπων διαμονής και προσέλκυσης συμβατών με το περιβάλλον 
επενδύσεων.

Η Ελλάδα είναι χώρα προικισμένη με πλούσια φυσική κληρονομιά.  Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για την ανάσχε-
ση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, με παράλληλη προώθηση της αποκατά-
στασής τους.

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, μέσα από την αποκατάσταση οικοτόπων, τη διασφάλιση 
της ποιότητας των οικοσυστημάτων και τη διαφύλαξη των απειλούμενων ειδών, αποτελεί κεντρικό άξονα του ΕΠΠΕΡΑΑ. 

Βασική επιδίωξη είναι η επίτευξη υψηλού επίπεδου προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ώστε να εξασφαλίζεται 
ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση του φυσικού κεφαλαίου με περιβαλλοντικά βιώσιμες μεθόδους.

Το ΕΠΠΕΡΑΑ στηρίζει την υλοποίηση παρεμβάσεων και έργων που αφορούν σε:

Η περιβαλλοντική αποκατάσταση σημαντικών υγροτόπων και λιμνών της χώρας 
μας αποτελεί βασική προτεραιότητα του ΕΠΠΕΡΑΑ, με σημαντικότερη παρέμβα-
ση την επαναδημιουργία της Λίμνης Κάρλας.

Το ΕΠΠΕΡΡΑ προβλέπει σημαντικούς πόρους ύψους 50 εκ. ευρώ για την απο-
κατάσταση της Λίμνης Κάρλας, προωθώντας επενδύσεις που αφορούν:

P	Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης από τον Πη-
νειό ποταμό.

P	Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος της λίμνης και ολοκλήρωση των 
υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας της λίμνης. 

P	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη 
λεκάνη της Λίμνης Κάρλας.

P	Μελέτες τροφοδοσίας της λίμνης, καθώς και αποκατάστασης, ανάδειξης 
και προστασίας του περιβάλλοντός της. 

P	Κατασκευή έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου.

Η αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των σημαντικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, προϋποθέ-
τουν τόσο την εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου, όσο και τη βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία του εθνι-
κού συστήματος προστατευόμενων περιοχών. Η Ελλάδα έχει ιδρύσει 28 Φορείς Διαχείρισης για την προστασία 
μεγάλων προστατευόμενων περιοχών. Στους Φορείς Διαχείρισης - εποπτευόμενοι από το ΥΠΕΚΑ - εκπροσωπούνται 
οι αρμόδιες υπηρεσίες, τοπικοί φορείς και περιβαλλοντικές ΜΚΟ, αποτελώντας μοχλό πράσινης ανάπτυξης των 
τοπικών κοινωνιών. 

Στη βάση αυτή, το ΕΠΠΕΡΑΑ στηρίζει δράσεις, επενδύοντας σε υλικούς και ανθρώπινους πόρους, που περιλαμβάνουν:

P	Υποστήριξη των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, για την εφαρμογή των έργων, δράσε-
ων, μέτρων και σχεδίων που απαιτούνται για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση.

P	Ενίσχυση των απαιτούμενων μηχανισμών παρακολούθησης, αξιολόγησης και επιτήρησης των προστατευ-
όμενων περιοχών, για τη διασφάλιση της εποπτείας και της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης ειδών και 
τύπων οικοτόπων προτεραιότητας.

P	Καθορισμό και εφαρμογή κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας, καθώς και εξειδίκευση των όρων και των 
περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων στις προστατευόμενες περιοχές.

P	Εξειδίκευση Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίων Δράσης για τη βιοποικιλότητα και 
τη βιοασφάλεια.

P	Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Εκθέσεων για την αξιολόγη-
ση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέρο-
ντος, στο πλαίσιο της κοινοτικής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

P	Εκπόνηση και εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων για απειλούμενα είδη και προ-
στατευόμενες περιοχές για την αναβάθμιση και διατήρηση της κατάστασης των φυ-
σικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας. 

P	Έργα πρόληψης, προστασίας, ανάδειξης, σήμανσης και αξιοποίησης προστατευό-
μενων περιοχών. Ενέργειες εντοπισμού και χαρτογράφησης «οικολογικών δι-
αδρόμων» – Προώθηση πιλοτικών έργων. Συγκρότηση οριστικών καταλόγων 
επιλεγμένων τοπίων.

P	Ολοκλήρωση του Δικτύου Natura για την αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη 
του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας. Λήψη των αναγκαίων Μέτρων στις Ει-
δικές Ζώνες Διατήρησης.

P	Έργα και δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας των προστατευόμενων περι-
οχών για τα άτομα με αναπηρία.

P	Ειδικές δράσεις για την εφαρμογή των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ για 
τα απειλούμενα είδη.

P	Αειφόρο διαχείριση και αντιπυρική προστασία των φυσικών πόρων.

Το ΕΠΠΕΡΑΑ, ενσωματώνοντας την περιβαλλοντική διάσταση στις αναπτυξιακές πο-
λιτικές, προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, ενώ μέσα από την 
ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, προωθεί τις συμβατές με το περιβάλλον 
επιχειρηματικές δραστηριότητες και συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της τουρι-
στικής ανάπτυξης των περιοχών με πλούσιο φυσικό περιβάλλον, επιτυγχάνοντας περι-
βαλλοντική, αλλά και οικονομική αναζωογόνηση.
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