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Το έργο «Προτεραιότητα στη Φύση» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active 
citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Green Tank. 
 
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το 
Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα 
στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και 
στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση 
της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν 
αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. 
Δείτε περισσότερα: www.activecitizensfund.gr 
 
Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ: 
Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός 
Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που 
δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των 
οποίων είναι και η Ελλάδα. 
Τη διαχείριση του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το 
Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. 
Δείτε περισσότερα: www.eeagrants.org  
 
Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη: 
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ιδρύθηκε το 1972 από τον Πρόδρομο – Μποδοσάκη Αθανασιάδη, ο οποίος 
αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την προώθηση της εκπαίδευσης, της υγείας και της 
προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά 
ευπαθείς ομάδες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα 
στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσής του ως σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από €450 
εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην 
εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
Δείτε περισσότερα: www.bodossaki.gr  
 
Σχετικά με το SolidarityNow: 
Το SolidarityNow (SN) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και 
περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού βρίσκονται στην 
Αθήνα, ενώ εκτεταμένες δράσεις υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα. Όραμα του 
οργανισμού είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν 
μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς 
στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών 
βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των 
πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι 
σήμερα 300.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω 
δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω των δωρεών του, το SN έχει μέχρι 
σήμερα υποστηρίξει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίηση 73 προγραμμάτων, 
συνολικού ύψους 14,4 εκ. ευρώ. 
Δείτε περισσότερα: www.solidaritynow.org/  

https://www.activecitizensfund.gr/
http://www.eeagrants.org/
http://www.bodossaki.gr/
http://www.solidaritynow.org/
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Σύνοψη 
 

Τα επιστημονικά δεδομένα για την κατάσταση της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο καταδεικνύουν ότι η φύση βρίσκεται υπό απειλή και μαζί η ανθρώπινη 
υγεία και ευημερία (Κεφάλαιο Ι). Η πανδημία του COVID-19, εξάλλου, ανέδειξε με τραγικό 
τρόπο πόσο ισχυρή και συγχρόνως πόσο ευάλωτη είναι η σχέση ανθρώπου και φύσης. Είναι 
ενθαρρυντικό, όμως, ότι στις ίδιες εκθέσεις και αναφορές που η επιστημονική κοινότητα 
παρουσιάζει τη δραματική κατάσταση της φύσης, εντοπίζονται και οι προτάσεις για την 
ανταπόκριση που απαιτείται. Αν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία, τη βιώσιμη 
διαχείριση και την αποκατάσταση της φύσης, υποστηρίζουν οι επιστήμονες, τότε η φύση 
μπορεί να ανακάμψει.  
 
Το 2020 είχε χαρακτηριστεί ως η χρονιά της βιοποικιλότητας, καθώς αναμενόταν ότι η 
παγκόσμια κοινότητα, στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη Βιολογική Ποικιλότητα, θα 
συμφωνούσε σε ένα νέο πλαίσιο πολιτικών και μέτρων για τη βιοποικιλότητα. Λόγω όμως της 
εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19, οι σχετικές διαπραγματεύσεις καθυστέρησαν. Η 
επισκόπηση των εξελίξεων στην πολιτική για τη διατήρηση της φύσης φανερώνουν από τη μία 
ότι η επιστημονικά τεκμηριωμένη οικολογική κρίση αναγνωρίζεται και σε πολιτικό επίπεδο και 
από την άλλη ότι γίνεται όλο και πιο σαφές πως για την αντιμετώπισή της απαιτούνται ριζικές 
αλλαγές (Κεφάλαιο ΙΙ). Στοίχημα παραμένει ακόμα ο χρόνος ανταπόκρισης και ο βαθμός 
εφαρμογής των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα έκθεση αξιολογεί τη δράση της Ελλάδας για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, με σημείο αφετηρίας την έγκριση της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για τη 
Βιοποικιλότητα το 2014 μέχρι το 2020. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η πρόοδος υλοποίησης για 
κάθε μία από τις δράσεις – ενέργειες που προβλέπει το πρώτο Σχέδιο Δράσης εφαρμογής της 
ανά γενικό και ειδικό στόχο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα (Κεφάλαιο ΙΙΙ & 
Παράρτημα). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανά ειδικό στόχο παρουσιάζονται στον 
ακόλουθο πίνακα.  
 
Γενικός και Ειδικός Στόχος της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα  Αξιολόγηση 

Γενικός Στόχος 1: Αύξηση της διαθέσιμης γνώσης για την εκτίμηση της κατάστασης της 
βιοποικιλότητας 

Ειδικός Στόχος1.1 Η διασφάλιση της πρόσβασης στην επιστημονική γνώση (για τα είδη 
χλωρίδας και πανίδας) και η συμπλήρωση κενών στα επιστημονικά δεδομένα 

 

Ειδικός Στόχος1.2 Διασφάλιση της πρόσβασης σε γνώση και πληροφορίες σχετικά με 
δράσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την παρακολούθηση της εφαρμογής 
της Εθνικής στρατηγικής. 

 

Γενικός Στόχος 2 Διατήρηση του εθνικού φυσικού κεφαλαίου και αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων 

Ειδικός Στόχος 2.1 Διατήρηση ειδών και τύπων οικοτόπων στα Ελληνικά χερσαία και 
θαλάσσια οικοσυστήματα με στόχο την αειφορία 

 

Ειδικός Στόχος 2.2. Αποκατάσταση σημαντικών ειδών και τύπων οικοτόπων  

Γενικός Στόχος 3 Οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών 
και ενίσχυση των ωφελειών από τη διαχείριση τους 

Ειδικός Στόχος 3.1 Αποτελεσματική οργάνωση της διοίκησης και της διαχείρισης των 
προστατευόμενων περιοχών και εφαρμογή προληπτικών μέτρων σε προστατευόμενες 
περιοχές 

 

Ειδικός Στόχος 3.2 Εφαρμογή υποδειγματικών και καινοτόμων πρακτικών διατήρησης 
και διαχείρισης 

 

Ειδικός Στόχος 3.3 Οριοθέτηση, πιθανή ένταξη των οικολογικών διαδρόμων σε ειδικό 
καθεστώς και αποτελεσματική διαχείρισή τους 

 



 

2 

 

Γενικός Στόχος 4 Διατήρηση των γενετικών πόρων της Ελλάδας – Ρυθμίσεις Πρόσβασης στους 
γενετικούς πόρους – Δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των ωφελειών που θα προκύψουν από 
τη χρήση τους 

Ειδικός Στόχος 4.1 Η διασφάλιση πρόσβασης στις επιστημονικές καταγραφές των 
γενετικών πόρων και η συμπλήρωση κενών στα επιστημονικά δεδομένα 

 

Ειδικός Στόχος 4.2. Η διατήρηση των γενετικών πόρων της χώρας επί τόπου (in situ) 
και εκτός τόπου (ex situ)  

 

Ειδικός Στόχος 4.3 Η θεσμοθέτηση της πρόσβασης στους γενετικούς πόρους και του 
δίκαιου και ισότιμου καταμερισμού των ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση των 
γενετικών πόρων 

 

Ειδικός Στόχος 4.4 Βιοποικιλότητα και Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί  

Γενικός Στόχος 5 Ενίσχυση της συνέργειας των κύριων τομεακών πολιτικών με τη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας – θέσπιση κινήτρων 

Ειδικός Στόχος 5.1 Αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των στόχων διατήρησης της 
βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού 

 

Ειδικός Στόχος 5.2 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων μεγάλων έργων υποδομής  

Ειδικός Στόχος 5.3 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων οικιστικής και 
βιομηχανικής ανάπτυξης (περιλαμβάνεται η συμβατική παραγωγή ενέργειας) 

 

Ειδικός Στόχος 5.4 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων τουρισμού  

Ειδικός Στόχος 5.5 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων γεωργίας, 
κτηνοτροφίας, δασοπονίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών 

 

Ειδικός Στόχος 5.6 Διασφάλιση συμβατότητας των έργων και δραστηριοτήτων 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

 

Ειδικός Στόχος 5.7 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων εξόρυξης  

Ειδικός Στόχος 5.8 Διασφάλιση συμβατότητας άλλων χρήσεων φυσικών πόρων 
(κυνήγι, συλλογή ειδών, ερασιτεχνική αλιεία κ.λπ.) 

 

Γενικός Στόχος 6 Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου 

Ειδικός Στόχος 6.1 Ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της διατήρησης της ποικιλότητας 
του τοπίου σε όλες τις τομεακές πολιτικές 

 

Ειδικός Στόχος 6.2 Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου και στοιχείων της υπαίθρου 
και εκτός προστατευόμενων περιοχών 

 

Ειδικός Στόχος 6.3 Διατήρηση των Γεωτόπων και της βιοποικιλότητάς τους  

Γενικός Στόχος 7 Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα λόγω της 
κλιματικής αλλαγής 

Ειδικός Στόχος 7.1 Διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη 
βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές λειτουργίες 

 

Ειδικός Στόχος 7.2 Ενίσχυση των δυνατοτήτων επιμέρους στοιχείων της 
βιοποικιλότητας να αποκριθούν αποτελεσματικά (climate change adaptation) στην 
κλιματική αλλαγή 

 

Ειδικός Στόχος 7.3 Μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από δράσεις 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 

 

Ειδικός Στόχος 7.4 Ενίσχυση του ρόλου των δασών στην άμβλυνση των επιδράσεων της 
κλιματικής αλλαγής 

 

Γενικός Στόχος 8 Προστασία της βιοποικιλότητας από τα εισβλητικά / χωροκατακτητικά 
ξεκινά είδη (invasive alien species) 

Ειδικός Στόχος 8.1 Πρόληψη, έγκαιρη ανίχνευση, και έλεγχος εισαγωγής και εξάπλωσης 
των ειδών εισβολέων 

 

Ειδικός Στόχος 8.2 Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από τα 
χωροκατακτητικά είδη 
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Γενικός Στόχος 9 Ενίσχυση της διεθνούς και διακρατικής συνεργασίας για την προστασία της 
βιοποικιλότητας 

Ειδικός Στόχος 9.1 Ουσιαστική ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διεθνούς, 
περιφερειακής και διακρατικής συνεργασίας υπέρ της βιοποικιλότητας και των 
υπηρεσιών των οικοσυστημάτων 

 

Ειδικός Στόχος 9.2 Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας 

 

Γενικός Στόχος 10 Αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης σε σχέση με την προστασία της βιοποικιλότητας 

Ειδικός Στόχος 10.1 Βελτίωση της δημόσιας διοίκησης σε θέματα οργανωτικά, 
επιστημονικά και σε θέματα διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή πολιτικών, μέτρων και νομοθεσίας για τη 
βιοποικιλότητα 

 

Ειδικός Στόχος 10.2 Διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας 

 

Γενικός Στόχος 11 Ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας στο αξιακό σύστημα της 
κοινωνίας 

Ειδικός Στόχος 11.1 Ενσωμάτωση θεμάτων βιοποικιλότητας στην τυπική και μη τυπική 
εκπαίδευση και ανάδειξη της αξίας της βιοποικιλότητας 

 

Ειδικός Στόχος 11.2 Προώθηση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας 

 

Γενικός Στόχος 12 Συμμετοχή της κοινωνίας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας 

Ειδικός Στόχος 12.1 Θεσμοθέτηση της συνεργασίας των κοινωνικών και επιστημονικών 
ομάδων, καθώς και του κοινού και της δημόσιας διοίκησης στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και ελέγχου της υλοποίησης τους 

 

Ειδικός Στόχος 12.2 Προαγωγή της υπευθυνότητας των επιχειρήσεων ως προς την 
προστασία της βιοποικιλότητας 

 

Γενικός Στόχος 13 Αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και προβολή της 
αξίας της ελληνικής βιοποικιλότητας 

Ειδικός Στόχος 13.1 Αποτίμηση των λειτουργιών / υπηρεσιών των οικοσυστημάτων 
από κοινωνική και οικονομική σκοπιά 

 

Ειδικός Στόχος 13.2 Προβολή της αξίας της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών που 
προσφέρουν η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα 

 

Ειδικός Στόχος 13.3 Προώθηση και διατήρηση των «φυσικών πράσινων υποδομών»  

Πίνακας 1. Αξιολόγηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του 1ου Σχεδίου 
Δράσης κατά την πρώτη περίοδο υλοποίησης της, 2014-2020.  

Κόκκινο: μηδαμινή πρόοδος, Πορτοκαλί: μερική πρόοδος, Πράσινο: σημαντική πρόοδος 
 

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

παρουσιάζει σημαντική πρόοδο.  
 Η Ελλάδα συμβαδίζει με τις διεθνείς τάσεις σχετικά με την ανεπάρκεια των μέτρων 

ανάσχεσης της απώλειας της βιοποικιλότητας.  
 Ακόμα και στους στόχους που συνδέονται με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας η πρόοδος 

που σημειώνεται είναι μερική.  
 Μερική ή μηδαμινή πρόοδος σημειώνεται στην αντιμετώπιση νέων απειλών και 

προκλήσεων καθώς και στην προώθηση νέων προσεγγίσεων.  
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 Οι στόχοι που παρουσιάζουν τη μικρότερη πρόοδο στην εφαρμογή είναι αυτοί που 
αφορούν στις συνέργειες και την οριζόντια ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στους 
παραγωγικούς τομείς. 

 Η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα δεν έχει προς το παρόν αποτελέσει μοχλό για 
τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας.  

 Ο συντονιστικός και εποπτικός ρόλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΠΕΝ) απουσιάζει.  

 Αν και η πολιτεία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης, σημειώνεται μεγάλο ενδιαφέρον και 
δραστηριοποίηση από άλλους εμπλεκόμενους φορείς, ωστόσο οι δράσεις αυτές είναι 
μεμονωμένες. 

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

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

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

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

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

 
 Προώθηση του μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας μέσω της 

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

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

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

Για όλα τα παραπάνω το ΥΠΕΝ πρέπει να αναλάβει τον συντονιστικό και εποπτικό ρόλο του 
αναλαμβάνοντας σχετικές πρωτοβουλίες για συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων 
υπουργείων και δικτύωση των εμπλεκόμενων φορέων. Παράλληλα, πρέπει να δημιουργήσει 
ένα αξιόπιστο σύστημα τακτικής παρακολούθησης της πορείας εφαρμογής της Εθνικής 
Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του νέου Σχεδίου Δράσης.  
 

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της έκθεσης του «Προτεραιότητα στη φύση: Αξιολόγηση της 
υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα».  

 

https://thegreentank.gr/wp-content/uploads/2020/12/202011_PrioritytoNature_Report_GreenTank.pdf
https://thegreentank.gr/wp-content/uploads/2020/12/202011_PrioritytoNature_Report_GreenTank.pdf
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