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Σν 2010 έρεη αλαθεξπρηεί απφ ηνλ ΟΖΔ σο Γηεζλέο Έηνο Βηνπνηθηιφηεηαο, θαζψο πξέπεη 

λα βξεζνχλ άκεζα ιχζεηο γηα λα κεησζεί ε αθαηάζρεηε απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο εμαηηίαο 
αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη ξπζκνί εμαθάληζεο ππνινγίδνληαη φηη είλαη ζήκεξα 100 – 1000 
θνξέο κεγαιχηεξνη απφ ηνπο θπζηνινγηθνχο ξπζκνχο εμαθάληζεο κε βάζε ηε θπζηθή επηινγή. 
Κχξηεο αηηίεο ε ππεξεθκεηάιιεπζε πφξσλ, ε θαηαζηξνθή θαη αιινίσζε νηθνζπζηεκάησλ, ε 
εηζαγσγή μεληθψλ εηδψλ.    

Ζ απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, είλαη αληίζηνηρεο βαξχηεηαο κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζε 
φ,ηη αθνξά ζηηο απεηιέο γηα ηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο. ηα πιαίζηα ηεο πλζήθεο γηα ηε 
Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα νη παγθφζκηνη εγέηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε Γηάζθεςε Κνξπθήο γηα ηελ 
Αεηθφξν Αλάπηπμε ζην Γηνράλεζκπνπξγθ ην 2002, δεζκεχηεθαλ λα «μειώσοσν σημαντικά την 
απώλεια βιοποικιλότητας έως το 2010». Κη φκσο, ν αξηζκφο θαη ε πνηθηιία ησλ εηδψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο απεηινχκελσλ εηδψλ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη. Ζ ΔΔ θαιείηαη 
πιένλ λα αλαζεσξήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη λα αμηνινγήζεη γηαηί δελ πέηπρε ην ζηφρν πνπ είρε 
ζέζεη ην 2002 γηα αλάζρεζε ηεο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κέρξη ην 2010. 

Ζ κεγάιε αλάπηπμε ηεο Δπξψπεο ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ πιένλ ειάρηζηεο πεξηνρέο 
«παξζέλαο» θχζεο. Ζ δεκηνπξγία πάξθσλ θαη δξπκψλ κπνξεί λα πξνζηαηεχζεη ζεκαληηθφ 
κέξνο ηεο βηνπνηθηιφηεηάο καο, αιιά ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη απφ ππνζηήξημε ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ εθηφο ησλ πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ. Σν 
πξφγξακκα Natura 2000, ην νπνίν εληνπίδεη πεξηνρέο φπνπ ε δηαηήξεζε ηεο θχζεο κπνξεί λα 
ζπλδπαζηεί κε ήπηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη βέβαηα ν ζεκέιηνο ιίζνο ηεο πνιηηηθήο 
ηεο ΔΔ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα. Ωζηφζν, δελ απνηειεί θαη δελ πξέπεη λα απνηειεί ηε κνλαδηθή 
επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα.  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, απφ ηα κέζα πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, δξαζηεξηνπνηείηαη 
ζπζηεκαηηθά κε ηηο πφιεηο, ελψ ηφηε μεθηλά θαη ην πξψην νινθιεξσκέλν θαη δηαηνκεαθφ 
Κνηλνηηθφ πξφγξακκα γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ πφιεσλ, ην γλσζηφ URBAN. Με βάζε ηα 
ζπκπεξάζκαηα ησλ δηαθφξσλ αζηηθψλ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ηελ Έθζεζε 
«Αεηθφξεο πφιεηο ηεο Δπξψπεο» (1996), ε Δπξσπατθή Έλσζε πηνζεηεί ην 1998, ην «Κνηλνηηθφ 
Πιαίζην Γξάζεο γηα βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε». 

 
Σν Πιαίζην δίλεη θαηεπζχλζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα:  
 Γηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ: ζα πξέπεη λα επηδησρζεί ε ειαρηζηνπνίεζε ζηελ 

θαηαλάισζε ηδίσο ησλ κε αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ, ζηελ παξαγσγή απνβιήησλ θαη ζηε 
ξχπαλζε θαζψο θαη ε αχμεζε ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηηο πφιεηο.  

 Ζ αζηηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 
ρξφλνπ ησλ θαηνίθσλ θαη ηνλ αζηηθφ ηνπξηζκφ: επηζεκαίλεηαη φηη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά κηαο 
πφιεο δελ βξίζθεηαη κφλν ζην ηζηνξηθφ θέληξν αιιά θαη ζηνπο λεψηεξνπο ππξήλεο θαη ζηελ 
ελδνρψξα. Ο πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεη ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα 
ηεο πφιεο ζηελ νιφηεηά ηεο (παιηφ θέληξν, λεψηεξε αξρηηεθηνληθή, ζηνηρεία ελδνρψξαο) θαη λα 
είλαη καθξνπξφζεζκνο.  
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 Οηθνλνκηθή επεκεξία θαη  θνηλσληθή ζπλνρή ζηα κηθξά θαη κεγάια αζηηθά θέληξα: 
ε επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζα ππνζηεξηρζεί ζα πξέπεη λα είλαη πην θηιηθή κε ην πεξηβάιινλ θαη 
ελεξγεηαθά απνηειεζκαηηθή.  

 Αζηηθέο κεηαθνξέο: ν ζρεδηαζκφο ησλ κεηαθνξψλ ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη 
κε ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, ζα πξέπεη λα πξνσζείηαη ε ρξήζε δεκφζησλ κέζσλ κεηαθνξάο 
αληί ησλ ΗΥ θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπ πνδειάηνπ θαη ηεο πεδνπνξίαο.  

 ρεδηαζκφο ρξήζεσλ γεο, Αλαπιάζεηο: ζα πξέπεη λα πηνζεηνχληαη 
κνξθέο νινθιεξσκέλνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πφιεσλ φπσο ηα ξπζκηζηηθά 
ζρέδηα, ζηα πιαίζηά ηνπο λα πξνσζνχληαη αλαπιάζεηο ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, λα 
ελζαξξχλνληαη νη κηθηέο ρξήζεηο αληί ηνπ δηαρσξηζκνχ ζε άθακπηεο δψλεο, ν δε ζρεδηαζκφο ηεο 
νηθηζηηθήο αλάπηπμεο λα βαζίδεηαη ζηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 πληνληζκφο ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, παξαγσγή 
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο ζηα αζηηθά θέληξα, επαηζζεηνπνίεζε ησλ 
πνιηηψλ, δηθηχσζε θαη αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ πφιεσλ.  

 
Πην πξφζθαηα, θνκβηθά ζεκεία ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηηο πφιεηο απνηέιεζαλ: 
 Ζ ζεκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ην Αζηηθφ Πεξηβάιινλ (2006) θαη  
 Ζ Υάξηα ηεο Λεηςίαο γηα ηηο Βηψζηκεο Δπξσπατθέο Πφιεηο (2007)  
 
Οη θαηεσζύλζεης ησλ 2 παξαπάλσ θεηκέλσλ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Οινθιεξσκέλεο πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα αζηηθήο αλάπηπμεο  
 Αξρή ηεο ζπκπαγνχο πφιεο, απνηξνπή ηεο άηαθηεο αζηηθήο δηάρπζεο  
 ηξνθή ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο,  κε ζθνπφ 

ηελ αλαβάζκηζή ηεο απφ άπνςε:  πνιενδνκηθνχ ηζηνχ, ζπγθξνχζεσλ ρξήζεσλ γεο, 
ππνβάζκηζεο δεκφζηνπ ρψξνπ, παιαίσζεο θηηξηαθνχ απνζέκαηνο, εγθισβηζκνχ 
ρακεινεηζνδεκαηηθψλ ζηξσκάησλ ή κεηνλνηήησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο γεηηνληέο, αλαγθψλ 
ζηεγαζηηθήο απνθαηάζηαζεο νξηζκέλσλ νκάδσλ πιεζπζκνχ θιπ  

 Πξνζηαζία αζηηθήο βηνπνηθηιφηεηαο, ειάηησζε ηεο ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ εδάθνπο  
 
ην ρέδην Γξάζεο ηεο γηα ηε δηαθχιαμε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ην 2006, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή φξηδε ηέζζεξα βαζηθά κέηρα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο:  

• Σελ εμεχξεζε επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, κε ηε 
ρξήζε ησλ Κνηλνηηθψλ εξγαιείσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013.  

• Σελ ελίζρπζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΔΔ γηα ζρεηηθά ζέκαηα, 
ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ζε Δπξσπατθφ, εζληθφ 
θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαζψο θαη κε ην λα ιακβάλεηαη ππφςε ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ζε 
θάζε ιήςε απνθάζεσλ.  

• Σε ζέζπηζε ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνλ ηδησηηθφ, 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνκέα.  

• Σελ αθχπληζε, ζπκκεηνρή θαη εθπαίδεπζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηα ζέκαηα απηά.  
 
Γεδνκέλνπ φηη είλαη αδχλαην λα κεηξεζνχλ φιεο νη πηπρέο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, 

δηακνξθψζεθαλ παλεπξσπατθνί «δείθηεο» βηνπνηθηιφηεηαο. Οη δείθηεο απηνί ζπληζηνχλ έλα 
γξήγνξν θαη εχρξεζην κέζν πξνβνιήο ησλ ζεκαληηθψλ κελπκάησλ θαη παξνπζίαζεο ησλ 
γεληθφηεξσλ ηάζεσλ ηεο θαηάζηαζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ Δπξψπε. 

Δπίζεο, νη ζρεηηθνί κε ηε βηνπνηθηιφηεηα δείθηεο απνηεινχλ βαζηθή πηπρή ηεο ράξαμεο 
πνιηηηθήο, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ πνιχηηκν κεραληζκφ αλάδξαζεο πνπ επηηξέπεη ηε 
κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ ηεο ΔΔ ζε ζρέζε κε ην 
πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα.  

Απφ ηηο ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο κε βάζε ηνπο δείθηεο πξνθχπηεη φηη, ελψ έρεη επηηεπρζεί 
θάπνηα πξφνδνο (π.ρ. ην  δίθηπν Natura 2000, ην νπνίν εθηείλεηαη ζην ζχλνιν ησλ 27 ρσξψλ ηεο 
ΔΔ, δηπιαζηάζηεθε ζε κέγεζνο ηα ηειεπηαία δέθα έηε θαη ηψξα πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 26.000 
πεξηνρέο θαη θαιχπηεη ην 18% πεξίπνπ ηεο γεο θαη ζάιαζζαο ηεο ΔΔ), ε θαηάζηαζε ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ Δπξψπε εμαθνινπζεί λα εκπλέεη ζνβαξέο αλεζπρίεο.  
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Γηα παξάδεηγκα, κνινλφηη ηα κεηνχκελα επίπεδα νξηζκέλσλ θνηλψλ εθηξεθφκελσλ 
πηελψλ θαίλεηαη λα ζηαζεξνπνηήζεθαλ γχξσ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη πεηαινχδεο 
ησλ ιεηκψλσλ ηεο Δπξψπεο ζπλερίδνπλ λα θζίλνπλ κε δξακαηηθνχο ξπζκνχο (ζρεδφλ 70%) θαη 
λα κελ δείρλνπλ ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο. Πνζνζηφ κέρξη 25% ησλ επξσπατθψλ δσηθψλ εηδψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζειαζηηθψλ, ησλ ακθηβίσλ, ησλ εξπεηψλ, ησλ πηελψλ θαη ησλ 
πεηαινχδσλ αληηκεησπίδνπλ, επίζεο, ηνλ θίλδπλν εμαθάληζεο. Φζίλνπλ επίζεο θαη νξηζκέλεο 
πινχζηεο απφ πιεπξάο βηνπνηθηιφηεηαο - πεξηνρέο, φπσο είλαη νη ιεηκψλεο θαη νη πγξφηνπνη. 
Αληίζεηα, ηερλεηέο πεξηνρέο (π.ρ. βηνκεραληθέο δψλεο, νηθηζκνί, ππνδνκέο κεηαθνξψλ…) 
απμήζεθαλ θαηά 8% πεξίπνπ απφ ην 1990 κέρξη ζήκεξα (θαιχπηνληαο άλσ ησλ 12.500 km²).  

Σέηνηνπ είδνπο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο γεο φρη κφλν νδεγνχλ ζηελ απψιεηα 
ελδηαηηεκάησλ (νηθνηφπσλ) θαη ζηελ ππνβάζκηζή ηνπο, αιιά πξνθαινχλ επίζεο ζνβαξφ 
θαηαθεξκαηηζκφ ησλ πθηζηάκελσλ ελδηαηηεκάησλ ν νπνίνο κπνξεί λα επεξεάζεη ζνβαξά ηελ 
ηθαλφηεηά ηνπο λα εμαθνινπζήζνπλ λα παξέρνπλ πνιχηηκα νηθνζπζηεκηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

Σν γεγνλφο απηφ ψζεζε ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ λα ραξάμνπλ κηα λέα 
ζηξαηεγηθή γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ζηελ ΔΔ γηα ην κεηά ην 2010 δηάζηεκα θαη λα θαζνξίζνπλ 
ζηφρν γηα ην 2020, ζπλεθηηκψληαο ηελ αλάδξαζε απφ ηνπο δείθηεο βηνπνηθηιφηεηαο. ην πιαίζην 
ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ε ΔΔ θαζφξηζε κηα λέα αθεηεξία γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα γηα ην έηνο 2010. 
Ζ αθεηεξία απηή είλαη ε πξψηε ηνπ είδνπο ηεο γηα ηελ ΔΔ θαη νξίδεη έλα ζαθέο ζεκείν αλαθνξάο 
φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ κειινληηθψλ αιιαγψλ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, π.ρ. σο 
απνηέιεζκα ησλ ελσζηαθψλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε πξφζθαηα Αλαθνίλσζε κε 
ηίηιν "Δπηινγέο γηα έλα Δπξσπατθφ φξακα θαη ζηφρν γηα  ηε Βηνπνηθηιφηεηα πέξα απφ ην 
2010" [1] αλαγλσξίδνληαο φηη δελ έρεη επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ 2001. Σν λέν απηφ θείκελν 
ζέηεη ηελ αλάγθε γηα έλα φξακα γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα κέρξη ην 2050 θαη λα πξνηείλεη 
πηζαλνχο ζηφρνπο γηα ην 2020. Ζ Δπηηξνπή επίζεο δεζκεχεηαη λα παξνπζηάζεη κηα 
Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010.  

 
ην Δσρφπαχθό Κοηλοβούιηο ςεθίζακε αληίζηνηρα δχν θείκελα πξνο απηή ηε 

θαηεχζπλζε: 
 
Φήθηζκα ηες 21ες επηεκβρίοσ 2010 ζτεηηθά κε ηελ εθαρκογή ηες λοκοζεζίας ηες 

ΔΔ κε ζθοπό ηε δηαηήρεζε ηες βηοποηθηιόηεηας (2009/2108(INI)) 
 
Το Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο , 

..................................... 
1.   εθθξάδεη ηε βαζεηά ηνπ αλεζπρία γηα ηνλ ηαρχηαην ξπζκφ ηεο απψιεηαο 

βηνπνηθηιφηεηαο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ άλζξσπν, δηφηη εάλ ε απψιεηα απηή ζπλερηζζεί κε ηνλ 
ίδην ξπζκφ φπσο ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζα νδεγήζεη έσο ην 2050 ζε έλα θπζηθφ πεξηβάιινλ 
πνπ ζα έρεη ππνζηεί ζνβαξή ππνβάζκηζε θαη αλαληίζηξεπηεο βιάβεο, θαη ππνγξακκίδεη φηη ηα 
ιεηηνπξγηθά νηθνζπζηήκαηα απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμή καο· 

2.   ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη ε βηνπνηθηιφηεηα απνηειεί ηνλ ζπνπδαηφηεξν δείθηε κηαο 
θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο· 

3.   γλσξίδεη φηη ε απνηπρία λα ζηακαηήζεη ε απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο είλαη απαξάδεθηε 
φρη κφλν απφ εζηθή αιιά θαη απφ νηθνινγηθή θαη νηθνλνκηθή άπνςε, εθφζνλ απνζηεξεί απφ ηηο 
κειινληηθέο γελεέο ηηο νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο πηπρέο επεκεξίαο κηαο πινχζηαο 
θπζηθήο βηνπνηθηιφηεηαο· θαιεί, ζπλεπψο, ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα βειηηψζνπλ ηε 
δηαθπβέξλεζε ζηνλ ηνκέα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηφζν 
ζηηο εζσηεξηθέο φζν θαη ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο· 

4.   γλσξίδεη επίζεο φηη ε επηηπρήο αληηκεηψπηζε ηεο ηξηπιήο θξίζεο ζηνπο ηνκείο ηεο 
αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ηεο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, απαηηεί 
ζπλεθηηθή πξνζέγγηζε θαη κηα κειινληηθή ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα πνπ ζα είλαη 
πιήξσο ελζσκαησκέλε κε ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο πείλαο, 

                                                
1
 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/pdf/communication_2010_0004.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2009/2108
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/pdf/communication_2010_0004.pdf
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θαζψο θαη γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο πξνζαξκνγήο 
ζε απηήλ· 

5.   αλαγλσξίδεη φηη νη ΜΚΟ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζπκβάιινληαο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, σο επηηφπνπ 
παξάγνληεο, θαη απμάλνληαο ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα ην ζέκα· 

6.   ππνγξακκίδεη φηη ζχκθσλα κε δηεμαγφκελεο κειέηεο , φπσο ε κειέηε ΣΔΔΒ, ε 
απψιεηα επεκεξίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο θνζηνινγείηαη επί ηνπ 
παξφληνο ζε 50 πεξίπνπ δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο (κφιηο θάησ απφ ην 1 % ηνπ ΑΔΠ), θαη 
ζα απμεζεί ζε 14 ηξηζεθαηνκκχξηα επξψ ή 7 % ηνπ θαη' εθηίκεζε ΑΔΠ εηεζίσο ην έηνο 2050· 

7.   ζπκθσλεί, σζηφζν, κε ηε κειέηε ΣΔΔΒ φηη ε κέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο αληηκεησπίδεη κεζνδνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη φηη ηνχην δελ πξέπεη λα 
επηζθηάδεη ηηο δενληνινγηθέο θαη δηαγελεαινγηθέο πηπρέο ηεο δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο· 

8.   αλεζπρεί βαζχηαηα γηα ην γεγνλφο φηη ε δηεζλήο πνιηηηθή αηδέληα δελ πξνζδίδεη ζηελ 
αλάζρεζε ηεο απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο ηνλ ραξαθηήξα θαηεπείγνληνο· 

9.   εθθξάδεη ηε βαζεηά ιχπε ηνπ δηφηη δελ έρεη εθπιεξσζεί ν ζηφρνο ηεο ΔΔ γηα αλαθνπή 
ηεο απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο έσο ην 2010, φπσο ζπκθσλήζεθε ζηελ Δπξσπατθή Γηάζθεςε ζην 
Γθέηεκπνξγθ ην 2001, θαη ζπκκεξίδεηαη ηηο αλεζπρίεο πνπ έρνπλ εθθξάζεη πνιινί αλαθέξνληεο 
ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην· 

10.   ραηξεηίδεη ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν: "Δπηινγέο φζνλ αθνξά ην φξακα 
θαη ηνλ ζηφρν ηεο ΔΔ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα κεηά ην 2010"· 

11.   ραηξεηίδεη πεξαηηέξσ ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ηνπ πκβνπιίνπ 
Πεξηβάιινληνο, ηεο 15εο Μαξηίνπ 2010, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λένπ πξσηαξρηθνχ ζηφρνπ 
αλάζρεζεο ηεο απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ησλ νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ 
ζηελ ΔΔ έσο ην 2020, θαζψο θαη ηεο απνθαηάζηαζήο ηνπο ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ, κε 
ηελ επηθχιαμε ησλ θπζηθψλ κεηαβνιψλ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 
Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 25εο-26εο Μαξηίνπ 2010 πνπ επηβεβαηψλνπλ φηη είλαη επείγνπζα 
αλάγθε λα αλαζηξαθνχλ νη ζπλερηδφκελεο ηάζεηο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη 
ππνβάζκηζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ· 

12.   πηζηεχεη φηη ε αλάζρεζε ηεο απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο απνηειεί ηνλ απφιπην 
ειάρηζην ζηφρν πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί έσο ην 2020· 

13.   επηζεκαίλεη ηηο πνιχηηκεο πξσηνβνπιίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ήδε πινπνηνχληαη θαη πηζηεχεη φηη 
ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο απνθαηάζηαζεο πξέπεη λα απνηειέζνπλ επίζεο κέξνο ηνπ πξσηαξρηθνχ 
ζηφρνπ γηα ην 2020· 

14.   ζεσξεί φηη, ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα, απαηηείηαη ελδειερήο 
αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ· 

15.   δεδνκέλνπ ηνπ παγθφζκηνπ ραξαθηήξα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ νηθνζπζηεκηθψλ 
ππεξεζηψλ θαη ηνπ θξίζηκνπ ξφινπ ηνπο γηα ηνπο παγθφζκηνπο ζηφρνπο ηεο αεηθφξνπ 
αλάπηπμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο πείλαο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πγείαο θαη ηεο 
επεκεξίαο ηνπ αλζξψπνπ, είλαη πεπεηζκέλν φηη ε κειινληηθή ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ πξέπεη επίζεο 
λα απμήζεη ηηο δηεζλείο πξνζπάζεηεο ηεο ΔΔ γηα ηελ απνηξνπή ηεο απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο, 
θαζψο κειέηεο, φπσο ε κειέηε ΣΔΔΒ, έρνπλ παξάζρεη επαξθή απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη ε ελ 
ιφγσ πξνζπάζεηα είλαη απνδνηηθή απφ άπνςε θφζηνπο θαη εθηθηή, θαη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, 
πξέπεη λα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ επίηεπμε ησλ Αλαπηπμηαθψλ ηφρσλ ηεο 
Υηιηεηεξίδαο έσο ην 2015· 

16.   ππνγξακκίδεη πεξαηηέξσ φηη, σο κέξνο ηεο πνιηηηθήο πνπ απνζθνπεί ζηελ 
πξνζηαζία θαη ηε βειηίσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, είλαη αλαγθαία κηα θνηλή πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ μέλσλ εηδψλ θαη επηζεκαίλεη ηελ 
ηδηαίηεξα ζηελή ζρέζε κεηαμχ δηαδξφκσλ κεηαθνξψλ θαη ηεο καδηθήο εηζξνήο ρσξνθαηαθηεηηθψλ 
μέλσλ εηδψλ· 

 
Φήθηζκα ηοσ Δσρφπαχθού Κοηλοβοσιίοσ ηες 7ες Οθηφβρίοσ 2010 ζτεηηθά κε ηοσς 

ζηραηεγηθούς ζηότοσς ηες ΔΔ ελόυεη ηες 10ες σλόδοσ ηες Γηάζθευες ηφλ 
σκβαιιοκέλφλ Μερώλ ζηε ύκβαζε γηα ηε Βηοιογηθή Ποηθηιόηεηα (ΒΠ), ποσ ζα 
ζσλέιζεη ζηε Nagoya (Ιαπφλία) από ηης 18 έφς ηης 29 Οθηφβρίοσ 2010  
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Το Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο , 
................................ 
1.   εθθξάδεη ηε βαζχηαηε αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη αθφκε δελ έρεη επηηεπρζεί ν 

παγθφζκηνο ζηφρνο ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο γηα ην 2010 πνπ αθνξά ηε ζεκαληηθή κείσζε 
ηνπ ξπζκνχ απψιεηαο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο, νχηε ν ζηφρνο ηεο ΔΔ γηα αλάζρεζε ηεο 
απψιεηαο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο· 

2.   αλεζπρεί βαζχηαηα γηα ηελ απνπζία ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα 
ηεο αλάζρεζεο ηεο απψιεηαο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο ζηε δηεζλή πνιηηηθή αηδέληα· 

3.   είλαη ζνξπβεκέλν απφ ηε ζηαζεξή αχμεζε ηεο παξάλνκεο ρξήζεο γελεηηθψλ πφξσλ 
θαη ηελ εθηεηακέλε βηνινγηθή πεηξαηεία πνπ ζπκβαίλεη ζε παγθφζκηα θιίκαθα· 

4.   επηζεκαίλεη φηη κε ηε δηάζεζε επαξθψλ πφξσλ θαη ηελ επίδεημε πνιηηηθήο βνχιεζεο, 
ππάξρνπλ ηα κέζα γηα ηελ ζε επξχηεξε θιίκαθα κείσζε ηεο απψιεηαο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο· 
είλαη πεπεηζκέλν φηη ππάξρνπλ πνιιέο ζπλεξγίεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο, ηελ επίηεπμε 
ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηεο Υηιηεηίαο θαη ηελ αλάζρεζε ηεο απψιεηαο βηνινγηθήο 
πνηθηιφηεηαο· 

5.   θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηαδξακαηίζνπλ εγεηηθφ ξφιν ζηε ΓΜ10 
πξνθεηκέλνπ λα πείζνπλ φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε φηη επείγεη ε αλάιεςε δξάζεο· θαιεί θαηά 
ζπλέπεηα ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δεκνζηνπνηήζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο φζν ην δπλαηφ 
λσξίηεξα πξηλ απφ ηε ΓΜ10· 

6.   δεηεί επηκφλσο απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα 
αλαιάβνπλ ηέηνην εγεηηθφ ξφιν, λα έρνπλ εληαία ζηάζε θαη λα βειηηψζνπλ ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ νχησο ψζηε λα είλαη ζε 
ζέζε λα θαηαιήμνπλ ζχληνκα ζε κηα εζσηεξηθή ζέζε ηεο ΔΔ ζηε ΓΜ10 θαη λα δηαζέζνπλ 
πεξηζζφηεξνπο πφξνπο θαη ρξφλν ζηηο δηπισκαηηθέο πξνζπάζεηέο ηνπο έλαληη ηξίησλ ρσξψλ· 

........................ 
 
Γενική αποζηολή μέτρι ηο 2020 και όραμα για ηο 2050 
12.   θαιεί κεη΄ επηηάζεσο ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζηεξίμνπλ κηα θηιφδνμε 

ζπλνιηθή απνζηνιή ηεο ΒΠ γηα ην 2020: αλάζρεζε ηεο απψιεηαο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο θαη 
δίθαηνο επηκεξηζκφο ηεο αμίαο θαη ησλ σθειεηψλ ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο βηνινγηθήο 
πνηθηιφηεηαο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ· παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα 
δεζκεπζνχλ ζε έλα φξακα γηα ην 2050 πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία, ηελ αμηνπνίεζε θαη 
ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ· 

ηραηηγικοί ζηότοι και πρωηαρτικοί ζκοποί για ηο 2020 
13.   θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζηεξίμνπλ ηελ επίηεπμε κεηξήζηκσλ, 

θηιφδνμσλ, ξεαιηζηηθψλ θαη ρξνληθά θαζνξηζκέλσλ επί κέξνπο ζηφρσλ, ψζηε εηδηθφηεξα λα 
εμαζθαιίζνπλ φηη κέρξη ην 2020:  

   – φινη ζα έρνπλ επίγλσζε γηα ηελ αμία ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο θαη ηα 
κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο, 

   – νη αμίεο ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο θαη νη επθαηξίεο πνπ απνξξένπλ απφ 
ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αεηθφξν ρξήζε ηεο ζα ελζσκαησζνχλ ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο θαη 
ηελ αλάπηπμε θαζψο θαη ζηηο πνιηηηθέο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο, 

   – ζα θαηαξγεζνχλ νη επηδνηήζεηο πνπ πιήηηνπλ ηε βηνινγηθή πνηθηιφηεηα, 
   – ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα δηαηππψζνπλ θαη ζα εθαξκφζνπλ ζρέδηα γηα 

αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ, ηε κείσζε ησλ απνβιήησλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 
ρξήζεο ησλ πφξσλ εληφο νηθνινγηθψλ νξίσλ, 

   – ζα έρεη επηηεπρζεί κεδεληθή θαζαξή απνδάζσζε θαη ζα έρεη αλαθνπεί ε 
ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ, νη δε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζα επηθνπξνχληαη ψζηε λα 
δηαρεηξίδνληαη ηα δάζε ηνπο θαηά αεηθφξν ηξφπν, 

   – ζα αλαθνπεί ε πίεζε πνπ αζθείηαη ζηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα ιφγσ ηεο 
ππεξεαιίεπζεο θαη ηηο θαηαζηξνθηθέο αιηεπηηθέο πξαθηηθέο, 

   – ζα αλαθνπεί ε εηζαγσγή θαη εγθαηάζηαζε ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ, 
   – ζα πξνζηαηεχεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο, ησλ 

γιπθψλ πδάησλ θαη ησλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ, 
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   – ζα έρεη εληζρπζεί ε ζπλεηζθνξά ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο θαη ησλ 
ρεξζαίσλ, ιηκλέσλ θαη πνηάκησλ θαη παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ θαηαθξάηεζε θαη 
απνξξφθεζε αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

   – ζα απνηξαπεί ν αθαληζκφο γλσζηψλ επαπεηινχκελσλ εηδψλ, 
   – ζα απνθαηαζηαζεί ην 15 % ησλ ππνβαζκηζκέλσλ νηθνζπζηεκάησλ, 
   – ζα κνηξάδνληαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ησλ γελεηηθψλ 

πφξσλ θαη ζα έρεη αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί έλα ηακείν πξφζβαζεο θαη επηκεξηζκνχ ησλ σθειεηψλ, 
   – ζα πινπνηείηαη ν ζπκκεηνρηθφο ζρεδηαζκφο, ε δηαρείξηζε ησλ γλψζεσλ θαη 

ε νηθνδφκεζε ηθαλνηήησλ θαη ζα ππάξρνπλ ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παξαδνζηαθψλ 
γλψζεσλ, ησλ πξαθηηθψλ ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ θαη ηεο εζηκηθήο αεηθφξνπ ρξήζεο ηεο 
βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο, 

   – ζα απμεζεί ε ηθαλφηεηα (αλζξψπηλνη πφξνη θαη ρξεκαηνδφηεζε) γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο χκβαζεο, 

   – ζα έρεη αλαθνπεί ε απψιεηα βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο ησλ 
θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ θαη ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ ζηα γεσξγηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ησλ 
άγξησλ ζπγγελψλ ηνπο· 

 
Οη πόιεης είλαη νηθνζπζηήκαηα. Καηαλαιψλνπλ, κεηακνξθψλνπλ θαη απειεπζεξψλνπλ 

πιηθά θαη ελέξγεηα. Αλαπηχζζνληαη θαη πξνζαξκφδνληαη. Αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο αλζξψπνπο θαη 
κε άιια νηθνζπζηήκαηα. πλεπψο, πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα πξνζηαηεχνληαη φπσο θάζε 
άιινο ηχπνο νηθνζπζηήκαηνο.  

Με ηελ επαλεμέηαζε ηνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηεο αξρηηεθηνληθήο, ησλ κεηαθνξψλ θαη 
ηεο ρσξνηαμίαο κπνξνχκε λα κεηαηξέςνπκε ηηο πφιεηο καο θαη ηα αζηηθά ηνπία ζε «αζηηθά 
νηθνζπζηήκαηα» ζηελ πξψηε γξακκή ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (π.ρ. αεηθφξεο 
κεηαθηλήζεηο, θαζαξή ελέξγεηα θαη ρακειή θαηαλάισζε) θαη ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο 
ζπλζήθεο (π.ρ. επηπιένληα ζπίηηα, θάζεηνη θήπνη). Δπηπιένλ, ν θαιχηεξνο αζηηθφο ζρεδηαζκφο 
ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ήζπρσλ, αζθαιψλ, θαζαξψλ θαη 
πξάζηλσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ. Δπίζεο, ζα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, πξνσζψληαο ηηο 
λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ πξάζηλε αξρηηεθηνληθή.  

Οη αζηηθέο πξάζηλεο ππνδνκέο, αλαιφγσο ηεο θπζηθφηεηαο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο 
πνηθηινκνξθίαο, ηνπ κεγέζνπο, ηεο κνξθήο θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπο, κπνξνχλ λα παξέρνπλ κηα 
εμαηξεηηθή πνηθηιία νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ γηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο θαη λα 
πξνζαξκφζνπλ ηηο πφιεηο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ζε άιιεο αιιαγέο. Καη απηφ επεηδή: 

 Ρπζκίδνπλ ην κηθξνθιίκα, παξέρνληαο ζθίαζε, ζεξκηθή κφλσζε, πγξαζία θαη 
πξνζηαζία απφ ηνπο αλέκνπο.  

 Γηαηεξνχλ ή απμάλνπλ ην θηιηξάξηζκα ηνπ αέξα, ελψ παξάιιεια κεηψλνπλ ηηο 
πςειέο απνξξνέο θαη ηηο έληνλεο πηέζεηο ζηα ζπζηήκαηα απνξξνήο.  

 Βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα θαη κεηψλνπλ ηελ ερνξχπαλζε.  

 πλδένπλ ηνπο θαηνίθνπο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Μέζσ εκπεηξηψλ 
εθπαίδεπζεο, δξαζηεξηφηεηαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, νη θάηνηθνη κπνξνχλ λα 
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ ππεξεζηψλ πνπ καο παξέρνπλ ηα νηθνζπζηήκαηα, φπσο ε 
παξνρή ηξνθήο ή θαζαξνχ λεξνχ.  

 Αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο, ζε θπζηθφ, δηαλνεηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. 
Παξέρνπλ δπλαηφηεηεο άζθεζεο θαη ξίρλνπλ ηα πνζνζηά παρπζαξθίαο ηνπ πιεζπζκνχ. 
Απμάλνπλ ηα πξνζδφθηκα έηε δσήο. Αλαθνπθίδνπλ ηε δηαλνεηηθή θφπσζε, βειηηψλνπλ ηελ 
αξηεξηαθή πίεζε, ηε δηαλνεηηθή ζπγθέληξσζε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία. Μεηψλνπλ ηα 
επίπεδα άγρνπο, ζπκνχ θαη επηζεηηθφηεηαο. Δληζρχνπλ ηηο θνηλσληθέο επαθέο θαη ηνπο 
θνηλσληθνχο δεζκνχο.  

 
Οη τάρηες πνπ αθνινπζνχλ είλαη απφ ηελ πξφζθαηε έθδνζε ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο 

Πεξηβάιινληνο: European Environment Agency (2010). The European environment – State and 
outlook 2010. Synthesis. Copenhagen.  
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Υάρηες 1. Πνζνζηά πξάζηλσλ ρψξσλ κέζα ζηνλ ππξήλα πφιεσλ ηεο Δπξψπεο. Δίλαη 

θαλεξφ φηη πφιεηο κε πεξηζζφηεξν πξάζηλν απαληνχλ ζπρλφηεξα ζηελ Κεληξηθή θαη Βφξεηα 
Δπξψπε, ελψ πφιεηο κε ειάρηζην πξάζηλν είλαη πην ζπρλέο ζην Νφην.  

 

 
 



 8 

Υάρηες 2. Αθφκε θαη πφιεηο κε ιίγν αζηηθφ πξάζηλν κπνξνχλ λα ηζνξξνπήζνπλ κε 

πεξηαζηηθέο πξάζηλεο εθηάζεηο – «θαθεηηέο πφιεηο ζε πξάζηλε ελδνρψξα». Παξαδείγκαηα 
κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηε Μάιηα θαη ηελ Οιιαλδία, φπσο θαη ζε κέξε ηεο Γαιιίαο, Ηηαιίαο, 
Πνξηνγαιίαο, Ρνπκαλίαο θαη Ηζπαλίαο (θίηξηλεο θνπθίδεο). Αληηζέησο, πφιεηο κε αξθεηφ πξάζηλν 
αιιά ζε κηα ελδνρψξα κε έληνλε αζηηθή επέθηαζε ή εληαηηθή γεσξγία κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ 
ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ζηε Γεξκαλία (πνξηνθαιί θνπθίδεο). Ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθέο είλαη 
νη «θαθεηηέο πφιεηο ζε θαθεηί πεξηβάιινλ» πνπ βξίζθνληαη ζε νιφθιεξε ζρεδφλ ηελ Δπξψπε 
(θφθθηλεο θνπθίδεο), κε εμαίξεζε ηε θαλδηλαβία θαη ηηο ρψξεο ηεο Βαιηηθήο.  

 

 
 
Πίλαθαο κε ηηο πην ξππαζκέλεο πφιεηο απφ άπνςε κηθξνζσκαηηδίσλ (πξψηε ζηήιε), 

φδνληνο (δεχηεξε ζηήιε) θαη δηνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ (ηξίηε ζηήιε).  
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ηνλ ελάκηζε ρξφλν πνπ ζπκκεηέρσ ζην επξσθνηλνβνχιην έρσ θαηαζέζεη πάλσ απφ 10 
εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε δεηήκαηα βηνπνηθηιφηεηαο θαη δεθάδεο άιιεο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα 
είδε ή πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Αξθεηέο απφ απηέο αθνξνχζαλ ηελ Κχπξν θαη ηε Βνπιγαξία. 
Απφ ηηο ππφινηπεο, ζα μερψξηδα ηέζζεξηο σο γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο:  

1. «Οηθόηοποη θαη είδε», 24/7/2009. ηελ εξψηεζε γηλφηαλ ιφγνο γηα ην 

αλεζπρεηηθά πςειφ πνζνζηφ ησλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ, ε θαηάζηαζε ησλ νπνίσλ 
ραξαθηεξίδεηαη σο «άγλσζηε» ζε Διιάδα, Κχπξν, Ηζπαλία θαη Πνξηνγαιία, γεγνλφο πνπ 
θαηαδεηθλχεη θαη ηε κεγάιε αλεπάξθεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδνπλ νη 
θπβεξλήζεηο ηνπο. Ζ Δπηηξνπή απάληεζε φηη «είλαη ελήκεξε φηη, εθ κέξνπο ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο 
Διιάδαο, θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο κε ζθνπφ 
ηε ζχληαμε εθζέζεσλ γηα ηελ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο φπσο απαηηείηαη απφ ηελ νδεγία γηα ηα 
ελδηαηηήκαηα. Σα ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε δελ έρνπλ δηαβηβάζεη ζηελ Δπηηξνπή ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη». 

2. «Δσρφπαχθή ποιηηηθή γηα ηοσς σγρόηοποσς κηθρής θιίκαθας θαη γηα ηοσς 
αζηηθούς σγρόηοποσς», 28/1/2010. ε απηή ηελ εξψηεζε, ε νπνία άπηεηαη πεξηζζφηεξν θαη κε 

ηνλ ηίηιν ηεο ζεκεξηλήο εθδήισζεο, αλαθέξακε φηη αθφκε θαη νη πγξφηνπνη κηθξήο θιίκαθαο 
έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα. Πνιινί εμ απηψλ βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ησλ 
πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000, αιιά ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ νηθνινγηθή ζπλνρή 
ηνπ. Ωζηφζν, θηλδπλεχνπλ απφ αζχλεηεο αλζξψπηλεο ελέξγεηεο, ελψ ε θιηκαηηθή αιιαγή 
αλακέλεηαη λα επηηείλεη ηελ απψιεηα θαη ηελ ππνβάζκηζή ηνπο. ε θξάηε κέιε φπσο ε Διιάδα 
δελ έρεη γίλεη νινθιεξσκέλε απνγξαθή θαη δελ ππάξρνπλ απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπο. Δπίζεο, πγξφηνπνη πνπ δηαζψδνληαη εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, φπσο ρείκαξξνη, 
ζπρλά θαηαζηξέθνληαη ή ππνβαζκίδνληαη, κέζσ θαζαξηζκνχ κε βαξέα κεραλήκαηα, 
θαηαζηξνθήο ηεο βιάζηεζεο, εγθηβσηηζκνχ, ηζηκεληνπνίεζεο ή θαη ππνγεηνπνίεζεο, αληί 
ελδεδεηγκέλσλ παξεκβάζεσλ «πξάζηλεο κεραληθήο» θαη αλαβάζκηζεο ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο. 
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο[2], ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 
ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζε πνιηηηθέο βηψζηκεο ρξήζεο γεο, κε ηηο 
νπνίεο ζα κεησζεί ε ζηεγαλνπνίεζε ηνπ εδάθνπο, ζα πξνσζείηαη ε βηνπνηθηιφηεηα θαη ζα 
επαηζζεηνπνηνχληαη νη πνιίηεο. 

ηελ απάληεζή ηεο ε Δπηηξνπή αλέθεξε φηη δεκνζίεπζε ηερληθέο θαηεπζπληήξηεο 
γξακκέο γηα ηα νινθιεξσκέλα ζρέδηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη ζπλέζηεζε ζηηο ηνπηθέο 
αξρέο λα ρξεζηκνπνηνχλ νινθιεξσκέλεο πξνζεγγίζεηο πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ νη 
αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο αζηηθήο επέθηαζεο θαη λα εληζρπζεί ε βηνπνηθηιφηεηα 
ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Ζ Δπηηξνπή επεμεξγάδεηαη ηε λέα ζηξαηεγηθή γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα γηα 
ηελ πεξίνδν πνπ κεζνιαβεί κέρξη ην 2020. ην πιαίζην απηφ, ε αλάπηπμε θαη νη επελδχζεηο ζηελ 
«πξάζηλε ππνδνκή»[3], ηδίσο ζην 83 % ηνπ εδάθνπο ηεο ΔΔ πνπ βξίζθεηαη εθηφο ησλ 
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000, απνηεινχλ ην αληηθείκελν δηεξεχλεζεο. 
Μία ηέηνηα πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ζην κέηξν ηνπ 
δπλαηνχ, ψζηε λα εληζρπζεί ε πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο θαη λα εληζρπζνχλ ζηξαηεγηθήο 
ζεκαζίαο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ, επηηπγράλνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαηήξεζεο 
θαη επηηξέπνληαο ζηα θξάηε κέιε ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο. Απηά ζα 
κπνξνχζαλ λα απνθέξνπλ πεξαηηέξσ νθέιε γηα ηνπο πγξνηφπνπο. 

Δπίζεο, Ζ Δπηηξνπή παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ηεο εθαξκνγήο ηεο ελσζηαθήο 
λνκνζεζίαο εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη έιαβε κέηξα φπνηε ην έθξηλε αλαγθαίν. Απηφ 
νδήγεζε ζε ζεηξά έλαξμεο δηαδηθαζηψλ επί παξαβάζεη θαη ζε απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ 
Γηθαζηεξίνπ, φπσο ζηελ απφθαζε C-239/07 κε ηελ νπνία θαηαδηθάζηεθε ε Διιάδα γηα 

                                                
2
 ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΑΗ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟ. 2005. ρεηηθά κε κηα 

ζεκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ην αζηηθφ πεξηβάιινλ. COM (2005)0718 - 
http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/com_2005_0718_el.pdf  
3
 «Ωο πξάζηλε ππνδνκή» λνείηαη έλα αιιεινδηαζπλδεδεκέλν δίθηπν θπζηθψλ πεξηνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

γεσξγηθψλ γαηψλ, πξάζηλσλ δξνκνινγίσλ, πγξνηφπσλ, πάξθσλ, δαζηθψλ πάξθσλ, απηφρζνλσλ θπηηθψλ θνηλνηήησλ 
θαη ζαιάζζησλ πεξηνρψλ πνπ ξπζκίδνπλ κε θπζηθφ ηξφπν ηηο ξνέο ησλ θαηαηγίδσλ, ηηο ζεξκνθξαζίεο, ηνπο θηλδχλνπο 
πιεκκπξψλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ, ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/com_2005_0718_el.pdf
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αλεπαξθή πξνζηαζία ησλ ΕΔΠ (δσλψλ εηδηθήο πξνζηαζίαο) [4], νξηζκέλεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη 
πγξφηνπνη, ελψ άιιεο πξνζηαηεχνληαη ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο Ramsar. Δπίζεο ε Δπηηξνπή 
παξέζρε νξηζκέλεο επθαηξίεο ζην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνχ LIFE γηα θαηλνηφκα έξγα θαη γηα έξγα 
επίδεημεο κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε κηθξήο θιίκαθαο πγξνηφπσλ θαη αζηηθψλ πγξνηφπσλ, 
φπσο είλαη ην έξγν Gallecs (LIFE02 ENV/E/000200) ζηε Βαξθειψλε θαη ην έξγν Living River 
Liesing (LIFE02 ENV/A/000282) ζηε Βηέλλε. 

3. «Κόθθηλος ζσλαγερκός γηα ηα δώα θαη ηε βηοποηθηιόηεηα ηες Διιάδας», 

1/2/2010. Αλαθεξφκαζηαλ ζην κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπνλδπιφδσσλ ηεο Διιάδαο θαη 
πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά αζπφλδπια είδε, γηα ηα νπνία ππάξρνπλ επαξθή επηζηεκνληθά 
δεδνκέλα, ηα νπνία βξίζθνληαη ππφ απεηιή. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην Κφθθηλν Βηβιίν ησλ 
Απεηινχκελσλ Εψσλ ηεο Διιάδαο, φπσο επηθαηξνπνηήζεθε πξφζθαηα. ε απηφ ην πιαίζην 
ξσηήζεθε ε Δπηηξνπή γηα ην αλ ε Διιάδα έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο.   

Ζ Δπηηξνπή απάληεζε φηη ε Διιάδα δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο ηνπ 2009 ην νηθείν 
πξνζρέδην εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα, ην νπνίν ζχληνκα ζα νξηζηηθνπνηεζεί θαη 
ζα ζπλνδεπζεί απφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Δπίζεο, ε Διιάδα ππέβαιε ηξείο 
ζρεηηθέο εζληθέο εθζέζεηο θαη ζεκαηηθέο εθζέζεηο γηα ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα (2001) θαη γηα ηα 
μέλα θαη ηα ρσξνθαηαθηεηηθά είδε (2000). Αληίζεηα, ε Διιάδα δελ έρεη αθφκε ππνβάιεη ηελ 
εηήζηα έθζεζή ηεο γηα ην 2010 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ηεο ΔΔ (2006) γηα 
ηε Βηνπνηθηιφηεηα. Σέινο, επηζεκάλζεθε φηη δελ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί φινη νη δείθηεο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.  

4. «Αποηειεζκαηηθόηεηα ηφλ εσρφπαχθώλ ποιηηηθώλ γηα ηε βηοποηθηιόηεηα», 

18/6/2010. Δδψ αλαθεξφκαζηαλ ζην ζηφρν γηα ηελ αλάζρεζε ηεο απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο 
ζηελ ΔΔ κέρξη ην 2010, ν νπνίνο δελ εθπιεξψζεθε. ε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο 
παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο φζνλ αθνξά ην φξακα θαη ηνλ ζηφρν ηεο ΔΔ γηα 
κεηά ην 2010. Ρσηήζακε ηελ Δπηηξνπή: α) Πνηεο είλαη νη εθηηκήζεηο ηεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 
νδήγεζαλ ζηελ απνηπρία; β) Ση ζα θάλεη ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη νη λένη ζηφρνη γηα ην 2020 θαη ην 
2050 ζα επηηεπρζνχλ θαη δε ζα νδεγήζνπλ ζε παξφκνηα απνηπρία; γ) θνπεχεη λα πξνηείλεη 
αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, πνπ αληηπξνζσπεχεη απηή 
ηε ζηηγκή κφλν ην 0,2 % ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ; δ) Τπάξρνπλ ζρέδηα γηα ρξεκαηνδφηεζε 
θαη ζεζκνζέηεζε πεξηζζφηεξσλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ Natura 2000;  

Ζ Δπηηξνπή απάληεζε φηη θαζψο νη ζπδεηήζεηο γηα ηηο κειινληηθέο δεκνζηνλνκηθέο 
πξννπηηθέο ηεο ΔΔ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, δελ είλαη επί ηνπ παξφληνο ζε ζέζε λα απαληήζεη 
ζηελ εξψηεζε θαηά πφζνλ ζα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηηο επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 
βηνπνηθηιφηεηα. χκθσλα φκσο κε ηνλ ζηφρν γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ην 2020, ν νπνίνο εγθξίζεθε 
ηνλ Μάξηην απφ ην πκβνχιην θαη ππνζηεξίρζεθε απφ ηνπο 27 αξρεγνχο θξαηψλ θαη 
θπβεξλήζεσλ ηεο ΔΔ, ε ΔΔ δεζκεχεηαη λα αλαζρέζεη ηελ απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ 
ππνβάζκηζε ησλ νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ΔΔ κέρξη ην 2020, λα ηηο απνθαηαζηήζεη ζην 
βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ θαη, ηαπηφρξνλα, λα ζπκβάιεη πεξηζζφηεξν ζηελ απνηξνπή ηεο 
απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα θηιφδνμν ζηφρν, γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζα απαηηεζνχλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο. ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ Μαξηίνπ 
2010 ην πκβνχιην επεζήκαλε επίζεο φηη ε αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε απνηειεί έλα απφ ηα 
θπξηφηεξα αίηηα πνπ δελ επηηεχρζεθε ν ζηφρνο ηνπ 2010 απφ ηελ ΔΔ. Αθνινχζσο αλαθέξεη 
ζηνηρεία γηα ηελ ελζσκάησζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηηο ηνκεαθέο πνιηηηθέο.  

Όια ηα παξαπάλσ ζθηαγξαθνχλ έλα πεξίγξακκα ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ γηα ηε 
βηνπνηθηιφηεηα, αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ αζηηθή βηνπνηθηιφηεηα, φπσο πξνθχπηεη απφ 
ηελ εμεηδηθεπκέλε εξψηεζε πνπ θάλακε. Όια απηά, επίζεο, είρακε ηελ επθαηξία λα ηα 
ζπδεηήζνπκε θαηά ηε Γηεζλή Ζκεξίδα κε ζέκα: “Πξνζηαζία βηνπνηθηιφηεηαο θαη βηψζηκεο ηνπηθέο 
νηθνλνκίεο: ν ξφινο ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000” πνπ θηινμελήζακε ζηηο 29/9/2010, ζην 
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηηο Βξπμέιιεο, κε θαιεζκέλνπο απφ ηελ Διιάδα θαη θπξίσο απφ 
Πεξηβαιινληηθέο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, αιιά θαη κε αμησκαηνχρνπο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη εθπξνζψπνπο δηεζλψλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξγαλψζεσλ.  

                                                
4
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&num
aff=C-293/07&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100  

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-293/07&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-293/07&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-293/07&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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Αο κνπ επηηξαπεί λα ηειεηψζσ κε δπν ιφγηα γηα ην έητ οσ, ην πεξηαζηηθφ δάζνο ηεο 

Θεζζαινλίθεο, γηα ην νπνίν είλαη γλσζηνί νη αγψλεο πνπ έρνπκε δψζεη. Πξφζθαηα 
νινθιεξψζεθε θαη παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ έλα πξφγξακκα LIFE κε 
ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ δάζνπο. Ήηαλ κηα παιηά πξφηαζε πνπ ζπκάκαη φηη 
είρε αξρίζεη λα ζπδεηηέηαη ζην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην κεξηθνχο κήλεο κεηά ηε κεγάιε ππξθαγηά 
ηνπ 1997. Απφ ηφηε είρακε αζθήζεη θξηηηθή ζε πνιιέο ηερληθέο ππν-πξνηάζεηο, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ηα κεγάια ηζηκεληέληα θξάγκαηα. Δίλαη θαλεξφ φηη ε δηθή καο νπηηθή θαζνξίδεηαη 
απφ κηα νηθνινγηθή πξνζέγγηζε, πνπ ζέηεη θαη ζπγθεθξηκέλνπο δηαρεηξηζηηθνχο ζηότοσς γηα ην 

δάζνο: 

 Αχμεζε ηεο θπζηθφηεηάο ηνπ, ψζηε λα πάςεη λα απνηειεί κηα κνλνθαιιηέξγεηα 
ηξαρείαο πεχθεο θαη λα αξρίζεη λα πξνζεγγίδεη ηα ηζηνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξπνδαζψλ ηεο 
πεξηνρήο,  

 Άξζε ηεο απνκφλσζήο ηνπ θαη ηεο ζηαδηαθήο κεηαηξνπήο ηνπ ζε έλα ελδναζηηθφ 
πάξθν, κέζσ ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ηα γεηηνληθά δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηνπ Υνξηηάηε, ηνπ Κνπξί 
ζην Αζβεζηνρψξη θαη ηνπ Φηιχξνπ,  

 Πξνέθηαζή ηνπ κέζα ζηελ πφιε, αληί γηα ζπξξίθλσζή ηνπ απφ ηελ επέθηαζε ηεο 
πφιεο, κε αλαβάζκηζε ησλ δηαδξνκψλ ησλ ξεκάησλ.  

Γη’ απηά ζα αθνχζεηε πηζαλφηαηα θαη άιινπο νκηιεηέο, θαζψο απνηεινχλ πάγηα αηηήκαηα 
ηνπ νηθνινγηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ θηλήκαηνο ηεο πφιεο καο. Ωζηφζν, ζα ήκαζηαλ άδηθνη 
λνκίδσ, αλ δελ αλαγλσξίδακε φηη απηφ ην πξφγξακκα ήηαλ έλα βήκα, ίζσο αδέμην θάπσο, γηα 
ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία ηνπ δάζνπο θαη θπξίσο γηα ηελ θαηνρχξσζή ηνπ απφ ηηο φπνηεο 
επηβνπιέο επηδηψθνπλ ηελ νηθνδφκεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ. Διπίδνπκε φηη θαη κε ηε δηθή καο 
πίεζε ζα δνχκε ην δηθφ καο φξακα γηα ην δάζνο απηφ λα γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα.  

 
αο επραξηζηψ  
 
 
 


