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Ενηµέρωση σε επικεφαλίδες 
 
! Μόνιµη Απαγόρευση Εισαγωγής Ά-

γριων Ειδών Πουλιών στην ΕΕ 
 
! Ευηµερία Μέσω της Διατήρησης της 

Άγριας Ζωής στην ΕΕ 
 
! Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδια-

σµού για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ε-
νέργειας προωθεί το ΥΠΕΧΩΔΕ 

 
! Προσδοκίες από την Γερµανική Προε-

δρία για την επίτευξη του στόχου του 
2010 

 
! Θεσµικά τα σηµαντικότερα προβλή-

µατα στην αποτελεσµατική λειτουρ-
γία των Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόµενων Περιοχών 

 

Μόνιµη Απαγόρευση Εισαγωγής Άγριων 

Ειδών Πουλιών στην ΕΕ.  

Με αισιοδοξία υποδέχτηκαν οι εταίροι της 

BirdLife International την απόφαση της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής για µόνιµη απαγόρευση εισαγω-

γής άγριων ειδών πουλιών στην ΕΕ. Παρ� όλο 

που η απόφαση βασίστηκε σε λόγους ασφάλειας 

και υγιεινής, αναµένεται να έχει θετικές επιδρά-

σεις για την διατήρηση της βιοποικιλότητας κα-

θώς το εµπόριο αποτελεί σηµαντικότατο 

παράγοντα µείωσης του πληθυσµού για 55 πα-

γκοσµίως απειλούµενα είδη. Μέχρι την επιβολή 

της προσωρινής απαγόρευσης, εισάγονταν στην  

 

ΕΕ περίπου 2 εκατοµµύρια πουλιά το χρόνο, κα-

θιστώντας την τον µεγαλύτερο εισαγωγέα άγρι-

ων πουλιών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι χιλιάδες 

πουλιά πέθαιναν κατά την διάρκεια της αιχµα-

λωσίας πολύ πριν φτάσουν σε κάποια Ευρωπαϊ-

κή αγορά. Η σωστή εφαρµογή της απαγόρευσης 

από όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ σε συνδυασµό µε 

την ήδη υπάρχουσα στις ΗΠΑ αναµένεται να 

αποθαρρύνει σταδιακά την αιχµαλωσία πουλιών 

στις αναπτυσσόµενες χώρες εξαλείφοντας έτσι 

µία σηµαντική απειλή.  

 

Ευηµερία Μέσω της Διατήρησης της Ά-

γριας Ζωής στην ΕΕ. 

Η νέα αναφορά της BirdLife International µε τον 

οµώνυµο τίτλο επισηµαίνει, µέσα από 26 περι-

πτώσεις αναφοράς από όλη την Ευρώπη, τη ση-

µασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας για 

την υγεία, την ποιότητα ζωής και την ευµάρεια 

των Ευρωπαίων πολιτών. Η αναφορά δείχνει ότι 

η µακροχρόνια οικονοµική ανάπτυξη βασίζεται 

σε περιβαλλοντικούς πόρους και λειτουργικά 

οικοσυστήµατα. Επίσης αναδεικνύει τη σηµασία 

της πρόσβασης στην φύση για την φυσική και 

ψυχική υγεία. Η παρουσίαση της νέας αυτής α-

ναφοράς έγινε παρουσία του πρόεδρου της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso,  ο 

οποίος υπογράφει και τον πρόλογο. Η ΕΕ έχει 
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δεσµευτεί να αναστρέψει την τάση της µείωσης 

της βιοποικιλότητας µέχρι το 2010.  

Η ∆ιευθύντρια του Ευρωπαϊκού γραφείου της BirdLife, Κλαίρη 
Παπάζογλου µε τον κ. Barroso κατά την διάρκεια της παρουσίασης 
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής «η απώλεια της βιοποικιλότητας και των 

λειτουργιών που προσφέρουν τα οικοσυστήµατα 

αποτελεί µεγάλη απειλή για την κοινωνία και 

την οικονοµία». Ο κ. Barroso θεωρεί την ορθή 

εφαρµογή του δικτύου Natura 2000 ως έναν από 

τους σηµαντικότερους παράγοντες για την επί-

τευξη του στόχου του 2010. 

Το πλήρες κείµενο της αναφοράς:  

http://www.birdlife.org/eu/pdfs/Wellbeing%20EU%2

0final%20version%202Mb.pdf 

 

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού 

για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

προωθεί το ΥΠΕΧΩΔΕ  

Στις αρχές του Φεβρουαρίου έγινε η επίσηµη πα-

ρουσίαση του σχεδίου νόµου για το χωροταξικό 

πλαίσιο των ΑΠΕ. Το νοµοσχέδιο αναµένεται να 

έχει ευεργετικά οφέλη για την ανάπτυξη των 

ΑΠΕ στην Ελλάδα. Παρ� όλο που η θέση της ΕΟΕ 

για προληπτική εξαίρεση των Ζωνών Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ) για την ορνιθοπανίδα δεν 

φαίνεται να υιοθετείται, γίνεται ιδιαίτερη ανα-

φορά στις ορνιθολογικές µελέτες οι οποίες καθί-

στανται απαραίτητες για τον καθορισµό των 

συµβατών µε την χωροθέτηση αιολικών εγκατα-

στάσεων περιοχών. Το νοµοσχέδιο έχει τεθεί σε 

δίµηνη δηµόσια διαβούλευση στην οποία όλοι οι 

ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να εκφράσουν 

τις απόψεις τους. Η ΕΟΕ, µε σκοπό πάντα την 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των υποδοµών 

για την εκµετάλλευση των ΑΠΕ στα πουλιά και 

το φυσικό περιβάλλον, πρόκειται να καταθέσει 

τις απόψεις της για τη βελτίωση του νοµοσχεδί-

ου. 

 

Προσδοκίες από την Γερµανική Προεδρία 

για την επίτευξη του στόχου του 2010 

Η ΕΕ και τα Κράτη-Μέλη έχουν δεσµευτεί να α-

ναστρέψουν την τάση µείωσης της βιοποικιλότη-

τας µέχρι το 2010. Το σχέδιο δράσης που 

υιοθετήθηκε από την Ε. Επιτροπή το Μάιο του 

2006 περιγράφει τα απαραίτητα µέτρα για την 

επίτευξη του στόχου. Η γερµανική Προεδρία θα 

πρέπει να διασφαλίσει ότι η στρατηγική αυτή 

που έχει τη στήριξη του Ε. Συµβουλίου θα εφαρ-

µοστεί πλήρως και αποτελεσµατικά.  

Οι Οδηγίες για τα Πουλιά και τους Οικο-

τόπους αποτελούν διεθνούς σηµασίας νόµους 

για την προστασία της φύσης και η πλήρης ε-

φαρµογή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

την επίτευξη του στόχου του 2010. Το δίκτυο 

Natura 2000 που εγκαθιδρύθηκε από τις δύο αυ-

τές Οδηγίες είναι σχεδόν ολοκληρωµένο τουλά-

χιστον όσον αφορά την χερσαία διάσταση του.  

Τα Κράτη-Μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι 

πρέπει να εστιάσουν στη δηµιουργία και εφαρ-

µογή διαχειριστικών σχεδίων, να αναλάβουν τη 

συνεχή παρακολούθηση των ειδών και των βιο-

τόπων και να αυξήσουν την οικονοµική στήριξη 



 3

αυτών των ενεργειών. Με αυτόν τον τρόπο, το 

δίκτυο Natura 2000 θα ωφελήσει την βιοποικιλό-

τητα αλλά και τους πολίτες ιδιαίτερα στις λιγό-

τερο αναπτυγµένες περιοχές της Ευρώπης.  

Για να µπορέσει η φύση να προσαρµο-

στεί στην κλιµατική αλλαγή θα πρέπει η σύνδε-

ση του δικτύου Natura 2000 να βελτιωθεί και οι 

δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις χρήσεις 

γης, εντός και εκτός προστατευόµενων περιο-

χών, να αποκτήσουν περιβαλλοντική διάσταση. 

Ο στόχος του 2010 θα επιτευχθεί µόνο αν η δια-

τήρηση της βιοποικιλότητας αποτελέσει στοιχείο 

όλων των πολιτικών της ΕΕ. Σε διαφορετική πε-

ρίπτωση, επιβλαβείς επιδοτήσεις ή νοµοθεσίες 

θα διακυβεύσουν την επιτυχία των Οδηγιών για 

την προστασία της φύσης. Είναι λοιπόν βασικό 

άλλες πολιτικές σε τοµείς όπως η γεωργία, οι 

µεταφορές και η περιφεριακή ανάπτυξη να γί-

νουν περισσότερο φιλικές προς την βιοποικιλό-

τητα.  

Με βάση τα παραπάνω, η Γερµανική Προεδρία 

πρέπει: 

! Να προωθήσει δυναµικά την πλήρη εφαρµο-

γή του σχεδίου δράσης «2010 και µετέπειτα» 

και να διασφαλίσει ότι οι βέλτιστες πρακτι-

κές γίνονται γνωστές µεταξύ των Κρατών-

Μελών αλλά και των διαφόρων βαθµίδων 

διοίκησης  

! Να υποστηρίξει και να προωθήσει την ολο-

κλήρωση του δικτύου Natura 2000 σε Ευρω-

παϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 

µέσω διαχειριστικών σχεδίων, παρακολού-

θησης και επαρκούς χρηµατοδότησης, ενώ 

θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στα 

θαλάσσια τµήµατα του δικτύου.  

! Να σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στην εισα-

γωγή περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις 

πολιτικές της ΕΕ αλλά και στα χρηµατοδοτι-

κά τους όργανα, ιδιαίτερα στους τοµείς της 

γεωργίας των µεταφορών και της περιφε-

ρειακής ανάπτυξης. 

 

Θεσµικά τα σηµαντικότερα προβλήµατα 

στην αποτελεσµατική λειτουργία των 

Φορέων Διαχείρισης Προστατευόµενων 

Περιοχών 

Η ΕΟΕ, η Mom και το WWF στην προσπάθεια 

τους για ενίσχυση του έργου των Φορέων Διαχεί-

ρισης Προστατευόµενων Περιοχών, προχώρησαν 

στην αποστολή ερωτηµατολογίου αξιολόγησης 

λειτουργίας των φορέων. Το ερωτηµατολόγιο 

απευθυνόταν στους εκπρόσωπους των Περιβαλ-

λοντικών ΜΚΟ στους Φορείς Διαχείρισης. Αν και 

δεν έχει γίνει τελική επεξεργασία, από τα ερω-

τηµατολόγια προκύπτει, ότι το σηµαντικότερο 

πρόβληµα στην αποτελεσµατική λειτουργία των 

Φορέων είναι το ελλιπές θεσµικό πλαίσιο των 

Προστατευόµενων Περιοχών. Πρακτικά αυτό 

σηµαίνει ότι ενώ έχουν συσταθεί 27 Φορείς Δια-

χείρισης, οι περισσότερες από τις Προστατευό-

µενες Περιοχές δεν είναι ακόµη θεσµικά 

κατοχυρωµένες καθώς καθυστερούν τα Προε-

δρικά Διατάγµατα ή οι Κοινές Υπουργικές Απο-

φάσεις καθορισµού των ορίων και των ζωνών 

χρήσεως γης. Στις απαντήσεις των ερωτηθέντων 

ακολουθούν τα προβλήµατα που σχετίζονται µε 

ελλείψεις στο προσωπικού αλλά και αυτά που 

έχουν να κάνουν µε την οργάνωση και την διοί-

κηση. 

 



 4

  

 

Ενδιαφέρουσες ερωτήσεις στη Βουλή και το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο  

 

ΒΟΥΛΗ 

Είδος Θέµα Βουλευτής Ηµεροµηνία

κατάθεσης 

Γραπτή ερώτηση Αναγκαία έργα για τη διάσωση του 

οικοσυστήµατος της λιµνοθάλασσας 

Αιτωλικού και του κατω ρου του 

Αχελώου 

Χ. Βερελής  ΠΑΣΟΚ 01/07 

Γραπτή ερώτηση Υποβάθµιση οικοσυστήµατος Πηνειού 

ποταµού 

Κ. Αγοραστος  ΝΔ 01/07 

Γραπτή ερώτηση Μεταλευτικές δραστηριότητες στον 

Εθνικό Δρυµό Οίτης 

Α. Λεβέντης ΣΥΝ 12/06 

Γραπτή ερώτηση Επικύνδυνα αυξάνεται η ρύπανση στον 

ποταµό Αξιό της Θεσσαλονίκης 

Ι. Μαγκριώτης  ΠΑΣΟΚ 12/06 

Γραπτή ερώτηση Παρά το καθεστώς προστασίας 

σηµαντικά είναι τα προβλήµατα στο 

δέλτα Πηνειού 

Α. Ξυροτήρη 

Αικατερινάρη  ΣΥΝ 

12/06 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

Γραπτή ερώτηση Διάχυση της γνώσης και της καινοτο-

µίας στην ελληνική γεωργία 

Σ. Αρναουτάκης  ΠΑΣΟΚ 02/2007 

Γραπτή ερώτηση Αναθεώρηση του άρθρου 24 του ελλη-

νικού Συντάγµατος 

Δ. Παπαδηµούλης  ΣΥΝ 02/2007 

Γραπτή ερώτηση Ανάγκη µείωσης των εκποµπών αερί-

ων του θερµοκηπίου 

Α. Τρακατέλλης  ΝΔ 02/2007 

Γραπτή ερώτηση Εκτροπή του Αχελώου Ποταµού Δ. Παπαδηµούλης  ΣΥΝ 01/2007 

Γραπτή ερώτηση Υποβάθµιση των Οικοσυστηµάτων 

στην Ελλάδα 

Σ. Αρναουτάκης  ΠΑΣΟΚ 01/2007 

Γραπτή ερώτηση Natura 2000 Ι. Γκλαβάκης ΝΔ 01/2007 

Γραπτή ερώτηση Επέκταση του συστήµατος µείωσης 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στα 

αυτοκίνητα 

Γ. Παπαστάµκος  ΝΔ 12/2006 
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Νέες εκδόσεις στη βιβλιοθήκη της ΕΟΕ 

 

• Wetlands International. 2006. Waterbird Population Estimates � Fourth Edition. Wetlands International, 
Wageningen, The Netherlands.  

 

    

  

 

 Erithacus rubecula Κοκκινολαίµης                                  Αρχείο ΕΟΕ 

 

 

 

Η BirdLife International είναι µια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 
µε εταίρους σε πάνω από 100 χώρες, 40 από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Η Ελληνι-
κή Ορνιθολογική Εταιρεία είναι ο εταίρος της BirdLife International στην Ελλάδα. Σκοπός της ΕΟΕ εί-
ναι η µελέτη και η προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους. 

 

 


