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Πρόλογος 

 

Ζ αλάγθε γηα πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, νδήγεζε ζηε ζέ-

ζπηζε πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ. Πξόθεηηαη γηα πεξηνρέο ζπνπδαίνπ νηθν-

ινγηθνύ ελδηαθέξνληνο όζν αθνξά ζην θπζηθό ηνπίν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

βηνπηθνηιόηεηαο. Δπίζεο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ζηα ζπάληα απηά ελδηαηηή-

καηα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηδηαίηεξα ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηε-

ξηζηηθά θάζε πεξηνρήο. Αξρηθά ε πξνζηαζία απηή πεξηειάκβαλε θπξίσο δά-

ζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο ηεο ρώξαο καο, αξγόηεξα όκσο επεθηάζεθε θαη ζε 

άιια νηθνζπζηήκαηα. Οη πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο κπνξεί λα θαηέρνπλ 

ζεκαληηθή ζέζε εζληθνύ ή δηεζλνύο ελδηαθέξνληνο θαη λα πξνζηαηεύνληαη 

από δηεζλείο ζπλζήθεο. 

ρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ, έρνπλ εθαξκν-

ζηεί δηάθνξεο πνιηηηθέο αλά ηνλ θόζκν, πξνζαξκνζκέλεο θπξίσο ζηα ηδηαί-

ηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε εζληθό θαη ηνπηθό επίπεδν. Δίλαη ζεκαληηθό 

σζηόζν λα δηεξεπλάηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνύλ ην θπζηθό, 

θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θάζε πεξηνρήο κέζα από ηελ ύπαξμε 

πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη ε εθαξκν-

γή ηνπ θαζεζηώηνο πξνζηαζίαο, όπσο νξίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε από ην 

ζεζκηθό πιαίζην, αιιά θαη ηα αληηθξνπόκελα ζπκθέξνληα πνπ δεκηνπξγνύλ 

ζηε γύξσ πεξηνρή. Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ πεξηνρώλ απηώλ ζπλέβαιιε νπζηαζηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο δηα-

ρείξηζε.  

Γεδνκέλνπ όηη νη ηνπηθνί θάηνηθνη θαη νη επηζθέπηεο πξνζηαηεπόκελσλ 

πεξηνρώλ έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηζπκίεο σο πξνο ηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα, εί-

λαη ζεκαληηθό λα εμεηάδεηαη μερσξηζηά ην είδνο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπο 

κε ηηο πεξηνρέο απηέο. πγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ηνπο θαηνίθνπο ζα πξέπεη 

λα δηεξεπλάηαη ν βαζκόο θαη νη δπλαηόηεηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζί-

εο ιήςεο απνθάζεσλ, θαζώο θαη νη θπξηόηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηηο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο, ώζηε λα επηιύνληαη 

θαηά ην δπλαηό ην αληηθξνπόκελα ζπκθέξνληα. Δλώ, όζν αθνξά ζηνπο επη-

ζθέπηεο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην είδνο ηεο επί-

ζθεςεο ηνπο θαζώο θαη ε αμηνιόγεζε ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ππάξρνπζεο ππν-

δνκέο θαη ππεξεζίεο. Μέζα από απηή ηελ αμηνιόγεζε, δίδεηαη ε δπλαηόηεηα 

λα εληνπηζηνύλ νη πηζαλέο ειιείςεηο θαη λα πξνηαζνύλ ηα απαξαίηεηα δηα-
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ρεηξηζηηθά θαη δηνηθεηηθά κέηξα γηα ηε βειηίσζή ηνπο από ηνπο εκπιεθόκε-

λνπο θνξείο.  

Δπηπιένλ, ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν αληη-

κεηώπηζεο ησλ δηαρεηξηζηηθώλ πξνθιήζεσλ. Δηδηθόηεξα, νη πξνζηαηεπόκε-

λεο πεξηνρέο ιεηηνπξγνύλ νη ίδηεο σο πιαίζην γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαί-

δεπζε ζηε κε ηππηθή ηεο κνξθή. Δλώ, ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πεξηβαι-

ινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο ηνπηθνύο θαηνίθνπο, ηνπο πξνεηνηκάδεη ώζηε λα 

κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθά-

ζεσλ αιιά θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ζε ζπλδπαζκό 

κε ηε βηώζηκε αλάπηπμε. 

Δπίζεο όζν αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δηαρεηξηζηηθώλ θαη 

δηνηθεηηθώλ κέηξσλ, ζεκαληηθή ππήξμε θαη ε ζπκβνιή Με Κπβεξλεηηθώλ 

Πεξηβαιινληηθώλ Οξγαλώζεσλ (ΜΚΠΟ) ζε ηνπηθό, εζληθό θαη δηεζλέο επί-

πεδν. Ο ξόινο ησλ νξγαλώζεσλ απηώλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζε δξάζεηο κε 

βειηησκέλεο πξνζεγγίζεηο ζηε δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ 

θαη ζην ζρεδηαζκό πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Οπζηαζηηθά, όηαλ ζηνρεύνπ-

κε ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ, ν ζρεδηα-

ζκόο ησλ δηαρεηξηζηηθώλ κέηξσλ πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ, θαζνξίδεη 

θαη ηελ επηηπρία ησλ ζπζηεκάησλ νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο. ε 

δηάθνξα δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα πνπ πηνζεηνύληαη δηεζλώο, αιιά θαη ζηε ρώ-

ξα καο, ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ ζπκθεξό-

λησλ θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο ζε ξόιν ζπλ-δηαρεηξηζηώλ. 

 

 

ηπιηαλόο Σακπάθεο  

Γεώξγηνο  Σζαληόπνπινο 

Βεξόληθα Αλδξεά  
 

Οξεζηηάδα 2014 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ 
 
 

 

 

Γάζη και δαζικέρ εκηάζειρ 

Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο είλαη ρεξζαίεο ή πδάηηλεο εθηάζεηο κε η-

δηαίηεξα νηθνινγηθά ή θαη ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ πξνζηαηεχνληαη λν-

κνζεηηθά κε εηδηθφ θαζεζηψο δηαρείξηζεο θαη έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηε δηα-

ηήξεζε ησλ ηδηαίηεξσλ αμηψλ ηνπο γηα ηελ παξνχζα θαη ηηο κειινληηθέο γε-

ληέο, θαζψο θαη ηελ εμππεξέηεζε ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ (Κα-

ζηνχκεο 1995). 

Όια ηα δάζε θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο ηεο ρψξαο καο βξίζθνληαη ππφ 

ηελ πξνζηαζία ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. Οξφζεκν γηα ηελ Διιάδα ζην ζέκα 

πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ππήξμε ην έηνο 1975 κε ηελ ςήθηζε ηνπ ηζρχν-

ληνο πληάγκαηνο (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην 1986, ην 2001 θαη ην 2008) ην 

νπνίν κε ηα άξζξα 24 θαη 117 παξαγξάθνπο 3 θαη 4 θέξλεη ηε ρψξα καο 

ζηελ πξσηνπνξία ηεο ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο αλάκε-

ζα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Παλαγφπνπινο 2004). Ζ δη-

αρείξηζε ησλ δαζψλ γίλεηαη κε βάζε α) ηα δαζνπνληθά ή δαζηθά δηαρεηξη-

ζηηθά ζρέδηα θαη εθζέζεηο, β) ηνπο πίλαθεο πινηνκίαο θαη γ) δαζηθέο αζηπ-

λνκηθέο δηαηάμεηο (Γνχπνο 2008), ελψ ν ηειηθφο ζθνπφο θάζε δαζηθήο πνιη-

ηηθήο είλαη ε επίηεπμε ηεο αεηθνξίαο φισλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο (Παπαζηαχξνπ 2006). Θα κπν-

ξνχζακε, ινηπφλ, λα ζεσξήζνπκε φια ηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο σο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. 

Δληνχηνηο, ε θήξπμε θάπνησλ πεξηνρψλ σο πξνζηαηεπφκελεο θξίλεηαη 

απαξαίηεηε, φηαλ ππάξρεη αλάγθε γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία θάπνησλ πεξη-

νρψλ είηε απφ ην ελδηαθέξνλ πνιηηψλ, θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη θνξέσλ είηε 

απφ ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα δεκηνπξγνχζε κηα ηέηνηα ελέξ-

γεηα (Σακπάθε 2009).  

 

Πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ εθνικού ενδιαθέπονηορ 

Με ην Α.Ν. 856/1937 “Πεξί Δζληθψλ Γξπκψλ” (ΦΔΚ 368/21-9-1937, η. 

Α') δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ίδξπζεο κε Βαζηιηθά Γηαηάγκαηα έσο πέληε 
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εζληθψλ δξπκψλ επί ησλ νξέσλ Οιχκπνπ, Παξλαζζνχ θ.ιπ. Κάζε εζληθφο 

δξπκφο απνηειείηαη απφ ππξήλα (3000 ha) θαη κηα δψλε (4000 ha) εθηφο ηνπ 

ππξήλα, πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ εηδηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο. Δθηφο απφ 

ηνπο πέληε εζληθνχο δξπκνχο κπνξνχλ λα ηδξπζνχλ επηπιέoλ εζληθνί δξπκνί 

θαη ζε λεζηά κε δπλαηφηεηα λα έρνπλ κηθξφηεξε έθηαζε. Μάιηζηα: ζην άξ-

ζξν 11 πξνβιέπεηαη φηη: κε δεκφζηα εδάθε ή δάζε εληφο ηνπ εζληθνχ δξπ-

κνχ δχλαηαη λα απαιινηξησζνχλ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, φπνπ απηφ θξίλεηαη 

αλαγθαίν.  

θνπφο ησλ εθνικών δπςμών είλαη ε δηαηήξεζε θαη ε πξνζηαζία κε-

γάισλ θπζηθψλ θαη εμαηξεηηθά φκνξθσλ πεξηνρψλ εζληθήο ή δηεζλνχο ζε-

καζίαο γηα επηζηεκνληθή θαη εθπαηδεπηηθή ρξήζε αιιά θαη γηα ιφγνπο αλα-

ςπρήο (Παπαζηαχξνπ θ.ά. 1989, Καξακέξεο 1991, IUCN 1993) 

Έηζη κε Β.Γ. ηδξχνληαη νη εζληθνί δξπκνί: Οιχκπνπ (Β.Γ. 9-6-1938, 

ΦΔΚ 248/30-6-1938, η. Α'), Παξλαζζνχ (Β.Γ. 25-7-1938, ΦΔΚ 286/5-8-

1938, η. Α' θαη Β.Γ. 23-12-1938, ΦΔΚ 1/3-1-1939, η. Α'), Πάξλεζαο  (Β.Γ. 

644/1961, ΦΔΚ 155/13-9-1961, η. Α'), Αίλνπ (Β.Γ. 776/1962, ΦΔΚ 199/19-

11-1962, η. Α'), ακαξηάο  (Β.Γ. 781/1962, ΦΔΚ 200/20-11-1962, η. Α' θαη 

Β.Γ. 74/1964, ΦΔΚ 33/15-2-1964, η. Α'), Οίηεο  (Β.Γ. 218/1966, ΦΔΚ 

56/12-3-1966, η. Α') θαη Πίλδνπ (Β.Γ. 487/1966, ΦΔΚ 120/11-6-1966, η. Α'). 

Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ε ίδξπζε εζληθψλ δξπκψλ ζηε ρψξα (εθηφο ησλ λε-

ζηψλ) μεπεξλάεη ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ, θαλεξψλνληαο ηελ χπαξμε ελδη-

αθέξνληνο απφ ηελ πνιηηεία. 

Σν ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο γηα ηε δεκηνπξγία πξνζηαηεπφκελσλ πεξη-

νρψλ θαλεξψλεηαη ζην άξζξν 78 ηνπ Ν.Γ. 86/ 1969 “πεξί Γαζηθνχ Κψδηθα” 

(ΦΔΚ 7/18-1-1969, η. Α') ζην νπνίν εθηφο απφ ηελ ίδξπζε εζληθψλ δξπκψλ 

πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθψλ Γξπκψλ, θαζψο θαη ε ίδξπζε 

αιζθηηικών δαζών θαη διαηηπηηέων μνημείων ηηρ θύζηρ. Οη λένη εζληθνί 

δξπκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη πξέπεη λα έρνπλ έθηαζε φρη κηθξφηεξε απφ 1500 

ha (κε εμαίξεζε ηα λεζηά) θαη ε πεξί ηνπ ππξήλα δψλε λα έρεη αλάινγε έ-

θηαζε. Γειαδή, κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζε απηνχο θαη κηθξφηεξεο επηθά-

λεηεο. Όκσο ν ίδηνο λφκνο ζην άξζξν 54 φξηδε φηη πάζεο κνξθήο θαη ρξήζεο 

εδαθηθή έθηαζε, σο θαη ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα, εληφο ηνπ ππξήλα εζλη-

θψλ δξπκψλ θαη ησλ δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ηεο θχζεο απαιινηξηψλνληαη 

αλαγθαζηηθψο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, ελψ δχλαληαη λα απαιινηξησζνχλ ππέξ 

ηνπ δεκνζίνπ θαη εθηάζεηο ζηελ πεξηθεξεηαθή δψλε ηνπ εζληθνχ δξπκνχ. Σα 

παξαπάλσ πεξηειήθζεζαλ θαη ζην Ν.Γ. 996/1971 “Πεξί αληηθαηαζηάζεσο 

θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηηλψλ ηνπ Ν.Γ. 86/1969 “πεξί Γαζηθνχ Κψ-

δηθνο” θαη Κσδηθνπνηήζεσο ησλ ππ‟ αξηζ. 871/1971 θαη 919/1971 Ν. Γ/ησλ” 

(Φ.Δ.Κ. 192/6-10-1971, η. Α'), κάιηζηα ζην άξζξν 17 γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ νπλίνπ. Έηζη, κφλν ηξεηο εζληθνί δξπκνί ηδξχ-

ζεθαλ. Οη Δζληθνί Γξπκνί Βίθνπ - Αψνπ (Π.Γ. 213/1973, ΦΔΚ 198/31-8-
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1973, η. Α'), Πξεζπψλ (Π.Γ. 46/1974, ΦΔΚ 19/23-1-1974, η. Α') θαη νπλίνπ  

(Π.Γ. 182/1974, ΦΔΚ 80/26-3-1974, η. Α'), ν ηειεπηαίνο κε θαζπζηέξεζε 

ηξηψλ εηψλ απφ ην Ν.Γ. πνπ πξνέβιεπε ηελ ίδξπζή ηνπ.  

Ζ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ιεηηνπξγεί αξλεηηθά ζηνπο ηνπηθνχο 

πιεζπζκνχο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία λέσλ εζληθψλ δξπκψλ. Θεηηθφ φκσο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ην γεγνλφο ηεο θήξπμεο ηεο πεξηνρήο ησλ ιηκλψλ Μη-

θξήο θαη Μεγάιεο Πξέζπαο ηνπ Ν. Φισξίλεο σο Δζληθνχ Γξπκνχ, παξ‟ φηη, 

ε ιέμε «δξπκφο» ζεκαίλεη «πεξηνρή πνπ είλαη γεκάηε δέληξα». Βιέπνπκε, 

ινηπφλ, ηελ αλάγθε ηεο πξνζηαζίαο θαη άιισλ πεξηνρψλ, θαζψο επίζεο θαη 

ηελ αλάγθε αιιαγήο ηεο ιέμεο δξπκφο κε θάπνηα άιιε ιέμε πην επξχηεξε 

(π.ρ. Δζληθά Πάξθα).  

Ζ δηεχξπλζε ηεο πξνζηαζίαο έγηλε αξρηθά κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 

998/1979 “Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ 

ηεο Υψξαο” (Φ.Δ.Κ. 289/29-12-1979, η. Α') φπνπ αλαθέξεηαη σο θαηεγνξία 

δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ “α) Γάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο νη νπνίεο πα-

ξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ, αηζζεηηθφ, νηθνινγηθφ, ή γεσκνξθνιν-

γηθφ ελδηαθέξνλ (εζληθνί δξπκνί, αηζζεηηθά δάζε, πγξνβηφηνπνη, δηαηεξεηέα 

κλεκεία ηεο θχζεσο)” θαη αξγφηεξα κε ην Ν. 3208/2003 “Πξνζηαζία ησλ 

δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξχζκηζε εκπξαγκάησλ 

δηθαησκάησλ επί δαζψλ θαη δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο” 

(Φ.Δ.Κ. 303/24-12-2003, η. Α') φπνπ αλαθέξεηαη φηη „„α) Γάζε θαη δαζηθέο 

εθηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ, αηζζεηηθφ, νηθνινγηθφ 

θαη γεσκνξθνινγηθφ ελδηαθέξνλ ή πεξηιακβάλνληαη ζε εηδηθέο δψλεο δηαηή-

ξεζεο θαη δψλεο εηδηθήο πξνζηαζίαο (εζληθνί δξπκνί, αηζζεηηθά δάζε, π-

γξνβηφηνπνη, δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο, δίθηπα θαη πεξηνρέο πξνζηα-

ηεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, αξραηνινγηθνί ρψξνη, 

ην άκεζν πεξηβάιινλ κλεκείσλ θαη ηζηνξηθνί ηφπνη)‟‟.   

Σν 1982 κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Τ.Α. 272961/1982  

“Αλακφξθσζε πιινγηθψλ Οξγάλσλ Γλσκνδνηηθήο θαη Απνθαζηζηηθήο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο” (ΦΔΚ 215/26-4-1982, η. Β') θα-

ηαξγείηαη ην πκβνχιην Δζληθψλ Γξπκψλ. 

Απφ ην 1973 έσο ην 1980 ραξαθηεξίδνληαη, σο αηζζεηηθά δάζε 19 πε-

ξηνρέο ηεο ρψξαο θαη απφ ην 1975 έσο ην 1986 θεξχζζνληαη 53 δηαηεξεηέα 

κλεκεία ηεο θχζεο. Σα αηζζεηηθά δάζε πεξηιακβάλνπλ δαζηθά ηνπία κε η-

δηαίηεξν αηζζεηηθφ θαη νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ, πνπ έρνπλ ζθνπφ εθηφο απφ 

ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζην θνηλφ λα γλσξίζεη 

θαη λα απνιαχζεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο αλα-

ςπρήο. ηα δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο πεξηιακβάλνληαη κεκνλσκέλα 

δέλδξα ή ζπζηάδεο δέλδξσλ κε ηδηαίηεξε βνηαληθή, νηθνινγηθή, αηζζεηηθή ή 

ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή αμία. ηελ ίδηα θαηεγνξία αλήθνπλ, επίζεο, εθηά-
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ζεηο κε ζπνπδαίν νηθνινγηθφ, παιαηνληνινγηθφ, γεσκνξθνινγηθφ ή άιιν ελ-

δηαθέξνλ. 

Αηζζεηηθά δάζε έρνπλ αλαθεξπρζεί: ην θνηληθφδαζνο Βάη Λαζηζίνπ 

(Π.Γ. 121/1973, ΦΔΚ 170/6-8-1973, η. Α΄), ην δάζνο Καηζαξηαλήο Αηηηθήο, 

ε θνηιάδα Σεκπψλ Λάξηζαο, ην δάζνο Καξατζθάθε Καξδίηζαο (Π.Γ. 

91/1974, ΦΔΚ 31/6-2-1974, η. Α΄), ην δάζνο Πεπθηάο Ξπινθάζηξνπ Κνξηλ-

ζίαο (Π.Γ. 198/1974, ΦΔΚ 31/18-3-1974, η. Α΄), ε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή 

ιεθαλψλ απνξξνήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (Π.Γ. 277/1974, ΦΔΚ 99/11-4-

1974, η. Α΄), ην πεξηαζηηθφ δάζνο Ησαλλίλσλ (Π.Γ. 837/1976, ΦΔΚ 306/16-

11-1976, η. Α΄), ην δάζνο Φαξζάισλ Λάξηζαο (Π.Γ. 24-2-1977, ΦΔΚ 103/5-

4-1977, η. Γ΄), ην δάζνο ηελήο Δχβνηαο (Π.Γ. 24-2-1977, ΦΔΚ 108/13-4-

1977, η. Γ΄), ην δαζηθφ ζχκπιεγκα Όζζαο Λάξηζαο (Π.Γ. 5-5-1977, ΦΔΚ 

175/2-6-1977, η. Γ΄ θαη Π.Γ. 444/1985, ΦΔΚ 160/19-9-1985, η. Α΄), ην δξπ-

νδάζνο Μνγγνζηνχ Κνξηλζίαο (Π.Γ. 5-5-1977, ΦΔΚ 175/2-6-1977, η. Γ΄), 

ην παξαιηαθφ δάζνο Νηθνπφιεσο - Μχηηθα Πξέβεδαο (Π.Γ. 5-5-1977, ΦΔΚ 

183/7-6-1977, η. Γ΄), ηα δάζε ηεο λήζνπ θηάζνπ Μαγλεζίαο (Π.Γ. 13-6-

1977, ΦΔΚ 248/20-7-1977, η. Γ΄), ηα ζηελά Νέζηνπ Καβάιαο - Ξάλζεο 

(Π.Γ. 11-7-1977,  ΦΔΚ 283/26-8-1977, η. Γ΄), ην δάζνο Δζληθήο Αλεμαξηε-

ζίαο Καιαβξχησλ Αραΐαο (Π.Γ. 29-9-1977, ΦΔΚ 404/20-10-1977, η. Γ΄), ην 

πεξηαζηηθφ δάζνο Σηζνξέαο Φζηψηηδαο (Π.Γ. 13-2-1979, ΦΔΚ 125/27-2-

1979, η. Γ΄), ηα δάζε Ακπγδαιέσλ Καβάιαο (Π.Γ. 1-10-1979, ΦΔΚ 606/28-

10-1979, η. Γ΄), ην δάζνο Λφθσλ Αειηά θαη Κάζηξνπ Σξηθάισλ (Π.Γ. 1-10-

1979, ΦΔΚ 609/30-10-1979, η. Γ΄), ην δξπνδάζνο Κνπξί - Αικπξνχ Μα-

γλεζίαο (Π.Γ. 356/1980, ΦΔΚ 99/29-4-1980, η. Α΄).  

 

 

Δηθφλα 1. Σν δάζνο ησλ Κνπθνπλαξηψλ ηεο λήζνπ θηάζνπ. 
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Γηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο έρνπλ αλαθεξπρζεί: νη δχν Πιάηαλνη 

ηνπ ρνιαξίνπ Λαγθαδά (Τ.Α. 2512/269/1975, ΦΔΚ 281/6-3-1975, η. Β΄), ν 

Πιάηαλνο ηνπ Παπζαλία ζην Αίγην (Αραΐα), νη Γψδεθα Βξχζεο ηνπ Αηγίνπ 

(Αραΐα) (Τ.Α. 33864/1699/1976, ΦΔΚ 738/2-6-1976, η. Β΄), ην Πεχθν ηεο 

Νηθήηεο Υαιθηδηθήο, ν Πιάηαλνο ζηνλ Γεξνπιάηαλν Υαιθηδηθήο, ν Πιάηα-

λνο ηεο Βάβδνπ, (Τ.Α. 44039/2525/1976, ΦΔΚ 738/2-6-1976, η. Β΄), ην 

θιήκα ησλ Καιαβξχησλ (Αραΐα) (Τ.Α. 44040/2526/2-6-1976, ΦΔΚ 

738/1976, η. Β΄), νη Πιάηαλνη ησλ Κνκπνηάδσλ (Φζηψηηδα) (Τ.Α. 

72906/4096/1976, ΦΔΚ 1113/10-9-1976, η. Β΄), ν Πιάηαλνο ηεο Άξηαο 

(Τ.Α. 72907/4097/1976, ΦΔΚ 1113/10-9-1976, η. Β΄), ν αεηζαιήο Πιάηαλνο 

ηεο Γνξηχλνο (Φαηζηφο Ζξάθιεην), ην Κππαξίζζη ηεο Πξαζηάο Δπξπηαλίαο, 

νη Πιάηαλνη ηεο Βέξνηαο (Ζκαζία), ν Πιάηαλνο ηνπ Ναππιίνπ (Αξγνιίδαο), 

ε Διηά ηνπ Ναππιίνπ (Αξγνιίδαο), ν Φνίληθαο ηνπ Ναππιίνπ (Αξγνιίδαο), 

νη Ίηακνη Κξπνλεξίνπ Αξγνιίδαο, νη Διηέο ηεο Γεκαίλεο Αξγνιίδαο, νη Δ-

ιηέο ηνπ Αικπξνπνηάκνπ Δχβνηαο  (Τ.Α. 202303/3584/1977, ΦΔΚ 590/24-

6-1977, η. Β΄), ν Πιάηαλνο ηεο Γεκεηζάλαο Αξθαδίαο, ν θέλδακνο ηνπ η-

δεξνθάζηξνπ Μεζζελίαο, ε Διηά ηεο Καιακάηαο (Μεζζελία), ην Γάζνο 

Γελδξνθέδξσλ ζηελ Κπλνπξία Αξθαδίαο, ε Γξπο ηνπ Πεξηζσξίνπ Αξθαδί-

αο, ε ζπζηάδα Γξπφο θαη Φξάμνπ (Μνπξηψλ Κηιθίο), ε Γξπο ζηηο Κνξθέο 

Ζξαθιείνπ, νη Βειαληδηέο ζηελ Καιακηά Αηγίνπ (Αραΐαο), ε Γξπο ηεο Γφξη-

δαο Αξθαδίαο, ν Πιάηαλνο Βιάηνπο Υαλίσλ, ν Πιάηαλνο ηεο Αγ. Μαξίλαο 

Φζηψηηδαο, νη Πιάηαλνη ηεο Λακίαο (Φζηψηηδα), ν Φίθνο ηνπ Ναππιίνπ, ην 

Γάζνο ηεο Ομηάο ζηελ Σζίρια Υατληνχ Ξάλζεο, ην Γάζνο Ομηάο ζην Πεπ-

θσηφ Πέιιαο, ην Παξζέλν Γάζνο ηεο Κεληξηθήο Ρνδφπεο, ην λεζί Πηπέξη 

ζηηο Βφξεηεο πνξάδεο (Τ.Α. 200995/790/1980, ΦΔΚ 121/21-2-1980, η. Γ΄), 

Φηειηά ηεο Αεδφλαο Καιακπάθαο (Σξηθάια), ν αεηζαιήο Πιάηαλνο ησλ 

Αδσγπξψλ Υαλίσλ, ν Πιάηαλνο ζηελ Λεηά Θεζπξσηίαο (Τ.Α. 

142397/1294/1981, ΦΔΚ 173/26-3-1981, η. Β΄), ην Απνιηζσκέλν Γάζνο ηεο 

Λέζβνπ (Π.Γ. 443/1985, ΦΔΚ 160/19-9-1985, η. Α΄), ν Πιάηαλνο ηνπ Ηππν-

θξάηε ζηελ Κσ, ην Κξεηηθφ Κεθαιάλζεξν ζηηο Κακάξεο Ζξαθιείνπ, ν 

Πιάηαλνο ηνπ Αγ. Φιψξνπ Μεζζελίαο, ν Πιάηαλνο ηεο Απνιισλίαο - 

ηαπξφο Θεζζαινλίθεο, ην Γέληξν (βειαληδηά) ζην Αλζνρψξη Βνησηίαο 

(Τ.Α. 180324/6701/1985, ΦΔΚ 589/2-10-1985, η. Β΄), ν Πιάηαλνο ηεο Πια-

ηαληψηηζζαο Καιαβξχησλ (Αραΐα), ην Γάζνο ηνπ Λεζηλίνπ Αηησιναθαξλα-

λίαο (Τ.Α. 189614/9691/1985, ΦΔΚ 773/24-12-1985, η. Β΄), ν Πιάηαλνο ηεο 

Αγ. Λαχξαο Καιαβξχησλ (Αραΐα), ν θαγλψλαο ζην Γάζνο ηνπ Λατιηά 

εξξψλ, ηα ππφιεηκκα πδξνραξνχο δάζνπο ζηελ Ηζηηαία Δχβνηαο, ην Γάζνο 

αείθπιισλ πιαηχθπιισλ ζην λεζί απηέληδα (Μεζζελία), ην Μηθηφ Γάζνο 

Πξνκάρσλ - Λπθνζηφκνπ Αξηδαίαο (Πέιια), ην Φπζηθφ Γάζνο θππαξηζζηνχ 

ζηνλ Έκπσλα Ρφδνπ, ην Μηθηφ Γάζνο ηνπ Γξάκκνπ (Καζηνξηά) (Τ.Α. 

105497/6459/1986, ΦΔΚ 656/1-10-1986, η. Β΄). 
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Σν ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηψλ γηα λα επηζθεθηνχλ ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο 

δηαθαίλεηαη έκκεζα απφ ηελ παξάγξαθν 3, άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 1790/1988 

“Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Οξγαληζκνχ Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζε-

σλ θαη άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ 134/20-6-1988, η. Α') ην νπνίν δίλεη ηε δπλα-

ηφηεηα θαζηέξσζεο εηζηηεξίνπ εηζφδνπ επίζθεςεο ζε «πξνζηαηεπφκελεο πε-

ξηνρέο», πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Δζληθνί Γξπκνί, Αηζζεηηθά Γάζε, Γη-

αηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο θαη άιια ησλ νπνίσλ ε πξνζηαζία-δηαρείξηζή 

ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. 

Αξρηθά, κε ηα άξζξα 253 θαη 254 ηνπ Ν.Γ. 86/ 1969 θαη ζηε ζπλέρεηα 

κε ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ Ν. 177/1975  “Πεξί αληηθαηαζηάζεσο θαη ζπκπιε-

ξψζεσο δηαηάμεσλ ηηλψλ ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 86/1969 “Πεξί Γα-

ζηθνχ Κψδηθνο” (ΦΔΚ 205/27-9-1975, η. Α') δχλαληαη κε απφθαζε ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Γεσξγίαο λα ηδξπζνχλ α) Δκηποθεία Θηπαμάηων κε ζθνπφ ηελ 

αλαπαξαγσγή θαη αχμεζε ησλ ελδεκηθψλ ζεξακάησλ ή ηελ εηζαγσγή μελη-

θψλ ηνηνχησλ, γηα ηνλ εκπινπηηζκφ άιισλ πεξηνρψλ δηα απηψλ, β) Καηα-

θύγια Θηπαμάηων ηα νπνία ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηελ θάιπςε ησλ βαζη-

θψλ αλαγθψλ ησλ ζεξακάησλ φζνλ αθνξά ζηελ εζπρία, ηξνθή θαη χδσξ θαη 

γ) Δλεγσόμενερ Κςνηγεηικέρ Πεπιοσέρ ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε ζήξα φ-

κσο θάησ απφ φξνπο, πξνυπνζέζεηο, πξφζζεηα ηέιε θαη δηαηππψζεηο. 

ηα Καηαθχγηα Θεξακάησλ, θπζηθά, απαγνξεχεηαη ην θπλήγη. Δπίζεο, 

είλαη δπλαηή ε αγνξά -άλεπ δεκνπξαζίαο ππφ ηνπ Γεκνζίνπ- εθηάζεσλ σο 

θαη εξεκνλήζσλ ζηα νπνία δηαβηνχλ αίγαγξνη ή άιια επγελή ζεξάκαηα, γηα 

ηε δεκηνπξγία εληφο ηνχησλ εθηξνθείσλ ή πξνο ίδξπζε ζηαζκψλ παξαθν-

ινπζήζεσο θαη δαθηπιηψζεσο απνδεκεηηθψλ πηελψλ. Βιέπνπκε, ινηπφλ φηη, 

ελψ είλαη πεξηνρέο πξνζηαζίαο ησλ άγξησλ δψσλ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπο ε ιέμε «ζήξακα», θάηη πνπ ελνριεί. Έηζη, κε ην άξζξν 57 

ηνπ Ν. 2637/1998 “χζηαζε Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Λνγαξηαζκψλ, … 

θαη άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ 200/27-8-1998, η. Α') ηα πθηζηάκελα θαηαθχγηα 

ζεξακάησλ κεηνλνκάδνληαη ζε Καηαθύγια Άγπιαρ Εωήρ. Ηδξχνληαη κε α-

πφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ζε δαζηθέο, δαζνζθεπείο, 

ρνξηνιηβαδηθέο, ειψδεηο, πγξνηνπηθέο, αγξνηηθέο, παξφρζηεο, παξαιίκληεο 

θαη παξάθηηεο εθηάζεηο, θαζψο θαη ζε εξεκνλεζίδεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

νη εθηάζεηο απηέο λα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηξνθή, δηαρείκαζε, αλαπα-

ξαγσγή ή ηε δηάζσζε ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο ή απηνθπνχο ρισξίδαο 

λα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εηδψλ ηεο άγξη-

αο παλίδαο ή απηνθπνχο ρισξίδαο πνπ είλαη κνλαδηθά, ζπάληα ή απεηινχληαη 

κε εμαθάληζε ή  απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηχπνπ βηφηνπνπ. Μέ-

ρξη ην 2008 ην Τπνπξγείo Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, αλαθέξεη 

ηελ ίδξπζε  700 θαηαθχγησλ άγξηαο δσήο, πνπ θαιχπηνπλ ζπλνιηθή έθηαζε 

9.500.000 ζηξεκκάησλ (Σακπάθεο 2009).  
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Καηλνχξηα πξνζέγγηζε γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απνηειεί ν Ν. 

1650/1986 “Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο” (ΦΔΚ 160/16-10-1986, 

η. Α'), ζηελ παξάγξαθν 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 18 θαη ζην άξζξν 19 νη ρεξζαίεο, 

πδάηηλεο ή κηθηνχ ραξαθηήξα πεξηνρέο, κεκνλσκέλα ζηνηρεία ή ζχλνια ηεο 

θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελα πξνζηαζίαο θαη 

δηαηήξεζεο ιφγσ ηεο νηθνινγηθήο γεσκνξθνινγηθήο, βηνινγηθήο επηζηεκν-

ληθήο ή αηζζεηηθήο ζεκαζίαο ηνπο θαη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ: α) Πε-

ξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, β) Πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, 

γ) Δζληθά πάξθα δ) Πξνζηαηεπφκελνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί, πξνζηαηεπφκε-

λα ηνπία θαη ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ θαη ε) Πεξηνρέο νηθναλάπηπμεο. 

Ωο πεπιοσέρ απόλςηηρ πποζηαζίαρ ηηρ θύζηρ ραξαθηεξίδνληαη εθηά-

ζεηο κε εμαηξεηηθά επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα ή βηφηνπνη ή νηθφηνπνη ζπα-

λίσλ ή απεηινπκέλσλ κε εμαθάληζε εηδψλ ηεο απηνθπνχο ρισξίδαο ή αγξίαο 

παλίδαο ή εθηάζεηο πνπ έρνπλ απνθαζηζηηθή ζέζε ζηνλ θχθιν δσήο ζπαλίσλ 

ή απεηινπκέλσλ κε εμαθάληζε εηδψλ ηεο αγξίαο παλίδαο. ηηο πεξηνρέο απφ-

ιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο απαγνξεχεηαη θάζε δξαζηεξηφηεηα, κε εμαηξέ-

ζεηο ηε δηεμαγσγή επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

Ωο πεπιοσέρ πποζηαζίαρ ηηρ θύζηρ ραξαθηεξίδνληαη εθηάζεηο κεγά-

ιεο νηθνινγηθήο ή βηνινγηθήο αμίαο. ηηο πεξηνρέο απηέο πξνζηαηεχεηαη ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα ή επέκβαζε πνπ είλαη δπλαηφ 

λα κεηαβάιεη ή λα αιινηψζεη ηε θπζηθή θαηάζηαζε, ζχλζεζε ή εμέιημή ηνπ. 

Καη‟ εμαίξεζε κπνξνχλ λα επηηξέπνληαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ, εξεπλψλ θαη 

ε άζθεζε αζρνιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, θπξίσο παξαδνζηαθψλ, εθφζνλ 

δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ζθνπνχο πξνζηαζίαο. ηηο πεξηνρέο ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο κπνξεί λα δίλνληαη εηδηθφηεξεο νλνκαζίεο αλάινγα κε ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ πξνζηαζίαο. 

Ωο εθνικά πάπκα ραξαθηεξίδνληαη εθηεηακέλεο ρεξζαίεο, πδάηηλεο ή 

κηθηνχ ραξαθηήξα πεξηνρέο, νη νπνίεο παξακέλνπλ αλεπεξέαζηεο ή έρνπλ 

ειάρηζηα επεξεαζζεί απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο νπνίεο δη-

αηεξείηαη κεγάινο αξηζκφο θαη πνηθηιία αμηφινγσλ βηνινγηθψλ, νηθνινγη-

θψλ, γεσκνξθνινγηθψλ θαη αηζζεηηθψλ ζηνηρείσλ. Όηαλ ην εζληθφ πάξθν ή 

κεγάιν ηκήκα ηνπ θαηαιακβάλεη ζαιάζζηα πεξηνρή ή εθηάζεηο δαζηθνχ ρα-

ξαθηήξα, κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη εηδηθφηεξα σο ζαιάζζην πάξθν ή εζλη-

θφο δξπκφο, αληίζηνηρα. ηα εζληθά πάξθα επηηξέπεηαη λα εθηεινχληαη έξγα, 

λα γίλνληαη έξεπλεο θαη λα αζθνχληαη δξαζηεξηφηεηεο, θπξίσο παξαδνζηα-

θνχ ραξαθηήξα, κε ηνπο φξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ θαζνξίδνληαη εη-

δηθφηεξα απφ ηνλ νηθείν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο. Σα εζληθά 

πάξθα είλαη δπλαηφ λα πεξηιακβάλνπλ πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο 

θχζεο θαη πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο. 
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Ωο πποζηαηεςόμενοι θςζικοί ζσημαηιζμοί ραξαθηεξίδνληαη ιεηηνπξ-

γηθά ηκήκαηα ηεο θχζεο ή κεκνλσκέλα δεκηνπξγήκαηά ηεο, πνπ έρνπλ η-

δηαίηεξε επηζηεκνληθή, νηθνινγηθή ή αηζζεηηθή αμία ή ζπκβάιινπλ ζηε δηα-

ηήξεζε ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζηελ πξνζηαζία θπζηθψλ πφξσλ, φπσο 

δέλδξα, ζπζηάδεο δέλδξσλ θαη ζάκλσλ, πξνζηαηεπηηθή βιάζηεζε, παξφρζηα 

θαη παξάθηηα βιάζηεζε, θπζηθνί θξάρηεο, θαηαξξάθηεο, πεγέο, θαξάγγηα, 

ζίλεο, χθαινη, ζπειηέο, βξάρνη, απνιηζσκέλα δάζε, δέλδξα ή ηκήκαηά ηνπο, 

παιαηνληνινγηθά επξήκαηα, θνξαιιηνγελείο θαη γεσκνξθνινγηθνί ζρεκαηη-

ζκνί. Πξνζηαηεπφκελνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ έρνπλ κλεκεηαθφ ραξα-

θηήξα ραξαθηεξίδνληαη εηδηθφηεξα σο δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο. Ωο 

πποζηαηεςόμενα ηοπία ραξαθηεξίδνληαη πεξηνρέο κεγάιεο αηζζεηηθήο ή 

πνιηηηζηηθήο αμίαο θαη εθηάζεηο πνπ είλαη ηδηαίηεξα πξφζθνξεο γηα αλαςπρή 

ηνπ θνηλνχ ή ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ή απνδνηηθφηεηα θπζηθψλ πφξσλ 

ιφγσ ηδηαηηέξσλ θπζηθψλ ή αλζξσπνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. ηα 

πξνζηαηεπφκελα ηνπία κπνξεί λα δίλνληαη -κε βάζε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηη-

θά ηνπο- εηδηθφηεξεο νλνκαζίεο, φπσο: αηζζεηηθφ δάζνο, ηνπίν αγξίαο θχ-

ζεο, ηνπίν αγξνηηθφ, αζηηθφ ή βηνκεραληθφ. Ωο πποζηαηεςόμενα ζηοισεία 

ηος ηοπίος ραξαθηεξίδνληαη ηκήκαηα ή ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ πνπ 

έρνπλ ηδηαίηεξε αηζζεηηθή ή πνιηηηζηηθή αμία ή ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηα-

ζία ή απνδνηηθφηεηα θπζηθψλ πφξσλ ιφγσ ησλ ηδηαηηέξσλ θπζηθψλ ή αλ-

ζξσπνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, φπσο: αιζχιιηα, παξαδνζηαθέο θαι-

ιηέξγεηεο, αγξνηθίεο, κνλνπάηηα, πέηξηλνη θξάρηεο θαη αλαβαζκίδεο, πξνζηα-

ηεπηηθέο θπηείεο, θξήλεο. Δλέξγεηεο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα επη-

θέξνπλ θαηαζηξνθή, θζνξά ή αιινίσζε ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ θπζηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ, ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ ηνπίσλ ή ζηνηρείσλ ηνπ ηνπίνπ απαγν-

ξεχνληαη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ησλ νηθείσλ θαλνληζκψλ. 

Ωο πεπιοσέρ οικοανάπηςξηρ ραξαθηεξίδνληαη εθηεηακέλεο πεξηνρέο 

πνπ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ρσξηά ή νηθηζκνχο, εθφζνλ παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξε αμία θαη ελδηαθέξνλ ιφγσ ηεο πνηφηεηαο ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηη-

ζηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη παξάιιεια πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο δπ-

λαηφηεηεο γηα αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηε πξνζηα-

ζία ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ. ηηο πεξηνρέο απηέο επηδηψθεηαη: α) ε πξν-

ζηαζία θαη βειηίσζε ησλ ηδηαηηέξσλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξη-

ζηηθψλ ηνπο, β) ε ελίζρπζε ησλ παξαδνζηαθψλ αζρνιηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηδηαίηεξα ελζαξξχλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξη-

ζκνχ, γ) ε εθπαίδεπζε θαη ε κχεζε ηνπ θνηλνχ ζηνπο ηξφπνπο θαη ζηηο κε-

ζφδνπο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θπζηθψλ 

δηεξγαζηψλ θαη δ) ε αλάπαπζε θαη ε αλαςπρή ηνπ θνηλνχ.  

ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 1650/1986 γίλεηαη, επίζεο, θαζνξηζκφο ηεο εηδηθήο 

δηαδηθαζίαο θήξπμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ λέσλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 

Μάιηζηα, κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 2742/1999 “Υσξνηα-

μηθφο ζρεδηαζµφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ 207/7-
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10-1999, η. Α') θαζνξίδεηαη φηη ηα αληηθείκελα πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο 

ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ δηέπνληαη απφ θαλνληζκνχο δηνίθεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, θαζνξίδνληαη κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εγθξίλεηαη κε θνη-

λή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξ-

γσλ θαη ησλ θαηά πεξίπησζε αξκφδησλ Τπνπξγψλ. 

Με ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3044/2002 “Μεηαθνξά πληειεζηή Γφκεζεο 

θαη ξπζκίζεηο άιισλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.” (ΦΔΚ 197/27-

8-2002, η. Α') ηδξχζεθαλ 25 Πεπιοσέρ Πποζηαζίαρ με Φοπέα Γιασείπιζηρ 

(ΦΓ), πνπ πξνζηέζεθαλ ζηηο δχν πεξηνρέο πνχ είραλ ήδε θεξπρζεί σο πξν-

ζηαηεπφκελεο, κε βάζε ηνχο Ν. 1650/1986 θαη Ν. 2742/1999: ην Δζληθφ Θα-

ιάζζην Πάξθν Εαθχλζνπ θαη ην Δζληθφ Πάξθν ρηληά-Μαξαζψλα.  

εκαληηθή ελέξγεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζαιάζ-

ζησλ νηθνζπζηεκάησλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ίδξπζε Δθνικών Θαλάζζιων 

Πάπκων: α) ηεο Αινλλήζνπ - Βνξείσλ πνξάδσλ (Π.Γ. 16-5-1992, ΦΔΚ 

519/28-5-1992, η. Γ΄), πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ρεξζαίεο θαη ζαιάζζηεο πεξην-

ρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξρηπειάγνπο, δηφηη απνηεινχλ θαηαθχγην ηεο κεζν-

γεηαθήο θψθηαο (Monachus monachus) θαη  ηεο  Εαθχλζνπ (Π.Γ. 1-12-1999, 

ΦΔΚ 906/22-12-1999, η. Γ΄), γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο 

(Caretta caretta).  

Δπίζεο, ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 2742/1999 αλαθέξεη 

φηη ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ππάγεηαη θάζε λένο ραξαθηεξηζκφο εζληθψλ 

δξπκψλ, αηζζεηηθψλ δαζψλ θαη δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ηεο θχζεο, θαζψο 

θαη θάζε ηξνπνπνίεζε ησλ νξίσλ θαη θαζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ φξσλ θαη 

πεξηνξηζκψλ πξνζηαζίαο ησλ εζληθψλ δξπκψλ, αηζζεηηθψλ δαζψλ θαη δηα-

ηεξεηέσλ κλεκείσλ ηεο θχζεο πνπ έρνπλ ήδε ραξαθηεξηζζεί. ηηο ηειεπηαί-

εο, ζε βάζνο ρξφλνπ, ζηα δεκφζηα δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο  απφ ηε δηα-

ρείξηζε ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο πεξλάκε ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο. Τπάξρνπλ 

φκσο θαη πεξηπηψζεηο ηδησηηθψλ δαζψλ, φπσο ην αηζζεηηθφ δάζνο ηεο λήζνπ 

θηάζνπ Μαγλεζίαο πνπ αλήθεη ζην δήκν, ζην νπνίν δε θαίλεηαη λα ππάξρεη 

πξφζεζε ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο γηα θάπνηα αιιαγή. 

Έηζη, ζην Ν. 3937/2011 “Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δη-

αηάμεηο” (ΦΔΚ 60/31-3-2011, η. Α'), ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 γίλε-

ηαη αλαθνξά ζην Δζληθφ ζχζηεκα πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Δηδηθφηεξα: 

“Σν Δζληθφ χζηεκα Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ απνηειείηαη απφ φιεο ηηο 

πεξηνρέο πνπ ππάγνληαη ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαηεγνξίεο ηνπ άξ-

ζξνπ 19 ηνπ N. 1650/1986 (ΦΔΚ 160 Α΄), κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή 

πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ ινηπψλ νηθνινγηθψλ αμηψλ ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο 

θαη ν θεληξηθφο ζπληνληζκφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πξνζηαηεπφκελσλ 

Πεξηνρψλ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξ-

γεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο».” 
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Μάιηζηα ζηελ παξάγξαθν 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ 

αλαθέξεηαη φηη “2. Υεξζαίεο, πγξνηνπηθέο, ζαιάζζηεο ή κεηθηνχ ραξαθηήξα 

πεξηνρέο, κεκνλσκέλα ζηνηρεία ή ζχλνια ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ, κπν-

ξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελα πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ιφγσ ηεο νη-

θνινγηθήο, βηνινγηθήο, γεσινγηθήο, γεσκνξθνινγηθήο, ελ γέλεη επηζηεκνλη-

θήο ή αηζζεηηθήο ζεκαζίαο ηνπο. 3. Οη πεξηνρέο, ηα ζηνηρεία ή ηα ζχλνια 

ηεο παξαγξάθνπ 2 κπνξνχλ λα ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα 

ηνπ άξζξνπ 19 (ηνπ Ν. 1650/1986), σο: - Πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο 

θχζεο. - Πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο. - Φπζηθά πάξθα θαη εηδηθφηεξα 

σο: εζληθά ή πεξηθεξεηαθά πάξθα. - Πεξηνρέο πξνζηαζίαο νηθνηφπσλ θαη εη-

δψλ θαη εηδηθφηεξα σο: εηδηθέο δψλεο δηαηήξεζεο (Δ.Ε.Γ.), δψλεο εηδηθήο 

πξνζηαζίαο (Ε.Δ.Π.) ή θαηαθχγηα άγξηαο δσήο ή ζπλδπαζκφο απηψλ. - Πξν-

ζηαηεπφκελα ηνπία θαη ζηνηρεία ηνπίνπ ή πξνζηαηεπφκελνη θπζηθνί ζρεκα-

ηηζκνί. ” 

Ωο πεπιοσέρ απόλςηηρ πποζηαζίαρ ηηρ θύζηρ (Strict nature reserves) 

ραξαθηεξίδνληαη εθηάζεηο κε εμαηξεηηθά επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα, ελδηαη-

ηήκαηα ζπάλησλ ή απεηινχκελσλ κε εμαθάληζε εηδψλ ηεο απηνθπνχο ρισξί-

δαο ή άγξηαο παλίδαο ή εθηάζεηο πνπ έρνπλ ζεκαίλνπζα ζέζε ζηνλ θχθιν 

δσήο ζπάλησλ ή απεηινχκελσλ κε εμαθάληζε εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο. Οη 

πεξηνρέο απηέο ππφθεηληαη ζε απζηεξή θχιαμε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

ηηο πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο απαγνξεχεηαη θάζε δξαζηε-

ξηφηεηα. Καη‟ εμαίξεζε, κπνξεί λα επηηξέπνληαη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηε-

ξεο ξπζκίζεηο ηνπ νηθείνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο, ε δηεμαγσγή επηζηεκνληθψλ 

εξεπλψλ εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη πςειφο βαζκφο πξνζηαζίαο, φπσο θαη ε ε-

θηέιεζε εξγαζηψλ πνπ θξίλνληαη απνιχησο αλαγθαίεο γηα ηε κε αιινίσζε 

εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ πξνζηα-

ηεπηέσλ αληηθεηκέλσλ, εηδψλ ή νηθνηφπσλ. 

Ωο πεπιοσέρ πποζηαζίαρ ηηρ θύζηρ (Nature reserves) ραξαθηεξίδν-

ληαη εθηάζεηο κεγάιεο νηθνινγηθήο ή βηνινγηθήο αμίαο. ηηο πεξηνρέο απηέο 

πξνζηαηεχεηαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα ή επέκβαζε 

πνπ κπνξεί λα κεηαβάιεη ή λα αιινηψζεη ηε θπζηθή θαηάζηαζε, ζχλζεζε ή 

εμέιημή ηνπ. Καη‟ εμαίξεζε, επηηξέπνληαη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζ-

κίζεηο ηνπ νηθείνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο, ε εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ θξίλνληαη 

αλαγθαίεο γηα ηε κε αιινίσζε εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαζθαιί-

δνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ πξνζηαηεπηέσλ αληηθεηκέλσλ, επηζηεκνληθψλ εξεπ-

λψλ θαη ε άζθεζε ήπησλ αζρνιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, εθφζνλ δελ έξρν-

ληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ζθνπνχο πξνζηαζίαο. Οη πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο 

θχζεο είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνπλ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απφιπ-

ηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο. 

Ωο θςζικά πάπκα (Natural parks) ραξαθηεξίδνληαη ρεξζαίεο, πδάηηλεο 

ή κεηθηνχ ραξαθηήξα πεξηνρέο, εθφζνλ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε αμία θαη ελ-
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δηαθέξνλ ιφγσ ηεο πνηφηεηαο θαη πνηθηιίαο ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, ηδίσο βηνινγηθψλ, νηθνινγηθψλ, γεσινγηθψλ, γεσ-

κνξθνινγηθψλ θαη αηζζεηηθψλ θαη παξάιιεια πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο δπ-

λαηφηεηεο γηα αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηελ πξν-

ζηαζία ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ. Σα θπζηθά πάξθα δηαθξίλνληαη ζε εζληθά 

θαη πεξηθεξεηαθά θαη είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνπλ πεξηνρέο απφιπηεο 

πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, πεξηνρέο πξνζηαζί-

αο νηθνηφπσλ θαη εηδψλ θαη πξνζηαηεπφκελα ηνπία θαη ζηνηρεία ηνπίνπ ή 

πξνζηαηεπφκελνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί.  

Όηαλ ην θπζηθφ πάξθν ή κεγάιν ηκήκα ηνπ θαηαιακβάλεη ζαιάζζηα ή 

δαζηθή πεξηνρή ή φηαλ πεξηιακβάλεη κεγάιεο ζεκαζίαο γεσηφπνπο, κπνξεί 

λα νλνκάδεηαη εηδηθφηεξα θαλάζζιο πάρκο, εθνικός ή περιθερειακός δρσ-

μός ή γεωπάρκο. 

Ωο εθνικά πάρκα (National parks) ραξαθηεξίδνληαη πεξηνρέο κεγάιεο 

έθηαζεο πνπ είηε ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο, φπσο δηαζπλνξηαθέο, είηε ιφγσ ηεο 

εμέρνπζαο νηθνινγηθήο ή άιιεο θπζηθήο ζπνπδαηφηεηάο ηνπο ζεσξνχληαη σο 

ζεκαληηθέο ζε εζληθφ επίπεδν. Μάιηζηα νη εζληθνί δξπκνί πνπ έρνπλ θεξπ-

ρζεί θαηά ην άξζξν 78 ηνπ Ν.Γ.. 86/1969 (ΦΔΚ 7 Α΄), φπσο αληηθαηαζηά-

ζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.Γ. 996/1971 (ΦΔΚ 192 Α΄) θαη νη πγξφηνπνη δη-

εζλνχο ζεκαζίαο θαηά ηε χκβαζε Ρακζάξ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 

πξψην ηνπ Ν.Γ. 191/1974 (ΦΔΚ 350 Α΄), ραξαθηεξίδνληαη εζληθά πάξθα κε 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιιν-

ληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.  

Ωο περιθερειακά πάρκα ραξαθηεξίδνληαη πεξηνρέο πνπ είηε ιφγσ ηεο 

ζέζεο ηνπο είηε ιφγσ ηεο νηθνινγηθήο ζπνπδαηφηεηάο ηνπο ζεσξνχληαη ζε-

καληηθέο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Υαξαθηεξίδνληαη: α) Ωο «ήζστες περιο-

τές ζηην ύπαιθρο», νη πεξηαζηηθέο θπζηθέο πεξηνρέο πνπ σο θχξηα πξνζηα-

ηεπηέα αμία νξίδεηαη ε δηαηήξεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζε ηθαλνπνηεηηθή 

θαηάζηαζε, ψζηε λα παξέρεη νηθνινγηθέο ππεξεζίεο, φπσο ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ αέξα, ε ξχζκηζε ηνπ θιίκαηνο θαη ηνπ θχθινπ λεξνχ θαη ε 

παξνρή δπλαηνηήησλ αλαςπρήο ζηνπο θαηνίθνπο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ. β) 

Οη αγροηικές περιοτές πςειήο θπζηθήο αμίαο πνπ σο θχξηα πξνζηαηεπηέα 

αμία κπνξεί λα νξίδεηαη ε δηαηήξεζε ησλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ θαη ησλ απηφ-

ρζνλσλ θπιψλ αγξνηηθψλ δψσλ, θαζψο θαη ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ α-

γξνηηθνχ ηνπίνπ, φπσο θπηνθξάρηεο, αθαιιηέξγεηεο ισξίδεο ζηα φξηα α-

γξψλ θαη λεζίδεο θπζηθήο βιάζηεζεο. γ) Δπίζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

οικιζηικές ενόηηηες σο πεξηθεξεηαθέο δψλεο ησλ πξνζηαηεπηέσλ αληηθεηκέ-

λσλ, νη νπνίεο νξίδνληαη σο πεξηνρέο νηθναλάπηπμεο. ηηο δψλεο απηέο ελη-

ζρχεηαη κε θίλεηξα ε άζθεζε ήπησλ θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ αζρνιηψλ 

θαη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλαςπρή, ν ηνπ-

ξηζκφο θχζεο, ε νινθιεξσκέλε ή βηνινγηθή γεσξγία, ε βηνινγηθή θαιιηέξ-
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γεηα πδξφβησλ νξγαληζκψλ, ε αιηεία κε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα επηιεθηηθά 

εξγαιεία, ε πεξηβαιινληηθή θαη πνιηηηζηηθή εθπαίδεπζε θαη ε κεηαπνίεζε 

ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

Ωο πεπιοσέρ πποζηαζίαρ οικοηόπων και ειδών (Habitat / species 

management areas) ραξαθηεξίδνληαη εθηάζεηο ρεξζαίεο, πγξνηνπηθέο ή ζα-

ιάζζηεο πνπ ππφθεηληαη ζε δηαρείξηζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθήο θα-

ηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ πξνζηαηεπηέσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ. Γηαθξίλν-

ληαη ζε α) Ειδικές Ζώνες Διαηήρηζης (Ε.Ζ.Δ.) (Special Areas of 

Conservation) θαη πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θαηάινγν 

ησλ ηφπσλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα 1 

ηεο απφθαζεο 2006/613/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (L 259), β) Ζώνες Ειδικής Προ-

ζηαζίας (Ζ.Ε.Π.) (Special Protection Areas) θαη πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο 

ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί κε  βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 

ηεο Οδεγίαο 2009/147/ΔΚ (L 20) θαη γ) Καηαθύγια Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.) 

(Wildlife refuges) ραξαθηεξίδνληαη θπζηθέο πεξηνρέο (ρεξζαίεο, πγξνηνπηθέο 

ή ζαιάζζηεο), πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία σο ζεκαληηθνί ηφπνη αλάπηπμεο 

ηεο άγξηαο ρισξίδαο ή σο βηφηνπνη αλαπαξαγσγήο, δηαηξνθήο, δηαρείκαζεο 

εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο, ή σο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο ςαξηψλ θαη ζπγθέ-

ληξσζεο γφλνπ, ή, ηέινο, σο ζεκαληηθνί ζαιάζζηνη νηθφηνπνη. Ωο θαηαθχγηα 

άγξηαο δσήο κπνξνχλ λα ραξαθηεξίδνληαη θαη νη νηθνινγηθνί δηάδξνκνη κε-

ηαμχ άιισλ θαηεγνξηψλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 

Μέζα ζηα θαηαθχγηα άγξηαο δσήο απαγνξεχνληαη ε ζήξα, νη αγψλεο 

θπλεγεηηθψλ ηθαλνηήησλ ζθχισλ δεηθηψλ, ε αιηεία, ε ζχιιεςε ηεο άγξηαο 

παλίδαο, ε ζπιινγή ηεο άγξηαο ρισξίδαο, ε θαηαζηξνθή δψλεο κε θπζηθή 

βιάζηεζε κε θάζε ηξφπν, ε θαηαζηξνθή ησλ θπηνθξαθηψλ, ε ακκνιεςία, ε 

απνζηξάγγηζε, ε επηρσκάησζε θαη απνμήξαλζε εισδψλ εθηάζεσλ, ε ξχ-

παλζε ησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ, ε δηάζεζε ή απφξξηςε απνβιήησλ, ε α-

λάπηπμε ηρζπνθαιιηεξγεηψλ, ε δηελέξγεηα ζηξαηησηηθψλ αζθήζεσλ, θαζψο 

θαη ε ππαγσγή έθηαζεο ηνπ θαηαθπγίνπ ζε πνιενδνκηθφ ή ξπκνηνκηθφ ζρε-

δηαζκφ. Δπηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε παξαηεξεηεξίσλ ηεο άγξηαο παλίδαο. Ζ 

εθηέιεζε ιαηνκηθψλ θαη κεηαιιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο θαη δξφκσλ 

επηηξέπεηαη, εάλ έρεη ππνβιεζεί κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηχπνπ 

Α θαη έρεη ρνξεγεζεί έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

Ωο πποζηαηεςόμενα ηοπία (Protected landscapes / seascapes) ραξα-

θηεξίδνληαη πεξηνρέο κεγάιεο νηθνινγηθήο, γεσινγηθήο, αηζζεηηθήο ή πνιη-

ηηζκηθήο αμίαο θαη εθηάζεηο πνπ είλαη ηδηαίηεξα πξφζθνξεο γηα αλαςπρή ηνπ 

θνηλνχ ή ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία θπζηθψλ πφξσλ ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

θπζηθψλ ή αλζξσπνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. ηα πξνζηαηεπφκελα ην-

πία κπνξεί λα δίλνληαη κε βάζε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, εηδηθφηεξεο 

νλνκαζίεο, φπσο αιζθηηικό δάζος, γεωπάρκο, ηοπίο άγριας θύζης, ηοπίο 

αγροηικό, αζηικό.  
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Ωο πποζηαηεςόμενα ζηοισεία ηος ηοπίος ραξαθηεξίδνληαη ηκήκαηα ή 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε νηθνινγηθή, αηζζεηηθή ή 

πνιηηηζκηθή αμία ή ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία θπζηθψλ πφξσλ ιφγσ ησλ 

ηδηαίηεξσλ θπζηθψλ ή αλζξσπνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, φπσο αιζχιηα, 

παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο, αγξνηθίεο, κνλνπάηηα, πέηξηλνη θξάρηεο, μεξν-

ιηζηέο θαη αλαβαζκίδεο, θξήλεο. 

Ωο πποζηαηεςόμενοι θςζικοί ζσημαηιζμοί (Protected natural 

formations) ραξαθηεξίδνληαη ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ηεο θχζεο ή κεκνλσκέλα 

δεκηνπξγήκαηά ηεο, πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε επηζηεκνληθή, νηθνινγηθή, γεσιν-

γηθή, γεσκνξθνινγηθή, ή αηζζεηηθή αμία ή ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ησλ 

θπζηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζηελ πξνζηαζία θπζηθψλ πφξσλ, φπσο δέληξα, ζπ-

ζηάδεο δέληξσλ θαη ζάκλσλ, ζαιάζζηα, πξνζηαηεπηηθή βιάζηεζε, παξφρζηα 

θαη παξάθηηα βιάζηεζε, θπζηθνί θξάρηεο, θαηαξξάθηεο, πεγέο, θαξάγγηα, 

ζίλεο, χθαινη, ζπειηέο, βξάρνη, απνιηζσκέλα δάζε, δέληξα ή ηκήκαηά ηνπο, 

παιαηνληνινγηθά επξήκαηα, θνξαιιηνγελείο, γεσκνξθνινγηθνί ζρεκαηηζκνί, 

γεψηνπνη θαη νηθφηνπνη πξνηεξαηφηεηαο θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Πξνζηα-

ηεπφκελνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ έρνπλ κλεκεηαθφ ραξαθηήξα, ραξαθηε-

ξίδνληαη εηδηθφηεξα σο διαηηρηηέα μνημεία ηης θύζης (Protected natural 

monuments).  

Μάιηζηα ηνπία πνπ έρνπλ θεξπρζεί σο αηζζεηηθά δάζε, σο πεξηαζηηθά 

δάζε, σο πξνζηαηεπφκελα δάζε θαη σο δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο, ε-

ληάζζνληαη δηα ηνπ παξφληνο ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία. Γηα ηα ήδε θε-

ξπγκέλα ηνπία ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, κε απφθαζε Τπνπξγνχ Πεξη-

βάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ξπζκίδνληαη νη φξνη έληαμήο 

ηνπο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 1, πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ θαη 

νξηνζέηεζεο πεξηνρψλ σο «Πεξηνρέο Οηθναλάπηπμεο» ηεο παξ. 5 ηνπ άξ-

ζξνπ 19 ηνπ Ν. 1650/1986, πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ. Σπρφλ αλαζεψξεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ γί-

λεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

Πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ διεθνούρ ενδιαθέπονηορ 

Παξάιιεια, ν αξηζκφο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ θαη ππφ πξνζηαζία πεξη-

νρψλ απμάλεηαη κε ηελ ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία Γηεζλψλ πκ-

βάζεσλ, πκθσληψλ θαη Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο. 

Σν 1971 ππνγξάθεθε ε Γηεζλήο χκβαζε ηνπ Ρακζάξ πνπ θαζηέξσζε 

ηελ ππνρξέσζε ησλ ζπκβαιιφκελσλ θξαηψλ λα ζπληεξνχλ ηνπο πγξνβηνηφ-

πνπο κε ηε δεκηνπξγία πεξηνρψλ εηδηθήο πξνζηαζίαο ηφζν σο πξνο απηνχο 

πνπ αλαθέξνληαη ξεηψο σο δηεζλνχο ζεκαζίαο βηφηνπνη πδξφβησλ πηελψλ 

φζν θαη σο πξνο απηνχο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ πίλαθα 

(Καξάθσζηαο 1998). ην Πξννίκην ηεο χκβαζεο έγηλε ζαθήο ε ζπνπδαηφ-

ηεηα ηεο αμίαο ησλ πγξνηφπσλ θαη ησλ πδξφβησλ πηελψλ γηα ηελ ίδηα ηελ 
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αλζξψπηλε χπαξμε (ακηψηεο 1996). Οη πγξνβηφηνπνη δελ είλαη άρξεζηνη 

ηφπνη, αιιά κηα πνιχηηκε εζληθή θπζηθή θιεξνλνκηά (Μαιακίδεο 1983, 

IUCN 1986, Heliotis 1988). Μέρξη ζήκεξα, δηεζλψο, νη πγξφηνπνη πνπ ππά-

γνληαη ζηε πλζήθε Ρακζάξ είλαη 500 θαη θαιχπηνπλ πάλσ απφ 30.000.000 

εθηάξηα (Υαηδεζηάζεο θαη Ηζπηθνχδεο 1995).    

 

 

Δηθφλα 2. Ο Άγηνο Νηθφιαoο (Μεηφρη Μνλήο Βαηνπεδίνπ ηνπ Αγίνπ Όξνπο) 

ζηε ιίκλε Βηζηνλίδα, ρηηζκέλνο ην 1904. 

 

Με ηνλ φξν «ςγπόηοποι» νξίδνληαη έιε, ηέικαηα, πεξηνρέο ηχξθεο ή 

λεξψλ θπζηθήο ή ηερληθήο πξνέιεπζεο, κφληκα ή πξνζσξηλψο θαηαθιπδφκε-

λα κε λεξφ, ην νπνίν είλαη ζηάζηκν ή ξένλ, γιπθφ ή πθάικπξν ή αικπξφ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθηάζεσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ζαιάζζην λεξφ, 

ην βάζνο ηνπ νπνίνπ θαηά ηελ ακπσηίδα δελ ππεξβαίλεη ηα έμη κέηξα (χκ-

βαζε Ρακζάξ). Ζ ζχκβαζε έγηλε εζσηεξηθφ δίθαην ηεο ρψξαο κε ην Ν.Γ. 

191/1974 “Πεξί θπξψζεσο ηεο ελ Ρακζάξ ηνπ Ηξάλ θαηά ηελ 2
αλ

 Φεβξνπα-

ξίνπ 1971 ππνγξαθείζεο Γηεζλνχο πκθσλίαο πεξί πξνζηαζίαο ησλ Γηε-

ζλνχο ελδηαθέξνληνο πγξνηφπσλ ηδία σο πγξνβηνηφπσλ” (ΦΔΚ 350/20-11-

1974, η. Α') ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν. 1751/1988 

“Κχξσζε Πξσηνθφιινπ ηξνπνπνηεηηθνχ ηεο ζχκβαζεο Ρακζάξ 1971 γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο πγξνηφπσλ ηδίσο σο πγξνβηνηφ-

πσλ” (ΦΔΚ 26/9-2-1988, η. Α') θαη ην Ν. 1950/1991 “Κχξσζε ησλ ηξνπν-

πνηήζεσλ ηεο χκβαζεο Ρακζάξ (1971) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεζλνχο ελ-

δηαθέξνληνο πγξνηφπσλ ηδία σο πγξνβηνηφπσλ” (ΦΔΚ 84/1991, η. Α'). Ζ 

Διιάδα έρεη πεξηιάβεη ζηνλ θαηάινγν ηεο χκβαζεο Ρακζάξ ηνπο εμήο 11 

πγξνηφπνπο: α) Γέιηα Έβξνπ, β) Λίκλε Μεηξηθνχ-Καξαθάηδαιε, γ) Λίκλε 
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Βηζηνλίδα, Πφξην-Λάγνο, Λίκλε Ηζκαξίδα θαη παξαθείκελεο ιηκλνζάιαζ-

ζεο, δ) Γέιηα Νέζηνπ θαη παξαθείκελεο ιηκλνζάιαζζεο, ε) Λίκλεο Βφιβε 

θαη Κνξψλεηα, ζη) Σερλεηή ιίκλε Κεξθίλε, δ) Γέιηα Αμηνχ, Λνπδία, Αιηάθ-

κνλα θαη Αιπθέο Κίηξνπο Πηεξίαο, ε) Λίκλε Μηθξή Πξέζπα, ζ) Κφιπνο Ακ-

βξαθηθνχ, η) Ληκλνζάιαζζεο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ θαη θ) Ληκλνζάιαζ-

ζεο Κνηπρίνπ θαη δάζνο ηξνθπιηάο. 

Ζ ζχκβαζε ηεο Βφλλεο (23 Ηνπλίνπ 1979) πνπ αλαθέξεηαη ζηε Γηαηή-

ξεζε ησλ Απνδεκεηηθψλ Πηελψλ θπξψζεθε απφ ηε ρψξα καο, κε κεγάιε 

θαζπζηέξεζε, κε ην Ν. 2719/1999 “Κχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηε 

δηαηήξεζε ησλ απνδεκεηηθψλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη άιιεο δηαηά-

μεηο” (ΦΔΚ 106/26-5-1999, η. Α'). Απνηέιεζε έλα ρξήζηκν ζπκπιήξσκα ηεο 

χκβαζεο Ramsar ζε επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο πδξφβηαο απνδεκεηηθήο πηε-

λνπαλίδαο (ακηψηεο 1996, Κνπηνχπα-Ρεγθάθνπ 2005).  

Μεηά απφ έληνλεο θηλεηνπνηήζεηο πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν γηα ηε κε επαξθή πξνζηαζία ηεο πηελνπαλίδαο, θαη έπεηηα 

απφ ζπληνληζκέλεο δξάζεηο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσ-

ζεο, ππνγξάθεθε ε χκβαζε ηεο Βέξλεο (ακηψηεο 1996, Κνπηνχπα-

Ρεγθάθνπ 2005). Ζ ζχκβαζε ηεο Βέξλεο, (19 επηεκβξίνπ 1979) πνπ αλα-

θέξεηαη ζηε Γηαηήξεζε ηεο Άγξηαο Εσήο θαη ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο 

ηεο Δπξψπεο θπξψζεθε απφ ηε ρψξαο καο κε ην Ν. 1335/1985 “Κχξσζε Γη-

εζλνχο χκβαζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξη-

βάιινληνο ηεο Δπξψπεο” (ΦΔΚ 32/14-3-1983, η. Α'). Ζ χκβαζε ηεο Βέξ-

λεο ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ πηνζέηεζε ηεο Οδεγίαο 79/409 ΔΟΚ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πηελνπαλίδαο (ακηψηεο 1996), ε νπνία  καδί κε ηελ Οδεγία 

92/43/ΔΟΚ γηα ηνπο Φπζηθνχο Οηθνηφπνπο απνηεινχλ σο ζήκεξα ζεκαληη-

θφ εξγαιείν γηα αλάπηπμε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Natura 2000 (Weber 

and Christoferesen 2002, Κνπηνχπα-Ρεγθάθνπ 2005, Σακπάθεο 2009). 

Ζ ζχκβαζε ηνπ Ρίν ληε Σδαλέηξν (5 Ηνπλίνπ 1992) πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

βηνινγηθή πνηθηιφηεηα θπξψζεθε απφ ηε ρψξα καο κε ην Ν. 2204/1994 

“Κχξσζε Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηε βηνινγηθή πνηθηιφηεηα” (ΦΔΚ 59/15-

4-1994, η. Α'). Έρεη σο ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηελ αεηθφ-

ξν ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνλ ηζφηηκν θαηακεξηζκφ ησλ σθειεηψλ 

ηνπο, ηδίσο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ελψ 

παξάιιεια πξνβιέπεηαη ε εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν (Κνπηνχπα-

Ρεγθάθνπ 2005).  

Ζ ζχκβαζε ηεο Βαξθειψλεο θαη εηδηθφηεξα ην πξσηφθνιιν 4 «Πεξί 

ησλ εηδηθά πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο Μεζνγείνπ» ππνγξάθεθε ζηε 

Γελεχε ζηηο 3/4/1982 θαη θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν. 1634/86 

(ΦΔΚ 104/18-7-1986, η. Α'). Βάζεη απηνχ ηα ζπκβαιιφκελα Κξάηε Μέξε 

ηεο χκβαζεο δεζκεχνληαη λα ιάβνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 
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πξνζηαζία ησλ ζεκαληηθψλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπ-

ζηθψλ πφξσλ, ησλ θπζηθψλ ηνπίσλ θαη ησλ πεξηνρψλ ηεο πνιηηηζηηθήο θιε-

ξνλνκηάο ηεο Μεζνγείνπ. ε εθαξκνγή ηνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 9 πεξηνρέο 

σο Διδικά Πποζηαηεςόμενερ Πεπιοσέρ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ηεο Βαξ-

θειψλεο (Πξσηφθνιιν 4): α) ην Αηζζεηηθφ Γάζνο Νηθνπφιεσο - Μχηηθα, β) 

ην Αηζζεηηθφ Γάζνο Πεπθηάο Ξπινθάζηξνπ, δ) ν Δζληθφο Γξπκφο ακαξηάο 

(ππξήλαο), ε) ην Θαιάζζην Πάξθν Αινλλήζνπ θαη Βνξείσλ πνξάδσλ ζη) 

ην Απνιηζσκέλν Γάζνο ηεο Λέζβνπ, δ) ην Αηζζεηηθφ Γάζνο Νήζνπ θηά-

ζνπ, ε) ν Δζληθφο Γξπκφο νπλίνπ, ζ) ην Αηζζεηηθφ Γάζνο Βάη θαη η) Ακ-

βξαθηθφο Κφιπνο.  

Ζ Οδεγία 79/409/ΔΟΚ “Γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ άγξησλ πηελψλ” (Δ.Δ. 

15 ζει. 202) απαηηνχζε ηε δεκηνπξγία Δηδηθψλ Πεξηνρψλ Πξνζηαζίαο 

(Special Protection Areas - SPA) ηεο νξληζνπαλίδαο, ελψ ε νδεγία 

92/43/ΔΟΚ “Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ, θαζψο θαη ηεο ά-

γξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο” (ΔΔL 206/7/22.7.1992) απαηηνχζε ηε δεκηνπξ-

γία Δηδηθψλ Πεξηνρψλ Πξνζηαζίαο (Special Areas of Conservation - SAC) 

γηα ηα ππφινηπα είδε θαη ην πεξηβάιινλ. Απφ θνηλνχ απηέο νη πεξηνρέο δε-

κηνπξγνχλ ηηο πεξηνρέο ηνπ δικηύος Natura (Φύζη) 2000.  

ε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ ηνπ πκ-

βνπιίνπ ηεο 2
αο

 Απξηιίνπ 1979, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 

81/854/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19
εο

 Οθησβξίνπ 1981 (ΔΔL 319/7.11.81 

ζει. 3) είρακε ηελ Κ.Τ.Α. 414985/1985 “Μέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο πηε-

λνπαλίδαο” (ΦΔΚ 754/18-12-1985, η. Β') ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπ-

κπιεξψζεθε κε ηελ Κ.Τ.Α. 294283/1998 “Μέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο 

πηελνπαλίδαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο Οδεγίεο 94/2434341ΔΚ ηνπ πκβνπ-

ιίνπ θαη 91/244/ΔΟΚ, 97/49/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο” (ΦΔΚ 68/4-2-1998, η. Β') 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ρψξα καο δεζκεχεηαη ζηελ αλάιεςε ησλ αλαγθαί-

σλ κέηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε φισλ ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο πηελνπαλίδαο θαη 

εηδηθφηεξα γηα ηελ πξνζηαζία, ηε δηαρείξηζε θαη ηε ξχζκηζε ησλ πιεζπζκψλ 

ηεο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ηδηαίηεξα νη πιεζπζκνί απηνί ζηηο νηθνινγη-

θέο, επηζηεκνληθέο θαη πνιηηηζηηθέο απαηηήζεηο, ιακβάλνληαο, σζηφζν, π-

πφςε ηηο νηθνλνκηθέο θαη ςπραγσγηθέο αλάγθεο. Ζ απφθαζε απηή έρεη ε-

θαξκνγή ζηα πηελά, ζηα απγά, ζηηο θσιηέο θαη ζηνπο βηνηφπνπο ηνπο. Ζ ν-

δεγία 79/409/ΔΟΚ, φπσο έρεη αλαθεξζεί, έρεη ηξνπνπνηεζεί επαλεηιεκκέλα 

θαη νπζησδψο έηζη γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο θαη νξζνινγηζκνχ, επαλαδηαηππψ-

ζεθε σο νδεγία 2009/147 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπ-

ιίνπ ηεο 30
ήο

 Ννεκβξίνπ 2009 (EEL 20/26.1.2010). 

ε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ ηνπ πκβνπ-

ιίνπ ηεο 21
εο

 Μαΐνπ 1992 ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηεο Οδεγίαο 

97/62/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27
εο

 Οθησβξίνπ 1997 ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ “γηα ηελ ηερληθή θαη επηζηεκνληθή αλαπξνζαξκνγή ηεο νδεγίαο 

http://www.mpe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=408&Itemid=77&lang=gr
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92/43/ΔΟΚ ... θ.ιπ.” (ΔΔL 305/8.11.97 ζει. 49) είρακε ηελ Κ.Τ.Α. 

33318/3028/1998 “Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε 

ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ (ελδηαηηεκάησλ) θαζψο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη 

ρισξίδαο” (ΦΔΚ 1289/28-12-1998, η. Β'). Ζ Οδεγία ηεο ΔΔ, ινηπφλ, έγηλε 

εζσηεξηθφ δίθαην ηεο ρψξαο καο, θαζνξίδνληαο ηε ζπκκεηνρή ζην Δπξσπατ-

θφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν Δηδηθψλ Εσλψλ Γηαηήξεζεο «Natura 2000» πνπ 

ζθνπφ έρεη ηελ πξνζηαζία ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο κε ηε ιήςε ησλ α-

λαγθαίσλ θαη ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε ή 

ε απνθαηάζηαζε ζε ηθαλνπνηεηηθά βαζκφ δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφ-

πσλ (ελδηαηηεκάησλ) θαη ησλ άγξησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο θνηλνηη-

θνχ ελδηαθέξνληνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πινπνηείηαη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο 

Οδεγίαο, πνπ είλαη ε νινθιεξσκέλε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε θά-

ζε ρψξα (Mose 2007). Έηζη θηάλνπκε ζηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 

19
εο

 Ηνπιίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

92/43/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ηφπσλ θνηλνηηθήο ζεκαζί-

αο γηα ηε κεζνγεηαθή βηνγεσγξαθηθή πεξηνρή [θνηλνπνηεζείζα ππφ ηνλ α-

ξηζκφ Δ(2006) 3261]. Μάιηζηα ζην Ν. 3937/2011 αλαθέξνληαη ζπλνιηθά 

419 πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην θνηλνηηθφ δίθηπν Natu-

ra 2000, ζηηο θαηεγνξίεο Δηδηθέο Εψλεο Γηαρείξηζεο (Δ.Ε.Γ.) θαη Εψλεο Δη-

δηθήο Πξνζηαζίαο (Ε.Δ.Π.).   

Σν Δπξσπατθφ Γίθηπν Βηνγελεηηθψλ Απνζεκάησλ ηδξχζεθε ην 1976 

απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε αληηπξνζσ-

πεπηηθψλ δεηγκάησλ ρισξίδαο, παλίδαο θαη θπζηθψλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο. 

ηε ρψξα καο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Βιογενεηικά Αποθέμαηα 16 πεξην-

ρέο νη νπνίεο είλαη: α) ην Φπζηθφ Μλεκείν Γάζνπο Λεζηλίνπ, β) ν Δζληθφο 

Γξπκφο Πίλδνπ, γ) ην Παξζέλν Γάζνο Κεληξηθήο Ρνδφπεο, δ) ην Παξζέλν 

Γάζνο Παξαλεζηίνπ, ε) ην Φπζηθφ Μλεκείν Μηθηνχ Γάζνπο, ζη) ν Κφιπνο 

Λαγαλά, δ) ην Φπζηθφ Μλεκείν Μηθηνχ Γάζνπο, ε) ν Δζληθφο Γξπκφο Αί-

λνπ (ππξήλαο), ζ) ην Αηζζεηηθφ Γάζνο Κνπξί - Αικπξνχ, η) ην Φπζηθφ 

Μλεκείν Γάζνπο Αεηθχισλ, θ) ην Φπζηθφ Μλεκείν Γάζνπο Ομηάο, ι) ην 

Φπζηθφ Μλεκείν Μηθηνχ Γάζνπο, κ) ν Δζληθφο Γξπκφο Οιχκπνπ (πχξε-

λαο), λ) ν Δζληθφο Γξπκφο Οίηεο (ππξήλαο), μ) ν Δζληθφο Γξπκφο Πξεζπψλ 

(Γάζνο) θαη ν) ν Δζληθφο Γξπκφο ακαξηάο (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 2007). 

Σν Πξφγξακκα «Γηα ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Βηφζθαηξα» (Man and the 

Biosphere "MAB") ηεο UNESCO εγθαηληάζηεθε ην 1970 θαη, αλάκεζα ζε 

άιια, ζηφρεπε ζηελ αλάπηπμε ηεο βάζεο γηα νξζνινγηθή ρξήζε θαη δηαηή-

ξεζε ησλ πφξσλ ηεο βηφζθαηξαο, κέζα ζηηο θπζηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξε-

ζίεο. Σν ζρέδην ΜΑΒ 8 (έλα απφ ηα 14 δηεζλή ζέκαηα ή ζρέδηα ηνπ πξν-

γξάκκαηνο) αθνξά ζηε «δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πεξηνρψλ θαη ηνπ γελεηη-

θνχ πιηθνχ πνπ πεξηέρνπλ». ηφρνο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο παγθφζκηνπ δη-

θηχνπ εζληθψλ πάξθσλ (Απνζέκαηα Βηφζθαηξαο), φπνπ θάζε πάξθν ζα 

αλήθε ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: i) Αληηπξνζσ-
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πεπηηθφ παξάδεηγκα θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, ii) Μνλαδηθή θνηλφηεηα ή 

πεξηνρή αζπλήζηζησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα έλαο πιεζπζκφο ελφο παγθνζκίσο ζπαλίνπ είδνπο, iii) 

Παξάδεηγκα αξκνληθνχ ηνπίνπ σο απνηέιεζκα παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ ρξή-

ζεσλ γεο θαη iv) Παξάδεηγκα ηξνπνπνηεκέλσλ ή ππνβαζκηζκέλσλ νηθνζπ-

ζηεκάησλ πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο απνθαηάζηαζεο θπζηθφηεξσλ ζπλζεθψλ. 

Κάζε Απφζεκα Βηφζθαηξαο ρξεηάδεηαη έθηαζε αξθεηά κεγάιε, γηα λα πεξη-

ιακβάλεη κία απνηειεζκαηηθά πξνζηαηεπκέλε κνλάδα θαη πξέπεη λα έρεη 

επαξθή θαη καθξφρξνλε πξνζηαζία. ε 102 ρψξεο παγθνζκίσο έρνπλ νξην-

ζεηεζεί ζπλνιηθά 482 Απνζέκαηα Βηφζθαηξαο. ηελ Διιάδα Απόθεμα Βιό-

ζθαιπαρ ραξαθηεξίδεηαη ν Όιπκπνο θαη ε ακαξηά (http://www.unesco-

center.gr). 

Σν Δςπωδίπλωμα είλαη έλαο ζεζκφο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πνπ 

μεθίλεζε ην 1965, πηνζεηήζεθε επίζεκα ην 1973, θαη νη αλαζεσξεκέλνη θα-

λνληζκνί ηνπ πηνζεηήζεθαλ ην 1991 θαη ην 1998. Απνλέκεηαη ζε πεξηνρέο νη 

νπνίεο αλαγλσξίδνληαη σο πεξηνρέο θπζηθήο θιεξνλνκηάο επξσπατθνχ ελδη-

αθέξνληνο θαη πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια. ε πεξίπησζε ππνβάζκηζεο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη δπλαηή ε αλάθιεζε ηνπ Δπξσδηπιψκαηνο. ηε 

ρψξα καο ζηε κφλε πεξηνρή πνπ έρεη απνλεκεζεί  Δπξσδίπισκα είλαη ν Δ-

ζληθφο Γξπκφο ακαξηάο. 

Ζ Διιάδα έρεη ζπλππνγξάςεη απφ ην 1981 ηε πλζήθε ηεο UNESCO 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ θαη ρψξσλ παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο. ηφ-

ρνο ηεο UNESCO είλαη ε πξνζηαζία απφ θάζε είδνπο θζνξά θαη θαηαζηξν-

θή, πξνθεηκέλνπ απηά λα θιεξνδνηεζνχλ ζηηο γεληέο ηνπ κέιινληνο. Τπεχ-

ζπλνο θνξέαο γηα ηελ θήξπμε ησλ πεξηνρψλ είλαη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. 

ηε ρψξα καο έρνπλ θεξπρζεί σο Μνημεία Παγκόζμιαρ Κληπονομιάρ γηα 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπο ηα Αληηράζηα Όξε-Μεηέσξα θαη ην φξνο Άζσο 

(Άγην Όξνο) (http://odysseus.culture.gr). 
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Ειζαγωγή ζηιρ πολιηικέρ διασείπιζηρ πποζηαηεςόμενων πεπιοσών 

Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο πξνζηα-

ηεπφκελσλ πεξηνρψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμνπλ ηελ πξνζηαζία θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο, εθάξκνδαλ πνιηηηθέο νη νπνίεο εί-

ραλ σο ζηφρν ην δηαρσξηζκφ ηεο πξνζηαζίαο απφ ηελ αλάπηπμε, αλαζηέιιν-

ληαο θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ ιάκβαλε ρψξα ζηηο πεξηνρέο απηέο (Mehta 

and Kellert 1998, Stolton 2010). Απηή ε πνιηηηθή ηεο απφθιηζεο είρε σο α-

πνηέιεζκα λα πξνζηαηεπηνχλ θάπνηα ζπάληα είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο πνπ 

απεηινχληαλ κε εμαθάληζε, παξάιιεια, φκσο, ν ηνπηθφο πιεζπζκφο ππέθε-

ξε νηθνλνκηθά απφ ηηο ζπλέπεηεο επηβνιήο ηνπ απζηεξνχ θαζεζηψηνο πξν-

ζηαζίαο. Δηδηθφηεξα, νη απαγνξεχζεηο γηα εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφ-

ξσλ, είραλ σο ζπλέπεηα ην καξαζκφ ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο (Vedeld 

2002, Weladji and Tchamba 2003, Tumusiime and Veveld 2012). 

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ αλαγλσξίζζεθε ε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζε-

σλ πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία, ελψ παξάιιεια επηζεκάλζεθε ην γε-

γνλφο φηη, πξνθεηκέλνπ ε πξνζηαζία κηαο πεξηνρήο λα είλαη βηψζηκε, ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε νη αλάγθεο θαη νη επηδηψμεηο ηνπ ην-

πηθνχ πιεζπζκνχ (McNeely 1993, Lewis 1996, McCool et al. 2013). Σν γε-

γνλφο απηφ απνηέιεζε ζηε ζπλέρεηα ηνλ θηλεηήξην κνριφ γηα ηελ αλάπηπμε 

δηαθνξεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία ζηεξίρζεθαλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο κηαο πξνζηα-

ηεπφκελεο πεξηνρήο θαη ησλ δηάθνξσλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (Infield and 

Namara 2001, Obiri and Lawes 2002, Cundill et al. 2013). 

Χο ζπλέρεηα ησλ αλαπηπμηαθψλ απηψλ πξνγξακκάησλ θαη δεδνκέλνπ, 

επίζεο, φηη πεξηβάιινλ θαη θνηλσλία βξίζθνληαη ζε απφιπηε εμάξηεζε κε-

ηαμχ ηνπο (Αλδξεά θ.ά. 2012α), ζρεδηάζηεθαλ λέεο πνιηηηθέο πνπ ζηφρεπαλ 

ζηελ πξνψζεζε ηεο δεκφζηαο ζπκκεηνρήο ζην ζρεδηαζκφ, ζηηο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηε δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (Stringer 
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and Reed 2007). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ράξαμεο λέσλ πνιηηηθψλ απν-

δείρζεθε φηη εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν νη νκάδεο ζπκθεξφλησλ δηαηείλν-

ληαη αξλεηηθά ή ζεηηθά πξνο ηελ πξνζηαζία (Walpole and Goodwin 2001). 

ήκεξα, είλαη πιένλ θνηλψο απνδεθηφ φηη ε θαηαλφεζε ηεο ζηάζεο ησλ ε-

κπιεθφκελσλ θνξέσλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία κηαο πεξηνρήο θαη ηεο ε-

θαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ, απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ζην ζρεδηα-

ζκφ λέσλ κέηξσλ θαη ζηε ράξαμε κηαο λέαο πνιηηηθήο πνπ έρεη σο ζηφρν λα 

ζπλδπάζεη ηε βηψζηκε αλάπηπμε κε ηελ πξνζηαζία (Cihar and Stankova 

2006). 

Οη πεπνηζήζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαζνξίδνληαη απφ αμίεο θαη 

πιαίζηα αλαθνξάο πνπ ζηεξίδνληαη ζε νηθνινγηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηη-

ζηηθά θξηηήξηα, ηα νπνία νπζηαζηηθά δηαθνξνπνηνχλ ηηο αλάγθεο, ηηο ζηάζεηο 

θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο. Αλαγλσξίδεηαη, επνκέλσο, φηη ηα δεκνγξαθηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ειηθία, ε κφξθσζε θαη ε γεσγξαθηθή ηνπο θαηαγσ-

γή, κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθν-

ξάο ηνπο (Bandara and Tisdell 2003). Δπίζεο, ε ζηάζε πνπ θξαηνχλ απέλα-

ληη ζηελ θαζηέξσζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε 

θφζηνπο - νθέινπο πνπ ηζρχεη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη 

κε ηελ χπαξμε ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ηνπο θπζηθνχο 

πφξνπο ηεο πεξηνρήο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (Geoghegan and 

Renard 2002). 

ε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη παγθνζκίσο έρεη αλαιπζεί ν ξφινο ησλ ε-

λαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο (Arnberger et al. 2002) θαη απνηεινχλ σο ζήκεξα ηε βάζε γηα ηνλ 

θαιχηεξν έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο 

πξνο φθεινο ησλ ηνπξηζηψλ, ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ θαη φισλ ησλ εκπιε-

θφκελσλ θνξέσλ, ησλ νπνίσλ ηα ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζηηο πεξηνρέο 

απηέο (Ceballos - Lascrurain 1996, Salerno et al. 2013). ηφρνο κηαο νξγα-

λσκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο κηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο 

είλαη λα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε βηψζηκε 

αλάπηπμε ππφ πξνυπνζέζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην λα είλαη νηθνλνκηθά 

πξνζηηή, νηθνινγηθά επαηζζεηνπνηεκέλε, θαζψο επίζεο θαη πξνζαξκνζκέλε 

ζηνλ πνιηηηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο εθάζηνηε πεξηθέξεηαο (Walpole 2001). Ζ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζα πξέπεη λα ζρεδηά-

δεηαη κε ηε βνήζεηα θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη επη-

πξφζζεηα λα βαζίδεηαη ζηα ζπκθέξνληα θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πιε-

ζπζκνχ, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπ-

γθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ (Tesitel et al. 1999). 

Ζ πεξηβαιινληηθή επηθνηλσλία ζηε δηαρείξηζε πξνζηαηεπκέλσλ πεξην-

ρψλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο ηψξα θπξίσο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ 
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θαη ηελ απινπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ λφκσλ, ψζηε λα γίλνληαη θαηαλν-

εηνί απφ ηνπο πνιίηεο. Καηά ηελ επηινγή ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ιακβά-

λνληαη ππφςε θάπνηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, φπσο νη 

αμίεο, νη ζπκπεξηθνξέο, νη επηινγέο θαη νη απνθάζεηο πνπ παίξλεη ε θπβέξ-

λεζε θαη νη πνιίηεο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Γηα λα είλαη ε δηα-

ρείξηζε απνηειεζκαηηθή, ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη πνιηηηθέο, δνκέο θαη δη-

αδηθαζίεο πνπ ζα θαζηζηνχλ ηε δηνίθεζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ 

ζπκθεξφλησλ απαξαίηεηε, θαη ε αλάπηπμε ζα βαζίδεηαη ζε έλα ζχλνιν α-

μηψλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα εμππεξεηεί θαηά ην κέγηζην δπλαηφλ φιεο ηηο 

νκάδεο ζπκθεξφλησλ (Stewart and Jones 2003, Bown et al. 2013). 

 

 

Δηθφλα 3. Εεπγάξη πειαξγψλ ζε θακπαλαξηφ εθθιεζίαο ζην ρσξηφ Πξαγγί 

ηνπ Έβξνπ, πνπ δε βξίζθεηαη ζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή. Πνιιέο θνξέο 

θαιχηεξε πνιηηηθή πξνζηαζία απνδεηθλχεηαη λα είζαη θεηδσιφο ζην λα 

παίξλεηο κέηξα θαη ε ρεηξφηεξε, λα παίξλεηο κέηξα πνπ λα κέλνπλ ζηα ραξ-

ηηά! 

 

Σν ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ ή λνκηθψλ πξν-

ζψπσλ πνπ αζθνχλ εμνπζία θαη εθαξκφδνπλ κηα πνιηηηθή, ζπρλά έξρεηαη ζε 

ζχγθξνπζε κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη 

ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, πέξα απφ ην 

γεγνλφο φηη ελδπλακψλεη ην ζχλδεζκν αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ θπβεξλνχλ 

θαη ζε απηνχο πνπ θπβεξλψληαη, έρεη νπζηαζηηθά ηε δχλακε λα κεηαβάιεη ή 

θαη λα αλαζηξέςεη ηελ εθαξκνγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο (Koontz 

1999, Walpole and Goodwin 2001, Beierle 2002, Younge and Fowkes 2003, 
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Richards et al. 2004, Reed, et al. 2008). Ζ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο πξν-

ζηαζίαο ζπληζηά απαξαίηεηε ηε ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ (Wallner θαη 

Wiesmann 2009). Παξάιιεια, ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα παξέρεη ηα κέζα 

ψζηε θάηη ηέηνην λα είλαη εθηθηφ θαη επίζεο λα αλαζέηνληαη αξκνδηφηεηεο 

ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ (Graham et al. 2003, Lebel et al. 2006). Οη πνιίηεο 

θαινχληαη λα θαηαλνήζνπλ φηη ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή είλαη έλαο ρεηξη-

ζκφο ηνπ νηθνινγηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πεξηβαιινληηθνχ ζπζηήκαηνο (Κα-

ξακέξεο 2005). 

Οη νκάδεο ζπκθεξφλησλ (stakeholders) πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κηα ην-

πηθή θνηλσλία γλσξίδνπλ θαιχηεξα απ’ ηνλ θαζέλα ηε θχζε ησλ πξνβιεκά-

ησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ηηο πηζαλέο ιχζεηο ηνπο. Έξεπλεο επάλσ ζηε 

ζπκπεξηθνξά έρνπλ απνδείμεη φηη, φηαλ νη πνιίηεο δεζκεχνληαη ζε κηα ζεηξά 

δξάζεσλ κεηά απφ δηθή ηνπο επηζπκία, ηφηε νη δξάζεηο απηέο έρνπλ πεξηζζφ-

ηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο θαη καθξφρξνλσλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Α-

ληίζεηα, ην απνηέιεζκα δελ είλαη ηφζν εχζηνρν, φηαλ ε δξάζε ηνπο παξαθη-

λείηαη ή επηβάιιεηαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ή θνξείο εμνπζίαο 

(Grieser 2000). Ζ αλάπηπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ κνληέινπ ζπκκεηνρήο, 

ζηνηρείνπ ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο, 

πξνυπνζέηεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο πνπ έρεη ε δεκηνπξγία δηαιφγνπ κε-

ηαμχ ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ, ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπ-

ζεο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ ίδξπζε ελφο πιαηζίνπ γηα αλαπαξαγσγή πιεξν-

θνξηψλ, δεκηνπξγία θηλήηξσλ, δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ γηα ην πεξη-

βάιινλ ζε αηνκηθφ, νκαδηθφ ή επηζηεκνληθφ επίπεδν (Αλδξεά θ.ά. 2009). 

Γηα απηφλ ην ιφγν ζην πιαίζην ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφ-

κελσλ πεξηνρψλ βαζηζκέλνπ ζηελ θνηλσλία, πηνζεηείηαη έλα απνθεληξσκέλν 

ζχζηεκα εμνπζίαο κε πην απηφλνκν ραξαθηήξα. χκθσλα κε ηε Zachrisson 

(2008), ζε ζρεηηθή έξεπλα πνπ έρεη γίλεη γηα ηε δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ ζηε νπεδία, ηε δηαρείξηζε αλαιακβάλνπλ νη Γήκνη - Σνπηθή Απ-

ηνδηνίθεζε, επεηδή απηνί έρνπλ γεληθά πην αλεμάξηεηε ζέζε ζε ζρέζε κε 

ηελ θπβέξλεζε, θαη επνκέλσο, ν ηνπηθφο πιεζπζκφο έρεη πεξηζζφηεξεο δπ-

λαηφηεηεο λα ζπκκεηέρεη. Απηφ ην είδνο δηαρείξηζεο έρεη σο ζηφρν λα πξνσ-

ζήζεη ηε δηαλνκή ηεο εμνπζίαο θαη ηεο επζχλεο κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη 

ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (Berkes et al. 1991). Όκσο απηνχ ηνπ είδνπο ε 

πξνζέγγηζε γηα έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο ην νπνίν νπζηαζηηθά επηηξέπεη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ, απνηειεί έλα αξθεηά 

πεξίπινθν ζχζηεκα αλάιπζεο (Clarke 2004). εκαληηθφ είλαη λα επαλα-

πξνζδηνξίδνληαη νη επηδηψμεηο ηφζν ηεο δηνίθεζεο φζν θαη ησλ ππνινίπσλ 

νκάδσλ ζπκθεξφλησλ κέζα απφ ηελ πεξηβαιινληηθή επηθνηλσλία θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απν-

θάζεσλ (Dawkins 2004). 
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Αλληλεπίδπαζη θςζικού πεπιβάλλονηορ πποζηαηεςόμενων πεπιοσών με 

ηο κοινωνικό - οικονομικό πεπιβάλλον 

Ζ δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ φπσο θαη φισλ ησλ νη-

θνζπζηεκάησλ, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε 

γλψζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ 

αβηνηηθψλ θαη βηνηηθψλ ζηνηρείσλ, θαη θπξίσο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλ-

ζξψπηλνπ παξάγνληα, θαζψο νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο επεξεάδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ην πεξηβάιινλ (Σζαληφπνπινο θαη Σζαραιίδεο 2000). Ζ αεη-

θνξηθή δηαρείξηζε ελφο Δζληθνχ Πάξθνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο κειέηεο, 

ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο εμηζνξξφπεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο (Spangenberg 2002, 

Redclift 2005). 

Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο βαζίδεηαη ζηελ ηθαλν-

πνίεζε ησλ πιηζηηθψλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ, θαη πεξηιακβάλεη ηελ νηθνλν-

κηθή ζηήξημε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 

(Sirakaya et al. 2001, Roberts 2002). Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε έγθεηηαη ζηε δη-

επθφιπλζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη αμηνπξεπψο, 

θαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ απφςεσλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζηα ζηάδηα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ εθαξκνγή δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (Mitchell and Reid 2001). Δπίζεο, ε πεξηβαιιν-

ληηθή δηάζηαζε εζηηάδεη ζην λα πεξηγξάςεη θαη λα εμεγήζεη κε απινχζηεξν 

ηξφπν ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα βηψζηκε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

(Valentin and Spangenberg 2000). 

Δπνκέλσο, ν ζπλδπαζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ ζπληζηά 

κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ηε ζπλεξγαζία δηαθνξεηηθψλ επη-

ζηεκψλ φπσο ε νηθνλνκία, ε θνηλσληνινγία, ε νηθνινγία, ε πεξηβαιινληηθή 

πνιηηηθή θαη ε επηθνηλσλία. Ο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ εί-

λαη απαξαίηεηνο, πξνθεηκέλνπ ε δηαρείξηζε λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Άι-

ισζηε, ν ζρεδηαζκφο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πε-

ξηβάιινληνο εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία θάζε αλαπηπμηαθή δξάζε ζπλδέεηαη ζηελά κε πεξηβαιινληηθέο 

παξακέηξνπο, ζέηνληαο σο ζεκειηψδε αξρή ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία 

(Μπεξηάηνο θαη Φαιηφπνπινο 2003). 

 

Πποζηαζία και διαηήπηζη ηος θςζικού πεπιβάλλονηορ μέζα από ηην 

καθιέπωζη πποζηαηεςόμενων πεπιοσών 

Ζ αλάγθε γηα πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη πιένλ επη-

ηαθηηθή, γεγνλφο πνπ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ θαζηέξσζε πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ ζε πνζνζηφ πνπ λα θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 12% ηεο ζπλνιηθήο έ-

θηαζεο ηνπ πιαλήηε (Chape et al. 2005, Naughton-Treves et al. 2005, Mose 

2007, Dudley 2008, Jenkins and Joppa 2009), ελψ κέρξη ην 2030 αλακέλεηαη 



32 
 

λα θαιχπηνπλ ην 15 - 29% (McDonald and Boucher 2011). Ζ ελζσκάησζε 

Γηεζλψλ πκβάζεσλ, πκθσληψλ θαη Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ γηα ηελ πξνζηα-

ζία ηεο θχζεο ζηελ εζληθή λνκνζεζία ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, νδεγεί ζηα-

δηαθά ζηελ αχμεζε πξνζηαηεπφκελσλ θαη ππφ πξνζηαζία πεξηνρψλ (Σα-

κπάθεο 2009). 

 

 
 

Δηθφλα 4. Πεξηνρή παξαηήξεζεο ησλ πνπιηψλ - ηαΐζηξα ζην δάζνο ηεο Γα-

δηάο.  

 

Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ιεηηνπξγνχλ σο ππξήλεο πξνζηαζίαο ησλ 

απεηινχκελσλ εηδψλ ηνπ πιαλήηε, απνθέξνπλ ζηελ θνηλσλία νηθνινγηθέο 

αμίεο θαη πφξνπο βηνινγηθήο ζεκαζίαο, ιεηηνπξγνχλ σο πηζηνί ζχκκαρνη 

ζηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηε κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, 

ελψ ηαπηφρξνλα παξέρνπλ θαηαθχγην ζε θπζηθά αμηνζέαηα θαη πεξηνρέο κε 

πςειή πνιηηηζκηθή αμία (Dudley 2008). 

Βαζηθφο ζηφρνο γηα ηελ ίδξπζε κηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο είλαη ν 

ππνινγηζκφο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο αιιά θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηεο αξρήο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο. Ζ θέξνπζα ηθαλφηεηα αληη-

ζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ εηδψλ πνπ κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ αεηθνξηθά ρσ-

ξίο ηελ ππνβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ελψ ε αξρή ηεο θέξνπζαο ηθαλφ-

ηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε αλζξσπνγελψλ ζπζηεκά-

ησλ θαηά ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα κελ παξαβηάδεηαη ε θέξνπζα ηθαλφηεηα 

ησλ ίδησλ θαη ησλ ρεξζαίσλ, πδάηηλσλ θαη ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ 

επεξεάδνληαη απφ απηά (Κνπηνχπα-Ρεγθάθνπ 2005). 
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Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ δηάθνξεο πξαθηηθέο ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνκέα ζε αγξννηθνζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε πγξνηφπνπο κεγάιεο νηθν-

ινγηθήο αμίαο, νη νπνίεο είλαη πηζαλφλ λα απνηειέζνπλ θχξηα αηηία ξχπαλ-

ζεο ησλ πγξνηφπσλ. πγθεθξηκέλα, ε ρξήζε ηνμηθψλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ 

κπνξεί λα έρεη επηβιαβείο επηπηψζεηο ζηελ νξληζνπαλίδα, αιιά θαη λα απν-

ηειέζεη ζνβαξή απεηιή γηα ζπάληα ελδηαηηήκαηα πξνθαιψληαο απφηνκεο αι-

ιαγέο ζηνλ πιεζπζκφ ηνπο (Εαιίδεο θ.ά. 2003). Δπίζεο, ε εληαηηθνπνίεζε 

ηεο θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο ζπλδέεηαη κε ζνβαξά πεξηβαιινληηθά πξν-

βιήκαηα θαη κε ηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (σζζίδνπ 2003). Δπν-

κέλσο, ν ππνινγηζκφο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απνηειεί βαζηθφ πιαίζην γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ ηεο πξνζηαζίαο ζπάλησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλί-

δαο, θαζψο θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θαζηέξσζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ παίδεη θαη ε δηαζθάιηζε ηεο πξν-

ζηαζίαο ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, αθνχ ζπλδέεηαη κε ηηο 

εμειίμεηο ζην Γηεζλέο Γίθαην γηα ην Πεξηβάιινλ απφ ην 19
ν
 αηψλα, κε ηελ 

ππνγξαθή ζεκαληηθψλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή Οδεγηψλ. 

Σν Γίθαην ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ πκβάζε-

σλ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ ίδξπζε θαη θαζηέξσζε Δζλη-

θψλ Πάξθσλ θαη Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ. χκθσλα κε ηνπο Runte 

(1997) θαη Sellars (1997), ηα θίλεηξα γηα ηελ ίδξπζε Δζληθψλ Πάξθσλ θαη 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ πνηθίιινπλ θαη κπνξεί λα ζηεξίδνληαη ζηε δηα-

ηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, αθφκε 

θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε βηψζηκεο πξαθηηθέο. Ζ πξν-

ζηαζία ζπγθεθξηκέλσλ εθηάζεσλ κπνξεί λα ζεζπίδεηαη κε ζθνπφ ηε δηαηή-

ξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζπάλησλ νηθνζπζηεκάησλ γηα ηα είδε παλίδαο θαη 

ρισξίδαο πνπ θηινμελνχλ, θαη απφ ηελ άιιε λα επεξεάδεηαη απφ εζληθήο 

ζεκαζίαο δεηήκαηα φπσο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη νη πνιηηηθέο δνκέο 

(McDonald and Boucher 2011). 

Όζνλ αθνξά ζηελ έθηαζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζε δηαθνξε-

ηηθέο ρψξεο θαη ην πφηε παίξλνληαη νη απνθάζεηο γηα ηελ ίδξπζή ηνπο, νη 

Coad θ.ά. (2009), Hoekstra θ.ά. (2005) θαη Sourtullo θ.ά. (2008) παξαηε-

ξνχλ φηη ην γεγνλφο απηφ παξακέλεη αδηεπθξίληζην θαη δελ επεξεάδεηαη πά-

ληα απφ ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο, γεγνλφο πνπ εμεγείηαη θαη απφ ηελ δηαθν-

ξεηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη θάζε ρψξα ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξη-

βάιινληνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα θάπνηεο ρψξεο, ελδερνκέλσο κηθξέο ζε έ-

θηαζε, πιεζπζκφ ή πνιηηηθή δχλακε θαη κε κηθξή νηθνλνκηθή ηζρχ, έρνπλ 

λα αληηκεησπίζνπλ δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (Bruner et al. 2004, Struhsaker et al. 2005). Οη 

πξνθιήζεηο απηέο αθνξνχλ ηδίσο ζηα ζέκαηα ζηα νπνία εκπιέθνληαη δηε-

ζλείο φξνη θαη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη ρξεκαηνδνηηθέο 

πεγέο γηα ηε δηαθχιαμε ηνπο (Halpern et al. 2006). Μεγαιχηεξνη θίλδπλνη 
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πνπ απεηινχλ ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο είλαη θπξίσο ε ιαζξνζεξία, νη 

εθρεξζψζεηο, ε παξάλνκε βφζθεζε, νη θαηαπαηήζεηο θαη νη ππξθαγηέο (Πν-

ιπδσξφπνπινο θαη ηαπξνπινπνχινπ 2004). 

Δλδεηθηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ησλ Νεζηψλ ηνπ Δηξεληθνχ Χθεαλνχ, 

κε ζεκείν αλαθνξάο ηε Γεκνθξαηία ηνπ Vanuatu, πνπ απνηειείηαη απφ 84 

λεζηά θαη θαηέρεη ζεκαληηθφ θπζηθφ πινχην κε πιήζνο βηψζηκσλ δηαρεηξη-

ζηηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (Johannes 

2002, Hickey 2006). Δπεηδή πξφθεηηαη γηα κηα ρψξα πνπ είλαη ζεκαληηθά δη-

αθνξνπνηεκέλε ζε γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν παγθνζκίσο (Crowley 

2007), ε θπβέξλεζε θαη ηα αξκφδηα ππνπξγεία αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζε επίπεδα ζπλεξγαζηψλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πε-

ξηβάιινληνο (Tavala and Hakwa 2004, Lane 2006). Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ 

ε Κεληξηθή Γηνίθεζε λα θέξεη εηο πέξαο ηηο δηεζλείο δεζκεχζεηο ηεο ζρεηηθά 

κε ηελ πξνζηαζία (Bartlett et al. 2010), ε επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θπ-

ζηθψλ πφξσλ έρεη αλαηεζεί επίζεκα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο-νκάδεο ζπκθε-

ξφλησλ νη νπνίεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απαξηίδνληαη απφ αγξφηεο θαη αιηείο 

(Bakeo et al. 2000), ελψ ε θπβέξλεζε πξαγκαηνπνηεί κφλν ειάρηζηεο άκεζεο 

παξεκβάζεηο (Johannes 1998, Low and Davenport 2002). 

χκθσλα κε ηνπο Bartlett θ.ά. (2010), νη ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη νη αξ-

κφδηνη θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ζηα Νεζηά ηνπ Δηξεληθνχ έρνπλ α-

λαπηχμεη δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκε-

λσλ πεξηνρψλ, δηαθνξεηηθέο νξνινγίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δσλνπνίεζήο 

ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην “Taboo”, πνπ παξαπέκπεη ζηε βηψζηκε ρξήζε 

ησλ θπζηθψλ ηνπο πφξσλ θαη θαζεζηψο πξνζηαζίαο πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

ηδηαίηεξεο ελδεκηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. ήκεξα, κε ηε βνήζεηα 

κε θπβεξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ, φπσο ηεο Vanuatu 

Protected Areas Initiative (Hills 2008) θαη άιισλ, κεηά απφ πξνζπάζεηεο 

πνπ γίλνληαη δηακέζνπ εθζηξαηεηψλ ελεκέξσζεο γηα ηε ζεκαζία ηεο θαζηέ-

ξσζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, έρνπλ θαζηεξσζεί πξνζηαηεπφκελεο πε-

ξηνρέο, Δζληθά Πάξθα θαη Δζληθά Θαιάζζηα Πάξθα. Ζ ίδξπζή ηνπο είρε σο 

ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο ζαιάζζηαο δσήο θαη ηελ αεη-

θφξν αλάπηπμε (Bartlett et al. 2010). χκθσλα κε ηελ Sims (2010), ε ίδξπ-

ζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαίλεηαη λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε, πέξα απφ 

ηελ έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο, θαη ζε θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ζε θά-

ζε ρψξα. 

Αλάινγα κε ηε θχζε, ηνπο ζθνπνχο θαη ηα κέζα δηαρείξηζεο ησλ πξν-

ζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, ε Γηεζλήο Έλσζε γηα ηελ 

Πξνζηαζία ηεο Φχζεο (IUCN) θαηαηάζζεη ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο (IUCN 1994, Phillips 2002, Mose 2007, Dudley 

2008), φπσο: 
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1. Φπζηθφ Απφζεκα Απφιπηεο Πξνζηαζίαο / Αδηαηάξαθηε Πεξηνρή, 

γηα επηζηεκνληθή έξεπλα ή δηαρείξηζε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

παξακείλεη ζε αδηαηάξαθηε θαηάζηαζε 

2. Δζληθφ Πάξθν ηνπ νπνίνπ ε δηαρείξηζε απνβιέπεη ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ζηελ αλαςπρή 

3. Μλεκείν ηεο Φχζεο, κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ νπνίνπ ν ζηφρνο εί-

λαη ε δηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ 

4. Πεξηνρή Γηαρείξηζεο Βηνηφπσλ / εηδψλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

νξγαλσκέλεο δηαρεηξηζηηθέο επεκβάζεηο 

5. Πξνζηαηεπφκελν Σνπίν ηνπ νπνίνπ ε δηαρείξηζε απνζθνπεί, θπξί-

σο ζηε δηαηήξεζε ηνπ ηνπίνπ θαη ζηελ αλαςπρή 

6. Πεξηνρή Γηαρεηξηδφκελσλ Φπζηθψλ Πφξσλ φπνπ νη δηαρεηξηζηηθέο 

πξαθηηθέο ζηνρεχνπλ ζηελ αεηθνξηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

ηε ρψξα καο, ζχκθσλα κε ηνπο Ληάθν (1977), Καζηνχκε (1994) θαη 

Διεπζεξηάδε (2003), νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαηαηάζζνληαη ζε δηα-

θνξεηηθέο θαηεγνξίεο, ψζηε ε ζπζηεκαηνπνίεζή ηνπο λα δηεπθνιχλεη ηηο 

ζηξαηεγηθέο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο ζε: 

  1. Δζληθνχο Γξπκνχο  

  2. Θαιάζζηα Πάξθα 

  3. Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο 

  4. Τγξφηνπνπο Γηεζλνχο πνπδαηφηεηαο Ramsar 

  5. Αηζζεηηθά Γάζε 

  6. Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φχζεο 

  7. Φπζηθνχο ρεκαηηζκνχο 

  8. Θεξακαηηθά Απνζέκαηα 

  9. Πεξηνρέο πνπ νξίδνληαη απφ ηε χκβαζε ηεο Βαξθειψλεο 

10. Πεξηνρέο Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο 

11. Πεξηνρέο Απφιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο 

12. Βηνγελεηηθά Απνζέκαηα 

13. Βηνζθαηξηθά Απνζέκαηα 

14. Με ραξαθηεξηζκέλεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο 

ηελ Διιάδα ν βαζηθφο άμνλαο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γηα ηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη Δζληθά Πάξθα, Δ-

ζληθνχο Γξπκνχο, Τγξφηνπνπο Ramsar θ.ά., είλαη ην επξσπατθφ επηρεηξεζη-

αθφ πξφγξακκα Natura 2000 (Weber and Christoferesen 2002, Διεπζεξηά-

δεο 2003, Κνπηνχπα-Ρεγθάηνπ 2005). Οπζηαζηηθά, απνηειεί ηελ εμέιημε θαη 

κεηαγελέζηεξε κνξθή ηνπ πξνπαξαζθεπαζηηθνχ Γηθηχνπ Emerald ην νπνίν 

πεξηειάκβαλε θαη ζπλεξγαζίεο κε ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζέην-

ληαο σο ζηφρν ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο εληφο θαη εθηφο Δπξσπατθήο Έ-

λσζεο (Γεσξγηάδεο 2010). 
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Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Natura 2000 έρεη σο ζθνπφ ηε δεκη-

νπξγία ελφο δηθηχνπ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί 

ππφ θαζεζηψο εηδηθήο δηαρείξηζεο, πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε 

ρψξαο - κέινπο. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Natura 2000 εζηηάδνπλ ζηελ πξν-

ζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζε άξξεθηε ζρέζε κε ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Μπεξηάηνο θαη Φαιηφπνπινο 2003), αιιά θαη ζηελ 

ελαξκφληζε θάζε ρψξαο κε ηελ Δπξσπατθή Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή, ηελ 

ηήξεζε δηεζλψλ θαηεπζχλζεσλ θαη δεζκεχζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ 

θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε (Διεπζεξηάδεο 2003, Πνιπδσξφπνπινο θαη ηαπ-

ξνπινπνχινπ 2004).  

 

Ανηικποςόμενα ζςμθέπονηα 

Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απνηεινχλ έλαλ πξνζδηνξηζκέλν ρψξν κε 

δηεζλή αλαγλψξηζε. ηφρνο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο είλαη λα ηηο δηαρεηξίδν-

ληαη κε λφκηκα θαη απνηειεζκαηηθά κέζα, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηα-

ζία ηεο θχζεο, ζπλδπάδνληαο ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο σο ζπάλησλ νη-

θνζπζηεκάησλ απφ ηε κηα θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ πνιηηηζηηθψλ αμηψλ ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ δεη γχξσ απφ απηέο απφ ηελ άιιε (Mose 2007, Dudley 

2008). Δληνχηνηο, απηή ε δηαδηθαζία δελ είλαη πάληα ηφζν απιή ζηελ εθαξ-

κνγή ηεο, θαζψο φζν απμάλεηαη ν αλζξψπηλνο πιεζπζκφο ηφζν απμάλνληαη 

θαη νη απαηηήζεηο γηα δηάζεζε γεο θαη εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, 

γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί πηέζεηο θαη εληάζεηο, ηδηαίηεξα φηαλ πξέπεη ε εθκε-

ηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ λα ζπκβαδίδεη κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκν-

ζεζία. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαρεί-

ξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζήκεξα ζπλ-

δένληαη κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα (Αλδξεά θ.ά. 2012β). Ζ ππνβάζκηζε 

ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ, εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκψλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθί-

αο, θαζψο θαη ε έιιεηςε επθαηξηψλ γηα αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, ζπκβάι-

ινπλ ζηε δεκηνπξγία αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφ-

κελσλ θνξέσλ (Maikhuri et al. 2001, Mose 2007). 

Ζ δεκηνπξγία αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ θαη ε επηβνιή ζθιεξψλ 

κέηξσλ πνπ ζπρλά εθηνπίδνπλ ηνπο θαηνίθνπο απφ ηηο ηδηνθηεζίεο ή ηελ ε-

μάζθεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, νδεγνχλ ζηελ απνμέλσ-

ζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηε θχζε (Agrawal and Redford 2009). Ζ απαγφξεπζε 

θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νδεγνχλ ζηε ζηέξεζε δηθαησκάησλ ηνπ ηνπη-

θνχ πιεζπζκνχ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ησλ πξνο ην δελ, απνηέιεζε γεγνλφο - 

ζηαζκφ ζηε δεκηνπξγία ζνβαξψλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπκθε-

ξφλησλ. Σν γεγνλφο απηφ, πέξα απφ ην πνιηηηθφ θφζηνο γηα ηελ Σνπηθή θαη 
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Κεληξηθή Γηνίθεζε, επέθεξε θαη ηελ νηθνλνκηθή ππνβάζκηζε ησλ ίδησλ ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (Vedeld et al. 2012). 

Οη πην ζνβαξέο ζπγθξνχζεηο πξνέθπςαλ κεηά απφ απνκάθξπλζε ηνπ 

ηνπηθνχ πιεζπζκνχ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, επαλαπνηθηζκφ, απνθιεηζκφ 

απφ ηελ εθκεηάιιεπζε θπζηθψλ πφξσλ, απαγφξεπζε πξφζβαζεο ζε ζπγθε-

θξηκέλεο εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε δψλεο απφιπηεο πξνζηαζίαο, θαζψο 

θαη νηθνλνκηθέο δεκηέο απφ θαηαζηξνθή θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θαη ηεο 

θηελνηξνθίαο, εμαηηίαο ηεο άγξηαο δσήο. Δπίζεο, ε άληζε θαηαλνκή ησλ 

θεξδψλ θαη επηβαξχλζεσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ πνπ ζπλδέν-

ληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ, απνηέιεζε έλαλ εμίζνπ ζεκα-

ληηθφ παξάγνληα γηα ηε δεκηνπξγία αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ 

(Brockington and Igoe 2006, Adams and Hutton 2007). Ζ χπαξμε ηφζν ζν-

βαξψλ πξνβιεκάησλ απνηειεί ην βαζηθφ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ν ηνπηθφο πιε-

ζπζκφο ζπρλά αληηιακβάλεηαη ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο σο κηα 

έλλνηα πνπ ζπλεπάγεηαη λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη εκπφδηα γηα ηελ νηθνλν-

κηθή αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο θαη φρη σο κηα δπλαηφηεηα πνπ κπνξεί λα πα-

ξάζρεη ζηνπο θαηνίθνπο κεηαμχ άιισλ θαη νηθνλνκηθέο επθαηξίεο 

(Shemweta and Kideghesto 2000). 

Χζηφζν, ε πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ε θνηλσληθν - 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ είλαη δχν έλλνηεο αιιειέλδε-

ηεο. Παξφια απηά θαηά ηε δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ δίλεηαη η-

δηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο κέζσ ηεο 

επηβνιήο ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ην δίθαην ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπί-

ζεο, ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα πθίζηαληαη πεξηνξηζκνχο ζηελ πξάμε, 

θαη ζπρλά δελ απεπζχλνληαη κε εχζηνρν ηξφπν ζηελ επίιπζε ησλ δσηηθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο (Αλδξεά θ.ά. 

2012β). 

πλεπψο, αλ ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα ησλ θαηνίθσλ παξακέλνπλ 

ζην πεξηζψξην γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε θαη νη ίδηνη, ελδερνκέλσο, 

λα πηνζεηνχλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πξνζηαζία (Maikhuri et al. 

2001). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη αδχλαην νη Φνξείο Γηαρείξηζεο λα επέκ-

βνπλ, ψζηε λα επηιχζνπλ φια ηα θνηλσληθν - νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ δηαρεηξη-

ζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ν ζπλερήο έιεγρνο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ 

(Αλδξεά θ.ά. 2012β). 
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Πεπιβαλλονηική ενημέπωζη, πληποθόπηζη και εκπαίδεςζη ζηιρ 

πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ 

Μηα θνηλσλία, γηα λα δηαζθαιίδεη ηελ νηθνινγηθή βησζηκφηεηα, ζα πξέ-

πεη λα ιάβεη ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο ηξέρνπζαο γεληάο, ρσξίο λα απεηινχληαη 

νη πεξηβαιινληηθέο αμίεο γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο. Κάηη ηέηνην, γηα λα είλαη 

εθηθηφ, ζα πξέπεη νη πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο απηήο λα είλαη πεξηβαιινληηθά 

ελεκεξσκέλνη ηφζν γηα ηηο δξάζεηο ηνπο φζν θαη γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ δξά-

ζεσλ απηψλ ζην πεξηβάιινλ πνπ δνπλ αιιά θαη ζην επξχηεξν θπζηθφ πεξη-

βάιινλ (Manolas and Tampakis 2010). Ζ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε απν-

ηειεί ην κέζν κε ην νπνίν νη πνιίηεο κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα δήζνπλ ζε κηα θνηλσλία δηθαηνζχλεο ζε αξκνλία κε 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ νη απνθάζεηο ηνπο ζα ζηεξίδνληαη ζην ελδηαθέ-

ξνλ ηνπο γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο (Skanavis et al. 2005). 

Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ φπνηα νη πνιίηεο κπνξνχλ 

λα αλαγλσξίδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηνπ 

ηξφπνπ δσήο ηνπο θαζψο επίζεο θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα επεξεάδνπλ θαη 

λα κεηαβάινπλ πνιηηηθέο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ιή-

ςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν (Scriabine 

1996). Ζ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο πνπ κπνξεί 

λα δεκηνπξγεζεί κφλν κέζα απφ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε απνηειεί 

έλα καθξνπξφζεζκν ζηφρν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο 

πηνζεηνχλ ζηάζεηο θαη πεξηβαιινληηθά ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά (Tsachalidis 

et al. 2006), ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ 

απνθάζεσλ. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ πξνυπνζέηεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο εθ-

παίδεπζε ε νπνία ιεηηνπξγεί σο θηλεηήξηνο κνριφο γηα ελεξγφ δξάζε. Ζ ηπ-

πηθή θαη κε ηππηθή πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο 

κεζφδνπο δίλεη ζηνπο πνιίηεο ηελ επθαηξία λα θαηαλνήζνπλ ηελ θξηζηκφηεηα 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ αιιά θαη ηξφπνπο γηα ην πψο κπνξνχλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο κέζα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Skanavis et al. 2005). Ζ έλλνηα ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ ηππηθή ηεο κνξθή εληαγκέλε ζην εθπαη-

δεπηηθφ ζχζηεκα θάζε ρψξαο, αιιά ρξεζηκνπνηεί κέζα απφ ηε κε ηππηθή 

κνξθή ηεο, σο κέζα, κνπζεία, βηβιηνζήθεο, δηαδίθηπν θαη ΜΜΔ. Παξφια 

απηά ζηηο αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο παξαηεξνχληαη ζεκα-

ληηθέο ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη 

ησλ ηερληθψλ πνπ εθαξκφδνληαη κέρξη ζήκεξα (UNESCO 2000). 

Χζηφζν, ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κπνξεί 

λα δηαζθαιηζηεί κέζα απφ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ. Πξν-

θεηκέλνπ ε πξννπηηθή απηή λα βξίζθεη εθαξκνγή, νη ίδηεο νη πξνζηαηεπφκε-
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λεο πεξηνρέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαί-

δεπζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ, ψζηε λα γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή ε αμία ηεο 

δηαηήξεζήο ηνπο κέζα απφ ηελ εκπεηξία. Υξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ελεκέξσζεο ζε αλζξψπνπο πνπ δνπλ γχξσ απφ εζληθά πάξθα 

θαη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, ε επηθνηλσλία θαη ε εθπαίδεπζε παίδνπλ ζε-

καληηθφ ξφιν ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ πξνζηαζίαο θαη γηα 

ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιιν-

ληνο (Αλδξεά θαη Σζαληφπνπινο 2008). 

Οη έλλνηεο πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε, θαζψο θαη ε ζεκαζία ηνπο, πξέ-

πεη αξρηθά λα γίλνπλ θαηαλνεηέο απφ ηηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ, ψζηε λα 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ε αλάδεημε ησλ πξνζηα-

ηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ζηαδηαθά λα επνδσζεί θαη ν ηειηθφο ζηφρνο πνπ εί-

λαη ε βηψζηκε αλάπηπμε (Αλδξεά θ.ά. 2012α). Κάηη ηέηνην κπνξεί λα γίλεη 

εθηθηφ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζα ελζσ-

καηψλεη ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ 

(Skanavis and Sakellari 2011). 

Ζ ίδηα ε χπαξμε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ νπζηαζηηθά παξέρεη φιεο 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζηε κε ηππηθή ηεο κνξθή, 

κε θχξηνπο ζηφρνπο ηελ θαηαλφεζε ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο γηα πξνζηαζία 

θαη ηε δεκφζηα ζπκκεηνρή, δίλνληαο σο θίλεηξν ηελ πιεξνθφξεζε γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν νηθνζχζηεκα θαη ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο πνπ θηινμέλεη 

(Nareshwar 2006). Δπηπιένλ, φπσο ππνγξακκίδνπλ νη Packer θαη Ballantyne 

(2004), νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο σο επαίζζεηα νηθνινγηθά ζπζηήκαηα 

απνηεινχλ έλα κέζν παξνρήο πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο πνιίηεο, φπνπ κπνξνχλ 

λα αλαπηχμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαζψο θαη λέα νξάκαηα γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηελ 

θνηλσλία. Δπηπιένλ, απνηεινχλ κηα κνλαδηθή επθαηξία φπνπ κέζα απφ ηελ 

εκπεηξία ζα κπνξνχλ νη πνιίηεο λα αληηιεθζνχλ ηε ζρέζε ησλ πεξηνρψλ απ-

ηψλ κε ην πεξηβάιινλ, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ θάζε ηφπνπ (Moscardo 

1998). Δηδηθφηεξα, ε εκπεηξία ηεο μελάγεζεο, ηεο παξαηήξεζεο θαη γεληθφ-

ηεξα ηεο απφιαπζεο ηεο θχζεο, θαη ζπλάκα ε επθαηξία γηα ηε βαζχηεξε θα-

ηαλφεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ απεηιψλ ηνπ 

ζπληζηνχλ ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηελ πηνζέηεζε κηαο πην ππεχζπλεο πεξη-

βαιινληηθά ζπκπεξηθνξάο (Fennell and Weaver 2005). 

Ζ ελεκέξσζε, ε πιεξνθφξεζε θαη ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αμία ησλ πξν-

ζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ δελ αθνξνχλ κφλν ζηε κειέηε ησλ νηθνζπζηεκά-

ησλ θαη ηε θχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, αιιά επηθεληξψλνληαη θαη ζηηο θνη-

λσληθέο - νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο επηπηψζεηο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο ζε θάζε πεξίπησζε (Pröbstl 2003). πλε-

πψο, νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απνηεινχλ έλα ηδαληθφ πιαίζην γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο εμάξηεζεο απφ ηε θχζε άιια θαη ηνπ αληίθηπ-
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πνπ ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο. Οπζηαζηηθά, 

πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο εζηθήο θαη ηελ απφθηεζε δεμη-

νηήησλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη γεληθφηεξα ζηνπο ε-

κπιεθφκελνπο θνξείο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, 

εληζρχνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο (Αλδξεά θ.ά. 2012α). 

Δπνκέλσο, ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη επηθνηλσλίαο ζπληζηά κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία κε δηαθν-

ξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηνπο επηζθέπηεο, ηνπο ππεχ-

ζπλνπο δηαρείξηζεο θαη ηνπο δηνηθεηηθνχο θνξείο, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε 

ηελ ηνπηθή θαη εζληθή ηδηνζπγθξαζία ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλνληαη 

(Σζακπνχθνπ - θαλαβή 2004α, Αλδξεά θαη Σζαληφπνπινο 2008). Ζ θαηα-

λφεζε ησλ ελλνηψλ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ησλ δπλα-

ηνηήησλ γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε, είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζηεξίδε-

ηαη ζηελ πεξηβαιινληηθή επηθνηλσλία θαη πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, κε 

ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πε-

ξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία, αλάπηπμε θαη αλάδεημε πξν-

ζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (Αλδξεά θαη Σζαληφπνπινο 2008). 

Ζ αλάγθε γηα πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ δελ εζηηάδεηαη 

κφλν ζηνπο ηνπηθνχο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο άιια θαη ζην ίδην ην 

πξνζσπηθφ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. χκ-

θσλα κε ηνπο Skanavis θαη Giannoulis (2010), ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπ-

ζε ησλ νηθν-μελαγψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, ψζηε λα κπνξνχλ λα κεηαδψ-

ζνπλ κε νξζφ ηξφπν ηελ πεξηβαιινληηθή εξκελεία γηα ηνπο θπζηθνχο πφ-

ξνπο, ηε βηνπνηιφηεηα, άιια θαη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ηεο πηνζέηεζεο 

βηψζηκσλ πξαθηηθψλ απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

Ζ ίδξπζε ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο ζε πξνζηαηεπφ-

κελεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, κε πξσηνβνπιία ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., κε ζηφρν 

ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε θχζε ησλ πξνζηαηεπφ-

κελσλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπ πάλσ ζε πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ, ππήξμε έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πε-

ξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Ζ ιεηηνπξγία ησλ 

Κέληξσλ Δλεκέξσζεο βαζίδεηαη ζηε ρξήζε θαη δηαλνκή ελεκεξσηηθνχ πιη-

θνχ κε ηε κνξθή θπιιαδίσλ θαη αθηζψλ άιια θαη ηε δηνξγάλσζε εηδηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο καζεηέο θαζψο θαη εκεξίδσλ 

(Σζακπνχθνπ - θαλαβή 2004α). 

Αληίζηνηρα ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ δεκηνχξγεζε 

θαη ιεηηνπξγεί Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΔΠ), πνιιέο θνξέο 

θνληά ζε πξνζηεπφκελεο πεξηνρέο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην ΚΠΔ 

νπθιίνπ, πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην Δζληθφ Πάξθν Γαδηάο θαη δεκη-

νπξγήζεθε κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ λέσλ ηεο πεξηνρήο ζε πεξη-

βαιινληηθά ζέκαηα, ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξν-
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γξακκάησλ απφ καζεηέο θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξη-

θέξεηαο, ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ θαη πηινηηθνχ πιηθνχ γηα ζρνιεία, 

θαη, επηπιένλ, ηε ζπλεξγαζία κε αθαδεκατθνχο θνξείο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν. Οη δξάζεηο απηέο έρνπλ σο ζηφρν ηε βειηίσζε θαη ελίζρπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο, θαζψο 

θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη πνιί-

ηεο, κε πξσηνβνπιία άιισλ θπβεξλεηηθψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζε-

σλ (Manolas et al. 2008). 

 

 
 

Δηθφλα 5. Σν Κέληξν Δλεκέξσζεο ζην Δζληθφ Πάξθν ηεο Γαδηάο. 

 

Ζ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζεκαληηθή, θαζψο ε γλψζε θαη 

νη δεμηφηεηεο πνπ ζα αλαπηχμνπλ έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν επεξεάδνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο 

απέλαληη ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά αλα-

γθαία ηε ζπλερή ελεκέξσζή ηνπο θαη ηελ εθαξκνγή πεξηζζφηεξσλ πξν-

γξακκάησλ θαηάξηηζεο δηδαθηηθήο ηεο πεξηβαιινληηθήο επηζηήκεο (Σζα-

ληφπνπινο θ.ά. 2009). 

 

Πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ, πποοπηικέρ και πποϋποθέζειρ για 

πεπιθεπειακή ανάπηςξη 

ηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν εγθαηάιεη-

ςεο ηεο ππαίζξνπ, ε Κπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηε ζέζπηζε κέηξσλ, ψζηε λα 

κπνξνχλ νη αγξφηεο λα αλαπηχμνπλ ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πέξα απφ 

ηελ εμάζθεζε αζρνιηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ε χπαη-
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ζξνο πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη, κεηα-

μχ άιισλ, κε ηελ αλαςπρή, ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ ηνπί-

νπ θαη γεληθφηεξα κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (Tampakis et al. 

2006). Ζ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ απνηέιεζε γηα πνιιέο πεξηνρέο ηεο 

ππαίζξνπ έλα πξφζζεην εηζφδεκα γηα ηνπο αγξφηεο (Koutroumanidis et al. 

2006) θαη κηα ζπνπδαία ελαιιαθηηθή θαηλνηνκία γηα απηνχο πνπ αλαδεηνχ-

ζαλ επθαηξίεο αλαςπρήο θνληά ζηε θχζε, μεθεχγνληαο απφ ην πξφηππν ηνπ 

καδηθνχ ηνπξηζκνχ. 

Ζ πξνψζεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζε πξνζηαηεπφκε-

λεο πεξηνρέο θαη Δζληθά Πάξθα απεπζχλεηαη θπξίσο ζε επηζθέπηεο κε νηθν-

ινγηθά θαη πεξηβαιινληηθά ελδηαθέξνληα, φπσο ε πεδνπνξία, ε νξεηβαζία, ε 

επίζθεςε ζε κλεκεία ηεο θχζεο ή αθφκε θαη ζε ρψξνπο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ ηζηνξία, ηε ζξεζθεία, ηνλ πνιηηηζκφ. Ζ δηαδηθαζία απηή, γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή, ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ 

απφ ηελ πεξηνρή, ηηο ππνδνκέο θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο (Arabatzis and 

Grigoroudis 2010). Χζηφζν, ζηα πνιηηηθά κέηξα πνπ ειήθζεζαλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή πξνέθπςαλ αληηθάζεηο κεηαμχ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη 

πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, νη νπνίεο εμηζνξξνπήζεθαλ κέζα απφ ηε ιχζε ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο (Skanavis and Sakellari 2011). 

Δπνκέλσο, γίλεηαη θαλεξφ φηη κε ηελ θαζηέξσζε ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ 

θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ δεκηνπξγνχληαη πξννπηηθέο γηα ηελ πε-

ξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ηελ αλάδεημε ηεο ππαίζξνπ θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο δηαρείξηζεο ησλ πεξη-

νρψλ απηψλ. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε έρεη σο ζηφρν λα εμαζθαιίζεη ηε 

βησζηκφηεηα ησλ ζπάλησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη, ηαπηφρξνλα, λα θαηαλείκεη 

ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ χπαξμή ηνπο κε δίθαην ηξφπν (Skanavis 

and Giannoulis 2010), γεγνλφο πνπ εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλά-

πηπμεο (Ham et al. 1993). 

Με ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ σο πφξσλ πςειήο 

αμίαο πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο, παξαηεξήζεθε αχ-

μεζε ζρεηηθά κε ηε δήηεζε ησλ επηζθεπηψλ γηα πνιχ ζεκαληηθέο πεξηνρέο, 

φπσο ηα Δζληθά Πάξθα. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ηνπο δηαρεηξηζηέο ζηε κε-

ιέηε ηεο ζηάζεο ησλ επηζθεπηψλ (DeLuzio 1989). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο (Eagles and McCool 2002, Newsome 2002, 

Bushell 2003) ζηηο πεξηνρέο απηέο νδήγεζε ζηε ζέζπηζε αλαγθαίσλ κέηξσλ, 

θαζψο θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο πεξηβαιινληηθήο εξκελείαο γηα ηε 

θχζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ην 

θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα κεησζνχλ θαη 

λα ειέγρνληαη νη επηδξάζεηο ησλ επηζθεπηψλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

(Skanavis and Giannoulis 2010). 
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Από ηη Δαζική Τπηρεζία ζηοσς Φορείς Διατείριζης 

Σε γεληθέο γξακκέο ε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ εμαξ-

ηάηαη απφ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ηελ επηζθεςηκφηεηά 

ηνπο θαη ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο θάζε πεξηνρήο. Οη δηαθνξεηηθέο κνξ-

θέο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ δηαθξίλνληαη θπξίσο σο πξνο ηελ ηνπξηζηη-

θή δήηεζε. Σε πεξηνρέο κε ειάρηζηε παξνπζία ηνπξηζηψλ, παξαηεξείηαη κηα 

κηθξή επίπησζε ζηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

ρξφλνπ παξακνλήο θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ επηζθεπηψλ. Σε πξνζηα-

ηεπφκελεο πεξηνρέο κε ήπηα θαη ειεγρφκελε ηνπξηζηηθή δήηεζε θαη αλάπηπ-

με, νη επηπηψζεηο απφ ηελ παξνπζία ηνπξηζηψλ είλαη εμίζνπ ήπηεο, εμαηηίαο 

ησλ πθηζηάκελσλ πεξηνξηζκψλ θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο, ελψ 

ππάξρνπλ θαη πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή δήηεζε, κε 

ή ρσξίο νξγαλσκέλν πιαίζην αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη ηχπνη επηζθεπηψλ πνηθίιινπλ απφ πεξηεγε-

ηέο, θπζηνιάηξεο, νηθνηνπξίζηεο κε επηζηεκνληθά ή εθπαηδεπηηθά ελδηαθέ-

ξνληα ή εηδηθά θίλεηξα (παξαηήξεζε πνπιηψλ), έσο θαη θιαζηθνχ ηχπνπ 

ηνπξίζηεο νη νπνίνη επηζθέπηνληαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζηα πιαί-

ζηα κηαο επξχηεξεο εθδξνκήο. Ωζηφζν, πεξηνρέο πνπ ζηεξνχληαη νξγαλσκέ-

λν πιαίζην δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο ζπλήζσο πξνζθέξνπλ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ, θαη παξαηεξνχληαη νξγαλσηηθέο ειιεί-

ςεηο, ρσξνηαμηθέο παξεκβάζεηο θαη αζαθείο αξκνδηφηεηεο φπσο θαη δηαδη-

θαζίεο πξνζηαζίαο. Ζ έιιεηςε νξγαλσκέλνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο νδεγεί ζε 

ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ (WTO 1993, Lane 1993, Dafis et 

al. 1996, Wearing and Neil 2000). 

Σηελ Διιάδα, ε χπαξμε πιήζνπο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κε ηδηαη-

ηεξφηεηεο θαη ηδηνκνξθίεο θαζηζηά σο επηηαθηηθή αλάγθε ηελ ελζσκάησζε 

ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ θα-

ζεζηψηνο πξνζηαζίαο. Γηα λα είλαη θάηη ηέηνην εθηθηφ, ζα πξέπεη λα ιακβά-
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λνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ κέηξα πνπ ζα πξνσζνχλ ηε δεκφζηα ζπκκεηνρή 

ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ άιια θαη ηελ χπαξμε 

ελφο μεθάζαξνπ θαη ζαθνχο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ξπζκίδεη ηελ θα-

ηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ θνξέσλ δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ζε θάζε πξν-

ζηαηεπφκελε πεξηνρή (Αλδξεά θ.ά. 2008). 

Μέρξη ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ν πξνγξακκαηηζκφο γηα ηα Δζληθά 

Πάξθα βαζίδνληαλ ζε απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαλ απφ ηελ αξκφδηα δεκφ-

ζηα αξρή (Moore and Lee 1999). Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην πξψην θεθά-

ιαην, πξηλ ην Νφκν 2742/1999 ε δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζηε ρψξα 

καο, απνηεινχζε αξκνδηφηεηα ηεο Γαζηθήο Υπεξεζίαο (ζηα δεκφζηα δάζε 

θαη δαζηθέο εθηάζεηο). Ωζηφζν, ε έιιεηςε ζπκκεηνρήο απφ ηα ελδηαθεξφκε-

λα κέξε ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηα Δζληθά πάξθα ζηελ Διιάδα, δεκηνχξ-

γεζε θφβν θαη δπζπηζηία. Τν θιίκα απηφ, νδήγεζε ζε ζπρλέο ζπγθξνχζεηο 

κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ νκάδσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ (Papageorgiou 

1996), ζε δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζεζκνχ απφ ηα ζπλαξκφδηα 

Υπνπξγεία (Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ. θ.ιπ.) (Τα-

κπάθεο 2009) θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ., θπξίσο ζην επίπεδν ηεο ρξεκαην-

δφηεζεο, θαη ηέινο ζηε δεκηνπξγία ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο. 

Σην πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο κηαο εληαίαο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο ππάξρνπλ δχν λνκνζεηηθά θείκελα, ε 

Οδεγία 79/409 ΔΟΚ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πηελψλ θαη ε Οδεγία 92/43 ΔΟΚ 

γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισ-

ξίδαο, ε νπνία πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δηδηθψλ 

Εσλψλ Γηαηήξεζεο κε ηελ νλνκαζία Natura 2000. Λφγσ ηεο πνιππινθφηε-

ηαο ζρεηηθά κε ην δηαρσξηζκφ θαη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

θαη ησλ ππφ πξνζηαζία πεξηνρψλ, επηιέρζεθαλ θάπνηα θξηηήξηα γηα ηε ρσ-

ξηθή νκαδνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ ζην Γίθηπν Natura 2000, φπσο ε εθπφλεζε 

Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο, ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζηήξημεο 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο θαη ε ίδξπζε Φνξέσλ Γηαρείξηζεο 

(Φξπζνκάιιεο 2002). 

Ο Νφκνο 2742/1999 ξχζκηδε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ίδξπζε ησλ Φνξέ-

σλ Γηαρείξηζεο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Τν έξγν ησλ Φνξέσλ Γηαρεί-

ξηζεο πεξηιακβάλεη ηελ εθπφλεζε δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη θαλνληζκψλ 

ιεηηνπξγίαο, ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθηίκεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο, ηελ πα-

ξνρή βνήζεηαο ζηηο αξκφδηεο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο, ηε γλσκνδφ-

ηεζε γηα ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο πξνηεηλφκελσλ έξγσλ θαη δξαζηεξη-

νηήησλ, ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη θαηαζθεπή έξγσλ, ηε δηεμαγσγή εξεπ-

λψλ θαη ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ (Φαηδεδάθεο 

2002). 

Σχκθσλα κε ηνλ Καζηνχκε (1994), ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηε δηνί-

θεζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηελ Διιάδα νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία 
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αλεμάξηεησλ θνξέσλ, ηνπο Φ.Γ. Οη θνξείο απηνί σζηφζν, δελ είραλ λνκηθά 

θαηνρπξσκέλεο αξκνδηφηεηεο ζηελ πξάμε (Papageorgiou and Kassioumis 

2005). Οη αξκνδηφηεηέο ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν ελεκεξσηηθνχ, γλσκνδνηη-

θνχ, πηζηνπνηεηηθνχ ραξαθηήξα, πξνψζεζεο θαη ζπληνληζκνχ δξάζεσλ θαη 

παξεκβάζεσλ πξνο ηηο εθάζηνηε αξκφδηεο αξρέο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα 

έλα βνεζεηηθφ ξφιν, κε απνηέιεζκα λα κε κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ θαη λα 

θέξνπλ εηο πέξαο δξάζεηο πξαγκαηηθνχ δηαρεηξηζηή (Βψθνπ 2012). Απηφ 

πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επίιπζε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιεκάησλ, θαη η-

δηαίηεξα φηαλ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο, εί-

λαη έλα απνηειεζκαηηθφ δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην. Δηδηθφηεξα, απηφ ζα πξέπεη 

λα έρεη εληνπίζεη ηα θαηάιιεια κέηξα πνπ είλαη αλαγθαία λα ζεζπηζηνχλ, 

ηφζν γηα ηε λνκνζεζία θαη ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο, φζν θαη θάπνηα ζπκβαηηθά 

κέηξα πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν λα απμήζνπλ ηελ απνδνρή θαη λα εληζρχζνπλ 

ηε δηαθάλεηα ησλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ ζηα κάηηα ησλ πνιηηψλ (European 

Commission 2000). Σχκθσλα κε ηνλ Pröbstil (2003) θαη ηνπο 

Dimitrakopoulos θ.ά. (2010), ν κφλνο ηξφπνο γηα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, εί-

λαη ε ζπκκεηνρή θαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ ζε θάζε πε-

ξίπησζε. 

Δληνχηνηο, ζε ζπλεηεχμεηο πνπ ειήθζεζαλ γηα ην πάξθν ηεο Γαδηάο, 

απφ εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, 

αλαγλσξίδεηαη ε κε επαξθήο ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιή-

ςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην Πάξθν. Μάιηζηα, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο θαη 

ν Γήκνο αλαθέξνπλ έιιεηςε ζπληνληζκνχ κε ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, θαζψο 

νη εθπξφζσπνη ησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ δελ παξεπξίζθνληαη ζην Γηνηθεηη-

θφ Σπκβνχιην. Απηφ πνπ ηνλίδεηαη είλαη φηη κε ηελ ελ ιφγσ ζηάζε ηνπο, επη-

βαξχλεηαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ. Ζ Πεξηθέ-

ξεηα θαη ν Γήκνο πξνηείλνπλ σο κέηξν ηελ νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα πξν-

ζέγγηζεο απφ ην Φνξέα, κε ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ 

ηνπηθνχ πιεζπζκνχ (Αλδξεά 2013). 

Οη Lange θαη Müller (2009), παξφια απηά ηνλίδνπλ φηη ε ζηειέρσζε 

ησλ ΦΓ κε ην απαξαίηεην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη ε ηαθηηθή νηθνλνκη-

θή ηνπο ελίζρπζε απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

θαη αλάδεημε κηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο. Δπίζεο ε ζπκκεηνρή ηεο ην-

πηθήο θνηλσλίαο απνηειεί έλα αθφκε ζεκαληηθφ παξάγνληα πξνο ηελ θαηεχ-

ζπλζε απηή. 

 

τεδιαζμός αποηελεζμαηικής διατείριζης με βάζη ηη ζσμμεηοτή 

Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο πέξα απφ ηελ ηεξάζηηα νηθνινγηθή ζε-

καζία ηνπο επηηεινχλ θαη θνηλσληθφ ξφιν. Πξφθεηηαη γηα ζεκεία αλαθνξάο 

φπνπ κέζα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα πγηέο ππφβαζξν γηα ηελ 
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αλάπηπμε νηθνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ σθειεηψλ θαη αμηψλ κε βάζε ηελ α-

εηθνξηθή δηαρείξηζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο (Dudley and Stoulton 

2009). 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί θαη λα δηαηεξεζεί απηή ε πγηήο θαη ζεκα-

ληηθή ζρέζε αιιειεπίδξαζεο, θξίλεηαη αλαγθαίν λα εμεηάδνληαη, λα κειε-

ηψληαη θαη λα επαλαπξνζδηνξίδνληαη ζπλερψο νη παξάγνληεο πνπ δηαηαξάζ-

ζνπλ ηηο ηζνξξνπίεο, ηε δπλακηθή ησλ εθάζηνηε θαηαζηάζεσλ θαη ηα πξν-

βιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή κηα ηέηνηα δηαδηθα-

ζία, ζα πξέπεη λα απνθηά εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα, ψζηε λα εμεηάδνληαη θαη 

λα θαηαλννχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ 

(Tsantopoulos et al. 2012a) θαη λα ππάξρεη κηα βάζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

ιεηηνπξγεί σο αθεηεξία γηα θάζε πξνζπάζεηα δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο 

(Αλδξεά θ.ά. 2012β). 

Σε πξφζθαηεο έξεπλεο, εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα κηα λένπ ηχπνπ δη-

αρείξηζε πνπ ζα έρεη πην πξνζαξκνζηηθφ ραξαθηήξα ζηηο αιιαγέο θαη ζηηο 

λέεο απαηηήζεηο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ (Hahn et al. 2006, Hayes 2006, 

Schoon 2008). Οπζηαζηηθά, δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη λέεο αληη-

ιήςεηο ελδερνκέλσο λα εληζρχνπλ ηε βηψζηκε αλάπηπμε, εμππεξεηψληαο 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ζε κηα κεγαιχηεξε ρξνληθή πεξίνδν. Πξφθεηηαη 

γηα αληηιήςεηο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ πηνζέηεζε ζηάζεσλ πε-

ξηζζφηεξν θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ε-

λεκέξσζεο - πιεξνθφξεζεο πνπ αθνξά ζηηο πεξηβαιινληηθέο απνθάζεηο 

(Dietz et al. 2003, Folke et al. 2005, Folke 2007). 

Σχκθσλα κε ηνλ Leeuwis (2004), νη αληηιήςεηο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

γηα ην πεξηβάιινλ ζπλδένληαη κε ηε γεληθφηεξε αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν πνπ 

καο πεξηβάιιεη, κέζα απφ έλα πνιχπινθν δίθηπν φπνπ ε ινγηθή ζπλδέεηαη 

θαη επεξεάδεηαη απφ θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Τέηνηνη κπνξεί λα είλαη νη 

πεπνηζήζεηο, ε γιψζζα, ε ζξεζθεία, νη αμίεο, είηε αηνκηθνί παξάγνληεο, φ-

πσο ην ζπλαίζζεκα, ε απηνεθηίκεζε, νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, ε ζεσξεηηθή 

γλψζε, ε δηαίζζεζε θαη νη πξνθαηαιήςεηο. 

Ζ ζπζρέηηζε θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαζνξί-

δνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εζσηεξηθεχνπκε θάζε θαηάζηαζε. Σεκαληηθφ 

ξφιν ζηε δηακφξθσζε κηαο ζηάζεο παίδεη επίζεο θαη ην θίλεηξν. Τν γεγνλφο 

φηη ν ηνπηθφο πιεζπζκφο ελδερνκέλσο λα αλαπηχζζεη αξλεηηθή ζηάζε απέ-

λαληη ζηελ πξνζηαζία, κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πνιινχο παξάγνληεο, φπσο 

είλαη ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ε έιιεηςε ελεκέξσζεο - πιεξνθφξε-

ζεο γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ε απνπζία ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθα-

ζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ (Pyrovetsi and Daoutopoulos 

1997, Sah and Heinen 2001, Allendorf et al. 2006). Δπίζεο, νη αληηιήςεηο 

ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε γεληθφηεξε 
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αληίιεςε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο (Picard 2003, 

McClanahan et al. 2005). 

Δπνκέλσο, ε θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θαηνίθσλ θαη ε δε-

κηνπξγία κηαο βάζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο. Οπζηαζηηθά, παξέρεη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ελζσκαηψλνληαη ζηηο δηαδηθα-

ζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ. Μέζα απφ ηε βειηίσζε ηεο ζηά-

ζεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζα ελη-

ζρχνληαη νη πξνζπάζεηεο επίιπζεο αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ (Traikolis 

2001, Manfredo et al. 2004). 

Ζ θαηαλφεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ πνξεία ηεο απνδνρήο παξεκβάζεσλ πνπ 

έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνζηαζία. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη 

λα αληηκεησπηζηνχλ πην εχζηνρα νη αληηδξάζεηο ηνπ ζηελ εθαξκνγή ησλ 

κειινληηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ. Σχκθσλα κε ηνλ Zachrisson (2008), έ-

ξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ απνηεινχλ ζεκα-

ληηθφ εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ Δζληθψλ 

Πάξθσλ κε θχξην ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη άκεζν απνηέιεζκα ηελ πεξηθε-

ξεηαθή αλάπηπμε. Ζ αληίιεςε απηή θαίλεηαη λα εληζρχεη κηα αηζηφδνμε εθ-

δνρή γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκε-

λσλ πεξηνρψλ. 

Ζ πνιππινθφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ε δπλακηθή 

θχζε ηνπο, θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ 

ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. Απηφ ην ζπλνζχιεπκα πιεξνθνξηψλ 

θαη αμηψλ πνπ επηηπγράλεηαη ράξε ζηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο απνθά-

ζεηο ηεο Γηνίθεζεο απνηειεί γεγνλφο πνπ αλαγλσξίδεηαη πιένλ ζηελ εθαξ-

κνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν θάζε ρψξαο φζν 

θαη ζε δηεζλέο επίπεδν (Reed 2008). 

Ζ δηαδηθαζία ηεο εκπινθήο αλζξψπσλ νη νπνίνη δελ αλήθνπλ ζηνλ επί-

ζεκν θξαηηθφ ζρεδηαζκφ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ (Fulop 2002), 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, ηελ έθθξαζε απφ-

ςεσλ θαη ζπκκεηνρή ζε δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ή αθφκε θαη ηε δπλαηφηεηα 

λνκηθψλ ελεξγεηψλ ζε πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο (Τζακπνχθνπ - Σθαλαβή 

2004β), άιια επηπιένλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε νξγαλψζεηο, ζπι-

ιφγνπο ή ζσκαηεία (Tsantopoulos et al. 2012b). 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Fiorino (1996) θαη Parnell (2002), ε ζπκκε-

ηνρή κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε επηιεθηηθή θαη δεκνθξαηηθή. Σηελ πξψηε πεξί-

πησζε νη ζπκκεηέρνληεο δηαζέηνπλ επηζηεκνληθή / επαγγεικαηηθή εηδίθεπζε 

ή εθπξνζσπνχλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο δπλάκεηο, ζηνρεχνληαο είηε ζηελ ε-

πηζηεκνληθή εγθπξφηεηα, είηε ζηελ επηδνθηκαζία ελφο κεγάινπ κέξνπο ηνπ 
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εθινγηθνχ ζψκαηνο. Δλψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε νη ζπκκεηέρνληεο ιακβά-

λνπλ κέξνο κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο πνιίηεο θαη πξναζπηζηέο ησλ ζπκθεξφ-

λησλ ηνπο θαη κάιηζηα ζχκθσλα κε ηνλ Osler (1997), απηνχ ηνπ είδνπο ε 

ζπκκεηνρή πεξηιακβάλεη αθελφο ηε ζεζκηθή ή πνιηηηθή δηάζηαζε θαη αθε-

ηέξνπ ηελ πνιηηηζηηθή ή πξνζσπηθή ζέζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πνιίηε. 

Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληη-

θψλ απνθάζεσλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Ο ζρεδηαζκφο γηα ηε δηαρεί-

ξηζή ηνπο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη 

νη ίδηνη ην πξνζδνθνχλ, εθφζνλ νη απνθάζεηο απηέο επεξεάδνπλ ηε δσή 

ηνπο. Απηφο είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ αληηδξνχλ αξλεηηθά, φηαλ απν-

θιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία. Μέζα απφ ηε ζπκκεηνρή λνκηκνπνηνχληαη νη 

απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο θαη ζηεξίδνληαη νη πνιηηηθέο επηινγέο. Δπίζεο, ε 

ελεξγφο ζπκκεηνρή κπνξεί λα βειηηψζεη ζην κέγηζην δπλαηφ ηελ πνηφηεηα 

ησλ απνθάζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ηα πξνβιήκαηα πξνζδηνξίδνληαη κέζα απφ 

νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο φξνπο (Waugh 2002). Σηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φζν πην πιεξνθνξεκέλνη είλαη νη πνιίηεο ηφζν πην επέιηθηε 

ζα είλαη ε θνηλσλία ζην λα αληηκεησπίδεη ηα ηξέρνληα θαη κειινληηθά πξν-

βιήκαηα (Comfort 1999). 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηαρείξηζεο κε βάζε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θα-

ηνίθσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

ζηάδηα απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη έλα κέζν εμηζνξξφπεζεο ησλ ζπ-

γθξνχζεσλ θαη ησλ αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγη-

θψλ ζρεδίσλ. Ζ γλψζε ησλ απφςεσλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ηδηαίηεξα φ-

ηαλ πξφθεηηαη γηα ηνπηθέο θνηλσλίεο πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα πξνζηαηεπφ-

κελσλ πεξηνρψλ, δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ θνξέσλ δηαρείξη-

ζεο θαη ησλ πνιηηψλ, δεκηνπξγψληαο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη 

αιιεινθαηαλφεζεο (Αλδξεά θ.ά. 2009). 

Ζ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο δέζκεπζεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ 

απέλαληη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απνηειεί ζεκειηψδε αξρή γηα ηε 

ζηάζε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ. 

Σε πνιιέο ρψξεο, φπσο απηέο ηεο Αθξηθήο, νη ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα φπνπ 

ζηφρνο είλαη ε ζπλεξγαζία θαη ε εθαξκνγή ελφο ηχπνπ ζπλ-δηαρείξηζεο κε 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Σχκθσλα κε απηφ ην πξφηππν βειηηψλεηαη ε απνηειε-

ζκαηηθφηεηα ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζηφρσλ (Barrow and Murphree 2001). 

Σχκθσλα κε ηνπο Brody (2003) θαη Reed (2008), ε ζπκκεηνρή ησλ εκπιε-

θφκελσλ θνξέσλ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

απνθάζεσλ. 

Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν ζρεδηαζκφο δε βαζίζηεθε ζην 

φηη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πξνζηαζίαο 

ηεο θχζεο, νη πξνζπάζεηεο γηα πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη γεληθφηε-
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ξα γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ απέ-

ηπραλ (Yeo-Chang 2009, Hamilton et al. 2000, Hulme and Murphree 2001). 

Σην πιαίζην κηαο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο 

βάζεη ησλ νπνίσλ ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη απαηηήζεηο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπ-

ζκνχ, δεκηνπξγήζεθαλ λέεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ πξνζηαζία κε 

ηελ θνηλσλία (Infield and Namara 2001). Σχκθσλα κε ηηο πξνζεγγίζεηο απ-

ηέο νη θηινδνμίεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ελδπλακψλνληαη θαη πξνσζείηαη ε 

ελεξγφο ζπκκεηνρή, ψζηε λα εληζρχνληαη νη ηνπηθέο νηθνλνκίεο (Songorwa 

1999, Infield and Namara 2001, Mehta and Heinen 2001). Μέζα απφ απηήλ 

ηελ αμίσζε εμνκαιχλνληαη ηα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ελδπλακψλεη ην ζχλδεζκν αλά-

κεζα ζε εθείλνπο πνπ θπβεξλνχλ θαη ζε απηνχο πνπ θπβεξλψληαη, έρεη νπζη-

αζηηθά ηε δχλακε λα κεηαβάιεη ή θαη λα αλαζηξέςεη ηελ εθαξκνγή κηαο ζπ-

γθεθξηκέλεο πνιηηηθήο (Walpole and Goodwin 2001, Younge and Fowkes 

2003, Richards et al. 2004). Οη Pretty θαη Ward (2001) έδεημαλ φηη ε δεκη-

νπξγία πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ε ζπκκεηνρή ελεξγψλ πνιηηψλ π-

πήξμε πξαγκαηηθά ηθαλή ζην λα ιχζεη ηνπηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Όηαλ νη πνιίηεο αηζζάλνληαη φηη αζθνχλ επηξξνή 

πάλσ ζηηο απνθάζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ, ηφζν πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο 

ππάξρνπλ ζην λα ζπκβηβαζηνχλ κε ηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο δηαρείξηζεο 

(Bryner 2001, Rowe et al. 2004). Δπηπιένλ, νη νκάδεο ζπκθεξφλησλ πνπ α-

λαπηχζζνληαη ζε κηα ηνπηθή θνηλσλία γλσξίδνπλ θαιχηεξα απφ ηνλ θαζέλα 

ηε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 

πην εχζηνρεο ιχζεηο.  

 

Ζηηήμαηα τρημαηοδόηηζης  

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε ρξεκαηνδφ-

ηεζε απφ ην θξάηνο θαη εηδηθφηεξα ζηα θνλδχιηα πνπ παξέρνληαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ζεκεηψλνπλ νη 

White θαη Lovett (1999), ε δεδνκέλε απηή θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηε ρξεκα-

ηνδφηεζε ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ ελδέρεηαη λα αιιάμεη κειινληηθά. Σπγθε-

θξηκέλα, φιεο νη ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή γηα ηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζπγθιίλνπλ ζην γεγνλφο φηη νη πεγέο ρξεκαηνδφ-

ηεζήο ηνπο κεηψλνληαη ζηαδηαθά, ελψ εκθαλίδεηαη κηα λέα γξακκή αλάπηπ-

μεο πνπ απνδίδεηαη σο νηθνλνκηθή επάξθεηα ησλ πεξηνρψλ απηψλ, νη νπνίεο 

κε ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο δηαρείξηζε δχλαληαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ίδηα 

ηε βησζηκφηεηά ηνπο (Hearne and Salinas 2002). 

Ωζηφζν, ην ζελάξην γηα ηελ απηνλφκεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξην-

ρψλ σο ηνπξηζηηθψλ αμηνζέαησλ θαη πφξσλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ππαξ-

θηφ θαη νθείιεηαη ζηε δπλακηθή ηνπο δήηεζε σο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, 
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θαζψο ππάξρεη πην εληαηηθή πιεξνθφξεζε ησλ επηζθεπηψλ θαη λέα πεξη-

βαιινληηθά θίλεηξα. Σπνπδαίν ξφιν επηηειεί ε πξνβνιή θαη αλάδεημή ηνπο 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ είλαη πιένλ εχθνια πξνζβάζηκν απφ ην κεγαιχηε-

ξν κέξνο ησλ πνιηηψλ, ελψ ε ηάζε απηή εληζρχεηαη απφ ηε δξάζε ησλ ε-

κπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη θπξίσο ησλ ηνπηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ πξνζέι-

θπζε επηζθεπηψλ (Τζάξηαο 2002). 

 

 
 

Δηθφλα 6. Τν ζεκείν πξφζβαζεο γηα ηελ πεξηήγεζε κε ηε βάξθα ζην Δζληθφ 

Πάξθν ηνπ Γέιηα ηνπ Έβξνπ φπνπ είλαη νινθάλεξε ε ππνβάζκηζε θαη ε ε-

γθαηάιεςε. 

 

Σχκθσλα κε ηνπο McNeely (1994) θαη Dharmaratne θ.ά. (2000), ν νη-

θνηνπξηζκφο ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα θπξηφηεξα κέζα πνπ κπνξνχλ λα εμα-

ζθαιίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή απηνδπλακία θαη αλεμαξηεζία ησλ πξνζηαηεπφ-

κελσλ πεξηνρψλ. Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Δζληθψλ 

Πάξθσλ ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζηελ πξνζηαζία ηεο νηθνινγηθήο αθε-

ξαηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ζηηο επθαηξίεο αλαςπρήο πνπ πξνζθέ-

ξνληαη ζηνλ επηζθέπηε, θαζψο επίζεο θαη ζηελ επραξίζηεζή ηνπ απφ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ (Mayer et al. 2010). 

Σηε ρψξα καο ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ γηλφ-

ηαλ θπξίσο κέζσ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Ωζηφζν, ε θχζε ηεο δηα-

ρείξηζήο ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεθδηθήζνπλ εζληθά ή θνηλνηηθά 

ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα. Πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο πνπ πξνζθέξνπλ κηα 

εμαηξεηηθή επθαηξία γηα επελδχζεηο απφ πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα. Δπί-

ζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζηήξημεο θαη απφ δηεζλή θεθάιαηα (Τακπάθεο 
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2009). Δληνχηνηο, ε ιεηηνπξγία θαη ε ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε ησλ πξνζηα-

ηεπφκελσλ πεξηνρψλ κέζα απφ ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο 

πξνυπνζέηεη ηελ νκαιή ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, ηε ζηειέρσζε κε ην αλαγθαίν 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη πξνζσπηθφ θχιαμεο. Ζ ιήμε ηεο ρξεκαηνδφ-

ηεζήο ηνπο, ελδερνκέλσο κεηά ην 2015, πξνγξακκάησλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηε ιεη-

ηνπξγία ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο πνιιψλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 

Οη ΦΓ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά ιεηηνπξγηθά θαη πξαθηηθά πξνβιήκαηα. 

Απηά, πξνέξρνληαη θπξίσο εμαηηίαο ηεο αλππαξμίαο ελφο μεθάζαξνπ λνκνζε-

ηηθνχ πιαηζίνπ θαζψο θαη ηεο ειιηπνχο θαη κε ηαθηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, 

ησλ ειιείςεσλ ζε πξνζσπηθφ (επηζηεκνληθφ, θχιαμεο), ππνδνκέο θαη ππε-

ξεζίεο (Beriatos 2005, Skanavis and Giannoulis 2009). Όηαλ νη αληηθεηκελη-

θνί δηαρεηξηζηηθνί ζθνπνί δελ είλαη μεθάζαξνη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιηηη-

θή αδηαθνξία θαη ηελ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα, δελ αθήλνπλ πνιιά πεξηζψξηα 

γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ (McCool and Guthrie 

2001, LaChapelle et al. 2003). 

 

 
 

Δηθφλα 7. Τν φρεκα πνπ κεηαθέξεη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ 

Γαδηάο ζηελ πεξηνρή παξαηήξεζεο ησλ πνπιηψλ - ηαΐζηξα. 

  

Διατείριζη Εθνικών Πάρκων ως δίκησο ηοσριζηικών προοριζμών 

Ζ δηαηήξεζε θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ 

απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία 

ζπάλησλ νηθνζπζηεκάησλ (Αλδξεά θ.ά. 2012γ). Τα Δζληθά Πάξθα πξνζθέ-

ξνπλ πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ γηα απφιαπζε ηεο θχζεο θαη πνιιέο επθαηξίεο 

γηα αλαςπρή, ελψ παξάιιεια θαίλεηαη λα γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 
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δεκνθηιείο ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί. Γηα απηφλ ην ιφγν νη δηαρεηξηζηέο ζα 

πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζε κηαλ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ αλαγθψλ ησλ επηζθε-

πηψλ θαη ησλ ζηφρσλ πξνζηαζίαο ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο. Μέζα απφ απηή 

ηελ εμηζνξξφπεζε πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο θαη κε ηελ πξνψζεζε ηνπ 

βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ ζα κπνξνχλ λα εμνκαιχλνληαη ηα αληηθξνπφκελα ζπκ-

θέξνληα θαη λα ειαηηψλνληαη νη αληηδξάζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζε-

ζηψηνο πξνζηαζίαο γηα ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ (Alden 1997, Cope et al. 1999, 

Kerkvliet and Nowell 2000). 

Ζ εμαζθάιηζε εηζνδήκαηνο απφ ηελ αλάπηπμε ηνπξηζκνχ θαη ηελ θίλε-

ζε ησλ επηζθεπηψλ εληζρχεη ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο, αληηζηαζκίδνληαο ηηο 

παξάπιεπξεο απψιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδξπζε Δζληθψλ Πάξθσλ 

(Saarinen 2003, Huhtala et al. 2010). Δπνκέλσο, νη δηαρεηξηζηέο θαινχληαη 

λα βξνπλ κηαλ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αλάπηπμεο - αλά-

δεημεο ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ. Οπζηαζηηθά, ζα πξέπεη λα έρνπλ θξνληίζεη γηα 

ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ αλαςπρήο ησλ επηζθεπηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

λα έρνπλ κεξηκλήζεη, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη θαη νη ζηφρνη πξνζηαζίαο ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο θχζεο (Suckall et al. 2008). 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ε νπνία απνζθνπεί ηφζν ζηελ θνηλσληθή 

φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ εληζρχ-

εηαη κέζα απφ ηε δηαρείξηζή ηνπο σο «δίθηπα» (Τακπάθεο 2009). Δπηπιένλ, 

κέζα απφ ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζα πξνσζείηαη 

θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ηνπο. Βαζηθφ φξγαλν γηα ηελ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζθνπνχ απνηειεί ε δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ Natura (Τζακπνχθνπ - Σθαλαβή 2004α). 

Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζνχλ ζε κηα επξχηεξε πε-

ξηνρή πφινη έιμεο γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη θίλεηξα γηα ηνπο ηνπηθνχο θαηνί-

θνπο, ψζηε λα αλαπηχμνπλ κηα πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλε ζπκπε-

ξηθνξά, ζε έλα πιαίζην φπνπ ζα ελζσκαηψλεηαη θαη ε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο ηνπο (Αλδξεά θ.ά. 2012γ). Μάιηζηα, ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ γχξσ απφ ηα δίθηπα ησλ Δ-

ζληθψλ Πάξθσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθά. Σηε Νφηηα Φηλιαλδία ε χπαξμε 

ηξηψλ Δζληθψλ Πάξθσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο δίθηπν ηνπξηζηηθψλ πξννξη-

ζκψλ δεκηνχξγεζε πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε κηθξψλ ηνπξηζηηθψλ ε-

πηρεηξήζεσλ κε θέξδε πνπ αγγίδνπλ εηεζίσο ην έλα εθαηνκκχξην επξψ 

(Selby et al. 2011). 

Σχκθσλα κε ηνπο Getzner θαη Jungmeier (2002), ε δεκηνπξγία ηνπ Γη-

θηχνπ Natura 2000 θαίλεηαη λα έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ νηθνλνκηθή α-

λάπηπμε ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηδίσο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο αληηθεηκεληθήο αμί-

αο γηα ηηο πεξηνρέο απηέο, ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πξν-

γξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο φπσο ην LIFE (Liederman 1996, Le Block 

1997). Δπίζεο, κε ηελ παξνρή απνδεκηψζεσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε 
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νκάδσλ ζπκθεξφλησλ πνπ πιήηηνληαη άκεζα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο, κπνξεί λα εληζρπζεί ε νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ νκάδσλ απηψλ 

(Barker and Stockdale 2008, Ezebilo and Mattsson 2010). 

Πέξα απφ ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 

(Bennett et al. 2012) ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί θαη ν πξσηνγελήο ηνκέαο 

κηαο πεξηνρήο κε ηελ πξνψζεζε πηζηνπνηεκέλσλ αγξνηηθψλ θαη θηελνηξν-

θηθψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε πεξηνρή βαζίδεηαη ζηνλ 

δεπηεξνγελή ηνκέα ε παξνρή απνδεκηψζεσλ γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ βηνκε-

ραληθψλ κνλάδσλ ζε άιιεο πεξηνρέο, εθηφο ησλ νξίσλ ηεο πξνζηαηεπφκελεο 

έθηαζεο, ζα απνηεινχζε κηα λέα πξνζέγγηζε ζηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ 

αλάπηπμεο (Getzner and Jungmeier 2002). 

Δμίζνπ ζεκαληηθφ πξνο ηελ πνξεία απηή είλαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο λα 

εθπξνζσπνχληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο ιή-

ςεο απνθάζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα απμεζνχλ νη 

αλακελφκελεο ζεηηθέο επηδξάζεηο απφ ηελ θαζηέξσζε ηνπ Natura 2000 ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπο (Getzner and Jungmeier 2002, 

Apostolopoulou et al. 2012). 

Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Getzner θαη Jungmeier (2002) ζε ζρεηηθή έξεπλα 

ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 ζηελ Απζηξία, αλ 

θαη ε Γηνίθεζε αληηκεηψπηζε ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη ελψ ζεκεηψζεθαλ 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ην δηαρεηξηζηηθφ πιάλν 

βξήθε εθαξκνγή, θαη νη πεξηνρέο απηέο ιεηηνπξγνχλ ηειηθά σο δίθηπν αλά-

πηπμεο. Σε πεξηνρέο φπνπ βξίζθνληαη ζε κηθξή γεσγξαθηθή απφζηαζε απφ 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ελδέρεηαη λα ππάξρεη δπ-

λακηθή αλάπηπμεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο σο πξνο ηελ 

επηζθεςηκφηεηα θαη ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ. Σε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θχ-

ξηνο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, κέ-

ζα απφ έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο ην νπνίν ζα κπνξεί λα πξνζζέηεη θαη λα ε-

ληζρχεη ηα νθέιε απφ ηε ζχλδεζε ησλ δχν πεξηνρψλ. Σεκαληηθφ, επίζεο, εί-

λαη λα δεκηνπξγεζεί έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκε-

λσλ θνξέσλ (Αλδξεά θ.ά. 2012γ).  

Σηελ πεξίπησζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Έβξνπ ην Δζληθφ Πάξθν ηεο Γαδηάο 

απνηειεί έλα ζπάλην ρεξζαίν νηθνζχζηεκα πνπ κπνξεί λα ζπλδπάζεη πνιιέο 

κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (www. dadia-np.gr), ελψ αληίζηνηρα ην 

Δζληθφ Πάξθν ηνπ Γέιηα ηνπ Έβξνπ απνηειεί έλαλ ζπάλην πγξφηνπν δηε-

ζλνχο ζεκαζίαο, φπνπ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα απνιαχζεη ηνλ ηνπξηζκφ ησλ 

πγξνβηνηφπσλ (www. evros-delta.g). Ζ πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Έβξνπ κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη σο δίθηπν ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, ην νπνίν πέξα απφ δί-

θηπν πξνζηαζίαο ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο δίθηπν αλάπηπμεο γηα 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξηνρή έρνπλ αλαπηπρζεί ελαιια-

θηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ εμππεξεηνχλ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη θα-
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ιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα πξνηηκήζεσλ επηζθεπηψλ (www.peevrou.eu). Απ-

ηέο είλαη : α) Ηακαηηθφο ηνπξηζκφο ζε δχν πεξηνρέο ζην επξχηεξν ηκήκα ηνπ 

Ννκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Ηακαηηθά Λνπηξά Τξαïαλνχπνιεο θαη ζηα Ηα-

καηηθά Λνπηξά Σακνζξάθεο, β) Οξεηβαηηθφο ηνπξηζκφο ζηε Σακνζξάθε, γ)  

Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο ζηηο Φέξεο, ζην Γηδπκφηεηρν θαη ζηε Γαδηά, δ) Οη-

θνηνπξηζκφο ζην Γέιηα ηνπ Έβξνπ θαη ζην Γάζνο ηεο Γαδηάο, ε) Σπλεδξηα-

θφο ηνπξηζκφο ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ζη) Πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο θαη 

ηνπξηζκφο ησλ κνλνπαηηψλ ζην Γάζνο ηεο Γαδηάο, δ) Σρνιηθφο ηνπξηζκφο 

ζην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Σνπθιίνπ, ε) Αγξνηνπξηζκφο 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Έβξνπ, ζ) Κπλεγεηηθφο ηνπξηζκφο θαη η) Τνπξη-

ζκφο ηεο πεξηπέηεηαο κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο θαλφ ζηε Λίκλε Τπρεξνχ, 

πνδειαζία ζηελ παξαιηαθή δηαδξνκή Μάθξεο-Μεζεκβξίαο- Μαξψλεηαο, 

θαζψο θαη πνδειαηνδξνκίεο ζην Γέιηα ηνπ Έβξνπ θαη ζην Οηθνηνπξηζηηθφ 

Κέληξν ηεο Γαδηάο, ηέινο πεξηήγεζε θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ Έβξνπ κε 

βάξθα ζην Γέιηα ηνπ Έβξνπ θαη παξαηήξεζε ησλ πνπιηψλ ζην Γάζνο ηεο 

Γαδηάο. 
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Σνπηθή θνηλωλία θαη πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο 

Η θαζηέξσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ ζπληζηνχλ κηα 

ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απηνχ ηνπ 

πιαλήηε. Η απνηειεζκαηηθή ηνπο δηαρείξηζε, κε ηε ζεηξά ηεο, είλαη απηή 

πνπ ζα εμαζθαιίζεη θαη ηε κειινληηθή ηνπο χπαξμε. Απφ ηελ άιιε, ε χπαξ-

με ελφο Δζληθνχ Πάξθνπ, κε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ην θαζε-

ζηψο πξνζηαζίαο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, ζέηεη ζην πεξηζψξην ηελ εθκεηάι-

ιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ απφ ηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο πνπ δνπλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή. Παξφια απηά αλαγλσξίδεηαη πιένλ επξέσο φηη νη πξν-

ζηαηεπφκελεο πεξηνρέο γεληθφηεξα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βησζηκφηε-

ηα κηαο πεξηνρήο θαη ηδίσο ζηηο θνηλσλίεο πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνπο 

(McNeely 1993, Ghimire and Pimbert 1997). Δίλαη ζεκαληηθφ νη πνιίηεο 

πνπ δνπλ γχξσ απφ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

θαηαλννχλ ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, λα αληηιακβάλνληαη 

ηηο αηηίεο ηνπο θαη λα αμηνινγνχλ ηηο πηζαλέο ηνπο ιχζεηο κέζα απφ ηελ ε-

λεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ (Αλδξεά θ.ά. 

2009). 

Οη πεξηζζφηεξνη εκπιεθφκελνη ζηηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ θαη ηδηαίηεξα 

νη ηνπηθνί θάηνηθνη πνπ δνπλ γχξσ απφ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο βαζίδν-

ληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ είηε γηα 

ηε βαζηθή θαη θχξηα νηθνλνκηθή ηνπο απαζρφιεζε πνπ απνζθνπεί ζηελ επη-

βίσζε ηνπο είηε σο ελαιιαθηηθή απαζρφιεζε (Ouyang et al. 2002). Ωζηφζν, 

ππάξρνπλ εκπεηξηθέο απνδείμεηο πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε αλάζεζε ζηηο ην-

πηθέο θνηλσλίεο επζπλψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία απνηειεί έλα 

θξίζηκν βήκα ζηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα ελζσ-

καησζνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ θαη λα νδε-

γήζνπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ (Jim et al. 

2002, Rao et al. 2003). 
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Δηθφλα 8. Τα παξαπήγκαηα ησλ ςαξάδσλ ζην Γέιηα ηνπ Έβξνπ. 

 

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο επηθνηλσλίαο κε ζηφρν 

ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζρεηηθά κε ηελ άξξεθηε ζρέζε 

κεηαμχ πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο, σο κέζνδνο πξνζέγγηζεο ησλ ηνπηθψλ 

θαηνίθσλ, απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (Ezebilo and Mattsson 2010). Δπίζεο, 

φπσο αλαθέξνπλ νη Salafsky θ.ά. (2001), εάλ ν ηνπηθφο πιεζπζκφο κπνξεί 

λα επσθειεζεί νηθνλνκηθά απφ επηρεηξήζεηο ή ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ χπαξμε ζπάλησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ηφηε απνθαζίδεη λα αλα-

ιάβεη δξάζε, πξνθείκελνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία θαη ηε βηψζηκε 

ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζηα νηθνζπζηήκαηα απηά. 

Απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά νη αμίεο ρξήζεο θαη κε-ρξήζεο πνπ πξνθχ-

πηνπλ απφ ηελ χπαξμε ελφο Δζληθνχ Πάξθνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδπα-

ζηνχλ, έηζη ψζηε λα εμνκαιχλνληαη ηα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα θαη κά-

ιηζηα θαηά ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα επσθεινχληαη νη νκάδεο ζπκθεξφλησλ 

κέζσ ηεο επίηεπμεο πνιιαπιψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ (Suh and Harisson 

2005). Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ 

κπνξεί λα δψζεη ψζεζε ζηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο θάζε ηφπνπ (Mbile et 

al. 2005, Gimmi et al. 2011). Ωζηφζν, γηα λα ππάξρεη αληίθξηζκα, ζα πξέπεη 

λα πηνζεηνχληαη πξαθηηθέο πνπ λα ελαξκνλίδνληαη ηφζν κε ηηο ππάξρνπζεο 

πξννπηηθέο θάζε ηφπνπ φζν θαη κε ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο απφ ηηο ηνπη-

θέο θνηλσλίεο (Shova and Hubacek 2011). 
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Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ 

Οη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ θαηνίθσλ πνπ δνπλ γχξσ απφ Δζληθά 

Πάξθα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ απνηειε-

ζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δηαρείξηζήο ηνπο (Xu et al. 2006, Mose 

and Weixlbaumer 2007, Schaal 2009). Σπλεπψο, ζην πιαίζην ελφο νξγαλσ-

κέλνπ θαη εχζηνρνπ ζρεδηαζκνχ, νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο δε ζα πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ππφςε σο κηα μερσξηζηή νληφηεηα, αιιά σο έλα εληαίν νη-

θνζχζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην γχξσ πεξηβάιινλ 

(Revermann and Petermann 2003). 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ έρνπλ δηεμαρζεί αξθεηέο 

έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ, νη 

νπνίνη δνπλ γχξσ απφ Δζληθά Πάξθα. Σχκθσλα κε ηελ Stoll- Kleemann 

(2001a) θαη ηνπο Schenk θ.ά. (2007), ν ηνπηθφο πιεζπζκφο αληηδξά αξλεηη-

θά ζηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο Δζληθνχ Πάξθνπ, φηαλ αληηιακβάλε-

ηαη φηη ζέηνληαη ζε ηζρχ πεξηνξηζκνί θαη απαγνξεχζεηο πνπ ζπλδένληαη κε 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ρξήζεηο γεο ή αθφκε θαη δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ ειεπζέξνπ ρξφλνπ. Οη πεξηνξηζκνί πνπ ζέηεη ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο 

κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

κε ηε δαζνθνκία, ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο, άιια θαη κε ςπραγσγηθέο, 

φπσο ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ρηνλνδξνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζήξα, 

αιηεία, πνδειαηνδξνκία, θνπή μεξίδσκα θπηψλ ή θαξπψλ θαη άιια. 

Άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ θαηνίθσλ είλαη ην 

επίπεδν πιεξνθφξεζήο ηνπο γηα ζέκαηα ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ, ε κφξθσζε, ε 

ειηθία, ηα ηδηνθηεζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα ζηελ πεξηνρή (McLean and 

Straede 2003, Rao et al. 2003), ην θχιιν θαη ε εζληθφηεηα (Gillingham and 

Lee 1999, Mehta and Heinen 2001), ν ηφπνο δηακνλήο, ν ρξφλνο δηακνλήο 

ζην Δζληθφ Πάξθν, ε επηζθεςηκφηεηα ζην πάξθν (Liebecke et al. 2008), θα-

ζψο θαη ε θνηλσληθή ηνπο ηδηφηεηα (Stoll- Kleemann 2001a), ην αλ δειαδή 

αλήθνπλ ζε θάπνηα νκάδα ζπκθεξφλησλ.  

Δηδηθφηεξα, ζε άηνκα ζηα νπνία παξέρεηαη πιεξνθφξεζε γηα ζέκαηα 

ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ (Job 1996), κε αλψηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν (Liebecke 

et al. 2008), θαη άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ε 

νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ πάξθνπ, θαίλεηαη λα δείρλνπλ κηα πε-

ξηζζφηεξν ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ θαζηέξσζε ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ. Α-

ληίζεηα, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο επεξεάδνληαη απφ κεηψ-

ζεηο εηζνδεκάησλ, απαηηείηαη ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο, ψζηε νη θάηνηθνη 

λα κπνξνχλ λα εμνηθνλνκνχλ έλα επηπξφζζεην εηζφδεκα πνπ ζα αγγίδεη ην 

αξρηθφ ηνπο επίπεδν. 

Η αλάπηπμε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα 

ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάπηπμε. Τα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ ζπλ-

δένληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ απαηηνχλ ηελ χπαξμε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη, ε-
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πνκέλσο, ζέζεηο εξγαζίαο θαη πξφζζεηα εηζνδήκαηα γηα ηνπο θαηνίθνπο πνπ 

δηακέλνπλ γχξσ απφ Δζληθά Πάξθα θαη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Σε γελη-

θέο γξακκέο, ε αληίιεςε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηξφ-

πν θαη ην είδνο δηαρείξηζεο ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ θαη εηδηθφηεξα απφ ηα ν-

θέιε ηα νπνία ιακβάλνπλ απφ ηελ χπαξμή ηνπο (Ormsby and Kaplin 2005). 

Δπίζεο, νη απαγνξεχζεηο πνπ ηζρχνπλ ζε πεξηνρέο γχξσ απφ Δζληθά 

Πάξθα αθνξνχλ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο αιηεία, θηελνηξνθία θαη 

γεσξγία, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ επηβίσζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπ-

ζκνχ (Τζαραιίδεο θαη Τζαληφπνπινο 2000). Ωζηφζν, ε αλάπηπμε ηνπ βηψ-

ζηκνπ ηνπξηζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ιεηηνπξγεί σο ελαιιαθηηθή ιχζε, 

πξνζθέξνληαο επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη ηαπηφρξνλα γηα 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Doswell 2002). 

 

 

Δηθφλα 9.  Βννεηδή απνιακβάλνπλ ηε ζθηά ζηε ιίκλε Βηζηνλίδα.  

 

Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξνθχπηεη κηα δίπηπρε επηηαθηηθή αλάγθε 

πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο, φπνπ κέζα απφ ηε δηαρείξηζε ησλ Δζληθψλ Πάξ-

θσλ ζα πξέπεη λα πξνσζείηαη ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαηά ηξφπν βηψζη-

κν, λα ζρεδηάδνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα ελαιιαθηηθνχ ηνπ-

ξηζκνχ πνπ ζα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα αλαςπρή ζηνπο επηζθέπηεο (Jarvis 

2000) θαη έλα πξφζζεην εηζφδεκα ζηνπο ηνπηθνχο θαηνίθνπο. Οη πξνζηα-

ηεπφκελεο πεξηνρέο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κνλαδηθά ηνπξηζηηθά 

ζέιγεηξα (Bushell and Eagles 2007, Reinius and Fredman 2007) θαη σο ε-

μαηξεηηθή βάζε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ηηο αδχλακεο ηνπηθέο νηθνλνκίεο, 

κέζσ ησλ εζφδσλ απφ ηε δηάζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (Mayer et al. 



59 

 

2010), φπσο ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη νη επθαηξίεο γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θαη πψιεζε αγαζψλ (Doswell 2002). 

Ωο επαθφινπζν ηεο αλάπηπμεο ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, 

ηα Δζληθά Πάξθα απνηεινχλ πιένλ παγθνζκίσο ζεκαληηθά ζέιγεηξα ηνπξη-

ζηηθψλ πξννξηζκψλ (Juutinen et al. 2011). Τα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξν-

θχπηνπλ απφ ηελ χπαξμε Δζληθψλ Πάξθσλ πξνζθέξνπλ κηα δπλεηηθή αληη-

ζηάζκηζε γηα ηα έκκεζα θφζηε πνπ πξέπεη λα ππνζηεί ν ηνπηθφο πιεζπζκφο 

θαη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο ρξήζεηο γεο. Η αληίζεζε 

ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ θαζηέξσζε ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ ζπληζηά ζχ-

λεζεο θαηλφκελν ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο, ηδηαίηεξα ζε 

πεξηπηψζεηο λέσλ απνθάζεσλ θαζηέξσζεο Δζληθψλ Πάξθσλ (Stoll-

Kleemann 2001b, Liebecke et al. 2008, Buijs 2009). Τν γεγνλφο απηφ νθεί-

ιεηαη θπξίσο ζηνπο πεξηνξηζκνχο παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηε κεί-

σζε εηζνδεκάησλ πνπ επηθέξνπλ νη απαγνξεχζεηο πνπ ζέηεη ην θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο, θαη ζηα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπκ-

θεξφλησλ ηεο πεξηνρήο.  

Απφ ηελ άιιε, ε βηψζηκε αλάπηπμε πνπ πξνζθέξνπλ ε δεκηνπξγία θαη 

ε θαζηέξσζε ελφο Δζληθνχ Πάξθνπ έξρεηαη λα αληηζηαζκίζεη ηηο αξλεηηθέο 

αληηδξάζεηο θαη λα εμνκαιχλεη ηηο ζπγθξνχζεηο. Μέζα απφ ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ηνπξηζκνχ ηθαλνπνηνχληαη πνιιέο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, πνπ 

θαζηζηνχλ κηα πεξηνρή βηψζηκε θαη βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο, 

δεκηνπξγψληαο ππνδνκέο θαη απμάλνληαο ηηο επθαηξίεο γηα επελδχζεηο (Αλ-

δξεά θ.ά. 2012γ). Δπηπιένλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εηζξνήο επηπξφζζεησλ 

πφξσλ, κέζα απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

Δζληθψλ Πάξθσλ (Buultjens et al. 2005). 

Σχκθσλα κε ηνπο Tsantopoulos θ.ά. (2012a), ε εθκεηάιιεπζε ησλ θπ-

ζηθψλ πφξσλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ππφ κηα 

ζπλερή δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επί-

πεδν. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ ζηηο πε-

ξηνρέο απηέο, κε ζθνπφ λα σθεινχληαη φρη κφλν νη επηζθέπηεο αιιά θαη νη 

ηνπηθέο θνηλσλίεο. Σην πιαίζην ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ νη δηαδη-

θαζίεο ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο θξίλνληαη σο δσηηθήο ζεκαζίαο, ψζηε 

λα απνθεπρζνχλ ή θαη λα πξνιεθζνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξη-

ζκνχ (Hall 2000, Gunn 2002) ζην πεξηβάιινλ άιια θαη ζηε δσή ησλ θαηνί-

θσλ. 

Η δεκηνπξγία θαη βειηίσζε ππνδνκψλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ (Sheykhi 2009), απνηεινχλ έλαλ απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηνπηθή θαη πεξη-

θεξεηαθή αλάπηπμε. Η πινπνίεζε ζρεδίσλ αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ησλ 

ππνδνκψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηελ 
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αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ χπαηζξν (Shen et al. 2012). 

Ο ηνπηθφο πιεζπζκφο επσθειείηαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξ-

γαζίαο ζηηο ζπγθνηλσλίεο, θαη ζηα δεκφζηα έξγα γηα ηε βειηίσζε ησλ ππν-

δνκψλ, φπσο ε θαηαζθεπή θαη ε ζπληήξεζε δηθηχνπ δξφκσλ, ε δήηεζε 

πξνζσπηθνχ ζε μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ρψξνπο εζηίαζεο θαη δηαζθέ-

δαζεο, ζηα ίδηα ηα Δζληθά Πάξθα θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε παξνρήο ππεξε-

ζηψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ (Andrea et al. 2012).  

 

πκκεηνρή ηνπηθώλ θνηλωληώλ ζην ζρεδηαζκό πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάι-

ινληνο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 

Γχξσ απφ ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο αλα-

πηχζζνληαη νκάδεο ζπκθεξφλησλ (stakeholders ή actors), νη νπνίεο αθξηβψο 

επεηδή βηψλνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο, γλσξίδνπλ θαιχηεξα απφ ηνλ 

θαζέλα κε πνηνλ ηξφπν πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ (Τζακπνχθνπ - Σθαλαβή, 

2004α). Σην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη πξν-

θεηκέλνπ ε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο λα θαηαιήμεη ζε κηα ζρεηηθή νκν-

θσλία πνπ ζα έρεη εμαζθαιίζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ε 

ζσζηή νξγάλσζε παίδεη ζεκαληηθφ ξνιφ. Η επηηπρία κηαο ηέηνηαο δηαδηθα-

ζίαο κπνξεί λα επηθέξεη θνηλσληθή ηζνξξνπία, ηδίσο φηαλ ππάξρνπλ αληη-

θξνπφκελα ζπκθέξνληα (Senecah 2004). Σχκθσλα κε ηνλ Cronen (1995), ε 

δηαδηθαζία ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ πξάμε, ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε βάζε 

ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θαη ηελ επηξξνή ζηηο ηειηθέο απνθάζεηο πξηλ απ-

ηέο εθαξκνζηνχλ. 

Οη εκπιεθφκελνη θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο απνθάζεηο ησλ 

δηνηθήζεσλ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο απαζρφ-

ιεζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. Δπίζεο, ε ε-

λεκέξσζε ζα πξέπεη λα αθνξά θαη ζηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ πξνθχπηνπλ 

γηα ζρέδηα επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία νη επη-

ρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο ζα είλαη πιεξνθνξεκέλνη ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηε-

ηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζε θά-

ζε πεξίπησζε (Long and Nuckolls 1994). 

Δηδηθφηεξα, νη νκάδεο ησλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ πνπ αλαιακβάλνπλ απηφλ 

ην ξφιν ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη, ψζηε λα κπνξνχλ λα εξκελεχνπλ ηηο 

πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο. Σηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ζχλδεζεο κε-

ηαμχ ηνπ νηθνηνπξηζκνχ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ σθε-

ιεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδε-

ηαη ηαπηφρξνλα ηφζν ε νηθνινγηθή φζν θαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο 

πεξηνρήο (Skanavis and Giannoulis 2010). 
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Δπηπιένλ, νη ηνπηθέο αξρέο, ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηε δεκηνπξγία ή 

ζηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, φπσο είλαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, 

θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ αμηνζέαησλ, φπσο ε ζπληήξεζε αξ-

ραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ε ζηήξημε ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ (Αλ-

δξεά θ.ά. 2012δ, Andrea et al. 2013c). Σεκαληηθφ ξφιν παίδεη, επίζεο, θαη ε 

πξνψζεζε πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, θαη ηέηνηα κπνξεί λα εί-

λαη ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ κέζσ ησλ Τνπηθψλ Γη-

νηθεηηθψλ Φνξέσλ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία πχιεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

(Long and Nuckolls 1994, Walle 1996, Wynne et al. 2001). Έηζη, ζα δεκη-

νπξγνχληαη νη πξννπηηθέο, ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνσζνχληαη ηα ηνπηθά πξν-

τφληα κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ θφζηνο, άιια θαη ζα επηηπγράλεηαη ε απνηειε-

ζκαηηθφηεξε πξνβνιή ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ. 

Σηελ Διιάδα ε αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε γλσ-

ξηκία κε ηε θχζε έρνπλ πξνζειθχζεη πνιινχο ηνπξίζηεο ηα ηειεπηαία ρξφ-

ληα. Αλ θαη ζηε Λεθάλε ηεο Μεζνγείνπ ην απμεκέλν ξεχκα καδηθνχ ηνπξη-

ζκνχ δεκηνχξγεζε κηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε σο πξνο ηελ αλάπηπμε λέσλ 

ελαιιαθηηθψλ δηαθνπψλ, ην ξεχκα ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (νηθνηνπξη-

ζκφο ή αγξνηνπξηζκφο γεληθφηεξα), είλαη ήδε αλεπηπγκέλν ζηηο Βφξεηεο ρψ-

ξεο ηεο Δπξψπεο. Παξφια απηά ε δήηεζε ησλ επηζθεπηψλ γηα ηηο λέεο κνξ-

θέο νδεγεί φιεο ηηο ρψξεο ζηελ αλάγθε εμεχξεζεο λέσλ δξαζηεξηνηήησλ. Η 

αλάπηπμε ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα μεθίλεζε κε 

ηελ πξνηξνπή ηεο Δ.Δ. θαη ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ κέζσ ηνπ 

LEADER. Τν ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηψλ ζπλερίδεη απαξάκηιιν θαη ζήκεξα, 

κε απψηεξν ζθνπφ ηφζν ηελ ηφλσζε ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ φζν θαη ηελ 

παξνρή λεσηεξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε επηζθέπηεο πνπ 

αλαδεηνχλ θάηη δηαθνξεηηθφ. Τν Υπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ζηελ 

Διιάδα ζην πιαίζην κηαο πξνζπάζεηαο δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ επελδχζεσλ 

ζε πξφηππα αγξνθηήκαηα θαη αγξνηνηνπξηζηηθά πάξθα, έρεη εθπνλήζεη κε-

ιέηεο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ αχμεζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπ-

μεο. Η έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, γηα απηφ 

θαη ελζαξξχλεηαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ηνπηθή 

θνηλσλία κπνξεί λα ιακβάλεη κέξνο ζηελ αμηνιφγεζε πξνηάζεσλ, θαζνξί-

δνληαο ην είδνο αλάπηπμεο θαη ηελ πνηνηηθή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

(www.minagric.gr).  

Τν έξγν ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ηνπηθψλ θνηλσ-

ληψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηηο πξνζηα-

ηεπφκελεο πεξηνρέο ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηε ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, ψζηε λα ελζαξξχλνληαη λα 

αλαπηχζζνπλ θαη λα βειηηψλνπλ ηηο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο πνπ απνηεινχλ 

ζεκαληηθή πξνυπφζεζε αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ (Tampakis et al. 2012, 

Andrea et al. 2012).  
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Σε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Σθηάζν νη ηνπξίζηεο βιέπνπλ πην 

επηθαλεηαθά θαη αμηνινγνχλ επηεηθεζηέξα ηεο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο ζε ζρέ-

ζε κε ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ. Τν γεγνλφο απηφ είλαη ζεηηθφ 

γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ, αθνχ θαίλεηαη φηη νη επηζθέπηεο 

ηνπ λεζηνχ έρνπλ γηα ηηο ππνδνκέο ηνπ λεζηνχ ζεηηθέο εληππψζεηο. Δληνχ-

ηνηο, νη ππνδνκέο γηα ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο είλαη ζεκαληηθφηεξεο ζε φ,ηη 

αθνξά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο, γη’ απηφ θαη είλαη απζηε-

ξφηεξνη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο (Tampakis et al. 2012). Σην πιαίζην ελφο 

ζρεδίνπ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ βαζηζκέλν ζηελ θνηλσλία ν 

ηνπηθφο πιεζπζκφο έρεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο λα ζπκκεηέρεη ζηηο απν-

θάζεηο, ελψ ήδε ζε θάπνηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζρεδηάδνληαη νη 

ζηξαηεγηθέο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ (Lowe et al. 1995), 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ε βηψζηκε 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. 
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Επιζκέπηερ και πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ 

Η χπαξμε ελφο Εζληθνχ Πάξθνπ, φπσο αλαθέξζεθε, ζπλδέεηαη κε δηά-

θνξεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηε γχξσ πεξηνρή (Ezebilo and 

Mattsson 2010). Γηα απηφλ ην ιφγν ν ζρεδηαζκφο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 

ζηηο πεξηνρέο απηέο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ πξφβιεςε ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνληέισλ ηφζν γηα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο, φπσο 

νη πεξηνξηζκνί δξαζηεξηνηήησλ, φζν θαη γηα ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο, φπσο ε 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ (Cihar and Stankova 2006). Ο ηνπξηζκφο πνπ αλα-

πηχζζεηαη ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απνηειεί κηα δπλακηθή νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο κέζα απφ ηελ παξνρή ελφο πξφζζεηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηε δεκη-

νπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη κέζα απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξν-

ζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ απφ εζληθνχο πφξνπο (Buultjens et al. 2005). Σε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ν ζπλδπαζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ καδηθνχ θαη ελαιια-

θηηθνχ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα δηαρείξηζεο 

ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (Reihanian θ.ά. 2012). Η αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ αλαςπρήο ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλά-

πηπμε κηαο πεξηνρήο, πξνζδίδνληαο κεγαιχηεξε αμία ζηελ χπαηζξν, ελψ πα-

ξάιιεια ε δπλακηθή ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο εμαξηάηαη απφ 

ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ απηή δηαζέηεη 

(Soutsas et al. 2006). Οη ήπηεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, σζηφζν ζα πξέπεη λα ρα-

ξαθηεξίδνληαη απφ ζπκβαηφηεηα κε ηελ πγεία θαη ηε θχζε, ηελ θνηλσληθή 

θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ σθέιεηα θαη ηε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή 

(Teh and Cabanban 2007). 

Η αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ εμαξηάηαη απφ ηηο 

επηινγέο ησλ επηζθεπηψλ θαη απνηειεί πεδίν ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο ηνπξί-

ζηεο, ηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο θαη γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο 

(Teh and Cabanban 2007). Σε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξή γεσγξαθη-

θή απφζηαζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ελδέρεηαη λα 
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ππάξρεη δπλακηθή αλάπηπμεο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζή 

ηνπο σο πξνο ηελ επηζθεςηκφηεηα θαη ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ. Σε ηέ-

ηνηεο πεξηπηψζεηο, θχξηνο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ πξνζηα-

ηεπφκελσλ πεξηνρψλ κέζα απφ έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν ζα κπνξεί 

λα πξνζζέηεη θαη λα εληζρχεη ηα νθέιε απφ ηε ζχλδεζε ησλ δχν πεξηνρψλ 

(Mayer et al. 2010). Η αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ χπαηζξν πξνυπνζέηεη 

ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ, φπσο ε αλάπηπμε θαη ε βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δη-

θηχνπ (Αλδξηψηεο 2008). Με απηφ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη θαη ε πξνζβα-

ζηκφηεηα ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 

 

 
 

Εηθφλα 10. Πεξηήγεζε επηζθεπηψλ κε βάξθα ζην Δέιηα ηνπ Έβξνπ. 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε έλλνηα ηνπ νηθνηνπξηζκνχ έρεη θαζηεξσζεί ζηε 

ρψξα καο απφ ην 1980 (Svoronou θαη Holden 2005), σζηφζν, δελ έρνπλ γί-

λεη νη απαξαίηεηεο πξνζπάζεηεο ψζηε λα ππάξμεη αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

ππνδνκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Υπάξρνπλ ειιείςεηο θπξίσο ζε ππνδνκέο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο ππάξρνπζαο ηνπξη-

ζηηθήο αλάπηπμεο (Beriatos 2005). Έηζη, ε θαζηέξσζε ησλ Εζληθψλ Πάξθσλ 

ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί, πέξα απφ ηνπο ζηφρνπο δηαηήξεζεο ηεο νηθνινγη-

θήο ζηαζεξφηεηαο, θαη ζηφρνπο πνπ ζα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα αλαςπρή 

θαη παξάιιεια λα δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα αλάπηπμε ηνπ βηψ-

ζηκνπ ηνπξηζκνχ ζηηο πεξηνρέο πνπ ηηο πεξηβάιινπλ (IUCN 2008). Όπσο ην-

λίδνπλ νη Skanavis θαη Sakellari (2011), ε πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα ελφο 

πξννξηζκνχ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απφθαζε ηαμηδηνχ θαη απνηειεί αληα-
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γσληζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηινγή ησλ επηζθεπηψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. 

Ο νηθνηνπξηζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απν-

ηειεί κηα κνξθή ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ πξνυπνζέηεη ηνλ θαζνξηζκφ 

δσλψλ πξνζηαζίαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δή-

ηεζεο, ψζηε λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ν κέγηζηνο αξηζκφο επηζθεπηψλ ζε 

ζρέζε κε ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο θάζε πεξηνρήο. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ζρεδηαζκφο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζρεηηθά κε ηηο ρξήζεηο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαγνξεχνληαη ή επηηξέπνληαη αληίζηνηρα, θαζψο 

θαη ε χπαξμε ππνδνκψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζην πεξηβάιινλ (Σθαθηαλάθεο 

2000, Κνθθψζεο θαη Τζάξηαο 2001). Επίζεο, ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη 

ηφζν ε δηαρείξηζε ησλ επηζθεπηψλ φζνλ αθνξά ζηε ράξαμε θαη ζήκαλζε 

δξφκσλ, φζν παξάιιεια θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο, θαζψο θαη ε θαηαγξαθή ηεο θίλεζήο ηνπο θαη νη επηπηψ-

ζεηο ζην θπζηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Εμίζνπ ζεκαληηθφ 

είλαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα έζνδα γηα ηελ ίδηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ α-

λάπηπμε ηεο πεξηνρήο (Αλδξεά θ.ά. 2013). 

 

Παπάμεηποι επιζκετιμόηηηαρ πποζηαηεςόμενυν πεπιοσών  

Η νινέλα θαη κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή αμία ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ε έκκεζε 

επηξξνή ηνπ ζε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνκείο αλάπηπμεο νδήγεζε 

ζην λα ζπγθαηαιέγεηαη σο δπλακηθή παξάκεηξνο ζην ζρεδηαζκφ πεξηβαιιν-

ληηθήο πνιηηηθήο θαη πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλά-

πηπμε. Ο αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ επηζθεπηψλ ζε έλα Εζληθφ Πάξθν θαζν-

ξίδνπλ ην βαζκφ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζθεςηκφηεηάο ηνπ θαη ιεη-

ηνπξγνχλ σο κνριφο αλάπηπμεο θαη νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα ηνπο θαηνί-

θνπο πνπ δνπλ γχξσ απφ απηά (Good 2000, Walpole and Goodwin 2001, Lai 

and Nepal 2006, Mayer et al. 2010). Ο ηξφπνο πνπ αμηνινγνχλ νη επηζθέπηεο 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απνηειεί κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ επεξεάδεηαη 

απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Σεκαληηθφ ξφιν ζηελ αμην-

ιφγεζή ηνπο παίδνπλ ν πξννξηζκφο θαζψο θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο, 

ελψ απνηεινχλ ρξήζηκα δεδνκέλα γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δηαρείξηζεο πξνζηα-

ηεπφκελσλ πεξηνρψλ σο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ (Coghlan 2012, Andrea et 

al. 2012).  Σπλεπψο, ηα θίλεηξα ησλ επηζθεπηψλ απνηεινχλ κηα εζσηεξηθή 

θαηάζηαζε πνπ ελεξγνπνηεί ην άηνκν, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη κηα ζπ-

κπεξηθνξά θαη λα θαηαιήμεη ζηελ επηινγή πξννξηζκνχ, πνπ ζα ηθαλνπνηεί 

ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. Τα θξηηήξηα επηινγήο ησλ επηζθεπηψλ κπνξεί λα 

είλαη ην ηνπίν, ην είδνο ηαμηδηνχ, ην κέζν κεηαθνξάο, νη παξνρέο θαη νη δξα-

ζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, νη πεγέο ελεκέξσζεο, νη πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο θαη νη ππνδνκέο. Σπλεπψο, ζηα θξηηήξηα απηά ζα πξέπεη λα δνζεί 

ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ην ζρεδηαζκφ θαζψο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ε-
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θαξκνζηνχλ ζε κηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε κηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξην-

ρήο (Αλδξεά θ.ά. 2011). Σχκθσλα κε ηνλ Van der Zee (1990), ε αλαςπρή 

θνληά ζηε θχζε θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο βαζίδεηαη ζε έλα κνληέιν επηιν-

γήο πνπ απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά θξηηήξηα. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηε θπ-

ζηθή θαηαιιειφηεηα κηαο πεξηνρήο λα θπινμελεί  ζπγθεθξηκέλεο δξαζηε-

ξηφηεηεο, ηελ πνηφηεηα ηνπ ηνπίνπ φπνπ θάπνηεο ζέζεηο ζέαο κπνξεί λα είλαη 

πεξηζζφηεξν ειθπζηηθέο απφ θάπνηεο άιιεο θαη ηέινο, ηελ πξνζβαζηκφηεηα 

ζε απηέο.  

Σχκθσλα κε ηνλ Ειεπζεξηάδε (2003), ε ποιόηηηα ηος ηοπίος απμάλεη 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ θαη επνκέλσο ηνλ αξηζκφ ηνπο. Σπλεπψο, 

νη ρψξνη αλαςπρήο ζηε θχζε ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπν ηέηνην, 

ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ. Σε ζρεηηθέο έξεπλεο φπνπ 

κειεηψληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηα θίλεηξα θαη νη αη-

ηίεο επηζθεςηκφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο βαζίδνληαη ζηε ζρέζε ηνπ 

επηζθέπηε κε ηε θχζε, ζηελ απνκφλσζε, ζηηο ελδν-νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, 

ζηε ξηςνθηλδπλφηεηα ηνπ αηφκνπ, ζηε θπζηθή θαηάζηαζε, ζηηο γεληθέο γλψ-

ζεηο θάπνηνπ (Manfredo et al. 1983), ζηε ρσξνηαμηθή άπνςε - φπσο γηα πα-

ξάδεηγκα ε παξαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, ζηα αμηνζέαηα, αθφκε θαη 

ζηνπο ήρνπο θαη ηηο κπξσδηέο ηεο θχζεο (McDonald and Hammit 1983). 

Σχκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ νη ππεχζπλνη δηαρείξηζεο γηα ζέκαηα 

αλαςπρήο ζα  πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα ζέκαηα ησλ νπηηθψλ επη-

ινγψλ θαη πξνηηκήζεσλ γηα ην θπζηθφ ηνπίν, θαζψο ε αηζζεηηθή επθνξία 

πνπ πξνθαιεί ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλζξψπηλε 

επεμία. Σχκθσλα κε ηνλ Ulrich et al. (1981), ε παξαηήξεζε θπζηθψλ ηνπίσλ 

ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηα νθέιε ηεο ςπραγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απνθέ-

ξνληαο ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ αλζξψπηλε ςπρνινγία. Η άπνςε γηα ηελ αη-

ζζεηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο εμαξηάηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο απφ ηελ πξν-

ζσπηθφηεηα θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θαζελφο. Γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί 

θαη ηελ επαλάιεςε ζπρλψλ επηζθέςεσλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ζε έλα Ε-

ζληθφ Πάξθν (Hammit 1981), ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηηο δηαθνξεηηθέο α-

ληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ επηζθεπηψλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ (Virden and 

Schreyer 1988).  

Απφδεημε φισλ απηψλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

επηινγήο γηα ηε δεκηνπξγία Εζληθψλ Πάξθσλ ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ε 

πνηφηεηα ηνπ ηνπίνπ ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο. Τειηθά, νη επηζθέπηεο 

κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο δξα-

ζηεξηφηεηεο, ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο, θαηαιή-

γνληαο ζε δηαθνξεηηθέο επηινγέο ηνπίσλ (DeLuzio 1989). 

Η απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ Εζληθψλ Πάξθσλ πξνυπνζέηεη ηε δη-

εξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ηύπος ηαξιδιού πνπ δχλαληαη λα επηιέμνπλ νη 

επηζθέπηεο (Αλδξεά θ.ά. 2011). Η κειέηε ηνπ ηχπνπ κεηαθίλεζεο πνπ ρξε-
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ζηκνπνηνχλ νη επηζθέπηεο, αιιά θαη ε απφζηαζε πνπ δηαλχεη ν επηζθέπηεο, 

γηα λα πξνζεγγίζεη ηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή (Zhang et al. 1999), απνηε-

ινχλ πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζεκαληηθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο γηα ηα κέηξα δηαρείξηζεο, φπσο ε επη-

ινγή δξαζηεξηνηήησλ, ε νξγάλσζε αμηνζέαησλ, ε θαζηέξσζε θνκβηθψλ ζε-

κείσλ, ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ζηέγαζεο θαη ε νξγάλσζε ησλ ζπγθνηλσ-

ληψλ (Cole and Daniel 2003, McKercher and Lau 2008). 

Η κειέηε ηνπ ηχπνπ ηαμηδηνχ θαη ε κεηαθίλεζε ησλ επηζθεπηψλ κεηαμχ 

δηαθφξσλ πξννξηζκψλ ζπληζηά κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία (Xia et al. 2011), 

θαζψο ππάξρνπλ πνιινί ηχπνη δξνκνινγίσλ (Holt and Kearsley 1998, Mings 

and McHugh 1992, Lue et al. 1993, Oppermann 1995, Lew and McKercher 

2002) θαη κεγάιε πνηθηιία δηαδξνκψλ θαη αμηνζέαησλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πξέπεη λα δηαιέμνπλ (Lew and McKercher 2002), ελψ ηαπηφρξνλα επεξεά-

δεηαη θαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά επηζθέπηε θαη επίζθεςεο (Flognfeldt 1992, 

Xia et al. 2010). Καηά ηνπο Leung θ.ά. (1997) ην είδνο ηαμηδηνχ πνπ ζα επη-

ιέμνπλ νη επηζθέπηεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ, πέξα απφ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο γηα ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, θαη απφ ηελ πνηφηεηα παξνρψλ ζηέγαζεο 

θαη ηηο ππνδνκέο. 

Η επηινγή κεηαμχ ελφο πξννξηζκνχ ή ζπλδπαζκνχ ελφο θχξηνπ πξννξη-

ζκνχ κε επηζθέςεηο - ζηάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαζνξίδεη θαη ηελ επη-

ινγή ηνπ ηχπνπ κεηαθίλεζεο (WTO 2007). Όπσο ζεκεηψλνπλ νη McKercher 

θαη Lew (2004), νη ηχπνη δξνκνινγίσλ εληάζζνληαη ζε ηέζζεξηο γεληθέο ελφ-

ηεηεο φπσο: α) εθδξνκή ζε έλα πξννξηζκφ πνπ ελδέρεηαη λα κελ πεξηιακβά-

λεη άιιεο ζηάζεηο, β) δηέιεπζε ζε έλα κεγάιν ηκήκα κηαο πεξηνρήο - ζπλή-

ζσο θπθιηθνχ ηχπνπ πεξηήγεζε κε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαλπ-

θηέξεπζε ζε δηάθνξα κέξε, γ) θπθιηθή πεξηήγεζε κε πνιιέο ζηάζεηο θαη δη-

αλπθηεξεχζεηο, φπνπ εληάζζνληαη εθδξνκέο αλαςπρήο θαη δ) επηινγή ελφο 

θνκβηθνχ ζεκείνπ κε εθδξνκέο ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο, ζε πνξεία αθηηλσηήο 

δηάηαμεο. 

Σε γεληθέο γξακκέο, ε πξνζβαζηκφηεηα είλαη ν παξάγνληαο πνπ θαζνξί-

δεη ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ επηζθεπηψλ γχξσ απφ ηα Εζληθά Πάξθα (Holt and 

Kearsley 1998, Coombes et al. 2009). Σρεηηθά κε ηελ επηινγή ηεο πεξηνρήο, 

ζχκθσλα κε ηνπο Murphy θαη Keller (1990), παξαηεξνχληαη απμεκέλα πν-

ζνζηά επηζθεςηκφηεηαο ζηα Εζληθά Πάξθα πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφ-

ζηαζε απφ πεξηνρέο κε κεγάιν πιεζπζκφ θαη έληνλν αζηηθφ ραξαθηήξα. Τέ-

ινο, ζεκαληηθφ θξηηήξην ζηελ επηινγή ησλ επηζθεπηψλ παίδεη ε απφζηαζε 

απφ ην κφληκν ηφπν δηακνλήο, θαζψο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε παξαηεξείηαη 

κεησκέλε δήηεζε γηα καθξηλνχο πξννξηζκνχο, φηαλ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα 

βηψζεη κηα παξφκνηα εκπεηξία ζε πξννξηζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξφηεξε 

απφζηαζε (McKercher and Lew 2003). 
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Επίζεο, ηα κέζα κεηαθνξάο θαη ην νδηθφ δίθηπν απνηεινχλ ζηνηρεία 

πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ηαμηδηνχ. Σε Εζληθά Πάξθα πνπ πξνζει-

θχνπλ κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ, φπσο απηφ ηνπ Rocky Mountain ζηηο 

ΗΠΑ, ζε πεξηφδνπο πςειήο επηζθεςηκφηεηαο παξαηεξνχληαη θαηλφκελα 

θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο θαζψο θαη πηεζηηθέο ζπλζήθεο ζρεηηθά κε ηελ 

εχξεζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο, αθφκε θαη κε ηελ πξφζβαζε ζηα αμηνζέαηα 

(Pettebone et al. 2011). Σε αλάινγεο πεξηπηψζεηο ζπληζηάηαη ε θαζηέξσζε 

κηθξψλ ηαθηηθψλ δξνκνινγίσλ κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, κία ελαιιαθηη-

θή ιχζε κε ηελ νπνία κεηψλεηαη ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο, εληζρχνληαη ηα 

κέηξα αζθαιείαο, εκπινπηίδνληαη νη εκπεηξίεο ηνπ επηζθέπηε θαη επηηπγρά-

λεηαη ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ Εζληθνχ Πάξ-

θνπ (National Park Service 1999, Turnbull 2003, Dunning 2005).  

Γηα λα επηηχρεη κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα, ζα πξέπεη λα δίλεη θίλεηξα ζηνλ 

ηαμηδηψηε, φπσο ν κηθξφο ρξφλνο αλακνλήο γηα θάζε δξνκνιφγην, δειαδή 

πεξίπνπ 15 - 25 ιεπηά ην πνιχ (Eaton and Holding 1996, Laube and Stout 

2000, Lumsdon 2006, Holly et al. 2010), ην ρακειφ θφζηνο ρξήζεο ηεο ππε-

ξεζίαο (Sims et al. 2005, Lumsdon et al. 2006, Shiftan et al. 2006), φπσο ε 

άλεζε ηεο ζέζεο ζην κεηαθνξηθφ κέζν (Laube and Stout 2000), νη δηεπθν-

ιχλζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο (White 2007, Youngs et al. 

2008), ε έθηαζε ηνπ δξνκνινγίνπ πνπ δχλαηαη λα θαιχςεη ην ιεσθνξείν 

(Holly et al. 2010), θαη φπσο αθφκε ε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο θαη ε δπλαηφ-

ηεηα ελεκεξσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο 

(Pettebone et al. 2011). 

Αληίζεηα, κε ηε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ κέρξη ηελ είζνδν ηνπ Εζληθνχ 

Πάξθνπ, απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα λα κελ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρψξνο ζηάζ-

κεπζεο θαη ράλεηαη θάζε επθαηξία λα απνιαχζεη ν επηζθέπηεο ηε θχζε θαη 

ην ηνπίν ηεο γχξσ πεξηνρήο πεξπαηψληαο (Daigle and Zimmerman 2004). Σε 

φ,ηη αθνξά ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ζπλήζσο επηζθέπηεο πνπ θέξνπλ καδί 

ηνπο παηδηά ή εμνπιηζκφ πξνηηκνχλ ηε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπο (White 

2007, Youngs et al. 2008), θαζψο πξνζθέξεη κεγαιχηεξε άλεζε θαηά ηε κε-

ηαθνξά θαη πξνζθέξεη πξαθηηθά πιενλεθηήκαηα. Η επηινγή ηνπ κέζνπ κε-

ηαθνξάο ζηεξίδεηαη ζηελ ειεπζεξία επηινγήο ζέζεο θαη ζηελ πξφζβαζε ζε 

απηή, δειαδή ζηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα πάεη θάπνηνο φπνπ ζέιεη θαη φ-

ηαλ ην ζέιεη.  

Οη παποσέρ θαη νη δπαζηηπιόηηηερ ηος ελεύθεπος σπόνος πνπ κπνξεί 

λα απνιαχζεη ν επηζθέπηεο ζηα Εζληθά Πάξθα δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηε 

δήηεζε θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο λα ηηο εθαξκφζεη. Επίζεο, 

ε εγγχηεηα ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα επεξεάδεη ηε δη-

αδηθαζία επηινγήο πξννξηζκνχ (Arnberg and Hinterberger 2003). Υπάξρνπλ 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ αζηη-

θέο πεξηνρέο, φπσο ε πεξίπησζε ηνπ Εζληθνχ Πάξθνπ Danube Floodplains 
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ζηελ Απζηξία, κε κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

νπνίσλ πξνέξρεηαη απφ γεηηνληθά πξνάζηηα θαη ρσξηά, θαη νη νπνίνη ρξεζη-

κνπνηνχλ ην πάξθν γηα ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφ-

λνπ ηνπο, φπσο βφιηα κε ην ζθχιν, ηξέμηκν, βφιηα κε ην πνδήιαην, πεδνπν-

ξία θαη ζπιινγή αλζέσλ (Arnberg and Hinterberger 2003). Σε απηνχ ηνπ εί-

δνπο ηα Εζληθά Πάξθα νη επηζθέπηεο αλήθνπλ θπξίσο ζηνλ ηνπηθφ πιεζπ-

ζκφ, ελψ κηθξφο αξηζκφο ηνπξηζηψλ απφ άιια κέξε επηζθέπηεηαη απηέο ηηο 

πεξηνρέο απνθιεηζηηθά, γηα λα απνιαχζεη ηε θχζε (Arnberger and 

Brandenburg 2001). 

Οη παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, φπσο ην πεξπάηεκα, ε ν-

ξεηβαζία, ην ςάξεκα ζηα πνηάκηα θαη ηηο ιίκλεο, έρνπλ εκπινπηηζζεί κε λέ-

εο, φπσο ην ζθη, νη πεξηεγήζεηο κε ιεκβνπινία ζε ηερλεηέο θαη θπζηθέο ιί-

κλεο, δξαζηεξηφηεηεο ζε πισηά πνηάκηα, θαη άιιεο (Ειεπζεξηάδεο 2003). 

Όηαλ ε επηινγή ηνπ ηαμηδηνχ θαζνξίδεηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαηί-

ζεληαη ζην Εζληθφ Πάξθν - πξννξηζκφ, ηφηε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε 

ηνπ ηαμηδηψηε αιιά θαη ζηε κεηέπεηηα ζπκπεξηθνξά ηνπ παίδνπλ νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, φπσο ε ζεξκνθξαζία θαη ε αζηάζεηα ηνπ θαηξνχ (Brandenburg 

and Plone 2002).  

 

 
 

Εηθφλα 11. Μνλνπάηηα ζην Εζληθφ Πάξθν ηεο Δαδηάο. 

 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη εθδεισζεί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα γηα δξα-

ζηεξηφηεηεο νη νπνίεο είλαη ζρεηηθά αλέμνδεο, ιακβάλνπλ ρψξα ζε Εζληθά 

Πάξθα πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ησλ επηζθεπηψλ θαη δελ 

απαηηνχλ νιφθιεξε ηε κέξα. Τέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ 
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πεδνπνξία, αλαξξίρεζε - νξεηβαζία θαη θαηαζθήλσζε. Σχκθσλα κε ηνπο 

Oku θαη Fukamachi (2004), ε επηινγή δξαζηεξηνηήησλ θαη παξνρψλ δηαθν-

ξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ αληίιεςε ησλ επηζθεπηψλ γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ 

ειηθία θαη ηελ εμνηθείσζε ηνπο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ Πάξθνπ έπεηηα απφ 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο - επηζθέςεηο ζην ίδην Πάξθν. Ελδεηθηηθά, άηνκα λε-

αξήο ειηθίαο ζπλήζσο ζπλνδεχνληαη απφ θίινπο ή κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπο, ελψ άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο, πνπ είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη 

κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, εμαηηίαο πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ, πξνηηκνχλ πε-

ξηπάηνπο γχξσ απφ ην Πάξθν κε ηε ζπληξνθηά ιηγφηεξσλ αηφκσλ.  

Πξνθεηκέλνπ ηα Εζληθά Πάξθα λα εμππεξεηνχλ πέξα απφ ηνπο ζθνπνχο 

πξνζηαζίαο θαη ηνπο ζθνπνχο αλαςπρήο πνπ έρνπλ αλάγθε νη επηζθέπηεο, 

θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο δηαρείξηζεο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θα-

ηεγνξίεο ησλ επηζθεπηψλ, ψζηε λα παξέρνληαη ηα κέζα, γηα λα κπνξνχλ λα 

απνιαχζνπλ νη επηζθέπηεο δηάθνξα είδε θαη επθαηξίεο αλαςπρήο κε βάζε ηα 

πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα (U.S. Department of Agriculture Forest 

Service 1982). 

Οη Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο πξνζθέξνπλ έλα επξχ θάζκα δξαζηεξη-

νηήησλ, φπσο παξαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο, παξαηήξεζε ησλ πηελψλ, πεξη-

πάηνπο ζηε θχζε θαη ζηα κνλνπάηηα, πεξπάηεκα, απφιαπζε ηεο θχζεο θαη 

ησλ κλεκείσλ ηεο, θσηνγξαθία, θαηαζθήλσζε, νξγαλσκέλε πεδνπνξία, ρα-

ιάξσζε, γεχκα ζηε θχζε (Obua and Harding 1996) θαη ζπκκεηνρή ζε ελε-

κεξσηηθά - εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Ο επηζθέπηεο κε θξηηήξην ηα πξν-

ζσπηθά ηνπ ελδηαθέξνληα ζα επηιέμεη ηνλ πξννξηζκφ πνπ αληαπνθξίλεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηνλ επηδησθφκελν ζπλδπαζκφ δξαζηεξηνηήησλ. Σχκθσλα κε 

ηνπο Lemelin θαη Μaher (2009), ζην Εζληθφ Πάξθν Torngat Mountain ηνπ 

Καλαδά, ε παξαηήξεζε ησλ πνιηθψλ αξθνχδσλ  ζπληζηά ην βαζηθφ αμηνζέ-

αην ηνπ Πάξθνπ, ην ζέακα ησλ νπνίσλ απνηειεί θαη ην βαζηθφ θίλεηξν ηεο 

επίζθεςεο, πξνζειθχνληαο πιήζνο επηζθεπηψλ.  

Λφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο, ζπλήζσο ζηελ πεξηθεξεηαθή δψλε 

αζηηθψλ πεξηνρψλ, ηα Εζληθά Πάξθα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ 

κνλαδηθά ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα ζηνπο επηζθέπηεο θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε ηε 

ζεηξά ηνπο σο κνριφο αλάπηπμεο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

(Bushell and Eagles 2007, Reinius and Fredman 2007). Με βάζε δεδνκέλα 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δηνίθεζεο ηνπ Newfoundland θαη Labrador ηνπ Καλαδά 

φπνπ βξίζθεηαη ην Εζληθφ Πάξθν Torngat Mountain, ε αλάπηπμε ηεο νηθν-

λνκίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ζηεξίδεηαη ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ πξν-

θχπηεη απφ ηελ χπαξμε ηνπ Εζληθνχ Πάξθνπ ηεο πεξηνρήο (Newfoundland 

and Labrador 2009). 

Η ενημέπυζη ηυν επιζκεπηών γηα ηελ χπαξμε ελφο Εζληθνχ Πάξθνπ 

απνηειεί ηνλ πξψην θαη βαζηθφηεξν ιφγν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηζθεςη-

κφηεηάο ηνπ. Επνκέλσο, ε δηαρείξηζε ελφο Εζληθνχ Πάξθνπ θαιείηαη λα ε-
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μαζθαιίζεη αξρηθά ην φηη νη ελδερφκελνη επηζθέπηεο ζα ελεκεξψλνληαη ζρε-

ηηθά κε ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη γηα ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο, ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο, ηηο ππνδνκέο, ηελ πξνζβαζηκφηεηα 

θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηεί (Αλδξεά θ.ά. 2011).  

Οη πεγέο θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφ-

θαζε ηνπ επηζθέπηε λα επηιέμεη έλα Εζληθφ Πάξθν, θαη απηέο κπνξεί λα εί-

λαη θίινη, γλσζηνί, ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, δηαθεκηζηηθά έληππα, δηαδίθηπν, 

έληππνο ηχπνο, βηβιία (Αλδξεά 2008), αθίζεο, ηνπξηζηηθά γξαθεία, ηνπξη-

ζηηθνί νδεγνί θαη μελνδνρεία (Obua and Harding 1996). Ο βαζκφο ελεκέ-

ξσζεο ησλ επηζθεπηψλ γηα κηα πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή θαζνξίδεη ηελ επη-

ινγή ηεο επίζθεςεο θαη σο ζπλέπεηα ηελ αλάπηπμε ησλ εηδηθψλ θαη ελαιια-

θηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ επηθέξνπλ έλαλ πξφζζεην νηθνλνκηθφ πφξν 

ζηνπο θαηνίθνπο νη νπνίνη δνπλ γχξσ απφ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζηα 

πιαίζηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο (Αλδξεά 2008). 

Ο επηζθέπηεο κεηά ηελ πιεξνθφξεζή ηνπ γηα ην Εζληθφ Πάξθν κέζσ 

ησλ παξαπάλσ πεγψλ ελεκέξσζεο, ζρεκαηίδεη ηελ πξψηε εληχπσζε γηα ηελ 

επηινγή ηνπ. Μεηά ηελ άθημή ηνπ ζην Εζληθφ Πάξθν εκπινπηίδεη ηηο εληπ-

πψζεηο ηνπ, παξαηεξψληαο ηηο ππνδνκέο, φπσο ηελ θαζαξηφηεηα, ηνπο ρψ-

ξνπο ζηάζκεπζεο, ηνπο ρψξνπο ζηέγαζεο - εζηίαζεο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο, 

θαη αθφκε ην ρψξν ππνδνρήο, ην θέληξν ελεκέξσζεο, ηηο ηνπαιέηεο, ηνπο 

θάδνπο απνξξηκκάησλ, αλ ππάξρνπλ ράξηεο, πηλαθίδεο, παγθάθηα, θηφζθηα, 

παξαηεξεηήξηα, κνλνπάηηα, απφζεκα λεξνχ, ρψξνο μεθνχξαζεο - αλαςπρήο 

(Αλδξεά θ.ά. 2011). Οη απφςεηο ησλ επηζθεπηψλ γηα ηηο ππνδνκέο θαζψο θαη 

νη πηζαλέο πξνηάζεηο ηνπο γηα βειηίσζε ζπληζηάηαη λα απνηεινχλ πνιχ ζε-

καληηθφ θξηηήξην γηα ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δξάζεηο ηεο Δηνίθεζεο ηνπ Εζλη-

θνχ Πάξθνπ. Επνκέλσο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε (Obua 

and Harding 1996, Andrea, et al. 2012), δηφηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

Έλαο παξάγνληαο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηα ζηάδηα ε-

ιέγρνπ ησλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο επηζθέπηεο εί-

λαη ε αζθάλεια (Αλδξεά θ.ά. 2011). Η αίζζεζε αζθάιεηαο δεκηνπξγεί ζηνλ 

επηζθέπηε έλα αίζζεκα νηθεηφηεηαο θαη ειεπζεξίαο ζην ρψξν φπνπ κπνξεί 

αλελφριεηνο λα απνιαχζεη ηελ επαθή ηνπ κε ηε θχζε. Επίζεο, απνηειεί θαη 

έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ν νπνίνο κπνξεί λα επζχλεηαη γηα ηελ επα-

λάιεςε ηεο επίζθεςεο. Η αζθάιεηα κπνξεί λα εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ πα-

ξνπζία θχιαθα ζηηο εγθαηαζηάζεηο (Obua and Harding 1996), εηδηθνχ μελα-

γνχ θαηά ηελ πεξηήγεζε θαη ην πεξπάηεκα ζηα κνλνπάηηα, απφ ηελ χπαξμε 

πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ γηα δηάθνξνπο θηλδχλνπο, απφ ηελ αζθάιεηα 

θαηαζθεπήο ησλ θηεξίσλ θαη ησλ ππνδνκψλ ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηα-
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ζηξνθψλ, φπσο ππξθαγηέο, ζεηζκνί, πιεκκχξεο, θαζψο θαη θαηά ηε δηέιεπζε 

θαη ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ (Beunen et al. 2007).  

Σπλεπψο, νη πεγέο ελεκέξσζεο, νη πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη νη ππν-

δνκέο απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ θαη ην 

είδνο ησλ επηζθεπηψλ ζηα Εζληθά Πάξθα θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο είλαη ζε-

καληηθή θαηά ην ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ γηα κηα απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε (Andrea et al. 2012). Η βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέ-

ρηζήο ηνπο, θαη επνκέλσο, ε κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ην εί-

δνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ηαθηηθά, 

εμαζθαιίδνληαο έηζη έλα είδνο ζπκκεηνρήο ησλ επηζθεπηψλ ζηηο απνθάζεηο 

ηεο Δηνίθεζεο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ (Αλδξεά θ.ά. 2011). 

 

Διεπεύνηζη ηυν σαπακηηπιζηικών ηυν επιζκεπηών 

Οη ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε Εζληθψλ Πάξθσλ κνηξάδνληαη κηα θνη-

λή επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

θαη ηαπηφρξνλα ηε δηάζεζε ησλ Εζληθψλ Πάξθσλ πξνο αλαςπρή θαη αλά-

πηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ (Cessford and Muhar 2003). Σχκθσλα κε ηνπο 

Cessford θαη Thomson (2002), νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο πξνζηαζίαο πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία κε ηνπο δεπηεξεχνληεο, φπσο είλαη ε αλαςπρή θαη 

νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. Πξνθεηκέλνπ νη δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο λα θαιχ-

πηνπλ απηφ ην κεγάιν εχξνο αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ, απαηηείηαη ν ζπλερήο 

έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηνλ 

ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ησλ κέηξσλ, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ θνλδπιίσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη, ηελ θαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ αμηνζέαησλ θαη ηε δηαηή-

ξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ, ηηο πξνηηκή-

ζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ επηξξνή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην θπζηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηελ 

επίζθεςε ζην Εζληθφ Πάξθν θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή (Cessford and Muhar 

2003). 

Η βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο εί-

λαη απαξαίηεηε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρηζήο ηνπο, θαη επνκέλσο, ε 

κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επη-

ζθεπηψλ ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ηαθηηθά (Αλδξεά θ.ά. 2011). Να 

ππνινγίδεηαη θαη ε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο πεξηνρέο απηέο, 

ην νξηαθφ, δειαδή, ζεκείν φπνπ επηπιένλ επηζθέπηεο ζα κπνξνχζαλ λα επη-

βαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ ή λα κεηψζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ππφινηπσλ ε-

πηζθεπηψλ. Σχκθσλα κε ηνλ Doswell (2002), ε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ ηνπ-

ξηζκνχ κπνξεί λα απμεζεί κέζα απφ ηνλ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ - πξνγξακ-

καηηζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε. Επίζεο, ε ιεηηνπξγία ησλ πξν-

ζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ σο ρψξσλ αλαςπρήο πξνυπνζέηεη ηελ ειαρηζην-
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πνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζην ρψξν, αθνχ πξψηα αμηνινγε-

ζνχλ απφ ηνπο επηζθέπηεο (Καξαληθφια θαη Τακπάθεο 2006). 

Η θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηζθεπηψλ ζε Εζληθά Πάξθα 

απνηειεί κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ αλά-

πηπμε θαη ηε ζπλέρηζε ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ. Η εμαγσγή ζπκπεξαζκά-

ησλ γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επη-

ζθεπηψλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα βάζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζα παξέρεη 

γλψζεηο θαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο. Τα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαιχηεξε νξ-

γάλσζε Εζληθψλ Πάξθσλ, ηε βειηίσζε ησλ παξνρψλ θαη ππνδνκψλ θαη γηα 

ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο (Αλδξεά θ.ά. 

2012γ). 

Σχκθσλα κε ηνλ Rolston (2002) ην θπζηθφ θάιινο κηαο πεξηνρήο ζπλ-

δέεηαη άξξεθηα κε ηε δεκηνπξγία ελφο ζπλαηζζεκαηηθνχ θαζήθνληνο ζηελ 

ςπρνινγία ηνπ επηζθέπηε, γηα λα πξνζηαηεπζεί ε πεξηνρή θαη λα ζπλερίζεη 

λα ππάξρεη. Σπλεπψο, ε ζηάζε ησλ επηζθεπηψλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο δηαρείξηζεο γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ησλ Εζληθψλ 

Πάξθσλ. 

Ωζηφζν, γηα λα ππάξμνπλ ζηξαηεγηθά ζρέδηα αλάπηπμεο θαη λα κπν-

ξνχλ λα εθαξκνζηνχλ, ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη αξρηθά ζηελ έξεπλα θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηζθεπηψλ 

(Watson et al. 2000). Η επίηεπμε ελφο ηέηνηνπ ζηφρνπ απαηηεί ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο επηζθέπηεο, φπσο νη αλάγθεο, νη πξνηηκήζεηο 

ηνπο, θαζψο θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν ζε κηα ζπγθεθξη-

κέλε πεξηνρή (Eagles 2002, Hendee and Dawson 2002). 

Εηδηθφηεξα, φηαλ εμεηάδνληαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ δχν ή πεξηζ-

ζφηεξσλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο κάιηζηα βξίζθνληαη ζε θν-

ληηλή γεσγξαθηθή απφζηαζε, θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ απφ απηή ηελ αιιειεπίδξαζε, θξίλεηαη αλαγθαίν λα εμεηάδνληαη 

ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία επηιέγνπλ νη επηζθέπηεο ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνπο 

πξννξηζκφ, ηελ θαηαλνκή ηνπο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο ηνπο (Cole and Daniel 2003), ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο 

απφ ηελ επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο ζρεηηθά 

κε ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζαλ (ηνπίν, ππνδνκέο, παξερφκελεο ππεξεζίεο) 

(Αλδξεά θ.ά. 2012δ, Αλδξεά θ.ά. 2013, Andrea et al. 2013b). Επίζεο, εμεηά-

δνληαο ηελ πξφζεζε ηνπο λα επηζθεθζνχλ γεηηνληθά Εζληθά Πάξθα ή άιιεο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ζπγθξίλνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο, δίδεηαη 

ε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ πξννξηζκψλ 

πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ σο δίθηπν, θαζψο θαη νη πξννπηηθέο γηα πεξαηηέ-

ξσ αλάπηπμε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ (Αλδξεά θ.ά. 2012γ). 
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Μέρξη ηα ηειεπηαία ρξφληα θίλεηξν γηα ηελ εγθαηάζηαζε νξγαλσκέλνπ 

πιαηζίνπ κεραληζκψλ κε ζηφρν κεηξήζεηο θαη έιεγρν ζηα Εζληθά Πάξθα 

απνηεινχζε ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε δεκηνπξγία θαηαιφγσλ απν-

γξαθήο κε βάζε ηελ παξαηήξεζε, αθελφο ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο 

θη αθεηέξνπ ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ελψ ν έιεγρνο ησλ επηζθεπηψλ είρε κη-

θξφηεξε απήρεζε ζε εξεπλεηηθφ πεδίν. Γηα απηφλ ην ιφγν νη εηδηθνί ζε ζέ-

καηα ελέγσος και μέηπηζηρ επιζκεπηών είλαη αθφκε εμαηξεηηθά ιίγνη ζηνλ 

αξηζκφ ηνπο. Σε αξθεηέο ρψξεο, σο κέηξν αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

απηνχ πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε Φνξείο Δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκε-

λσλ πεξηνρψλ, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη δεπηεξνγελή ζηνηρεία απφ δηάθνξεο 

έξεπλεο σο εξγαιεία δηαρείξηζεο (Arnberger and Brandenburg 2001). 

Ωζηφζν, ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο επηζθέπηεο, θα-

ζψο θαη ε ζχγθξηζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ, ζπληζηνχλ ηδηαηηέξσο 

ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο 

ησλ Εζληθψλ Πάξθσλ. Εηδηθφηεξα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βαζηθφ 

πιαίζην, πάλσ ζην νπνίν ζα βαζίδεηαη ν ζρεδηαζκφο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

ζα θαζνξίδνληαη λέα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ επηζθεπηψλ, 

ελψ, εμάιινπ, ζα νξγαλψλεηαη απνηειεζκαηηθά ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ Πάξθσλ. Επηπιένλ, ράξε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξα-

ζηεξηφηεηεο ζα αμηνινγνχληαη νη επηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη νη πξννπηη-

θέο γηα λέεο πνιηηηθέο αλάπηπμεο γχξσ απφ ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο 

(Hornback and Eagles 1998, Wardell and Moore 2004). 

Επίζεο, ζα πξέπεη λα πξνσζείηαη ε δηαδηθαζία γηα ζπιινγή, ζχγθξηζε 

θαη ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ ειέγρνπ θαη κέηξεζεο ησλ επηζθεπηψλ, ψ-

ζηε λα δεκηνπξγνχληαη επθαηξίεο γηα ζχλζεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψ-

ζεσλ θαη παξαδεηγκάησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο ππεχ-

ζπλνπο δηαρείξηζεο ησλ Εζληθψλ Πάξθσλ, ζηα πιαίζηα ελφο απνηειεζκαηη-

θφηεξνπ ζρεδηαζκνχ (Αλδξεά θ.ά. 2013). 

Η δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα παξέρεη αθξηβείο θαη αμηφ-

πηζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ επηζθεπηψλ ζηα 

Εζληθά Πάξθα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηηο ζηξαηεγηθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ λεπξαιγηθψλ ρψξσλ. 

Σηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηαπηφ-

ρξνλα ε ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ (Manning 2008). Επίζεο, κέζα απφ 

ηνλ έιεγρν ησλ επηζθεπηψλ αμηνινγνχληαη θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Τέ-

ηνηνπ είδνπο κεηξήζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηηο κεηξήζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ έληαζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο, κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαηάξαμε 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ή αθφκε θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο 

επίδξαζεο ηνπ ηνπξηζκνχ (Eagles and McCool 2002). 
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Υπάξρνπλ Εζληθά Πάξθα πνπ θηινμελνχλ εηεζίσο κέρξη θαη 3,5 εθα-

ηνκκχξηα επηζθέπηεο (National Park Service 2008), κε ραξαθηεξηζηηθφ πα-

ξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε ηνπ Εζληθνχ Πάξθνπ Yosemite ζηελ Καιηθφξληα 

ησλ Η.Π.Α., φπνπ ν έιεγρνο κέηξεζεο ησλ επηζθεπηψλ απνηειεί δσηηθήο 

ζεκαζίαο δηαδηθαζία ηφζν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ 

νηθνζπζηήκαηνο φζν θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ, κε 

άκεζε επηδίσμε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ (Petterbone et al. 2010). 

Οη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ην ζρεδηαζκφ, ηνλ 

θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηηο ππνδνκέο θαη ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο, ζπζρεηηζκνχο κε ηα επίπεδα ρξήζεο ππνδνκψλ θαη 

ππεξεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θνηλσληθέο θαη θπζηθέο επηδξάζεηο, θαζψο 

θαη κέηξα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ επηζθεπηψλ 

(Loomis 2000). Ο εληνπηζκφο ζεκείσλ ζπλσζηηζκνχ κέζα ζην Πάξθν θαη ε 

δηαπίζησζε ησλ επηδξάζεψλ ηνπο απνηεινχλ, επίζεο, κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Οπζηαζηηθά, εμεηάδεηαη ε πξννπηηθή γηα λέεο παξνρέο θαη ππνδνκέο, λέεο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη κνλνπαηηψλ 

(Lynch et al. 2002) θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ κέζσλ κεηαθνξάο (Cole and Daniel 

2003). 

Σηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ηηο παξεκβάζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ αιιά θαη γηα ηηο επηδξά-

ζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζε απηνχο, είλαη ζεκαληηθφ λα νξγαλψλεηαη απνηειε-

ζκαηηθά ε θαηαλνκή ηνπ ππεχζπλνπ πξνζσπηθνχ (Petterbone et al. 2010). 

Επίζεο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ θπζη-

θψλ νηθνηφπσλ ζε θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν (Cessford 

and Muhar 2003). 

Ελδερνκέλσο ηα δεδνκέλα ηεο θαηακέηξεζεο επηζθεπηψλ λα ζπλεηζθέ-

ξνπλ θαηά έλα κέξνο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο (Watson et 

al. 2000, AALC 1994) θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ. Ταπηφρξνλα, 

φκσο, πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο επηζθέ-

πηεο θαη ηηο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Η αμηνπηζηία θαη ε ζσζηή επεμεξγαζία ησλ δεδν-

κέλσλ ζπλδένληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα δηαδηθαζηψλ, φπσο ν ζρεδηα-

ζκφο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ επηζθεπηψλ, ε αμηνιφγεζε γηα ηηο επηδξάζεηο 

ηεο επηζθεςηκφηεηαο, φπσο επίζεο ε θέξνπζα ηθαλφηεηα κηαο πξνζηαηεπφ-

κελεο πεξηνρήο θαη ζε επξχηεξε θιίκαθα, ε δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ θαη 

νη πνιηηηθέο αλάπηπμεο ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ (Cessford and Muhar 

2003). 

Η ζςλλογή ηυν δεδομένυν ελέγσος και μέηπηζηρ επιζκεπηών ζπλη-

ζηά κηα πεξίπινθε δηαδηθαζία, θαζψο ηα Εζληθά Πάξθα κπνξεί λα είλαη α-

πνκνλσκέλεο πεξηνρέο κε πεξηνξηζκέλν νδηθφ δίθηπν, πνιιά ζεκεία πξφ-
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ζβαζεο (εηζφδνπ - εμφδνπ) θαη κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο πξφζζεηεο ε-

πηβάξπλζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ γηα ηηο αλάγθεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεη-

ηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ (Cessford and Muhar 2003). Επηπιένλ, 

θαηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα εμαηηίαο ησλ 

ειιείςεσλ ζε πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα απαζρνιεζεί θπξίσο ζε 

έξεπλεο πεδίνπ. Επίζεο, ζηα Εζληθά Πάξθα πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε κεγάια 

αζηηθά θέληξα παξαηεξείηαη έληνλε επηζθεςηκφηεηα θαη απφ ηνλ ηνπηθφ 

πιεζπζκφ. Σπλεπψο, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξνθχπηεη ε δπζθνιία δηαρσξη-

ζκνχ ησλ γεγελψλ θαηνίθσλ απφ ηνπο επηζθέπηεο (Αλδξεά θ.ά. 2013). 

Οη ππεχζπλνη δηαρείξηζεο Εζληθψλ Πάξθσλ εθαξκφδνπλ δηάθνξεο ηε-

ρληθέο θαη κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο γηα ηε κέηξεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ε-

πηζθεπηψλ, ελψ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζπλδπαζκνχο κεζφδσλ, αλάινγα 

κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο πνπ εμεηάδνπλ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

θάζε Πάξθνπ. Σε γεληθέο γξακκέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο ηχπνπο, φπσο ε 

άκεζε παξαηήξεζε, ε θαηακέηξεζε επί ηφπνπ, νη εγγξαθέο / θαηαρσξήζεηο 

επίζθεςεο θαη νη επαγσγηθέο θαηακεηξήζεηο (Cessford and Muhar 2003). 

Η άκεζε παξαηήξεζε απαηηεί ζρεηηθά πςειφ θφζηνο δηεμαγσγήο, πξν-

υπνζέηεη ηελ χπαξμε πξνζσπηθνχ κε ηελ ηδηφηεηα ησλ παξαηεξεηψλ ζε ζπ-

γθεθξηκέλα αμηνζέαηα (Murphy 1992, Keul and Κühberger 1997) θαη δηα-

θξίλεηαη ζηηο κεζφδνπο παξαηεξεηψλ πεδίνπ, ζηε βηληενζθφπεζε θαη ζηελ 

απηφκαηε αλίρλεπζε απφ απνκαθξπζκέλα ζεκεία. Οη παξαηεξήζεηο πεδίνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ επί ηφπνπ θαηαγξαθή ησλ επηζθεπηψλ πνπ πξαγκαην-

πνηνχλ πεξηπιαλήζεηο κέζα ζην Πάξθν απφ πξνζσπηθφ πνπ είλαη εγθαηε-

ζηεκέλν ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία κέζσ κέηξεζεο ή θαηαγξαθήο ηνπο κε εγ-

γξαθή ζε θάπνην ςεθηαθφ αξρείν. Η κέζνδνο θαηακέηξεζεο, κε βηληενζθφ-

πεζε ή θσηνγξάθεζε, πξαγκαηνπνηείηαη, επίζεο, κε ηελ ηνπνζέηεζε πξν-

ζσπηθνχ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία θαηά ηελ επηζηξνθή ησλ επηζθεπηψλ απφ 

θάπνηα πεξηήγεζε ή θαηά ηε κεηάβαζή ηνπο ζηε βάζε αθεηεξίαο (Hornback 

and Eagles 1998, Watson et al. 2000). Επίζεο, ε απηφκαηε αλίρλεπζε απφ 

απνκαθξπζκέλα ζεκεία πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο απφ αεξνθσηνγξαθίεο 

κέζσ αεξνπιάλσλ ή δνξπθφξσλ (Cessford and Muhar 2003). 

Η θαηακέηξεζε επί ηφπνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηνπ αλαγθαίνπ ηε-

ρλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα 

κπνξεί λα απνθσδηθνπνηήζεη ηα δεδνκέλα θαη είλαη ε ζρεηηθά πην αλέμνδε 

απφ ηηο κεζφδνπο άκεζεο παξαηήξεζεο. Πεξηιακβάλεη ηηο εμήο κεζφδνπο: 

κεραληθή, πίεζεο, ζεηζκηθή θαη θξαδαζκψλ / ηαιάλησζεο, ελεξγή νπηηθή, 

παζεηηθή νπηηθή, καγλεηηθήο απηφκαηεο αλίρλεπζεο θαη απηφκαηεο αλί-

ρλεπζεο κε κηθξνθχκαηα (Cope et al. 2000). Η επί ηφπνπ θαηακέηξεζε γίλε-

ηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε κηθξνζθνπηθψλ ζπζθεπψλ άιινηε ζε εκθαλή ζεκεία, 

φπνπ θαη ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηλφκελα βαλδαιηζκνχ, θαη άιινηε κε 

ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζεκεία πνπ δελ είλαη επδηάθξηηα. Η κέζνδνο ηεο πί-
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εζεο απνηειεί ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα κε ηελ νπνία νη ζπζθεπέο πνπ δίλνπλ 

ην εξέζηζκα ηνπνζεηνχληαη θάησ απφ ην έδαθνο θαη ελεξγνπνηνχληαη κε ηελ 

άζθεζε πίεζεο. 

Κχξηα κεηνλεθηήκαηα ησλ πεξηζζνηέξσλ κεζφδσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ εί-

λαη φηη κπνξεί λα θαηακεηξνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπ Πάξθνπ αιιά θαη είδε ηεο 

παλίδαο (ελεξγνπνίεζε αηζζεηήξσλ κε ην πέξαζκα). Επίζεο, νη θπζηθέο 

θζνξέο θαη αιινηψζεηο πνπ πθίζηαληαη κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ αθξίβεηα 

ηεο θαηακέηξεζεο, ελψ θαη ζηελ πεξίπησζε θάπνησλ κεζφδσλ, φπσο απηέο 

ηεο καγλεηηθήο απηφκαηεο αλίρλεπζεο θαη απηφκαηεο αλίρλεπζεο κε κηθξν-

θχκαηα (εληνπίδνπλ νρήκαηα θαη αληρλεχνπλ ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ α-

ληίζηνηρα), ηα φξγαλα θαηακέηξεζεο είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηα. Τα ηειεπ-

ηαία ρξφληα γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ βη-

ληενζθφπεζεο, ςεθηνπνίεζεο εηθφλσλ θαη ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο, γηα θα-

ιχηεξα απνηειέζκαηα θαη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηηο κεηξήζεηο, θαζψο 

επίζεο θαη γηα έιεγρν ησλ επηζθεπηψλ (Kammler and Schernewski 2004, 

Guillen et al. 2008). 

Η κέζνδνο ηεο εγγξαθήο / θαηαρψξεζεο επίζθεςεο βαζίδεηαη ζηελ θα-

ηακέηξεζε ηεο έθδνζεο έγγξαθσλ αδεηψλ πξφζβαζεο ησλ επηζθεπηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζην Πάξθν (πνπ πξναπαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε απηά) ή ζηα αξρεία πνπ θξαηνχλ νη ππεχζπλνη ησλ Πάξθσλ σο 

έλα είδνο κεηξψνπ / πξσηνθφιινπ γηα ηνπο επηζθέπηεο. Η κέζνδνο απηή 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ επηζθεπηψλ θαη απνδεη-

θηηθά ηηκνιφγηα εμφδσλ ηνπ θαζελφο απφ απηνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα αληί-

ηηκν εηζφδνπ (αλ πξνβιέπεηαη), αληίηηκν ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

νξγαλψλνληαη απφ ην Φνξέα Δηαρείξηζεο (εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο θαηά κή-

θνο ιηκλψλ ή πνηακψλ) ή θαη απνδεηθηηθά εμφδσλ ησλ επηζθεπηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Επίζεο, ηα 

κεηξψα επηζθέςεσλ κπνξεί λα πξνέξρνληαη θαη απφ θαηαγξαθέο εζεινληψλ 

ζηα βηβιία εληππψζεσλ επηζθεπηψλ (Watson et al. 2000). 

Τέινο, νη επαγσγηθέο κέζνδνη θαηακέηξεζεο επηζθεπηψλ ρξεζηκνπνη-

νχλ θαηακεηξήζεηο άιισλ δεδνκέλσλ θαηά ηηο νπνίεο νπζηαζηηθά γίλνληαη 

πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ηνλ επηζθεπηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηά-

θνξα αμηνζέαηα. Οη κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδεηθηηθέο θαηακεηξήζεηο 

θαη ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπκπιεξσ-

καηηθφ κέζν γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη αθξίβεηαο ησλ ππφ-

ινηπσλ κεζφδσλ θαηακέηξεζεο (Cessford and Muhar 2003). 

Σηηο ελδεηθηηθέο θαηακεηξήζεηο κπνξεί λα γίλεηαη θαηακέηξεζε ζηνη-

ρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε επηζθεπηψλ, φπσο παξαδείγκαηνο ρά-

ξηλ απνξξίκκαηα, ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο θαη ηεο βιάζηεζεο, θαηακεηξή-

ζεηο ησλ νρεκάησλ ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο (Cessford and Muhar 2003). 

Σε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ζηφρνο είλαη ν έιεγρνο ηεο ελδνθηλεηηθφηεηαο 
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θαη ηεο επηινγήο ζπγθεθξηκέλεο πνξείαο κέζα ζε Εζληθά Πάξθα, ρξεζηκν-

πνηνχληαη θαη ηερλνινγίεο GPS- global positioning systems (Orellana et al. 

2011, Wolf et al. 2012). Πνιιέο θνξέο δηεμάγνληαη έξεπλεο «ρακειήο - π-

ςειήο» επηζθεςηκφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλα αμηνζέαηα θαη θπζηθνχο νηθνηφ-

πνπο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ ηφζν ε θέξνπζα ηθαλφηεηα φζν θαη νη 

επηδξάζεηο ηνπ ζπλσζηηζκνχ πνπ δέρνληαη (Wolf et al. 2012). 

 

Δςναηόηηηερ εθαπμογήρ ηυν μεθόδυν ελέγσος και μέηπηζηρ ηυν επι-

ζκεπηών 

Τα Εζληθά Πάξθα πξνζθέξνπλ πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ γηα απφιαπζε 

ηεο θχζεο θαη πνιιέο επθαηξίεο γηα αλαςπρή, ελψ παξάιιεια θαίλεηαη λα 

γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν δεκνθηιείο ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί. Σχκ-

θσλα κε ηνπο Obua θαη Harding (1996), ε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνπο ε-

πηζθέπηεο θαη ηα αμηνζέαηα πνπ ηνπο πξνζειθχνπλ παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν 

ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ρψξσλ αλαςπρήο. Γηα ηελ αλάπηπμε πνιη-

ηηθψλ απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο είλαη αλαγθαίν 

λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο επηζθέπηεο. 

Οη Φνξείο Δηαρείξηζεο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο έιεγ-

ρνπ κέηξεζεο επηζθεπηψλ, αλάινγα κε ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη 

αλαγθαίν λα ζπιιέμνπλ, ηα κνληέια ρξήζεο ησλ επηζθεπηψλ, ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αμηνζέαησλ, ηηο ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πφ-

ξνπο πνπ είλαη ζηε δηάζεζή ηνπο, θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο απφ πιεπξάο 

πξνζσπηθνχ (Cessford and Muhar 2003). Όιεο νη κέζνδνη παξνπζηάδνπλ 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, γηα απηφ θαη ε ηειηθή επηινγή ηεο κεζφ-

δνπ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε κέηξεζε 

ησλ επηζθεπηψλ ζα πξέπεη λα δεζκεχεηαη κεηαμχ ηεο επηζπκεηήο αθξίβεηαο 

ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ πξαθηηθψλ δπλαηνηήησλ κέηξεζεο. Τν γεγνλφο 

απηφ πξνυπνζέηεη ηε δηαζαθήληζε κεηαμχ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αληηθεηκελη-

θψλ ζηφρσλ ζρεηηθά κε ηηο κεηξήζεηο ησλ επηζθεπηψλ (Wolf et al. 2012). 

Επίζεο, νη δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο θάιπςεο θαη απνηειεζκαηηθφηε-

ηαο ησλ κεζφδσλ θαζηζηνχλ αλαγθαίν λα γίλεηαη ζπλδπαζκφο ηνπο, θαηά 

ηξφπν ηέηνην ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη δηαρεηξηζηηθνί ζηφρνη. Σχκθσλα κε 

ηνπο Cessford θαη Muhar (2003), ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή απηνχ ηνπ ζπλδπαζκνχ, φπσο ιφγνπ ράξε ηα κν-

ληέια ρξήζεο επηζθεπηψλ θαη ε δηαλνκή ηνπο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, ην 

θπζηθφ ππφβαζξν, νη απαηηήζεηο βαζκνλφκεζεο - ηαμηλφκεζεο ησλ δεδνκέ-

λσλ, θαζψο αθφκε θαη ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε νξγάλσζε ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ. 

Τα κνληέια ρξήζεο επηζθεπηψλ θαη ε δηαλνκή ηνπο ζην ρψξν θαη ζην 

ρξφλν ζρεηίδνληαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο 

νπνίεο αζρνινχληαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα γθξνππ ζρεηίδνληαη, επίζεο, κε ηνλ 
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αξηζκφ ηνπο, θαζψο θαη κε ηηο πεξηνρέο πνπ επηζθέπηνληαη, αιιά θαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ ζε απηέο. Επνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

πξνζδηνξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηα ζεκεία φπνπ ζα δηεμαρζνχλ νη κεηξή-

ζεηο, φπσο θεληξηθνί δξφκνη, ζέζεηο ζηάζκεπζεο, ζεκεία εηζφδνπ - εμφδνπ. 

Επίζεο, ηα Κέληξα Ελεκέξσζεο θαη νη μελψλεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

ζεκαληηθά ζεκεία γηα ηε κέηξεζε ησλ επηζθεπηψλ (Αλδξεά θ.ά. 2013). 

Σχκθσλα κε ηνπο Cessford θαη Muhar (2003), ππάξρνπλ θαη πεξηπηψ-

ζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη επηζθέπηεο επηιέγνπλ λα επηζθεθζνχλ πην απνκνλσ-

κέλα κέξε κέζα ζην Πάξθν, φπνπ είλαη πξαθηηθά δχζθνιν κέζσ ησλ κεζφ-

δσλ κέηξεζεο λα θαηαγξαθνχλ νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη επηζθεπηψλ (πεξηπα-

ηεηέο ή πνδειάηεο). Τν θαηλφκελν αληηκεησπίδεηαη κε πεξηνδηθέο παξαηε-

ξήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπο κε ηηο ππφινηπεο 

κεζφδνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί θάπνην αζθαιέο ζπκπέξαζκα. Επίζεο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ θαη κέηξεζεο επηζθεπηψλ 

θαηά κήθνο κεγάισλ εθηάζεσλ κέζα ζηα φξηα Εζληθψλ Πάξθσλ άιια θαη 

δηα κέζνπ ελφο δηθηχνπ Εζληθψλ Πάξθσλ ή πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Οη 

πεξηνρέο κε βάζε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα νξγαλψλεηαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ 

θαη κέηξεζεο ησλ επηζθεπηψλ είλαη αλαγθαίν λα επηιέγνληαη θαηά πξνηε-

ξαηφηεηα σο ζέζεηο ηδηαίηεξνπ δηαρεηξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, είηε σο ζέζεηο 

πνπ ζεσξνχληαη αληηπξνζσπεπηηθέο (AALC 1995).  

Επίζεο, ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ ζα επηιερζεί γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδν-

κέλσλ είλαη ζεκαληηθή, φπσο εμάιινπ θαη ε δηάξθεηά ηεο, θαη ζα πξέπεη λα 

είλαη θαηά ην κέγηζην δπλαηφλ αληηπξνζσπεπηηθή σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Πάξθνπ καθξνπξφζεζκα. Επηπιένλ, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ην θπζηθφ ππφβαζξν, θαζψο ε ηνπνζέ-

ηεζε ζπζθεπψλ κέηξεζεο ζε θάπνηα ζηαζεξά ζεκεία επεξεάδεηαη απφ ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. Η πγξαζία θαίλεηαη λα απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ παξά-

γνληα γηα ηε δηάβξσζε ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ζπζθεπψλ κέηξεζεο, επεηδή ζε ζπλδπαζκφ 

κε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πξνθαιεί ζνβαξέο δεκηέο ζηελ εζσηεξηθή δνκή 

ησλ νξγάλσλ. Επίζεο, νη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πξνθαινχλ κείσζε ζηε 

δηάξθεηα δσήο ησλ κπαηαξηψλ, ελψ νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο κπνξεί λα πξν-

θαιέζνπλ παξακνξθψζεηο θαη αιινηψζεηο ζηηο βάζεηο φπνπ ζηεξίδνληαη ηα 

φξγαλα κέηξεζεο. Σπρλφ θαηλφκελν, επίζεο, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζπ-

ζθεπέο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε εκθαλή ζεκεία πθίζηαληαη βαλδαιη-

ζκνχο θαη θαηαζηξνθέο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο επηζθέπηεο. Η ηνπνζέηεζε ησλ 

νξγάλσλ κέηξεζεο ζε εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απαηηεί λα είλαη αλζεθηηθά 

ζηελ πγξαζία, δηαθξηηηθά ηνπνζεηεκέλα, λα είλαη γεξέο θαηαζθεπέο θαη λα 

απαξηίδνληαη απφ απνζπψκελα κέξε, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθνξά 

θαη ε επαλαηνπνζέηεζή ηνπο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία (Cessford and Muhar 

2003). 
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Μεηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, αθνινπζεί ε βαζκνλφκεζε -

ηαμηλφκεζή ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ αξρηθψλ κεηξήζεσλ θαη 

ηελ εξκελεία ηνπο ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη ζπληζηά βαζηθφ ζηνηρείν κη-

αο απνηειεζκαηηθήο πξνζέγγηζεο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ επηζθεπηψλ. 

Ωζηφζν, ε ρξήζε θάπνησλ κεζφδσλ ελδέρεηαη λα παξάγεη ζθάικαηα ζηηο 

πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο (Lindsey et al. 2006, Bates et al. 2007). 

Εηδηθφηεξα, νη κέζνδνη ηεο άκεζεο παξαηήξεζεο, ελψ είλαη εμαηξεηηθά 

αμηφπηζηεο φζνλ αθνξά ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ, είλαη δχζθν-

ιν λα εθαξκνζηνχλ ζε κεγάιε θιίκαθα, θαζψο πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε 

ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ. Η δηαδεδνκέλε ρξήζε ησλ πεξηζζνηέξσλ ζπ-

ζθεπψλ κέηξεζεο ζπλδέεηαη κε πιεζψξα ζθαικάησλ θαηακέηξεζεο πνπ 

πνιιέο θνξέο νθείινληαη ζηε κνξθνινγία ησλ ζεκείσλ ηνπνζέηεζήο ηνπο 

(Petterbone et al. 2010) ή αθφκε θαη ζηηο ελαιιαγέο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ 

(Vaske et al. 2008). Γηα παξάδεηγκα ζθάικαηα απφ ηηο κεηξήζεηο κε δέζκε 

θσηφο κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ θίλεζε εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο, αι-

ιά αθφκε θαη απφ θηλήζεηο ηνπ θπιιψκαηνο ησλ δέληξσλ, εμαηηίαο ηνπ αλέ-

κνπ (Cessford and Muhar 2003). 

Σηελ παζεηηθή νπηηθή κέζνδν, ζθάικαηα κέηξεζεο πξνθχπηνπλ, φηαλ 

ππάξρεη έληνλνο ζπλσζηηζκφο απφ ην πέξαζκα ησλ επηζθεπηψλ, αιιά θαη 

φηαλ πεξλνχλ επηζθέπηεο κε πνιχ αλνηρηφρξσκν ή ζθνπξφρξσκν ρξσκαηη-

ζκφ έλδπζεο ζε ζρέζε κε ην ζθεληθφ (Gasvoda 1999). Σε απηέο ηηο πεξη-

πηψζεηο, αλ θαη ε χπαξμε ζθαικάησλ είλαη αλαπφθεπθηε, θξίλεηαη αλαγθαίν 

λα εθαξκνζηνχλ δηνξζψζεηο ζθαικάησλ κε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαη 

ηελ πινπνίεζε δηαζηξψζεσο ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε ρξήζε βνεζεηηθψλ 

κεζφδσλ θαηακέηξεζεο. Απηέο κπνξεί λα είλαη ζπλεληεχμεηο, επαγσγηθέο - 

ζπκπεξαζκαηηθέο κέζνδνη (Muhar 2001) θαη εθαξκνγή ζηξσκαηνπνηεκέλεο 

δεηγκαηνιεςίαο (Gregorie and Buyhoff 1999, English et al. 2001). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΚΑΙ 

ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΟΡΓΑΝΩΔΙ 
 
 

 

 

Με θσβερλεηηθές περηβαιιοληηθές οργαλώζεης 

Οη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο απνηεινχλ κηα κνξθή εθπξνζψπεζεο 

ησλ πνιηηψλ, είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ θπβέξλεζε, ηα πνιηηηθά θφκκαηα 

θαη γεληθφηεξα απφ θάζε κνξθή Γηνίθεζεο, δηαζέηνπλ θαηαζηαηηθφ θαηνρχ-

ξσζεο κεηά απφ ηδησηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ ίδξπζή ηνπο (Αλζφπνπινο 

2002), κε δηαθξηηφ λνκηθφ ραξαθηήξα θαη έρνπλ σο ζηφρν ηνπο ην θνηλφ θα-

ιφ (Clark 1998, DeMars 2005). 

Όπσο ζεκεηψλεη ν Young (2000), ζηηο ΜΚΟ κπνξεί λα εληάζζνληαη 

νξγαληζκνί κε θξαηηθνί ή κε θεξδνζθνπηθνί, ηνπο νπνίνπο ζπλζέηνπλ θπξί-

σο εζεινληέο θαη εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. Οη κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο κπνξεί λα αλαπηχζζνπλ δηεζλή δξάζε, εμππεξεηψληαο αλάγθεο 

αλζξσπηζηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο νη „„Γηαηξνί ρσξίο ζχλνξα‟‟, λα αλαπηχζ-

ζνπλ δηεζλή δξάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε παγθφζκησλ πξνβιεκάησλ, δεκη-

νπξγψληαο παξαξηήκαηα ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη έρνληαο θνηλφ δίθηπν δξά-

ζεο (DeMars 2005) φπσο νη WWF, Greenpeace, ή λα απνηεινχλ εζληθέο ή 

ηνπηθέο νξγαλψζεηο κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηνπηθψλ ή εζληθψλ πξνβιε-

κάησλ, φπσο νη νξγαλψζεηο „„Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία‟‟, „„Αξ-

θηνχξνο‟‟, „„Γίθηπν Μεζφγεηνο S.O.S.‟‟ ζηελ Διιάδα.  

Οη δξάζεηο ηεο θάζε νξγάλσζεο θαζνξίδνληαη κε βάζε ην θαηαζηαηηθφ 

θαη ην θαζεζηψο ηνπο θαη έρνπλ σο ζηφρν ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξν-

βιεκάησλ, ελψ παξάιιεια πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο θάζε πεξηνρήο 

(Μπίκπα 2009). Δπίζεο, θαηά ηνλ Fisher (1997) νη κε θπβεξλεηηθέο νξγα-

λψζεηο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε αλήθνπλ θάπνηεο νξγα-

λσκέλεο νκάδεο είηε ζε εζληθφ είηε ζε δηεζλέο επίπεδν ησλ νπνίσλ νη δξά-

ζεηο ζπλεηζθέξνπλ ζην θνηλφ θαιφ, ρσξίο νη ίδηεο λα ιακβάλνπλ θάπνην 

θέξδνο, θαη ζε κία δεχηεξε, φπνπ ηα κέιε δε δεζκεχνληαη ζε θάπνην λνκηθφ 

θαζεζηψο θαη νη δξάζεηο ηνπο έρνπλ πεξηζζφηεξν εζεινληηθφ ραξαθηήξα.  
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Όζνλ αθνξά ζηελ αλάκημή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληη-

θψλ απνθάζεσλ, νη ζπλεξγαζίεο κε κε θπβεξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο νξγα-

λψζεηο είλαη ζεκαληηθφ λα επηδηψθνληαη, θαζψο αληηπξνζσπεχνπλ κηα βει-

ηησκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληη-

θψλ πξνβιεκάησλ θαη ην ζρεδηαζκφ πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο (Gibson et 

al. 2000, Wondolleck and Yaffe 2000, Brick et al. 2001). Δπίζεο, έρνπλ σο 

ζηφρν λα ελεκεξψζνπλ θαη λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ην επξχ θνηλφ γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο επίιπζεο ησλ ζνβαξψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ 

(Piperopoulos and Tsantopoulos 2006).  

Οη ΜΚΟ επηηεινχλ ζεκαληηθφ έξγν ζηελ θνηλσλία, αλαιακβάλνληαο 

δξάζεηο θνηλσληθνχ ή πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα (Speckbacher 2003). 

Παξά ην φηη ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε 

θάζε ρψξαο, σζηφζν κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπο δηεπθνιχλνληαη νη ζρέζεηο 

κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη θνηλσλίαο, αιιά θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ Τπνπξ-

γείσλ θαη νξγαληζκψλ (Calado et al. 2012). Δπνκέλσο, πέξα απφ ηνλ έιεγρν 

γηα ηελ απφδνζε Κνηλσληθήο Δπζχλεο απφ δηάθνξνπο θνξείο ή Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο απφ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζα πξέπεη θαη νη ίδηεο νη 

ΜΚΟ λα δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (Edwards 2004, 

Papaspyropoulos et al. 2012) ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Κάηη ηέηνην κπν-

ξεί λα κεηαθξάδεηαη ζε δηαθάλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ άιια θαη σο α-

κνηβαία Κνηλσληθή Δπζχλε κεηαμχ ησλ ΜΚΟ (Gray et al. 2006). Μφλνλ έ-

ηζη ζα κπνξνχλ λα απνηεινχλ έλα αλεμάξηεην φξγαλν πνπ ζα ζπλδέεηαη άξ-

ξεθηα κε ηελ Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ. 

 

Περηβαιιοληηθά δεηήκαηα θαη ΜΚΠΟ - Ιζηορηθή Αλαδροκή 

Ζ έληνλε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε πνπ έγηλε θάηη πεξηζζφηεξν απφ 

αηζζεηή ζηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζπλέβαιιε δξαζηηθά ζηε δεκηνπξγία πε-

ξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, θαζψο θαη ζηελ απαίηεζε ησλ πνιηηψλ γηα ε-

θαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη 

είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Κηλήκαηνο ηνπ 

20
νπ

 αηψλα (Keene and Pullin 2011). Σν θίλεκα απηφ εμειίρζεθε θαη εκθα-

λίζηεθαλ νη πξψηεο πεξηβαιινληηθέο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ζηνρεχν-

ληαο ζην θνηλφ θαιφ. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο Fiorino (2001) θαη Durant 

θ.ά. (2004), ε δεκηνπξγία ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλήκαηνο εληνπίδεηαη πνιχ 

παιαηφηεξα, γχξσ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, κε ηελ ςήθηζε λνκν-

ζρεδίσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηε δεκη-

νπξγία νξγαλψζεσλ πνπ ζπληφληδαλ εθζηξαηείεο ζρεηηθά κε ηελ ελίζρπζε 

ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πγεία θαη ηε δηαθχιαμε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

ηελ αξρή ηεο επφκελεο δεθαεηίαο ε ζπκκεηνρή ησλ ΜΚΠΟ ζε δηεζλή 

ζπλέδξηα γηα ην πεξηβάιινλ έγηλε έληνλα αηζζεηή. πγθεθξηκέλα, ην 1972 

ζην πλέδξην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ ηνπ Αλζξψπνπ πνπ 
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πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ηνθρφικε, πήξαλ κέξνο 250 εθπξφζσπνη ΜΚΠΟ, 

κεηαθέξνληαο ηερλνγλσζία, απφςεηο, γλψζεηο θαη αμίεο, ζέηνληαο ηελ πξψηε 

βάζε γηα ηνπο θαλφλεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο απνθάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ, 

θαζψο θαη ζπκκεηέρνληαο ζε παξάιιεια θφξνπκ, ηα νπνία είραλ ζρεδηαζηεί 

γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα ζηηο ίδηεο ηηο ΜΚΠΟ ζε παγθφ-

ζκηα θιίκαθα (Betsill and Corell 2008).  

ηηο δηαζθέςεηο γηα ην πεξηβάιινλ πνπ αθνινχζεζαλ ζηα επφκελα έηε 

αλαγλσξίζηεθε αθφκε πεξηζζφηεξν ν ξφινο ησλ ΜΚΠΟ. Σν 1992 ζηε Γηά-

ζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν, ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 1400 

ΜΚΠΟ, ελψ ζην παξάιιειν Γηεζλέο Φφξνπκ ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 25.000 

άηνκα απφ 167 ρψξεο, πξνσζψληαο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο θαη ελαιιαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο κεηαμχ ησλ ΜΚΠΟ (Kakabadse and Burns 1994, Morphet 

1996, Dodds 2001). 

ηε Γηάζθεςε ηνπ Ρίν έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά επηηεχγκαηα ζηνλ ην-

κέα ηνπ πεξηβάιινληνο, ε Agenda 21, αλαγλψξηζε πιένλ θαη επίζεκα ην ξφ-

ιν ησλ ΜΚΠΟ σο ζεκαληηθψλ ζπλεξγαηψλ ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψ-

λα γηα βηψζηκε αλάπηπμε (Betsill and Corell 2008). 

ηε ζπλέρεηα, ην 2002 ζηε χλνδν Κνξπθήο γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε 

ζην Γηνράλεζκπνχξγθ πάλσ απφ 3.200 νξγαληζκνί εμνπζηνδνηήζεθαλ απφ 

ηελ χλνδν γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ζηφρν ηε βηψζηκε αλάπηπμε, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη ΜΚΠΟ θαηείραλ ηνλ θπξίαξρν ξφιν (Gutman 2003, 

Speth 2003). χκθσλα κε ηνλ Reed (1997), ε αικαηψδεο αλάπηπμε θαη ην 

έληνλν αζηηθφ πεξηβάιινλ ζηηο κεγάιεο πφιεηο ζε φιν ηνλ θφζκν νδήγεζαλ 

ζηαδηαθά ζηελ απαίηεζε γηα ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ θαη πξνγξακκάησλ κε 

ζηφρν ηελ παξνρή πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αλαςπρήο γηα 

ηνπο πνιίηεο, ν νπνίνο πεξηιάκβαλε ηελ αλάκεημε ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Οξγαλψζεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ 

απνθάζεσλ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ, ππήξμαλ ζπνπδαίεο αιια-

γέο, θαζψο αξρηθά ζηεξίρζεθαλ ζε πξνζσπηθέο θξίζεηο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ε 

επηζηεκνληθή έξεπλα απέδεημε φηη ε νκνθσλία κεηαμχ εκπιεθφκελσλ θνξέ-

σλ ήηαλ ηθαλή λα βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

(Pullin and Knight 2009). Άιισζηε, ην γεγνλφο φηη ε δηαρείξηζε ηνπ πεξη-

βάιινληνο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξηθή γλψζε είλαη θνηλψο απνδε-

θηφ. 

Χζηφζν, γηα λα είλαη επηηπρήο κηα ηέηνηα επηδίσμε, ζα πξέπεη νη ζηξα-

ηεγηθέο δηαρείξηζεο λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ αμηνιφγε-

ζε ησλ εθαξκφζηκσλ θαη εθαξκνζκέλσλ πνιηηηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο, ηε δπ-

λαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ζηα εθάζηνηε δεδνκέλα θαη ηηο 
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ζπλζήθεο πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα κεηαβάιινληαη θαη αθφκε ηε ζπζηεκαηηθή 

επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο. Παξφια απηά ζηελ πξάμε ε ε-

θαξκνγή απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ 

θαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζπρλά ζπλαληνχλ ζνβαξά εκπφδηα ζε ηερληθφ, 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν (Keene and Pullin 2011). 

 

ΜΚΠΟ θαη οη δηεζλείς ηοσς δράζεης 

Μέρξη ην 1970 ππήξραλ κφλν 10 επίζεκα Τπνπξγεία παγθνζκίσο πνπ 

ήηαλ ππεχζπλα γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θάζε ρψξαο (Ausubel et al. 

1995), ελψ ζήκεξα απαξηζκνχληαη πεξίπνπ 195 πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ 

εθπιήξσζε δχν βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πε-

ξηβάιινληνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ (Trzyna 2008). Πα-

ξάιιεια, ν αξηζκφο ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξγαλψζεσλ 

απμάλεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ (DeMars 2005), κε ελδεηθηηθφ παξά-

δεηγκα ηελ πεξίπησζε ησλ ΖΠΑ φπνπ απφ ην 1960 απμαλφηαλ εηεζίσο θαηά 

4,6% κέρξη ην 1995, ελψ ην 2005 ηα έζνδα ησλ εγγεγξακκέλσλ ΜΚΠΟ με-

πέξαζαλ ηα 8,2 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. χκθσλα κε ηνπο Keene θαη 

Pullin (2011), ην 2006 δέθα κεγαιχηεξεο ΜΚΠΟ ζηηο ΖΠΑ μφδεςαλ 1,5 δη-

ζεθαηνκκχξην δνιάξηα γηα ηηο δξάζεηο ηνπο, ελψ απαζρνινχζαλ πεξίπνπ 

7000 άηνκα σο πξνζσπηθφ. 

ηελ Απζηξαιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην νη δξάζεηο ησλ ΜΚΠΟ απν-

ηεινχλ κέξνο ελφο επξχηεξνπ πεξηβαιινληηθνχ θνηλσληθνχ θηλήκαηνο πνπ 

έρεη ηελ ηάζε λα επεξεάδεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληη-

θήο πνιηηηθήο, ελψ ζηε Βφξεηα Ακεξηθή νη δξάζεηο ηνπο εζηηάδνληαη πεξηζ-

ζφηεξν ζηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (Lane and Morrison 

2006). Δπίζεο, ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ζε 

απηέο ηεο Αζίαο γχξσ ζηα ηέιε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ άξρηζαλ λα αλαπηχζ-

ζνληαη νη πξψηεο ΜΚΟ ησλ νπνίσλ νη δξάζεηο, κεηά ηελ πηψζε ηνπ θνκ-

κνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο βαζίζηεθαλ ζηελ θαζηέξσζε πνιηηηθψλ θνκκάησλ 

θαη ζηελ νξγάλσζε εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζηελ αλεμαξηεζία ησλ κέζσλ 

καδηθήο επηθνηλσλίαο, ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκά-

ησλ ησλ πνιηηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ γπλαηθψλ, θαη ζηε κείσζε ησλ θπιεηη-

θψλ ζπγθξνχζεσλ (Mendelson and Glenn 2002). 

Λίγν αξγφηεξα, πεξίπνπ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, εκθαλίζηε-

θαλ ζηε Ρσζία νη πξψηεο κε θπβεξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, ε-

μαζθαιίδνληαο κε ηε ζπλεξγαζία θαη άιισλ ηδξπκάησλ πηζηψζεηο χςνπο δη-

ζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηα νπνία, παξφηη δελ θαηάθεξαλ λα εθπιεξψζνπλ ζην έπα-

θξν ηνπο ζηφρνπο ηνπο, σζηφζν, ε εθαξκνγή ηνπο βνήζεζε ζεκαληηθά ζηε 

δεκηνπξγία δίαπισλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ πνιηηψλ, 

θαη έδσζαλ θίλεηξα ζηνπο Ρψζνπο πνιίηεο, ψζηε λα αλαπηχμνπλ ελδηαθέξνλ 
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θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Δπίζεο, 

ζηελ θαζηέξσζε ησλ “Zapovednik”, πνπ απνηεινχζαλ πξνζηαηεπφκελεο πε-

ξηνρέο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ε δξάζε ησλ ΜΚΠΟ WWF θαη McArthur 

Foundation, ππήξμε θαζνξηζηηθή ζηελ εμαζθάιηζε πηζηψζεσλ, ζηε ζχλζεζε 

ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο, ζηελ εμαζθάιηζε εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο (Powell 2002). 

ηελ Δπξψπε, ε ζπνπδαηφηεηα ηεο αλάκεημεο ησλ ΜΚΠΟ ζηελ εθαξ-

κνγή ηεο Οδεγίαο 92/43 ΔΟΚ γηα ηνπο θπζηθνχο νηθνηφπνπο ππήξμε θαζν-

ξηζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000. Ζ πνιχπινθε θχζε ησλ 

πνιηηηθψλ δνκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε γξήγνξε αλάπηπμε ησλ θξα-

ηψλ - κειψλ ηεο θαη νη λέεο ηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο θαηέ-

ζηεζαλ ηε ζπκκεηνρή ησλ ΜΚΠΟ σο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 θαη ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 92/43 ΔΟΚ (Weber 

and Christoferesen 2002). Σν έξγν ησλ ΜΚΠΟ αθνξά ηφζν ζηελ επηθχξσζε 

ησλ πεξηνρψλ πνπ έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ θαηάινγν Natura φζν 

θαη ζηελ ελζσκάησζε θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο θαη πξνζέγγηζεο 

ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ, ψζηε λα απνδερηνχλ ηελ πξνζηαζία θαη λα ηελ α-

ληηκεησπίζνπλ σο πξννπηηθή αλάπηπμεο (Weber and Christoferesen 2002). 

Ζ Δπηηξνπή Environment Directorate - General, πνπ δηνηθεηηθά αλήθεη 

ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξη-

βάιινληνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην ζρεδηαζκφ εληαίαο πεξηβαιινληη-

θήο πνιηηηθήο γηα ηα θξάηε κέιε, θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη ηελ παξνρή ελφο 

ηεηξαεηνχο πξνγξάκκαηνο χςνπο 10,6 εθαηνκκπξίσλ επξψ σο ππξήλα ρξε-

καηνδφηεζεο γηα ηηο ΜΚΠΟ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 

(www.ec.europa.eu/dgs/environment/). Χο βαζηθφ ηνπ ζηφρν είρε λα γεθπ-

ξψζεη ην ράζκα κεηαμχ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ησλ θξαηψλ θαη ησλ ηνπη-

θψλ πιεζπζκψλ γχξσ απφ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (Weber and 

Christoferesen 2002). Δπίζεο, ε δξάζε ηνπο ζηελ Δπξψπε ζρεηηθά κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απέλαληη ζηηο δηεζλείο 

εμειίμεηο ππήξμε εμίζνπ ζεκαληηθή (Breitmeier and Rittberger 1998). π-

γθεθξηκέλα, ε εκπινθή ησλ ΜΚΠΟ ζε ζέκαηα Γαζηθήο Πνιηηηθήο πνιιέο 

θνξέο μεπεξλνχζε ηνλ θαζνδεγεηηθφ ξφιν θαη πεξηειάκβαλε ηελ αλάιεςε 

επζπλψλ γηα ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο (Anderson et al. 1998). Σν γεγνλφο απ-

ηφ εμεγείηαη απφ ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζε θπβεξλεηηθνχο θνξείο ζε ζέ-

καηα δηαρείξηζεο δαζψλ ζε κηα αεηθφξν βάζε (Ingram and Enroth 1999). 

Οη κεγαιχηεξεο ΜΚΠΟ ζηνλ θφζκν ζπληνλίδνπλ δξάζεηο δσηηθήο ζε-

καζίαο θαη έρνπλ σο φξακα θαη ζηφρν ηελ απφιαπζε βαζηθψλ αμηψλ, φπσο ν 

θαζαξφο αέξαο, ην θαζαξφ λεξφ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ 

πιαλήηε. Κάπνηεο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο είλαη νη εμήο: NOAA, EPA, WWF, 

WCS, TNC (Redford et al. 2003, Heimlich 2009).  
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Ζ νξγάλσζε National Oceanic and Atmosphere Administration 

(NOAA) εζηηάδεη ηηο δξάζεηο ηεο ζηελ θαηαλφεζε θαη πξφβιεςε ησλ πεξη-

βαιινληηθψλ αιιαγψλ, θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ ζα-

ιάζζησλ πφξσλ θαη γηα απηφλ ην ιφγν νη εθζηξαηείεο πνπ νξγαλψλεη έρνπλ 

σο ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ην ξφιν ησλ 

σθεαλψλ, ησλ αθηψλ θαη ηεο αηκφζθαηξαο ζην παγθφζκην νηθνζχζηεκα 

(www.noaa.gov).  

Ζ ΜΚΠΟ United States Environmental Protection Agency (EPA) 

απνηειεί κηα νξγάλσζε κε ζεκαληηθέο δξάζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο θα-

ζαξνχ θαη πγηνχο πεξηβάιινληνο, θαη σο ζηφρν έρεη ηελ πξνζηαζία ηεο αλ-

ζξψπηλεο πγείαο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (www.epa.gov).  

Ζ νξγάλσζε World Wildlife Fund (WWF) ζπληζηά κηα απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο ΜΚΠΟ γηα ηε δξάζε ηεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξη-

βάιινληνο, ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο θαη ησλ απνβιήησλ παγθνζκί-

σο (www.wwf.org). Αληίζηνηρε θαη εμίζνπ ζπνπδαία είλαη θαη ε δξάζε ηεο 

νξγάλσζεο Wildlife Conservation Society (WCS) πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία ηεο άγξηαο δσήο θαη ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ, θαη νξγαλψλεη εθ-

ζηξαηείεο γηα ηε κειέηε θαη ηελ αιιαγή ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, 

πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηνχλ νη πνιίηεο πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη λα θα-

ηαλννχλ ην ξφιν ηεο πξνζηαζίαο, ζπλδένληάο ηελ κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε 

(www.wcs.org). 

Σέινο, ε νξγάλσζε The Nature Conservancy (TNC), κε εθζηξαηείεο 

θαη δξάζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν, ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηε-

ηαο θαη ησλ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ (www.nature.org). 

Ζ ζπκβνιή ησλ MΚΠΟ ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξην-

ρψλ ππήξμε πνιχ ζεκαληηθή, θαη ηδίσο ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε 

ηνπ νηθνηνπξηζκνχ. Πέξα απφ ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο πνπ κπνξεί 

λα πξνέξρεηαη απφ ηηο ΜΚΠΟ, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ην επίπεδν ζπλεξ-

γαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ 

θαη νη ΜΚΠΟ (Αλδξεά θ.ά. 2013β). Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Kleiman θ.ά. 

(2000) θαη Trzyna (2008), ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Γηνίθε-

ζεο, ησλ ΜΚΠΟ θαη άιισλ θνξέσλ ζρεηηθά κε εζσηεξηθά δεηήκαηα, θαζψο 

θαη κε ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ ή ηεο πξνζέιθπζεο ηνπ πνιηηηθνχ 

ή ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα 

δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε θαιψλ ζπλεξγαζηψλ. 

Δπίζεο, πνιιέο θνξέο, αθφκε θαη φηαλ ππάξρεη δηάζεζε γηα θαιέο ζπ-

λεξγαζίεο, ε επηηπρήο έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο επηβαξχλεηαη θαη απφ άιινπο 

παξάγνληεο, φπσο νη δηαθνξεηηθέο ηδενινγηθέο θαη πνιηηηζκηθέο θαηεπζχλ-

ζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ή αθφκε θαη νη γεσγξαθηθέο ηνπο θαηαβν-

ιέο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ ΜΚΠΟ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ην νξηζκέ-
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λν θαηαζηαηηθφ ηεο θάζε νξγάλσζεο, πάλσ ζην νπνίν βαζίδνληαη θαη νη 

ζηφρνη πνπ πξέπεη λα θέξεη εηο πέξαο (Rohrschneider and Dalton 2002, 

Betsill and Corell 2008). 

Όζνλ αθνξά ζηε δηεζλή δξάζε ησλ ΜΚΠΟ, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο θα-

ηά ηηο νπνίεο, επεηδή ε θηινζνθία ηνπο ζηεξίδεηαη ζηα δεδνκέλα ησλ αλε-

πηπγκέλσλ ρσξψλ, κπνξεί λα ζέηνπλ σο ζέκαηα δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, φπσο ε πνηφηεηα ηνπ αέξα ή ηνπ λεξνχ, ηελ ίδηα 

ζηηγκή πνπ ζε άιιεο ρψξεο ηνπ πεδίνπ δξάζεο ηνπο ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

θαη ζηηο ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ ζεσξνχληαη σο πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο, 

θαζψο ε εμαζθάιηζή ηνπο δε ζεσξείηαη απηνλφεηε (Van Der Heijden 1999). 

Κάηη ηέηνην ζχκθσλα κε ηνλ Van Der Heijden (1999) κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

πξνζηξηβέο ζε πνιηηηθφ ή ηδενινγηθφ επίπεδν θαη λα δπζρεξαίλεη ηελ αλά-

πηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ αλεπηπγκέλσλ, αλαπηπζζφκελσλ θαη θησρψλ 

ρσξψλ.  

ηελ πεξίπησζε ηεο Βξαδηιίαο, κίαο ρψξαο κε ηεξάζηηεο εθηάζεηο -

θαηαθχγηα βηνπνηθηιφηεηαο, νη ΜΚΠΟ ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπ-

με ζπλεξγαζηψλ νη νπνίεο, ζπληνλίδνληαο ηηο δξάζεηο ηνπο γηα ηε ζεζκνζέ-

ηεζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, απέθηεζαλ έλαλ πεξηζζφηεξν θνηλσληθφ 

ραξαθηήξα απέλαληη ζηελ θιαζηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ίδξπζή ηνπο πνπ είρε 

σο ζηφρν ηελ απφιπηε πξνζηαζία θαη ηελ απαγφξεπζε θάζε αλζξψπηλεο ε-

πέκβαζεο. Μέζα απφ εθζηξαηείεο θαηάθεξαλ λα πξνσζήζνπλ θαηλνηφκεο 

πξαθηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ 

ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Μεγάιν κέξνο ησλ θαηνίθσλ ήηαλ εγθαηεζηεκέλν 

κέζα ζηα φξηα ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλαλ κέ-

ιε ζε πνιιέο απφ απηέο, εληζρχνληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζίεο 

ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ (Gordon 2006). Δπίζεο, βαζηθή ηνπο 

επηδίσμε απνηέιεζε ε αλαζεψξεζε ηνπ απζηεξνχ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο, 

ψζηε νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο λα ζπλδπάδνπλ πξνζηαζία θαη βηψζηκε 

αλάπηπμε. Δπηπξφζζεηα,  ζηήξημαλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ζε πνι-

ιέο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο κεηά ηε ζεζκνζέηεζή ηνπο κε ηε ζπγθέληξσ-

ζε κεγάισλ πηζηψζεσλ θαη ηε ζηήξημε πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ. Αθφκε 

θαη ζήκεξα ζε θάπνηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, νη ΜΚΠΟ θα-

ηέρνπλ θαη επίζεκα ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο (Röper 2000). 

ηελ πεξίπησζε ηεο θαζηέξσζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηελ Ηλ-

δία, ζχκθσλα κε ηνπο Allendorf θ.ά. (2007), ηα πξνγξάκκαηα ησλ ΜΚΠΟ 

επηθεληξψζεθαλ πέξα απφ ηελ πξνζηαζία θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζηε δη-

ακφξθσζε κηαο πην ζεηηθήο ζηάζεο ησλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ απέλαληη ζηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ 

είραλ ζρέζε κε ηελ παξάλνκε εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Οη εθ-

ζηξαηείεο ησλ ΜΚΠΟ βαζίζηεθαλ ζηε ζεκειηψδε αξρή πνπ ζπληζηά ηηο α-

ληηιήςεηο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ σο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην ζρεδηαζκφ 
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ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ. Βαζηθφο ζηφρνο ησλ δξάζεσλ ήηαλ νη δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο λα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηνίθσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

βξίζθνπλ εθαξκνγή (Mehta and Heinen 2001, Sah and Heinen 2001, 

Weladji et al. 2003, Mukherjee and Borad 2004). Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ 

Royal Bardia ζηα δπηηθά ηνπ Νεπάι, φπνπ απφ ην 1995 νη ΜΚΠΟ King 

Mahendra Trust for Nature Conservation, Women in Environment, WWF  - 

Nepal θαη CARE - Nepal εθάξκνζαλ πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαί-

δεπζεο θαη πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ πξνζηαζία θαη βηψζηκε αλά-

πηπμε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο (Allendorf et al. 2007). 

 

ΜΚΠΟ - Αλαδροκή ζηελ ειιεληθή πραγκαηηθόηεηα 

Σν 1951 ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα ε πξψηε νξγάλσζε γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο, ε Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο. Μεηά ηελ 

πνιηηηθή ζηαζεξνπνίεζε ζηε ρψξα θαη σο απνηέιεζκα ηεο βηνκεραληθήο 

αλάπηπμεο, επήιζε απφ ηε κία πιεπξά ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε 

εκθαλή πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, αιιά απφ ηελ άιιε ηαπηφρξνλα θαη ε 

αλάπηπμε ηνπ πξψηνπ νηθνινγηθνχ θηλήκαηνο. Αθνινχζεζαλ θηλεηνπνηή-

ζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ επηζηεκνληθέο εηαηξίεο, φπσο ε Διιεληθή Δ-

ηαηξία γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Φχζεο, ε Οξληζνινγηθή Δηαηξία θαη ν χιιν-

γνο Διιήλσλ Οηθνιφγσλ (Σζακπνχθνπ - θαλαβή 2004α), νη νπνίεο θαηά 

ηνπο Alexandropoulos θαη Serdedakis (2000) επέδεηρλαλ απιφ ελδηαθέξνλ 

γηα ηηο πεξηνρέο πνπ απεηινχληαλ θαη φρη βαζηά γλψζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ησλ ρεηξηζκψλ πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπο.  

Μέζα ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο ηδξχζεθαλ ηα «πξάζηλα» θφκκαηα ρσξίο 

θάπνηα ζεκαληηθή νηθνινγηθή δξάζε (Kousis and Lenaki 1999), ελψ παξάι-

ιεια ζην δηεζλή ρψξν νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο απνθηνχζαλ δχλακε 

θαη παξήγαγαλ ζεκαληηθφ έξγν (Botetzagias 2000). 

χκθσλα κε ηελ Σζακπνχθνπ - θαλαβή (2004α), νη ειιεληθέο κε θπ-

βεξλεηηθέο νηθνινγηθέο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ παξέρνπλ  ζήκεξα 

νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη δξάζεηο κε 

δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζε δίθηπα θαη ζπληνληζκφ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ε Διιεληθή Δηαηξία Πξν-

ζηαζίαο ηεο Φχζεο, ε Διιεληθή Δηαηξία γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιιν-

ληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, ν Αξθηνχξνο, ε Διιεληθή Έλσζε 

Πξνζηαζίαο ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο - HELMEPA, ν Μεζνγεηαθφο 

χλδεζκνο γηα ηε ζσηεξία ησλ Θαιάζζησλ Υεισλψλ - MEDASSET, ην Γί-

θηπν «Μεζφγεηνο S.O.S», ε Δηαηξία γηα ηε Μειέηε θαη ηελ Πξνζηαζία ηεο 

Μεζνγεηαθήο Φψθηαο - MΟm, ν χιινγνο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Θαιάζ-
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ζηαο Υειψλαο - ΑΡΥΔΛΧΝ, ε WWF Διιάο, ε Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δ-

ηαηξία, ε Νέα Οηθνινγία θαη ε Greenpeace.  

χκθσλα κε ηνπο Piperopoulos θαη Tsantopoulos (2006), νη ΜΚΠΟ 

ζηελ Διιάδα παξήγαγαλ ζπνπδαίν έξγν φζνλ αθνξά ζηηο πξνζπάζεηεο γηα 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη 

νξγαλψζεηο ήηαλ ζηειερσκέλεο κε ππεχζπλν επηθνηλσλίαο, ελψ ζε δηαθνξε-

ηηθή πεξίπησζε νη δξάζεηο ηνπο ήηαλ θπξίσο απνζπαζκαηηθέο θαη ελδερνκέ-

λσο ρσξίο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ θξίζεθε αλα-

γθαίν ηα επφκελα ρξφληα νη ΜΚΠΟ λα εληζρχζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο 

ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο επηθνηλσλίαο, ζηξαηνινγψληαο κέιε πνπ 

είραλ θάπνηα εηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ δεκνζίσλ ζρέ-

ζεσλ (Tsantopoulos and Karamichas 2009). Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιιν-

ληνο αθνξά ηελ θνηλσλία, θαη ε δηαζθάιηζή ηεο πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε 

δίαπισλ επηθνηλσλίαο θαη ηελ αλάπηπμε ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηεο 

επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο θαη ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο (Πνιπδσξφπνπ-

ινο θαη ηαπξνπινπνχινπ 2004). 

 

Η ζσκβοιή ηωλ ζεκαληηθόηερωλ ΜΚΠΟ ζηε δηατείρηζε προζηαηεσόκε-

λωλ περηοτώλ ζηελ Διιάδα  

Ζ δξάζε ηνπ Παγθόζκηοσ Σακείοσ γηα ηε Φύζε - WWF Διιάς ζηελ 

πεξηνρή ηεο Γαδηάο απνηέιεζε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ηελ δηαρεί-

ξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ΜΚΠΟ. Ζ νξγάλσ-

ζε άξρηζε λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ απφ ην 1979, ελψ 

ην 1992 κία επηζηεκνληθή νκάδα εγθαηαζηάζεθε κφληκα ζηε Γαδηά. Ο ζηφ-

ρνο ηεο νκάδαο ήηαλ δηπιήο ζεκαζίαο, θαζψο πεξηειάκβαλε ηελ νξγαλσκέ-

λε αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ θαη απεηιψλ ηνπ δάζνπο Γαδηάο - Λεπθίκεο - 

νπθιίνπ, θαη ηαπηφρξνλα ηελ θαηαγξαθή ησλ εμειίμεσλ ζην Γέιηα ηνπ 

Έβξνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο 

θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ (www. wwf.gr). 

Σν κφληκα εγθαηεζηεκέλν πξνζσπηθφ ηεο νξγάλσζεο ζηελ πεξηνρή πνπ 

ζπληφληδε ηηο δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάπηπμε, επηηειψληαο ά-

ηππα ην ξφιν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ε εμαζθάιηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ 

απνηέιεζαλ πνιχ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, ψζηε ε θαζηέξσζε ηεο πξνζηα-

ηεπφκελεο πεξηνρήο ηεο Γαδηάο λα γίλεη απνδεθηή απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

(βνξψλνπ 2002). Ζ WWF Διιάο ζπκκεηέρεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Γαδηάο - Λεπθίκεο - νπθιίνπ, 

φπσο θαη ζε απηφ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Τγξνηνπηθνχ Πάξθνπ ηνπ 

Γέιηα ηνπ Έβξνπ, θαζψο θαη ζε άιιεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (www. 

wwf.gr).  

Mία, επίζεο, ειιεληθή κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε πνπ δξαζηεξηνπνηεί-

ηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο 
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ζηελ ειιεληθή χπαηζξν γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ θαη αζθεί πίεζε γηα ηηο επεκβάζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη 

θαη ν Αρθηούρος. Ζ βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο νξγάλσζεο εζηηάδεηαη ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Κέληξνπ Αξθηνχξνπ ζην Νπκθαίν Φιψξη-

λαο. Ζ νξγάλσζε πινπνηεί δηαζπλνξηαθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ νξεηλψλ νηθνζπζηεκάησλ κε έκθαζε ζηελ αξθνχδα θαη ηα κεγάια ζε-

ιαζηηθά, θαη ζπκκεηέρεη ζηελ εθαξκνγή ησλ εζληθψλ δεζκεχζεσλ γηα ην 

πεξηβάιινλ. Αμηφινγν είλαη ην έξγν ηεο νξγάλσζεο ζην πεδίν ηεο πεξηβαι-

ινληηθήο εθπαίδεπζεο κέζα απφ πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηεί κε ηε ζπλεξγα-

ζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (www.arcturos.gr). 

 

 

Δηθφλα 12. Πηλαθίδεο ελεκέξσζεο γηα πξνγξάκκαηα LIFE έμσ απφ ην Φ.Γ. 

Γαδηάο. Δηδηθφηεξα, ε θάησ πηλαθίδα αλαθέξεηαη ζηε ζπληήξεζε δαζηθψλ 

δηάθελσλ ζην ππξήλα απζηεξήο πξνζηαζίαο ηνπ δάζνπο, δηθαηνχρνο είλαη ην 

WWF Διιάο, αλάδνρνο νη δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί ηεο πεξηνρήο θαη θνξέαο 

επίβιεςεο ην Γαζαξρείν. Ζ ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη θαηά 60% απφ ηελ Δπ-

ξσπατθή Δπηηξνπή θαη 40% απφ ην WWF Διιάο.   

 

Δπίζεο, ε Διιεληθή Δηαηρία Προζηαζίας ηες Φύζες, ε πξψηε κε 

θπβεξλεηηθή πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ Διιάδα, 

ζπλεηέιεζε ζηε δεκηνπξγία ησλ πεξηζζνηέξσλ Δζληθψλ Γξπκψλ, ησλ πγξν-

ηφπσλ δηεζλνχο ζεκαζίαο Ramsar θαη πνιιψλ άιισλ πξνζηαηεπνκέλσλ πε-

ξηνρψλ. Πξσηνζηάηεζε, επίζεο, ζηηο πξνζπάζεηεο πξνζηαζίαο απεηινπκέ-

λσλ εηδψλ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζήκεξα ζε ηέζζεξηο άμνλεο: Πεξηβαιιν-
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ληηθή Δθπαίδεπζε, Πξνγξάκκαηα Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, Παξεκβαηηθή 

Πξνζηαζία, Γεληθφηεξε Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ (www.eepf.gr). 

Μία αθφκε ΜΚΠΟ κε ζπνπδαία δξάζε είλαη θαη ε Διιεληθή Δηαηρία 

γηα ηελ Προζηαζία ηοσ Περηβάιιοληος θαη ηες Ποιηηηζηηθής Κιερολο-

κηάς (ΔΛΛΔΣ), θαη ζπγθεθξηκέλα ε δξάζε ηνπ πκβνπιίνπ Φπζηθνχ Πεξη-

βάιινληνο - ΦΤΠ επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βην-

πνηθηιφηεηαο θαη ηε ζρεηηθή Οδεγία πεξί Οηθνηφπσλ 92/43/ΔΟΚ (Γίθηπν 

Natura 2000), ζηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ θαη ηε ζρεηηθή Οδεγία-Πιαίζην 

γηα ηα Νεξά 2000/60/ΔΟΚ, ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ιπκάησλ, ζηα 

γεσξγηθά θάξκαθα θαη βαξέα κέηαιια, αιιά θαη ζην πψο ε ρψξα καο ζπκ-

κεηέρεη ζηε δηακφξθσζε άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ λέσλ νδεγηψλ (νδεγία γηα 

ηα εδάθε, γηα ηνλ πδξάξγπξν). Με ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ ζε 

Δπξσπατθά (LIFE+, EEA Grants) αιιά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα είηε σο ζπ-

ληνληζηήο είηε σο απιφο εηαίξνο, πξνζπαζεί λα δηεπξχλεη ην πεδίν δξάζεο 

ηεο θαη λα αλαπηχμεη θαη έλα ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ έξγν ζηα πεδία απηά. 

(www.ellinikietairia.gr). 

Ο Μεζογεηαθός ύλδεζκος γηα ηε ωηερία ηωλ Θαιάζζηωλ Υειω-

λώλ MEDASSET απνηειεί κηα αθφκε ΜΚΠΟ κε ζεκαληηθέο δξάζεηο γηα 

ηελ θαζηέξσζε ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ Εαθχλζνπ. Απφ ην 1983, 

κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (ΜΚΟ) καδί κε εθαηνληάδεο εζεινληέο αζρν-

ινχληαη ελεξγά κε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ρειψ-

λαο. Οη δξάζεηο ηεο νξγάλσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο 

εθηείλνληαη θαη εθηφο ζπλφξσλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο Σνπξθίαο 

θαη ηεο Κχπξνπ, αιιά θαη εληφο ζπλφξσλ ζηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή 

ησλ Θίλσλ Κππαξηζζίαο πνπ αλήθεη ζην Γίθηπν Natura 2000 

(www.medasset.gr). 

Σν Γίθησο Μεζόγεηος S.O.S. ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηνξγάλσζε εθ-

ζηξαηεηψλ κε ζηφρν ηελ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ησλ πξνζηα-

ηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Natura 2000 θαη ηελ αλάδεη-

με ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα πεξηβαι-

ινληηθήο επηθνηλσλίαο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε 

πξνζηαζίαο ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ηα πνιιαπιά 

νθέιε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ γηα ηηο ηνπηθέο 

νηθνλνκίεο (www.medsos.gr). 

H Δηαηρεία γηα ηε Μειέηε θαη Προζηαζία ηες Μεζογεηαθής Φώθη-

ας - MOm ηδξχζεθε αξρηθά γηα ηε κειέηε ηεο κεζνγεηαθήο θψθηαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα απέθηεζε δηεζλείο δηαθξίζεηο θαη ζπλεξγαζίεο, ελψ ζήκεξα είλαη 

κέινο ηνπ κεγαιχηεξνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχ-

ζεο IUCN (International Union for the Conservation of Nature). O ξφινο ηεο 

νξγάλσζεο ππήξμε ζεκαληηθφο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 
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πεξηνρψλ ηεο Κηκψινπ θαη Καξπάζνπ, θαζψο θαη γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ 

Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ Αινλλήζνπ Βνξείσλ πνξάδσλ. Δπίζεο, ε-

θαξκφδεη πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζε καζεηέο, αιιά θαη 

πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (www.mom.gr). 

O χιινγνο γηα ηελ Προζηαζία ηες Θαιάζζηας Υειώλας, ΑΡΥΔ-

ΛΩΝ ζπληζηά κηα αθφκε ΜΚΠΟ ε νπνία απφ θνηλνχ κε άιιεο πεξηβαιιν-

ληηθέο νξγαλψζεηο άζθεζαλ έληνλεο πηέζεηο γηα ηελ ίδξπζε θαη θαζηέξσζε 

ηνπ πξψηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ζαιαζζίσλ ρεισλψλ 

ζε φιε ηε Μεζφγεην, ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ Εαθχλζνπ (ΔΘΠΕ) 

ην Γεθέκβξε ηνπ 1999. Δπίζεο, απνηέιεζε ηελ πξψηε πξνζηαηεπφκελε πε-

ξηνρή ζηελ Διιάδα κε ζεζκνζεηεκέλν Φνξέα Γηαρείξηζεο. Ο ΑΡΥΔΛΧΝ 

καδί κε ην WWF-Διιάο θαη ηε Mom κεηέρνπλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Πάξθνπ (www.archelon.gr). 

 

 

Δηθφλα 13. Ζ Γηνξηή Πνπιηψλ ζην δάζνο ηεο Γαδηάο πνπ δηνξγαλψζεθε απφ 

ηελ Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία ην 2012. 

 

Ζ Διιεληθή Ορληζοιογηθή Δηαηρεία είλαη κηα πεξηβαιινληηθή κε 

θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε κε αληηθείκελν ηελ πξνζηαζία ησλ άγξησλ πνπ-

ιηψλ θαη ησλ βηνηφπσλ ηνπο ζηελ Διιάδα θαη σο ζεκαληηθφ έξγν έρεη λα ε-

πηδείμεη ηε δηαθχιαμε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. 

Σν έξγν ηεο νξγάλσζεο επηθεληξψλεηαη ζε δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πνπιηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ βηνηφπσλ ηνπο, ηε θχιαμε θαη παξαθνινχ-

ζεζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ηελ θαηακέηξεζε πιεζπζκψλ πνπιηψλ, 

ηελ αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηε δηαρείξηζε θαη 
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απνθαηάζηαζε βηνηφπσλ. Αιιά εηδηθεχεηαη θαη ζε δξάζεηο πνπ πεξηιακβά-

λνπλ ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

(www.ornithologiki.gr). 

ην Δζληθφ Πάξθν Βφξεηαο Πίλδνπ ε δξάζε ησλ ΜΚΠΟ Πίλδνο Πεξη-

βαιινληηθή θαη Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Βάιηα Κάιληα ππήξμε εμαηξεηηθά ζε-

καληηθή. Ζ Πίλδος Περηβαιιοληηθή δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ επξχηεξε πε-

ξηνρή ηεο Πίλδνπ γηα ηε κειέηε, δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, πινπνηψληαο εθδειψζεηο, πξνγξάκκαηα, 

αλαθνηλψζεηο θαη δεκνζηεχζεηο. Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή ηεο Πίλδνο Πεξηβαι-

ινληηθή ζε ρξεκαηνδνηηθά επξσπατθά πξνγξάκκαηα, άιια θαη ζην δηαζπλν-

ξηαθφ πξφγξακκα Interreg Creece -Albania -IPA Cross Border program 

2007-2013, έρεη ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ Δζληθνχ 

Πάξθνπ (www.pindosperivallontiki.org). 

ηελ ίδηα πεξηνρή δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ε Δηαηρεία Προζηαζίας Βά-

ιηα Κάιληα. Πξφθεηηαη γηα κηα ΜΚΠΟ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη δηαηή-

ξεζε ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ 

ησλ θξαηηθψλ ή ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα ηε δηαηήξεζε θαη απνηειεζκαηηθφηε-

ξε δηαρείξηζε ηεο Βάιηα Κάιληα θαη ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Βφξεηαο Πίλδνπ, 

ελψ ζεκαληηθέο είλαη νη παξεκβάζεηο γηα ηελ απνθπγή πινπνίεζεο ππνδν-

κψλ θαη κεγάισλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ αιινηψλνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

κε ελεξγνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (www.venetikos.gr). 

Δπίζεο, ην έξγν ηεο Δηαηρείας Προζηαζίας Πρεζπώλ πξνζαλαηνιίδε-

ηαη ζηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ ηξηψλ θξαηψλ πνπ κνηξάδν-

ληαη ηελ Πξέζπα (ΠΓΓΜ, Αιβαλία, Διιάδα), θαη εζηηάδνπλ ζηελ πξνζηαζία 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ ελδηαηηεκάησλ ηεο άγξηαο δσήο θαη ηελ πξνψζεζε 

ήπησλ κνξθψλ αλάπηπμεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη 

ηελ πξνψζεζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο. Δπηπιέ-

νλ, ε νξγάλσζε ζπκκεηέρεη θαη πινπνηεί επξσπατθά πξνγξάκκαηα, φπσο ην 

Life - Φχζε θαη ζπκκεηέρεη σο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζην Φν-

ξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ 

πγξνηφπνπ θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ (www.spp.gr). 

Σέινο, αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε δξάζε ηεο λενζχζηαηεο ΜΚΠΟ Και-

ιηζηώ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο, θαη ηε 

κειέηε ησλ ζπάλησλ εηδψλ ηεο αξθνχδαο, ηνπ ιχθνπ θαη ηνπ ιχγθα. Γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ δηνξγαλψλνληαη εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ θαη πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαί-

δεπζεο. Δπίζεο, πινπνηεί δξάζεηο κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη άιισλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ δηθηχσλ, 

φπσο ην Natura 2000 (www.callisto.gr). 
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Κοηλές δράζεης ηωλ ΜΚΠΟ ζηης προζηαηεσόκελες περηοτές ζηελ 

Διιάδα 

Ζ πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ Natura 2000 ζπζπείξσζε ην Μάην ηνπ 2005 

ηηο ΜΚΠΟ Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, Διιεληθή Δηαηξία γηα 

ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, ην 

Γίθηπν «Μεζφγεηνο S.O.S», ηελ Δηαηξία γηα ηε Μειέηε θαη ηελ Πξνζηαζία 

ηεο Μεζνγεηαθήο Φψθηαο - MΟm, ην χιινγν γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Θα-

ιάζζηαο Υειψλαο - ΑΡΥΔΛΧΝ, ηε WWF Διιάο θαη ηελ Διιεληθή Οξληζν-

ινγηθή Δηαηξία, ψζηε λα ππνβάινπλ πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθν-

ξά γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηελ 

Διιάδα. H ελ ιφγσ αλαθνξά ζπληάρζεθε, πξνθεηκέλνπ ε Δπξσπατθή Δπη-

ηξνπή λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα κε βάζε ην ηζρχνλ πιαίζην γηα ηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ηελ εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο Οδεγία ησλ Οηθν-

ηφπσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο, ψζηε λα πηέζεη γηα ηελ αλάγθε βειηίσ-

ζεο ηεο θαηάζηαζεο. χκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο ΜΚΠΟ, ε έιιεηςε 

απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ζηηο πεξηνρέο Natura 2000 απνηειεί ηνλ θχξην 

ιφγν γηα ηελ ππνβάζκηζε απηψλ ησλ ζπάλησλ νηθνζπζηεκάησλ, ελψ επίζεο 

ζεσξνχλ φηη ν πξνγξακκαηηζκφο γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο είλαη ε-

μαηξεηηθά πξνβιεκαηηθφο, θαη πσο αθφκε θαη ε ίδξπζε ηεο Δπηηξνπήο Φχζε 

δελ θαιχπηεηαη απφ θάπνηα ζαθή ζηξαηεγηθή (www.wwf.gr). 

Δπίζεο, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2009 νη ΜΚΠΟ Διιεληθή Δηαηξία γηα ηελ 

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, ην Πα-

γθφζκην Σακείν γηα ηε Φχζε WWF Διιάο θαη ε Διιεληθή Οξληζνινγηθή 

Δηαηξία ζπλέηαμαλ κηα έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο 

Διιεληθψλ Τγξφηνπσλ Ramsar κε ζθνπφ λα παξνπζηάζνπλ ηελ θαηάζηαζε 

ησλ πγξνηφπσλ, ηηο απεηιέο πνπ αληηκεησπίδνπλ, θαη αθφκε ηελ απνηειε-

ζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο θαη ησλ δηαρεηξη-

ζηηθψλ ηνπο κέηξσλ (www.ellinikietairia.gr, www.wwf.gr, www.ornitho 

logiki.gr). Οη ΜΚΠΟ Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, Διιεληθή 

Δηαηξία Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ, Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξία, 

Γίθηπν „„Μεζφγεηνο S.O.S.‟‟, ΑΡΥΔΛΧΝ θαη MOm είλαη αληίζεηεο ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ απνζηξαγγηζηηθνχ έξγνπ κεγάιεο θιίκαθαο ζην Γέιηα ηνπ πν-

ηακνχ Αρέξνληα ζε κία δηεζλψο πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή κε νηθνινγηθή, 

αηζζεηηθή θαη νηθνλνκηθή αμία. Οη νξγαλψζεηο απηέο θξίλνπλ ηε Μειέηε 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ σο ακθηβφινπ επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο 

θαη ηνλίδνπλ φηη ην απνζηξαγγηζηηθφ – αξδεπηηθφ έξγν Βαζππέδνπ Ακκνπ-

δηάο θαη Βαιαληδνξξάρεο εγθπκνλεί πνιιαπινχο θηλδχλνπο (www.eepf.gr). 

Μηα αθφκε ζεκαληηθή παξέκβαζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2012, ησλ ΜΚΠΟ Αξθηνχξνο, ΑΡΥΔΛΧΝ, Διιεληθή Οξληζνινγηθή 

Δηαηξεία, Διιεληθή Δηαηξεία Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ, Διιεληθή Δ-
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ηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπψλ, Καιιηζηψ, 

Δηαηξεία γηα ηελ Μειέηε θαη Πξνζηαζία ηεο Μεζνγεηαθήο Φψθηαο MOm 

θαη ηεο WWF Διιάο, γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, απνηειεί θαη ε θνη-

λή επηζηνιή πξνο ηα αξκφδηα ππνπξγεία (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξ-

γεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο 

θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο), κέζσ ηεο νπνίαο δεηνχζαλ ηελ αλαζεψ-

ξεζε ηεο απφθαζεο γηα ζπγρψλεπζε ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο απφ 29 ζε 14, 

θαη ηελ έλαξμε νπζηαζηηθήο δηαβνχιεπζεο κε ζηφρν ηε ζεζκηθή αλαδηνξγά-

λσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πξνζηα-

ηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ζηελ Διιάδα.  

χκθσλα κε ηελ επηζηνιή ζα παξνπζηαζηνχλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ ΦΓ, φπσο ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη ε λέα θα-

ηαλνκή ηεο έθηαζεο πνπ ζα θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα επνπηεχνπλ 

νη λένη ΦΓ. Δπίζεο, ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Δπηρεη-

ξεζηαθφ Πξφγξακκα „„Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε‟‟ (ΔΠΠΔΡΑΑ), 

θαζψο θαη ε απνξξφθεζε θνλδπιίσλ, δεδνκέλνπ φηη ζα απμεζνχλ ηα νδνη-

πνξηθά έμνδα, ζα δεκηνπξγήζνπλ δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ δε-

ζκεχζεσλ ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (www.arcturos.gr). 

Μία απφ ηηο πην έληνλεο αληηδξάζεηο ησλ ΜΚΠΟ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2011, απνηειεί ε θνηλή ηνπο θαηαςήθηζε γηα ηελ ππφζεζε ηεο ηαθηνπνίεζεο 

ησλ απζαηξέησλ θηηζκάησλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα πξνζηαηεπφκε-

λσλ πεξηνρψλ. πγθεθξηκέλα, νη ΜΚΠΟ Αξθηνχξνο, ΑΡΥΔΛΧΝ, Διιεληθή 

Δηαηξεία Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ, Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο 

ηεο Φχζεο, Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, Καιιηζηψ, Γίθηπν „„Μεζφ-

γεηνο SOS‟‟, Δηαηξία Μειέηεο θαη Πξνζηαζίαο ηεο Μεζνγεηαθήο Φψθηαο 

MΟm, Greenpeace θαη WWF Διιάο, θαηαδηθάδνπλ ηε δηάηαμε γηα ηαθην-

πνίεζε απζαηξέησλ εληφο ησλ νξίσλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ πνπ πξν-

ζηέζεθε ζην ζρεηηθφ λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο 

θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (www.arcturos.gr). 

Σν επηέκβξην ηνπ 2011 νη νξγαλψζεηο WWF Διιάο, Greenpeace, Αξ-

θηνχξνο, Αξρέισλ, Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, Διιεληθή Δηαηξεία 

Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ, Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, 

MOm, Καιιηζηψ θαη Γίθηπν „„Μεζφγεηνο SOS‟‟, θαηαςήθηζαλ νκφθσλα ην 

λνκνζρέδην γηα επέθηαζε δφκεζεο κέζα ζηα φξηα πξνζηαηεπφκελσλ πεξην-

ρψλ. χκθσλα κε ηελ νκφθσλε γλψκε ησλ παξαπάλσ ΜΚΠΟ, ελδερφκελε 

απφξξηςε ηεο δηάηαμεο γηα ηελ εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε εληφο πξνζηαηεπφκε-

λσλ πεξηνρψλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ππφ ζπδήηεζε λνκνζρέδην γηα ηε βη-

νπνηθηιφηεηα ζα απνηειέζεη ηζηνξηθή ληξνπή γηα ηελ θνηλνβνπιεπηηθή δσή 

ηεο ρψξαο. Τπνζηεξίδνπλ, επίζεο, φηη ε επίκαρε δηάηαμε πνπ πεξηιακβάλε-

ηαη ζην λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκα-

ηηθήο Αιιαγήο απνηειεί κηα απηνλφεηε θαη ειάρηζηε ξχζκηζε γηα ηηο πεξην-
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ρέο Natura 2000 πνπ έρνπλ ήδε ραξαθηεξηζηεί σο πξνζηαηεπφκελεο κε βάζε 

ην θνηλνηηθφ δίθαην ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 92/43/ΔΟΚ γηα ηε δηαηήξεζε 

ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο θαη 

2009/147/ΔΚ πεξί δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ πηελψλ (www.mom.gr). 

Δπίζεο, εθπξφζσπνη ηεο MEDASSET, ηεο Mom, ηεο WWF θαη ηνπ 

ΑΡΥΔΛΧΝ ζπλππέγξαθαλ ην 2006 κηα θαηαγγειία γηα ην ζνβαξφηαην ζέκα 

ηεο χπαξμεο θαη ζπλερηδφκελεο παξάλνκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΤΣΑ ζην Δ-

ζληθφ Θαιάζζην Πάξθν Εαθχλζνπ (ΔΘΠΕ), πνπ ιεηηνπξγεί ζην φξνο θν-

πφο εληφο ηνπ Πάξθνπ, δεηψληαο απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξ-

γεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηελ άκεζε παχζε ιεηηνπξγίαο θαη ηε κεηε-

γθαηάζηαζή ηνπ. πγθεθξηκέλα, ν ΥΤΣΑ βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

Εψλεο Φ1 «Πεξηνρή πξνζηαζίαο ηνπίνπ φξνπο θνπνχ Βαζηιηθνχ» ηνπ 

ΔΘΠΕ θαη εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί παξάλνκα, ελψ ζήκεξα βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε ε κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή λένπ ΥΤΣΑ εθηφο νξίσλ ηνπ ΔΘΠΕ 

(www.archelon.gr). 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012 ην έληνλν πξφβιεκα ιαζξνζεξίαο ζην Δζληθφ 

Πάξθν Πξεζπψλ νδήγεζε ηηο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο: Δηαηξία Πξν-

ζηαζίαο Πξεζπψλ, ΑΡΚΣΟΤΡΟ, Διιεληθή Δηαηξεία Πεξηβάιινληνο θαη 

Πνιηηηζκνχ, Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, Διιεληθή Οξληζν-

ινγηθή Δηαηξεία, Καιιηζηψ θαη WWF Διιάο, λα θαηαγγείινπλ ηελ αλεμέιε-

γθηε ιαζξνζεξία κέζα ζηα φξηα ηνπ Πάξθνπ. Οπζηαζηηθά, θαινχζαλ ηελ 

Πνιηηεία λα ιάβεη επεηγφλησο κέηξα γηα ηελ πάηαμε ησλ παξάλνκσλ δξα-

ζηεξηνηήησλ ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, θαζψο θαη λα εληζρχζεη ηε δπ-

λαηφηεηα ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πνιχηηκσλ θαη επαίζζεησλ απηψλ πεξηνρψλ (www.spp.gr). 
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σζηήμαηα οργάνωζης - διοίκηζης προζηαηεσόμενων περιοτών 

Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

ζηεξίδεηαη ζηα κέζα θαη ην είδνο ησλ δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ θαη ζηελ νξ-

γάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο πνπ έρεη ζεζπίζεη θάζε ρψξα ζην πιαί-

ζην ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο (Dudley et al. 2007, Leverington et 

al. 2008). Αλ θαη ε δηάθξηζε κεηαμχ δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφ-

κελσλ πεξηνρψλ δελ απνηειεί κηα ζαθή θαη μεθάζαξε έλλνηα, σζηφζν ε Γη-

αρείξηζε βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο δπλάκεηο, αξρέο θαη επζχλεο πνπ αθν-

ξνχλ ζε λνκηθά πξφζσπα θαη νξγαληζκνχο. Η δηνίθεζε ζρεηίδεηαη κε ηνπο 

πφξνπο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο δξάζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθαξκνγή 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο (Lockwood 2010). 

Η έλλνηα ηεο δηνίθεζεο αθνξά δνκέο θαη δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο νη πν-

ιίηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαι-

ινληηθψλ απνθάζεσλ θαη ζηελ αλάιεςε αξκνδηνηήησλ (Graham et al. 2003, 

Lebel et al. 2006). Τα είδε δηνίθεζεο πνηθίιινπλ απφ κνληέια πνπ έρνπλ σο 

βάζε ηελ θεληξηθή εμνπζία, δηνίθεζε πνπ βαζίδεηαη ζε ζπλεξγαζίεο, ζπλε-

ηαηξηζκνχο θαη αληηπξνζσπείεο θαη είδε δηνίθεζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ 

θνηλσλία (Borrini-Feyerabend 2003, Lockwood 2010). Η Γηνίθεζε Δζληθψλ 

Πάξθσλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κπνξεί λα αθνξά πεξηθεξεηαθά φξ-

γαλα, θνξείο δηαρείξηζεο θαη αξκφδηα ππνπξγεία, αθφκε θαη παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα ή κε θπβεξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο (Lockwood 2010, 

Mauerhofer 2011). 

Δπίζεο, νη βαζηθέο αξρέο γηα ηε δηνίθεζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

ζηεξίδνληαη ζε Γηεζλείο Σπκβάζεηο. Οη θπξηφηεξεο είλαη ε Σχκβαζε γηα ηε 

Βηνπνηθηιφηεηα (Wolfrum 2001, Siebenhüner 2007, Zachrisson 2008), ε 

Σχκβαζε γηα ηα Μεηαλαζηεπηηθά Δίδε (Koester 2002), ζε επξσπατθφ επίπε-

δν ε απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα θαη ηνπο 

Φπζηθνχο Οηθνηφπνπο, γλσζηή θαη σο Σχκβαζε ηεο Βέξλεο (Bennett and 
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Ligthart 2001). Η Σχκβαζε απηή έρεη σο θεληξηθνχο κεραληζκνχο εθαξκν-

γήο ηελ Οδεγία γηα ηα Πνπιηά θαη ηελ Οδεγία γηα ηνπο Φπζηθνχο Οηθνηφ-

πνπο ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο δηθηχνπ Natura (Mauerhofer 2008, 

Zacrisson 2008, Morris 2011). Οπζηαζηηθά, απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

πξνζηαζίαο θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο κε ηδηαίηε-

ξν νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ (Τζαληφπνπιφο θαη Τζαραιίδεο 2000). 

Σηελ Δπξψπε ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ Οδεγηψλ ν 

αξηζκφο θαη ε έθηαζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ απμάλεηαη ζπλερψο. 

Τν θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη ζε δηεζλή θιίκαθα, έρνληαο σο θηλεηήξηεο 

δπλάκεηο λνκηθέο δξάζεηο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν θαη κεραληζκνχο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα δηνίθεζεο (Bennett and Ligthart 

2001, Susskind 2008). 

Οη Danaher θ.ά. (2000) ηνλίδνπλ, σζηφζν, φηη νη απνθάζεηο ηεο Γηνίθε-

ζεο, φπνηα κνξθή θη αλ έρεη εθείλε, ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζηελ αλάπηπ-

με κηαο ζρέζεο πνπ ζα δηαθξίλεηαη απφ νκφθσλεο γλψκεο κεηαμχ ηεο Γηνη-

θεηηθήο Αξρήο θαη ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ νπνίν αθνξά. Σχκθσλα κε ηνλ 

Foucault (1991), πξφθεηηαη γηα ην ρηίζηκν κηαο ζρέζεο κεηαμχ πνιηηψλ, νκά-

δσλ ζπκθεξφλησλ θαη ηνπ θνξέα δηνίθεζεο ε νπνία βξίζθεηαη ζε αδηάθνπε 

εμέιημε. Σηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο είλαη ε αλάπηπ-

με ζπλεξγαζηψλ κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο, δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ, 

κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ ηζφηηκε θαηαλνκή ησλ θνηλσληθψλ σθειεηψλ 

(Steward and Jones 2003). 

Καηά ζπλέπεηα, ν ζρεδηαζκφο ελφο ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο πνπ ζα πεξη-

ιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ (Clarke 2004) απνηειεί κία λέα πξν-

ζέγγηζε ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ. Σηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, κειεηψληαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο κε βάζε ηηο πξνζ-

δνθίεο ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (Dawkins 2004), πξνζθέξνληαο κάιηζηα 

θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο (Skanavis et al. 2005). 

 

Οργανιζμοί και αρτές διοίκηζης προζηαηεσόμενων περιοτών 

Η νξγάλσζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ απνηε-

ινχζε αξρηθά έλα θνκκάηη ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε 

ρξήζεσλ γεο θαη ηελ θαηαλνκή εθηάζεσλ, φπσο απηή ηεο δηαρείξηζεο δαζη-

θψλ εθηάζεσλ (Buttoud and Yunusova 2002). Σηε ζπλέρεηα, νη πξψηεο πξν-

ζεγγίζεηο γηα πην απηφλνκν ραξαθηήξα ηεο δηνίθεζεο πξνζηαηεπφκελσλ πε-

ξηνρψλ δφζεθαλ απφ ηε Γηεζλή Έλσζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Φχζεο 

(IUCN), κε ζηφρν λα δηαζθαιηζηεί ε κειινληηθή ηνπο βησζηκφηεηα 

(McNeely et al. 1994). 
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Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θαη πξνθεηκέλνπ ε δηαρείξηζε πξνζηα-

ηεπφκελσλ πεξηνρψλ λα νξγαλσζεί ζε κηα πην απνηειεζκαηηθή βάζε, ν ζρε-

δηαζκφο γηα ηε δηνίθεζε απνθηνχζε κηα λέα κνξθή, πην εμειηγκέλε ε νπνία 

άθελε πεξηζψξηα γηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ (Papageorgiou and Kassioumis 

2005). Σπγθεθξηκέλα, θαηά ηνπο Venter θαη Breen (1998) θαη Beltran 

(2000), ζε πνιιέο αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο εθαξκφζηεθαλ 

λέεο ηερληθέο κε επίθεληξν ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ θαη 

ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο γηα ηελ πξνζηαζία πφξσλ πςειήο βηνινγηθήο αμί-

αο. Υπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ζε θάπνηεο ρψξεο ε δηνίθεζε πξνζηαηεπφ-

κελσλ πεξηνρψλ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζε κε θπβεξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο 

νξγαλψζεηο (IUCN 1991, Schneider and Burnett 2000), ελψ ζε θάπνηεο άι-

ιεο, φπσο ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ζε δεκφζηνπο θνξείο πνπ δελ αλήθνπλ ζε 

θάπνην ππνπξγείν, φπσο, δειαδή, είλαη ηα ζσκαηεία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

θχζεο (Bishop et al. 1997). 

Σηηο Η.Π.Α. βξίζθνληαη 375 πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζε 49 Πνιηηείεο 

θαη ην ζχζηεκα δηνίθεζεο πεξηιακβάλεη έλα ζρεηηθά απηφλνκν φξγαλν, ηελ 

Υπεξεζία Δζληθψλ Πάξθσλ (Hamin 2001). Η ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο βα-

ζίδεηαη ζε έλα είδνο ζπλεηαηξηζκνχ κε ηηο ηνπηθέο αξρέο Γηνίθεζεο, ηηο κε 

θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο θαη ηνπο ηνπηθνχο θαηνίθνπο θαη έρεη σο ζηφρν 

ηελ επίηεπμε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζθνπψλ (Zube 1992, Hamin 2001a). Απηνί, 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ επέθηαζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ή 

ηε ζπγθέληξσζε νκνζπνλδηαθψλ πηζηψζεσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο 

(Hamin 2001a). 

Η θηινζνθία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ Γηνίθεζεο βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη εί-

λαη πξνηηκφηεξν ε θνηλσλία λα έρεη θεληξηθφ ξφιν ζηηο δηαρεηξηζηηθέο θα-

ηεπζχλζεηο, παξά λα βξίζθεηαη ζην πεξηζψξην (Hamin 2001a). Τν ζχζηεκα 

δηνίθεζεο, φζνλ αθνξά ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφ-

ηεξν πνιχπινθν. Σπγθεθξηκέλα, ε θαζηέξσζε ελφο Δζληθνχ Πάξθνπ ζηηο 

Η.Π.Α. πξνυπνζέηεη λα εληάζζεηαη ζηε λνκνζεζία ζχκθσλα κε ην Κνγθξέ-

ζν, λα έρεη ηε ζηήξημε ηεο ζρεηηθήο Πνιηηείαο φπνπ αλήθεη γεσγξαθηθά, θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηνλ ηειηθφ ιφγν έρνπλ ν Γεξνπζηαζηήο, νη Κπβεξλεηηθνί Αληη-

πξφζσπνη ηεο Πνιηηείαο, φπσο επίζεο θαη ν Πξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο. 

Παξφια απηά, νη δηαδηθαζίεο δηεπθνιχλνληαη, φηαλ ππάξρεη ε ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ, 

πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Υπεξεζία Δζληθψλ Πάξθσλ (Lowry 1998, Hamin 

2001b). 

Πέξα απφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο κέζα απφ ηελ επνπηεία θαη 

ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, 

ε βηψζηκε αλάπηπμε κέζα απφ ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ απνηειεί 

έλαλ αθφκε ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο θαη ηνπο 
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κεραληζκνχο ηεο Γηνίθεζεο. Η θχζε ηεο νξγάλσζεο αξκνδηνηήησλ είλαη ηέ-

ηνηα, ψζηε λα απαηηεί ηελ εκπινθή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, γηα λα είλαη α-

πνηειεζκαηηθή. Η Γηνίθεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ είλαη ππεχζπλε 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηηο ππνδνκέο (Puustinen et al. 2009), ελψ π-

πεξεζίεο, φπσο ν ηνπξηζκφο, ε θηινμελία θαη ε αλαςπρή παξέρνληαη θπξίσο 

απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο 

(Selby et al. 2011). 

Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλαςπρήο (Elliot 1997) θη απηέο 

λα είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ηε θχζε ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη λα ζηε-

ξίδνληαη απφ ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε (Selby et al. 2011). Ταπηφρξνλα, εί-

λαη ζθφπηκν λα παξέρνληαη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ηεο 

Γηνίθεζεο θαη ησλ ηνπηθψλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ, ψζηε νη απφςεηο ηνπο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ζην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα 

ηελ πεξηνρή πνπ δνπλ (Shaw 2004, Church 2004). 

Ο ξφινο ηεο Τνπηθήο θαη Κεληξηθήο Γηνίθεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ γχξσ απφ πξνζηαηεπφκελεο πε-

ξηνρέο, θαζψο δχλαηαη λα εληζρχεη ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, ηε δήηεζε πξν-

τφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαη λα πξνσζεί αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα 

(Pickvance 1990a,b, Hall and Jenkins 2004). Γηα απηφλ ην ιφγν νη Τνπηθέο 

Γηνηθεηηθέο Αξρέο, Γήκαξρνη, Γεκνηηθνί Σχκβνπινη, πξνζσπηθφ ησλ Φν-

ξέσλ Γηαρείξηζεο ή άιιεο ηνπηθέο νκάδεο δξάζεο, φπσο ζχιινγνη θαη ζπλε-

ηαηξηζκνί, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα επθαηξίεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

ζηελ πεξηνρή ηνπο (Long and Nuckolls 1994, Selby et al. 2011). 

Δλδεηθηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Φηλιαλδίαο ζηελ νπνία ε νξγάλσζε 

γηα ηε δηνίθεζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ηνπξηζκνχ, αλήθεη θαηά βάζε ζηνπο ζρεηηθνχο Γήκνπο φπνπ βξίζθνληαη 

ηα Δζληθά Πάξθα. Παξφια απηά, πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν Γεκφζηαο Γηνί-

θεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα εμαξηψκελν απφ ηελ Πνιηηεία. Πξα-

θηηθά, δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα ζπκκεηνρήο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη 

ζηηο κε θπβεξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο νη νπνίεο, σζηφζν, ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε (Selby et 

al. 2011). 

Σηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ ηφζν ε ηζφ-

ηηκε θαηαλνκή σθειεηψλ απφ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο φζν θαη ε βησζηκφηεηα, 

εθαξκφδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα είδνο απνθέληξσζεο ζηε δηνίθεζε 

θπζηθψλ πφξσλ (Sundar 2001, Andersson 2004, Larson and Ribot 2004). Τα 

απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο ζηε-

ξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο δπλακηθέο ζεζκνζέηεζεο ηεο θάζε ρψξαο 

(Blair 2000, Larson and Ribot 2004). Πνιιέο θνξέο ε ίδξπζε πξνζηαηεπφ-

κελσλ πεξηνρψλ σο απνθεληξσκέλν Γηνηθεηηθφ φξγαλν απφ ηελ Κεληξηθή 
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Γηνίθεζε ιεηηνχξγεζε σο εξγαιείν γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή κε ζηφ-

ρν ηελ πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ πφξσλ, ην νπνίν αλέζεηε επζχλεο θαη δηνηθε-

ηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ (Agraval and Ostrom 2001). 

Η θπβέξλεζε ησλ Φηιηππίλσλ πηνζέηεζε έλα ζχζηεκα απνθεληξσκέλεο 

δηνίθεζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο ην-

πηθνχο θαηνίθνπο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Μέζα απφ 

απηφλ ην λέν ηξφπν δηνίθεζεο ε Κπβέξλεζε θαηάθεξε κε έκκεζνπο ηξφπνπο 

λα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο, ηελ πξνζηαζία ησλ 

δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία (Vitug 2000). Σπλεπψο, 

εθφζνλ νη ηνπηθνί θάηνηθνη απέθηεζαλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα, ην Απνθε-

ληξσκέλν Σψκα Γηνίθεζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ έρεη ηε δπλαηφ-

ηεηα λα ειέγρεη πην άκεζα ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο 

(Bryant 2000, Urich et al. 2001). 

Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Dressler θ.ά. (2006), ε δεκηνπξγία ηνπ Δληαίνπ 

Σπζηήκαηνο Πξνζηαηεπνκέλσλ Πεξηνρψλ ησλ Φηιηππίλσλ έδσζε ηελ επθαη-

ξία ηεο αλάζεζεο δηνηθεηηθψλ επζπλψλ ζε ηνπηθνχο θνξείο θαη ηελ αλάπηπ-

με ζπλεξγαζηψλ κε κε θπβεξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, φπσο ε 

WWF, θαη ηέινο ην ζεκαληηθφηεξν, ηελ επθαηξία ζηνπο πνιίηεο λα εθθξά-

ζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο απεπζείαο ζηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ 

Δζληθψλ Πάξθσλ. 

H κεηαθνξά δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζηνπο θαηνίθνπο, πέξα απφ ην 

γεγνλφο φηη εκθνξείηαη απφ δεκνθξαηηθά ηδεψδε, εμαζθαιίδεη θαη κηα θαιχ-

ηεξε αληηπξνζψπεπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ (Larson and Ribot 

2004). Δπηπιένλ, απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ κέηξν γηα ηελ ηεξάξρεζε 

ησλ ζρέζεσλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ πνιηηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο είηε είλαη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο 

είηε επηζθέπηεο, θαζψο θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

(Montinola 1999). 

Όπσο ζεκεηψλεη ν Brotherton (1991), ζηα Δζληθά Πάξθα ηεο Αγγιίαο 

θαη ηεο Οπαιίαο ε θπβέξλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο 

ησλ Πάξθσλ (Δπηηξνπή γηα ηελ Ύπαηζξν, Σπκβνχιην Γηαηήξεζεο ηεο Φχ-

ζεο, Γξάζε γηα ηελ Ύπαηζξν), πξνρψξεζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζε 

ζπκθσλίεο γηα ηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα κε ηνπο αγξφηεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ θαηά ηελ ε-

θαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ επηηέιεζε ηεο γεσξγίαο. 

Σηα Δζληθά Πάξθα ηεο Αθξηθήο παξαηεξείηαη πσο γηα ηελ ίδξπζή ηνπο, 

απηνί πνπ θηλεηνπνηήζεθαλ πξψηνη ήηαλ θπλεγνί, θπξίσο απνηθηζηέο. Απηνί 

πξνψζεζαλ βηβιία θαη ηαηλίεο ζην θνηλφ ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηεο ζπάληαο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ 

πεξηνρψλ ηεο Ταλδαλίαο θαη ηεο Κέλπαο, ζπγθεληξψλνληαο ηεξάζηηα πνζά 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο (Bolaane 2005). 
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Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Τατβάλ απνδείρζεθε φηη ε εμαζθάιηζε νη-

θνλνκηθψλ πφξσλ ζπλεηέιεζε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγα-

ζηψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ΜΚΠΟ. Σηφρνο 

ηεο Γηνίθεζεο ήηαλ λα πηνζεηήζνπλ νη θάηνηθνη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε 

ζέζπηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη θπξίσο θαηαθπγίσλ ηεο άγξηαο 

δσήο (Lu et al. 2005). 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Wilshusen θ.ά. (2002), κηα λέα πξνζέγγηζε πνπ ζα 

αληηκεησπίδεη ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο σο θνηλσληθή δηαδηθαζία 

ελδερνκέλσο λα εθπιεξψλεη κε πιεξέζηεξν ηξφπν ηνπο ζηφρνπο ηεο πξν-

ζηαζίαο. Η πξνζέγγηζε απηή βαζίδεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφ-

ηεξα ζπάληα νηθνζπζηήκαηα ζπλδένληαη κε βηψζηκεο πξαθηηθέο αλζξψπηλσλ 

παξεκβάζεσλ απφ ηελ χπαξμή ηνπο (Gomez-Pompa and Kaus 1992, 

McNeely 1994, Ghimire and Pimbert 1997). 

Σχκθσλα κε ηνλ Hough (2006), ε δηνίθεζε, γηα λα είλαη απνηειεζκαηη-

θή, ζα πξέπεη λα έρεη αλαπηχμεη θαη λα εθαξκφδεη επέιηθηα ζπζηήκαηα γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηνπο κεραληζκνχο 

εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ, ην ζρεδηαζκφ, ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, αλαθέξεη φηη ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή Γηνί-

θεζε ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ, ηνπο νηθνλν-

κηθνχο πφξνπο θαη ηηο ππνδνκέο, ψζηε λα κπνξνχλ θαη νη εκπιεθφκελνη θν-

ξείο λα ζηαζνχλ αληάμηνη ησλ επζπλψλ θαη αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο έρνπλ 

αλαηεζεί. 

Σχκθσλα κε ηνλ Lockwood (2010) ε Γηνίθεζε, πξέπεη λα δηέπεηαη απφ 

επηά βαζηθέο αξρέο γηα λα ζεσξείηαη φηη πηνζεηεί «θαιέο πξαθηηθέο» θαη απ-

ηέο αθνξνχλ ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ππεπζπλφηεηαο, 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο ζπλεξγα-

ζίαο, θαζψο θαη ηεο επειημίαο ή πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζε λέα δεδνκέλα θαη 

θαηαζηάζεηο. Τέινο, ε ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθε-

ζεο, ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ, ζσκαηείσλ ή ζπι-

ιφγσλ θαη ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, εθαξκν-

γήο θαη ειέγρνπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ ζπληζηά κηα λέα θαη πην 

επέιηθηε πξνζέγγηζε ζηε ράξαμε απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηη-

θήο (Αλδξεά θ.ά. 2008). 

 

Φορείς Διατείριζης προζηαηεσόμενων περιοτών ζηην Ελλάδα 

Σηελ Διιάδα ε Γηνίθεζε γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο αληηκεηψ-

πηζε αξθεηά πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ, εμαηηίαο ηεο κε επαξθνχο 

ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

Τν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ ηνπηθψλ θαηνί-

θσλ θπξίσο ζηε Γηνίθεζε, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ κε-

ηαμχ ηνπηθψλ θαηνίθσλ, επηζθεπηψλ θαη Φνξέσλ Γηαρείξηζεο (Papageorgiou 
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1997). Η αληηκεηψπηζε ησλ αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ε-

κπιεθφκελσλ θνξέσλ απνηέιεζε ην θίλεηξν γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο λένπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. Απηφ ζα πεξηειάκβαλε αιιαγέο ζηε θχζε ηνπ ζε-

ζκνχ ησλ δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ, ζηηο επθαηξίεο γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη 

ζηε ξχζκηζε ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο (Papageorgiou and Kassioumis 

2005). 

Η αξρηθή θαηάηαμε ηεο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο απηφλνκνπ νξγαληζκνχ, ηηο Δηδηθέο 

Γηνηθεηηθέο Αξρέο Δζληθψλ Γξπκψλ γηα θάζε πεξηνρή (Καζηνχκεο 1994). 

Απηέο δελ απέθηεζαλ πνηέ ζεζκνζεηεκέλεο αξκνδηφηεηεο ζηελ πξάμε, κε 

απνηέιεζκα ε επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ λα πε-

ξάζεη ζηα αξκφδηα Γαζαξρεία, ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαλ γηα ηηο δξάζεηο 

ηνπο απφ ην ηφηε Υπνπξγείν Γεσξγίαο (Papageorgiou and Kassioumis 2005). 

Τν 1986 ε Διιεληθή Κπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 

1650/1986 (ΦΔΚ 160/16-10-1986 η. Α'), πνπ εηζήγαγε αιιαγέο ζηελ πνιηηη-

θή γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Μεηαμχ άιισλ, νη ζεκαληηθφηεξεο 

αιιαγέο αθνξνχζαλ ζην ραξαθηεξηζκφ λέσλ ηχπσλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξη-

νρψλ (Πεξηνρέο Απφιπηεο Πξνζηαζίαο, Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, 

Δζληθά Πάξθα, Πξνζηαηεπφκελνη Φπζηθνί Σρεκαηηζκνί, Πξνζηαηεπφκελα 

Τνπία θαη Σηνηρεία Τνπίνπ, Πεξηνρέο Οηθναλάπηπμεο), θαζψο θαη αιιαγέο 

πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο (άξζξν 21 ηνπ Ν. 1650/1986 θαη πα-

ξάγξαθνο 1 άξζξνπ 12 ηνπ Ν, 2742/1999). 

Δηδηθφηεξα, ε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ πέξα απφ ηα 

δαζαξρεία αλαηέζεθε εθ λένπ ζε άιιν ππνπξγείν, ην Υπνπξγείν Πεξηβάι-

ινληνο, Σρεδηαζκνχ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηα-

ζηνχλ πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο δεκφζηαο ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη 

γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ζχγρπζε αξκνδηνηήησλ (Κα-

ζηνχκεο 1994, Troubis 1995). 

Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε πίεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδε-

γίαο 92/43/ΔΟΚ θαη ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ νδήγεζαλ ζηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 

2742/1999. Ο λφκνο απηφο πξνέβιεπε ηε ζχζηαζε Φνξέσλ Γηαρείξηζεο σο 

απηφλνκσλ νξγαληζκψλ πνπ ζα αλαιάκβαλαλ αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία, ηελ επνπηεία, ηελ πινπνίεζε πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ πε-

ξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο θάζε 

πεξηνρήο. Τν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ θάζε θνξέα ζα απαξηηδφηαλ απφ 7-

11 κέιε - εκπιεθφκελνπο θνξείο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ κέιε ηεο ηνπηθήο θνη-

λσλίαο, εηδηθνί επηζηήκνλεο, αξκφδηνη θνξείο Τνπηθήο θαη Κεληξηθήο Γηνί-

θεζεο θαη κέιε κε θπβεξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ (Papa-

georgiou and Kassioumis 2005). 
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Η ιεηηνπξγία ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, 

ζα πξέπεη λα επνπηεχεηαη κέζα απφ κνληέια αμηνιφγεζεο πνπ ζα ειέγρνπλ 

ην πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ ηνπο, ην 

Ννκηθφ θαη Θεζκηθφ Πιαίζην ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, ηηο 

ηνπηθέο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηε ζχλδεζε ηνπο κε ηελ Κνηλσλία 

Πνιηηψλ, θαη ηηο ζπλεξγαζίεο κε άιινπο Φνξείο Γηαρείξηζεο (Apostolopou-

lou and Pantis 2009, Βψθνπ 2012). 

Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη λα ειέγρεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζηξα-

ηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ην φξακα, ηελ απνζηνιή, 

ηε ζηνρνζεζία θαη ηνλ επηρεηξεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ θάζε Φνξέα, ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο, ην πξνζσπηθφ θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ξφιν. Η 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο αθνξά θπξίσο ζηελ πξν-

ζαξκνζηηθφηεηα θαη επειημία ζε λέεο εμειίμεηο (Apostolopoulou et al. 2012). 

Η εμαζθάιηζε ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ έξγν πνπ πξέπεη λα επηηεινχλ νη Φνξείο Γηαρείξηζεο. Δπίζεο, ε 

επηηπρία ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ε αληηκεηψπηζε θξίζεσλ ή έθηαθησλ 

πεξηζηαηηθψλ, αιιά θαη ε δηαηήξεζε ηεο βηνπηθνηιφηεηαο απνηεινχλ βαζη-

θνχο ζηφρνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ, σζηφζν, είλαη ην λα 

αμηνινγνχληαη ν ίδηνο ν νξγαληζκφο θαη ε ζπλνιηθή επίδνζε ησλ δξάζεψλ 

ηνπ κέζα απφ ηελ επεκεξία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηε κειέηε ησλ επηζθε-

πηψλ, ηελ πξνβνιή ηεο πεξηνρήο θαη ηηο δξάζεηο έξεπλαο ζε εζληθφ θαη δηε-

ζλέο επίπεδν (Μπηκπίηζνο θ.ά. 2011). 

 

Οι ομάδες ζσμθερόνηων ζε ρόλο ζσν-διατειριζηών 

Η δηνίθεζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ππήξμε θεληξηθφ ζέκα ζε δηε-

ζλείο ζπζθέςεηο γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Τα ηειεπηαία ρξφληα α-

λαγλσξίζηεθαλ ηέζζεξηο βαζηθνί ηχπνη δηνίθεζεο: δηνίθεζε πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, δηνίθεζε κε θαηακεξηζκφ αξκνδηνηήησλ, δηνί-

θεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη δηνίθεζε απφ ηνπο απηφ-

ρζνλεο πιεζπζκνχο θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Η ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ ζε ξφιν ζπλ-δηαρεηξηζηψλ αλαγλσξίζηεθε επξέσο, 

θαζψο ην ηειεπηαίν είδνο δηνίθεζεο ελζσκαηψζεθε ζηελ αλαζεψξεζε γηα 

ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο σο πξνο ηε δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξην-

ρψλ (Dudley 2008).  

Η εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο 

παγθνζκίσο επέθεξε ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ην-

πηθψλ θνηλσληψλ θαη ησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ (Zachrisson 2008). Σε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ρξεηάζηεθε ε άκεζε επέκβαζε κε θπβεξλεηηθψλ πεξηβαιινληη-

θψλ νξγαλψζεσλ θαη δηάθνξσλ επηηξνπψλ γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκά-

ησλ πεξηβαιινληηθήο επηθνηλσλίαο (Lockwood 2010). Οη επεκβάζεηο επηθε-

ληξψλνληαλ ζηελ πξνζέγγηζε θαη ελεκέξσζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζρε-
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ηηθά κε ηελ πξνζηαζία θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηε βηψ-

ζηκε αλάπηπμε, άιια θαη γηα ηελ πηνζέηεζε κηαο λέαο κνξθήο δηαρείξηζεο 

πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ θνηλσλία (Dressler et al. 2006, Clark and Clarke 

2011). 

Μηα ηέηνηνπ είδνπο πξνζέγγηζε πξνυπνζέηεη ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε 

θαη δέζκεπζε κεηαμχ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηεο θπβέξλεζεο. Πξνθεηκέ-

λνπ νη πξνζπάζεηεο απηέο λα είλαη επηηπρείο, απαηηνχληαη ακνηβαία αλαγλψ-

ξηζε ησλ ζηφρσλ πξνζηαζίαο θαη ε αλαζεψξεζε ησλ ζεζκψλ θαη ηνπ θαζε-

ζηψηνο πξνζηαζίαο (Aagesen 2000), φπνπ απηφ θξίλεηαη νκφθσλα σο απα-

ξαίηεην. Σχκθσλα κε ηελ Zachrisson (2008), o ξφινο ησλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ 

σο ζπλ-δηαρεηξηζηψλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο πεξηιακβάλεη δηαδηθαζί-

εο γηα ηελ αληηκεηψπηζε αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ κέζα απφ ηηο νπνίεο 

είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα επηηεπρζνχλ παξάιιεια δηαρεηξηζηηθνί ζηφρνη 

πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο. Αθφκε θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ηνπ 

βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ θάζε πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηηο απφςεηο θαη ηνπο θφβνπο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, πνπ ζπλδέν-

ληαη κε ηα κειινληηθά αλαπηπμηαθά ζρέδηα ηεο πεξηνρήο ηνπο (Τακπάθεο 

θ.ά. 2011). 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ πξνσζνχλ ηε ζπλ-δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πε-

ξηνρψλ κε ηηο ηνπηθέο νκάδεο ζπκθεξφλησλ πξνυπνζέηνπλ ηε ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη πξέπεη λα πεξηιακβά-

λνπλ κέηξα ψζηε λα είλαη νη πνιίηεο πην ελεκεξσκέλνη (Jones et al. 2012). H 

νξγάλσζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε νξγα-

λσκέλνπο ζπιιφγνπο πνπ κπνξεί λα απνηεινχλ νη ΜΚΟ, πεξηιακβάλεη ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ σο ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο (Stamieszkin et al. 2009) αιιά θαη ηελ ελεξγφ δξάζε 

ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (Cramb 2005, Jones et al. 

2009). 

Δπίζεο, ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο απέλαληη ζηνπο ζεζκνχο 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο θαη ζπλ-δηαρείξηζεο 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (Nursey-Bray and Rist 2009), 

θαη επεξεάδεη ζεηηθά ηελ ακνηβαία απνδνρή κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κεηαμχ 

ησλ πξνηεηλνκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ (Bogaert et al. 2009, 

Gerhardinger et al. 2009). Η αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο γηα ηνπο ζε-

ζκνχο, νη θνηλσληθνί δεζκνί ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ε ζεηηθή ζηάζε ησλ θνη-

λσληθψλ δηθηχσλ απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκα-

ηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζπλ-δηαρείξηζεο (Putnam 2000) θαη γεληθφηεξα 

ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (Jones and Burgess 

2005, Jones et al. 2009). 

Όζνλ αθνξά ζην είδνο ηεο δηαρείξηζεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειε-

ζκαηηθή, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πξνζεγγίζεηο πνπ ζα βαζίδνληαη ζηελ 
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θνηλσλία θαη ζε πνιιά θνηλσληθά επίπεδα ηαπηφρξνλα. Έηζη, ζα γίλνληαη πην 

εχζηνρεο νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξαθηηθψλ θαη εζηθψλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηνπλ νη πνιηηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ ζε εζληθφ θαη δηε-

ζλέο επίπεδν (McCarthy 2007). 

Οη πξαθηηθέο «θαιήο δηαθπβέξλεζεο» απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα απν-

ηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαζψο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηθήο ζηήξημεο, πνπ είλαη νπζηψδεηο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη, επν-

κέλσο, ηε ζπλέρηζε ηεο χπαξμεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (Lockwwod 

2010). Σχκθσλα κε ηνπο Skanavis θ.ά. (2011), πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη βηψ-

ζηκε αλάπηπμε, νη πνιίηεο είλαη αλαγθαίν λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ Τν-

πηθή Γηνίθεζε. 

Σηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ηα 158 απφ ηα 

184 Δζληθά Πάξθα πεξηιακβάλνπλ εγθαηεζηεκέλα λνηθνθπξηά ησλ ηνπηθψλ 

θαηνίθσλ κέζα ζηα φξηά ηνπο, κε θχξηα αζρνιία ηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

(Aagesen 2000). Δπίζεο, έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηα επελδχζεηο 

θεθαιαίσλ θαη δηθαηψκαηα ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γεο θαη ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ, κε απνηέιεζκα λα πηνζεηνχλ κε βηψζηκεο πξαθηηθέο (Amend and 

Amend 1995). Έηζη, ε ππεξεζία Δζληθψλ Πάξθσλ ηεο Αξγεληηλήο ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα εμηζνξξνπήζεη ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πε-

ξηβάιινληνο ζηα Δζληθά ηεο Πάξθα, επεδίσμε ρσξίο επηηπρία ηε κεηαθίλεζε 

ηνπ απηφρζνλνο πιεζπζκνχ έμσ απφ ηα φξηα ησλ Πάξθσλ. Με ην πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ ςήθηζε λέσλ λνκνζρεδίσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξη-

βάιινληνο, ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα Δζληθά Πάξθα, θαηαγξά-

θεθαλ νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θπ-

βεξλεηηθψλ θνξέσλ θαη κε πεξηβαιινληηθψλ θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

Σηφρνο ήηαλ ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε κε βάζε κηα πην ζεηηθή κειινληηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο πξνζηαζίαο απφ πιεπξάο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ 

(Aagesen 2000). 

Σχκθσλα κε ηνλ Stevens (1997), ε δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξην-

ρψλ εμειίρζεθε, παίξλνληαο κηα κνξθή πεξηζζφηεξν βαζηζκέλε ζηελ θνηλσ-

λία. Οπζηαζηηθά, απνηεινχζε κηα λέα πξνζέγγηζε πνπ επέηξεπε ζηνπο ηνπη-

θνχο θαηνίθνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία. Απηή ε εμειηγκέλε δηαδηθαζία πεξηειάκβαλε, κεηαμχ άιισλ, ηνλ 

θαηακεξηζκφ επζπλψλ ζε θπβεξλεηηθνχο θνξείο, ΜΚΠΟ θαη ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, ζηνρεχνληαο ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ. 

O ζρεδηαζκφο ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηζζφ-

ηεξν πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ θνηλσλία, κε ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο θαη 

δηαηήξεζεο νπζησδψλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ Κεληξηθήο θαη Τνπηθήο Γηνίθε-

ζεο, ηνπηθψλ θαηνίθσλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ (Borrini-Feyerabend 2003, 

Lockwood 2010). 
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Η ηζηνξία απνδεηθλχεη φηη ε δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ θνηλσλία απνηειεί κηα πξνζέγγηζε απνηειεζκαηηθήο ε-

θαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο ε νπνία δείρλεη παξάιιεια ζεβαζκφ 

ζηα δηθαηψκαηα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

(Aagesen 2000). Σε θάπνηα Δζληθά Πάξθα ηεο Απζηξαιίαο φπνπ ε Γηνίθεζε 

αληηκεηψπηδε παξφκνηα πξνβιήκαηα, έπεηηα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην 

γεγελή πιεζπζκφ, ε θπβέξλεζε θαηάθεξε λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία 

κέζα απφ ηε δέζκεπζή γηα έλα είδνο ζπλ-δηαρείξηζεο κε ηνλ ηνπηθφ πιεζπ-

ζκφ πνπ δνχζε κέζα ζηα φξηα ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ. 

Οη ηνπηθνί θάηνηθνη, πέξα απφ ηελ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Δζλη-

θψλ Πάξθσλ θαη ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ δίαπισλ επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο θξαηηθνχο ππαιιήινπο, αλέιαβαλ θαζήθνληα ζε δηάθνξεο ζέζεηο εξγα-

ζίαο είηε σο πξνζσπηθφ ησλ Πάξθσλ είηε σο δαζνθχιαθεο, ελψ παξάιιεια 

δηθαηνχληαλ κεξίδην απφ δηάθνξα κέζα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Πάξθσλ, φπσο 

ην αληίηηκν εηζφδνπ. Σχκθσλα κε ηνπο de Lacy θαη Lawson (1997), απηφ ην 

κνληέιν ζπλ-δηαρείξηζεο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη ζε άιιεο παξφ-

κνηεο πεξηπηψζεηο. 

Η πεξίπησζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Batang Ai ηεο Μαιαηζίαο απνδεη-

θλχεη φηη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε βαζίζηεθε ζηελ θαηαλφεζε ησλ α-

παηηήζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο σο κέξνο 

ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο. Έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα, ψζηε λα αλαιάβνπλ νη πνιίηεο πξσηνβνπιίεο ζπλ-

δηαρείξηζεο, ήηαλ ε επίζεκε ζεζκνζέηεζε ηεο σο ηφηε αλεπίζεκεο ηνπηθήο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο (Horowitz 1998). 

Αληίζηνηρεο πνιηηηθέο ζπλ-δηαρείξηζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε Δζληθά 

Πάξθα ζην Νεπάι φπνπ θαζηεξψζεθαλ επίζεκα παξαδνζηαθνί ζεζκνί κέζα 

απφ ηελ ίδξπζε ηνπηθψλ δαζηθψλ επηηξνπψλ. Απηέο θαηάθεξαλ λα πείζνπλ 

ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ελεξγνχ ηνπο ξφινπ ζηε δηα-

ρείξηζε, δεδνκέλνπ φηη ε πξνζηαζία θαη ε βηψζηκε ρξήζε ησλ δαζηθψλ νη-

θνζπζηεκάησλ απνηειεί επζχλε πνπ βαξαίλεη ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία πνπ δεη 

εθεί θαη φρη εμσηεξηθνχο θνξείο (Stevens 1997). 

Ο Richards (1996) ηνλίδεη, επίζεο, φηη ε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνη-

λσληψλ είλαη ηθαλή ζην λα επηηχρεη κηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε, πξνβάι-

ινληαο σο παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηελ Ολ-

δνχξα. Σηελ πεξηνρή απηή, παξά ηελ έιιεηςε πνιηηηθήο ζέιεζεο θαη ηελ χ-

παξμε νξγάλσζεο θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ, νη κε θπβεξλεηηθέο πεξηβαιινληη-

θέο νξγαλψζεηο θαηάθεξαλ λα εληάμνπλ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ζε ξφιν ζπλ-

δηαρεηξηζηψλ θαη λα εληζρχζνπλ ζεζκνχο πνπ είραλ ραιαξψζεη ζεκαληηθά. 

Η έλλνηα ηεο ζπλ-δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ απνηειεί κηα 

πην πξνζαξκνζηηθή κνξθή ζηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο, ζε ζπγθεθξηκέλα 

δεδνκέλα. Απηή ε λέα κνξθή εζηηάδεη ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ζπ-
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λεξγαζία κεηαμχ αηφκσλ, νξγαληζκψλ, ζεζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

θνηλσλία, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη έλα θαιχηεξν απνηέιεζκα (Folke et al. 

2005, Clark and Clarke 2011). Η πξννπηηθή απηή ζεσξείηαη σο πηζαλή, εθφ-

ζνλ ζα εμεηάδεη θνηλσληθά θαη νηθνινγηθά ζπζηήκαηα ζε ηαπηφρξνλε βάζε 

(Anderies et al. 2004). Η αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ δεκφζηνπ, ηδησηη-

θνχ ηνκέα θαη εζεινληψλ, θαζψο θαη ηδξπκάησλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηη-

θά πνιηηηθνθνηλσληθά επίπεδα ή γεσγξαθηθέο ζέζεηο, απνηειεί ην πιένλ ζε-

καληηθφ κέζν πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ηνπο πνιιαπινχο ζηφρνπο ηεο ίδξπζεο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (πξνζηαζία θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε) (Berkes 

et al. 2003, Brunner et al. 2005, Olsson et al. 2007). 

Τν ζχζηεκα απηφ εθαξκφδεηαη ζε επξσπατθέο ρψξεο, φπσο ην Ηλσκέλν 

βαζίιεην. Οη θνξείο δηαρείξηζεο ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Τακείν γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ πξνσζνχλ κέηξα 

δηαρείξηζεο κε ζηφρν ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θαη δη-

νηθεηηθψλ θνξέσλ, ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη ζρέζεηο θαη ε ζπλεξγαζία κε-

ηαμχ Πνιηηείαο θαη νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (Clark and Clarke 2011). Οη αξρέο 

ηεο πξνζαξκνζηηθήο δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ εθαξκφδνληαη 

ζηε δηαρείξηζε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θπξίσο γηα 

ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ (Fennell and Butler 2003, Plummer and 

Fennell 2009). 

Σηε Σνπεδία, κηα επξσπατθή ρψξα φπνπ νη βαζηθέο αξρέο γηα ηε δηνί-

θεζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ βαζίδνληαη ζε Κνηλνηηθέο Οδεγίεο, ην πε-

δίν ηεο ζπλ-δηαρείξηζεο είλαη ζρεηηθά λέν ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πνιηηηθή γηα 

ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, αλ θαη έρεη εθαξκνζηεί ζην παξειζφλ γηα ηε 

δηαρείξηζε πδάηηλσλ θαη άιισλ θπζηθψλ πφξσλ (Zachrisson 2008). Σηελ 

νπζία, απνηειεί ζεκείν ακθηζβήηεζεο ελφο άιινπ ηξφπνπ δηνίθεζεο, πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηε θηινζνθία ηεο νξγάλσζεο ελφο ζσκαηείνπ φπνπ εληάζζν-

ληαη ηνπηθνί θνξείο, θαη παξνπζηάδεη πην απηφλνκν ραξαθηήξα (Jentoft and 

MacCay 2003). Πξφθεηηαη γηα κηα αξαηνθαηνηθεκέλε Σθαλδηλαβηθή ρψξα κε 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ λα βξίζθεηαη ζηνλ 

νξεηλφ φγθν φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη θπξίσο νη Σάκη (γεγελήο πιεζπ-

ζκφο). Καζψο νη Σάκη απαηηνχλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε επηξξνή ζηηο δηαδηθα-

ζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, ε ηδέα ηεο ζπλ-δηαρείξηζεο ζηελ πξάμε έρεη ηελ έλ-

λνηα ηεο θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηνπ Σνπεδηθνχ Σσκαηείνπ γηα 

ηελ Πξνζηαζία ηεο θχζεο, θπβεξλεηηθψλ Γηνηθεηηθψλ θνξέσλ, ζρεηηθψλ 

Γήκσλ (φπνπ αλήθεη ε θάζε πεξηνρή), ηνπηθψλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη 

εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ (Zachrisson 2008). 
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