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Σ ε  αυτό το τεύχος
Αποτέλεσμα της υριμαναης μιας ιδέας. που τη νεννηοε η εργασία στο πεδία. στο ερνοστη- 
ρια, στα γραφείο τω ν σππυργιίω* και ολΐω ν φορέων. καΒως και της οο^Αογιππς προσπα-
ίεια ς πολλών ύ ίαμων. τρ Ε Κ Β ϊ  ξίκίιΐηαε πριγ απά δεκο « η  νο Αει roupytl _ _________

με θεμτλιω ΐη αρχή τη σκληρή εργασία την απόλυτη αψασίωαη οτη 1
φυσική κληρονομιά και ο“ ον πολιτιαμα μας. Λρχικα. με κύριο αντικείμ-ενα
τους υγρατΰιτ-ους και στη συνεχεία κοι το υπόλοιπο ipuoma α ικασυστη-

μ π :ο . ι ο Ε Κ BY ΟημέΡΟ πμρργίι γνώση. ITp p tJti ηληροφορηοη ουμβαλ- ;
λει στην ευαιοΐητοτοιηοη κατ την τκποιίτιτοη. συμβουλεύει. υποβολΑς*
προτάσεις και ττροειδσποιιι για κίνδυνους παυ απε ιλούν τα φμ οικα
περιβάλλον ( « λ .  J). j *

ΐΜοα απο μιο Βημιρυργι κη napsJa δςκο tT ων με Αα&η και cm id . J B

ϋ-ες. τα Ε ΚΒ Υ  σισιοδαξέι κα ι μα βόοη τη αυοσωρευμένη γνώση / ^ Β Ψ  
και π προ καρηζει την πορεία ταυ στο μελλαν. Αμεσο σχέδια -w  S t
ταυ η δραστηριοπαιηαή του a l  τομείς που εχει ήδη ανοπτυ-

i t f  Kpi P t v ia  δυναμικό OYTiKtiptVP (0£λ, 6). '
■ t * '

Τ ΐμ  Iduvid iOv 2KJ1 TO Ιυ μ β π υ λΙΐ ΚΐΡυψ ης Της ΕυρωΠόικης 

Ενωσης εκονε αττοδεκτη την πρατααη της Ειιρωπαϊκής
Επιτροπής γ-ιπ τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Αειφαρα Ανάπτυ
ξη·. Η πραταα <\ ΰε rer τις βααίις γιο τον οχίίιααμα *αι ιη ν  ιψ ίρ μ ο ΐη  ι^ ιρ ω ν. παν ηΛ
Ε ο υπσσι π ριζουν την ^  φάρο ονοπτυξη. ένώ α ρκετες ψαρές όκροβπτέι στην ν  11
πρασπα9ε id νπ στιντα .ριασει την οικονομ κη πρααδσ. την πραστασισ του σερί βολλο- 
ντος *ο την κοινωνική ουυοχη |σελ. Β).

To  1&95. οι ευρω ^αικις περιβαλλοντικές υπηρεσίες κπτεληξαν (πα *  ^
συμπε ροομα ότι υπήρχε αναγκη για ριζική αλλαγή και αναδόμηση , '
της πολίτικης της Κοινοιηιας στην προατοοιο των υδοιων. Μ ι τ-

γνωμονα ι;ς συμβουλές ολω-ν των ενδιαφιρΟμενωγ πλέυρων η
Επιιραπη u αΕετησετα Ιίύ ϋ  την Οδηγία Πλαίσιο για το νερα. επιδίωξη
της οποίας ε,ιναι η Επίτευξη της καλής κοτοστασης των επιφάνεια-

κών*Οι ιιιιύγτιιμνυδπι'ΐιΐν&πςίυρωπίιιρκς χω ρ ίς  (Οίλ. 11). I  m  I
1 >. ^B

Η ρλϊ) κληρΐΐμςνη ςκιίμηρη της ποιόπρας ι ων ιι piojirmv oiRpr m
αυατημαιων πρανττυ&ετει ιην πσμμίΜϊλουΕηαπ τ-wv &ιοτ-
κων όσα και των γεωμαρρολογικων και υδραλαγικών γνωριαμοτυν των Ψ
πατομων. Το 1994. αρχικό αοην Αγγλιο jttii αργοτερσ αε ολλις ευρωποι- ^

*t< Κ ω ίΚ .  ΧΡηΟιμΟττΟιηΘηκ t tvp VtO ουίτημμ £κτΐ|ΙηΡΓΚ της Οικολογικής 
πο'άΓητος των οικοσυστημάτων ρυτών, παμ πρόσφατα αοχ-οε να εφαρμόζεται ο.: 
πειραματικά επίπεδα και στην Ελλάδα ιοελ 13).

ΕΛληνικη διακριαη σταν Διαγωνισμό γ·α εικαναγρά^αυς πουλιών που εγινε ατα 
AavSLYO. □ Γΐϋΰχώλης Δαμγαλής iii|pc ta tew tpo  ppajlcla γιο τα an no a ταυ μ& 
πουλιά ενιυπωοτσζο'ετος τρμς κρσές γιο την πρωταιυτπρ χρι ιην σρμονιο των ^  Λ
έργων ταυ (σελ. 14). —

ΗΜ τοογειας στα επίκεντρο της ερειτνας. Πεντοκοοιαι πενήντα και πλέον 
ουνεΕςςι ιταρακαλούΒηοαν ίο  ΒΒο ϊμινεΛρίο της Διεθνούς Επιτροπής γιο την
Ερευνρ ΓΤΓη Mto*VtiO (C IE S H ), πάυ έγινε ΐπα  Η σ ν ρ κ ΐ μυ ΐ>νρκρινΑΐϋ/;ε ππψ ιην c k t^

ταμενη ερευνηπκη δραστηρ'ιότήτο πομ ιτπάρχει για ’ ην ττεριαχη. Λξ οοημε ωτη. ωστοοα 
ήταν η Ελλειψη -βεμστολόγίας σ ι τ ι κ ή ς  με την εφαρμσαμενη διαχειρ οη και ιην π ρόστα- 
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E Λ Λ HNIKO KENTPO ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

Η αρχή και η δεκαετής πορεία

Το βιοτικό επίπεδο στην πατρίδα 
μας έχει ανέλθει εντυπωσιακά κατά τα  
τελευ τα ία  40 χρόνια. Η άνοδος στηρί- 
χθηκε σ τους φυσικούς μας πόρους. 
Παράλληλα, όμως, προκλήθηκαν 
υποβαθμίσεις και κα τασ τροφ ές τόσ ο 
στους ίδιους το υ ς  πόρους όσο και στα 
φυσικά οικοσυστήματα. Τη μεγαλύτερη  
ίσως πίεση δέχθηκαν οι υγρότοποι. Με 
σκοπό κυρίως τη ν  αύξηση τη ς  γεω ργ ι
κής παραγω γής και τη ν  καταπολέμηση 
τη ς  ελονοσίας θυσιάσθηκαν τα  δύο 
τρ ίτα  τη ς  υγροτοπ ικής μας έκτασ ης 
κατά το  1920-1980. Μια θυσία που θα 
μπορούσε να ήταν πολύ μικρότερη, αν 
τό τ ε  υπήρχε επαρκής γνώση.

Οι υποβαθμίσεις πολλών υγροτόπων 
εξακολούθησ αν και τη  δεκαετία  του  
1980, προκαλώ ντας εντεινόμενες  
ανησυχίες στις π εριβαλλοντικές οργα
νώσεις (ελληνικές και διεθνείς), στα 
στελέχη τη ς  δημόσιας διοίκησης και 
σ τους ειδ ικούς επιστήμονες. Επιθυμία 
όλων ήταν όχι απλώς να αρχίσει να 
εφ αρμόζετα ι η Σύμβαση Ραμσάρ, αλλά 
να ενδυναμω θεί η γνώση, να ευαισθη
τοπ οιηθούν οι π ολίτες  και οι χρήσ τες  
τω ν υγροτοπικών αξιών και να προωθη
θεί στην πράξη με όλους το υ ς  δυνα
το ύ ς  τρ όπ ους η αειφορική διαχείριση.

Τέσσερα από τα  θετικότερα  υπέρ 
τω ν υγροτόπων γ εγο νό τα  τη ς  δ εκα ε
τ ία ς  του  1980 (λίγο γνω στά στο ευρύ 
κοινό) ήταν, κατά χρονολογική σειρά, 
τα  ακόλουθα:
•  Η ανάθεση από το  ΥΠΕΧΩΔΕ σε 
πολυπληθείς ομά δες  επιστημόνων, τη ς  
εκπόνησης ειδικών μελετώ ν γ ια  όλους 
σχεδόν το υ ς  δ ιεθνούς σημασίας υγρο
τόπ ους μας.
•  Η χρηματοδότηση οικολογικών 
πρωτοβουλιών γ ια  ν έο υ ς  από το  
Υφυπουργείο Ν έας Γενιάς.
•  Η εκπόνηση ολοκληρω μένης περι
βαλλοντικής μ ελ έτη ς  για  το ν  Εθνικό

Από τη Συνέντευξη Τύπου ▲  ^  
για τα τρία πρώτα έτη 

λειτουργίας του ΕΚΒΥ,
Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ



Το πρώτο κτήριο του ΕΚΒΥ, ▲  
Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ

Συνάντηση 
Συμβουλευτικής 

Επιτροπής,
Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ £Λ 

►

Δρυμό Πρεσπών κατ' 
ανάθεση από τη ν  Ευρω
παϊκή Επιτροπή. Οι 
Πρέσπες είναι η περισσότε
ρο μελετηθείσ α  υγροτοπική 
περιοχή τη ς  Ελλάδας και εκείνη 
όπου αναπτύχθηκαν οι περισσότε
ρ ες  πρω τοβουλίες από λά τρ εις  τη ς  
φύσης.
•  Η δ ιεξαγω γή του  δ ιετο ύ ς  διεπιστη
μονικού έργου "Π ροστασία και Δ ιαχείρι
ση τω ν Ελληνικών Υγροτόπων: Σ τρατηγι
κές  και Σχέδιο Δράσης" υπό το ν  συντο
νισμό του  Εργαστηρίου Ο ικολογίας και 
Προστασίας Π εριβάλλοντος του  
Τμήματος Γεωπονίας του  Α ρ ισ τοτελεί
ου Πανεπιστημίου, του  Παγκόσμιου 
Ταμείου για  τη  Φύση-WWF και τη ς  
Παγκόσμιας Έ νωσης για  τη  Δ ιατήρηση 
τη ς  Φύσης-IUCN. Το έρ γο  ολοκληρώ 
θηκε το ν  Απρίλιο του  1989 με π ενθήμε
ρη συνάντηση εργασίας στη Θεσσαλο
νίκη, στην οποία μετείχαν έλλη νες  και 
ξένο ι ερ ευ νη τές  καθώς και στελέχη τω ν 
Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας. 
Σ τους  μήνες που ακολούθησαν τη  
συνάντηση, το  Σχέδιο Δράσης παρου-
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σιάσθηκε και συζητήθηκε σε στελέχη 
δημόσιας διοίκησης και επιστήμονες, 
εκα τοντά δες  εκπροσώπους περιβαλλο
ντικών οργανώσεων και παραγωγικών 
τά ξεω ν  κατά τη  διάρκεια τρ ιώ ν ημερ ί
δων στην Αθήνα, στην Ξάνθη και στην 
Πάτρα. Το σχέδιο βελτιώ θηκε με τ ις  
υπ οδείξεις  εκείνω ν που συμμετείχαν 
στις ημερ ίδ ες  και υποβλήθηκε προς την  
Πολιτεία.

Μ εταξύ  τω ν προτάσεων του  Σχεδίου 
Δ ράσης ήταν να δημιουργηθεί ένα 
ίδρυμα γ ια  το υ ς  ελληνικούς υγροτό 
πους. Η πρώτη, όμως, ιδέα για  ένα 
τέτο ιο  ίδρυμα είχε δ ιαμορφω θεί πέντε 
χρόνια νω ρίτερα  στην Πρέσπα κατά την  
εκπόνηση τη ς  ολοκληρω μένης περιβαλ
λοντικής μ ελ έτη ς  που προαναφέρθηκε.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ υ ιοθέτησε την  
πρόταση και τη ν  προώθησε το  1989-90 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔΧΙ) για  
συγχρηματοδότηση. Ο ι πιστώσεις 

εγκρίθηκαν το  1990 και οι συγχρη- 
μα το δότες  ανέθεσαν το  έρ γο  τη ς  

δημιουργίας του  ιδρύματος (με 
το ν  τίτλο  Ελληνικό Κέντρο 

,, Βιοτόπων - Υγροτόπων) στο 
ί  Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 

Ιστορίας ως το ν  πιο κατάλληλο, 
εξα ιτία ς  τη ς  τρ ια ντα κοντα ετούς 

προσφοράς του , οργανισμό.
Η εκ τενή ς  αναφορά μας στην πρώτη 

ιστορία του  ΕΚΒΥ αποσκοπεί στο να 
δ είξε ι ότι η δημιουργία του  ήταν αποτέ-

Αγιασμός κατά τις εργασίες θεμελίωσης του νέου κτηρίου, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ



λεσμα τ η ς  ωρίμανσης μιας ιδέας, την  
οποία γέννησ ε η εργασία στο πεδίο, 
στο εργαστήριο, στις α ίθουσες διδα
σκαλίας, στα γραφ εία  τω ν υπουργείων, 
περιβαλλοντικών οργανώσεων, τη ς  
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τω ν δημοσιο
γράφων. Απ οτέλεσμα συλλογικής 
προσπάθειας εκατοντάδω ν ατόμων, 
ελλήνω ν και ξένω ν που αναγνωρίσθηκε 
από τη ν  Ελληνική Πολιτεία  και από την  
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λειτουργία  του  
ΕΚΒΥ ακολούθησε το  δίδαγμα τη ς  
συλλογικής προσπάθειας και τη  θ εμ ε
λιώδη αρχή του  Άγγελου και τη ς  Νίκης 
Γουλανδρή: σκληρή εργασία και 
απόλυτη αφοσίωση στη διατήρηση τη ς  
φυσικής κληρονομιάς και του  πολιτι
σμού μας.

Το ΕΚΒΥ λειτουρ γε ί ως επιστημονικά 
α υτόνομος οργανισμός του  Μουσείου 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας από το ν  
Σεπτέμβριο του  1991 στη Θέρμη, μέσα 
στο Α γρόκτημα  του  Πανεπιστημίου 
Θ εσσαλονίκης το  οποίο έχει προσφέρει 
πολύπλευρη στήριξη.

Οι υγρότοποι ήταν το  κύριο αντικεί
μενο το υ  ΕΚΒΥ κατά τα  πρώτα έτη  τη ς  
λειτουρ γία ς του. Οι ανάγκες, όμως, τη ς  
ελληνικής κοινωνίας δ ιεύρυναν τον  
προσανατολισμό του . Το ενδιαφέρον 
του  σήμερα περιλαμβάνει και τα
υπόλοιπα φυσικά οικοσυστήματα-----------
καθώς και τα  αγροοικοσυστήματα.

Σήμερα ο γεν ικός  επιχειρησιακός 
του  σκοπός είναι να συμβάλλει στην 
αειφορία τω ν υδατικών, εδαφικώ ν και 
γενετικώ ν πόρων στην Ελλάδα, στην 
Ευρώπη και στη Μεσόγειο. 

Αναλυτικότερα  το  ΕΚΒΥ:
•  Παράγει γνώση και παρέχει πληρο

φόρηση.
•  Παρακολουθεί μ ετα β ο λές  και κινδύ

νους και προειδοποιεί για  αυτούς.
•  Ευαισθητοποιεί το  κοινό στην 

ανάγκη τη ς  αειφορικής χρήσ ης τω ν 
πόρων.

•  Προωθεί τη ν  εκπαίδευση και την 
κατάρτιση σε θέματα  προστασίας 
και δ ιατήρησης τω ν φυσικών πόρων 
και του  φυσικού περιβάλλοντος.

•  Μ ελετά  και υποβάλλει προτάσεις για 
συγκεκριμένες δράσεις, αλλά και για 
γεν ικότερη  πολιτική, συμβατή με την

αρχή τη ς  αειφορίας.
Π ολλοί και φ ιλόδοξο ι οι σκοποί, οι 

οποίοι μόνο με ευ ρ ε ίες  συνεργασίες 
μπορούν να προωθηθούν.

Η παραγωγική πορεία του  ΕΚΒΥ 
κατά τη ν  πρώτη δεκαετία  τη ς  λ ε ιτο υ ρ 
γ ία ς  του  περιλαμβάνει:
•  Τις Α π ογραφές τω ν Ελληνικών Υ γρο

τόπων του  1994 και του  2000.
•  Τον επιστημονικό συντονισμό του  

μεγάλου έργου κα ταγραφ ής τω ν 
οικοτόπων και ειδών τη ς  χώ ρας για  
τη ν  ίδρυση του  Δικτύου ΦΥΣΗ 2000.

•  Τη συμμετοχή στην επεξεργασ ία  τη ς  
Εθνικής Στρα τηγικής για  το υ ς  Υγρο- 
τοπ ικούς Π όρους και τη ς  Εθνικής 
Σ τρα τηγικής για  το υ ς  Γεω ργικούς 
Πόρους.

•  Την αξιοποίηση, με οργανωμένο 
τρόπο, από το  ΥΠΕΧΩΔΕ τη ς  τεχ νο 
γνωσίας και τη ς  π ληροφορίας για 
ποικίλα θέματα.

•  Τη συμμετοχή σε ειδ ικές  θετικές  
προσπάθειες τω ν Υπουργείων 
ΠΕΧΩΔΕ, Γεωργίας, Ανάπ τυξης και 
Π αιδείας καθώς και τη ς  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

•  Τη διεθνή παρουσία το υ  με τη  
συμμετοχή στην Πρω τοβουλία για 
το υ ς  Μ εσογειακούς Υγροτόπους 
(γνωστή ως MedWet), τη  συνεργα
σία με το ν  Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Π εριβάλλοντος και με το  Ευρωπαϊκό 
Θ εματικό Κέντρο για  τη  Δ ιατήρηση

τη ς  Φύσης και τη  Βιοποικιλό
τητα , τη ν  εκπροσώπηση σε 
επ ιστημονικές επ ιτροπές 
διεθνών οργανισμών, τη  μ ετα 
φορά τεχνογνω σίας μέσω τη ς  
εκπόνησης έργω ν στις χώ ρες 
τη ς  ΝΑ Ευρώπης κ.λπ.

•  Την εισαγωγή νέων στον ελληνικό 
χώρο προσεγγίσεων για  τη ν  α ξιολό
γηση και αποκατάσταση λειτουργιώ ν 
οικοσυστημάτων και γ ια  τη ν  ολοκλη
ρωμένη διαχείριση τω ν υδατικών, 
εδαφικώ ν και γενετικώ ν πόρων σε 
επίπεδο λεκά νης απορροής.

•  Την ανάπτυξη πληροφοριακών 
συστημάτων και εργαλείω ν λήψ ης 
αποφάσεων για  τη  διαχείριση τω ν 
ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

•  Το ενημερω τικό και εκπαιδευτικό 
έργο  του.
Η αρχή τη ς  νέα ς  δεκα ετία ς  βρίσκει 

το  ΕΚΒΥ με προσωπικό 40 περίπου 
ατόμων που εργά ζετα ι σε ειδικά εξοπ λι
σμένο κτήριο 1.200 τετραγω νικώ ν 
μέτρων, πολύ κοντά σε έ ξ ι συναφή 
ιδρύματα, σε δύο πανεπιστήμια και σε 
σπουδαία οικοσυστήματα. Η πείρα που 
αποκτήθηκε, μέσα από τ ις  επ ιτυχίες και 
τα  λάθη του , του  επιτρέπουν τη  φ ιλοδο
ξία τη ς  μ εγα λύτερ ης  και ευ ρ ύ τερ η ς  
προσφοράς στους πολίτες τη ς
Ελλάδας, τη ς  Ευρώπης και τω ν άλλων 
χωρών τ η ς  Μ εσογείου.

Π. Α. Γεράκης

Το νέο κτήριο του ΕΚΒΥ, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ /  Σ. Μηλιώνης
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To μέλλον μιας δεκαετούς προσπάθειας

Το 2001, το  ΕΚΒΥ κλείνει μια 

παραγωγική δεκαετία  έρευνας, 

στρατηγικού σχεδιασμού, 

πληροφόρησης, ευαισθητοποιη- 

σης, εκπαίδευσης, συντονισμού 

έργω ν και ανάπτυξης συνεργα

σιών με εθνικούς και διεθνείς  

οργανισμούς. Σ τα δέκα πρώτα 

έτη  λειτουργίας του  ΕΚΒΥ 

συσσω ρεύθηκε γνώση και πείρα, 

εκπαιδεύθηκε αυστηρά επιλεγμέ

νο προσωπικό, αναπτύχθηκαν  

αποτελεσματικές διαδικασίες και 

δίκτυο συνεργατώ ν και, κυρίως, 

δημιουργήθηκε ένα δοκιμασμένο 

σύνολο αξιών και αρχών. Το 

ΕΚΒΥ έχει με τον τρόπο αυτό  

αναπτύξει την ικανότητα να 

προω θεί σ ταθερά  τους σκοπούς 

του, ενώ ταυτόχρονα προσαρμό

ζεται στις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες του  περιβάλλοντος του.

® ·

Διοργάνωση της πρώτης συνάντησης της Μεσογειακής Επιτροπής Υγροτόπων στη Θεσσαλονίκη, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Σ. Μηλιώνης

O σχεδιασμός του  ΕΚΒΥ για  το  
μέλλον περιλαμβάνει τη  δραστηριοποί- 
ησή του  τόσ ο στους ώ ριμους το μ ε ίς  
που ήδη ανέπ τυξε όσο και σε νέα  δυνα
μικά αντικείμενα.

Συγκεκριμένα, για  τη ν  επόμενη 
τρ ιετία  ο π ρογραμματισμός το υ  ΕΚΒΥ 
εστιάζετα ι στο να αναπτύξει τ ις  
ακόλουθες δρα σ τηρ ιό τη τες  (η κα τάτα
ξη είναι θεματική και όχι ιεραρχική):
•  Ανάπτυξη στρατηγικώ ν και σχεδια

σμός δράσεων για  τη  διατήρηση τω ν 
ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

•  Σχεδιασμός ολοκληρω μένης διαχεί
ρισης υδατικών και εδαφικώ ν πόρων 
σε επίπεδο λεκά νης απορροής.

•  Αξιολόγηση, ανόρθωση και αποκα
τάσταση λειτουργιώ ν υγροτόπων και 
εδαφών.

•  Απογραφή, χαρτογράφηση και 
παρακολούθηση υγροτόπων.

•  Δημιουργία τεχνητώ ν υγροτόπων.
•  Ανάπτυξη μεθόδω ν και τεχνολογιώ ν

για τη ν  παρακολούθηση υδρολογι
κών, εδαφικώ ν και βιοτικών παραμέ
τρω ν και αξιοποίησή το υ ς  στην 
εφ αρμογή τη ς  Ο δηγίας 2000/60/ΕΚ 
"για τη  θέσπιση Κοινοτικού πλαισίου 
δράσης στον το μ έα  τη ς  πολιτικής 
τω ν υδάτων".
Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημά
τω ν και εργαλείω ν λήψ ης αποφάσε
ων για  τη  διαχείριση ανανεώσιμων 
φυσικών πόρων.
Επιστημονική συμβολή στην εφ α ρ 
μογή τη ς  Ο δηγίας 92/43/ΕΟΚ και 
στην ίδρυση το υ  Δ ικτύου ΦΥΣΗ 2000 
στην Ελλάδα. Παροχή τεχνογνω σίας 
στις υπό έντα ξη  στην ΕΕ χώρες. 
Επιστημονική και τεχνική υποστήρι
ξη  στην εγκατάσταση και λειτουργία  
σ υστήματος διοίκησης και διαχείρ ι
σης προσ τατευόμενω ν περιοχών για 
τη  διατήρηση τη ς  φύσης. Η υποστή
ριξη αφορά κυρίως στην ίδρυση 
φ ορέω ν διαχείρισης, στη διαμόρφω-
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ση ενιαίας προσέγγισης σε θέματα 
παρακολούθησης και διαχειριστικών 
μελετώ ν και στην ενημέρω ση και 
ευαισθητοποίηση τω ν πολιτών.

•  Υλοποίηση έργω ν δ ιατήρησης και 
διαχείρισης τη ς  φύσ ης σε επ ιλεγμέ
ν ες  περιοχές.

•  Σχεδιασμός ολοκληρω μένης διαχεί
ρισης παράκτιων ζωνών. Ανάπτυξη 
συνεργασιών μετα ξύ  Μ εσογειακών 
χωρών.

•  Τ ομεακές πολιτικές και αειφ όρος 
ανάπτυξη. Προώθηση μεθόδω ν 
αειφορικής γεω ργίας, μέσω τη ς  
συμβολής στον σχεδιασμό και στην 
αξιολόγηση εφ α ρ μογής αειφορικών 
πρακτικών. Προώθηση εφ α ρμογής 
και αξιολόγηση άσκησης αειφορικού 
τουρισμού σε π ροσ τατευόμενες 
περιοχές. Δ ιερεύνηση θεμάτων 
αειφορικής διαχείρισης δασών και 
άσκησης δασοπονίας πολλαπλών 
σκοπών.

•  Έ ρευνα  τω ν κοινωνικών και οικονο
μικών διαστάσεων τη ς  διαχείρισης 
του  φυσικού περιβάλλοντος.

•  Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, με 
έμφαση στην περιοχή τη ς  ΝΑ 
Ευρώπης και στη λεκάνη τη ς  Μ εσο
γείου. Συμμετοχή σε δ ιεθνείς  πρωτο
βουλίες και οργανισμούς.

•  Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων 
περιβαλλοντικής ενημέρω σ ης και 
κατάρτισης.

•  Υλοποίηση δράσεων και έργω ν Περι
βαλλοντικής Εκπαίδευσης. Δημιουρ
γία  εκπαιδευτικού υλικού.

•  Δημιουργία και οργάνωση υποδο
μών και μέσων ερμηνεία ς περιβάλ
λοντος.
Για να επιτύχει στις π ροτερα ιό τη τες  

που θέτε ι το  μέλλον, το  ΕΚΒΥ επενδύει 
στην εσω τερική του  οργάνωση, στην 
ανάπτυξη το υ  ανθρώπινου δυναμικού 
του , στην υιοθέτηση διαδικασιών και 
πρακτικών διασφάλισης ποιότητας και 
στην ανάπτυξη αποδοτικών συνεργα
σιών με άλλους οργανισμούς.

Ειδικότερα, οι επ ιδιω κόμενες συνερ
γασ ίες θα αφορούν κυρίως:
•  το  ΥΠΕΧΩΔΕ, το  Υπουργείο Γεω ρ

γίας, το  Υπουργείο Παιδείας, το

Υπουργείο Εργασίας και τη  Γενική 
Γραμματεία  Έ ρευνα ς και Τεχνολο
γίας,
τ ις  Π εριφέρειες, 
τη ν  Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
οργανισμούς στην Ελλάδα, στις 
υπόλοιπες χώ ρες τη ς  Ευρώπης και

•  τ ις  μη κρατικές  περιβαλλοντι
κές  οργανώσεις.
Το προσωπικό του  ΕΚΒΥ 

αισ ιοδοξεί γ ια  το  μέλλον. Η 
αισιοδοξία του  βασίζεται λ ιγό τε
ρο στις επ ιτυχίες τη ς  περασμέ
νης δεκα ετία ς  και περισσότερο

▲  Συνάντηση εργασίας
για τους υγροτόπους στο ΕΚΒΥ,

Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Φ. Γρηγοριάδης

στις ΗΠΑ με συναφείς σκοπούς και 
ομοειδή αντικείμενα εργασιών, 
υπερεθνικούς οργανισμούς (υπηρε
σίες και οργανισμούς τη ς  ΕΕ, 
δ ιεθνείς συμβάσεις, το  Δ ίκτυο 
MedWet κ.λπ.) και

Δειγματοληψία για την παρα
κολούθηση βαρέων μετάλλων 

στο Δέλτα του Αξιού,
Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ

στην αποφασιστικότητά του  να βελτιώ 
νει συνεχώς τ ις  ικα νότητές  του, v α 
διδάσκεται από τα  λάθη του  και να είναι 
έτο ιμο  να ανταποκρίνεται ταχύτατα 
στις ν έες  ανάγκες και προκλήσεις.

Ευτυχία Αλεξανδρίδου

1 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ε Κ Β Υ
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Τον Ιούνιο  το υ  200 1 , το  Συ μ β ο ύ 

λ ιο  Κ ορυφ ής τη ς  Ευρω παϊκής  

Έ νω σης στο  Γκέτεμπ οργκ, έκανε  

α π οδεκτή  τη ν  π ρότασ η τη ς  Ευρω 

παϊκής Επ ιτροπ ής για  τη  " Σ τρ α τη γ ι

κή τη ς  Ευρω παϊκής Έ νω σης για  την  

Α ειφ ό ρ ο  Ανάπτυξη". Η  απόφαση  

το υ  Συμβουλίου  σ η μ α το δ ο τε ί την  

ορ ισ τικοπ οίηση τω ν δ ιαβουλεύσε- 

ων που ξεκ ίνησ αν σ τις  αρχές το υ  

2 00 0 . Π ιο  συγκεκριμένα, το ν  Δ εκ έμ 

β ρ ιο  το υ  1999 το  Συμβούλιο  

Κ ορυφ ής το υ  Ελσίνκι ε ίχε  ζη τή σ ει 

από τη ν  Ευρω παϊκή Επιτροπή "να 

π ροτείνει μ ία  μακρ ο π ρό θεσ μ η  

σ τρατηγ ική , που θα  συνδυάζει πολι

τ ικ ές  μ ε  στόχο τη ν  οικονομικά, 

κοινωνικά και οικολογικά α ειφ ό ρο  

ανάπ τυξη, και η οπ ο ία  θα  υποβλη

θ ε ί  σ το  Ευρω παϊκό Συμβούλιο  το υ  

Ιουνίου  2001".

Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον

Η Στρατηγική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Στηρ ιζόμενες στην εντολή  αυτή, οι 
υπηρεσίες τη ς  Επιτροπής συνέταξαν 
ένα κείμενο διαβούλευσης, το  οποίο και 
έθεσαν σε δημόσιο διάλογο. Το κείμενο 
έφ ερ ε  στην επιφάνεια ορισ μένες τάσ εις 
που είναι ασ ύμβατες με τη ν  έννοια τη ς  
αειφορίας, οι οποίες θα πρέπει να αντι- 
μετωπισθούν επειγόντω ς, και ανέλυε 
τ ις  κύριες κινητήριες δυνάμεις που 
βρίσκονται πίσω από τ ις  τά σ εις  αυτές. 
Αφού υποβλήθηκαν προτάσεις από 
πολλούς ενδιαφερόμενους, η Επιτροπή 
εξέδω σ ε το  τελ ικό  κείμενο στις 15 
Μαίου του  2001, το  οποίο έγ ινε αποδε
κτό από το  Συμβούλιο Κορυφής.

Η Στρατηγική τη ς  ΕΕ για  την  
Αειφόρο Ανάπτυξη υ ιοθετεί το ν  ορισμό

τη ς  επ ιτροπής Brundtland, σύμφωνα με 
τη ν  οποία "Αειφόρος ανάπτυξη είναι 
εκείνη που ικανοποιεί τις  ανάγκες του  
παρόντος, χω ρίς να διακυβεύει την  
ικανότητα των μελλοντικών γενεώ ν να 
ικανοποιούν τις  δικές τους ανάγκες". 
Π ροχω ρώ ντας σε μία περισσότερο 
πολιτική θέση, η Στρατηγική αποδέχε
τα ι ότι, γ ια  να επ ιτευχθεί στην πράξη η 
α ειφ όρος ανάπτυξη, απαιτείται "η οικο
νομική αύξηση να υποστηρίζει την  
κοινωνική πρόοδο και να σέβεται το  
περιβάλλον, η κοινωνική πολιτική να 
απ οτελεί το υπόβαθρο της οικονομικής 
επίδοσης και η περιβαλλοντική πολιτική 
να είναι οικονομικά αποδεκτή". Γίνεται 
αντιληπτό, λοιπόν, ότι η αειφ όρος
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ανάπτυξη έχει τρ ε ις  συνιστώσες, την  
οικονομική, τη ν  κοινωνική και τη ν  περι
βαλλοντική, θέση που υποστηρίζεται 
άλλω στε από π ολλούς ειδ ικούς επιστή
μονες  εδώ  και πολλά έτη.

Η άποψη αυτή θέτει τ ις  βάσεις για 
το ν  σχεδιασμό, τη ν  εφ αρμογή και την  
παρακολούθηση μέτρων, τα  οποία θα 
υποστηρίζουν την  αειφόρο ανάπτυξη 
και καθιστά εφ αρμόσ ιμες τ ις  αποφά
σεις τω ν συνόδων κορυφ ής τη ς  Λισσα- 
βόνας και τη ς  Στοκχόλμης. Σ τις  συνό
δ ους εκείνες, είχε εντοπισθεί το  κοινω
νικό έλλειμμα  τη ς  αναπτυξιακής πολιτι
κής τη ς  ΕΕ και είχαν προταθεί δ είκ τες  
μέτρησ ης τη ς  κοινωνικής επ ίδοσης τω ν 
κρατώ ν μελών. Η ΕΕ έχει σήμερα στη 
διάθεσή τη ς  δ ιάφ ορους δ ε ίκ τες  μ έτρ η 
σης τη ς  οικονομικής ανάπτυξης 
(σύμφωνο σ ταθερότητας) και τη ς  
κοινωνικής συνοχής (δ είκ τες  κοινωνι
κής επίδοσης). Οι δ ε ίκ τες  αυτοί, 
συνδυαζόμενοι με δ ε ίκ τες  περιβαλλο
ντικής επίδοσης και συμμόρφω σης τω ν 
κρατώ ν μελών, επ ιτρέπουν να παρακο
λουθούντα ι οι πολιτικές γ ια  την  
αειφόρο ανάπτυξη, τόσ ο σε επίπεδο 
κρατώ ν όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

Η σημασία την  οποία δίνει η ΕΕ στην 
αειφόρο ανάπτυξη, γίνετα ι εμφ ανής 
από το  γ εγο νό ς  ότι υποστηρίζει πως "Η 
στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη  
θα πρέπει να αποτελέσει τον  καταλύτη  
για τους σχεδ ιαστές πολιτικής και την  
κοινή γνώμη τα  ερχόμενα έτη  και να 
κα τα σ τε ί καθοδηγητική δύναμη για τη 
μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων 
και για αλλαγές στη συμπεριφορά των 
επιχειρήσεων και καταναλωτών". Το 
όραμα αυτό, όπως παραδέχεται και η 
ίδια η Επιτροπή, είναι φ ιλόδοξο . Για να 
γεφ υρω θεί το  χάσμα μετα ξύ  του  
ορά μα τος αυτού και τ η ς  πρακτικής 
πολιτικής δράσης, η Επιτροπή π ροτεί
νει "να εστιάζετα ι η στρατηγική σε ένα  
μικρό αριθμό προβλημάτων τα  οποία 
θέτουν σοβαρή ή μη αναστρέψιμη 
απειλή για τη μελλοντική ευημερία της  
ευρωπαϊκής κοινωνίας".

Τα προβλήματα αυτά είναι κατά την  
Επιτροπή τα  ακόλουθα:
•  Η υπερθέρμανση του  πλανήτη λόγω

τω ν ανθρωπογενών εκπομπών

αερίων που είναι υπεύθυνα για  τη  
δημιουργία το υ  φαινομένου του  
θερμοκηπίου.

•  Η αύξηση που παρουσιάζουν τα  
ανθεκτικά, στα αντιβιοτικά φάρμακα, 
στελέχη ορισμένων ασθενειών, και 
εν  δυνάμει, οι μακροπρόθεσ μες 
επιπτώσεις τω ν πολυάριθμων 
χημικών ουσιών που χρησιμοποιού
νται καθημερινώς.

•  Η φτώ χεια  και ο κοινωνικός αποκλει
σμός και οι άμεσ ες επιπτώσεις τους, 
δηλαδή η επισφαλής υγεία, οι αυτο 
κτονίες και η μόνιμη ανεργία.

•  Η γήρανση του  πληθυσμού.
•  Η επιτάχυνση τη ς  μείω σης τη ς  

βιοποικιλότητας, η δραστική μείωση 
τω ν αλιευτικών αποθεμάτων, η 
συσσώρευση απορριμμάτων και η 
απώλεια και χαμηλή γονιμότητα  τω ν 
εδαφών.

•  Η συμφόρηση στις μεταφορές.
Το κείμενο τη ς  Στρα τηγικής προβλέ

πει ότι η αντιμετώπιση τω ν προβλημά
τω ν αυτών μπορεί να επ ιτευχθεί με 
δράση σε τρ ε ις  τομείς:

3. Βήματα για  τη ν  εφ αρμογή τη ς  Στρα 
τη γ ική ς  και τη ν  παρακολούθηση τη ς  
προόδου της.
Σε επίπεδο συστάσεων και προτάσε

ων η Επιτροπή αναγνωρίζει, μετα ξύ  
άλλων, το υ ς  επόμενους ά ξο νες  π ροτε
ραιότητας:
•  Βελτίωση τη ς  συνοχής τω ν μέτρω ν 

πολιτικής. Η α ειφ όρος ανάπτυξη 
πρέπει να καταστεί κεντρ ικός 
κλάδος όλων τω ν κλάδων και τω ν 
μέτρω ν πολιτικής. Η Επιτροπή 
δεσ μεύετα ι να υποβάλει στο Ευρω
παϊκό Συμβούλιο το υ  Laeken, 
πρόγραμμα δράσης για  βελτίωση 
του  κανονιστικού πλαισίου. Σε αυτό 
θα περιλαμβάνονται μηχανισμοί που 
να εξασφαλίζουν ότι ό λες  οι κύριες 
νομοθετικές  προτάσεις περιλαμβά
νουν αξιολόγηση τω ν πιθανών οικο
νομικών, περιβαλλοντικών και κοινω
νικών π λεονεκτημάτω ν και μειονε
κτημάτω ν από τη  λήψη, ή μη, 
μέτρω ν τόσ ο εν τό ς  όσο και εκ τό ς  
τη ς  ΕΕ.

•  Ενδεδειγμένη τιμολόγησ η προς

Παραδοσιακός οικισμός στη Μάνη, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον

1. Μια δέσμη με διαγώ νιες προτάσεις 
και συστάσεις, ώστε να βελτιω θεί η 
απ οτελεσ ματικότητα  τω ν πολιτικών 
και να επ ιτευχθεί η αειφ όρος 
ανάπτυξη.

2. Μια δέσμη κύριων σκοπών και 
ειδικών μέτρω ν σε επίπεδο ΕΕ για 
τη ν  αντιμετώπιση τω ν ζητημάτω ν 
που θέτουν τ ις  μ εγα λύ τερ ες  
προκλήσεις στην αειφόρο ανάπτυξη 
στην Ευρώπη.

επηρεασμο τη ς  συμπεριφοράς τω ν 
ατόμων και επιχειρήσεων. Η 
σύσταση αυτή προβλέπεται να 
προκαλέσει ιδ ια ίτερες δυσκολίες 
στην εφ αρμογή της, καθώς τα  
ζητούμενα  είναι η κατάργηση τω ν 
επιδοτήσεω ν που ενθαρρύνουν την  
ασύνετη χρήση τω ν φυσικών πόρων 
και η τιμολόγησ η τη ς  ρύπανσης.

•  Επενδύσεις στην επιστήμη και στην 
τεχνολογία  γ ια  το  μέλλον.
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Η σύσταση αυτή αναμένετα ι να 
επηρεάσει το ν  σχεδιασμό για το  6ο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο Έ ρευνα ς και 
Τεχνολογικής Α νάπ τυξης τη ς  ΕΕ.
Ως προς το υ ς  σκοπούς και τα  μέτρα  

η Επιτροπή εσ τιάζετα ι στα προαναφερ- 
θέντα  κύρια προβλήματα. Η Στρατηγική 
προτείνει πολυάριθμα μέτρα, από τα  
οποία αξίζει να αναφερθούν αυτά  που 
σχετίζονται με χρονικές δεσμεύσεις:
✓  Έγκριση τη ς  οδηγίας για  τη  φορο- 

λόγηση τω ν ενεργειακώ ν προϊόντων 
έω ς το  2002.

✓  Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τροφίμων το  2002.

✓  Θέσπιση, από τη ν  Επιτροπή, συστή
ματος δεικτώ ν βιοποικιλότητας έω ς 
το  2003.

✓  Δημιουργία έω ς το  2005 ενός  
οργάνου παρακολούθησης και 
ελέγχου  τη ς  εμφάνισης λοιμωδών 
νόσων.

✓  Προστασία και αποκατάσταση ενδ ι
αιτημάτων και φυσικών οικοσυστη
μάτων και σταμάτημα τη ς  απώλειας 
βιοποικιλότητας έω ς το  2010.

✓  Σταδιακή κατάργηση τω ν επ ιδοτήσε
ων για  τη ν  παραγωγή και κατανάλω
ση ορυκτώ ν καυσίμων έω ς το  2010.

✓  Τα εναλλακτικά  καύσιμα, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται τα  βιοκαύσιμα, 
πρέπει να αποτελούν το  7% τουλάχι
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στον τη ς  κατανάλωσης επιβατικών 
και φορτηγώ ν αυτοκινήτω ν έω ς το  
2010 και το  20% έω ς το  2020.
Τέλος, γ ια  το ν  έλεγχο  τη ς  εφ α ρμο

γ ή ς  τη ς  Στρα τηγικής προτείνονται τα  
ακόλουθα:
•  Η Επιτροπή θα υποβάλλει σε κάθε 

εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
αναφορά με τη  συγκεφαλαιωτική 
τη ς  έκθεση γ ια  τη ν  εφαρμογή τη ς  
Στρατηγικής.

•  Η Επιτροπή θα προτείνει μικρό 
αριθμό δεικτώ ν επ ίδοσης στο Ευρω
παϊκό Συμβούλιο τη ς  Βαρκελώ νης 
τη ν  άνοιξη του  2002.

•  Θα συγκροτηθεί μια "στρογγυλή 
τράπεζα" από 10 περίπου ειδικούς, η 
οποία θα υποβάλλει έκθεση προς τον  
Πρόεδρο τη ς  Επιτροπής κάθε έτος.

•  Ξεκινώ ντας από το  2002, η Επιτροπή 
θα διοργανώνει ανά δ ιετία  φόρουμ 
τω ν ενδιαφερόμενω ν το  οποίο θα 
α ξιολογεί τη ν  εφ αρμογή τη ς  Σ τρα τη 
γικής.
Το κείμενο τη ς  Στρα τηγικής είναι 

ένα ολοκληρω μένο και ίσως υπέρμετρα 
φ ιλόδοξο  κείμενο, το  οποίο α ρ κετές  
φ ο ρ ές  ακροβατεί στην προσπάθειά του  
να συνταιριάσει την  οικονομική 
πρόοδο, τη ν  προστασία του  περιβάλλο
ν το ς  και τη ν  κοινωνική συνοχή. Είναι 
εμφ α νές  ότι η Επιτροπή αντιμετωπίζει

Πύργοι Πάπιγκου, Φωτ. X. Παπαϊωάννου

το  ζήτημα  τη ς  αειφόρου ανάπτυξης με 
όρους αγοράς. Το γεγο νό ς  αυτό χω ρίς 
να είναι αρνητικό από μόνο του , προκα- 
λ ε ί το ν  κίνδυνο εξασθένισης τω ν 
κύριων σκοπών, όταν αυτοί θα υλοποιη
θούν με μέτρα, τα  οποία δεν θα πρέπει 
να δ ιαταράξουν τη  λειτουργία  μιας 
ελεύ θ ερ η ς  και πλήρους ανταγωνιστικής 
αγοράς. Οι δεσ μεύσ εις που αναλαμβά
νει η Επιτροπή θα δημιουργήσουν 
π ρόσ θετες υποχρεώσεις στα κράτη 
μέλη, οι οποίες δεν θα πρέπει να διεκ- 
περαιωθούν μέσα από ένα συνηθισμένο 
γραφ ειοκρατικό  σύστημα.

Σ ε κάθε περίπτωση το  κείμενο είναι 
προς τη  σωστή κατεύθυνση, καθώς 
εκ τό ς  τω ν προτεινόμενω ν μέτρων, 
προβλέπει και μία σαφή διαδικασία 
εφ α ρμογής και αναθεώ ρησης τη ς  
Στρατηγικής. Ιδανικό θα είναι η Σ τρα τη 
γική να εφαρμοσ θεί και να αναθεω ρεί
τα ι κάτω από τ ις  συντονισμένες δυνά
μεις  που αναμένεται να εμφανισθούν 
από το ν  συνδυασμό τη ς  οικονομικής, 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστα
σης, και όχι μόνο από τ ις  δυνάμεις τη ς  
αγοράς.

Το π λήρες κείμενο τη ς  Στρα τηγικής 
δ ιατίθετα ι στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http ://europa.eu.in t/com m /environm ent/ 
eussd/index_el.htm

Στέφ ανος Φωτίου
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Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
για την Προστασία των Υδάτων

Η περιβαλλοντική νομοθεσία τείνει να γίνεται περισσότερο αυστηρή, 
αφήνοντας λιγότερο χώρο για συμφωνίες μεταξύ αυτών που την επιβάλ
λουν και εκείνων που οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτήν. Η αρχή "η 
πρόληψη είναι καλύτερη και φθηνότερη από τη θεραπεία" έχει υιοθετηθεί 
σε πολλά σημεία κλειδιά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως η απαίτηση 
της εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πριν από 
μεγάλης κλίμακας έργα και η αδειοδότηση νέων χημικών ουσιών.

Η πιο ολοκληρω μένη νομοθεσία 
στον το μ έα  τη ς  ευρωπαϊκής περιβαλλο
ντικής νομοθεσίας είναι αυτή του  
νερού. Η ευρωπαϊκή πολιτική γ ια  το  
νερό  άρχισε να εκδηλώ νετα ι με το  
Πρώτο Π ρόγραμμα Δράσης για  το  
Περιβάλλον, το  1973, στη συνέχεια του  
οποίου ακολούθησαν νομοθετήματα , με 
πρώτο τη ν  Οδηγία γ ια  τα  επιφανειακά 
νερά, το  1975, και τελευ τα ίο  την  
Οδηγία για το  πόσιμο νερό, το  1980.
Στη δεκαετία  εκείνη θεσπίσθηκε νομο
θεσία γ ια  τα  νερά  κολύμβησης (1976), 
γ ια  τ ις  περ ιοχές αλιείας (1978), για  τ ις  
περ ιοχές οστρακοειδώ ν (1979) και για 
τα  υπόγεια νερά  (1980). Στο πεδίο τη ς  
νομοθεσ ίας για  τ ις  ορ ιακές τ ιμ ές  εκπο
μπών εκδόθηκε η Ο δηγία για  τ ις  επικίν
δυνες  ουσίες (1976), καθώς και οι 
σ χετικές Ο δηγίες  για συγκεκριμένες 
ουσίες.

Μια δ εύ τερ η  σειρά κανονιστικών 
πράξεω ν για  το  νερό  ξεκίνησε με την  
Οδηγία για τη ν  επεξεργασ ία  τω ν 
αστικών λυμάτω ν (1991) και με την  
Οδηγία για τα  νιτρικά (1991). Επίσης, 
εκδόθηκαν αναθεω ρήσεις τω ν Οδηγιών 
για  τα  νερά  κολύμβησης και γ ια  το  
πόσιμο νερό  στη σημερινή το υ ς  μορφή 
(1994 και 1995 αντιστοίχως), αναπτύ
χθηκε το  Π ρόγραμμα Δράσης τω ν 
Υπόγειων Υδάτων και το  1994 έγινε 
πρόταση για Οδηγία οικολογικής ποιό
τη τα ς  υδάτων. Η Ο δηγία ολοκληρω μέ
νη ς  πρόληψης και ελέγχου  τη ς  ρύπαν
σης (96/61/ΕΚ) για  τ ις  μ εγά λες  βιομη
χανικές εγκαταστάσεις, επίσης, 
προβλέπει τη ν  προστασία τω ν υδάτων.

Έ κτο τε  κατόπιν μακρών συζητήσε
ων, τόσ ο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊ
κό επίπεδο, έχει γίνει πλήρως αντιλη
πτό ότι γ ια  τη ν  αποτελεσματική 
προστασία του  νερού χρειάζετα ι νομο
θεσία οριακών τιμώ ν εκπομπών καθώς 
και νομοθεσία ποιοτικών σταθεροτύπων 
για  το  νερό, δηλαδή, μια συνδυασμένη 
προσέγγιση.

Η  Ο δηγία  Πλαίσιο  2 0 0 0 /6 0 /Ε Κ  
για τα  ύδατα
Το 1995, οι ευρω παϊκές περιβαλλοντι
κές  υπηρεσίες κα τέληξα ν στο συμπέ
ρασμα ότι υπήρχε ανάγκη για  ριζική 
αλλαγή και αναδόμηση τη ς  πολιτικής 
τη ς  Κοινότητας στην προστασία τω ν 
υδάτων. Η Κοινότητα, η οποία ήδη είχε 
αρχίσει να αναγνωρίζει τη ν  ανάγκη για 
μια ευρύτερη  θεώρηση τη ς  πολιτικής 
στα θέματα  προστασίας του  νερού, 
εισάκουσε το  αίτημα τη ς  Επιτροπής 
Π εριβάλλοντος του  Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του  Συμβουλίου τω ν 
υπουργών π εριβάλλοντος γ ια  αναθεώ
ρηση τη ς  πολιτικής της.

Ακολουθώ ντας τ ις  συμβουλές όλων 
τω ν ενδιαφερόμενω ν πλευρών, όπως 
τοπικών και περιφερειακώ ν αρχών, 
χρηστών, δικαστηρίων, εταιρειώ ν 
ύδρευσης, βιομηχανιών, αγροτικών 
οργανισμών και βεβαίω ς τω ν κατανα
λωτών και τω ν μη κρατικών περιβαλλο
ντικών οργανώσεων, η Επιτροπή υιοθέ
τησ ε το  1997 τη ν  πρόταση για την  
Ο δηγία Πλαίσιο γ ια  τα  ύδατα. Η επιδίω
ξη τη ς  είναι να εγκαταστήσ ει ένα νομο
θετικό πλαίσιο, ώστε να επ ιτύχει το υ ς  
ακόλουθους τέσ σ ερ ις  σκοπούς αειφό-

Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ /  Α. Χαντζαρίδου



ρου πολιτικής για  το  νερό:
•  επάρκεια πόσιμου νερού,
•  επάρκεια νερού για  άλλες χρήσεις,
•  προστασία του  περιβάλλοντος,
•  πρόληψη και αποτελεσματική αντι

μετώπιση πλημμυρώ ν και ξηρασίας.
Η φ ιλοδοξία  τη ς  Ο δηγίας είναι να

επ ιτύχει "καλή κατάσταση" γ ια  τα  
υπόγεια και τα  επιφανειακά ύδατα, το  
αργότερο  έω ς το  τέλ ο ς  του  2010. 
Εισάγει την αντίληψη της διαχείρισης 
της περιοχής λεκάνης απορροής 
ποταμού, βασισμένη στην εκτίμηση τω ν 
γνωρισμάτων αυτής, στην παρακολού
θηση τη ς  κατάστασης επιφανειακών και 
υπόγειων νερών, στον προσδιορισμό 
στόχων ποιότητας, στην πραγματοποίη
ση σχετικών προγραμμάτω ν και έργων, 
στη λήψη μέτρω ν για  τη ν  επ ίτευξη  τω ν 
στόχων αυτών.

Ωστόσο, παρά τ ις  προβλέψεις, η 
διοικητική οργάνωση γ ια  τη ν  επ ίτευξη 
τη ς  διαχείρ ισης τω ν λεκανώ ν ποταμών 
αφήνετα ι στη βούληση τω ν κρατών 
μελών.

Τα προγράμματα που θα οδηγήσουν 
στη λήψη τω ν μέτρων, θα πρέπει να 
ακολουθούν τη ν  παραπάνω συνδυα
σμένη προσέγγιση με το ν  καθορισμό 
οριακών τιμώ ν εκπομπών και ποιοτικών 
σταθεροτύπων. Έτσι, θα πρέπει να 
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις όλης τη ς  
ευρω παϊκής νομοθεσ ίας για  τ ις  οριακές 
τ ιμ ές  εκπομπών: Οδηγία για  την  
επεξεργασ ία  τω ν αστικών λυμάτων, 
Ο δηγία γ ια  τα  νιτρικά, Ο δηγία γ ια  τον  
ολοκληρω μένο έλεγχο  και προστασία 
κατά τη ς  ρύπανσης, Οδηγία γ ια  την  
προστασία φυτικώ ν προϊόντων και 
Ο δηγίες επικίνδυνων ουσιών. Επίσης, 
τα  ποιοτικά σταθερότυπα τη ς  Ο δηγίας 
Πλαίσιο και τη ς  λοιπής ευρωπαϊκής 
νομοθεσ ίας για  το  νερό (π.χ. Οδηγία 
γ ια  τα  νερά  κολύμβησης) πρέπει να 
βρίσκονται σε συμφωνία. Τα προγράμ
ματα τω ν μέτρω ν θα πρέπει να βασίζο
ντα ι σε όλη τη  σχετική με το  νερό  νομο
θεσία τη ς  Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
στις εθνικές νομοθεσίες.

Επιπλέον, τα  κράτη μέλη θα πρέπει 
να εξασφαλίσουν τη ν  τιμολόγησ η όλων 
τω ν υπηρεσιών ύδατος. Αυτό σημαίνει 
ότι στην τιμή του  νερού θα πρέπει να
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συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το  
κόστος τη ς  παροχής, τη ς  συλλογής και 
τη ς  επ εξεργασ ίας τω ν λυμάτω ν καθώς 
και τη ς  χρήσ ης του  νερού για αναψυχή.

Σύμφωνα με τη ν  Ο δηγία τα  κράτη 
μέλη οφείλουν:
1. Να θεσπίσουν νομοθεσία σύμφωνα 

με τ ις  απαιτήσεις τη ς  Ο δηγίας 
Πλαίσιο για  τα  ύδατα, καθώς αυτή 
ρυθμίζει στο ε ξή ς  τη ν  ευρωπαϊκή 
πολιτική στα θέματα  νερού, αφού 
ισχύει από τη ν  ημέρα  υπογραφής 
της. Επιπλέον, η Ο δηγία Πλαίσιο 
έλαβε υπόψη π αλα ιότερες κανονιστι
κές  π ράξεις  για  θέματα  νερού, όπως 
τη ν  Οδηγία για  τα  επιφανειακά 
ύδατα, τ ις  Ο δηγίες για  τ ις  περιοχές 
τω ν οστρακοειδώ ν και αλιευμάτων 
και τη ν  Οδηγία γ ια  τα  υπόγεια 
ύδατα, ώστε α υ τές  να καταργηθούν, 
με τη ν  ολοκληρω μένη εφαρμογή τη ς  
Ο δηγίας Πλαίσιο.

2. Να καθορίσουν τ ις  λεκά νες  απορ
ροής τω ν ποταμών το υ ς  και να 
συστήσουν μέσα σε α υ τές  διοικητική 
αρχή για  τη ν  εφ αρμογή όσων απορ
ρέουν από τη ν  Οδηγία.

3. Να προσδιορίσουν τα  επιφανειακά 
και υπόγεια ύδατά το υ ς  που χρησι
μοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμο
ποιηθούν ως πόσιμο νερό.

4. Να εκτιμήσουν τ ις  ανθρώπινες 
δρα σ τηρ ιότητες  που σχετίζονται με 
τα  επιφανειακά και τα  υπόγεια

Ποταμός Βοϊδομάτης, Φωτ. Χ. Παπαϊωάννου

ύδατα σε κάθε λεκάνη απορροής 
ποταμού, λαμβάνοντας υπόψη τη  
ρύπανση από σημειακές και μη 
σημειακές πηγές, τη ν  άντληση, 
καθώς και οτιδήποτε άλλο μειώνει 
τη ν  π οιότητα  του  νερού.

5. Να εφαρμόσουν σχέδια διαχείρισης 
τω ν υδάτινων πόρων τω ν λεκανών 
απορροής, βασισμένα στην εκτίμηση 
τω ν αναγκών για  νερό  και στις 
ανθρώπινες δρα σ τηρ ιότητες  που 
σχετίζονται με το  νερό  γ ια  την  
επ ίτευξη  τω ν ποιοτικών στόχων τη ς  
Οδηγίας.

6. Να εκπονήσουν οικονομική ανάλυση 
για κάθε λεκάνη απορροής και να 
συλλέξουν, ανάμεσα σε άλλα, την  
απαραίτητη πληροφορία για  την  
εκτίμηση του  συνολικού κόστους 
ανάκτησης του  νερού από ό λες  τ ις  
υπηρεσίες που παρέχονται σ τους 
χρήσ τες. Μη συμμόρφωση με την  
αρχή ότι κάθε χρήση το υ  νερού 
πρέπει να χρεώ νετα ι πλήρως, είναι 
δυνατό να γίνετα ι παραδεκτή σε 
εθνικό επίπεδο κάτω από αυσ τηρές 
και συγκεκριμένες συνθήκες που 
καθορίζονται στην Οδηγία, και μόνο 
αφού ακολουθηθεί συγκεκριμένη 
διαδικασία.

7. Να εμπ λέξουν ό λες  τ ις  ενδ ιαφ ερόμε- 
ν ες  ομάδες, όπως κρατικές  υπηρε
σίες.

Μ ιλτιάδης Σ εφ ερλής



Ποιότητα Ποτάμιων Ενδιαιτημάτων
Νέα Προσέγγιση στην Αξιολόγηση της Ποιότητας των Ποταμών

Σε χώρες όπου η παρακολούθηση των 
βιοτικών γνωρισμάτων των ποταμών έχει 
καθιερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια, έχουν 
αναπτυχθεί μέθοδοι που συνεκτιμούν, 
εκτός από την πανίδα και τη χλωρίδα, 
γεωμορφολογικά και υδρολογικά γνωρί
σματα των ποταμών, προκειμένου να 
δείξουν όσο το  δυνατό πιο ολοκληρωμένα 
την ποιότητά τους ως οικοσυστήματα.

Αρχικά, στην Αγγλία, η Εθνική Αρχή 
για τα  Ποτάμια Συστήματα και, στη συνέ
χεια, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ασχολή
θηκαν από το  1994 με ένα νέο σύστημα 
εκτίμησης τη ς  ποιότητας των οικολογικών 
γνωρισμάτων των ποταμών, την Επισκό
πηση Ποτάμιων Ενδιαιτημάτων (River 
Habitat Survey, RHS). Ακολούθησαν 
άλλες χώρες, όπως Γερμανία, Αυστραλία, 
Γαλλία, Αυστρία και Καναδάς, ενώ τα 
τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενο 
ενδιαφέρον από πολλά άλλα κράτη.

Η Επισκόπηση Ποτάμιων Ενδιαιτημά
των (RHS) καταγράφει σε στατιστικά αντι
προσωπευτικό μήκος του ποταμού η σε 
επιφάνεια της  λεκάνης απορροής, συγκε
κριμένα γνωρίσματα σχετικά με την υδρο
λογία, τη γεωμορφολογία, τη βλάστηση, 
τις  χρήσεις γης, τα  τεχνικά έργα και τις 
υποδομές. Κατηγοριοποιεί τους ποτα
μούς σε συγκεκριμένους τύπους π.χ. 
ορεινά ρέματα, πεδινά ρέματα, μεγάλοι 
πεδινοί ποταμοί κ.ά. και τους συγκρίνει με 
αντίστοιχα δεδομένα από σταθμούς 
αναφοράς, σύμφωνα με δύο συστήματα.

Το πρώτο αναφέρεται στην ποιότητα 
των ενδιαιτημάτων και αποτελεί τον 
Δείκτη Ποιότητας των Ενδιαιτημάτων 
(HQA, Habitat Quality Assessment), που 
όσο υψηλότερος είναι τόσο πιο αξιόλογα 
στοιχεία ενδιαιτημάτων συγκεντρώνει το  
συγκεκριμένο τμήμα του ποταμού.

Το δεύτερο αναφέρεται στον βαθμό 
της  ανθρώπινης επίδρασης σε αυτά τα  
ενδιαιτήματα και αποτελεί τον Δείκτη 
Βαθμού Τροποποίησης των Ενδιαιτημά
των (HMS, Habitat Modification Score), οι 
υψηλότερες τ ιμές του οποίου φανερώ
νουν αυξημένη ανθρώπινη επίδραση.

Τα συστήματα αυτά λειτουργούν είτε

συμπληρωματικά είτε ανεξάρτητα. Όλα 
τα  στοιχεία συγκεντρώνονται σε βάση 
δεδομένων και η σύγκριση των διαφορετι
κών δειγματοληπτικών επιφανειών στον 
ίδιο ποταμό, η σε διαφορετικό με το  
επιθυμητό επίπεδο (λεκάνης απορροής, 
νομού, περιφέρειας, οικοτόπου, εθνικό), 
προσφέρει την εκτίμηση για την κατάστα
ση του συγκεκριμένου τμήματος του 
ποταμού.

Η ανάγκη για την ανάπτυξη τέτοιων 
προσεγγίσεων φαίνεται τόσο στη νέα 
Οδηγία Πλαίσιο για τα  ύδατα, όσο και σε 
προηγούμενες Οδηγίες, όπως η 
92/43/ΕΟΚ. Σύμφωνα με την τελευταία, 
ανατίθεται η υποχρέωση στα κράτη μέλη 
να αναγνωρίσουν και να περιγράψουν τις 
Περιοχές Ειδικής Προστασίας, καθώς και 
να αποτρέψουν περαιτέρω υποβάθμιση 
της  κατάστασης τους. Για την πραγματο
ποίηση των ανωτέρω υπάρχει η ανάγκη 
παρακολούθησης με εστίαση στη διατή
ρηση και, όπου είναι εφικτό, στην επανα
φορά των "ιδανικών συνθηκών διατήρη
σης". Η οικολογική ποιότητα των ποταμών 
εντός των Περιοχών Ειδικής Προστασίας 
χρειάζεται να καταγραφεί ως μέρος 
αυτής της  διαδικασίας.

Σύμφωνα με τη νέα Οδηγία Πλαίσιο 
για τα  νερά, εκτός από τις  άλλες υποχρε
ώσεις που απορρέουν για κάθε χώρα 
μέλος, όπως οι υποχρεώσεις αυτές ορίζο
νται στο Άρθρο 8 και στο Παράρτημα II 
της  Οδηγίας, θα πρέπει να εξακριβωθεί 
το  εύρος της  κλίμακας των οικολογικών 
δυνατοτήτων που έχει κάθε επιφανειακή 
υδατοσυλλογή και να περιγραφούν όχι 
μόνο τα  βιοτικά γνωρίσματα της  λεκάνης 
απορροής των ποταμών, αλλά και της 
γεωμορφολογίας τους και της  υδρολο
γίας τους.

Το σύστημα RHS είναι ένα πολύτιμο 
κριτήριο στην αξιολόγηση της  ποιότητας 
των ποταμών, διότι μπορεί:
•  να χαρακτηρίσει τους ποταμούς, 

σύμφωνα με το  Παράρτημα II της  νέας 
Οδηγίας Πλαίσιο για τα  νερά, και να 
καταδειχθεί έτσι ο τύπος του ποταμού,

•  να συλλέγει δεδομένα για την εκτίμη-

Ποταμός Νέστος, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Α. Χαντζαρίδου

ση της  συνέχειας του ποταμού, των 
μορφολογικών συνθηκών και του 
υδρολογικού καθεστώτος και 
συνεπώς,

•  να μετρήσει η και να προβλέψει την 
επίπτωση στα γνωρίσματα των ενδιαι
τημάτων του ποταμού από κάποιο 
συγκεκριμένο έργο,

•  να διευκολύνει τη λήψη διαχειριστικών 
αποφάσεων, αξιολογώντας τα 
τμήματα του ποταμού η των ποταμών,

•  να προτείνει δράσεις και έργα για την 
επανόρθωση του ποτάμιου συστήμα
τος  προς μια φυσικότερη κατάσταση. 
Στην Ελλάδα, η μόνη προσπάθεια για

συστηματική καταγραφή σύμφωνα με το  
σύστημα RHS, έχει γίνει μόλις το  2000 
από το  Εργαστήριο Ζωολογίας του 
Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ (υπεύθυνη κ. 
Μαρία Λαζαρίδου Δημητριάδου). Η 
προσπάθεια επικεντρώνεται στην 
προσαρμογή του συστήματος στα ελληνι
κά δεδομένα, αφού οι έντονες αντιθέσεις 
μεταξύ των εποχών σε περιοχές με μεσο
γειακό κλίμα όπως η Ελλάδα, δεν επιτρέ
πει την ασφαλή χρήση του στη μορφή 
που έχει τώρα.

Γιώργος Χατζηνικολάου
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Η τέχνη μιμείται τη φύση
Στον φετινό διαγωνισμό για  εικονογράφους πουλιών, που δ ιεξήχθη στο Λονδίνο, ο Πασχά- 

λη ς  Δουγαλής, ένας έλληνας και σ υνεργάτης που ζει και εργά ζετα ι στο Μόναχο, τιμή θηκε με 
το  δ εύ τερ ο  βραβείο, για  μια εντυπωσιακή συλλογή σχεδίων με καταπληκτική λεπ τομέρεια  και 

με ζωντανή απεικόνιση τω ν γνωρισμάτων και τω ν κινήσεων τω ν πουλιών.
Ανάμεσα σε εικονογράφους, που συμμετείχαν στον διαγωνισμό με τέσ σ ερα  ασπρό

μαυρα σκίτσα και ένα  έγχρω μο, ο Πασχάλης Δ ουγαλής κα τά φ ερε να ξεχω ρίσει με την  
πρωτοτυπία του  και τη ν  ικανότητα  να εναρμονίζει το  θέμα με το  
φυσικό του  υπόβαθρο. Δύο έργα  του  που 
έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση στους κρ ιτές  είναι ^
το  ασπρόμαυρο σκίτσο "House Martins 
D elicbon urbica", όπου απεικονίζεται ένα 
πλήθος πουλιών να κάθεται αλλά και να 
πετά, καθώς και το  έγχρω μο σκίτσο 
το υ  "Bonelli's Eagle Hieraaetus 
fasciatus", που επ ιλέχθηκε
για  το  εξώ φ υλλο  τη ς  ιϋ ίβ Β * · /  Γ
επ όμενης έκδοσης 
του  περιοδικού
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British Birds.
To πρώτο και τρ ίτο  

βραβείο έλαβαν, αντίστοιχα, η Rosemary 
Watts Powell, από το  Hampshire και ο 

Szabolcs Kokay, από τη ν  Ουγγαρία.
Τα σχέδια τω ν τρ ιώ ν βραβευθέντω ν 
διακρίθηκαν γ ια  τη ν  ορνιθολογική 
ακρίβεια, για  τη ν  καλαίσθητη, 
αποτελεσματική και ευρηματική 
το υ ς  σύνθεση, καθώς και γ ια  τ ις  
σωστές αναλογίες.

Χρυσούλα Λιόντα

Επιχορηγήσεις για τη 
διατήρηση των υγροτόπων

Το Π ερ ιφ ερεια κό  Γραφείο  τη ς  Π αγκόσμιας Έ νω σης για  
τη  Φύση σ την Ο λλα νδ ία  ανακο ίνω σ ε το  ν έο  π ρ ό γρ α μ μ α  
"Μ ικρές επ ιχορηγήσεις γ ια  το  Π ρόγραμμα τω ν Υγροτόπων" 
(S m a ll G ra n ts  fo r  th e  W e tla n d s  P ro g ra m m e -S W P ). Το 
π ρ ό γ ρ α μ μ α  α υ τό  μ π ο ρ ε ί να  υ π ο σ τη ρ ίξ ε ι έ ρ γ α  έω ς  και 
75.000 αμερικανικών δολαρίων για  τη  διατήρηση και αειφο
ρική διαχείριση τω ν υγροτόπων, τα  οποία θα υλοποιούνται 
σε περίπου 26 χώ ρες τη ς  Ασίας, Αφρικής, Ευρώπης και Λατι
ν ική ς  Α μ ερ ική ς . Π λη ρ ο φ ο ρ ίες  υπ άρχουν δ ια θ έσ ιμ ες  στη 
διεύθυνση http://www.wet-lands.nl και α ιτήσεις στη διεύθυν
ση esther.blom @ nciucn.nl

http://www.wet-lands.nl
mailto:esther.blom@nciucn.nl


CIESM
36ο Συνέδριο της 
Διεθνούς Επιτροπής 
για την Έρευνα 
στη Μεσόγειο

Ιδρυθείσα το  1910, η Δ ιεθνής 
Επιτροπή για την  Έ ρευνα  στη Μεσό
γειο  (Commission Internationale pour l' 
Exploration Scientifique de la mer 
Mediterranee-CIESM) είναι από το υ ς  
παλα ιότερους επιστημονικούς διακρα
τικο ύ ς  οργανισμούς στον κόσμο. Η 
Επιτροπή συγχρηματοδοτείτα ι από 22 
χώ ρες μέλη, οι οποίες έτσ ι υποστηρί
ζουν το  έργο  ενό ς  μεγάλου δικτύου 
500 ερευνητικώ ν κέντρω ν και περισσο
τέρ ω ν από 2.500 επιστημόνων. Το 
δίκτυο αυτό προωθεί τ ις  επ ιστήμες τη ς  
θάλασσας με σκοπό τη ν  προστασία τη ς  
Μ εσογείου για  τη ν  ευημερ ία  τω ν παρά
κτιων πληθυσμών.

Η Δ ιεθνής Επιτροπή πραγματοποίη
σε το  36ο συνέδριό τη ς  στο Μονακό, 
και στην τελ ε τή  ένα ρ ξη ς  παρουσιάσθη- 
καν ομ ιλίες με ευ ρ ύ τερ α  θέματα, όπως 
η επίδραση του  έρ μ α το ς  τω ν πλοίων 
στους ωκεανούς, η μικροβιακή ζωή τη ς  
Μεσογείου, η σεισμικότητα τη ς  Μ εσο
γείου  και ο συγκερασμός τη ς  φυσικής 
με τη  βιολογία στην εξέλ ιξη  τω ν επιστη
μών τη ς  θάλασσας.

Η Μ εσόγειος αποτελεί πεδίο ποικί
λ η ς  ερευνητικής  δραστηριότητας, 
όπως έδ ε ιξε  η θεματολογία  του  συνε
δρίου και ο αριθμός τω ν συμμετεχό- 
ντων. Τα εξειδ ικευμ ένα  θέματα  φυσικής 
ω κεανογραφίας, θαλάσσιας ζωολογίας, 
βοτανικής, μικροβιολογίας και βιοχημεί
ας, θαλάσσιων οικοσυστημάτων, αλιευ
τικώ ν πόρων και παράκτιων οικοσυστη

μάτων που παρουσιάσθηκαν, έδειξα ν  
τη ν  ευρυγώ νια θεώρηση τη ς  Μ εσογεί
ου από το υ ς  550 και πλέον συνέδρους 
τω ν 31 χωρών.

Παρά την ποικιλία τω ν θεμάτων, ήταν 
χαρακτηριστική η έλλειψη ανακοινώσεων 
σχετικών με την εφαρμοσμένη διαχείρι
ση και προστασία της  Μεσογείου.
Επίσης, ήταν αξιοσημείωτη η έλλειψη 
επαρκούς γνώσης επί βασικών σύγχρο
νων θεμάτων σχετικών με την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως η 
Οδηγία Πλαίσιο για τα  ύδατα.

Στη συνάντηση έγ ινε σύντομη 
παρουσίαση και κυκλοφόρησε ενημε
ρωτικό υλικό για  τη  βάση δεδομένω ν 
CoastBase (http ://www.coastbase.org).
Η βάση CoastBase, ουσιαστικά ένα 
σχέδιο δράσης, αποσκοπεί στον 
σχεδιασμό ευρωπαϊκού εικονικού 
αποθηκευτικού χώρου δεδομένω ν για 
τη  θάλασσα και την  παράκτια ζώνη 
(European Virtual Coastal and Marine 
Data Warehouse) και υποστηρίζεται από 
τη  σχετική Διεύθυνση τη ς  Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημιουργία τη ς  βάσης 
ξεκίνησε το ν  Ιανουάριο του  2000 και 
ολοκληρώ νετα ι το ν  Δ εκέμβρ ιο  του  2001 
με τη  συνδρομή 11 συνεργατώ ν από 
ευρω παϊκές χώ ρες. Από τη ν  Ελλάδα 
συμμετείχε στο έργο  η ανώνυμη ετα ι
ρεία παροχής συμβουλευτικώ ν υπηρε
σιών "Πληροφόρηση-Επιμόρφωση- 
Τοπική Ανάπτυξη".

Μ ιλτιάδης Σ εφ ερλής

Ιόνιο Πέλαγος, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  
Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

J  Σ τις  20-30 Νοεμβρίου 2001 
διοργανώ νεται στην Αθήνα από την  
ΤΙΦΙΝ Α.Ε. και το ν  Οργανισμό 
Ευρωπαϊκής Α νάπ τυξης Υποστήρι
ξη ς  & Έ ρευνας, η πρώτη έκθεση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Για π ληροφορίες: Τηλ. 01 5248968, 
Fax 01 5235319 και e-mail 
m egoulis@ internet.gr

J  Σ τις  28 Νοεμβρίου 2001 δ ιορ
γανώ νετα ι στο Βερολίνο το  7ο 
Δ ιεθνές Συνέδριο με θέμα την  
εκπαίδευση με σύγχρονη τεχνο λο 
γία. Π ληροφ ορίες στις διευθύν
σεις: h ttp ://w w w .on line-educa.com , 
online-educa@ icef.com .

J  Σ τις  28 Νοεμβρίου 2001 δ ιορ
γανώ νετα ι στο Βερολίνο το  ετήσιο 
συνέδριο με θέμα την  ε ξ  αποστά- 
σεω ς εκπαίδευση. Π ερισ σ ότερες 
π ληροφ ορίες στη διεύθυνση Astrid 
Jaeger, ICEF Berlin, Leibnizstrasse 
32, 10625 Berlin ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση astrid.jaeger@ icef.com

A M . . . I B I O :

http://www.coastbase.org
mailto:megoulis@internet.gr
http://www.online-educa.com
mailto:online-educa@icef.com
mailto:astrid.jaeger@icef.com


Το Βραβείο Ραμσάρ (Ramsar 
Wetland Conservation Award) 
καθιερώ θηκε το 1996 μ ε  την 
Απόφαση VI.18 της 6ης 
Συνάντησης του Συμβουλίου  
των κρατών μελών της 
Σύμβασης Ραμσάρ για τους 
Υγροτόπους.

Λίμνη Πρέσπα, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον

Υποψηφιότητες για το Βραβείο Ραμσάρ
Σκοπός του  βραβείου είναι να αναδεικνύει τη  συνεισφο
ρά προσώπων, οργανισμών και κυβερνήσεω ν από 
όλον το ν  κόσμο στην προώθηση τη ς  δ ιατήρησης τω ν 

υγροτόπω ν και τη ς  αειφορικής διαχείρισής τους. Πρώτη 
φ ορά  απονεμήθηκε στην κ. Μυρσίνη Μαλακού για τ ις  μακρο
χρόνιες  δημιουργικές τη ς  προσπάθειες στην Πρέσπα, κατά 
τη ν  7η Συνάντηση του  Συμβουλίου τη ς  Σύμβασης, που έγινε 
το  1999 στο Σαν Χοσέ τη ς  Κόστα Ρίκα.

Η Δ ιαρκής Επιτροπή Ραμσάρ, το ν  Οκτώβριο του  2000, 
αναθεώ ρησε τα  κριτήρια και τ ις  διαδικασίες για  τη ν  απονομή 
το υ  βραβείου και αποφάσισε να επ ιλέξει τρ ε ις  ν ικητές, το υ ς  
οποίους θα παρουσιάσει στην 8η Συνάντηση το υ  Συμβουλίου, 
που θα γίνει στη Βαλένθια τη ς  Ισπανίας το ν  Νοέμβριο του  
2002. Επιπλέον, το  βραβείο θα σ υνοδεύετα ι και από το  
χρηματικό έπαθλο Evian Special Prize, που φθάνει το  ύψος 
τω ν 10.000 αμερικανικών δολαρίων.

Π ροτάσεις για  βραβεύσεις είναι ευπ ρόσ δεκτες τόσ ο από 
άτομα όσο και από οργανώ σεις και κρατικούς οργανισμούς 
που έχουν αναπτύξει πρω τοβουλίες με σκοπό τη  μακροχρόνια 
διατήρηση τω ν υγροτόπω ν και τη ν  αειφορική το υ ς  διαχείριση. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε όλες  εκείνες  τ ις  δρασ τηριότη
τ ε ς  που ήταν υπ οδειγματικές και πρακτικά υλοποιήσιμες από 
τα  κράτη μέλη.

Οι προτάσεις θα πρέπει να δηλω θούν πριν από τ ις  
31/12/2001 στο Γραφείο Ραμσάρ στην Ελβετία. Αιτήσεις είναι 
διαθέσ ιμες τόσ ο από το  Γραφείο Ραμσάρ όσο και από το  
διαδίκτυο στη διεύθυνση http://ram sar.org/key_award_form _ 
e.htm .

Τα ονόματα εκείνω ν που θα βραβευθούν θα ανακοινωθούν 
στην τελ ε τή  ένα ρ ξης  τη ς  8ης Συνάντησης του  Συμβουλίου, 
στις 18 Ν οεμβρίου 2002.

Βασιλεία Αρτεμιάδου
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