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O I Ρ Ι Ζ Ε Σ & Η Ι Δ Ρ Υ Σ Η

Το Μουσείο Γουλανδρή 

Φυσικής Ιστορίας 

ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1964 

ως κοινωφελές ίδρυμα 

με σκοπό την έρευνα, 

την ευαισθητοποίηση του κοινού, 

την πληροφόρηση 

και την επιμόρφωση 

σε θέματα διατήρησης 

των φυσικών πόρων.

Niki Goulandna del.

Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) έχει τις ρίζες του στο Μουσείο, 

του οποίου διατήρησε τις αρχές 

και το πνεύμα.

Ιδρύθηκε το 1991 με 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Επίσης, οικονομική 

ενίσχυση υπήρξε 

από το WWF-International 

και άλλους οργανισμούς.

Οι εγκαταστάσεις του 

βρίσκονται 

στη Θέρμη

(Αγρόκτημα Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης).

Rosa  can in a



Η ιδέα της δημιουργίας του ΕΚΒΥ γεννήθηκε 
και προωθήθηκε το 1989 κατά τη διεξαγωγή 
του έργου “Διατήρηση και Διαχείριση των Ε θ 
νικών Υγροτόπων-Στρατηγικές και Σχέδιο 
Δράσης”, το οποίο συντόνισαν το Εργαστήριο 
Οικολογίας και ΕΙροστασίας Περιβάλλοντος 

του Τμήματος Εεωπονίας ΑΠΘ, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη 
Φύση και η Παγκόσμια Ένωση για τη Διατήρηση της 
Φύσης. Το ΕΚΒΥ από την ίδρυσή του επεδίωξε και επέτυχε 

να αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών στην Ελλάδα 
και σε άλλες χώρες. Παράλληλα με την εκτέλεση του 

προγράμματος εργασιών του, παρακινεί, στηρίζει ή 
διευκολύνει την ανάληψη θετικών ενεργειών από 
άλλους οργανισμούς και συμβάλλει, όποτε αυτό 
είναι δυνατό, στον αποτελεσματικό συντονισμό 
τους. Ειδικότερα συνεργάζεται με:

• Δημόσιες υπηρεσίες και ιδιαίτερα με εκείνες που 
είναι αρμόδιες για την αειφορική διαχείριση των 
ανανεώσιμων φυσικών πόρων.
• Ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
• Συναφείς υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το Γραφείο Ραμσάρ καθώς και με κράτη και οργα
νώσεις που συμμετέχουν σε διακρατικά έργα.
• Ελληνικές και ξένες περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται ενεργά στην 
πρωτοβουλία MedWet, η οποία έχει ως σκοπό 

τη διατήρηση και συνετή χρήση των Μεσο
γειακών υγροτόπων.

Το ΕΚΒΥ έχει συμβάλλει στο να προωθηθούν σχετι
κά νέες, για την Ελλάδα, ιδέες και προσεγγίσεις σε 
θέματα διατήρησης και διαχείρισης των ανανεώ
σιμων φυσικών πόρων, όπως:

• Λειτουργίες και αξίες φυσικών οικοσυστημάτων.
• Θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυσικών και 

ανθρωπογενών οικοσυστημάτων.
• Απογραφή φυσικών οικοσυστημάτων.
• Μεθοδολογία χαρτογράφησης.
• Παρακολούθηση και διαχείριση παράκτιων ζωνών.
• Κριτήρια αναγνώρισης υγροτόπων.
• Υδρολογία υγροτόπων.
• Ανόρθωση και αναδημιουργία υγροτόπων.
• Εξοικονόμηση αρδευτικού νερού με σκοπό την αειφορία 

φυσικών συστημάτων.
• Σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων φυσικών περιοχών.
• Κατασκευή τεχνητών υγροτόπων για επεξεργασία 

αστικών λυμάτων.
• Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση έργων 

κατάρτισης.
• Μεθοδολογία εκπόνησης δράσεων ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης κοινού.



Ο γενικός σκοπός του ΕΚΒΥ είναι να προωθήσει την αειφορική διαχείριση των 
ανανεώσιμων φυσικών πόρων στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της Μεσο
γειακής Λεκάνης και της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.

Οι ειδικοί σκοποί είναι:
• Να ενισχύει το επιστημονικό υπόβαθρο για τους 
ανανεώσιμους φυσικούς πόρους.
• Να παρακολουθεί τη γένεση και την πορεία ανθρω
πίνων χειρισμών στους τομείς της γεωργίας, της 
αλιείας, της ενέργειας, της βιομηχανίας, των μετα
φορών, της κατοικίας, της αναψυχής και του 
τουρισμού, που ενδέχεται να βλάψουν τα πολύ
τιμα για τον άνθρωπο και τη φύση οικοσυστή
ματα και να συμβάλλει ώστε οι χειρισμοί αυτοί 
να μεταβάλλονται προς την κατεύθυνση της 
αειφορίας.
• Να παρέχει επιστημονική πληροφόρηση σε 
θέματα φυσικού περιβάλλοντος.
• Να ευαισθητοποιεί το κοινό για τις φυσικές, 
τις οικονομικές και τις πολιτιστικές αξίες των 
θαλάσσιων, παράκτιων, υγροτοπικών και χερ
σαίων οικοσυστημάτων και να το ενθαρρύνει σε 
θετική προς αυτά στάση.
• Να προωθεί την εκπαίδευση και την επαγ
γελματική κατάρτιση στην αειφορική ανάπτυξη 
και διαχείριση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων.
• Να προσφέρει στις αρμόδιες αρχές τεκμη

ριωμένα επιχειρήματα υπέρ της θέσπισης και 
εφαρμογής μέτρων πολιτικής και νόμων που θα 

οδηγούν στην αειφορική ανάπτυξη, καθώς και 
υπηρεσίες σχετικές με τη συνετή διαχείριση των 

υγροτοπικών, υδατικών, εδαφικών και γενετικών πόρων.



Υ Π Ο Δ  Ο Μ Η

Το ΕΚΒΥ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο, πρόεδρος του οποίου είναι η κ. Νίκη 
Γουλανδρή. Το προσωπικό του αποτελείται από επι
στήμονες ειδικούς σε θέματα οικολογίας, διαχείρι
σης φυσικών πόρων, υδρολογίας, δασικής, υγροτο- 
πικής και θαλάσσιας βλάστησης, χαρτογράφησης, 
γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, περιβαλ
λοντικής επιστήμης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, 
καθώς και διοίκησης και διαχείρισης έργων. Το 
προσωπικό αυτό πλαισιώνεται από διοικητικά και 
τεχνικά στελέχη. Οι εγκαταστάσεις του ΕΚΒΥ, 
εμβαδού 1.200 τ.μ., βρίσκονται σε έκταση που του 
παραχωρήθηκε εντός του Αγροκτήματος του Αριστο- 
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και περιλαμ
βάνουν: βιβλιοθήκη 5.000 τόμων με αναγνωστήριο, 
αίθουσα διαλέξεων και εκδηλώσεων 60 ατόμων, 
αίθουσα συσκέψεων, γραφεία εργασίας, διοίκησης 
και επισκεπτών, εκθεσιακό χώρο, κ.λπ.
Το ΕΚΒΥ διαθέτει πλήρη σύγχρονο εξοπλισμό γρα
φείου, δίκτυο υπολογιστών και περιφερειακά 
μηχανήματα, όπως ψηφιοποιητές και σαρωτές. 
Επιπλέον, το ΕΚΒΥ χρησιμοποιεί λογισμικό Γεωγρα
φικών Συστημάτων Πληροφοριών και ειδικά προ
γράμματα καταχώρησης και επεξεργασίας δεδο
μένων. Ο εξοπλισμός εργασιών πεδίου περιλαμβά
νει εκτός δρόμου οχήματα, όργανα Παγκοσμίου Συ
στήματος Εντοπισμού (GPS), κ.ά. Παράλληλα το 
ΕΚΒΥ αξιοποιεί τις ευρύτατες δυνατότητες που έχει 
το Μουσείο στην Αθήνα.

Το ΕΚΒΥ, για την εκπλήρωση των σκοπών του, δραστηριοποιείται 
στους ακόλουθους τομείς:
Διαχείριση φυσικών περιοχών
Σύνταξη προδιαγραφών και επίβλεψη μελετών διαχείρισης. Εκπόνηση μελετών 
διαχείρισης και αποκατάστασης και υποστήριξη της εφαρμογής τους.

Επιστημονική πληροφόρηση 
Εθνικό αρχείο πληροφοριών για τα φυσικά οικοσυ- 
στήματα, τις προστατευόμενες περιοχές και τα είδη 
χλωρίδας και πανίδας. Αρχεία πληροφοριών για 
αειφορική ανάπτυξη των ανανεώσιμων φυσικών 
πόρων. Παρακολούθηση παρεμβάσεων σε φυσικές

Εφαρμοσμένη έρευνα
Έρευνα προσανατολισμένη στην επίλυση προ
βλημάτων διαχείρισης και προστασίας φυσικών 
περιοχών.
Κατάρτιση
Καταγραφή αναγκών, σχεδιασμός και εκπόνη
ση έργων κατάρτισης για στελέχη διαφόρων 
υπηρεσιών, οι οποίες εμπλέκονται στη δια
χείριση φυσικών περιοχών καθώς και για 
χρήστες φυσικών πόρων.
Ευαισθητοποίηση κοινού και Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση
Σχεδιασμός και εκπόνηση έργων ευαισθητο- 
ποίησης του κοινού στις αξίες του φυσικού 
περιβάλλοντος και στα οφέλη από τη διατή
ρησή του. Σχεδιασμός, εκπόνηση και στήριξη 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων Περιβαλ
λοντικής Εκπαίδευσης.
Παροχή πληροφόρησης και συμβουλών 
Παροχή πληροφοριών και αποστολή εισηγή
σεων προς το ελληνικό κράτος, τους οργα
νισμούς της αυτοδιοίκησης και τον ιδιωτικό 
τομέα. Στενή συνεργασία ειδικά με τα Υπουρ
γεία ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας.
Εκτέλεση ειδικών έργων
Ανάληψη σχεδιασμού και εκτέλεσης ειδικών 
έργων.
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