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 Προστατευόμενες Περιοχές (Π.Π.) στην Ελλάδα
Γιατί προστατεύουμε;
(Οι Π.Π. στην Ελλάδα)

Στην Ελλάδα, με το έντονο ορεινό ανάγλυφο και τις απέ-
ραντες ακρογιαλιές, συνυπάρχουν αρμονικά πολυάριθμα 
και σημαντικά είδη φυτών και ζώων. Ο σπάνιος φυσικός 
πλούτος και η βιοποικιλότητα της χώρας μας είναι από τα 
υψηλότερα στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Σε κάποιες περιοχές, όπου τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
είναι μοναδικά, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικές, θέτουμε ειδικούς κανόνες προστασίας. Οι κανόνες 
αυτοί έχουν σκοπό την προστασία και την ανάδειξη των 
σημαντικών περιοχών σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπε-
δο. Έχει λοιπόν τεθεί σε ισχύ μία σειρά από εθνικούς νό-

μους, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά και διε-
θνείς συμβάσεις. Σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δώσει η 
Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN), ως 
προστατευόμενη περιοχή εννοούμε: 

Μια χερσαία ή/και θαλάσσια έκταση αφιερωμένη στην 
προστασία και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και 
των φυσικών και συναφών πολιτιστικών πόρων, η οποία 
υπόκειται σε διαχείριση με νομικά μέσα ή άλλους αποτελε-
σματικούς τρόπους. 

Ειδικά στην Ελλάδα, όπου ιστορικά ο άνθρωπος συνυπάρ-
χει από την αρχαιότητα με το φυσικό περιβάλλον, η κήρυξη 
προστατευόμενων περιοχών όχι μόνο δεν πρέπει να απο-
κλείει δραστηριότητες όπως η αλιεία, η γεωργία κ.ά., αλλά 
να ρυθμίζει την ισορροπία στη σχέση άνθρωπος - φύση.   
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Οι προστατευόμενες περιοχές αποτελούν τη 
«σπονδυλική στήλη» των ενεργειών για την προ-
στασία του περιβάλλοντος. Στην πράξη, μία προ-
στατευόμενη περιοχή αποτελεί ένα «μωσαϊκό» 
που συχνά συνδυάζει ποικιλία βαθμών προστασί-
ας. Μέχρι σήμερα, περισσότερες από 300 περιο-
χές έχουν χαρακτηριστεί ως προστατευόμενες, 
χωρίς όμως να τύχουν επαρκούς και ουσιαστικής 
προστασίας.

Η ελληνική νομοθεσία για τις προστατευόμενες 
περιοχές εγκαινιάστηκε το 1937, οπότε και ιδρύ-
θηκαν οι πρώτοι εθνικοί δρυμοί του Ολύμπου και 
του Παρνασσού. Το 1986, με το νόμο 1650 «Για 
την προστασία του περιβάλλοντος», μπήκαν πιο 
γερά θεμέλια με τη διάκριση κατηγοριών προ-
στατευόμενων περιοχών και τρόπων διαχείρισης. 
Έπειτα από δύο περίπου δεκαετίες, ο νέος νόμος 
3937/2011 «Για τη διατήρηση της βιοποικιλότη-
τας» ενσωματώνει διατάξεις και ορισμούς, ομαδο-
ποιώντας τις προστατευόμενες χερσαίες, υγροτο-
πικές, θαλάσσιες ή μικτού χαρακτήρα εκτάσεις σε:

1. Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης

2. Περιοχές προστασίας της φύσης

3. Φυσικά πάρκα (εθνικά ή περιφερειακά) 

4. Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών (Δί- 
    κτυο Natura 2000  ή καταφύγια άγριας ζωής ή   
    συνδυασμός αυτών)

5. Προστατευόμενα τοπία και στοιχεία τοπίου ή 
    προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς 

Οι περιοχές του Δικτύου Natura 2000 εντάσσονται 
σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό οικολογικό σύνολο πε-
ριοχών, που έχει ως στόχο τη μακροπρόθεσμη δια-
τήρηση των πιο σημαντικών και απειλούμενων ει-
δών και οικοτόπων της Ευρώπης. Συνολικά, το Δί-
κτυο Natura 2000 στην Ελλάδα καλύπτει το 27% 
της ηπειρωτικής και το 6% της θαλάσσιας έκτασης 
της χώρας. 

Γνωρίζουμε ότι κάποια είδη φυτών ή και ζώων και 
κάποια δάση και υγρότοποι κινδυνεύουν από τις δρα-
στηριότητες του ανθρώπου και κατανοούμε ότι κάτι 
πρέπει να γίνει, ώστε αυτές οι απειλές να σταματή-
σουν. Τι μπορεί όμως να είναι αυτό; 

Το πρώτο βήμα είναι να καταλάβουμε ότι κάποιες πε-
ριοχές είναι σημαντικές και ότι σε αυτές η συμπερι-
φορά μας πρέπει να είναι διαφορετική. Το επόμενο 
είναι να εντοπίσουμε τις περιοχές που πρέπει να προ-
στατευτούν και να τις κατοχυρώσουμε με τα διαθέ-
σιμα νομικά εργαλεία, όπως είναι οι νόμοι. Στη συ-
νέχεια χρειάζεται ένας χάρτης μιας διαδρομής που 
θα ξεκινά από την περιγραφή και τα πολύτιμα χαρα-
κτηριστικά της προστατευόμενης περιοχής (για πα-
ράδειγμα, τα σπάνια φυτά που φυτρώνουν εκεί, τα 
απειλούμενα ζώα που φωλιάζουν, το ιδιαίτερο τοπίο) 
και θα καταλήγει στο… μέλλον και στο πώς φαντα-
ζόμαστε αυτή την περιοχή χωρίς απειλές και με όλα 
της τα πολύτιμα χαρακτηριστικά ασφαλή και σε καλή 
κατάσταση. Ο χάρτης αυτός, που συχνά ονομάζεται 
σχέδιο διαχείρισης, περιγράφει επίσης την πορεία 
μας σημειώνοντας τι χρειάζεται να γίνει, πότε και με 
ποιο τρόπο. Δείχνει δηλαδή την καλύτερη, συντομό-
τερη και οικονομικά πιο συμφέρουσα διαδρομή για 
την προστασία μίας περιοχής. 

Για να πετύχει όμως το σχέδιο και να φτάσουμε στον 
προορισμό μας, πρέπει κάποιος να αναλάβει να το 
εφαρμόσει περνώντας από τα λόγια στην πράξη: χρει-
άζεται να βρεθούν τα χρήματα, αλλά και οι άνθρω-
ποι που θα υλοποιήσουν τις δράσεις που προτείνει το 
σχέδιο. Χρειάζεται επίσης παρακολούθηση, ώστε να 
είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε χάσει το δρόμο μας 
αλλά και ότι τα όσα κάναμε και τα μέτρα που πήραμε 
για την προστασία του δάσους, του μαυρόγυπα που 
φωλιάζει εκεί, της αρκούδας κ.λπ., πραγματικά φέρ-
νουν αποτέλεσμα. Η παρακολούθηση μας βοηθάει να 
βρούμε και να κάνουμε τις σωστές αλλαγές, αν τελι-
κά διαπιστώσουμε ότι δεν πετυχαίνουμε όσα θέλαμε. 
Οι κάτοικοι της περιοχής και οι επισκέπτες θα πρέπει 
να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες που επι-
τρέπονται και να σέβονται τις ρυθμίσεις που ισχύουν 
σε θέματα τουρισμού, καλλιέργειας της γης, κτηνο-
τροφίας, ψαρέματος κ.λπ. Τέλος, στην προστατευό-
μενη περιοχή πρέπει να υπάρχουν και φύλακες που 
θα σταματούν τους παραβάτες και θα εξασφαλίζουν 
την τήρηση του σχεδίου.

Αξιοποιήστε την αφίσα ως ερέθισμα για να κινήσετε το ενδιαφέρον των μα-
θητών για τις Προστατευόμενες Περιοχές της Ελλάδας. Οι ακόλουθες ερω-
τήσεις θα τους βοηθήσουν να διερευνήσουν πολλές όψεις του θέματος.

Αναζητήστε το παιδαγωγικό υλικό του WWF Ελλάς* για τα δάση και καλέστε 
στην τάξη σας το WWF για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο σχολείο ή στο 
δάσος της γειτονιάς.

1. Παρατηρήστε την αφίσα. Πόσες διαφορετικές Προστατευόμενες Περιοχές δια-
κρίνετε; 

2. Δώστε τον ορισμό της Προστατευόμενης Περιοχής (Π.Π.)

3. Πόσες κατηγορίες Π.Π. έχουμε στην Ελλάδα;

4. Τι είναι ένα διαχειριστικό σχέδιο;

5. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να χαρακτηριστεί μια 
περιοχή προστατευόμενη;

6. Εντοπίστε τις προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται κοντά σας.

7. Ποιοι φορείς είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των Π.Π.;

8. Ποιους κανόνες πρέπει να ακολουθεί κάποιος που επισκέπτεται
  μια Π.Π.; 

9. Τι ρόλο παίζουν οι μεγάλες υψομετρικές διαφορές, τα φαράγγια,
 οι χαράδρες και οι κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες στη διαμόρφωση των βιοτόπων μας;
 Περιγράψτε την ποικιλία του τοπίου της Ελλάδας και τα δάση της.

Δράση για τις Προστατευόμενες Περιοχές

Ζητήστε από τους μαθητές σας να σκεφτούν τρόπους με τους οποίους θα ευαισθητοποιούσαν και θα ενημέρωναν 
τους κατοίκους μιας περιοχής για την υψηλή οικολογική αξία της περιοχής τους. Δώστε τους χρόνο να προετοιμα-
σουν τις ιδέες τους και να τις παρουσιάσουν στο υπόλοιπο σχολείο (θα χρειαστείτε χαρτί του μέτρου, μαρκαδόρους, 
ξυλομπογιές κ.ά.). Μετά την παρουσίαση, συζητήστε με τους μαθητές σας ποιες από τις ιδέες τους θα μπορούσαν να 
υλοποιηθούν και σε ποιους φορείς θα απευθύνονταν. 

Το παζλ των Προστατευόμενων Περιοχών

Κάντε την έρευνά σας για τις κατηγορίες και τον αριθμό των Π.Π. που υπάρ-
χουν στην Ελλάδα ή στην περιοχή σας, χρησιμοποιώντας το δικτυακό χώρο 
του οικοσκοπίου (www.oikoskopio.gr). Στη συνέχεια, αφού γράψετε και κό-
ψετε σε μικρά χαρτάκια τις ονομασίες των Π.Π., προσπαθήστε να τις κολλή-
σετε σωστά πάνω στο χάρτη της αφίσας ή σε αντίστοιχη φωτοτυπία (μπορείτε 
και να μεγεθύνετε τον χάρτη).

*Για περισσότερες ιδέες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.wwf.gr > περιβαλλοντική εκπαίδευση > υλικό

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Μέλλον των Δασών», το οποίο εκπονείται από το WWF Ελλάς, 
ετοιμάστηκαν 10 αφίσες με σκοπό την κατανόηση των εννοιών «δασικό οικοσύστημα» και «βιο-
ποικιλότητα» και της σχέσης τους με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Στόχος του ευρύτερου προ-
γράμματος είναι να αντιμετωπίσει τις ουσιαστικές αιτίες της υποβάθμισης των δασών, να επεξερ-
γαστεί ολοκληρωμένες προτάσεις για την αποτελεσματική προστασία τους και να συμβάλει 
-στο μέτρο του δυνατού- στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος μετά τις πυρκαγιές. 
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τα Κοινωφελή Ιδρύματα Ι. Σ. Λάτση, Α. Γ. Λεβέντη 
και Μποδοσάκη, καθώς και με την υποστήριξη ιδιωτών.

WWF Ελλάς

Φιλελλήνων 26
105 58 Αθήνα

Τηλ.: 210 3314893
Fax: 210 3247578

* Η χαρτογραφική απεικόνιση βασίζεται σε δεδομένα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και Φορέων Διαχείρισης Π.Π.
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