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  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας  

ΓΙΑ ΤΑ «ΑΠΑΤΗΤΑ ΒΟΥΝΑ» 

 

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας χαιρετίζει την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση 

με την οποία εισάγονται στο σύστημα προστατευόμενων περιοχών έξι Περιοχές Άνευ 

Δρόμων (ΠΑΔ) σε σημαντικές για τη βιοποικιλότητα ορεινές περιοχές της Ελλάδας («Απάτητα 

Βουνά»). Η αυστηρή προστασία των περιοχών αυτών, όπως προβλέπεται από την εν λόγω 

Υπουργική Απόφαση, είναι ένα εξαιρετικά θετικό κι ελπιδοφόρο βήμα προς την 

αποτελεσματικότερη ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και τη διασφάλιση της 

δυνατότητας για διατήρηση σημαντικών συνιστωσών της, καθώς και μοναδικών 

οικοσυστημάτων και τοπίων που έχουν υποστεί σχετικά μικρή ανθρώπινη παρέμβαση και 

είναι υψηλής οικολογικής αξίας. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές 

αυτής της επιτυχίας, ιδίως στη συνάδελφο και μέλος της ΕΟΕ, καθηγήτρια Βασιλική Κατή και 

την ομάδα της στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, που εμπνεύστηκαν και υλοποίησαν τη σχετική έρευνα, καταβάλλοντας μεγάλες 

προσπάθειες ώστε να αποδοθεί με συγκεκριμένο νομοθετικό αποτέλεσμα.  

Το ΔΣ της Εταιρείας θεωρεί ότι πρέπει να επισημάνει τρία θέματα που απορρέουν από την 

παραπάνω θετική, για την ελληνική φύση και βιοποικιλότητα, κίνηση: 

✓ Οι γεωγραφικές περιοχές που αφορούν στα θεσμοθετημένα «Απάτητα Βουνά» 

βρίσκονται σχεδόν στο σύνολό τους (97,5%) μέσα σε περιοχές που είναι ήδη 

χαρακτηρισμένες ως προστατευόμενες, στις περισσότερες από τις οποίες εκκρεμεί η 

εφαρμογή κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και δράσεων διατήρησης. Ως εκ τούτου, το νέο 

κριτήριο προστασίας που εισαγάγουν τα «Απάτητα Βουνά» μπορεί να αποτελέσει ένα 

πρόσθετο εργαλείο για την αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας που αποτελεί 

εθνικό φυσικό κεφάλαιο και είναι το προστατευτέο αντικείμενο των προστατευόμενων 

περιοχών. Αναμένουμε, επίσης, ότι τα μέτρα που αναγγέλθηκαν πρόσφατα θα 

εφαρμοστούν άμεσα και αποτελεσματικά στα «Απάτητα Βουνά».  

✓ Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ευθύνη για την ουσιαστική και αποτελεσματική διαχείριση 

των πολλών, ήδη οριοθετημένων και νομοθετημένων προστατευόμενων περιοχών της 

Ελλάδας, στις οποίες εξάλλου περιλαμβάνεται μεγάλο μέρος των ΠΑΔ, παραμένει 

ακέραιη στην Πολιτεία. Είναι επιτακτικό να αποτελέσει η πρωτοβουλία αυτή παράδειγμα 

για την ταχεία νομοθέτηση και εφαρμογή αναγκαίων μέτρων προστασίας ειδικά για το 

σύνολο των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ώστε να αποφευχθεί η συνεχιζόμενη 

πλημμελής και ανεπαρκής διαχείρισή του. Εν προκειμένω, η Πολιτεία οφείλει να 

διασφαλίσει την άμεση ολοκλήρωση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για όλες τις 

περιοχές Natura 2000.  

✓ Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ότι θα επιτευχθούν το συντομότερο οι στόχοι της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα που περιλαμβάνουν την ένταξη του 30% 

της συνολικής έκτασης της Ευρώπης σε δίκτυο προστατευόμενων περιοχών και του ενός 

τρίτου αυτής σε καθεστώς αυστηρής προστασίας, στόχοι που δημιουργούν το ανάλογο 

μερίδιο υποχρεώσεων και για τη χώρα μας. Οι ΠΑΔ, στον βαθμό που αξιολογηθεί ότι 
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ικανοποιούν αποτελεσματικά τον στόχο της προστασίας της βιοποικιλότητας, είναι ένα 

πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.  

✓ Η προστασία των φυσικών περιοχών που έχουν απομείνει σχετικά ανέγγιχτες από έντονη 

και αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση θα πρέπει να γίνει άμεση προτεραιότητα για την 

ελληνική πολιτεία, ώστε να διαφυλαχτεί το σημαντικό μέρος της μοναδικής 

βιοποικιλότητας που αυτές διατηρούν. Θεωρούμε ότι απαιτείται η επέκταση τέτοιων 

μέτρων και προνοιών όχι μόνο σε ορεινούς  όγκους της χώρας αλλά και σε άλλες 

«απάτητες περιοχές», όπως οι περισσότερες βραχονησίδες και τα σπήλαια. 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρόσφατης απόφασης, για την οποία συγχαίρουμε όλους 

τους συντελεστές, οι επισημάνσεις αυτές γίνονται για να αναδειχθεί περαιτέρω η 

κατεπείγουσα ανάγκη για αποτελεσματική προστασία του συνόλου της βιοποικιλότητας της 

χώρας μας. 

 

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας 

 


