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Η ΠΡΟΚΛΗΗ 

Κατά τα τελευταία 50 χρόνια, ζνασ ςυνδυαςμόσ 
επιδοτιςεων και δυνάμεων τθσ αγοράσ ζχει 
ενκαρρφνει τθν εντατικι καλλιζργεια πολφ λίγων 
ειδϊν φυτϊν ςτθν Ευρϊπθ, ομογενοποιϊντασ ζτςι τισ 
χριςεισ γθσ και ςυντελϊντασ ςτθν ελάττωςθ τθσ 
βιοποικιλότθτασ. Κατά τα ίδια 50 χρόνια, οι 
ικανότθτεσ μασ να προβλζπουμε το μζλλον ζχουν 
αυξθκεί: χρθςιμοποιοφμε μεκόδουσ περιβαλλοντικισ 
αξιολόγθςθσ όπωσ οι Μελζτεσ Περιβαλλοντικϊν 
Επιπτϊςεων (ΜΠΕ - Environmental Impact 
Assessments) και θ Στρατθγικι Περιβαλλοντικι 
Αξιολόγθςθ (ΣΠΑ - Strategic Environmental 
Assessments) για να αποφφγουμε επικίνδυνεσ 
καταςτάςεισ. Όμωσ οι ςυγκεκριμζνεσ μζκοδοι 
εξαρτϊνται από τθν κρίςθ και εργαςία ειδικϊν 
επιςτθμόνων, και ζτςι θ εφαρμογι τουσ είναι ςυχνά 
δφςκολθ. Είναι επίςθσ ςθμαντικό ότι δεν ζχουν 
αναπτυχκεί αντίςτοιχεσ μζκοδοι για τθν αξιολόγθςθ 
των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων των μικρϊν και 
κακθμερινϊν αποφάςεων που λαμβάνουν ςε τοπικό 
επίπεδο οι αγρότεσ, υλοτόμοι, κθπουροί, και 
γενικότερα όςοι διαχειρίηονται άμεςα τθ γθ. Οι 
αποφάςεισ αυτζσ επθρεάηουν επίςθσ τθ ςυνολικι 
περιβαλλοντικι κατάςταςθ μεγαλφτερων περιοχϊν. 
Για τθν υποςτιριξθ τθσ λιψθσ ορκϊν τοπικϊν 
αποφάςεων χρειάηεται να αναπτυχκοφν ςυςτιματα 
που κα χρθςιμοποιοφν τοπικά δεδομζνα. Αυτά τα 
ςυςτιματα κα μποροφν επίςθσ να ςυςχετίηουν τα 
δεδομζνα τουσ με δεδομζνα ςε περιφερειακό και 
εκνικό επίπεδο, υποβοθκϊντασ ζτςι τθν χάραξθ και 
τθν υλοποίθςθ πολιτικϊν ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο (πχ 
ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Κοινισ Αγροτικισ 
Πολιτικισ ι για τα Διαρκρωτικά Ταμεία.  

ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

To TESS ςχεδιάηει ζνα ςφςτθμα υποςτιριξθσ λιψθσ 
αποφάςεων που κα διευκολφνει όςουσ χαράηουν 
πολιτικζσ να ενςωματϊνουν γνϊςθ από τοπικζσ 
κοινότθτεσ ςτισ πολιτικζσ αυτζσ, ενϊ ταυτόχρονα κα 
υποβοθκά κατοίκουσ από αυτζσ τισ τοπικζσ κοινότθτεσ 
να υλοποιοφν δραςτθριότθτεσ που κα αποκακιςτοφν 
βιοποικιλότθτα ςτισ περιοχζσ τουσ ενϊ κα διατθροφν 
και τισ υπθρεςίεσ που παρζχουν τα οικοςυςτιματα. Το 
όραμα μασ είναι να υποςτθρίξουμε τισ τοπικζσ 
κοινότθτεσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ ζτςι ϊςτε να 
αποκαταςτιςουν χαμζνα επίπεδα βιοποικιλότθτασ. 
Στοχεφουμε να το πετφχουμε αυτό μζςω ενόσ 
διαδικτυακοφ ςυςτιματοσ που κα ενςωματϊνει όλθ τθ 
διακζςιμθ γνϊςθ για τθν λιψθ αποφάςεων που κα 
ωφελοφν τόςο το περιβάλλον όςο και το επίπεδο 
διαβίωςθσ των τοπικϊν κοινωνιϊν.  



 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Το TESS αρχικά ανζλυςε τισ απαιτιςεισ ςε πλθροφορία 
ςε εκνικό και ενδιάμεςα κυβερνθτικά επίπεδα, κακϊσ 
και εντόπιςε τισ τοπικζσ ανάγκεσ πλθροφόρθςθσ. 
Δθμιοφργθςε μια βάςθ δεδομζνων με μοντζλα 
κατάλλθλα για βιο-κοινωνικο-οικονομικζσ προβλζψεισ 
και εντόπιςε ελλείψεισ ςε ςφγκριςθ με τισ απαιτιςεισ 
για πλθροφόρθςθ. Μελζτεσ περίπτωςθσ τοπικϊν 
κοινοτιτων εξζταςαν τρόπουσ για τθν κάλυψθ των 
τοπικϊν αναγκϊν ςτθν υποςτιριξθ λιψθσ αποφάςεων 
ενϊ διερεφνθςαν το πϊσ οι ίδιεσ τοπικζσ κοινότθτεσ 
μποροφν να προςφζρουν πλθροφορίεσ χριςιμεσ για 
τουσ φορείσ χάραξθσ πολιτικισ. Οι μελζτεσ 
περιπτϊςεων εξζταςαν επίςθσ κατά πόςον τοπικι 
καταγραφι των φυςικϊν πόρων (από ςχολεία, ΜΚΟ, 
ομάδεσ τοπικϊν κοινοτιτων ι και από άτομα που 
ωφελοφνται από τθ χριςθ φυςικϊν πόρων) μπορεί να 
παρζχει περιβαλλοντικά δεδομζνα που απαιτοφνται 
από τουσ φορείσ χάραξθσ πολιτικισ. Μζςω 
διερεφνθςθσ πρακτικϊν ςε επίπεδο κεντρικισ 
κυβζρνθςθσ αλλά και τοπικϊν κοινωνιϊν ςτα 27 κράτθ 
μζλθ τθσ ΕΕ ςυν τθ Νορβθγία, τθν Ελβετία, τθν Τουρκία 
και τθν Ουκρανία, εντοπίςτθκαν οι παράγοντεσ που 
ςχετίηονται με τθν αποτελεςματικι εφαρμογι των 
περιβαλλοντικϊν αποτιμιςεων (ΜΠΕ - ΣΠΑ), κακϊσ και 
οι κφριεσ προτεραιότθτεσ των τοπικϊν κοινοτιτων για 
τθν υποςτιριξθ λιψθσ αποφάςεων. 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Το κφριο αποτζλεςμα του TESS είναι ο κοινωνικο-
οικονομικόσ και τεχνικόσ ςχεδιαςμόσ για ζνα 
Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ 
Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (TESS) που κα 
υποςτθρίηει τθν ανταλλαγι περιβαλλοντικϊν 
πλθροφοριϊν μεταξφ κεντρικοφ και τοπικοφ επιπζδου, 
κακϊσ και τθν τιρθςθ των δεςμεφςεων ςε πολλοφσ 
τομείσ τθσ Διεκνοφσ Συνκικθσ για τθ Βιοποικιλότθτα. Ο 
ςχεδιαςμόσ αυτόσ εφαρμόηεται πιλοτικά ςτο 
www.naturalliance.eu με ςτόχο το TESS να υλοποιθκεί 
μετά τθ λιξθ του ζργου ςαν ζνα ζξυπνο GIS όπου κα 
μποροφν να ανταλλαχκοφν υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ 
λιψθσ αποφάςεων ζναντι ςυγκεκριμζνθσ κλίμακασ 
χαρτογράφθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ κάκε 
λαμβανόμενθσ απόφαςθσ. Αυτι θ προςζγγιςθ κα 
επιτρζψει τθν ολοκλιρωςθ και ςυμπλιρωςθ των 
Μελετϊν Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων με τοπικζσ 
γνϊςεισ και πρακτικζσ μζςω τεχνολογιϊν πλθροφοριϊν 
και επικοινωνιϊν. Οι ςτόχοι του TESS είναι δθλαδι πιο 
φιλόδοξοι από μια απλι υποςτιριξθ τθσ κεντρικισ 
πολιτικισ. Ο απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ ενίςχυςθ,  
αποκατάςταςθ και διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και 

των φυςικϊν πόρων και θ αντιςτροφι των διαδικαςιϊν 
που προκάλεςαν τόςθ υποβάκμιςθ. Τα αποτελζςματα 
του TESS περιλαμβάνουν επίςθσ ςυςτάςεισ και 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ για χάραξθ πολιτικισ με βάςθ 
διαφορετικζσ πρακτικζσ διαχείριςθσ βιοποικιλότθτασ 
ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, που απευκφνονται ςε όςουσ 
αςχολοφνται με τθ χάραξθ, εφαρμογι, 
παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των πολιτικϊν - ςε 
ευρωπαϊκό, εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
 

ΤΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

Οι ςυςτάςεισ που ακολουκοφν τθν υλοποίθςθ των 
Μελετϊν Περιβαλλοντικισ Αξιολόγθςθσ ςθσ μζςω 
παροχισ κινιτρων και κανονιςτικοφ πλαιςίου. 

1. Οι Οδθγίεσ ΜΠΕ και ΣΠΑ κα πρζπει να 
επανεξεταςτοφν με ςκοπό τθν ενςωμάτωςθ και κοινι 
μεκοδολογία υλοποίθςθσ τουσ ςε όλα τα κράτθ μζλθ. 

2. Τα κράτθ μζλθ κα πρζπει να υποχρεοφνται να 
δθλϊνουν το πϊσ ο γενικόσ ςχεδιαςμόσ τουσ και τα 
ςυςτιματα λιψθσ αποφάςεων τουσ ενςωματϊνουν τισ 
αρχζσ τθσ περιβαλλοντικισ αειφορίασ και τθσ 
αξιολόγθςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ςε 
περιπτϊςεισ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των 
ΜΠΕ και ΣΠΑ. 

3. Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τα κράτθ μζλθ πρζπει να 
αναπτφξουν πολλαπλά κριτιρια περιβαλλοντικισ 
ςυμμόρφωςθσ που να ςυμπεριλαμβάνουν ςθμαντικζσ 
αλλαγζσ ςε γεωργικζσ και δαςικζσ εκτάςεισ και ςτθ 
διαχείριςθ τουσ, οι οποίεσ ςιμερα καλφπτονται από 
τθν Οδθγία για ΜΠΕ, ενϊ παράλλθλα να προωκιςουν 
τθν ενςωμάτωςθ περιβαλλοντικϊν πλθροφοριϊν 
(όπωσ για τθ βιοποικιλότθτα) ςτο κακεςτϊσ επιδότθςθσ 
προσ τισ αγροτικζσ μονάδεσ. 
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Οικοςφςτθμα διαχείριςθσ πλθκυςμϊν ελαφιϊν 

χαρτογραφθμζνο από ομάδα προςκόπων 
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4. Τα κράτθ μζλθ πρζπει να αυξιςουν τθ ςυνεργαςία 
τουσ με τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Περιβάλλοντοσ, 
εξαςφαλίηοντασ ότι οι πλθροφορίεσ που 
ςυγκεντρϊνονται ςτα πλαίςια περιβαλλοντικϊν 
αξιολογιςεων είναι προςβάςιμεσ ςε όλουσ, ενϊ κα 
πρζπει επίςθσ να υποςτθρίξουν προςπάκειεσ με βάςθ 
τθν Οδθγία INSPIRE για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και 
τθσ ςυμβατότθτασ των περιβαλλοντικϊν δεδομζνων. 

5. Η Επιτροπι και τα κράτθ μζλθ πρζπει να 
ενκαρρφνουν τθν εφαρμογι του μοντζλου που 
προτείνεται από το Σχζδιο Δράςθσ για τθ 
Βιοποικιλότθτα ςχετικά με τθ ςυνεργαςία μεταξφ των 
ενδιαφερομζνων προσ τθν αποκατάςταςθ τθσ 
βιοποικιλότθτασ για τθ δθμιουργία περιφερειακϊν και 
τοπικϊν πλαιςίων για ςυλλογι πλθροφοριϊν. 

6. Πρζπει να λθφκοφν μζτρα για τθν ενςωμάτωςθ τθσ 
γνϊςθσ και των δεδομζνων που κατζχουν μεμονωμζνοι 
διαχειριςτζσ γθσ ςε περιβαλλοντικζσ αξιολογιςεισ και 
ςτθν λιψθ αποφάςεων περιβαλλοντικοφ (ι άλλου) 
ςχεδιαςμοφ που επθρεάηει τισ χριςεισ γθσ. 

7. Ζνα αποτελεςματικό ςφςτθμα περιβαλλοντικισ 
πλθροφόρθςθσ πρζπει να μπορεί να διαχειρίηεται 
κεντρικά μια τυποποιθμζνθ ευρεία ποικιλία 
οικολογικϊν και κοινωνικο-οικονομικϊν δεδομζνων ςε 
διάφορα χωρικά μεγζκθ. Οι προδιαγραφζσ των 
δεδομζνων που απαιτοφνται για ζνα τζτοιο ςφςτθμα 
πρζπει να είναι ευρζωσ κατανοθτζσ και, ςτο μζτρο του 
δυνατοφ, ποςοτικοποιθμζνεσ. 

8. Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των αναγκϊν ςε 
πλθροφορία των διάφορων κανονιςτικϊν αρχϊν και 
των άλλων ενδιαφερομζνων, απαιτείται περαιτζρω 
ζρευνα ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια τζτοια ζρευνα κα 
ιταν ευκολότερο να διενεργθκεί αν θ Eurostat 
μποροφςε να κακορίςει αυςτθρά πλαίςια 
δειγματολθψίασ για όλθ τθν Ευρϊπθ για τισ ομάδεσ 
ενδιαφερομζνων και για τισ χριςεισ γθσ που ζχουν 
προςδιοριςτεί από το TESS.  

9. Εν αναμονι τθσ ανάπτυξθσ οποιουδιποτε ευρζωσ 
διακζςιμου διαδραςτικοφ ςυςτιματοσ υποςτιριξθσ 
λιψθσ αποφάςεων, θ παροχι απλϊν οδθγιϊν ςχετικά 
με το τι πλθροφορίεσ μπορεί να είναι διακζςιμεσ ςε 
τοπικό επίπεδο και για τουσ ςκοποφσ που μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν κα εξοικονομιςει χρόνο και κόςτοσ 
κακϊσ δεν κα είναι απαραίτθτθ θ πρόςλθψθ 
εξωτερικϊν ςυμβοφλων για απλζσ διαδικαςίεσ 
ρουτίνασ. Η ανάπτυξθ τζτοιων οδθγιϊν μπορεί να 
ςυντονιςτεί από μια κεντρικι μονάδα.  

10. Η μεγάλθ ςυμμετοχι του πλθκυςμοφ ςε 
δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθ χριςθ τθσ 

άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ, κακϊσ και το ςθμαντικό 
μζγεκοσ των άμεςων και ζμμεςων δαπανϊν που 
ςυνδζονται με τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ κα πρζπει να 
εκτιμθκοφν από τουσ φορείσ χάραξθσ πολιτικισ. 

11. Κατά ςυνζπεια θ Eurostat κα πρζπει να κλθκεί να 
διεξάγει εκτιμιςεισ των εν λόγω δραςτθριοτιτων ςε 
όλα τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ με τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ 
δειγματολθψίεσ. Τζτοιεσ εκτιμιςεισ ιδθ διεξάγονται 
για αρκετζσ δεκαετίεσ ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 

12. Οι πολιτικζσ διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ κα 
πρζπει να λαμβάνουν πλιρωσ υπόψθ τισ αντιλιψεισ 
και τισ ςυμπεριφορζσ των ανκρϊπων που ηουν κοντά 
ςτθν άγρια φφςθ και ςτθν φπαικρο, ζτςι ϊςτε να 
διαςφαλιςτεί θ υποςτιριξθ και θ ενεργόσ ςυμμετοχι 
αυτϊν των ανκρϊπων ςτθν διατιρθςθ τθσ  
βιοποικιλότθτασ. Αυτζσ οι ςυμπεριφορζσ πρζπει να 
διερευνϊνται ςυχνά από τθν Επιτροπι, 
χρθςιμοποιϊντασ τα εργαλεία που διακζτει θ Eurostat. 

13. Σθμειϊνοντασ τθν ταχεία πρόοδο που ζχει 
ςθμειωκεί ςτθν ανάπτυξθ των tablet υπολογιςτϊν, τθν 
πτϊςθ των τιμϊν και τθ δραματικι αφξθςθ τθσ χριςθσ 
τουσ από το κοινό κατά τθ διάρκεια των δφο 
τελευταίων ετϊν, τα Ευρωπαϊκά κεςμικά όργανα, οι 
εκνικζσ κυβερνιςεισ και οι οργανιςμοί τουσ κα πρζπει 
να προωκιςουν τοπικζσ δράςεισ κατάρτιςθσ ςχετικά με 
τθ χαρτογράφθςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
βιοποικιλότθτασ. 

14. Οι αλλαγζσ ςε χριςεισ γθσ είναι κεμελιϊδουσ 
ςθμαςίασ για τθν διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ. Οι 
αλλαγζσ που ζχουν καταγραφεί από τα πρόςφατα 
ςτοιχεία του CORINE χρειάηονται επείγουςα 
διερεφνθςθ. Ζνα ςφςτθμα καταγραφισ και 
χαρτογράφθςθσ τζτοιων αλλαγϊν ςε υπερ-τοπικό 
επίπεδο, όπωσ το ςφςτθμα που αναπτφςςεται από το 
TESS, κα μποροφςε να παρζχει γριγορα πλθροφορίεσ 
ςε υψθλότερα κυβερνθτικά επίπεδα, επιτρζποντασ 
προςαρμογι του ςχεδιαςμοφ των χριςεων γθσ κατά 
περίπτωςθ. 

15. Οι πολιτικζσ αλλά και οι πρακτικζσ για τθ 
διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ κα πρζπει να 
αναγνωρίηουν τα νόμιμα ςυμφζροντα και ιδίωσ τθ 
κετικι ςυμβολι ομάδων που επωφελοφνται από αυτι, 
όπωσ των εραςιτεχνϊν κυνθγϊν και αλιζων. 
Συμπράξεων αυτζσ τισ ομάδεσ για τθν παρακολοφκθςθ 
και προςαρμοςτικι διαχείριςθ των οικοςυςτθμάτων 
μποροφν να βελτιςτοποιιςουν τα αποτελζςματα 
διατιρθςθσ βιοποικιλότθτασ.  

17. Η ανάγκθ για ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα 
υποςτιριξθσ λιψθσ αποφάςεων για τθν ενςωμάτωςθ 



 

περιβαλλοντικϊν, κοινωνικϊν και οικονομικϊν ςτόχων 
ςτθ διαχείριςθ τθσ γθσ είναι πολφ ιςχυρι. Ωςτόςο, ζνα 
τζτοιο ςφςτθμα απαιτεί ςθμαντικοφσ πόρουσ και χρόνο 
για να αναπτυχκεί ςτθν πράξθ. Αν και ςιμερα 
υπάρχουν διακζςιμα οριςμζνα εργαλεία υποςτιριξθσ 
λιψθσ αποφάςεων ςε τοπικό επίπεδο, αυτά ζχουν 
περιοριςμζνθ εφαρμογι, γεωγραφικι κάλυψθ και 
διακεςιμότθτα ςε άλλεσ γλϊςςεσ πλθν τθσ αγγλικισ, με 
ςυνζπεια να απαιτείται ςθμαντικι περαιτζρω 
ανάπτυξθ και βελτίωςθ τουσ. 

18. Για τθν ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν διαδικτυακϊν 
ςυςτθμάτων παροχισ ςυμβουλϊν και υποςτιριξθσ 
διαχειριςτϊν τθσ γθσ και τθσ βιοποικιλότθτασ ςε τοπικό 
επίπεδο, με απλά εργαλεία χαρτογράφθςθσ, πρζπει να 
δοκεί προςοχι ςτθν απλότθτα τθσ χριςθσ τουσ, και 
ςτθν παροχι ανάδραςθσ μζςω δοκιμϊν ςε 
διαφορετικζσ τοπικζσ ςυνκικεσ. 

19. Θα πρζπει να υποςτθριχκεί ζνασ δικτυακόσ τόποσ 
για τθν ανταλλαγι γνϊςθσ μζςω: 

(α) ενεργειϊν δθμοςιότθτασ με αποδζκτεσ όςουσ 
χαράηουν πολιτικζσ χριςθσ γθσ,  

(β) παροχισ δεδομζνων και παραδειγμάτων καλϊν 
πρακτικϊν από ερευνθτζσ και περιβαλλοντικοφσ 
φορείσ, και 

(γ) όπου είναι εφικτό, κατάλλθλθ χρθματοδότθςθ. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Το TESS αποτελεί υπόδειγμα πανευρωπαϊκισ 
ςυνεργαςίασ. Αν και απαιτείται περιςςότερθ ζρευνα 
ςχετικά με τισ ανάγκεσ πλθροφόρθςθσ και τεχνικισ 
ανάπτυξθσ του ςυςτιματοσ υποςτιριξθσ λιψθσ 
αποφάςεων, βριςκόμαςτε ιδθ ςε φάςθ υλοποίθςθσ. 

Προσ αυτό το ςκοπό προςβλζπουμε ςτθν ενίςχυςθ των 
υπαρχόντων ςυμπράξεων και τθν δθμιουργία νζων. 
Εκτιμοφμε βακιά τθν προςφορά τθσ Εκτελεςτικισ 
Διευκφντριασ του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ 
Περιβάλλοντοσ (ΕΟΠ), που ζγινε ςτο τελικό ςυνζδριο 
του ζργου ςτισ 25 Μαΐου 2011 ςτισ Βρυξζλλεσ, ςχετικά 
με τθν παροχι ενόσ «ςπιτιοφ» για το TESS ςε 
μακροπρόκεςμθ βάςθ από τον ΕΟΠ. 

Παραμζνουμε πεπειςμζνοι ότι οι πλθροφορίεσ για το 
περιβάλλον πρζπει να ςυγκεντρϊνονται και να 
χρθςιμοποιοφνται από απλοφσ πολίτεσ, μζςα ςε ζνα 
κοινό Ευρωπαϊκό πλαίςιο που διαςφαλίηει κζματα 
ιδιωτικότθτασ και εμπιςτευτικότθτασ. Πιςτεφουμε ότι 
μια τζτοια προςζγγιςθ κα αναδείξει ότι όςοι ςιμερα 
διαχειρίηονται και κερδίηουν από τθ βιοποικιλότθτα 
δεν αποτελοφν το πρόβλθμα αλλά τθ λφςθ για τθ 

διατιρθςθ και αποκατάςταςι τθσ ςτθν Ευρϊπθ. 
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