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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

22 ΜΑΪΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 
 

Η βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία των μορφών της ζωής και συνήθως 
εξετάζεται σε τρία επίπεδα, στη γενετική ποικιλότητα, στην ποικιλότητα των ειδών και στην 
ποικιλότητα των οικοσυστημάτων και τοπίων. 

Το 1993, τα Ηνωμένα Έθνη καθιέρωσαν την 22η Μαΐου ως παγκόσμια ημέρα 
βιοποικιλότητας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του ανθρώπου αλλά και την κατανόηση από 
αυτόν της ουσιαστικής σημασίας της ποικιλίας των ζωικών και φυτικών ειδών για την 
ανθρωπότητα. 

Με το πέρασμα των χρόνων η ανθρώπινη δραστηριότητα και η υποβάθμιση των 
βιοτόπων έχει οδηγήσει στην απειλή με εξαφάνιση μεγάλου ποσοστού των φυτικών και ζωικών 
ειδών της γης. Έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία χρόνια, η πλούσια ποικιλία ζωής στον 
πλανήτη μας μειώνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς και ένας από τους σημαντικότερους 
παράγοντες είναι η κλιματική αλλαγή. Εκτιμάται ότι, μέχρι το 2050 το ένα τρίτο της πανίδας της 
γης θα έχει εξαφανιστεί. 

Στη χώρα μας, μερικά από τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση είναι η καστανή 
αρκούδα, η μεσογειακή φώκια, η χελώνα καρέτα - καρέτα, η αγριόγατα, ο γυπαετός, η 
πέστροφα, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται ο λύκος, το τσακάλι, ο ασβός, το ζαρκάδι και το ελάφι. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην προσπάθειά της να προστατεύσει και να υπερασπιστεί τη 
βιοποικιλότητα, ανέπτυξε την πολιτική προστατευόμενων περιοχών του δικτύου NATURA 2000, 
και ανακήρυξε το περιβάλλον ως πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτά, η Ελλάδα 
έχει ορίσει 419 προστατευόμενες περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 
NATURA, οι οποίες καταλαμβάνουν το 27% περίπου της χερσαίας και το 6% της θαλάσσιας 
έκτασής της. Πολλές από αυτές είναι ήδη προστατευόμενες από την ελληνική νομοθεσία και 
άλλες από διεθνείς συνθήκες, όπως αυτή του Ραμσάρ. Επιπλέον, εξέδωσε το Νόμο 3937/2011 
για τη ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 31 
Μαρτίου του 2011 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
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Ωστόσο, η αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας, η αναγνώριση της σημασίας 
της, καθώς και η ανάγκη διατήρησής της μπορεί να ευοδωθεί με την ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση όλων των κυβερνητικών και παραγωγικών φορέων της χώρας, καθώς και των 
πολιτών. 

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας πιστεύει πως η προστασία και η ανάδειξη της 
βιοποικιλότητας πρέπει να ενσωματωθεί σε κάθε έργο και δραστηριότητα, καθώς και σε κάθε 
νομοθετική πρωτοβουλία που πραγματοποιείται στη χώρα μας. Η δημιουργία μίας βιώσιμης 
οικονομίας με την ορθή αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου, το σεβασμό προς το φυσικό μας 
περιβάλλον και την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της 
Ελλάδας, καθώς η βιοποικιλότητα αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας σε όλους 
τους τομείς και ειδικά στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Για αυτό όλοι πρέπει να 
αναλάβουμε δράση για τη βιοποικιλότητα, με σκοπό να τη διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενιές 
από τις οποίες τη δανειστήκαμε.  

 
 

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας  


