INTERREG EUROPE - INVALIS
A2.1: Regional stakeholders meetings

3ε Πεξηθεξεηαθή Σπλάληεζε Ελδηαθεξόκελσλ Μεξώλ
«Ανηιμεηώπιζη ζυγκπούζεων ζυμθεπόνηων ζηη διαχείπιζη χωποκαηακηηηικών
ξενικών ειδών»
Πεξίιεςε ησλ πξαθηηθώλ

ηo πιαίζην ηνπ έξγνπ “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien
Species” (Πξνζηαζία ηεο Eπξσπατθήο Bηνπνηθηιόηεηαο από ηα Xσξνθαηαθηεηηθά
Ξεληθά Δίδε) – INVALIS ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG EUROPE, κε θσδηθό
PGI05271 θαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο A2.1 κε ηίηιν «Regional stakeholders
meetings», πξαγκαηνπνηήζεθε δηαδηθηπαθά ε 3ε Πεξηθεξεηαθή πλάληεζε
Δλδηαθεξόκελσλ Μεξώλ, ηελ Σεηάξηε ζηηο 25.11.2020, ώξα έλαξμεο 11:00 π.κ.
ηελ 3ε Πεξηθεξεηαθή πλάληεζε παξαβξέζεθαλ νη:

Ολνκαηεπώλπκν

Φνξέαο

KRS_cat

Νίθνο Γνύκπαο

iSea

KS_CS

Γέζπνηλα Βιαράθε

ΣΔΥΝΟΟΜΟΗΟΣΑΖ Ο.Δ.

KS_PC

Ηόιε Υξηζηνπνύινπ

The Green Tank

KS_CS

Γεώξγηνο Δπζπκίνπ

Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ

KS_RE

Εαραξνύια Γθόλνπ

ΔΚΠΑ, Σκήκα Βηνινγίαο

KS_RE

Νηθνιέηα νπιηώηε

Ηλζηηηνύην Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ
Οηθνζπζηεκάησλ, ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ

KS_RE

Παξαζθεπή Καξαριέ

Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ

KS_RE

Βαζηιηθή Κνπζηέλε
Υξύζα Αλαζηαζηάδνπ
Νίθνο Κξίγθαο

Ηλζηηηνύην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο, ΔΛΓΟKS_RE
ΓΖΜΖΣΡΑ
Ηλζηηηνύην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο, ΔΛΓΟKS_RE
ΓΖΜΖΣΡΑ
Ηλζηηηνύην Γελεηηθήο Βειηίσζεο &
KS_RE
Φπηνγελεηηθώλ Πόξσλ, ΔΛΓΟ1

ΓΖΜΖΣΡΑ
άββαο Καδαληδίδεο
Κπξηάθνο θνξδάο

Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπλώλ, ΔΛΓΟΓΖΜΖΣΡΑ
Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Μαθεδνλίαο Θξάθεο

KS_RE
KS_CS

Αληώληνο Μηραειάθεο

Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθό Ηλζηηηνύην

KS_RE

Γηάλλεο Μπαδόο

ΔΚΠΑ, Σκήκα Βηνινγίαο

KS_RE

Παλαγηώηεο Γεκόπνπινο
Θσκάο Αγγέινπ
Δηξήλε Κνηξόηζνπ
Υαξίιανο Νηθνθάβνπξαο
Άλλα Φνπιίδε

Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα
Βηνινγίαο
ΤΠΔΝ, Σκήκα Γαζηθώλ Πξνζηαη.
Πεξηνρώλ θαη Γαζηθήο Αλαςπρήο
ΤΠΑΑΣ, Γηεύζπλζε Αιηείαο &
Γηαρείξηζεο Αιηεπηηθώλ Πόξσλ
ΤΠΔΝ, Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο
Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο &
Βηνπνηθηιόηεηαο
ΤΠΑΑΣ, Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο

KS_RE
KS_PA
KS_PA
KS_PA
KS_PA

Παλαγηώηεο Νίηαο

Φ. Γ. Λίκλεο Πακβώηηδαο Ησαλλίλσλ

KS_PP

Διέλε Κνύθνπ

Φ. Γ. Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

KS_PP

Γέζπνηλα Μηραειίδνπ
Αλαζηαζία Μηξιή
Βαζηιηθή Μαξγαξηηνπνύινπ
Αύξα ηακέιινπ
Υαξάιακπνο Γεκεηξηάδεο
ηαύξνο Σζηαληηθνύδεο
Άλλα Κσλζηαληηλίδνπ

Φ. Γ. Γέιηα Νέζηνπ-ΒηζησλίδαοΗζκαξίδαο θαη Θάζνπ
Φ. Γ. Γέιηα Νέζηνπ-ΒηζησλίδαοΗζκαξίδαο θαη Θάζνπ
Φ. Γ. Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ
Φ. Γ. Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο, Κνηιάδαο
πεξρεηνύ θαη Μαιηαθνύ Κόιπνπ
Φ. Γ. Δζληθνύ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ
Εαθύλζνπ
Φ. Γ. Δζληθνύ Πάξθνπ Γάζνπο ΓαδηάοΛεπθίκεο-νπθιίνπ
Φ. Γ. Δζληθνύ Πάξθνπ Γάζνπο ΓαδηάοΛεπθίκεο-νπθιίνπ

KS_PP
KS_PP
KS_PP
KS_PP
KS_PP
KS_PP
KS_PP

Παλαγηώηεο Παξάζρνπ

Φ. Γ. Δζληθνύ Πάξθνπ Πξεζπώλ

KS_PP

Δπαγγειία πληηράθε

Φ. Γ. Καιακά-Αρέξνληα-Κέξθπξαο

KS_PP

Γεκήηξηνο Μηραιάθεο

Φ. Γ. Κάξιαο - Μαπξνβνπλίνπ Κεθαιόβξπζνπ Βειεζηίλνπ - Γέιηα
Πελεηνύ

KS_PP

Ησάλλεο Βέξγνο

Φ. Γ. Κάξιαο - Μαπξνβνπλίνπ -

KS_PP
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Κεθαιόβξπζνπ Βειεζηίλνπ - Γέιηα
Πελεηνύ
Υξπζάλζε Ηληδίδνπ

Φ. Γ. Λίκλεο Κεξθίλεο

KS_PP

Μηραήι Γαβήο

Φ. Γ. Λίκλεο Κεξθίλεο

KS_PP

Ησάλλεο Σζνιαθίδεο

Φ. Γ. Λίκλεο Κεξθίλεο

KS_PP

Φ. Γ. Ληκλνζάιαζζαο ΜεζνινγγίνπΑθαξλαληθώλ Οξέσλ
Φ. Γ. Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ
Θεξκατθνύ θόιπνπ

Γηάλλεο ειηκάο
Λπδία Αιβαλνύ

KS_PP
KS_PP

Γηνλπζία Υαηδειάθνπ

Φ. Γ. Δζληθνύ Πάξθνπ Πξεζπώλ

KS_PP

Ησάλλα - Μαξία Μόθθα

Α.Π.Θ., Σκήκα Βηνινγίαο

KS_RE

Αιέμαλδξνο Υαληδάξαο
Αζαλάζηνο Παπνύδεο

Φ. Γ. Γέιηα Νέζηνπ-ΒηζησλίδαοΗζκαξίδαο θαη Θάζνπ
Φ. Γ. Γέιηα Νέζηνπ-ΒηζησλίδαοΗζκαξίδαο θαη Θάζνπ

KS_PP
KS_PP

Θσκάο Βαξβέξεο

Φ. Γ. Δζληθνύ Πάξθνπ Πξεζπώλ

KS_PP

Αγγειηθή Γεκάθε

Φ. Γ. Λίκλεο Κεξθίλεο

KS_PP

Μαξία Σξηβνπξέα

Φ. Γ. Δζληθνύ Πάξθνπ ρηληά Μαξαζώλα, Τκεηηνύ & ΝΑ Αηηηθήο

KS_PP

Νέιια Ραδέα

ΔΚΠΑ, Σκήκα Βηνινγίαο

KS_RE

Μηραήι Ξαλζάθεο

Φ. Γ. Δζληθνύ Γξπκνύ Αίλνπ

KS_PP

Πέηξνο Βαξειίδεο

ΟΦΤΠΔΚΑ

Οξθέαο Ρνύζνο

ΟΦΤΠΔΚΑ

Υξηζηίλα Καπεηαλνπνύινπ

ΟΦΤΠΔΚΑ

Οη θπξηόηεξνη νκηιεηέο ηεο 3εο ζπλάληεζεο, κε ηε ζεηξά πνπ παξνπζίαζαλ ην έξγν
ηνπο, ήηαλ νη:
Οκηιεηήο

Φνξέαο

Θέκα

Οξθέαο
Ρνύζνο
Νίθνο
Γνύκπαο

ΟΦΤΠΔΚΑ

Σν έξγν INVALIS: Πνξεία Τινπνίεζεο

iSea

Γηαρείξηζε
μεληθώλ
εηδώλ:
ζπκθεξόλησλ θαη αληηκεηώπηζε

πγθξνύζεηο
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Υαξάιακπνο
Γεκεηξηάδεο

Φ. Γ. Δζληθνύ
Θαιάζζηνπ
Πάξθνπ
Εαθύλζνπ

Θαιάζζηα εηζβνιηθά είδε θαη επηδξάζεηο ζην
νηθνζύζηεκα ηνπ Νόηηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο
ζπκπεξηιακβάλνληαο
κηα
πξνζηαηεπόκελε
πεξηνρή

Παλαγηώηεο
Νίηαο

Φ. Γ. Λίκλεο
Πακβώηηδαο
Ησαλλίλσλ

Πακβώηηδα, κεηά από 50 θαη πιένλ ρξόληα
εκπινπηηζκώλ. «Παξαδνζηαθά ςάξηα» ή
ρσξνθαηαθηεηηθά μέλα είδε;

Γεκήηξηνο
Μηραιάθεο

Φ. Γ. Κάξιαο Μαπξνβνπλίνπ Κεθαιόβξπζνπ
Βειεζηίλνπ Γέιηα Πελεηνύ

Αιιαγή ηνπ παξαγσγηθνύ πξνηύπνπ. Μεηάβαζε
από ην κνληέιν ηεο «νξηδόληηαο εθαξκνγήο
πξνηππνπνηεκέλσλ εληζρπόκελσλ δηαρεηξηζηηθώλ
δξάζεσλ» ζην κνληέιν ηεο «Δθ ηνπ
Απνηειέζκαηνο Υξεκαηνδόηεζεο κε ηε ρξήζε
εμεηδηθεπκέλσλ δεηθηώλ απνηειέζκαηνο ζηε
βάζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο»

Αληώληνο
Μηραειάθεο

Μπελάθεην
LIFE CONOPS: Γηαρεηξηζηηθά ρέδηα γηα ην
Φπηνπαζνινγηθό Αζηαηηθό θνπλνύπη ηίγξεο (Aedes albopictus)
Ηλζηηηνύην

Σε ζπλάληεζε άλνημε ν εθηειώλ ρξέε δηεπζπληή Οηθνλνκηθνύ-Γηνηθεηηθνύ ηνπ
ΟΦΤΠΔΚΑ, Γξ. Πέηξνο Βαξειίδεο, κε ραηξεηηζκό πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη κηα
γεληθή εηζαγσγή ζην ζέκα ηεο ζπλάληεζεο, αλαθέξνληαο παξαδείγκαηα όπνπ
δεκηνπξγνύληαη ζπγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ ζηε δηαρείξηζε ησλ IAS. ηε ζπλέρεηα ν
θ. Οξθέαο Ρνύζνο, ππεύζπλνο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ INVALIS, παξνπζίαζε ηελ
πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηηο επηθείκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαη κηα ζύληνκε
αλαθνξά ζην 2ν Γηαπεξηθεξεηαθό Δξγαζηήξη, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
πιαίζην ηνπ έξγνπ ην 2019 ζην Βνπθνπξέζηη θαη είρε επίζεο σο ζέκα ηε
αληηκεηώπηζε ζπγθξνύζεσλ ζπκθεξόλησλ θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ IAS.
Αθνινύζεζαλ νη νκηιίεο ησλ εθπξνζώπσλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ θαη νξγαληζκώλ,
όπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:
Ο θ. Νίθνο Δνύκπαο, ππεύζπλνο ηνπ ππιώλα ησλ μεληθώλ εηδώλ ηεο κε θπβεξλεηηθήο
νξγάλσζεο iSea, έθαλε ηε γεληθή εηζαγσγή ζην ζέκα ησλ ζπγθξνύζεσλ
ζπκθεξόλησλ θαηά ηε δηαρείξηζε μεληθώλ εηδώλ θαη ηνπο πηζαλνύο ηξόπνπο
αληηκεηώπηζήο ηνπο. ηε δηαρείξηζε ησλ μεληθώλ εηδώλ εκπιέθνληαη πνιιέο
δηαθνξεηηθέο νκάδεο (δηαρεηξηζηηθέο αξρέο, πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο, πνιίηεο,
επηζηεκνληθή θνηλόηεηα θ.ά.) θη επνκέλσο δεκηνπξγνύληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο
πεξηπηώζεηο ζπγθξνύζεσλ ζπκθεξόλησλ κεηαμύ ηνπο. Απηά ηα ζπκθέξνληα κπνξεί
λα είλαη νηθνλνκηθά (π.ρ. θέξδνο από ηελ εθκεηάιιεπζε μεληθώλ εηδώλ) ή εζηθά (π.ρ.
θηινδσηθέο νξγαλώζεηο). Οη ζπγθξνύζεηο εληείλνληαη από ην γεγνλόο όηη ε δηαρείξηζε
κπνξεί λα έρεη ακθηιεγόκελα απνηειέζκαηα, λα πεξηέρεη ακθηιεγόκελεο δξάζεηο (π.ρ.
ζαλάησζε δώσλ) θαη λα είλαη πνιπδάπαλε. Δπίζεο, ε ζπρλή έιιεηςε επηθνηλσλίαο
ησλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ιεηηνπξγεί θη απηή αξλεηηθά, πξνθαιώληαο
ζπγθξνύζεηο αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο θαη ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα θαη ηηο
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δηαρεηξηζηηθέο αξρέο. Ζ αληηπαξάζεζε δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί πάληα, αιιά είλαη
ζεκαληηθό λα ιακβάλνληαη ππόςε όιεο νη δηαθνξεηηθέο απόςεηο, λα ππάξρεη
δηαθάλεηα θαη λα γίλεηαη ζσζηόο ζρεδηαζκόο, κε ραξηνγξάθεζε ησλ εκπιεθόκελσλ
κεξώλ θαη ησλ πηζαλώλ ζπγθξνύζεσλ πξηλ από ηελ έλαξμε θάζε πξνγξάκκαηνο.
Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη κείσζεο ησλ ζπγθξνύζεσλ, νη νπνίνη κπνξεί λα δηαθέξνπλ
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Σν ζεκαληηθόηεξν ζηνηρείν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
ζπγθξνύζεσλ ζπκθεξόλησλ είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ θαη ε ελίζρπζε
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο απνθάζεηο: όζν θαιύηεξα γλσξίδνπκε ην πξόβιεκα, ηόζν
κηθξόηεξεο είλαη νη αληηπαξαζέζεηο.
Ο Γξ. Χαξάιακπνο Δεκεηξηάδεο, ππεύζπλνο επηζηεκνληθήο παξαθνινύζεζεο ηνπ
Φ. Δ. Εθνικού Θαλάζζιοσ Πάρκοσ Ζακύνθοσ, κίιεζε γηα ηηο επηδξάζεηο ησλ
ζαιάζζησλ εηζβνιηθώλ εηδώλ ζην νηθνζύζηεκα ηνπ Νόηηνπ Ινλίνπ Πειάγνπο,
ζπκπεξηιακβάλνληαο κηα πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή. Παξνπζηάζηεθαλ ηα
απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ έγηλε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ BlueCoast ηνπ
πξνγξάκκαηνο INTERREG. Ζ έξεπλα επηθεληξώζεθε ζηηο καθξνρξόληεο επηδξάζεηο
ζην Δ.Θ.Π.Ε. ππό ηελ επήξεηα ησλ βηνινγηθώλ εηζβνιώλ, εθηηκώληαο ηηο αιιαγέο
πιεξόηεηαο ζε εηζβνιηθά θαη γεγελή είδε (ςάξηα, καθξνθύθε θαη αζπόλδπια) πνπ
αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά ηξνθηθά επίπεδα, από ην 2009 έσο ην 2019. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ κηα κείσζε ησλ αλώηεξσλ ζεξεπηώλ θαη κηα αύμεζε ησλ
θπηνθάγσλ ςαξηώλ (μεληθώλ θαη γεγελώλ), ε νπνία νδεγεί ζε ππεξβόζθεζε ησλ
πθάισλ. Ζ παξνπζία εηζβνιηθώλ εηδώλ κεηαβάιιεη ηε δνκή ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη
πξνθαιεί πνιύπινθεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ηξνθηθνύ δηθηύνπ. Σα εηζβνιηθά είδε
κπνξνύλ λα ζπλππάξμνπλ κε ηα απηόρζνλα θαη ηαπηόρξνλα λα εθηνπίζνπλ άιια
(εηζβνιηθά ή γεγελή), κε ην θαζεζηώο πξνζηαζίαο λα επηδξά δηαθνξεηηθά ζε θάζε
είδνο. Σν ζπκπέξαζκα είλαη πσο ζηηο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο πξέπεη λα
ξπζκηζηνύλ νη πιεζπζκνί ησλ εηζβνιηθώλ θπηνθάγσλ εηδώλ, αθνύ απηνί εκπνδίδνπλ
ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ δηαηήξεζεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο θη έρνπλ άκεζε
επίδξαζε ζηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. Απηό κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ
ηεο ζηνρεπκέλεο αθαίξεζεο, ηεο εκπνξηθήο θαη ςπραγσγηθήο ρξήζεο, αιιά θαη ηεο
ελίζρπζεο ησλ θπζηθώλ ζεξεπηώλ απηώλ ησλ εηδώλ.
Ο θ. Παλαγηώηεο Νίηαο, ζύκβνπινο δηαρείξηζεο θπζηθνύ πεξηβάιινληνο
πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ ζηνλ Φ. Δ. Λίμνης Παμβώηιδας Ιωαννίνων, έθαλε
παξνπζίαζε κε ηίηιν «Λίκλε Πακβώηηδα, κεηά από 50 θαη πιένλ ρξόληα
εκπινπηηζκώλ. «Παξαδνζηαθά ςάξηα» ή ρσξνθαηαθηεηηθά μέλα είδε;».
Κεληξηθό ζέκα ηεο παξνπζίαζεο ήηαλ ε επίδξαζε ησλ εκπινπηηζκώλ κε μεληθά είδε
ςαξηώλ ζην νηθνζύζηεκα ηεο Λίκλεο Πακβώηηδαο θαη γεληθά ζηηο πδαηνζπιινγέο ηνπ
Λεθαλνπεδίνπ Ησαλλίλσλ. ε ζπλδπαζκό κε άιινπο αλζξσπνγελείο παξάγνληεο, ην
απνηέιεζκα ήηαλ κηα ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
βηνπνηθηιόηεηαο. ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε απμεκέλε παξνπζία ρσξνθαηαθηεηηθώλ
μέλσλ εηδώλ νδήγεζε ζηε δηαηάξαμε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο θαη ζηνλ θίλδπλν
εμαθάληζεο θάπνησλ ελδεκηθώλ εηδώλ. Σα μεληθά είδε έρνπλ εηζαρζεί είηε αθνύζηα
είηε εθνύζηα, κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο αιηείαο ή ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ηνπ επηξνθηζκνύ. Αθόκα θαη ζήκεξα, ππάξρνπλ αηηήκαηα ζπλέρηζεο
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ησλ εκπινπηηζκώλ από ηνπηθνύο ζπιιόγνπο αζιεηηζκνύ, επαγγεικαηηώλ αιηέσλ,
κέιε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σν γεγνλόο όηη θάπνηα από ηα μεληθά είδε έρνπλ
παξνπζία ζρεδόλ ελόο αηώλα ζηε ιίκλε, κε απνηέιεζκα λα ζεσξνύληαη από πνιινύο
σο «παξαδνζηαθά», δπζθνιεύεη ηηο πξνζπάζεηεο πεξηνξηζκνύ ησλ εκπινπηηζκώλ. Γηα
ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απαηηνύληαη εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο, ε
απνηξνπή ηεο ξύπαλζεο ησλ πδαηνζπιινγώλ θαη απζηεξόηεξα κέηξα θαηά ηεο
θαηαζηξνθήο ηνπο, ν πεξηνξηζκόο εηζαγσγήο ςαξηώλ θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο.
Τπάξρεη επίζεο ε πξόηαζε ζπκκεηνρήο ησλ αιηέσλ ζηελ απνκάθξπλζε, κέζσ
απόδνζεο εκπνξηθήο αμίαο π.ρ. ζηε δξνκίηζα (Rutilus panosi) ή ηε ρξεκαηνδόηεζε
ηεο αιίεπζήο ηεο από δηάθνξνπο πόξνπο.
Ο θ. Δεκήηξηνο Μηραιάθεο, ΠΔ Γαζνιόγνο ζηνλ Φορέα Διατείριζη Κάρλας Μασροβοσνίοσ - Κεθαλόβρσζοσ Βελεζηίνοσ - Δέληα Πηνειού, παξνπζίαζε ηελ αλάγθε
αιιαγήο ηνπ παξαγσγηθνύ πξνηύπνπ θαη ηε κεηάβαζε από ην κνληέιν ηεο
«νξηδόληηαο εθαξκνγήο πξνηππνπνηεκέλσλ εληζρπόκελσλ δηαρεηξηζηηθώλ
δξάζεσλ» ζην κνληέιν ηεο «εθ ηνπ Απνηειέζκαηνο Χξεκαηνδόηεζεο κε ηε
ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ δεηθηώλ απνηειέζκαηνο ζηε βάζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο
(Result Base Agro-environment Payment Schemes - RBAPS)». Έλαο από ηνπο
ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο ππνβάζκηζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο είλαη ε απμεκέλε
δηείζδπζε ρσξνθαηαθηεηηθώλ μεληθώλ εηδώλ ζηα θπζηθά θαη εκηθπζηθά
νηθνζπζηήκαηα, κε επζύλε ησλ αζθνύκελσλ γεσξγηθώλ πξαθηηθώλ. Οη ηξέρνπζεο
πνιηηηθέο ηεο ΔΔ βαζίδνληαη ζηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο νξηδόληηα,
ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππόςε εζληθέο ή ηνπηθέο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ρσξίο απαξαίηεηε
εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηε βηνπνηθηιόηεηα. Γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο απαηηείηαη ε εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ ιύζεσλ, κε
ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο λα ρξεκαηνδνηνύληαη αθνύ πηζηνπνηεζεί ε
ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ επίηεπμε κεηξήζηκσλ δεηθηώλ βηνπνηθηιόηεηαο. ην
παξάδεηγκα ηεο πεξηνρήο αξκνδηόηεηαο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, παξνπζηάζηεθε ν
ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη έλα ηέηνην ζύζηεκα. Υξεζηκνπνηνύληαη
ζύλζεηνη δείθηεο, ζηνπο νπνίνπο ε παξνπζία ρσξνθαηαθηεηηθώλ μεληθώλ εηδώλ
ιακβάλεηαη ππόςε κέζσ ηνπ ζπλππνινγηζκνύ ηεο σο αξλεηηθή ηηκή. Ο ζρεδηαζκόο
ελόο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα απνηειέζεη θαιή πξαθηηθή θαη λα εθαξκνζηεί
ζηελ αξρή πβξηδηθά, ώζηε λα μεπεξαζηεί ην πξόβιεκα ηεο έιιεηςεο ελεκέξσζεο ηεο
αγξνηηθήο θνηλόηεηαο θαη ε πηζαλή ακθηζβήηεζή ηνπ.
Ο Γξ. Αληώληνο Μηραειάθεο, ηαθηηθόο εξεπλεηήο ζην Μπενάκειο Φσηοπαθολογικό
Ινζηιηούηο, παξνπζίαζε ην πξόγξακκα LIFE CONOPS θαη ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα
γηα ην Αζηαηηθό θνπλνύπη ηίγξεο (Aedes albopictus). Σα ρσξνθαηαθηεηηθά είδε
θνπλνππηώλ εγθπκνλνύλ ζεκαληηθνύο θηλδύλνπο γηα ηε δεκόζηα πγεία γηαηί εθηόο ηεο
ελόριεζεο πνπ πξνθαινύλ είλαη θαη δηαβηβαζηέο δηαθόξσλ παζνγόλσλ. Σα
δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ηνπ LIFE CONOPS πξνηείλνπλ κηα νινθιεξσκέλε κεζνδνινγία
γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο λα νξγαλώζνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ
δηάθνξεο δξάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρσξνθαηαθηεηηθώλ εηδώλ. Σα ζρέδηα
δηαρείξηζεο ηνπ LIFE CONOPS πηνζεηήζεθαλ ζηελ Διιάδα από ηνλ Αύγνπζην ηνπ
2016, όηαλ εθδόζεθε ζρεηηθή εγθύθιηνο από ην Τπνπξγείν Τγείαο. Οη θύξηεο
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ζπγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζρεηίδνληαλ κε ηελ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ αξκόδησλ θνξέσλ θαη ηνπ θνηλνύ,
ηελ εθαξκνγή λέσλ κεζόδσλ, θαζώο θαη ηελ εληνκνινγηθή παξαθνινύζεζε ζηα
ζεκεία εηζόδνπ ηεο ρώξαο. Ζ δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηώλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη
αλεζπρίεο ζηνπο ππεύζπλνπο δηαρείξηζεο ησλ ππιώλ εηζόδνπ, ιόγσ ηνπ θόβνπ
αξλεηηθήο δηαθήκηζεο, ελώ νη εθαξκνγή λέσλ κεζόδσλ, όπσο ε κέζνδνο door-to-door
(επηζθέςεηο ζε ζπίηηα γηα θαζαξηζκό ησλ εζηηώλ θνπλνππηώλ) ή ε εμαπόιπζε
ζηείξσλ εληόκσλ, αλεζπρεί ηνπο θιάδνπο πνπ βαζίδνληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ
θαζηεξσκέλσλ κεζόδσλ, όπσο νη εηαηξείεο ςεθαζκνύ. Απηά ηα πξνβιήκαηα
αληηκεησπίζηεθαλ κε ηε ζσζηή επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ
κεξώλ θαη ηελ επηδίσμε ηεο ζπλεξγαζίαο καδί ηνπο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο ζπλάληεζεο,
αλαθέξζεθαλ θαη άιια παξαδείγκαηα ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ ζηε δηαρείξηζε
ρσξνθαηαθηεηηθώλ μεληθώλ εηδώλ, όπσο νη αληηδξάζεηο από δύηεο ζηηο πξνζπάζεηεο
θαηαπνιέκεζεο ηνπ ιενληόςαξνπ (Pterois miles). Δπίζεο, ηέζεθε ην ζέκα ηεο
αλαγθαηόηεηαο πξσηνθόιισλ θαη ζπληνληζκνύ γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο, έηζη
ώζηε λα κελ γίλεηαη απιή θαηαγξαθή ησλ εηδώλ, αιιά νπζηαζηηθή θαη έγθαηξε
δηαρείξηζε. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθή ε γξήγνξε αληαπόθξηζε από ηηο αξκόδηεο
ππεξεζίεο ζηα ζρεηηθά αηηήκαηα ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο θαη ε ιήςε ζεζκηθώλ
κέηξσλ όπσο ε έληαμε εηζβιεηηθώλ μεληθώλ εηδώλ ζηηο δηαηάμεηο γηα ην θπλήγη.
Σέζεθε επίζεο ην δήηεκα ησλ δηαθνξεηηθώλ ζπκθεξόλησλ αλάκεζα ζηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε θαη ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ, όπσο
θαίλεηαη π.ρ. ζην παξάδεηγκα ηεο ιίκλεο Πακβώηηδαο, όπνπ νη εκπινπηηζκνί
ζπλερίζηεθαλ ελ γλώζεη δήκσλ θαη πεξηθέξεηαο, παξά ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο. Ζ έιιεηςε αξκνδηνηήησλ γηα ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ηνπο εκπνδίδεη λα
παξέκβνπλ νπζηαζηηθά γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. Απαηηείηαη επνκέλσο
ελεκέξσζε ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ θαη θαηάξηηζε ζρεδίσλ. Σνλίζηεθε, επίζεο, ε
αλάγθε λα μεθαζαξίζεη ε θαηάζηαζε όζνλ αθνξά ην λνκηθό πιαίζην, θπξίσο κέζσ
ηεο εθαξκνγήο ηνπ επξσπατθνύ θαλνληζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
ρσξνθαηαθηεηηθώλ μεληθώλ εηδώλ θαη ηεο θαηάξηηζεο ηνπ ζρεηηθνύ εζληθνύ
θαηαιόγνπ.
Έλα ηειηθό ζπκπέξαζκα είλαη όηη ε γλώζε πνπ ζπιιέγεηαη ζρεηηθά κε ηα
ρσξνθαηαθηεηηθά μέλα είδε πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκε ηόζν ζηνπο ΟΣΑ (δήκνπο,
πεξηθέξεηεο) όζν θαη ζηνπο θνξείο δηαρείξηζεο, ώζηε ζε ζπλδπαζκό κε ηε δεκηνπξγία
πξσηνθόιισλ λα κπνξνύλ λα ιακβάλνληαη έγθαηξα ηα θαηάιιεια κέηξα. Δπίζεο,
είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα έρνπκε εξγαιεία ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ
πιεζπζκνύ, θάηη πνπ γεληθά θξίλεηαη θαη σο ν θαηαιιειόηεξνο ηξόπνο
αληηκεηώπηζεο ζπγθξνύζεσλ ζπκθεξόλησλ. Ζ παξνπζία ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο
Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ θαη ε επηθνηλσλία θαη δηαβνύιεπζή ηνπο κε ηελ ηνπηθή
θνηλσλία είλαη επνκέλσο πνιύ ζεκαληηθή. Ζ ζπλάληεζε έθιεηζε κε ηελ επηζήκαλζε
όηη έλαο βαζηθόο ζηόρνο ηνπ INVALIS είλαη λα θέξεη θνληά ηελ επηζηεκνληθή
θνηλόηεηα θαη ηα δηάθνξα επίπεδα ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, ώζηε ην ζέκα ησλ IAS λα
κπεη ζε θάζε πξαγκαηηθήο ιήςεο κέηξσλ.
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