
   
 

INVALIS – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 

Γενικός σκοπός 
των εκδηλώσεων 
δημόσιου 
διαλόγου του 
INVALIS 

Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να πληροφορήσει τους 
συμμετέχοντες για τη σημασία των εκδηλώσεων δημόσιου 
διαλόγου του INVALIS στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες στη 
συνάντηση μπορούν να συνεισφέρουν στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της εισαγωγής και εγκατάστασης 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών, προσφέροντας τις απόψεις τους 
σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:  

1. Θέμα 1: Έλεγχος της εξάπλωσης των χωροκατακτητικών 
ξένων ειδών  

2. Θέμα 2: Διαχείριση χωροκατακτητικών ξένων ειδών με 
τρόπο που να μειώνονται οι κοινωνικο-οικονομικοί 
κίνδυνοι. 

3. Θέμα 3: Βασικές πτυχές αποτελεσματικού ελέγχου 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών, όπως:  

α. Χαρακτηριστικά αποτελεσματικών τοπικών 
πολιτικών διαχείρισης. 
β. Παράγοντες που καθιστούν το οικοσύστημα και την 
οικονομία ευπαθή σε χωροκατακτητικά ξένα είδη. 
γ. Διαχειριστικές δυνατότητες και ανάγκες των 
δημοσίων αρχών, οι οποίες επιτρέπουν ή εμποδίζουν 
τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων ελέγχου. 
δ. Καλές πρακτικές στη βάση παραδειγμάτων 
επιτυχημένης διαχείρισης.  

Οι απόψεις των συμμετεχόντων στην εκδήλωση και τα 
συμπεράσματα από τη συζήτηση θα μεταφερθούν στους άλλους 
εταίρους του INVALIS, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν και στις 
δικές τους περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες θα 
λάβουν μέρος στη διαμόρφωση της μελλοντικής πολιτικής για την 
αντιμετώπιση χωροκατακτητικών ξένων ειδών. 



   
 

Θέμα 1 

Το πρώτο θέμα είναι ο έλεγχος της εξάπλωσης των 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Πιο συγκεκριμένα, ζητούνται 
οι απόψεις των συμμετεχόντων σε θέματα όπως: 

 Τα συγκεκριμένα είδη με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον, στην οικονομία και την κοινωνία των 
περιοχών τους. 

 Τις συγκεκριμένες επιπτώσεις που έχουν αυτά τα είδη στα 
οικοσυστήματα και την οικονομία. 

 Τα κύρια μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον 
έλεγχο αυτών των ειδών.  

Θέμα 2 

Το δεύτερο θέμα είναι η διαχείριση των χωροκατακτητικών 
ξένων ειδών με τρόπους που θα μειώνουν τους κοινωνικο-
οικονομικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, οι οποίοι 
προέρχονται από τη χρήση χημικών και μηχανικών μεθόδων. 
Ζητούνται οι απόψεις των συμμετεχόντων για την επιλογή των 
λιγότερο επικίνδυνων μεθόδων. 

Θέμα 3 

Το τρίτο θέμα είναι οι βασικές πτυχές αποτελεσματικού 
ελέγχου χωροκατακτητικών ξένων ειδών, πιο συγκεκριμένα, 
τα εξής τέσσερα αλληλοσυνδεόμενα ζητήματα:  
 

 Εμβάθυνση στα μέτρα πολιτικής που αναφέρθηκαν στο 
Θέμα 1 (συστήματα επιτήρησης για τον έγκαιρο εντοπισμό 
βιολογικών εισβολών, δράσεις για την πλήρη 
απομάκρυνση ειδών, δράσεις για την αύξηση της 
ανθεκτικότητας των τοπικών οικοσυστημάτων σε τωρινούς 
και μελλοντικούς κινδύνους, ευαισθητοποίηση του κοινού). 

 Κύρια χαρακτηριστικά των οικοσυστημάτων που τα 
καθιστούν ευάλωτα στην εισαγωγή και εγκατάσταση 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών. 

 Παράγοντες στη χάραξη πολιτικής και στην εφαρμογή της 
από τις δημόσιες αρχές που την καθιστούν ευκολότερη και 
πιο κατανοητή.  

 Παραδείγματα αποτελεσματικού ελέγχου 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών, στη βάση των οποίων οι 
δημόσιες αρχές μπορούν να βελτιώσουν τη διαχείρισή 
τους.  

 


