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Επιζηημονικά δεδομένα 

 

 Έκθεςη IPBES, 2019 – Εκτύμηςη τησ  βιοποικιλότητασ και των οικοςυςτημικών  υπηρεςιών   
 

 Τα χωροκατακτητικϊ ξενικϊ εύδη αποτελούν την  
5η ςε ςειρϊ απειλό για τη βιοποικιλότητα 

 

 

 Νϋα μελϋτη: παγκόςμια θεματικό αξιολόγηςη αναμϋνεται το 
2022 (?)  



Σύμβαςη για τη βιολογική ποικιλότητα  
 

 2010: Στρατηγικό Σχϋδιο 2011-2020 με ςτόχουσ (Στόχοι Aichi) για την ανϊςχεςη τησ απώλειασ τησ βιοποικιλότητασ 

Διεθνέρ πλαίζιο  
Σηόσοι για ηο 2020 



Σηόσορ για ηο 2020 

Στόχοσ 9  

 Μϋχρι το 2020, ϋχει γύνει ταυτοπούηςη και ιερϊρχηςη των ειςβλητικών ξενικών ειδών και των διαδρομών που ακολουθούν, εύδη προτεραιότητασ ελϋγχονται και εξαλεύφονται και εφαρμόζονται μϋτρα διαχεύριςησ των διαδρόμων ειςόδου, ώςτε να προλαμβϊνεται η εύςοδοσ και εγκατϊςταςη νϋων ειδών. 
 



Ενςωμϊτωςη ςτουσ  ςτόχουσ βιώςιμησ ανάπτυξησ  που αφορούν ςτη ζωό ςτισ χερςαύεσ εκτϊςεισ. 
 

Σηόσορ για ηο 2020 

Στόχοσ 15.8: Μϋχρι το 2020, να θεςπιςτούν μϋτρα για την πρόληψη τησ ειςαγωγόσ και τη ςημαντικό μεύωςη του αντικτύπου των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών ςτα χερςαύα και υδϊτινα οικοςυςτόματα, καθώσ και για τον ϋλεγχο ό την εξϊλειψη ειδών προτεραιότητασ.  
Δείκτησ 15.8.1: Ποςοςτό χωρών που ϋχουν υιοθετόςει ςχετικό εθνικό νομοθεςύα και που ϋχουν διαθϋςει επαρκεύσ πόρουσ για την πρόληψη και τον ϋλεγχο χωροκατακτητικών ξενικών ειδών. 



Ππόοδορ μέσπι ζήμεπα 

IPBES. Global Assessment Report. 2019. 

Ο ςτόχοσ για το 2020 ϋχει επιτευχθεύ μερικώσ. 

UN CBD. Global Biodiversity Outlook 5. 2020. 

https://ipbes.net/global-assessment
https://ipbes.net/global-assessment
https://ipbes.net/global-assessment
https://www.cbd.int/gbo5


Ππόοδορ μέσπι ζήμεπα 

Ο ςτόχοσ για το 2020 ϋχει επιτευχθεύ μερικώσ. 

UN. Sustainable Development Report 2020. 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/


Πλαίζιο για ηη βιοποικιλόηηηα 

μεηά ηο 2020 

 Προςχϋδιο ςτόχων για το 2030  Οκτώβριοσ 2021  
 

 Στόχοσ 5: Μϋχρι το 2030, να επιτευχθεύ διαχείριση και ςτον 
βαθμό του δυνατού έλεγχος των διαδρομών εισόδου των 
χωροκατακτητικών ξενικών ειδών, επιτυγχϊνοντασ  μεύωςη 
[50%] του ρυθμού νϋων ειςαγωγών, και ϋλεγχο ό εξϊλειψη 
των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών ώςτε να μηδενιςτούν ό 
να μειωθούν οι επιπτώςεισ του, περιλαμβανομϋνων 
τουλϊχιςτον ςτο [50%] των περιοχών προτεραιότητασ.  
 

 Η πρόληψη τησ εξϊπλωςησ των χωροκατακτητικών / ειςβλητικών ειδών μύα από τισ απαραύτητεσ προώποθϋςεισ για την επιτυχύα του νϋου πλαιςύου.  
 



Εςπωπαϊκή Σηπαηηγική για ηη 
Βιοποικιλόηηηα για ηο 2020 

 Ειδικόσ ςτόχοσ 5: Μϋχρι το 2020, ταυτοπούηςη και ιερϊρχηςη των χωροκατακτητικών ξϋνων ειδών και των διαδρομών που ακολουθούν, ϋλεγχοσ ό εξϊλειψη των ειδών προτεραιότητασ και διαχεύριςη των διαδρομών κατϊ τρόπο ώςτε να προλαμβϊνεται η εύςοδοσ και εγκατϊςταςη νϋων ειδών.  

 

 Δράςη 15: Μϋχρι το 2012, η Επιτροπό θα εντϊξει ςτα καθεςτώτα υγεύασ φυτών και ζώων πρόςθετεσ προβλϋψεισ για τη βιοποικιλότητα. 
 Δράςη 16: Η Επιτροπό θα ςυμπληρώςει τισ ελλεύψεισ τησ πολιτικόσ όςον αφορϊ την καταπολϋμηςη των χωροκατακτητικών ξϋνων ειδών με την κατϊρτιςη ειδικόσ νομοθετικόσ πρϊξησ, το αργότερο το 2012. 



Ππόοδορ μέσπι ζήμεπα 

 Αξιολόγηςη τησ Στρατηγικόσ για τη Βιοποικιλότητα & του Κανονιςμού για τα Ξενικϊ Εύδη ςε εξϋλιξη από την Ευρωπαώκό Επιτροπό.  
 

 

 

 



Σηπαηηγική ΕΕ για ηη 
βιοποικιλόηηηα για ηο 2030 



Σηπαηηγική ΕΕ για ηη 
βιοποικιλόηηηα για ηο 2030 

 Σχϋδιο αποκατϊςταςησ τησ φύςησ τησ ΕΕ 

 Το 2030, θα υπϊρχει μεύωςη κατϊ 50% του αριθμού των ειδών του κόκκινου καταλόγου που απειλούνται από χωροκατακτητικϊ ξϋνα εύδη. 
 

 Ενύςχυςη τησ εφαρμογόσ του κανονιςμού τησ ΕΕ & ϊλλων ςχετικών νομοθετικών πρϊξεων και διεθνών ςυμφωνιών.  
 Η ελαχιςτοπούηςη και, όπου εύναι δυνατόν, η εξϊλειψη τησ ειςαγωγόσ και τησ εγκατϊςταςησ ξϋνων ειδών ςτο περιβϊλλον τησ ΕΕ.  
 Η διαχεύριςη των εγκατεςτημϋνων χωροκατακτητικών ξϋνων ειδών. 



Εθνικό Στρατηγικό για τη Βιοποικιλότητα & Εθνικό Σχϋδιο Δρϊςησ 2014-2019 

Σύνδεζη διεθνών – εςπωπαϊκών 
πλαιζίων με ηην εθνική πολιηική 



 

 

T
h

e
 G

re
e

n
 T

a
n

k
. 2

0
2

0
. Προτε

ραιότη
τα ςτη

 φύςη 
 

Ππόοδορ μέσπι ζήμεπα 

 Μηδαμινό πρόοδοσ μϋχρι ςόμερα 

 Σημαντικό ευκαιρύα: Το νϋο 5ετϋσ ςχϋδιο δρϊςησ για τη βιοποικιλότητα 
 
 Δραςτηριοπούηςη πολλών φορϋων  
 Δικτύωςη μϋςω του INVALIS 

 Προςχϋδιο ΚΥΑ εφαρμογόσ Κανονιςμού τησ ΕΕ 

 Υλοπούηςη νϋων ϋργων και πρωτοβουλιών 

https://thegreentank.gr/2020/12/09/axiologisi-stratigikis-viopoikilotitas/


Σασ ευχαριςτώ πολύ! 
 

Στοιχεύα επικοινωνύασ:  

https://thegreentank.gr 

info@thegreentank.gr  

https://thegreentank.gr/
mailto:info@thegreentank.gr

