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Εισαγωγή 

 

Μερικοί επιστήμονες δέχονται πως η ερημοποίηση είναι μια «διαδικασία» αλλαγής, ενώ άλλοι ως το 

αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής. Αυτή είναι και η βασική διαφωνία για τον ορισμό του φαινομένου. Η ερη-

μοποίηση ως διαδικασία γενικώς χαρακτηρίζεται από σταδιακές αλλαγές στην βιολογική παραγωγικότητα σε 

ξηρές, ημί-ξηρές και υπό-ξηρές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα αποτελεί μια διεργασία συντηρούμενης υπο-

βάθμισης της γης, καταστροφής της βιολογικής παραγωγικότητας και μείωσης της βιοποικιλότητας1. Το 

φαινόμενο μπορεί να επεκτείνει τα ερημικά περιθώρια ή να εντατικοποιήσει τις ερημικές συνθήκες στις ξη-

                                                 
1 Λέκκας, Ε., 1995, Γεωλογία και Περιβάλλον, Αθήνα 
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ρές περιοχές. Ερημοποίηση ως γεγονός ορίζεται η μετατροπή της γης (από κάποιο παραγωγικό επίπεδο) σε 

συνθήκες που θυμίζουν έρημο.2 

Η  ερημοποίηση χαρακτηρίζεται και ως «έρπουσα καταστροφή» αφού δεν αναγνωρίζεται, παρά μόνο 

όταν η εξαλλοίωση προχωρήσει σε βάθους και επιφέρει την υποβάθμιση της γονιμότητας και της παραγωγι-

κότητας του εδάφους. Πρόκειται για ένα παράγοντα βλάβης του περιβάλλοντος εξίσου σημαντικό  με το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου, της τρύπας του όζοντος κ.λ.π, αν και λίγοι φαίνεται να το γνωρίζουν αυτό, και  

η καταστροφή που προκαλεί είναι μη αναστρέψιμη γεγονός που την διαφοροποιεί από την ξηρασία. 

 

Ορισμός της Ερημοποίησης. 
 

Ωστόσο η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Ναϊρόμπι το 1977 (UN Secretariat, 1977) που ήταν η 

πρώτη που κατάφερε να τραβήξει την προσοχή, περιέγραψε την ερημοποίηση ως εξής : 

«..η υποβάθμιση ή καταστροφή του βιολογικού δυναμικού της γης, μπορεί να οδηγήσει τελικά σε συνθήκες 

όμοιες με αυτές της ερήμου. Είναι μια όψη εκτεταμένης καταστροφής του οικοσυστήματος  και έχει υπο-

βαθμίσει την ικανότητα του εδάφους (π.χ. φυτική και ζωική παραγωγή), και τους πολλαπλούς σκοπούς  χρή-

σης του, την χρονική στιγμή που η αυξημένη παραγωγικότητα είναι απαραίτητη για την στήριξη του ανθρώ-

πινου πληθυσμού και την υγιή ανάπτυξη του. Σημαντικοί παράγοντες στην σύγχρονη κοινωνία – η πάλη για 

ανάπτυξη και η προσπάθεια για αύξηση της παραγωγής της τροφής, η υιοθέτηση και εφαρμογή της νέας τε-

χνολογίας τίθενται ενάντια στο υπόβαθρο της πληθυσμιακής αύξησης και τις δημογραφικές αλλαγές – αλλη-

λοσυνδέονται σε ένα δίκτυο αιτίας και αποτελέσματος. Η πρόοδος στην ανάπτυξη και στην τεχνολογία, η 

αύξηση στην καλλιέργεια της γης και οι βελτιώσεις  σε όλα τα είδη βιολογικής παραγωγής  πρέπει να συν-

δυαστούν. Η καταστροφή της παραγωγικότητας των οικοσυστημάτων είναι ένα προφανές και σοβαρό πρό-

βλημα που απειλεί την πρόοδο του ανθρώπου. Γενικά, η αναζήτηση όλο και μεγαλύτερης παραγωγικότητας 

έχει εντείνει την εκμετάλλευση γεγονός που οδηγεί σε ελάττωση της γονιμότητας του εδάφους. Η υπερεκμε-

τάλλευση ενισχύει την υποβάθμιση της βλάστησης, του εδάφους και της ποιότητας του νερού, δηλαδή τα 

τρία στοιχεία της φύσης που εξυπηρετούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Στα ιδιαιτέρως ευαίσθητα οικοσυστήματα, 

όπως αυτά κοντά σε έρημους η απώλεια βιολογικής παραγωγής λόγω της υποβάθμισης φυτών, ζώων και α-

ποθεμάτων νερού μπορεί εύκολα να γίνει μη αναστρέψιμη και να μειώσει μόνιμα την ικανότητα του εδάφους 

να υποστηρίξει την ανθρώπινη δράση. Η ερημοποίηση είναι μια αυτό-επιταχυνόμενη διαδικασία και καθώς 

επεκτείνεται το κόστος της αποκατάστασης αυξάνει εκθετικά. Μέτρα για την αντιμετώπιση της ερημοποίη-

σης απαιτούνται επειγόντως πριν το κόστος της  αποκατάστασης ξεπεράσει τις πραγματικές δυνατότητες ή 

πριν η ευκαιρία μας να δράσουμε χαθεί για πάντα .» 3      

                                                 
2 FLAWN,P.T, 1970, Enviromental geology,new york,  Harper &Row 
3 Glantz, M. H., and N. S. Orlovsky, 1983 
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Εκδήλωση της Ερημοποίησης. 

 
Η ερημοποίηση απειλεί σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα ευρύτατα γεωγραφικά συστήματα στα οποία το 

έδαφος έχει φθάσει σε τελικό στάδιο υποβάθμισης και αδυνατεί να παρέχει τον απαραίτητο ζωτικό χώρο, 

νερό και θρεπτικά συστατικά. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του FAO (Οργανισμός Τροφίμων & Γε-

ωργίας), πάνω από 36.000 εκατομμύρια στρέμματα γης σε 100 χώρες έχουν σήμερα υποστεί ερημοποίηση. 

Η ερημοποίηση εμφανίζεται σε όλες τις ηπείρους εκτός από την Ανταρκτική και επηρεάζει την ζωή ε-

κατομμυρίων ανθρώπων και κυρίως των φτωχών που κατοικούν σε  ξηρές περιοχές του πλανήτη (καλύπτουν 

περίπου το 40% της επιφάνειας του εδάφους στον πλανήτη μας και φιλοξενούν περί τα  2 δισεκατομμύρια 

κατοίκους), όπως στην Αφρικανική έρημο Σαχέλ, την κεντρική Ασία και την  Αυστραλία.  Τεράστιο πρό-

βλημα αντιμετωπίζει η Δυτική Κίνα. Εξαιτίας αυτού του διογκούμενου προβλήματος, η έρημος διαρκώς κα-

ταβροχθίζει την περιορισμένη καλλιεργήσιμη γη της Κίνας, ενώ απειλείται σοβαρά το οικοσύστημα της χώ-

ρας. Το πρόβλημα επιτείνεται τα τελευταία χρόνια από θερμοκρασίες τόσο υψηλές, που θεωρούνται ρεκόρ 

για την περιοχή και από τη χειρότερη ξηρασία που έχει πλήξει τη χώρα από το 1891.Η ανομβρία έχει αφήσει 

18 εκατομμύρια ανθρώπους στις νοτιοδυτικές επαρχίες της Κίνας χωρίς πόσιμο νερό και έχει καταστρέψει 

27 εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργειών. Η θερμοκρασία σε μία από αυτές τις επαρχίες, η οποία έχει πλη-

θυσμό 30 εκατομμύρια ανθρώπους, έφτασε τον Αύγουστο του 2006 τους 44,5 βαθμούς Κελσίου. Η Κίνα μά-

χεται εδώ και δεκαετίες να σταματήσει τη διαδικασία της ερημοποίησης και οι Κινέζοι αξιωματούχοι λένε 

ότι πλέον οι προσπάθειες αυτές έχουν αρχίσει να ευδοκιμούν. Επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι έρημοι της 

Κίνας συνολικά μειώνονται με ρυθμό 1.200 τετραγωνικών χιλιομέτρων το χρόνο, σε σύγκριση με τα 3.500 

τετραγωνικά χιλιόμετρα που αυξάνονταν ετησίως, στα τέλη της δεκαετίας του '90. 

 Το φαινόμενο της ερημοποίησης φαίνεται ότι αφορά και την Ευρώπη με τη μεσογειακή λεκάνη να α-

ντιμετωπίζει σπουδαίο πρόβλημα. Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία απειλούνται άμεσα. Το μεγαλύ-

τερο πρόβλημα ερημοποίησης από όλες τις Μεσογειακές χώρες αντιμετωπίζει η Ισπανία εξαιτίας της τερά-

στιας εκμετάλλευσης των λοφωδών περιοχών της χώρας λόγω του μεγάλου πληθυσμού. Εκτιμάται ότι στη 

χώρα ποσοστό μεγαλύτερο του 40% των εδαφών απειλείται με ερημοποίηση. Κατά πόδας όμως ακολουθεί η 

Ιταλία, αλλά και η χώρα μας. Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζει και η Πορτογαλία. Το κεντρικό τμήμα της 

που ήταν ο μεγαλύτερος σιτοβολώνας έχει τόσο πολύ υποβαθμιστεί ώστε δεν μπορεί πλέον να παράγει, με 

αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να μην μπορεί να επιβιώσει και να μεταναστεύει προς τα αστικά 

κέντρα. Τέτοιο πλήγμα έχει όμως δεχθεί και η Ελλάδα. Ο αγροτικός πληθυσμός υπολογίστηκε πρόσφατα στο 

12% από 20%-21% που ήταν πριν από κάποια χρόνια. Και η βάση του σοβαρού προβλήματος της εσωτερι-

κής αυτής μετανάστευσης είναι  η υποβάθμιση της γης.  
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Στον παρακάτω χάρτη4 διακρίνονται με κόκκινο οι περιοχές του πλανήτη που αντιμετωπίζουν εξαιρε-

τικά μεγάλο κίνδυνο ερημοποίησης, με πορτοκαλί αυτές που αντιμετωπίζουν μεγάλο και με κίτρινο αυτές με 

μέτριο κίνδυνο ερημοποίησης. 

 

 
 

 

Σημαντικές πληροφορίες μας δίνει η έκθεση World Atlas of Desertification  της UNEP σύμφωνα με την ο-

ποία: 

• Το 1/6 του παγκόσμιου πληθυσμού απειλείται από τις συνέπειες της ερημοποίησης.  

• Το 1977 η υποβάθμιση του εδάφους δεν επέτρεπε σε 57 εκατομμύρια ανθρώπους να παρά-

γουν αρκετή τροφή για να συντηρηθούν. 

• To 1984 ο αριθμός τους αυξήθηκε σε 135 εκατομμύρια. 

• Το διάστημα 2000-2005 ο πληθυσμός αυτός ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο, γεγονός που θα 

οδηγήσει σε υπεραύξηση των οικονομικών μεταναστεύσεων. 

 

  

                                                 
4 USDA-NRCS, Natural Resources Conservation Service Soil. Survey Division, World Soil Resources, Washington D.C. 
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Τα Κύρια Αίτια της Ερημοποίησης. 

 
Τα αίτια του φαινομένου εντοπίζονται κυρίως σε δύο κατηγορίες οι οποίες αλληλοεπηρεάζονται  και 

είναι α) η ανθρώπινη παρέμβαση και β) κλιματολογικές αλλαγές. 

Στην πρώτη ανήκουν  η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η εντατικοποίηση των καλλιεργειών 

λόγω αύξησης πληθυσμού και αναγκών, ανορθόδοξες και ακατάλληλες τεχνικές χρήσεις  της γης, κακή χρή-

ση της άρδευσης, η υπερβόσκηση (ιδιαίτερα σε εδάφη που δεν έχουν επανακάμψει ύστερα από περιόδους 

ξηρότητας η μετά από πυρκαγιά), η αστική και βιομηχανική ανάπτυξη (Τα τοξικά απορρίμματα  προκαλούν 

επιφανειακή ρύπανση  ενώ η απόπλυση των επιφανειακών ρύπων από τη βροχή μολύνει και το υπόγειο νε-

ρό), αλάτωση (εισχώρηση νερού με μεγάλη αλατότητα -θαλασσινού νερού-στους  υπόγειους υδροφορείς, η 

ρύπανση από την χρήση φυτοφαρμάκων. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η ρύπανση από χλωριωμένες οργανικές 

ενώσεις(DDT) οι οποίες είναι εξόχως τοξικές και εμφανίζουν σταθερότητα στις βιολογικές δράσεις, η ρύ-

πανση λόγω υπερβολικής χρήσης λιπασμάτων η οποία αλλάζει την σύσταση του εδάφους και του επιφανεια-

κού και υπόγειου νερού, ελλιπή μέριμνα για τις ανάγκες των ήδη πληγέντων περιοχών, ανεπάρκεια τεχνο-

γνωσίας για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση του φαινομένου, πολιτικές που επιτρέπουν την εξάντληση των 

πόρων του εδάφους και τέλος οι πυρκαγιές.  

Στην δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται οι μεγάλες περίοδοι ξηρασίας, η μείωση των βροχοπτώσεων 

και οι μεγάλες ταχύτητες του ανέμου. Η κλιματικές αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την βιοποικι-

λία και να αυξήσουν την ερημοποίηση σε περιόδους έντονης ξηρασίας αλλά ακόμα και οι έντονες βροχο-

πτώσεις σε μερικές περιπτώσεις φαίνεται να προκαλούν περισσότερη ζημιά από όσο καλό. Για παράδειγμα 

σε περιοχές   που η πανίδα είναι ήδη αποδυναμωμένη η έντονη βροχόπτωση εντείνει την αποψίλωση του ε-

δάφους (τα φυτά δεν μπορούν να αντισταθούν στην δυνατή ροή του νερού). Τα ίδια αποτελέσματα προκα-

λούν και οι έντονοι άνεμοι. Ωστόσο και η ερημοποίηση επηρεάζει τη κλιματική αλλαγή μέσω της απώλειας 

εδάφους και βλάστησης και κατά συνέπεια μείωση της κατακράτησης του διοξειδίου άνθρακα και  αύξηση 

της ανακλαστικότητας της επιφάνεια της γης. Το έδαφος των ξηρών εκτάσεων περιέχει το ¼  του οργανικού 

άνθρακα όλου του πλανήτη και το μεγαλύτερο του ανόργανου. Η ανεξέλεγκτη ερημοποίηση μπορεί να απε-
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λευθερώσει στην ατμόσφαιρα  ένα μεγάλο μέρος αυτού του άνθρακα γεγονός που προκαλεί σημαντικότατες 

αλλαγές στο παγκόσμιο κλιματικό σύστημα. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο πάνω από 300 τόνοι διοξειδίου 

του άνθρακα απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα από την ξηρή γη(περίπου το 4% της συνολικής εκπομπής 

από όλους τους παράγοντες στον πλανήτη). Είναι προφανές ότι το απελευθερωμένο διοξείδιο άνθρακος θα 

οδηγήσει περαιτέρω θέρμανση του πλανήτη και αυτή με την σειρά της σε ενίσχυση της ερημοποίησης και 

ούτω κάθε εξής.  

 

 

Το πρόβλημα της Ερημοποίησης στην Ελλάδα. 

 
Η ερημοποίηση των ελληνικών γαιών είναι ένα φαινόμενο που συνεχίζεται περίπου επί τρεις χιλιετίες 

και αφορά στη εξάντληση της παραγωγικότητας των εδαφών και των διαθέσιμων υδάτινων αποθεμάτων. Η 

ακραία αυτή υποβάθμιση των δύο σπουδαίων αυτών πόρων μας συμβαίνει στην ζώνη εξάπλωσης της ελιάς 

και έχει ήδη επεκταθεί σε περισσότερο του 20% της συνολικής της έκτασης. Οι απειλούμενες από την ερη-

μοποίηση περιοχές ανέρχονται στο 30% της συνολικής έκτασης της χώρας, ενώ το 49% βρίσκεται σε στάδιο 

πιθανής ερημοποίησης. Η μεγαλύτερη απειλή εντοπίζεται  σε Κρήτη,  Λέσβο, Ανατολική Στερεά και Πελο-

πόννησο, αλλά και σε σημεία της Θεσσαλίας και της Θράκης. Παρά το αντίξοο των φυσικών συνθηκών που 

επικρατούν στη Ευρωπαϊκή Μεσόγειο, ερημοποίηση συμβαίνει μόνον αν συνυπάρξει και αλόγιστη ανθρώπι-

νη δράση. Επομένως τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες της περιοχής η ερημοποίηση έχει συντε-

λεσθεί και συντελείται στις ευαίσθητες ζώνες της με την υπερεκμετάλλευση των εδαφικών, των υδάτινων 

και των φυσικών πόρων. Το φαινόμενο εξελίσσεται πολύ αργά και παρουσιάζει χρονική και τοπική ασυνέ-

χεια. Έτσι δεν γίνεται άμεσα αντιληπτό από τις εκάστοτε κοινωνίες των ανθρώπων μέχρις ότου δυστυχώς τις 

πλήξει ανεπανόρθωτα. Η κατάσταση έχει ήδη φτάσει στο απροχώρητο και η εξέλιξη του φαινομένου έχει 

επιταχυνθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της βιομηχανοποίησης των αγροτικών εκμεταλ-

λεύσεων και της υπερκατανάλωσης του νερού.  
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 Παράγοντες Ερημοποίησης στην Ελλάδα. 

 

Οι παράγοντες που επιδρούν στο φαινόμενο της ερημοποίησης στην Ελλάδα είναι κυρίως: 

• Οι ημιερηματικές κλιματικές συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν το 54% της χώρας. 

• Τα φτωχά, πετρώδη και αβαθή εδάφη με μεγάλο δείκτη διαβρωσιμότητας. 

•  Η μη-ομαλή τοπογραφία και οι μεγάλες κλίσεις του εδάφους. 

•  Η έντονη υποβάθμιση και καταστροφή της βλάστησης από την υπερεκμετάλλευσης 

των εδαφών και τις συχνές πυρκαγιές. 

•  Η έλλειψη ορθολογικής εκμετάλλευσης των υδατικών πόρων. 

• Η συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας του πληθυσμού στις πεδινές και πα-

ραθαλάσσιες περιοχές. 

• Η έλλειψη μακροχρόνιας και σταθερής πολιτικής για τα δάση, που προκλήθηκε από 

τις συχνές περιόδους πολιτικής αστάθειας και τις καταλήψεις από ξένες δυνάμεις κατά 

την διάρκεια του 20ου αιώνα. 

•  Και τέλος τα μεγάλα συγκοινωνιακά και ενεργειακά έργα που θέτουν σε κίνδυνο την 

συνοχή και την υγεία των δασών και των δασικών εκτάσεων 

 

 Διαδικασίες Ερημοποίησης στην Ελλάδα. 

Για να μπορέσουμε να καθορίσουμε μέτρα αντιμετώπισης της ερημοποίησης είναι σημαντικό να προσ-

διορίσουμε κατ’ αρχάς τις διαδικασίες που την διέπουν. Οι διαδικασίες που οδηγούν μία ευαίσθητη περιοχή 

της Ελλάδας στην Ερημοποίηση διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

α) Οι σημαντικότερες είναι αυτές που οδηγούν στον περιορισμό του ριζοστρώματος. Την κύ-

ρια ευθύνη για αυτό φέρει η διάβρωση του εδάφους από τα νερά της βροχής και κατά δεύτερο 

λόγο από τον άνεμο. Η διάβρωση του εδάφους είναι ένα φυσικό φαινόμενο που εξελίσσεται 
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με αργούς ρυθμούς στην φύση, όμως η επέμβαση του ανθρώπου στην φυτοκάλυψη την επιτα-

χύνει σε καταστροφικούς ρυθμούς. 

β) Η δεύτερη κατηγορία διαδικασιών είναι αυτές που συντελούν στην μείωση του διαθέσιμου 

νερού. Αυτές είναι η μείωση των βροχοπτώσεων, η εξάντληση των αποθεμάτων υπόγειου νε-

ρού και ο περιορισμός της υδατοχωρητικότητας των εδαφών. 

γ) Τέλος η τρίτη κατηγορία διαδικασιών είναι αυτές που οδηγούν στην χημική υποβάθμιση του εδά-

φους. Αυτές είναι η αλάτωση-αλκαλίωση, η χημική ρύπανση κυρίως με τοξικές ουσίες, και η οξίνιση 

των εδαφών. Η σοβαρότερη απειλή χημικής υποβάθμισης του εδάφους και ερημοποίησης στην χώρα 

μας προέρχεται από την δευτερογενή αλάτωση που προκαλείται από την μη ορθολογική άρδευση.  

  

Αντιμετώπιση της ερημοποίησης. 

 Κατά τα τελευταία χρόνια, η χώρα έχει μεθοδεύσει τα βήματά της για την αντιμετώπιση της ερημο-

ποίησης, κυρώνοντας τη σχετική Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, συγκροτώντας αρμόδια Εθνική Επιτροπή, 

και καταρτίζοντας και εγκρίνοντας με Κοινή Υπουργική Απόφαση το αντίστοιχο Εθνικό Σχέδιο Δράσης5 

που προβλέπει την ανάληψη πρωτοβουλιών στις απειλούμενες περιοχές (πρόληψη για το 60%, αντιμετώπιση 

για το 35% της έκτασης). Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ερημοποίησης θα επιτευχθεί με τη λήψη ορι-

σμένων μέτρων γενικής εφαρμογής που αφορούν σε ολόκληρο τον πληθυσμό της χώρας και τέμνουν πολ-

λούς επιμέρους τομείς δραστηριοτήτων. 

 Κατ’ αρχάς πρέπει να γίνει ο προσδιορισμός των απειλούμενων από την ερημοποίηση περιοχών της χώρας. 

Η οριοθέτηση και διαβάθμιση των απειλούμενων περιοχών απαιτείται για τη ποσοτική εκτίμηση του κινδύ-

νου, τον προσδιορισμό του είδους των απαιτούμενων μέτρων, τον χωροταξικό καθορισμό των πιλοτικών πε-

ριοχών και την χάραξη της γενικής στρατηγικής κατά της ερημοποίησης. Από μία πρώτη εκτίμηση διαφαίνε-

ται ότι περίπου το 50% της έκτασης της Ελλάδας, όπου κατοικεί το 90% του πληθυσμού διατρέχει κίνδύνο 

ερημοποίησης.  

                                                 
5 Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων: Ανακοίνωση Τύπου 27.06.2000(Ελληνικό προσχέδιο δράσης για την απερημω-
ποίηση). 
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 Η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης θα γίνει καταρχήν σε πιλοτικές περιοχές, για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων ως προς την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων. Κατάλ-

ληλες γι’ αυτό περιοχές είναι η Δυτική Μυτιλήνη, η λοφώδης περιοχή της Κεντρικής Θεσσαλίας, η Αττική, 

περιοχές της Ανατολικής Κρήτης και τα νησιά του Κεντρικού Αιγαίου. Καθώς οι περιοχές που έχουν υπο-

στεί ερημοποίηση μπορούν να χωριστούν σε αυτές που το φαινόμενο είναι αναστρέψιμο και σε αυτές που 

δεν είναι, στις πρώτες θα εφαρμοστούν μέτρα ανάσχεσης της υποβάθμισης και αποκατάστασης στην πρότε-

ρη κατάσταση τους, ενώ στις δεύτερες τα μέτρα θα περιοριστούν στην ορθή διαχείριση τους.  

Το Σχέδιο προβλέπει γενικά μέτρα και ειδικές δράσεις στους τομείς: Γεωργίας, Δασών, Κτηνοτροφίας, 

Άγριας Πανίδας και Υδατικών Πόρων. 

 

α) Τομέας Γεωργίας 

Η γεωργία συνεισφέρει στο φαινόμενο της ερημοποίησης με την διάβρωση και την δευτερογενή αλά-

τωση των εδαφών, και με την με την εξάντληση των υδάτινων πόρων. Τα μέτρα που λαμβάνονται σήμερα 

για την προστασία της γεωργικής γης από την ερημοποίηση είναι τεχνικά, θεσμικά και συμβουλευτικά. 

• Τα τεχνικά μέτρα αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη των δικτύων άρδευσης, στην αφαλάτωση των ε-

δαφών, στην βελτίωση της ποιότητας των υπογείων υδάτων και στα αντιδιαβρωτικά έργα. Ως προς 

την άρδευση η αποτελεσματικότητα της κρίνεται ότι έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.  

• Τα θεσμικά μέτρα αφορούν στην επέκταση των συστημάτων αγρανάπαυσης, στις ρυθμιστικές διατά-

ξεις για τον περιορισμό της υπεράντλησης υπόγειων υδάτων και στη προστασία των επιφανειακών 

υδάτων.  

• Τα συμβουλευτικά μέτρα αφορούν στο εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό έργο που έχει αναλάβει το 

Υπουργείο Γεωργίας προς τους αγρότες σε θέματα σχετικά με τον περιορισμό των διαβρώσεων, την 

εξοικονόμηση αρδευτικού νερού, την αποτελεσματικότητα των αρδεύσεων και την προστασία των 

υδάτινων πόρων.  
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 Η βασική αντιμετώπιση της διάβρωσης των εδαφών επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των αρχών αει-

φορίας του Σχεδιασμού Χρήσης Γαιών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό αυτό γαίες που δεν μπορούν να εξασφα-

λίσουν αειφορική γεωργική εκμετάλλευση τίθενται εκτός αυτής και αποδίδονται στην κτηνοτροφία ή δασο-

πονία ανάλογα με τις δυνατότητες τους. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις 

υφιστάμενες κατά τόπους φυσικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να είναι 

αποδεκτά από τους ενδιαφερόμενους.  Παράλληλα θα πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα για την αντιμετώπιση 

της ξηρασίας του εδάφους. Τα μέτρα αυτά θα έχουν δύο στόχους, αφενός τον περιορισμό των απωλειών και 

της σπατάλης του νερού και αφετέρου την αύξηση των ποσοτήτων του διαθέσιμου νερού. Τα μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν ως προς την άρδευση είναι: 

• Η αποκατάσταση της δομής των δικτύων  

• Η επισκευή ή ανανέωση των δικτύων καθώς και η εισαγωγή νέας τεχνολογίας  

• Η εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης του αρδευτικού νερού  

• Η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του νερού.  

Με την εφαρμογή των μέτρων αυτών υπολογίζεται ότι θα γίνει εξοικονόμηση νερού μέχρι και 50%. Επίσης 

θα πρέπεί να εφαρμοστούν μέτρα για την μείωση της άροσης του εδάφους και την κάλυψη του εδάφους με 

φυτικά υπολείμματα, πέτρες και χημικούς βελτιωτές καθώς αυτά βοηθούν στην συγκράτηση του εδαφικού 

νερού. Τέλος πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή εμπλουτισμού των αρδευόμενων εδαφών με υδατο-

διαλυτά άλατα. Τέτοια μέτρα είναι ο έλεγχος της ποιότητας του αρδευτικού νερού, η εξασφάλιση της στράγ-

γισης των εδαφών κ.α.  

 Πολλά από τα μέτρα που προτείνονται συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες για τους γεωργούς και σε ορισμέ-

νες περιπτώσεις απώλεια εισοδήματος. Κατά συνέπεια η εφαρμογή τους προϋποθέτει την ύπαρξη κινήτρων 

με αντισταθμιστικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις προς τους αγρότες.  
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β) Τομέας Δασών 

Οι κυριότεροι παράγοντες υποβάθμισης των δασών στην χώρα μας είναι ανθρωπογενείς. Μερικοί από αυ-

τούς είναι: 

• Οι εκχερσώσεις για γεωργική εκμετάλλευση των δασικών εκτάσεων  

• Οι δασικές πυρκαγιές οι οποίες κατά τα τελευταία 40 χρόνια συνεχώς αυξάνονται στον αριθμό και 

στην έκταση. Περίπου το 90% των εκτάσεων που καίγονται ετησίως αφορούν καθαρά μεσογειακά 

οικοσυστήματα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην ερημοποίηση.  

• Η υπερβόσκηση δασικών εκτάσεων κυρίως από αιγοπρόβατα  

• Και η εντατική εκμετάλλευση των δασών για την παραγωγή ξυλείας  

 Τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν θα πρέπει να εστιάζονται κυρίως στην διατύπωση και εφαρμογή κανό-

νων χρήσης των δασικών γαιών από τον άνθρωπο. Αυτά πρέπει να είναι: 

• Πολύ προσεκτική αλλαγή της χρήσεως γης των δασικών εκτάσεων  

• Λήψη μέτρων περιορισμού των δασικών πυρκαγιών και των συνεπειών τους  

• Επίσης σύνταξη σχεδίου διαχείρισης και εκμεταλλεύσεως των βοσκοτόπων σε κάθε περιοχή καθώς 

και ρύθμιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των δικαιωμάτων βοσκής. Μέρος των ορεινών βο-

σκοτόπων που είναι πολύ υποβαθμισμένο θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα προσωρινό καθεστώς α-

πόλυτης προστασίας.  

• Εφαρμογή αυστηρών προδιαγραφών και κανονισμών ως προς την υλοτόμηση των δασών με γνώμονα 

την προστασία του περιβάλλοντος  

• Αναβάθμιση του ρόλου και της οργάνωσης της Δασικής Υπηρεσίας πάνω σε σύγχρονες αντιλήψεις 

και ενίσχυση του κοινωνικού προσανατολισμού της.  

 Η διαχείριση και η εκμετάλλευση των δασών και γενικότερα των φυσικών πόρων στις ορεινές περιοχές θα 

πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να παρέχει οφέλη στους παραδασόβιους πληθυσμούς ώστε να είναι δυνατή 

η εκμετάλλευση με κριτήρια αειφορίας.  



 

12 

 

γ) Τομέας Υδάτινων Πόρων 

Για τους υδάτινους πόρους υπολογίζεται ότι σήμερα η παγκόσμια επάρκεια σε νερό είναι μόνο 77%για 

τον αστικό και 89% για τον αγροτικό πληθυσμό. Παρά τις περιοριστικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο γεωργικό τομέα, η ζήτηση του νερού για άρδευση είναι πιθανό ότι θα εξακολουθήσει να αυξάνεται. Στην 

Ελλάδα υπάρχουν, επαρκείς επιφανειακοί και υπόγειοι υδατικοί πόροι, αλλά διάφοροι λόγοι μειώνουν σημα-

ντικά την πραγματικά διαθέσιμη ποσότητα και δυσκολεύουν την αξιοποίηση τους. Η αναντιστοιχία της γεω-

γραφικής κατανομής προσφοράς και ζήτησης έχει οδηγήσει στην κατασκευή μεγάλων έργων εκτροπής όπως 

είναι τα έργα υδροδότησης της Αθήνας και τα υπό κατασκευή έργα ενίσχυσης της άρδευσης της Θεσσαλίας. 

Η ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων της χώρας μας κρίνεται καλή με εξαίρεση ορισμένων περιοχών 

όπου παρουσιάζονται οξυμένα προβλήματα λόγο της ρύπανσης από την γεωργία, τα αστικά λύματα και την 

βιομηχανία. 

 Το νομικό πλαίσιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων χαρακτηρίζεται από πολυνομία, και σε πολλές πε-

ριπτώσεις από αντιφατικότητα και έλλειψη εκσυγχρονισμού. Από το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο, δύο σχε-

τικά πρόσφατοι νόμοι, που λειτουργούν συμπληρωματικά, διακρίνονται για την διατομεακή τους αντίληψη 

και την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των υδατικών πόρων. Συγκεκριμένα, ο Ν. 1650/86 για την προστασία 

του περιβάλλοντος αντιμετωπίζει το νερό ως στοιχείο του περιβάλλοντος και προβλέπει μέτρα οργανωτικά 

και θεσμικά για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας των υδατικών πόρων. Παράλληλα, 

Ν.1739/87 για τη διαχείριση των υδατικών πόρων εισάγει σύγχρονη αντίληψη για την αντιμετώπιση τους 

νερού στην έρευνα, την διοίκηση και την καθημερινή πρακτική με τη θεσμοθέτηση διαδικασιών και οργά-

νων που επιτρέπουν την άσκηση της διαχείρισης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.  

 Ο Ν. 1739/87 θα μπορούσε με την πλήρη εφαρμογή του να αντιμετωπίσει τα πολλά και κρίσιμα θέμα-

τα των υδατικών πόρων στην χώρα μας. Ωστόσο, η εφαρμογή του περιορίστηκε σε επιμέρους ρυθμίσεις μέ-

χρι τώρα. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύεται ακόμη ότι η άμεση ενεργοποίηση και ουσιαστική εφαρμογή του αποτε-

λεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων και αδιεξόδων, που έχουν δημιουργηθεί 

σήμερα, ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο. Ο νόμος αυτός όμως πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε πολλά 
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θέματα να ρυθμίζονται άμεσα από τον νόμο, χωρίς να απαιτείται η έκδοση πολλών προεδρικών διαταγμάτων 

και υπουργικών αποφάσεων και να επανεξετασθούν οι πολυάριθμες συναρμοδιότητες και οι φορείς διαχείρι-

σης των υδατικών πόρων.  

 Η αρδευόμενη γεωργία της Ελλάδας καταναλώνει το 80% του συνολικού χρησιμοποιούμενου νερού. 

Υπάρχουν αρκετά περιθώρια εξοικονόμησης αρδευτικού νερού, η επάρκεια του όμως στο άμεσο μέλλον δεν 

πρέπει να θεωρείται εξασφαλισμένη. Έτσι η αυξανόμενη ζήτηση σε συνδυασμό με την μόλυνση των επιφα-

νειακών πηγών και το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι πολύ πιθανό να ανατρέψει το υδατικό ισοζύγιο και 

γι’ αυτό η ανάγκη λήψεως μέτρων γίνεται επιτακτική.  

 Για αυτούς τους λόγους υπάρχει αναγκαιότητα διαμόρφωσης, κατά προτεραιότητα περιφερειακών υ-

δατικών πολιτικών καθώς και να καθιερωθεί στην πράξη ότι το νερό είναι εθνικό αγαθό, που ανήκει στο κοι-

νωνικό σύνολο και εξυπηρετεί της αναπτυξιακές ανάγκες του. Τα θεσμικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν 

ανάμεσα σε άλλα είναι:  

• Εφαρμογή ενιαίας διαχείρισης υδατικών πόρων, κεντρικά και περιφερειακά  

• Δημιουργία Εθνικής Βάσης Υδατικών Δεδομένων  

• Θεσμοθέτηση μέτρων προστασίας των υδατικών πόρων από την ρύπανση  

• Νομοθετική παρέμβαση στην οικιστική ανάπτυξη όπου υπάρχει ανεπάρκεια υδατικών πόρων  

• Καθιέρωση κινήτρων για την εξοικονόμηση νερού  

Επίσης πρέπει να ληφθούν μέτρα για τις αστικές γεωργικές και βιομηχανικές χρήσεις του νερού καθώς 

και μέτρα για την αύξηση του διαθέσιμου νερού. Τέλος θα πρέπει να διεξαχθεί έρευνα για την ακριβή κατα-

γραφή του διαθέσιμου και του καταναλισκόμενου από τις διάφορες χρήσης νερού. 

 

δ) Τομέας Κτηνοτροφίας 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η υπερβόσκηση των φυσικών οικοσυστημάτων οδηγεί στην υποβάθμιση τους 

και στην σταδιακή ερημοποίηση. Εκτός από τον υπερβολικό αριθμό ζώων άλλοι παράγοντες υποβάθμισης 

μπορούν να είναι το ακατάλληλο είδος ζώου και η λανθασμένη εποχή βόσκησης. Στην χώρα μας, καθώς υ-
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πάρχουν δυσμενείς κλιματεδαφικές συνθήκες, οι οποίες εμποδίζουν την ταχεία ανάκαμψη της βλάστησης 

μετά την βόσκηση, το φαινόμενο της διάβρωσης των εδαφών γίνεται πιο έντονο. 

 Για την άρση των δυσμενών επιπτώσεων της αλόγιστης βόσκησης στο περιβάλλον πρέπει να ληφθούν μέ-

τρα τα οποία θα οδηγήσουν στην εφαρμογή ορθολογικής βόσκησης, δηλαδή βόσκησης που να μην υποβαθ-

μίζει το περιβάλλον. Μέτρα προς αυτόν τον σκοπό μπορούν να είναι:  

• νομοθετικής φύσεως με στόχο την οριοθέτηση των βοσκούμενων δασικών εκτάσεων, και την μετα-

τροπή του κοινόχρηστου καθεστώτος χρήσης σε ελεγχόμενής χρήσης  

• τεχνικής φύσεως όπως η σύνταξη μελετών διαχείρισης και βελτίωσης καθώς και η ανάπτυξη εναλλα-

κτικών πηγών ζωοτροφών  

• πολιτικής φύσεως με την θέσπιση ενιαίας πολιτικής, την αλλαγή του συστήματος επιδότησης των 

ζώων και την χρηματοδότηση βελτίωσης των βοσκότοπων  

• και τέλος εκπαιδευτικής φύσεως με την επιμόρφωση των γεωτεχνικών επιστημόνων και την ευαισθη-

τοποίηση των κτηνοτρόφων. 

ε) Προστασία Άγριας Πανίδας 

Η πανίδα στην χώρα μάς σε σύγκριση με της άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον και σπουδαιότητα λόγω της ποικιλότητας των ειδών που την συνθέτουν. Η ποικιλομορφία αυτή γίνεται 

αντιληπτή αν λάβουμε υπόψη μας ότι στη σύνθεση της περιλαμβάνονται 430 είδη πτηνών 79 θηλαστικών, 50 

ερπετών και 464 ιχθύων. Κατά τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρείται υποβάθμιση της βιοποικιλότητας της 

πανίδας στην χώρα μας. Ανάμεσα στις αιτίες που προκαλούν αυτή την υποβάθμιση είναι η μείωση της φυτι-

κής βλάστησης και η αυξημένη διάβρωση των εδαφών. Η συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος της ε-

ρημοποίησης θα έχει κατά συνέπεια θετικό αντίκτυπο στην προστασία της Ελληνικής πανίδας. 

 

στ) Κοινωνικοοικονομικά μέτρα 

Οι κοινωνικές και οικονομικές πρακτικές εκμετάλλευσης του εδάφους τέλος αποτελούν καθοριστικούς 

παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το φαινόμενο της απερήμωσης. Για τον λόγο αυτό πρέπει να ληφ-
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θούν κοινωνικό-οικονομικά μέτρα με σκοπό την αύληση και εάν είναι δυνατόν την εξαφάνιση του προβλή-

ματος της ερημοποίησης. Τα μέτρα αυτά διακρίνονται σε διορθωτικά και προληπτικά. Τα πρώτα αφορούν 

περιοχές που έχουν ήδη υποστεί υποβάθμιση και τα δεύτερα περιοχές δυνητικού κινδύνου. Ο χαρακτήρας 

των μέτρων αυτών θα είναι είτε βραχυπρόθεσμος, είτε μεσοπρόθεσμος είτε τέλος μακροπρόθεσμος. Ένα οι-

κονομικό-αναπτυξιακό μέτρο διορθωτικού και βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα θα μπορούσε να είναι για παρά-

δειγμα η στήριξη του εισοδήματος των ομάδων που επηρεάζονται από την ερημοποίηση με παράλληλη υπο-

στήριξη παραδοσιακών πρακτικών διαχείρισης γης. Ενώ ένα προληπτικό δημογραφικό μέτρο μακροπρόθε-

σμου χαρακτήρα θα μπορούσε να είναι η δημιουργία κινήτρων για την αποκέντρωση του πληθυσμού. Τέλος, 

ένα διορθωτικό θεσμικής φύσεως, βραχυπρόθεσμο μέτρο είναι ο έλεγχος των επιβλαβών δραστηριοτήτων. Η 

εφαρμογή ενός η περισσότερων συγκεκριμένων μέτρων θα πρέπει να γίνει αφού έχουν εκτιμηθεί οι περιφε-

ρειακές και τοπικές του επιπτώσεις. 
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