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Ανέκαθεν ο άνθρωπος στη πορεία της ζωής του έπρεπε να µάθει να 
επιβιώνει στις εκάστοτε συνθήκες όµως παράλληλα έπρεπε να µάθει να 
συµβιώνει και µε τους υπόλοιπους οργανισµούς που εξελίσσονταν 
ταυτόχρονα µε αυτόν ανά τους αιώνες. Βέβαια στη διάρκεια των αιώνων 
πολλά µέλη του οικοσυστήµατος δεν κατάφεραν να επιβιώσουν όπως 
κατάφερε το ανθρώπινο είδος. 

Πολλά είδη της χλωρίδας και της πανίδας της γης και κυρίως της 
άγριας εξαφανίστηκαν λόγω διαφόρων καταστάσεων στις οποίες ο 
άνθρωπος κατά κύριο λόγο ήταν αµέτοχος. Αυτό όµως στο πέρασµα των 
τελευταίων αιώνων έχει µεταβληθεί και ο άνθρωπος αποτελεί την κύρια 
αιτία για την εξαφάνιση πολλών ειδών και το ανησυχητικά µικρό µέγεθος 
πληθυσµού άλλων. Αυτή η αρνητική κατάσταση ήταν και είναι 
αποτέλεσµα της ανεξέλεγκτης θήρευσης χωρίς ουσιαστικό λόγο όπως η 
εύρεση τροφής και γενικώς της αδιαφορίας του µεγαλύτερου πληθυσµού 
των ανθρώπων. 

Οι αρνητικές διαστάσεις της κατάστασης είναι ακόµη µεγαλύτερες αν 
αναλογιστεί κάποιος ότι πλέον ο άνθρωπος διαθέτει τα κατάλληλα µέσα 
για έρευνα και για ενηµέρωση σε αυτή την κατεύθυνση αλλά παρόλα αυτά 
αρκετοί αδιαφορούν εσκεµµένα ενώ άλλοι αγνοούν εντελώς το πρόβληµα 
λόγω ανεπαρκούς ενηµέρωσης. Αναπόφευκτα πολλά είδη της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας αντιµετωπίζουν το φάσµα της εξαφάνισης και γι’ 
αυτό τα αποκαλούµε «απειλούµενα είδη». Επίσης τα απειλούµενα είδη 
µπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορες βαθµίδες ανάλογα µε τον κίνδυνο 
εξαφάνισης που διατρέχουν. 

Στη συνέχεια θα εξεταστούν τα νοµοθετικά πλαίσια που αναφέρονται 
στην προστασία του περιβάλλοντος άρα και σε αυτά που αφορούν τα 
απειλούµενα είδη είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο τα οποία ισχύουν 
και στην Ελλάδα. Θα µελετηθούν δηλαδή νόµοι οι οποίοι ψηφίστηκαν έτσι 
ώστε να προστατευτεί άµεσα ο οικολογικός πλούτος της χώρας µας. Η 
νοµοθεσία είναι εξαιρετικά σηµαντική καθώς αποτελεί τη βάση για την 
προστασία της άγριας φύσης και των ειδών αυτής, ιδιαίτερα αυτών που 
απειλούνται µε εξαφάνιση. Και αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι χωρίς 
την κατάλληλη νοµοθεσία θα υπήρχε σύγχυση, δεν θα υπήρχε η 
δυνατότητα για σύσταση οργανώσεων που ασχολούνται µε περι-
βαλλοντικά θέµατα και κυρίως µε τα προστατευόµενα είδη και δεν θα 
θεωρούνταν το πρόβληµα άξιο της προσοχής του ανθρώπου. 



4 

 

Τα παραπάνω θα γίνουν ακόµη πιο αντιληπτά αφού εξηγηθεί γιατί 
είναι εξαιρετικά σηµαντικό το θέµα των απειλούµενων ειδών και της 
προστασίας αυτών. Όταν µιλάµε για φυσικό περιβάλλον είναι αδύνατο να 
µην εννοούµε τους ζώντες οργανισµούς οι οποίοι αποτελούν την χλωρίδα 
και την πανίδα του, τα οποία αλληλοεξαρτώµενα µεταξύ τους αλλά και µε 
τον άνθρωπο δηµιουργούν µια αλυσίδα της οποίας κάθε είδος αποτελεί 
ένα κρίκο και για να διατηρηθεί η ισορροπία πρέπει η αλυσίδα αυτή να µη 
σπάει και έτσι να µην παρατηρούνται διαταραχές στη φύση. Συµπε-
ρασµατικά είναι απαραίτητο να διατηρηθεί µε κάθε τρόπο αυτή η 
ισορροπία και αρχικά µε το να εξασφαλιστεί η επιβίωση και η προστασία 
όλων των ειδών και πρωτίστως αυτών που απειλούνται άµεσα µεταξύ 
των οποίων είναι η αρκούδα και η µεσογειακή φώκια µε τα οποία 
ασχολείται ειδικότερα αυτή η µελέτη. 

Έτσι γίνεται αντιληπτό πως τα απειλούµενα είδη αποκαλούνται και 
προστατευόµενα λόγω της ανάγκης για προστασία από κάθε κατάσταση 
που απειλεί την επιβίωση αυτών και των απογόνων τους.  

Μετά την αναφορά στην εξέχουσα σηµασία που έχει η προστασία του 
περιβάλλοντος και ειδικότερα των διαφόρων ειδών του θα µελετηθούν οι 
προσπάθειες που έχουν γίνει από νοµοθετικής άποψης προς αυτή την 
κατεύθυνση στην Ελλάδα. Η χώρα µας διαθέτει ένα εκτενές νοµικό 
πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα της φύσης 
και αυτό διότι αυτό το πλαίσιο αποτελείται από εθνικές, διεθνείς και 
κοινοτικού, λόγω του ότι είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαίου 
διατάξεις. 

Σε εθνικό επίπεδο βάση του νοµικού πλαισίου αποτελεί το άρθρο 24 
του Συντάγµατος που προέκυψε από την αναθεώρηση του 1975 και 
ορίζει ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι υποχρέωση του 
Κράτους που πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για αυτό. Εξίσου 
σηµαντικό και το άρθρο 117 που ορίζει ότι το Κράτος πρέπει να 
προστατέψει τα δάση και τις 6 δασικές εκτάσεις. Επιπλέον έχουν ψηφιστεί 
οι Νόµοι 5153/1932 και 1469/1950 για τα τοπία φυσικού κάλλους, ο 
νόµος 1650/1986 ένας νόµος πλαίσιο για το περιβάλλον, ενώ υπάρχει η 
∆ασική νοµοθεσία όπως και η νοµοθεσία για το χωροταξικό και 
πολεοδοµικό σχεδιασµό. 

Μέλος όµως της ελληνικής νοµοθεσίας αποτελεί και η κοινοτική από 
την οποία έχουν εκδοθεί και οι κάτωθι οδηγίες: 
1. Οδηγία 79/409 για την προστασία των άγριων πτηνών. 
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2. Οδηγία 92/43 για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας, οδηγία εξαιρετικά σηµαντική. 

3. Οδηγία 85/337 για την εκτίµηση ορισµένων δηµόσιων και ιδιωτικών 
έργων και την επίπτωσή τους στο περιβάλλον, και τέλος 

4. Οδηγία 90/313 για την ελευθερία πρόσβασης στην πληροφόρηση για 
το περιβάλλον. 

Συµπληρωµατικά υπάρχουν και οι διεθνείς συµβάσεις, όπως της Βέρνης 
για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος 
στην Ευρώπη, της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου 
από την ρύπανση, του Ραµσό για τους υγροβιότοπους διεθνούς 
σηµασίας, της Ουάσιγκτον ή αλλιώς CITES για το διεθνές εµπόριο 
ειδών χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται µε εξαφάνιση και τέλος 
αυτή του Ρίο για την διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
Αναλυτικότερα τώρα σε εθνικό επίπεδο οι σηµαντικότερες διατάξεις: 

1. Ο Νόµος 998/79 του ∆ασικού Κώδικα όπου στο άρθρο 19 ρυθµίζει τα 
ζητήµατα που αφορούν τα µέτρα προστασίας για την χλωρίδα και την 
πανίδα. Παράλληλα µε εξουσιοδότηση αυτού του νόµου εκδόθηκε το 
Προεδρικό ∆ιάταγµα 67/81 για την προστασία της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας και για τη διαδικασία συντονισµού και παρακολούθησης της 
έρευνας. Έτσι 775 είδη άγριας χλωρίδας και 225 άγριας πανίδας 
ανακηρύχθηκαν προστατευόµενα και περιελήφθησαν στα 
παραρτήµατά του. Επίσης για λόγους προστασίας τους, 
απαγορεύονται ορισµένες δραστηριότητες και η έρευνα επ’ αυτών 
επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις. Τέλος η χρήση τοξικών ουσιών και 
γενικότερα δηλητηρίων για τα επιβλαβή απαγορεύεται, αν αυτά 
θέτουν σε κίνδυνο τα προστατευόµενα είδη. 

2. Ο Νόµος 1650/86 ο οποίος εκδόθηκε για την προστασία του 
περιβάλλοντος και ειδικότερα σκοπός του όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 1 είναι η θέσπιση θεµελιωδών κανόνων και η καθιέρωση 
κριτηρίων και µηχανισµών για την προστασία του περιβάλλοντος, 
δηλαδή το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και 
στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την 
οικολογική ισορροπία όπως ορίζεται στο άρθρο 2, έτσι ώστε ο 
άνθρωπος ως άτοµο και ως µέλος της κοινωνίας να ζει σε ένα υψηλής 
ποιότητας περιβάλλον, µέσα στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του 
και να ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Η προστασία 
του περιβάλλοντος, θεµελιώδες και αναπόσπαστο µέρος της 
πολιτιστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας αλλά και πολιτικής, 
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υλοποιείται κύρια, µέσα από το δηµοκρατικό προγραµµατισµό. 
Επίσης γίνεται µια πιο ειδική αναφορά στους στόχους, όπως είναι η 
αποφυγή της ρύπανσης και γενικότερα η υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος, η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των 
φυσικών οικοσυστηµάτων, η διασφάλιση ανανέωσης φυσικών πόρων, 
η αποκατάσταση του περιβάλλοντος και ακόµη πιο ειδικά η 
προστασία του εδάφους, των υπόγειων και επιφανειακών νερών, της 
ατµόσφαιρας και γενικότερα της φύσης. 
Το άρθρο 20 του Νόµου 1650/86 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

καθώς γίνεται αναφορά στην προστασία και διατήρηση των ειδών της 
αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας και πιο συγκεκριµένα 
αναφέρει πως τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας 
προστατεύονται και διατηρούνται µαζί µε τη βιοκοινότητα και το βιότοπο ή 
οικότοπό τους, ως βιογενετικά αποθέµατα και ως συστατικά στοιχεία των 
οικοσυστηµάτων. Ιδιαίτερα προστατεύονται και διατηρούνται είδη που 
είναι σπάνια ή απειλούνται µε εξαφάνιση, είδη των οποίων ο πληθυσµός 
χωρίς να διατρέχει άµεσο κίνδυνο εξαφάνισης εµφανίζει τάση µείωσης 
λόγω υποβάθµισης των βιοτόπων του είδους ή υπερεκµετάλλευσής του 
καθώς και είδη που έχουν ιδιαίτερη οικολογική, επιστηµονική, γενετική, 
παραδοσιακή ή οικονοµική αξία. Επίσης ο νόµος ορίζει ότι η άσκηση της 
γεωργίας, της δασοπονίας, της θήρας εναρµονίζονται µε τις ανάγκες 
προστασίας των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας. 
Με Κοινοτική Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, καταρτίζονται κατάλογοι ιδιαίτερα προστατευόµενων ειδών, 
που περιλαµβάνουν περιορισµούς, απαγορεύσεις και µέτρα για την 
προστασία τους και όρους διεξαγωγής επιστηµονικών ερευνών πάνω σε 
αυτά. 

Από τα παραπάνω καθίστανται εµφανείς οι κυριότερες προσπάθειες 
που έχουν γίνει ώστε να µπουν οι βάσεις για το δύσκολο εγχείρηµα της 
προστασίας των ειδών της φύσης και κυρίως αυτών των οποίων 
απειλούνται µε εξαφάνιση, από την ελληνική νοµοθεσία. Όµως υπάρχει 
και η διεθνής που βρίσκει εφαρµογή στην Ελλάδα µε τις κυριότερες 
κατευθύνσεις να έχουν δοθεί από τις εξής διατάξεις: 

1. Οι Συµβάσεις όπως της Βέρνης που περιλαµβάνει παραρτήµατα µε 
προστατευόµενα είδη καθώς και απαγορεύσεις, περιορισµούς κ.λ.π. για 
την προστασία των ειδών και για την διατήρηση των βιοτόπων τους. 
Επίσης απαγορεύει µεταξύ άλλων την σύλληψη, κατοχή και φόνευση των 
ειδών, την υποβάθµιση ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής και 
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τέλος την κατοχή και το εσωτερικό εµπόριο των ειδών ή τµηµάτων ή 
προϊόντων τους. 

2. Άλλη Σύµβαση είναι η CITES που ρυθµίζει το διεθνές εµπόριο 
(εισαγωγή, εξαγωγή, επανεξαγωγή και εισαγωγή δείγµατος θαλάσσιας 
προέλευσης) των τριών (3) κατηγοριών προστατευόµενων ειδών που 
υπάρχουν στα παραρτήµατά της. 

3. Τέλος η Σύµβαση του Ρίο, η οποία έχει ως σκοπό τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και η βιώσιµη ανάπτυξη ορίζει ότι τα συµβαλλόµενα µέρη 
θα προάγουν τη διατήρηση και ανάκτηση των ειδών, ιδιαίτερα των 
απειλούµενων µε εξαφάνιση, µέσα στο φυσικό τους περιβάλλον και 
ταυτόχρονα να λάβουν µέτρα για την αποκατάστασή τους έξω από τους 
βιοτόπους τους και την επανεισαγωγή τους σε αυτούς. 

Από πλευράς διατάξεων Ευρωπαϊκού Κοινοτικού δικαίου η οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για την διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας είναι 
πολύ σηµαντική για την προστασία των ειδών. Πιο συγκεκριµένα η οδηγία 
92/43 έχει ως γενικό στόχο την διατήρηση, προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανόµενης της διατήρησης των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. ∆ηλαδή µια 
προσπάθεια στα πλαίσια της Κοινότητας ώστε να διατηρηθεί η φυσική 
κληρονοµιά των Κρατών - µελών της και αυτό θα επιτευχθεί µε την 
διατήρηση ή και την ενθάρρυνση ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. 
Αναλυτικότερα στην οδηγία αναφέρεται πως απαιτείται η λήψη των 
απαραίτητων µέτρων από τα Κράτη - µέλη για την δραστηριότητα ενός 
αυστηρού συστήµατος προστασίας για τα είδη αυτά της χλωρίδας και της 
9 πανίδας, απαγορεύοντας δραστηριότητες όπως ή φόνευση, η σύλληψη 
και το εµπόριο αυτών. Στο παράρτηµα 2 της οδηγίας περιλαµβάνεται ένας 
αριθµός προστατευόµενων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού 
ενδιαφέροντος, δηλαδή είδη που διατρέχουν κίνδυνο, είδη που πιθανόν 
µελλοντικά να αντιµετωπίσουν πρόβληµα, είδη που είναι σπάνια και είδη 
ενδηµικά. Επιπλέον είδη που διατρέχουν άµεσο κίνδυνο χαρακτηρίζονται 
ως «είδη προτεραιότητας». Για την διατήρηση των ειδών κοινοτικού 
ενδιαφέροντος απαιτείται και ο ορισµός ειδικών ζωνών διατήρησης, 
δηλαδή τόπων κοινοτικής σηµασίας οι οποίοι ορίζονται από τα Κράτη – 
µέλη µέσω κανονιστικής, διοικητικής ή και συµβατικής πράξης στους 
οποίους εφαρµόζονται τα µέτρα διατήρησης που απαιτούνται για την 
διατήρηση ή την αποκατάσταση, των φυσικών οικοτόπων και ο 
πληθυσµός των ειδών για τα οποία ορίστηκαν οι τόποι. Το πλέον γνωστό 
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δίκτυο ειδικών ζωνών αποτελεί το επονοµαζόµενο Natura 2000 που κάθε 
Κράτος – µέλος ξεχωριστά συµβάλλει στην σύστασή του ανάλογα µε τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των φυσικών οικοτόπων του. 

Για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας τα Κράτη – µέλη οφείλουν 
να δώσουν ιδιαίτερη σηµασία στην έρευνα και τις επιστηµονικές µεθόδους 
αλλά και να αποστείλουν ανά διαστήµατα εκθέσεις για την εφαρµογή των 
διατάξεων οι οποίες θα εξετάζονται από την ορισµένη Επιτροπή, 
αποτελούµενη από αντιπροσώπους των Κρατών – µελών, η οποία θα 
κάνει και την αποτίµηση της προόδου που σηµειώνεται αλλά και της 
συµβολής του Natura 2000. Επίσης η Επιτροπή θα αποστέλλει και τις 
δικές της προτάσεις προς την επίτευξη του στόχου. 

Τέλος στα παραρτήµατα γίνεται αναφορά στους τύπους φυσικών 
οικοτόπων των οποίων η διατήρηση απαιτεί το χαρακτηρισµό εδαφών ως 
ειδικών ζωνών διατήρησης (παράρτηµα 1), στα ζωικά και φυτικά είδη 
κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση επιβάλλει τον 
καθορισµό ειδικών ζωνών διατήρησης (παράρτηµα 2), στα κριτήρια 
επιλογής των περιοχών που µπορούν να χαρακτηριστούν ως ειδικές 
ζώνες διατήρησης (παράρτηµα 3), στις απαγορευµένες µεθόδους, µέσα 
σύλληψης, θανάτωσης και απαγορευµένα µεταφορικά µέσα (παράρτηµα 
4) και στα ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν 
αυστηρή προστασία (παράρτηµα 5). 

Όλα τα παραπάνω αφορούν την νοµοθεσία γύρω από τα 
προστατευόµενα είδη στο σύνολό τους. Στις εθνικές, διεθνείς αλλά και 
αυτές του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου διατάξεις γίνεται αναφορά στην 
αρκούδα και πιο συγκεκριµένα: Ο ∆ασικός Κώδικας και ειδικότερα το 
άρθρο 258 παράγραφος 2ε, 2ζ του Ν∆ 86/69, όπως τροποποιήθηκε από 
το άρθρο 7 του Νόµου 177/75 απαγορεύει τη φόνευση, σύλληψη, κατοχή 
και έκθεση σε κοινή θέα της αρκούδας. Επίσης άλλη αναφορά γίνεται 
στον κανονισµό του ΕΛΓΑ όπου προβλέπεται αποζηµίωση από τις ζηµιές 
που προκαλεί η αρκούδα στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Σε διεθνές 
επίπεδο η αρκούδα περιλαµβάνεται στον κατάλογο των αυστηρά 
προστατευόµενων ειδών της Σύµβασης της Βέρνης αλλά και στο 
παράρτηµα 1 της CITES που ρυθµίζει αυστηρά το διεθνές εµπόριο των 
ειδών. Τέλος σε Κοινοτικό επίπεδο αναφορά στην αρκούδα γίνεται στο 
παράρτηµα 2 της οδηγίας 92/43 και συµπεριλαµβάνεται στα είδη 
κοινοτικού ενδιαφέροντος που απειλούνται, αλλά και στην οδηγία 85/337 
για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
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Για την µεσογειακή φώκια νοµοθετικές αναφορές έχουν γίνει στο 
Προεδρικό διάταγµα 67/1981 από το οποίο προστατεύεται εξ’ ολοκλήρου. 
Σε κοινοτικό επίπεδο η µεσογειακή φώκια αποτελεί µέρος των 
παραρτηµάτων 2 και 4 της οδηγίας 92/43 και συµπεριλαµβάνεται στα είδη 
κοινοτικού ενδιαφέροντος (ΜΟm 2005), ενώ προστατεύεται και από την 
∆ιακήρυξη της Γένοβας από το 1985 (Κουρούτος 1992). 

Η νοµοθεσία για την προστασία των απειλούµενων ειδών είναι 
πλούσια σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα για την 
εφαρµογή των νόµων και των συνακόλουθων δράσεων βασικό πρόβληµα 
αποτελεί η έλλειψη θεσµοθετηµένου και διαφανώς δια χειριζόµενου 
εθνικού χρηµατοδοτικού µέσου για δράσεις παρακολούθησης ειδών αλλά 
και δράσεις διαχείρισης και φύλαξης των βιοτόπων τους. Έτσι παρου-
σιάζεται έλλειψη επιστηµονικής γνώσης και συστηµάτων παρακολού-
θησης της κατάστασης πληθυσµών κινδυνευόντων ειδών. Επίσης παρου-
σιάζεται σύγχυση των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων ως προς την 
εφαρµογή οδηγιών όπως και ελλιπής εφαρµογή της Συνθήκης CITES. Για 
την καφέ αρκούδα και την µεσογειακή φώκια η κατάσταση είναι κάπως 
καλύτερη καθώς είναι από τα ελάχιστα προστατευόµενα είδη για τα οποία 
λαµβάνονται αρκετά από τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία τους 
στη χώρα µας. Βέβαια οι σχετικές δράσεις έχουν προκύψει στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία από προγράµµατα προστασίας της φύσης 
χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε δικαιούχους 
περιβαλλοντικές οργανώσεις (www.wwf.gr 2005). 

Αναλόγως µε την µη εφαρµογή της νοµοθεσίας για τα προστα-
τευόµενα είδη και στον τοµέα της διαχείρισης των περιοχών που διαβούν 
αυτά, εµφανίζονται προβλήµατα λόγω µη θεσµοθετηµένου εθνικού 
χρηµατοδοτικού µέσου µε τους φορείς διαχείρισης να εγκαταλείπουν ή να 
υπολειτουργούν και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει πολλαπλές 
προσφυγές στο ∆ΕΚ κατά της Ελλάδας για ελλιπή ενσωµάτωση των 
οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ (www.wwf.gr 2005). 

 
 
Για τη σχετική µε το θέµα βιβλιογραφία βλ. Σπυρίδων Μόσιος, ∆ιαχείριση 
προστατευόµενων ειδών: Καφέ αρκούδα και µεσογειακή φώκια, Χαροκό-
πειο Πανεπιστήµιο, σσ. 5-12, Αθήνα 2006. 


