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Εθνικά Πάρκα και Προστατευόμενοι Δρυμοί της Ελλάδας 

(Νάκε Μ., Τμ. Β2) 

Στην Ελλάδα, 17 περιοχές έχουν κηρυχθεί Εθνικά Πάρκα από το 1986 έως το 2009, 

σύμφωνα με το νόμο Ν.1650/1986 (Πίνακας 1). 

Όταν το Εθνικό Πάρκο, ή μεγάλο τμήμα του, καταλαμβάνει εκτάσεις δασικού χαρακτήρα 

χαρακτηρίζεται και ως Εθνικός Δρυμός. Όταν το Εθνικό Πάρκο καταλαμβάνει θαλάσσιες 

περιοχές μπορεί να χαρακτηριστεί ως Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο. Όλα είναι ενταγμένα στο 

πολύ ευρύτερο δίκτυο Natura 2000. 

Πίνακας 1. Εθνικά Πάρκα της Ελλάδος (πηγή: https://www.geogreece.gr/parka.php) 

 Εθνικό Πάρκο Ζακύνθου 

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.) ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό την προστασία 

και διατήρηση των ενδιαιτημάτων ζώων και φυτών που 

αποτελούν σημαντικότατη φυσική κληρονομιά τόσο σε 

εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και η διατήρηση 

της οικολογικής ισορροπίας της θαλάσσιας και παράκτιας 

έκτασης του κόλπου του Λαγανά, στις νότιες ακτές της 
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Ζακύνθου, καθώς και όλων των νησίδων του νομού Ζακύνθου με την παράλληλη ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης αποτελούν την κύρια 

μέριμνα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. 

Στα όρια του Ε.Θ.Π.Ζ. βρίσκεται ένας από τους πιο σημαντικούς βιότοπους αναπαραγωγής 

της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στη Μεσόγειο. Επίσης περιλαμβάνονται σημαντικοί 

βιότοποι της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus, της μεταναστευτικής 

ορνιθοπανίδας, της ενδημικής χλωρίδας καθώς και οικότοποι ευρωπαϊκού και μεσογειακού 

ενδιαφέροντος όπως των συστημάτων αμμοθινών και αλόφιλης βλάστησης και τα 

υποθαλάσσια λιβάδια του φυτού Posidonia oceanica. 

 Εθνικό Πάρκο Βορείας Πίνδου 

 Το Εθνικό Πάρκο Βορείας Πίνδου έχει μήκος 230 χλμ και πλάτος 70 χλμ(έκταση 1.969.741 

στρεμμάτων),ιδρύθηκε το 2005 και θεωρείται μία 

από τις σημαντικότερες περιοχές σε Εθνικό αλλά και 

Ευρωπαϊκό επίπεδο .Αποτελεί κατάληξη της Αλπικής 

Πτύχωσης.Επίσης πρέπει να αναφερθεί η ποικιλία σε 

σπάνια είδη καθώς στην περιοχή φιλοξενούνται 

σχεδόν όλα τα μεγάλα θηλαστικά της ηπειρωτικής 

Ελλάδας.Συνολικά στο πάρκο βρίσκουν καταφύγιο 60 

είδη θηλαστικών, 166 ειδών πουλιών,30 είδη 

ερπετών,14 είδη αμφιβίων και 17 είδη ψαριών. Κύρια φυσικά όρια αποτελούν οι ποταμοί 

Αώος και Βοϊδομάτης 

 Εθνικό  Πάρκο Δέλτα Έβρου 

Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου σχηματίζεται στις εκβολές του ποταμού Έβρου και 

συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους 

βιοτόπους της Ευρώπης. Τα νερά και τα φερτά 

υλικά του ποταμού μαζί με την δράση της 

θάλασσας σχημάτισαν και εξακολουθούν να 

διαμορφώνουν ένα πολύπλοκο Δέλτα με μεγάλη 

ποικιλία βιοτόπων, όπου βρίσκει καταφύγιο ένας 

μεγάλος αριθμός ειδών φυτών και ζώων. 

Η συνολική του έκταση είναι 200.000 στρέμματα εκ των οποίων τα 95.000 (80.000 χερσαία 

και 15.000 στρ. υδάτινη επιφάνεια) είναι ενταγμένα στον κατάλογο των προστατευόμενων 

περιοχών της Διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ (1971) λόγω των σημαντικών ειδών που 

φιλοξενεί. Επίσης μέρος του Δέλτα χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας και 

προτείνεται ως Τόπος Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στο Δίκτυο Natura 2000.  

 Εθνικό Πάρκο Σχινία Μαραθώνα  

 Το Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα βρίσκεται στην Αττική και στην πεδιάδα του 

Μαραθώνα, στην ομώνυμη περιοχή. Απέχει από την Αθήνα 40 περίπου χιλιόμετρα ΒΑ και 

αποτελεί το σημαντικότερο παράκτιο οικοσύστημα της Αττικής, ενώ παρουσιάζει και 

εξαιρετικό ενδιαφέρον ως τοπίο και βασίζεται σε μια ευαίσθητη υδατική ισορροπία. Η 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82_(%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CF%83%CE%AC%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
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έκταση του είναι 13,84 τετρ. χλμ (συμπεριλαμβάνεται ο θαλάσσιος χώρος). Αποτελείται 

από το δάσος της Κουκουναριάς, το Μέγα Έλος, τη Χερσόνησο Κυνοσούρα, την ακτή και τη 

θαλάσσια ζώνη. Αποτελεί σημαντικό φυσικό και οικονομικό πόρο υπερτοπικής σημασίας 

καθώς κάθε χρόνο προσελκύει 

χιλιάδες επισκέπτες με σκοπό 

την αναψυχή (απόλαυση ακτών, 

κολύμπι, θαλάσσια σπορ στη 

συντριπτική τους πλειονότητα), 

την παρατήρηση πτηνών και την 

απόλαυση τοπίου. Ιστορικά ο 

χώρος ταυτίζεται με το πεδίο της 

Μάχης του Μαραθώνα, και συγκεκριμένα με το στρατόπεδο των Περσών, ενώ το Τρόπαιο 

της Μάχης βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση. 
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