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ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ NATURA 2000 
 

 

 
Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι να παράσχει κατευθυντήριες 
γραμμές για να συνδράμει τα κράτη μέλη στον καθορισμό των στόχων 

διατήρησης των τόπων Natura 2000. 
 
 
1. Ποιες απαιτήσεις περιλαμβάνει η οδηγία για τους οικοτόπους; 
 
Υπάρχουν διάφορες αναφορές στον όρο «στόχοι διατήρησης» στο προοίμιο της 
οδηγίας, καθώς και ρητή αναφορά στο άρθρο 6 παράγραφος 3. Η ανάγκη για τη 
δημιουργία μιας τέτοιας έννοιας υπογραμμίζεται από το άρθρο 4 παράγραφος 4 και 
το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας και είναι συναφής ακόμη στο πλαίσιο του 
άρθρου 8 παράγραφος 2.  

Στο προοίμιο της οδηγίας αναφέρεται ότι: 

«..σε κάθε χαρακτηρισμένη ζώνη, θα πρέπει να εφαρμόζονται τα αναγκαία μέτρα σε 
σχέση με τους στόχους διατήρησης που έχουν οριστεί» 

«.. κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα που ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τους στόχους 
διατήρησης ενός τόπου που έχει χαρακτηρισθεί ή θα χαρακτηρισθεί στο μέλλον 
πρέπει να υπόκειται στην κατάλληλη εκτίμηση» 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/43/ΕΕΚ, «όταν ένας τόπος 
κοινοτικής σημασίας, υπ' αυτή του την ιδιότητα, επιλέχθηκε δυνάμει της διαδικασίας 
της παραγράφου 2, το οικείο κράτος μέλος ορίζει τον εν λόγω τόπο ως ειδική ζώνη 
διατήρησης το ταχύτερο δυνατόν και, το αργότερο, μέσα σε μια εξαετία, καθορίζοντας 
τις προτεραιότητες σε συνάρτηση με τη σημασία των τόπων για τη διατήρηση ή 
την αποκατάσταση, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ενός τύπου 
φυσικών οικοτόπων του παραρτήματος I ή ενός είδους του παραρτήματος II και για τη 
συνεκτικότητα του Natura 2000, καθώς και σε συνάρτηση με τους κινδύνους 
υποβάθμισης ή καταστροφής που επαπειλούν τους εν λόγω τόπους».  
 
Το άρθρο 6 παράγραφος 1 αναφέρει ότι «για τις ειδικές ζώνες διατήρησης, τα κράτη 
μέλη καθορίζουν τα αναγκαία μέτρα διατήρησης που ενδεχομένως συνεπάγονται 
ειδικά ενδεδειγμένα σχέδια διαχείρισης ή ενσωματωμένα σε άλλα σχέδια διευθέτησης 
και τα δέοντα κανονιστικά, διοικητικά ή συμβατικά μέτρα που ανταποκρίνονται στις 
οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων του παραρτήματος I και των 
ειδών του παραρτήματος II, τα οποία απαντώνται στους τόπους». 

Το άρθρο 6 παράγραφος 2 αναφέρει ότι τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα 
ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών 
οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις 
στα είδη για τα οποία οι ζώνες έχουν ορισθεί, εφόσον οι ενοχλήσεις αυτές θα 
μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σημαντικές όσον αφορά τους στόχους της 
παρούσας οδηγίας. 
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Το άρθρο 6 παράγραφος 3 αναφέρει ότι «κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή 
αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει 
σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται 
δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων 
διατήρησής του1.....» 

Το άρθρο 7 της οδηγίας, το οποίο εφαρμόζεται σε ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) 
που έχουν χαρακτηρισθεί σύμφωνα με την οδηγία για τα πτηνά, καθιστά σαφές ότι οι 
διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 εφαρμόζονται στις ΖΕΠ. 

Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 αναφέρεται ότι «Σε συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη, η Επιτροπή προσδιορίζει, όσον αφορά τους τόπους κοινοτικής σημασίας 
για τους οποίους ζητείται συγχρηματοδότηση, τα απαραίτητα για τη διατήρηση ή 
επαναφορά σε ικανοποιητική κατάσταση προστασίας των τύπων φυσικών οικοτόπων 
προτεραιότητας και ειδών προτεραιότητας στους οικείους τόπους, καθώς και το 
συνολικό κόστος που συνεπάγονται τα μέτρα αυτά 

Οι προαναφερθείσες διατάξεις καταδεικνύουν την αναγκαιότητα θέσπισης στόχων 
διατήρησης σχετικών με τον τόπο, ως απαραίτητο στοιχείο αναφοράς για την 
αναγνώριση μέτρων διατήρησης σχετικών με τους τόπους και τη διενέργεια των 
δεόντων εκτιμήσεων επιπτώσεων των σχεδίων και των έργων για έναν τόπο. 

 

2. Τι σημαίνουν οι στόχοι διατήρησης; 

Στο άρθρο 1 αναφέρεται ότι για τους σκοπούς της οδηγίας νοείται ως ««διατήρηση»: 
ένα σύνολο μέτρων που απαιτούνται για να διατηρηθούν ή αποκατασταθούν οι 
φυσικοί οικότοποι και οι πληθυσμοί ειδών αγρίας χλωρίδας και πανίδας σε 
ικανοποιητική κατάσταση [...]». 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, ο γενικός σκοπός της οδηγίας για τους οικοτόπους 
είναι να συμβάλει στη διασφάλιση της βιοποικιλότητας μέσω της διατήρησης των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται βάσει της οδηγίας έχουν σκοπό να διασφαλιστεί ότι για τα είδη και τους 
τύπους οικοτόπων που καλύπτονται επιτυγχάνεται «ικανοποιητική κατάσταση 
διατήρησης» και ότι η μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους είναι εξασφαλισμένη για το 
σύνολο της φυσικής κατανομής τους εντός της ΕΕ.  

Ως εκ τούτου, υπό τη γενικότερη έννοιά του, ο στόχος διατήρησης είναι ο καθορισμός 
του συνολικού στόχου για τα είδη και/ή για τους τύπους οικοτόπων, για τα οποία έχει 
οριστεί ένας τόπος που θα συνεισφέρει στη διατήρηση ή στην επίτευξη 
ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης23 των σχετικών οικοτόπων και ειδών, σε 
εθνικό, βιογεωγραφικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.  

                                                 
1 Στην υπόθεση Wadden Sea (C-127/02), το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι «μια τέτοια (ενδεδειγμένη) 

εκτίμηση των επιπτώσεων συνεπάγεται ότι, πριν από την έγκριση του σχεδίου ή έργου, όλες οι πτυχές του 

σχεδίου ή έργου οι οποίες είναι δυνατόν, αυτές καθαυτές ή σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, να 

επηρεάσουν τους στόχους διατήρησης του τόπου, πρέπει να επισημανθούν, λαμβανομένων υπόψη των πλέον 

προωθημένων επιστημονικών γνώσεων στον τομέα». 

2 Η κατάσταση διατήρησης ενός είδους ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο θ) το αποτέλεσμα του συνόλου των 

παραγόντων που, επιδρώντας στο οικείο είδος, είναι δυνατόν, να αλλοιώσουν μακροπρόθεσμα την κατανομή 

και το μέγεθος των πληθυσμών... Η κατάσταση κρίνεται ως ικανοποιητική όταν: 
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Λαμβανομένου υπόψη του ότι κάθε τόπος συμβάλλει στην επίτευξη ικανοποιητικής 
κατάστασης διατήρησης (ΙΚΔ) ο στόχος αυτός μπορεί να καθοριστεί και επιτευχθεί 
μόνο στο επίπεδο της φυσικής κατανομής του είδους ή ενός τύπου οικοτόπου. Ένας 
ευρύς στόχος διατήρησης που αποσκοπεί σε ΙΚΔ μπορεί, επομένως, να ληφθεί 
υπόψη μόνο στο κατάλληλο επίπεδο, όπως, για παράδειγμα, το εθνικό, το 
βιογεωγραφικό ή το ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Ωστόσο, ο γενικός στόχος της επίτευξης ΙΚΔ για όλα τα είδη και τους τύπους 
οικοτόπων που παρατίθενται στα παραρτήματα I και II της οδηγίας για τους 
οικοτόπους πρέπει να μεταφραστεί σε στόχους διατήρησης σε επίπεδο ενός 
συγκεκριμένου τόπου που καθορίζουν την προϋπόθεση προς επίτευξη από τα είδη 
και τους τύπους οικοτόπων εντός των αντίστοιχων τόπων, ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
συμβολή των τόπων στην επίτευξη ΙΚΔ, σε εθνικό, βιογεωγραφικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο.  

Ως εκ τούτου, ο προσδιορισμός της συμβολής, την οποία μπορεί να έχει ένας 
συγκεκριμένος τόπος στο να επιτύχουν τα κράτη μέλη ικανοποιητική κατάσταση 
διατήρησης για τους οικοτόπους και τα είδη που υπάρχουν στο συγκεκριμένο τόπο, 
παρέχει τη βάση για τον καθορισμό των στόχων διατήρησης σε επίπεδο ενός 
συγκεκριμένου τόπου. 

Ο ορισμός μιας δέσμης στόχων που πρέπει να επιτευχθούν μέσω σαφών μέτρων 
διατήρησης φαίνεται να είναι απαραίτητος σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
τρέχουσα κατάσταση διατήρησης δεν είναι η επιθυμητή όσον αφορά την επίτευξη των 
εθνικών στόχων. Τούτο θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση σε επίπεδο τόπου του 
βαθμού στον οποίο ο οικότοπος ή το είδος χρειάζεται διατήρηση ή, ενδεχομένως, 
αποκατάσταση σε μια συγκεκριμένη κατάσταση διατήρησης, έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί ότι ο τόπος θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων διατήρησης που 
ενδέχεται να υπάρχουν σε υψηλότερο επίπεδο (περιφερειακό, εθνικό, επίπεδο 
βιογεωγραφικής περιοχής ή επίπεδο ΕΕ).  

Κατά την έγκριση στόχων διατήρησης για ένα συγκεκριμένο τόπο Natura 2000 τα 
κράτη μέλη καθορίζουν προτεραιότητες υπό το πρίσμα της σημασίας του αντίστοιχου 
τόπου για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση 

                                                                                                                                                         
- τα δεδομένα τα σχετικά με την πορεία των πληθυσμών του οικείου είδους δείχνουν ότι το είδος αυτό 

εξακολουθεί και μπορεί να εξακολουθεί μακροπρόθεσμα να αποτελεί ένα ζωτικό στοιχείο των φυσικών 

οικοτόπων στους οποίους ανήκει και  

- η περιοχή της φυσικής κατανομής του είδους αυτού δεν φθίνει ούτε υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί κατά το 

προβλεπτό μέλλον και 

- υπάρχει και θα συνεχίσει πιθανόν να υπάρχει ένας οικότοπος σε επαρκή έκταση ώστε οι πληθυσμοί του να 

διατηρηθούν μακροπρόθεσμα. 

3 Η κατάσταση διατήρησης των τύπων φυσικών οικοτόπων ορίζεται στο άρθρο  1 στοιχείο ε) ως «το 

αποτέλεσμα του συνόλου των παραγόντων που επιδρούν σε ένα φυσικό οικότοπο, καθώς και στα 

χαρακτηριστικά είδη που βρίσκονται σε αυτόν και οι οποίοι παράγοντες μπορούν να αλλοιώσουν 

μακροπρόθεσμα την φυσική του κατανομή, τη δομή του και τις λειτουργίες του, καθώς και την  μακροπρόθεσμη 

επιβίωση των χαρακτηριστικών ειδών του». Η κατάσταση της διατήρησης θεωρείται ως ικανοποιητική όταν:  

- η περιοχή της φυσικής κατανομής του και οι εκτάσεις που περιέχει μένουν σταθερές ή αυξάνονται· και  

- η δομή και οι ειδικές λειτουργίες που απαιτούνται για την μακροπρόθεσμη συντήρησή του υφίστανται και 

είναι δυνατόν να συνεχίσουν να υφίστανται κατά το προβλεπτό μέλλον· 

- η κατάσταση της διατήρησης των χαρακτηριστικών ειδών που ζουν σε αυτούς τους τύπους οικοτόπων 

κρίνεται ικανοποιητική  
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διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος που 
υπάρχουν στον τόπο καθώς και για τη συνοχή του Natura 2000, σε συνάρτηση με τις 
απειλές υποβάθμισης ή καταστροφής στις οποίες υπόκειται ο εν λόγω τόπος. 

Οι όροι «στόχοι διατήρησης», «μέτρα διατήρησης» και «προτεραιότητες διατήρησης» 
χρησιμοποιούνται συχνά από κοινού και μπορούν συχνά να συγχέονται καθώς και να 
παρουσιάζονται ως ίδιες έννοιες. Παρόλο που είναι σαφώς αλληλοσυνδεόμενοι όροι, 
πρόκειται για δύο διαφορετικές έννοιες. 
  
Είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ των στόχων διατήρησης των επί μέρους 
τόπων και του συνολικού στόχου επίτευξης μιας ΙΚΔ. Οι στόχοι διατήρησης σε 
επίπεδο ενός συγκεκριμένου τόπου είναι μία δέσμη συγκεκριμένων στόχων που 
πρέπει να επιτευχθούν σε έναν τόπο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο τόπος θα 
συμβάλλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην επίτευξη της ΙΚΔ στο κατάλληλο 
επίπεδο (εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, λαμβανομένης υπόψη της φυσικής 
κατανομής των εν λόγω ειδών ή τύπων οικοτόπων). Σε περιπτώσεις που ενδέχεται 
να μην είναι εφικτό για τα κράτη μέλη να θεσπίσουν στόχους διατήρησης στο πλαίσιο 
της ΙΚΔ, όταν ορίζονται σε ένα επίπεδο που περιλαμβάνει την επικράτεια άλλου 
κράτους μέλους, μια βιογεωγραφική προσέγγιση θα είναι χρήσιμη στον καθορισμό 
των στόχων αυτών. Στόχοι σε επίπεδο τόπου θα πρέπει να θεσπιστούν όχι μόνο για 
τις ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ) δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους, αλλά 
και για τις ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) δυνάμει της οδηγίας για τα πτηνά, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2, το άρθρο 
4 παράγραφος 1, το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το άρθρο 4 παράγραφος 4 της 
οδηγίας. 
  
Τα μέτρα διατήρησης είναι οι πραγματικοί μηχανισμοί και οι δράσεις που πρέπει να 
υλοποιηθούν για έναν τόπο του Natura 2000 με σκοπό την επίτευξη των στόχων 
διατήρησης του συγκεκριμένου τόπου. Η υποχρέωση είναι να θεσπιστούν τα 
αναγκαία μέτρα, ανεξάρτητα από το αν τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται στο πλαίσιο 
μεμονωμένων τόπων, ή ακόμη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός των ορίων των 
τόπων ή σε πολλαπλούς τόπους. Είναι πιθανό μια σημαντική πτυχή της 
συμμόρφωσης του κράτους μέλους προς το άρθρο 6 παράγραφος 1 να γίνεται μέσω 
μέτρων τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με τον τόπο. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλο για τους θαλάσσιους τόπους όπου, για παράδειγμα, η ευρύτερη ρύθμιση 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων ενδεχομένως να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο της 
συμμόρφωσης με το άρθρο 6 παράγραφος 1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 
1, τα μέτρα διατήρησης στις ΕΖΔ πρέπει να ανταποκρίνονται στις οικολογικές 
απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων του παραρτήματος I και των ειδών του 
παραρτήματος II, τα οποία απαντώνται στους τόπους. Μέτρα διατήρησης 
καθορίζονται εν γένει σε τοπικό επίπεδο ή επίπεδο τόπου Natura 2000, αλλά 
μπορούν επίσης να σχεδιαστούν σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ή να 
συμφωνηθούν ακόμη και σε διασυνοριακό, βιογεωγραφικό επίπεδο ή σε επίπεδο ΕΕ. 
Μπορούν να συμπεριλαμβάνουν περιοχές που δεν αποτελούν μέρος του δικτύου 
Natura 2000 (οριζόντια μέτρα ή μέτρα για εθνικά οικολογικά δίκτυα κ.λπ.). 
 
Οι προτεραιότητες διατήρησης έχουν να κάνουν με τον καθορισμό των 
σημαντικότερων ειδών/οικοτόπων για τα οποία πρέπει να αναληφθεί δράση και/ή των 
πλέον σημαντικών ή επειγόντων μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Οι εν λόγω 
προτεραιότητες μπορούν επίσης να καθοριστούν σε διαφορετικά επίπεδα 
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(ευρωπαϊκό, βιογεωγραφικό, εθνικό, περιφερειακό επίπεδο, τοπικό ή επίπεδο τόπου 
Natura 2000). Το άρθρο 4 παράγραφος 4 αναφέρεται στην ανάγκη «καθορισμού 
προτεραιοτήτων» όσον αφορά τον χαρακτηρισμό ενός τόπου κοινοτικής σημασίας ως 
ειδική ζώνη διατήρησης.  Ωστόσο, πρέπει επίσης να αναγνωριστεί ότι μια ιεράρχηση 
είχε ήδη πραγματοποιηθεί με τους τόπους που επιλέχθηκαν για το Natura 2000 και 
είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλοι οι τόποι Natura 2000 θα τύχουν διαχείρισης 
κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τη βελτιστοποίηση της συμβολής τους στην ΙΚΔ. 
 
Οι στόχοι διατήρησης σε επίπεδο τόπου πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη:  

 τις οικολογικές απαιτήσεις για τα είδη & τους τύπους οικοτόπων που 
παρατίθενται στο τυποποιημένο έντυπο δεδομένων Natura 2000 (δηλ. που 
απαντώνται στον τόπο, εκτός από εκείνα των οποίων η παρουσία είναι μη 
σημαντική σύμφωνα με το ΤΕΔ) 

 την τοπική, περιφερειακή, εθνική κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και 
των ειδών 

 τη συνολική συνοχή του δικτύου Natura 2000 
 υψηλότερο επίπεδο στόχων διατήρησης σε εθνικό/βιογεωγραφικό επίπεδο και 

τη συμβολή του τόπου σε αυτούς 
 
Είναι σημαντικό να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των στόχων και των μέτρων. Για 
παράδειγμα, οι στόχοι διατήρησης αναμένεται να είναι αρκετά σταθεροί με την 
πάροδο του χρόνου· πράγματι, στις περισσότερες περιπτώσεις, χρειάζεται να είναι 
μακροπρόθεσμοι στόχοι. Ωστόσο, τα μέτρα διατήρησης που απαιτούνται για την 
επίτευξη αυτών των στόχων είναι πιθανό να αλλάξουν, παραδείγματος χάριν λόγω 
των μεταβαλλόμενων μορφών απειλών σε τόπους, και φυσικά λόγω των 
ενδεχομένως θετικών επιδράσεων των μέτρων διατήρησης που έχουν ήδη ληφθεί. 
 

3. Πότε πρέπει να θεσπιστούν οι στόχοι διατήρησης σε επίπεδο τόπου; 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας για τους οικοτόπους, οι στόχοι 
διατήρησης είναι μια νομική και πρακτική αναγκαιότητα από τη στιγμή που οι τόποι 
εγκρίθηκαν ως ΤΚΣ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμόρφωση με το άρθρο 6 
παράγραφος 3 και το άρθρο 6 παράγραφος4 της οδηγίας. Οι στόχοι διατήρησης αποτελούν 
και μια πρακτική, αν και δεν αναφέρεται ρητώς από νομικής πλευράς, απαίτηση για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2, το οποίο ισχύει επίσης από το 
σημείο έγκρισης των ΤΚΣ.  
 
Η παροχή της απαραίτητης σαφήνειας όσον αφορά τους στόχους διατήρησης αποτελεί 
αναγκαία βάση για τον μετέπειτα καθορισμό των μέτρων διατήρησης των ΕΖΔ. Το άρθρο 6 
παράγραφος 1 αναφέρεται στον καθορισμό «των αναγκαίων μέτρων διατήρησης που 
ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων του 
παραρτήματος I και των ειδών του παραρτήματος II, τα οποία απαντώνται στους τόπους». 
Τα μέτρα αυτά πρέπει να καθοριστούν εντός εξαετίας (άρθρο 6 παράγραφος 1), ούτως ώστε 
να μπορούν να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν κανονικά τη στιγμή του χαρακτηρισμού ως 
ΕΖΔ.  
 
Ο καθορισμός σαφών στόχων διατήρησης έχει επίσης σημασία για την εφαρμογή του 
άρθρου 4 παράγραφος 4 της οδηγίας για τους οικοτόπους, το οποίο αναφέρεται στην 
ανάγκη «καθορισμού των προτεραιοτήτων σε συνάρτηση με τη σημασία των τόπων για τη 
διατήρηση ή την αποκατάσταση, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ενός τύπου 
φυσικών οικοτόπων του παραρτήματος I ή ενός είδους του παραρτήματος II και για τη 
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συνεκτικότητα του Natura 2000, καθώς και σε συνάρτηση με τους κινδύνους υποβάθμισης ή 
καταστροφής που επαπειλούν τους εν λόγω τόπους». 

 

4. Ποια στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των 
στόχων διατήρησης; 

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη μελετήσει εις βάθος το εν λόγω ζήτημα και έχουν 
παράσχει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα ή συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με 
τους στόχους διατήρησης4. 
 

Είδη και τύποι οικοτόπων για τους οποίους θα πρέπει να διατυπωθούν στόχοι 
διατήρησης 

Κατ' αρχήν, οι στόχοι διατήρησης σε επίπεδο τόπου πρέπει να καθοριστούν για όλα 
τα είδη και τύπους οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος της οδηγίας για τους 
οικοτόπους και τα είδη πτηνών του παραρτήματος Ι της οδηγίας περί πτηνών που 
έχουν σημαντική παρουσία σε έναν τόπο του Natura 2000, καθώς και για τα 
αποδημητικά είδη με τακτική παρουσία. Οι στόχοι διατήρησης με βάση τον τόπο 
πρέπει να βασίζονται στις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων και 
ειδών. Πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη σημασία του τόπου για τη διατήρηση ή την 
αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και 
των ειδών που βρίσκονται στο συγκεκριμένο τόπο, και τη σημασία του για τη συνοχή 
του Natura 2000, καθώς και να αντιμετωπίζουν τις απειλές υποβάθμισης ή 
καταστροφής στις οποίες εκτίθενται οι οικότοποι και τα είδη. 

Συνεπώς, οι πληροφορίες στο τυποποιημένο έντυπο δεδομένων Natura 2000 
αποτελεί το σημείο εκκίνησης για τον καθορισμό των στόχων διατήρησης. Επιτρέπει 
επίσης την αναγνώριση αυτών των ειδών και των τύπων οικοτόπων για τα οποία έχει 
ήδη προσδιοριστεί ότι η παρουσία τους σε έναν τόπο είναι μη σημαντική (κωδικός Δ 
αντιπροσωπευτικότητας ή πληθυσμού) και για τα οποία η οδηγία για τους 
οικοτόπους δεν απαιτεί προσπάθειες διατήρησης. 

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας για τους οικοτόπους αναφέρεται στην ανάγκη 
καθορισμού «των αναγκαίων μέτρων διατήρησης […]  που ανταποκρίνονται στις 
οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων του παραρτήματος I και των 
ειδών του παραρτήματος II, τα οποία απαντώνται στους τόπους». Κατά τον 
καθορισμό στόχων διατήρησης, θα πρέπει συνεπώς να λαμβάνεται υπόψη κάθε 
χαρακτηριστικό ενδιαφέροντος που υπάρχει στον τόπο. Ωστόσο, δεν είναι 
απαραίτητο να καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι διατήρησης ή μέτρα διατήρησης 
για τα είδη ή τους τύπους οικοτόπων, των οποίων η παρουσία σε έναν τόπο είναι μη 
σημαντική σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο δεδομένων Natura 2000 [δηλ. όλα 
τα είδη που αναφέρονται να έχουν αμελητέο μέγεθος και πυκνότητα πληθυσμού5 σε 
σχέση με τους πληθυσμούς που βρίσκονται εντός εθνικής επικράτειας (κατηγορία 
πληθυσμού Δ), και τους τύπους οικοτόπων που αναφέρονται να έχουν αμελητέα 
αντιπροσωπευτικότητα6 (κατηγορία Δ)].  

                                                 
4 Βλέπε για παράδειγμα σελίδες 24-25: «Συχνά ερωτήματα για τους στόχους διατήρησης σε επίπεδο τόπων» στο ενημερωτικό φυλλάδιο για 

τους στόχους του Natura 2000 του ολλανδικού υπουργείου Γεωργίας, Φυσικού Περιβάλλοντος και Ποιότητας Τροφίμων 

<http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683>. 
5
 Κριτήριο Β (α) του παραρτήματος III της οδηγίας για τους οικοτόπους: Μέγεθος και πυκνότητα του πληθυσμού των ειδών που είναι 

παρόντα σε έναν τόπο σε σχέση με τους πληθυσμούς που είναι παρόντες εντός της εθνικής επικράτειας. 
6
Το κριτήριο Α (α) του παραρτήματος III της οδηγίας για τους οικοτόπους, η αντιπροσωπευτικότητα, πρέπει να συνδέεται με το ερμηνευτικό 

εγχειρίδιο για τους τύπους οικοτόπων του παραρτήματος I, δεδομένου ότι το εν λόγω εγχειρίδιο παρέχει τον ορισμό, τον κατάλογο των 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683
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Επίπεδο καθορισμού 

Η αναφορά στους στόχους διατήρησης στο προοίμιο και στο κείμενο του άρθρου 6 
παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους, υπογραμμίζει την ανάγκη για 
στόχους διατήρησης που θα καθοριστούν σε επίπεδο κάθε συγκεκριμένου τόπου. Σε 
περίπτωση που οι τόποι βρίσκονται κοντά ο ένας με τον άλλο και διαθέτουν τα ίδια 
είδη και τύπους οικοτόπων, ενδεχομένως να είναι χρήσιμο να καθοριστούν κοινοί 
στόχοι διατήρησης για την ομάδα των τόπων. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι στόχοι 
διατήρησης πρέπει να ενταχθούν στο πλαίσιο της συνολικής επίτευξης 
ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης, ενδεχομένως να χρειάζεται μία ευρύτερη 
δέσμη στόχων διατήρησης σε υψηλότερα επίπεδα για τη συμβολή του δικτύου προς 
τον εν λόγω συνολικό στόχο7. Αυτό υπογραμμίζεται επίσης από την αναφορά στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4 της οδηγίας σχετικά με την υποχρέωσης «καθορισμού 
προτεραιοτήτων σε συνάρτηση με τη σημασία των τόπων για τη διατήρηση ή την 
αποκατάσταση, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ενός τύπου φυσικών 
οικοτόπων του παραρτήματος I ή ενός είδους του παραρτήματος II».  
 
Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να ορίσει στόχους διατήρησης σε υψηλότερο 
επίπεδο, οι στόχοι επίτευξης ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης θα πρέπει να 
καθορίζονται σε εθνικό, περιφερειακό ή βιογεωγραφικό επίπεδο εντός του κράτους 
μέλους ή σε ένα ευρύτερο επίπεδο (βιογεωγραφικό ή επίπεδο ΕΕ). Οι στόχοι 
διατήρησης σε επίπεδο τόπου και οι στόχοι διατήρησης σε περιφερειακό, εθνικό ή 
ευρύτερο επίπεδο θα είναι τότε, εφόσον έχουν καθοριστεί, συμπληρωματικής φύσης, 
διότι το Natura 2000 είναι ένα δίκτυο εντός του οποίου κάθε τόπος έχει ειδική 
λειτουργία στη συμβολή του στη συνολική συνοχή του δικτύου και, επομένως, στη 
συμβολή του δικτύου στο συνολικό στόχο επίτευξης μίας ικανοποιητικής κατάστασης 
διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος. 
 

Κατευθυντήριες γραμμές / συστάσεις για τον καθορισμό των στόχων διατήρησης 

Οι στόχοι διατήρησης των τόπων Natura 2000 πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 
σαφείς και ακριβείς και να επιτρέπουν την εφαρμογή επιχειρησιακών μέτρων 
διατήρησης στην πράξη. Πρέπει να προσδιοριστούν με συγκεκριμένους όρους και, 
στο μέτρο του δυνατού, να είναι ποσοτικοποιήσιμοι σε αριθμό και/ή σε μέγεθος. Με 
άλλα λόγια, ο καθορισμός των στόχων διατήρησης σε επίπεδο τόπου δεν πρέπει να 
είναι διφορούμενος, αόριστος στη διατύπωσή του, μη επαληθεύσιμος ή να 
συνεπάγεται ασαφείς ευθύνες όσον αφορά την αντίστοιχη θέσπιση ειδικών μέτρων 
διατήρησης.  

Τα παρακάτω χαρακτηριστικά των στόχων διατήρησης ενδέχεται να είναι χρήσιμα8: 

 να είναι σαφείς - να αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 
ενδιαφέροντος (είδος ή τύπο οικοτόπου) και να καθορίζονται οι όροι που 
απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου διατήρησης·  

                                                                                                                                                         
χαρακτηριστικών ειδών και άλλα σχετικά στοιχεία. Ο βαθμός αντιπροσωπευτικότητας αποτελεί ένδειξη για το «πόσο τυπικός» είναι ένας 

τύπος οικοτόπου. 
7 Το άρθρο 17 παράγραφος 2 της οδηγίας υπογραμμίζει την ανάγκη για «πρόσφορη αποτίμηση της προόδου που έχει σημειωθεί και 

ειδικότερα της συμβολής του Natura 2000 στην επίτευξη των στόχων που ορίζει το άρθρο 3» (δηλ. την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης 

διατήρησης). 
8
 Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιήθηκε από την Κοινή Επιτροπή Διαφύλαξης της Φύσης (JNCC) του Ηνωμένου Βασιλείου για τις 

θαλάσσιες ΕΖΔ με στόχο τη διασφάλιση της συνοχής του δικτύου Natura 2000 στο σύνολό του 
http://www.ukmarinesac.org.uk/activities/ports/ph2_2_3.htm  

http://www.ukmarinesac.org.uk/activities/ports/ph2_2_3.htm
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 να είναι μετρήσιμοι και να μπορούν να περιληφθούν σε εκθέσεις - να 
δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης για να καθοριστεί εάν επιτυγχάνονται 
οι στόχοι και για τους σκοπούς του άρθρου 17 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους·  

 να είναι ρεαλιστικοί - να παρέχονται ένα λογικό χρονικό πλαίσιο και μια 
λογική χρήση των πόρων·  

 η προσέγγιση να είναι συνεπής - η δομή των στόχων διατήρησης πρέπει να 
είναι, στο μέτρο του δυνατού, η ίδια σε όλους τους τόπους, και σε τόπους που 
υποστηρίζουν το ίδιο χαρακτηριστικό ενδιαφέροντος, και να χρησιμοποιούνται 
παρόμοια στοιχεία και στόχοι για την περιγραφή της ικανοποιητικής 
κατάστασης· και  

 να είναι περιεκτικοί - τα στοιχεία και οι στόχοι θα πρέπει να καλύπτουν τις 
ιδιότητες του χαρακτηριστικού ενδιαφέροντος που χρειάζονται για να 
περιγραφεί η κατάστασή του ως ικανοποιητική ή μη ικανοποιητική.  

 
Το επίπεδο λεπτομερειών που δίνεται στους στόχους διατήρησης των 
συγκεκριμένων ειδών ή οικοτόπων μπορεί να περιορισθεί λόγω της τρέχουσας 
περιορισμένης επιστημονικής γνώσης. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο συνολικός στόχος 
για την ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας, μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με τις συγκεκριμένες για τον τόπο 
γνώσεις όσον αφορά την τρέχουσα εμφάνιση, κατανομή κλπ. του συγκεκριμένου 
είδους ή οικοτόπου.  
 
Οι ιδιοκτήτες γης και οι τοπικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν καλή γνώση και 
κατανόηση των στόχων διατήρησης σε όλα τα επίπεδα, και ιδίως στο επίπεδο τόπου 
καθώς και τον τρόπο που αναμένεται να συνεισφέρουν σε αυτούς. Η σαφής 
ενημέρωση για τους στόχους διατήρησης του τόπου και τη συμβολή τους σε 
υψηλότερου επιπέδου στόχους διατήρησης πρέπει να συμβάλλει στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης και δέσμευσης των τοπικών παραγόντων. 
 

Τι είδους νομικό καθεστώς θα πρέπει να δοθεί στους στόχους διατήρησης;  

Οι στόχοι διατήρησης σε επίπεδο συγκεκριμένου τόπου, οι οποίοι είναι ήδη 
απαραίτητοι για την προστασία των ΤΚΣ, είναι επίσης αναγκαίοι για τον καθορισμό 
και τη θέσπιση των μέτρων διατήρησης κατά τον χαρακτηρισμό ΕΖΔ. Θα πρέπει να 
υπάρξει σαφής ορισμός των στόχων διατήρησης του τόπου υπό το πρίσμα της 
σημασίας του για τα διάφορα είδη και τους τύπους οικοτόπων για τα οποία έχει 
οριστεί ο τόπος.  

Οι στόχοι διατήρησης μπορούν να καθορίζονται στις αποφάσεις ορισμού τόπων ή 
είναι δυνατόν να διευκρινιστούν περαιτέρω στο πλαίσιο σχεδίων διαχείρισης τόπων ή 
με άλλα μέσα.  

Πότε θα πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι διατήρησης σε επίπεδο τόπου; 

Η οδηγία για τους οικοτόπους δεν ορίζει ημερομηνία για την επίτευξη ικανοποιητικής 
κατάστασης διατήρησης. Ούτε υπάρχει παρόμοια προδιαγραφή σε σχέση με το 
συνολικό στόχο της οδηγίας για τα πτηνά. Υπάρχει σαφώς η υποχρέωση να 
θεσπιστούν τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για τις ΕΖΔ ώστε να συμβάλουν στην 
επίτευξη ΙΚΔ. Στην πράξη, τα μέτρα διατήρησης σε έναν δεδομένο τόπο θα πρέπει 
να έχουν σαφή σχέση με τους στόχους διατήρησης του συγκεκριμένου τόπου. Για να 
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είναι αξιόπιστα, τα μέτρα διατήρησης πρέπει κανονικά να προσδιορίζονται, να 
θεσπίζονται και να εφαρμόζονται τη στιγμή του χαρακτηρισμού ως ΕΖΔ. 

Είναι σημαντικό επίσης να ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την επανεξέταση των 
μέτρων διατήρησης που λαμβάνονται, όσον αφορά την καταλληλότητά τους για την 
επίτευξη των στόχων διατήρησης και την πρόοδο προς την επίτευξη αυτών των 
στόχων, προκειμένου να ελέγχεται η καταλληλότητα, η μετρησιμότητα και η 
εφαρμογή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ NATURA 2000. Νοέμβριος 2012.  
 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Doc. Hab. 12-04/06, Νοέμβριος 2012 (Πρωτότυπο αγγλικό κείμενο) 
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. 
 
Σύνδεσμος στο διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EL.pdf 
 

Επαφή: nature@ec.europa.eu 
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