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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 
 

Ιστορικό  
 

Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί έναν αναπτυσσόμενο τομέα στην αλιευτική παραγωγή  
παγκοσμίως. Η αλιευτική δραστηριότητα πλησιάζει ή ξεπερνά τα όρια της βιώσιμης 
εκμετάλλευσης. Παράλληλα η παγκόσμια κατανάλωση ψαριών ως τροφή διπλασιάστηκε την 
περίοδο 1973-2003 ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω (ΕΕ 20071). Σύμφωνα με τον FAO, 
το 2008 το 46% της παγκόσμιας παραγωγής ψαριών για κατανάλωση προερχόταν από 
υδατοκαλλιέργεια, ενώ αναμενόταν το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 50% ως το 20122. 
Σήμερα, σχεδόν το 70% της κατανάλωσης ψαριών εντός της ΕΕ προέρχεται από χώρες εκτός 
Ένωσης. 
 
Στην ΕΕ η παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας είναι σημαντική οικονομική 
δραστηριότητα σε πολλές παράκτιες και ηπειρωτικές περιοχές, αλλά έχει παραμείνει στάσιμη 
τα τελευταία χρόνια. Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) στοχεύει, μεταξύ 
άλλων,  στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας σε συμφωνία με τη στρατηγική της Ευρώπης 
2020: αειφορία,  επισιτιστική ασφάλεια, ανάπτυξη κι απασχόληση.  
 
Οι προκλήσεις στον τομέα υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ είναι πολλές· επισημαίνεται ιδιαίτερα η 
περιορισμένη πρόσβαση στον χώρο/νερό κι η αδειοδότηση. Καλύτερη εφαρμογή της 
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τα Κράτη Μέλη θα εξασφάλιζε ισότιμους όρους ανταγωνισμού  
μεταξύ των οικονομικών φορέων σε αποφάσεις που επηρεάζουν την ανάπτυξη 
υδατοκαλλιέργειας. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να συντάξει έναν Οδηγό για τη 
διάχυση της γνώσης και της εφαρμογής των βασικών μέσων της Ευρωπαϊκής 
περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή ενός οδηγού καθοδήγησης για τις δραστηριότητες 
υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000. 
 
Το δίκτυο Natura 2000 είναι ένα οριοθετημένο δίκτυο τόπων για την προστασία των πιο 
σπάνιων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης σύμφωνα με τις Οδηγίες για 
τους Οικοτόπους  και τα Πτηνά (ακρογωνιαίοι λίθοι της πολιτικής για τη βιοποικιλότητα). Δεν 
υπάρχουν οικονομικές δραστηριότητας που εξαιρούνται αυτόματα από τις ίδιες ή τις γύρω 
περιοχές του δικτύου Natura 2000. Αντίθετα, οι ανθρώπινες δραστηριότητες πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Άρθρου 6 της Οδηγίας των Οικοτόπων προκειμένου να 
συμφωνούν με τους στόχους διατήρησης των τόπων του δικτύου Natura 2000.  
 
Για να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις εφαρμογής η Επιτροπή έχει εκδώσει κατευθυντήριες 
οδηγίες για τη διαχείριση των τόπων Natura 2000 (εφαρμογή του Άρθρου 6 της Οδηγίας των 
Οικοτόπων). Κάποια Κράτη Μέλη έχουν εκδώσει οδηγίες προς τις βιομηχανίες 
υδατοκαλλιέργειας για το πώς να χειριστούν το ζήτημα αυτό. Ωστόσο, είναι γενικά αποδεκτή η 
ανάγκης ανάπτυξης από την ΕΕ ειδικών κατευθυντήριων οδηγιών για τις δραστηριότητες 
υδατοκαλλιέργειας σε σχέση με το δίκτυο Natura 2000.  
 
 

Σκοπός του Οδηγoύ  
 

Στόχος του παρόντος Οδηγού είναι να προσφέρει κατευθυντήριες οδηγίες προκειμένου να 

                                                 
1 EC, 2007. Opportunities for the development of Community aquaculture. Consultation Document. 

available at: 
 http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/consultation100507_en.pdf. 
2 FAO The state of world aquaculture 2010. 

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/consultation100507_en.pdf
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διευκολυνθεί η κατανόηση και η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το δίκτυο Natura 
2000, σε σχέση με τις δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες 
επικεντρώνονται κυρίως στην εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 6(3) και  6(4) της 
Οδηγίας των Οικοτόπων (δέουσα εκτίμηση σχεδίων και έργων) και σχεδιάστηκαν για να 
συμβάλλουν στην κατανόηση των στόχων διατήρησης των τόπων, προωθώντας  καλές 
πρακτικές οι οποίες παρουσιάζουν πώς οι διατάξεις για την προστασία της φύσης μπορούν να 
είναι συμβατές με τη βιώσιμη ανάπτυξη υδατοκαλλιέργειας.   
 
Ο Οδηγός συντάχθηκε με τη στενή συνεργασία εκπροσώπων του τομέα υδατοκαλλιέργειας, 
εμπειρογνωμόνων, δημόσιων υπηρεσιών και MKO μέσω ειδικής Ομάδας Εργασίας της 
Επιτροπής. Στόχος του είναι η καθοδήγηση των υδατοκαλλιεργητών, των δημόσιων 
υπηρεσιών και άλλων ενδιαφερόμενων (π.χ. διαχειριστών των προστατευόμενων περιοχών, 
MKΟ, πολιτών). 
 
 

Περιορισμοί του Οδηγού  
 
Ο παρών Οδηγός καθοδήγησης φιλοδοξεί να παρουσιάσει πιστά τις διατάξεις των Οδηγιών 
για τους Οικοτόπους  και τα Πτηνά καθώς και τις ευρύτερες αρχές που διέπουν την πολιτική 
της ΕΕ για το περιβάλλον και την υδατοκαλλιέργεια. Άλλη, πιθανά σχετική, περιβαλλοντική 
νομοθεσία της ΕΕ (π.χ. Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα, Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια 
Στρατηγική, Οδηγίες για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη Στρατηγική 
Περιβαλλοντική Εκτίμηση) δεν αναλύεται λεπτομερώς.  
 
Ο Οδηγός δεν έχει νομοθετικό χαρακτήρα και δεν θέτει νέους κανόνες, αλλά παρέχει 
κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή υφισταμένων κανόνων. Παρουσιάζει τις απόψεις  
των υπηρεσιών της Επιτροπής και δεν έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα. Είναι 
αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου η παροχή ξεκάθαρων ερμηνειών επί των 
διατάξεων των οδηγιών. Σχετική, υφιστάμενη νομολογία έχει συμπεριληφθεί στον Οδηγό, όταν 
έχει ήδη ληφθεί οριστική απόφαση από το Δικαστήριο. 
 
Ο Οδηγός επίσης, δεν αντικαθιστά υφιστάμενα γενικά ερμηνευτικά έγγραφα και έγγραφα 
μεθοδολογικής καθοδήγησης της Επιτροπής, για τις διατάξεις του Άρθρου 6 της Οδηγίας των 
Οικοτόπων3. Όμως, αποσαφηνίζει συγκεκριμένες πτυχές των διατάξεων που σχετίζονται 
ειδικότερα με τις δραστηριότητες της υδατοκαλλιέργειας. Για τον λόγο αυτό, ο παρών οδηγός 
πρέπει πάντα να διαβάζεται σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές για τις δυο Οδηγίες4. 
 
Τέλος, ο Οδηγός αναγνωρίζει ότι οι δυο Οδηγίες για τη φύση ενστερνίζονται την αρχή της 
επικουρικότητας και είναι αρμοδιότητα των Κρατών Μελών να καθορίσουν τις διαδικαστικές 
απαιτήσεις που απορρέουν από τις οδηγίες. Οι καλές πρακτικές που περιγράφονται εδώ δεν 
έχουν στόχο να επιβληθούν αλλά να παρέχουν χρήσιμες συμβουλές, ιδέες και προτάσεις οι 
οποίες έχουν προκύψει από εκτεταμένες συζητήσεις με εκπροσώπους του τομέα 
υδατοκαλλιέργειας, των MKO κι άλλων ενδιαφερόμενων.  

                                                 
3 “Διαχείριση των περιοχών του Δικτύου NATRA 2000, Οι διατάξεις του Άρθρου 6 της Οδηγίας 
92/43/EΟΚ για τα ενδιαιτήματα”, “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 
sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and 6(4) of the Habitats Directive 
92/43/EEC, “Ερμηνευτικός οδηγός σχετικά με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας για τα 
ενδιαιτήματα (92/43/ΕΟΚ)”. Διαθέσιμα στο:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm  
4 Στον Οδηγό αναφέρονται παραδείγματα με επιδεικτικό χαρακτήρα από άποψη μεθοδολογίας και  
προσέγγισης.  Η Επιτροπή δεν επικυρώνει απαραίτητα όλα τα αποτελέσματά τους.  
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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1. Η ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ 
 
 
 
 
 
 
 Ως υδατοκαλλιέργεια νοείται η εκτροφή ή η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών χρησιμοποιώντας 

τεχνικές για την αύξηση της παραγωγής των εν λόγω οργανισμών πέραν της φυσικής αύξησης. Οι 
οργανισμοί παραμένουν στην ιδιοκτησία του φυσικού ή νομικού προσώπου κατά τη διάρκεια της 
εκτροφής/ καλλιέργειας, ως και τη συγκομιδή. 

 

 Οι υδατοκαλλιέργειες ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τους εκτρεφόμενους 
οργανισμούς, το περιβάλλον της καλλιέργειας, την ένταση της παραγωγής και το σύστημα 
παραγωγής που χρησιμοποιείται. Τα στοιχεία αυτά είναι καθοριστικά για τον προσδιορισμό των 
αλληλεπιδράσεων της υδατοκαλλιέργειας με το περιβάλλον. 

 

 Η υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ χωρίζεται σε τρεις υποτομείς οι οπαίοι έχουν διαφορετική εξέλιξη και 
χαρακτηριστικά ως εξής: οστρακοκαλλιέργεια (57% της συνολικής παραγωγής το 2009),   
ιχθυοκαλλιέργεια γλυκού νερού (18%) και θαλάσσια (25%)5. Η οστρακοκαλλιέργεια παράγει τον ίδιο 
όγκο με την ιχθυοκαλλιέργεια (finfish), αλλά αποτελεί μόνο το 34% της συνολικής αξίας (Framian, 
20096). 

 

 
 
1.1  Η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ 
 
Η παραγωγή της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας κυριαρχεί στην ΕΕ. Ωστόσο, η 
υδατοκαλλιέργεια γλυκού νερού αποτελεί σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής 
υδατοκαλλιέργειας, ιδιαίτερα στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 
 
Εικόνα 1. Παραγωγή υδατοκαλλιέργειας ανά τύπο παραγωγής (2009)  

 

 
Πηγή: FAO  

                                                 
5 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts/index_en.htm 
6 Πηγή: Eurostat 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts/index_en.htm
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Στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ κυριαρχούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι 
χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η 
Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο κι η Ελλάδα. Με τη διεύρυνση της ΕΕ αυξήθηκε σημαντικά η 
καλλιέργεια κυπρίνων, στα γλυκά νερά της Κεντρικής και Ανατολικής ΕΕ. Η βιώσιμη 
υδατοκαλλιέργεια προσφέρει ευκαιρίες για μείωση της εξάρτησης από τα προϊόντα αλιείας, 
κάλυψη της αυξανόμενης ζήτηση και διατήρηση ή/και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
επιχειρήσεων. 
 

Πίνακα 2: Συνολική παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ανά Κράτος Μέλος(2009) 

 

 
Τα κύρια προϊόντα υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 
 

Πίνακας 3: Τα 10 κυριότερα είδη που εκτρέφονται στο πλαίσιο της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ 
(2009)  

Όγκος σε τόνους ζώντος ζώου· συνολικό ποσοστό              Αξία σε χιλιάδες ευρώ και συνολικό ποσοστό 

 

 

Πηγή: Στοιχεία και Αριθμοί για την  ΚΑλΠ, 2012.  Διαθέσιμο στο: 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_en.pdf 
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1.2  Μέθοδοι και συστήματα υδατοκαλλιέργειας που εφαρμόζονται στην ΕΕ 
 
Οι υδατοκαλλιέργειες ταξινομούνται σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με τους οργανισμούς 
εκτροφής, το περιβάλλον της καλλιέργειας, την ένταση της παραγωγής και το σύστημα 
παραγωγής που χρησιμοποιείται. Τα στοιχεία αυτά είναι καθοριστικά για τον προσδιορισμό 
των αλληλεπιδράσεων της υδατοκαλλιέργειας με το περιβάλλον. Τα κυριότερα συστήματα 
υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη (θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια και υδατοκαλλιέργεια γλυκού 
νερού), παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια.  
 
Όσον αφορά στην έντασης της παραγωγής, είναι κατανοητό ότι στην εκτατική 
υδατοκαλλιέργεια δεν παρέχεται πρόσθετη τροφή και αυτού του είδους η καλλιέργεια 
εξαρτάται αποκλειστικά από τις φυσικές διεργασίες παραγωγής και διάθεσης τροφής. Στην 
ημι-εντατική υδατοκαλλιέργεια παρέχεται τροφή συμπληρωματικά της φυσικής διαθεσιμότητας 
τροφής προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή ψαριών. Η εντατική καλλιέργεια στηρίζεται σε 
μεγαλύτερο βαθμό στην εξωτερική παροχή τροφής.  
 
 
1.2.1  Υδατοκαλλιέργεια σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές 

 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα διαφορά συστήματα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας όπως η 
οστρακοκαλλιέργεια και η ιχθυοκαλλιέργεια, καθώς επίσης και τα ανάλογα συστήματα 
παραγωγής γόνου.   
 

 

 Οστρακοκαλλιέργεια 
 
Η οστρακοκαλλιέργεια βασίζεται πρωτίστως σε άγριο γόνο και σε θρεπτικά συστατικά που 
προέρχονται από το περιβάλλον. Στην πλειοψηφία τους οι οστρακοκαλλιέργειες στην Ευρώπη 
αφορούν μυδοκαλλιέργειες στην Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες. Επίσης η 
καλλιέργεια στρειδιών αποτελεί σημαντική δραστηριότητα στην ΕΕ, ιδίως στη Γαλλία. Άλλα 
είδη που καλλιεργούνται είναι οι αχιβάδες, με κύριο παραγωγό την Ιταλία. 
 
Η οστρακοκαλλιέργεια στην ΕΕ γίνεται με τρεις τρόπους: πάνω σε σχοινιά – παραγάδια 
(συστήματα long –lines), στην  παλιρροϊκή ζώνη και στον πυθμένα. (Huntington κ.ά. 2006). 
 
- Οστρακοκαλλιέργεια πάνω σε σχοινιά μακράς γραμμής long –lines. Η μυδοκαλλιέργεια 

καθώς και άλλες οστρακοκαλλιέργειες σε βαθειά νερά με τη χρήση σχοινιών τα οποία 
κρέμονται κάθετα μέσα στο νερό δεμένα σε πλωτές σχεδίες, αναπτύχθηκε σε περιοχές 
που υπάρχουν προνύμφες και έχουν καλή ποιότητα νερών και διαθεσιμότητα τροφής. Η 
μέθοδος εφαρμόζεται στη Γαλικίας της Ισπανίας, στη νότια, δυτική και βορειοδυτική 
Ιρλανδία και σε ορισμένες λίμνες της Σκωτίας. 

 
- Οστρακοκαλλιέργεια στην  παλιρροϊκή ζώνη εφαρμόζεται εκτενώς στη δυτική Ευρώπη και 

αποτελεί μια από τις παλαιότερες, παραδοσιακές μορφές υδατοκαλλιέργειας. Διεξάγεται 
εντός της παλιρροϊκής ζώνης και έτσι επωφελείται από την εγγύτητα με τη χέρσο καθώς 
και από τη δυναμική του φυσικού περιβάλλοντος της μεταβατικής περιοχής. 

  
- Οστρακοκαλλιέργεια στον πυθμένα. Στην περίπτωση αυτή τα νεαρά ζώα τοποθετούνται σε  

κατάλληλο υπόστρωμα για να μεγαλώσουν. Το είδος του υποστρώματος που 
χρησιμοποιείται εξαρτάται από το είδος εκτροφής. Τα μύδια και τα στρείδια προτιμούν ένα 
σκληρό ή σταθερό υπόστρωμα, ενώ τα σκαπτικά είδη (infaunal) όπως οι αχιβάδες 
προτιμούν ένα μαλακό υπόστρωμα μέσα στο οποίο εισχωρούν. Αυτού του είδους η 
οστρακοκαλλιέργεια εφαρμόζεται σε ρηχές παράκτιες περιοχές και εκβολές ποταμών. 
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Όσον αφορά τα καλλιεργούμενα είδη, η κύρια παραγωγή στην ΕΕ των 27 είναι τα μύδια με 
δύο είδη: το κοινό μύδι Mytilus edulis και το μεσογειακό μύδι Mytilus galloprovencialis. Η 
Ισπανία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή μυδιών, με πιο μεγάλη παραγωγή από την 
συνολική παραγωγή άλλων χωρών, όπως της Ολλανδίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της 
Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου μαζί. 

 
Η μυδοκαλλιέργεια στην Ευρώπη βασίζεται στη συλλογή γόνου από τη φύση. Υπάρχουν τρεις 
βασικές μέθοδοι μυδοκαλλιέργειας: στον πυθμένα, πάνω σε πασσάλους «bouchots» και σε 
σχοινιά long –lines. Η μεγάλη παραγωγή μυδιών στην Ισπανία γίνεται σε σχοινιά στην 
παράκτια ζώνη,  ενώ η Γαλλική και Ολλανδική παραγωγή γίνεται πάνω σε πασσάλους ή στον 
πυθμένα.  Η μυδοπαραγωγή στη Ιταλία γίνεται πάνω σε σχοινιά σε λιμνοθάλασσες. 
 
Ορισμένες χώρες παράγουν οστρακοειδή σε υπεράκτιες εκμεταλλεύσεις. Η Γαλλία έχει 
εμπορικές καλλιέργειες ανοικτής θάλασσας σε τρεις περιοχές (Μεσόγειο, Ακτή Ατλαντικού και 
Βόρεια Θάλασσα) ενώ το Βέλγιο διαθέτει τέσσερις περιοχές με μυδoκαλλιέργειες στη Βόρεια 
Θάλασσα. Πρόσφατη έκθεση της ομάδας εργασίας για τη θαλάσσια οστρακοκαλλιέργεια του 
Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES) παρέχει, μεταξύ άλλων, 
πληροφορίες για τις παραπάνω καλλιέργειες (ICES, 20117). 
 
Όσον αφορά στα στρείδια, στην Ευρώπη καλλιεργούνται δύο είδη. Η συντριπτική πλειοψηφία 
των καλλιεργειών (πάνω από 95%) αφορά στο στρείδι του Ειρηνικού  (Crassostrea gigas) και 
όχι στο τοπικό είδος (native species) στρειδιού (Ostrea edulis). Το πρώτο είναι το πιο 
διαδεδομένο όστρακο παγκοσμίως και η Ευρώπη είναι ο τέταρτος παγκόσμιος παραγωγός 

(118.132 τόνοι το 2009; Eurostat 20118). Η Γαλλία είναι ο κορυφαίος παραγωγός στρειδιών 

στην Ευρώπη (104.640 τόνοι το 2009; Eurostat 2011).  
 
Υπάρχουν τέσσερις βασικές μέθοδοι καλλιέργειας των στρειδιών ανάλογα με το περιβάλλον 

(μέγεθος παλίρροιας, βάθος νερού κ.λπ.) και τις τοπικές παραδόσεις (ΕΕ ΓΔ MARE9): σε 

υπερυψωμένες εξέδρες (μέσα σε θύλακες στερεωμένους πάνω σε εξέδρες οι οποίες 
τοποθετούνται στο έδαφος πάνω στην παλιρροιακή ζώνη), επάνω στον βυθό (τα στρείδια 
τοποθετούνται απευθείας πάνω στην παλιρροιακή ζώνη), σε βαθιά νερά (σε ελεγχόμενους 
χώρους (πάρκα) που μπορεί να βρίσκονται μέχρι 10 μέτρα βάθος), σε σχοινιά (πάνω σε 
σειρές σχοινιών όπως τα μύδια, μέθοδος που επιτρέπει την εκτροφή τους στην ανοιχτή 
θάλασσα). Καθώς τα σχοινιά είναι διαρκώς βυθισμένα στο νερό, τα στρείδια παχαίνουν 
ταχύτερα. Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για καλλιέργεια σε ύδατα χωρίς παλίρροια ή στην 
ανοιχτή θάλασσα. 
  
Άλλα είδη οστρακοκαλλιέργειας είναι η καλλιέργεια αχιβάδων, χτενιών και θαλάσσιων 
σαλιγκαριών. Τα δύο κύρια καλλιεργούμενα είδη αχιβάδων στην Ευρώπη είναι το Ruditapes 
decussatus (Linnaeus, 1758, ευρωπαϊκό ενδημικό είδος χάβαρο) και το Ruditapes 
philippinarum (Adams & Reeve, 1850,  κυδώνι της Ιαπωνίας ή αχιβάδα της Μανίλα). 
 
Στην καλλιέργεια αχιβάδων χρησιμοποιείται γόνος που παράγεται με φυσικό τρόπο στους 
χώρους παραγωγής ή σε εκκολαπτήρια. Ο γόνος εκτρέφεται με διάφορες μεθόδους μέχρι να 
μπορούν τα νεαρά άτομα να τοποθετηθούν στην παλιρροϊκή ζώνη ή στη λιμνοθάλασσα για να 
μεγαλώσουν. Οι τεχνικές καλλιέργειας των αχιβάδων είναι απλές, και περιλαμβάνουν τακτική 
συντήρηση του υποστρώματος, αποφυγή φυκών, αστερίων και άλλων θηρευτών, οξυγόνωση 
του υποστρώματος και διατήρηση κατάλληλης πυκνότητας πληθυσμού ώριμων και νεαρών 
ζώων.  
 

                                                 
7 ICES. 2011. Report of the Working Group on Marine Shellfish Culture (WGMASC), 5–8 April 2011, La 
Trinité-sur-Mer, France. ICES CM 2011/SSGHIE:08. 92 pp. 
8 Eurostat, 2011.  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database 
9 http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_en.htm 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database
http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_en.htm
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Η συγκομιδή γίνεται με διάφορους τρόπους με τα χέρια ή από σκάφη με τη χρήση ποικίλων 
εργαλείων συλλογής. Μηχανική συγκομιδή μπορεί να γίνει με μηχανήματα αναρρόφησης ή 
βυθοκόρησης: μηχάνημα εφοδιασμένο με πλευρικό ιμάντα το οποίο σκάβει και μαζεύει τις 
αχιβάδες από περιοχές με αμμώδη πυθμένα (FAO, 201110) 
 
 

 Εκκολαπτήρια για οστρακοειδή και γόνο μυδιών  
 
Μέθοδοι καλλιέργειας διθύρων σε εκκολαπτήριο είναι καλά αναπτυγμένες για τα στρείδια και 
τις αχιβάδες, αλλά δεν υπάρχουν εκκολαπτήρια για το κοινό μύδι στην Ευρώπη, αν και είναι 
τεχνικά εφικτή η ελεγχόμενη αναπαραγωγή και η επακόλουθη παραγωγή προνυμφών. Λίγα 
εκκολαπτήρια υπάρχουν εκτός Ευρώπης (σχέδιο Blue Seed11). 
 
Αρκετές πετυχημένες τεχνικές εκκόλαψης οστράκων έχουν αναπτυχθεί, οι οποίες παρέχουν 
πλεονεκτήματα έναντι της παραδοσιακής συλλογής γόνου για τον εφοδιασμό 
οστρακοκαλλιεργειών, κυρίως λόγω της επιλεκτικής αναπαραγωγή, αλλά και της τακτικής 
παροχής γόνου σε χαμηλή τιμή.  
 
Οι τεχνικές συλλογής γόνου για μυδοκαλλιέργεις περιλαμβάνουν τη συλλογή γόνου από 
φυσικές περιοχές με σχοινιά ή άλλα μέσα, την απόξεση του πυθμένα και την αποκόλληση 
γόνου από βράχια. 
 

 

 Θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια 
 

Η θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια διακρίνεται σε κατηγορίες ανάλογα με τη θέση του 
ιχθυοτροφείου, είτε στην παράκτια περιοχή είτε υπεράκτια.  
 
Υπεράκτια είναι η υδατοκαλλιέργεια που είναι εγκατεστημένη σε ανοιχτή θάλασσα, εκτίθεται 
σημαντικά στη δράση του ανέμου και των κυμάτων και απαιτεί συχνά εξοπλισμό και χρήση 
σκαφών για τη λειτουργία της κάτω από αντίξοες συνθήκες. Η απόσταση της καλλιέργειας από 
την ακτή ή από ένα ασφαλές λιμάνι αποτελεί συχνά, αλλά όχι πάντα, έναν παράγοντα 
κατηγοριοποίησης της.12 Ωστόσο δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός. Για παράδειγμα ο 
Holmer (201013) παρέχει κάποιες παραμέτρους οι οποίες μπορούν να φανούν χρήσιμες στον 
διαχωρισμό τριών τύπων υδατοκαλλιέργειας αναλόγως με την τοποθεσία στην οποία 
βρίσκονται. ( Πίνακας 1).  
 

                                                 
10 FAO 2011. Cultured Aquatic Species Information Programme. Ruditapes philippinarum. Cultured 
Aquatic Species Information Programme. Text by Goulletquer, P. In: FAO Fisheries and Aquaculture 
Department [online]. Rome. Updated 1 January 2005. [Cited 15 June 2011].  
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/en 
11 Τελική Έκθεση BLUE SEED 2008. Διαθέσιμη στο: 

http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf 
12 Evaluation of the promotion of Offshore Aquaculture Through a Technology Platform 
www.offshoreaqua.net). 
13 Holmer, M. 2010. Environmental issues of fish farming in offshore waters: perspectives, concerns and 
research needs. Aquacult Environ Interact Vol. 1: 57–70. 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/en
http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf
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Πίνακας 1. Ορισμός παράκτιας, πελαγική και υπεράκτιας καλλιέργειας με βάση τα φυσικά και 
υδροδυναμικά χαρακτηριστικά (Holmer, 2010). 
 

 Παράκτια καλλιέργεια Πελαγική καλιέργεια Υπεράκτια καλλιέργεια 
Φυσικά 
χαρακτηριστικά  

< 500 μ. από την ακτή 
< 10 μ. βάθος νερού 
Ορατή στους χρήστες 
των ακτών 

500 μ.-3 χλμ. από την ακτή 
10 ως 50 μ. βάθος νερού 
Ορατή από την ακτή 

> 3 χλμ. Από την ακτή 
> 50 μ. βάθος νερού 
Σε υφαλοκρηπίδα  
Μη ορατή από την ακτή 
 

Έκθεση  Κύματα < 1 μ. 
Τοπικούς ανέμους  
Tοπικά ρεύματα 
Ισχυρά παλιρροιακά 
ρεύματα 
Προστατευμένη 

Κύματα < 3 με 4 μ. 
Τοπικούς ανέμους  
Tοπικά ρεύματα 
Ασθενή παλιρροιακά 
ρεύματα 
Σχετικά προστατευμένη  

Κύματα ως και 5 μ. 
Ανέμους ωκεανού 
Κύματα ωκεανού 
Χωρίς παλιρροιακά 
ρεύματα 
Εκτεθειμένη 

 

Στις παράκτιες περιοχές υδατοκαλλιέργεια μπορεί να ασκείται και σε παράκτιες 
λιμνοθάλασσες ή σε χερσαίες λίμνες και δεξαμενές. Η υδατοκαλλιέργεια στη 
λιμνοθάλασσα αποτελεί παραδοσιακό παράκτιο σύστημα καλλιέργειας της Μεσογείου στο 
οποίο χρησιμοποιούνται οι παράκτιες λιμνοθάλασσες για τη συλλογή γόνου μεταναστευτικών 
ψαριών τα οποία στη συνέχεια εκτρέφονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Η εκτατική 
ιχθυοκαλλιέργεια ήταν παραδοσιακή δραστηριότητα σε περιοχές με λιμνοθάλασσες -διβάρια 
στην Ευρώπη. Εκεί επιτυγχάνονταν φυσική ελεύθερη συλλογή γόνου με την κατάλληλη 
διαχείριση του νερού εισροής από τις παλίρροιες. 
 
Τα τελευταία 50 χρόνια, οι μέθοδοι ιχθυοκαλλιέργειας εξελίχθηκαν, οδηγώντας σε σταδιακή 
εντατικοποίηση της παραγωγής, καθώς αυξήθηκε η παροχή τροφής στα ζώα και βελτιώθηκε η 
τεχνολογία διαχείριση των νερών. Μεγάλες υφάλμυρες περιοχές περιφράχθηκαν προκειμένου 
να αποτρέπεται η επιστροφή των ψαριών στη θάλασσα και αναπτύχθηκαν σύνθετα, μόνιμα 
συστήματα σύλληψης ψαριών και ιχθυοφράγματα αποτελούμενα από φράγματα στα κανάλια 
επικοινωνίας με τη θάλασσα προκειμένου να συλληφθούν ενήλικα ψάρια. Παρόλο που 
ορισμένα εκτατικά συστήματα εξαρτώνται από φυσικό γόνο, τα περισσότερα πλέον συστήματα 
βασίζονται σε αποθέματα γόνου από άλλες πηγές. 
 
Η ιχθυοκαλλιέργεια σε χερσαίες λίμνες προέκυψε από την εντατικοποίηση των 
καλλιεργειών στις λιμνοθάλασσες και τους αλμυρόβαλτους, όπου περιοχές χαμηλού 
υψόμετρου επωφελούνται της περιοδικής πλημμύρας την άνοιξη. Σύγχρονα συστήματα 
λιμνών χτίστηκαν πάνω από το ανώτατο όριο της παλίρροιας αλλά βασίζονται στην άντληση 
νερού. Τα συστήματα αυτά τείνουν να είναι ρηχά (π.χ. βάθος λίμνης 0,75 ως 1,5 μ.) και 
εκτεταμένα και αποτελούν μεγάλης έκτασης εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιούνται για παραγωγή 
ψαριών (π.χ. λαβράκι, τσιπούρα, γλώσσα, ιριδίζουσα πέστροφα) αλλά και γαρίδας και 
οστρακοειδών.  
 
Οι χερσαίες λίμνες αποτελούν το κύριο σύστημα παραγωγής για τα λαβράκια και τις τσιπούρες 
στην Πορτογαλία και στη νότια Ισπανία. Χαρακτηρίζονται από διαφορετικό βαθμό 
εντατικοποίησης εκτροφής και διαφορετικό μέγεθος λιμνών αλλά γενικά τα συστήματα αυτά 
είναι ημι-εντατικά και καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις, με λίμνες που κυμαίνονται από ένα έως 
αρκετά εκτάρια. Παρόλο που τα λαβράκια και οι τσιπούρες είναι τα κύρια είδη καλλιέργειας, 
στα συστήματα αυτά υπάρχει συνήθως φυσικό απόθεμα με άγριες προνύμφες άλλων  
ψαριών, όπως η γλώσσα της Σενεγάλης (έργο SEACASE14) και, σε πειραματική κλίμακα, η 
γλώσσα της Βόρειας Θάλασσας (έργο Zeeuwse Tong, Κάτω Χώρες). 
 
Η υδατοκαλλιέργεια στη χέρσο μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί  σε δεξαμενές οι οποίες 
τροφοδοτούνται με θαλασσινό νερό. Τα συστήματα χερσαίων δεξαμενών είναι εντατικά 

                                                 
14 http://www.seacase.org/casestudies6.html   http://www.seacase.org/casestudies2.html 

http://www.seacase.org/casestudies6.html
http://www.seacase.org/casestudies2.html
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συστήματα για την παραγωγή ψαριών υψηλής αξίας. Είναι συνήθως κλειστά συστήματα, οι 
εγκαταστάσεις τοποθετούνται εντός συγκεκριμένου χώρου και διαθέτουν φυσικά φίλτρα και 
αποχετεύσεις. Πολλά τέτοια συστήματα χρησιμοποιούν συστήματα ανακύκλωσης, ακόμη και 
τεχνητό θαλασσινό νερό, μειώνοντας την εισροή και την εκροή νερού προς και από την 
εγκατάσταση. Η πρόοδος στην τεχνολογία ανακύκλωσης προσφέρει νέες προοπτικέ και 
ερευνάται η χρήση τους σε καλλιέργειες διαφόρων ειδών ψαριών. Η δυνατότητα ελέγχου των 
παραμέτρων του νερού, κυρίως της θερμοκρασίας, απαλλάσσει την υδατοκαλλιέργειας από 
κλιματικούς περιορισμούς. Έτσι, με τη χρήση αυτής της τεχνικής, το καλκάνι, το λαβράκι και η 
τσιπούρα καλλιεργούνται και στη βόρεια Ευρώπη. 
 
Άλλα θαλάσσια συστήματα υδατοκαλλιέργειας εκτρέφουν τα ψάρια εντός μεγάλων κλωβών 
από δίχτυα, οι οποίοι είναι αγκυροβολημένοι στον πυθμένα ενώ με τη βοήθεια ορθογώνιου ή 
κυκλικού πλωτού πλαισίου κρατούνται στην επιφάνεια. Σε θαλάσσιους κλωβούς εκτρέφονται 
κυρίως ψάρια, όπως ο σολομός, το λαβράκι, η τσιπούρα, και σε μικρότερο βαθμό η πέστροφα, 
σε παράκτια και βαθιά νερά. Πρόκειται για ένα σύστημα «ανοικτό» και αυτό τα κάνει ευάλωτο 
σε εξωτερικές επιπτώσεις (πχ, επεισόδια ρύπανσης ή φυσικές επιπτώσεις). Επιπλέον, 
επηρεάζει το γειτονικό περιβάλλον καθώς εκεί διαφεύγουν ζώα και απόβλητα από την  
ιχθυοκαλλιέργεια.  
 
Στην ΕΕ, στην παραγωγή εκκολαπτηρίων για θαλάσσια είδη ιχθύων κυριαρχεί η εμπορική 
παραγωγή λαυρακιού και τσιπούρας στην Ελλάδα. Άλλες χώρες παραγωγοί για τα είδη αυτά 
είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Γαλλία. Τα εμπορικά εκκολαπτήρια στην Ευρώπη 
παράγουν επίσης κι άλλα είδη υδατοκαλλιέργειας όπως το καλκάνι, η γλώσσα κτλ. 
 
 
1.2.2  Yδατοκαλλιέργεια σε γλυκά  νερά 
 
Διάφορα συστήματα παραγωγής ψαριών γλυκού νερού διακρίνονται στην ΕΕ ανάλογα με την 
στην ένταση της δραστηριότητας, το σύστημα διαχείρισης των υδάτων και τα καλλιεργούμενα 
είδη. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν μερικές αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των  συστημάτων 
παραγωγής ψαριών γλυκού νερού (Sustainaqua, 200915). 
 
Ανάλογα με το σύστημα διαχείρισης των υδάτων, όπως και στις θαλάσσιες καλλιέργειες, 
μπορεί κανείς να διακρίνει συστήματα ιχθυοκαλλιέργειας σε μικρές λίμνες (ponds), συστήματα 
συνεχούς ροής ή ανακύκλωσης νερού και καλλιέργεια σε κλωβούς σε λίμνες γλυκού νερού και 
ποτάμια. Απαντώνται επίσης μικτά συστήματα στα οποία συνδυάζονται δύο τύποι, ένα 
εντατικό και ένα εκτατικό όπου το νερό από το εντατικό σύστημα συλλέγεται και επιστρέφει 
στην εκτατική εκτροφή.  
 
Η παραγωγή ψαριών γλυκού νερού σε μικρές λίμνες συχνά θεωρείται η παλαιότερη 
ιχθυοκαλλιέργεια στην Ευρώπη και χρονολογείται από τον Μεσαίωνα. Μια τυπική μικρή 
υδατοσυλλογή ψαριών είναι ένα χωμάτινο ανάχωμα μέσα στο οποίο τα ψάρια ζουν σε 
περιβάλλον παρόμοιο με το φυσικό τους, τρέφονται με φυσική τροφή που αναπτύσσεται μέσα 
στη λίμνη από το φως του ηλίου και τα θρεπτικά συστατικά της λίμνης. Στις περισσότερες 
χώρες, στο εγκεκριμένο σύστημα η παραγωγή ψαριών είναι εκτατική ή ημι-εντατική (με 
συμπληρωματική παροχή τροφής).  
 
Στα παραδοσιακά συστήματα υδατοκαλλιέργειας συνεχούς ροής, το νερό διέρχεται από το 
σύστημα μόνο μία φορά και μετά εκβάλει στο υδάτινο περιβάλλον. Το νερό ρέοντας μέσα στην 
καλλιέργεια παρέχει οξυγόνο στα ψάρια ενώ μεταφέρει τα διαλυμένα και αιωρούμενα 
απόβλητα εκτός συστήματος. Το νερό λαμβάνεται από τον ποταμό, κυκλοφορεί μέσα στην 

                                                 
15 SustainAqua – Integrated approach for a sustainable and healthy freshwater aquaculture” (2009). 

SustainAqua handbook – A handbook for sustainable aquaculture 
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καλλιέργεια και στη συνέχεια υποβάλλεται σε επεξεργασία καθαρισμού πριν αποδοθεί 
κατάντη. Το νερό στη καλλιέργεια ανανεώνεται τουλάχιστον μια φορά την ημέρα. Η πιο 
διαδεδομένη καλλιέργεια αυτού του συστήματος σε όλη την Ευρώπη είναι η πεστροφο- 
καλλιέργεια. Η ιριδίζουσα πέστροφα (Oncorhynchus mykiss) κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή 
παραγωγή πέστροφας  (σχεδόν το 95% της ολικής). Κύριοι παραγωγοί είναι η Ιταλία, η 
Γαλλία, μετά η Δανία, η Γερμανία κι η Ισπανία. Στα περισσότερα Κράτη Μέλη της ΕΕ οι 
πεστροφο-καλλιέργειες γίνονται κοντά σε ποτάμια χρησιμοποιώντας δεξαμενές ή μικρές λίμνες 
από σκυρόδεμα. Χρησιμοποιούνται επίσης κλωβοί σε λίμνες.  
 
Τα Συστήματα Υδατοκαλλιέργειας με επανακυκλοφορία (Reciculation Aquaculture 
Systems – RAS) είναι χερσαία συστήματα στα οποία το νερό επαναχρησιμοποιείται μετά από 
μηχανική, χημική και βιολογική επεξεργασία. Τα RAS παρουσιάζουν  πλεονεκτήματα σε 
σύγκριση με τα άλλα συστήματα, όπως: εξοικονόμηση νερού, αυστηρό έλεγχο της ποιότητας 
των υδάτων, υψηλά επίπεδα βιοασφάλειας και πιο εύκολο χειρισμό των παραγόμενων 
αποβλήτων. Ωστόσο έχουν υψηλότερο κόστος επένδυσης καθώς και λειτουργικό κόστος 
συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κατανάλωσης ενέργειας. Τα RAS χρησιμοποιούνται 
ακόμα σε ένα μικρό μέρος της ευρωπαϊκής παραγωγής και είναι πιο διαδεδομένα στην 
Ολλανδία και τη Δανία. Τα είδη ψαριών γλυκού νερού που παράγονται με συστήματα RAS 
είναι κυρίως το χέλι, η πέστροφα και το γατόψαρο ενώ ήδη χρησιμοποιείται και στην 
παραγωγή άλλων ειδών.   
 
Οι καλλιέργειες κλωβούς σε λίμνες και ποτάμια παρουσιάζει περιορισμένες, αλλά 
σημαντικές δυνατότητες για την υδατοκαλλιέργεια γλυκού νερού σε ορισμένα υδάτινα σώματα. 
 
Πίνακας 2. Σημαντικά είδη υδατοκαλλιέργειαςγλυκού νερού στην ΕΕ 
 

Κοινή ονομασία Λατινική ονομασία Βασικές χώρες παραγωγής ΕΕ 
Πέστροφα Oncorhynchus mykiss Ιταλία, Γαλλία, Δανία, Ισπανία, Γερμανία 
Γριβάδι Cyprinus carpio Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, 

Σλοβακία 
Οξύρρυγχος Acipenser Baerii,  

A. gueldenstaedtii, A. naccarii 
Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Γερμανία 

Χέλι Anguilla Anguilla Ολλανδία, Δανία, Ιταλία 
 

 
1.2.3  Ολοκληρωμένη υδατοκαλλιέργεια 
 
Στην επιστημονική βιβλιογραφία ο όρος χρησιμοποιείται για διάφορες μορφές 
υδατοκαλλιέργειας στις οποίες περιλαμβάνονται η πολυκαλλιέργεια, η πολυτροφική 
υδατοκαλλιέργεια και η ολοκληρωμένη υδατοκαλλιέργεια σε συνδυασμό με άλλες 
δραστηριότητες, όπως η γεωργία, κτλ. Ως «ολοκληρωμένη» υδατοκαλλιέργεια νοείται:   
 Η εκτροφή διαφόρων ειδών στην ίδια μονάδα παραγωγής 
 Η εκτροφή ενός είδους κατάντη της εκτροφής άλλου (ΔΣΕΘ, 200516). 
 
Η ολοκληρωμένη πολύ-τροφική υδατοκαλλιέργεια (ΟΠΤΥ στα αγγλικά Integrated Multi-Trophic 
Aquaculture IMTA) περιλαμβάνει οργανισμούς από διαφορετικά τροφικά επίπεδα του 
οικοσυστήματος (π.χ. ψάρια, οστρακοειδή, φύκια), έτσι ώστε τα υποπροϊόντα του ενός να 
αποτελούν εισροές του  άλλου (Szeremeta κ.ά., 201017).  
 

                                                 
16 ICES2005. Report of the Working Group on Environmental Interactions of Mariculture (WGEIM), 11–
15 April 2005, Ottawa, Canada. CM 2005/F:04. 112 σελ. Διαθέσιμο στο:   
http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf 
17Szeremeta, A., Winkler, L., Blake, F., Lembo, P (eds). 2010. Organic aquaculture. ΕΕRegulations 
(EC) 834/2007, (EC) 889/2008, (EC) 710/2009 - Background, Assessment, Interpretation. IFOAM 
ΕΕGroup / CIHEAM - IAMB Bari. http://www.ifoam-eu.org/positions/publications/aquaculture/ 

http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf
http://www.ifoam-eu.org/positions/publications/aquaculture/
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Τέτοια συστήματα ανακυκλώνουν τις θρεπτικές ουσίες που αποτελούν απόβλητα ειδών που 
βρίσκονται ψηλά στην τροφική αλυσίδα για την εκτροφή άλλων ειδών με εμπορική αξία  που 
βρίσκονται πιο χαμηλά στην τροφική αλυσίδα (Troell κ.ά., 2009). Στις ΟΠΤΥ μειώνονται οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις άμεσα με την πρόσληψη των διαλυμένων θρεπτικών συστατικών 
από τους πρωτογενείς παραγωγούς (π.χ. μακροφύκη), των αιωρούμενων σωματιδίων από 
τους οργανισμούς που τρέφονται με φιλτράρισμα (π.χ. μύδια) απομακρύνοντας έτσι τα 
θρεπτικά συστατικά από την περιοχή (Holmer 2010). Τα δίθυρα μαλάκια φιλτράρουν τα φύκια 
και τα οργανικά σωματίδια από το νερό καθώς τρέφονται. Για παράδειγμα, τα μύδια που 
τρέφονται φιλτράροντας το νερό, δρουν ως φυσικά φίλτρα απομάκρυνσης για τα θρεπτικά και 
το  φυτοπλαγκτόν. Αν έχει αναπτυχθεί φυτοπλαγκτόν λόγω του αζώτου και του φωσφόρου 
που προέρχεται από τους κλωβούς ή τα απόβλητα δεξαμενών η καλλιέργεια οστρακοειδών 
μπορεί να απομακρύνει κάποια από αυτά τα θρεπτικά συστατικά. 
 
Έτσι τα μαλάκια μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα των υδάτων των 
παράκτιων περιοχών και είναι κατάλληλα για πολυκαλλιέργεια (συμπαραγωγή με άλλους 
οργανισμούς). Κάποιες χώρες έχουν ήδη δρομολογήσει ολοκληρωμένα πιλοτικά σχέδια 
υδατοκαλλιέργειας18. 
 
  

                                                 
18 Για παράδειγμα: στην Ισπανία η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Υδατοκαλλιέργεια 

(JACUMAR στα Ισπανικά) ξεκίνησε ένα έργο “Integrated Aquaculture: Pilot experience for multi-trophic 
aquaculture development". Το έργο αφορά στην πιλοτική ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων 
καλλιέργειας σε χερσαίες και υπεράκτιες περιοχές προκειμένου να διερευνηθεί αν αυτά βελτιώνουν την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, προσφέροντάς οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.  Με 
επιτυχία καλλιεργήθηκαν αχιβάδες κατάντη ενός ιχθυοτροφείου (JACUMAR 2011). 
http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101;   
http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/ 

http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101#_blank
http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/


 16 Οδηγός  για δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του Δικτύου Natura 2000  

2. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ 

NATURA 2000 
 
 
 
 
 
 

 Το Δίκτυο Natura 2000 στοχεύει στην προστασία σπάνιων και απειλούμενων οικοτόπων και ειδών 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Όμως δεν είναι ένα σύστημα αυστηρά προστατευόμενων περιοχών 
όπου αποκλείονται οι  ανθρώπινες δραστηριότητες. Στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι, εντός των 
τόπων Natura 2000, οι ανθρώπινες δραστηριότητες υλοποιούνται με τρόπο που επιτρέπει την 
επίτευξη των στόχων διατήρησης κάθε τόπου. 

 

 Εντός των τόπων Natura 2000, τα Κράτη Μέλη πρέπει: 1) να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 
διατήρησης που να ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των προστατευόμενων οικοτόπων 
και των ειδών που είναι παρόντα σε αυτούς και 2) να αποφεύγουν επιζήμιες δραστηριότητες που θα 
μπορούσαν να διαταράξουν σε σημαντικό βαθμό αυτά τα είδη ή να υποβαθμίσουν τα ενδιαιτήματα 
των προστατευόμενων ειδών ή τους οικοτόπους. 

 

 Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα παραδείγματα αμοιβαία επωφελούς συνύπαρξης της  
υδατοκαλλιέργειας με τόπους Natura 2000. Σε πολλούς από αυτούς τους τόπους, η 
‘υδατοκαλλιέργεια’ ασκείται με παραδοσιακό τρόπο και θεωρείται συμβατή ή έχει προσαρμόσει την 
λειτουργία της στις ανάγκες διατήρησης των τόπων.  

 

 Επιπρόσθετα της προστασίας των σημαντικότερων τόπων μέσω του δικτύου Natura 2000, οι δύο 
Οδηγίες απαιτούν από το Κράτη Μέλη να καθιερώσουν ένα γενικό σύστημα προστασίας για όλα τα 
είδη άγριων πτηνών που ζουν στην ΕΕ, καθώς και για τα είδη του Παραρτήματος IV της Οδηγίας των 
Οικοτόπων. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν τόσο εντός όσο και εκτός των προστατευόμενων περιοχών. 

 
 
2.1  Η πολιτική της ΕΕ για την προστασία της βιοποικιλότητας 
 
Η Στρατηγική Προστασίας της Βιοποικιλότητας της ΕΕ ως το 202019, που δημοσιεύθηκε τον 
Μάιο του 2011, αποσκοπεί στην αντιστροφή απώλειας της βιοποικιλότητας και στην 
επιτάχυνση της μετάβασης της ΕΕ προς μια αποδοτική από πλευράς πόρων και πράσινη 
οικονομία. Περιλαμβάνει έξι αμοιβαία υποστηριζόμενους και αλληλεξαρτώμενους στόχους. Οι 
συγκεκριμένες δράσεις καθορίζονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης. Η πλήρης εφαρμογή 
των Οδηγιών των Οικοτόπων και των Πτηνών είναι στο επίκεντρο του Στόχου 1. Σε σχέση με 
τη βιώσιμη χρήση των αλιευτικών πόρων, η στρατηγική αναφέρει, στο πλαίσιο της δράσης 
14β), ότι "η Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη θα υποστηρίξουν την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 
για την Θαλάσσια Στρατηγική, με την παροχή οικονομικών κινήτρων μέσω των μελλοντικών 
χρηματοδοτικών εργαλείων για την αλιεία και την θαλάσσια πολιτική για τις θαλάσσιες 
προστατευόμενες περιοχές (περιλαμβανόμενων των τόπων Natura 2000 και εκείνων που 
θεσπίζονται βάσει διεθνών ή περιφερειακών συμφωνιών)”. 

2.2  Οι Οδηγίες των Οικοτόπων και των Πτηνών 

 
Η Οδηγία των Οικοτόπων 92/43/EΕΚ, μαζί με την Οδηγία των Πτηνών 2009/147/ΕΚ20, 
αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της πολιτικής διατήρησης της φύσης της ΕΕ. Έχουν 
δυο κύριους στόχους:  

                                                 
19 COM(2011) 244 final. Our life insurance, our natural capital: an ΕΕ biodiversity strategy to 2020. SEC 

(2011) 540 final. SEC (2011) 541 final. 
20 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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Τι σημαίνει πρακτικά ο όρος "ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης"; 

Ο απώτερος στόχος της Οδηγίας των Οικοτόπων είναι να διασφαλίσει ότι τα είδη και οι οικότοποι που 
καλύπτει θα φθάσουν σε αυτό που ονομάζεται “ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης” και ότι η μακροχρόνια 
επιβίωσή τους θα θεωρείται ασφαλής σε ολόκληρη την έκταση φυσικής κατανομής τους εντός της 
Ευρώπης. 

Στην περίπτωση ενός είδους που καλύπτεται από την Οδηγία (άρθρο 1 (i)), αυτό σημαίνει ότι: 

- οι πληθυσμοί του διατηρούνται μακροπρόθεσμα και δεν εμφανίζουν πλέον ενδείξεις συνεχιζόμενης 
μείωσης· 

- η φυσική του κατανομή δεν συρρικνώνεται· 

- υπάρχουν σήμερα, και πιθανά θα συνεχίσουν να υπάρχουν, επαρκούς μεγέθους κατάλληλοι βιότοποι 
για τη διατήρηση των πληθυσμών του σε μακροπρόθεσμη βάση. 

Στην περίπτωση  ενός οικοτόπου, η ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης (αναφ. άρθρο 1 (e)) επιτυγχάνεται 
όταν: 

- η φυσική του κατανομή και οι εκτάσεις που καλύπτει εντός αυτής είναι σταθερές ή  αυξανόμενες και  

- η απαραίτητη για την μακροχρόνια διατήρησή του δομή και λειτουργία του οικοτόπου υφίσταταιμ και 
μείναι πιθανόν ότιμ θα συνεχίσει να υφίσταται στο προσεχές μέλλον· 

-  η κατάσταση διατήρησης των αντιπροσωπευτικών ειδών που διαβιούν σε αυτούς τους οικοτόπους 
είναι επίσης ευνοϊκή. 

 

 την προστασία των σπάνιων και απειλούμενων ειδών σε ολόκληρο το εύρος της φυσικής  
τους εξάπλωσης εντός της ΕΕ, μέσω μιας σειράς προστατευτικών διατάξεων για τα είδη· 

 την διατήρηση των πλέον σημαντικών περιοχών για έναν αριθμό σπάνιων και 
απειλούμενων ειδών και οικοτόπων, μέσω της θεσμοθέτησης και διαχείρισης των τόπων 
του δικτύου Natura 2000. 

 

 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δύο Οδηγίες δεν καλύπτουν όλα τα είδη φυτών και ζώων της 
Ευρώπης (δηλαδή το σύνολο της βιοποικιλότητας της ΕΕ). Αντιθέτως, εστιάζουν σε ένα 
υποσύνολο περίπου 1,500 (από τα περίπου 100,000 ή περισσότερα ευρωπαϊκά είδη), τα 
οποία είναι τόσο σπάνια ή απειλούμενα ώστε να χρειάζονται προστασία για να αποτραπεί η 
εξαφάνισή τους. Συχνά αυτά αναφέρονται ως είδη ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή σημασίας. Οι 
Οδηγίες αυτές προστατεύουν περίπου 230 ‘τύπους οικοτόπων’ (μεταξύ αυτών θαλάσσιους και 
παράκτιους οικοτόπους, οικοτόπους γλυκών υδάτων, υγροτόπους, κλπ), που έχουν 
ευρωπαϊκή σημασία. 
 
Το 2007 τα Κράτη Μέλη έκαναν για πρώτη φορά εθνικές αναφορές για την κατάσταση 
διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών που καλύπτονται από την Οδηγία των Οικοτόπων. 
Με βάση τις αναφορές αυτές, η Επιτροπή συνέταξε μια ενοποιημένη έκθεση για την 
κατάσταση διατήρησης κάθε είδους και οικοτόπου σε επίπεδο βιογεωγραφικής περιοχής και 
σε επίπεδο ΕΕ. Αυτές οι αναφορές παρέχουν χρήσιμες συναφείς πληροφορίες21. 
  

                                                 
21 Όλες οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες στο: http://biodiversity.eionet.europa.eu/Άρθρο17 και στο  
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge /rep_habitats/index_en.htm 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge%20/rep_habitats/index_en.htm
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Εικόνα 4. Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης κάποιων ομάδων οικοτόπων που σχετίζονται 
με την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας (ο αριθμός εντός παρενθέσεων αναφέρεται στον αριθμό 
αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν για κάθε ομάδα) (από ΕΕ 200922). 

 

 
 
 
 

█   Ευνοϊκή █   Άγνωστη █   Δυσμενής-ακατάλληλη  █    Δυσμενής -κακή 

 
 
2.3  Το Δίκτυο Natura 2000 
 
 Στο επίκεντρο των δύο Οδηγιών 
για το Φυσικό περιβάλλον 
βρίσκεται η δημιουργία του 
Δικτύου Natura 2000, όπου 
εντάσσονται τόποι που έχουν 
χαρακτηριστεί για είδη και 
οικοτόπους ευρωπαϊκής 
σημασίας, που περιλαμβάνονται 
στα αντίστοιχα παραρτήματα. 
Σήμερα το Δίκτυο Natura 2000 
περιλαμβάνει >26.000 23 τόπους. 
Καλύπτουν το 18% της έκτασης 
στην ΕΕ-27 με πρόσθετες 
θαλάσσιες περιοχές24. 
 
 

Κάθε τόπος του δικτύου συμβάλλει στη διαδικασία αυτή θέτοντας στόχους διατήρησης και 
εφαρμόζοντας τα απαιτούμενα μέτρα διατήρησης για την επίτευξή τους. Αυτοί οι στόχοι 
διαμορφώνονται με βάση την κατάσταση και τις οικολογικές απαιτήσεις των προστατευομένων 
ειδών και οικοτόπων που υπάρχουν στον συγκεκριμένο τόπο (λεπτομερώς βλ. Κεφάλαιο 5). 
  

                                                 
22 COM(2009)358 final. Report from the Commission to the Council and the European Parliament - 
Composite Report on the Conservation Status of Habitat Types and Species as required under Article 
17 of the Habitats Directive. Διαθέσιμο στο: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:EN:PDF 
23 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm 
24 Λόγω αλληλεπικάλυψης μεταξύ ΖΕΠ και ΤΚΣ, τα αριθμητικά στοιχεία δεν είναι σωρευτικά. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm
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Εικόνα 5: Κατανομή των τόπων του δικτύου Natura 2000 στην ΕΕ-27. 

 
 
Το Δίκτυο Natura 2000 δεν είναι δεν είναι ένα σύστημα αυστηρά προστατευόμενων φυσικών 
περιοχών όπου αποκλείονται οι  ανθρώπινες δραστηριότητες. Αντιθέτως, υποστηρίζει την 
βιώσιμη ανάπτυξη. Σκοπός του είναι να διασφαλίσει ότι, εντός των τόπων Natura 2000, οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες υλοποιούνται με τρόπο που επιτρέπει την επίτευξη των στόχων 
διατήρησης του κάθε τόπου (που διαμορφώνονται με βάση τα είδη και τους οικοτόπους 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που υποστηρίζει). 
 
Το Άρθρο 6 Της Οδηγίας των Οικοτόπων καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε  
κάθε τόπο Natura 2000. Συγκεκριμένα τα Κράτη Μέλη πρέπει: 
 να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα διατήρησης, ανταποκρινόμενα στις οικολογικές απαιτήσεις 

των παρόντων προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων (Άρθρο 6.1). 
 να αποφεύγουν αναπτυξιακές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να διαταράξουν σε 

σημαντικό βαθμό αυτά τα είδη ή να υποβαθμίσουν τους προστατευόμενους οικοτόπους 
(Άρθρο 6.2). 

 
Για να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων για τα ενδεδειγμένα μέτρα διατήρησης για κάθε τόπο 
Natura 2000, η Οδηγία των Οικοτόπων ενθαρρύνει την εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης. Αυτά 
μπορούν να εκπονούνται ειδικά για τον εκάστοτε τόπο ή να ενσωματώνονται σε άλλα σχέδια 
χωρικής ανάπτυξης. 
 
Ενώ οι παράγραφοι (1) και (2) του Άρθρου 6 της Οδηγίας των Οικοτόπων αφορούν στην 
καθημερινή διαχείριση και προστασία των τόπων Natura 2000, οι παράγραφοι (3) και (4) 
προσδιορίζουν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται κατά τον σχεδιασμό αναπτυξιακών 
σχεδίων και έργων που μπορεί να επηρεάσουν έναν τόπο Natura 200025. Αυτή η διαδικασία 
περιλαμβάνει σειρά διαδοχικών σταδίων που εξετάζονται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 5. Κάθε 
τόπος Natura 2000 είναι μοναδικός και πρέπει να εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση, ιδίως 

                                                 
25 Αυτό ισχύει για τις ΤΚΣ, τις ΕΖΔ και τις ΖΕΠ, δεν αφορά μόνο σχέδια/έργα εντός τόπων Natura 2000, 
αλλά και εκείνα εκτός που μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στη διατήρηση ειδών/οικοτόπων εντός 
ενός τόπου. Π.χ. ένα φράγμα κατασκευασμένο στα ανάντη ποταμού που θα μπορούσε να μεταβάλλει ή 
σταματήσει την πλημμυρική δίαιτα ενός υγροτόπου και να επηρεάσει αρνητικά τα πτηνά εντός μιας 
κατάντη ΖΕΠ. 
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σε ότι  αφορά την εκπόνηση Δέουσας Εκτίμησης, βάσει του Άρθρου 6 της Οδηγίας των 
Οικοτόπων. 
 
Εκτός από την υποχρέωση συμπερίληψης των πλέον σημαντικών τόπων στο Δίκτυο Natura 
2000, το Άρθρο 10 της Οδηγίας των Οικοτόπων απαιτεί από τα Κράτη Μέλη να βελτιώσουν 
την οικολογική συνοχή του δικτύου στον ευρύτερο φυσικό χώρο, διατηρώντας και όπου είναι 
απαραίτητο αναπτύσσοντας στοιχεία του τοπίου σημαντικά για την αυτοφυή χλωρίδα και την 
άγρια πανίδα, όπως οι οικολογικοί διάδρομοι αλλά και οικολογικές νησίδες που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται από τα είδη κατά τη μετανάστευσή ή τη διασπορά τους. 
 
 
2.4.  Οι δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας στους τόπους Natura 2000 
 
Οι δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας πραγματοποιούνται σε πολλούς τόπους Natura 2000. 
Από μια πρώτη ανάλυση26 των υφιστάμενων δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας εντός του 
δικτύου, όπως αναφέρθηκαν από τα Κράτη Μέλη, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που 
συλλέχθηκαν από τη βάση δεδομένων του Natura 2000, προκύπτει ότι πάνω από το 5% των 
τόπων του δικτύου φιλοξενούσαν δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας κατά την περίοδο 
ένταξης τους, δηλαδή τουλάχιστον 1,200 ΖΕΠ και ΤΚΣ27. Επί της ουσίας, πολλοί από τους 
τόπους αυτούς εντάχθηκαν στο δίκτυο επειδή η δραστηριότητα της ιχθυοκαλλιέργειας 
συνέβαλλε στη διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων (π.χ. υδατοσυλλογές) για τα είδη 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Σημαντικός αριθμός αυτών των τόπων έχουν το σύνολο της 
έκτασής τους καλυμμένο από υδατοκαλλιέργειες και περιλαμβάνουν φυσικές ή τεχνητές 
υδατοσυλλογές, λίμνες ή λιμνοθάλασσες. 
  
Υπάρχουν ενδιαφέροντα παραδείγματα αμοιβαία επωφελούς συνύπαρξης υδατοκαλλιέργειας 
με τόπους του δικτύου Natura 2000 (βλ. 3.6). Σε πολλούς από αυτούς τους τόπους, η 
υδατοκαλλιέργεια ασκείται με παραδοσιακό τρόπο και θεωρείται συμβατή δραστηριότητα ή 
έχει προσαρμόσει την λειτουργία της στις απαιτήσεις διατήρησης του τόπου. Κάποια 
ενδιαφέροντα παραδείγματα εντοπίζονται στη Ν.Ευρώπη για παράκτια υδατοκαλλιέργεια, και 
στην Κ.Ευρώπη για υδατοκαλλιέργεια γλυκού νερού. Υπάρχουν πολλές ευρύτερα γνωστές 
στην ΕΕ περιοχές του δικτύου Natura 2000, όπου η υδατοκαλλιέργεια ασκείται με βιώσιμες 
πρακτικές, όπως η Θάλασσα Wadden στην Ολλανδία, το Arcachon στην Γαλλία, το Sado 
Estuary στην Πορτογαλία, το Εθνικό Πάρκο Doñana στην Ισπανία, οι οστρακοκαλλιέργειες 
στην Αγγλία και στην Ουαλία, καθώς και διάφορες λίμνες της Σκωτίας. 
 
 
2.5  Οδηγός για το δίκτυο Natura 2000 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει διάφορα έγγραφα κατευθύνσεων σχετικά με την 
σύσταση και διαχείριση του Δικτύου Natura 2000, τα οποία έχουν συνάφεια με την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων  υδατοκαλλιέργειας. Περιλαμβάνουν ερμηνεία των διατάξεων του Άρθρου 6 
της Οδηγίας των Οικοτόπων για τη διαχείριση των τόπων Natura 2000, μεθοδολογικές 
κατευθύνσεις για την εκτίμηση σχεδίων κι έργων που επηρεάζουν σημαντικά τους τόπους 
Natura 200028, κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία του Δικτύου Natura 2000 στο 
θαλάσσιο περιβάλλον29, καθώς και μια σειρά από καλές πρακτικές30. 
 

                                                 
26 Η ανάλυση αυτή έγινε με τη χρήση δεδομένων Natura 2000 από τη ΓΔ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Μάιος 2011). Αυτό το σύνολο δεδομένων περιέχει 26124 τοποθεσίες Natura 2000 (ΤΚΣ και ΖΕΠ). 
27 Η βάση δεδομένων Natura 2000 παρέχει πληροφορίες για το δίκτυο και τις δραστηριότητές του  (π.χ. 
η υδατοκαλλιέργεια): http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-2000 
28 Δείτε: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm   
29 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm 
30 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
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Άλλες σχετικές κατευθύνσεις είναι διαθέσιμες σε εθνικό επίπεδο για την διαχείριση των τόπων 
Natura 2000 και την διατήρηση / διαχείριση ειδών και οικοτόπων που προστατεύονται από τις 
Οδηγίες για τη Φύση31. Μια συλλογή από χρήσιμες πληροφορίες για τον σκοπό του παρόντος 
εγγράφου καθοδήγησης παρέχεται στο Παράρτημα 2. 
 

 

2.6  Άλλες σημαντικές σχετικές διατάξεις 
 
Επιπροσθέτως του δικτύου Natura 2000, οι δύο Οδηγίες προβλέπουν ένα γενικό σύστημα 
προστασίας, τόσο εντός όσο κι εκτός των τόπων Natura 2000, για όλα τα είδη πτηνών που 
ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στην ΕΕ (Οδηγία Πτηνών, Άρθρο 5), καθώς και για 
φυτικά και ζωικά είδη που  περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας των Οικοτόπων 
(Άρθρο 1232 και 13) βλ. Παράρτημα 1.  
 
Ακόμη, κατά τον σχεδιασμό ή τη διαχείριση των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Οδηγίας Πλαίσιο για τους 
Υδάτινους Πόρους 2000/60/ΕΚ, καθώς και της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική 
2008/56/ΕΚ. Οι σχετικές διατάξεις ισχύουν τόσο εντός όσο και εκτός των τόπων Natura 2000 
και όπως οι Οδηγίες για ΕΠΕ και για ΣΠΕ συνοψίζονται στο Παράρτημα 1. 

                                                 
31 Ο ιστότοπος της Κοινής Επιτροπής Διατήρησης της Φύσης (JNCC) παρέχει πληροφορίες για τους 

θαλάσσιους οικοτόπους και τα είδη, καθώς και τις ΕΖΔ και ΖΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στον ιστότοπο 
της Φυσικής Κληρονομιάς της Σκωτίας υπάρχει διαδραστικός χάρτης που προσδιορίζει την τοποθεσία 
της Σκωτίας στο Natura 2000 και συμβουλεύει για τη διαχείριση της ΕΖΔ. Ο Οδηγός δικτύου Natura 
2000 και υδατοκαλλιέργειας δημοσιευμένος στην Γαλλία (Référentiel pour la gestion dans les sites 
Natura 2000 en mer -Les cultures marines) βοηθά στη διαχείριση της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας. 
32 Δείτε το έγγραφο καθοδήγησης για αυστηρή προστασία των ζώων κοινοτικού ενδιαφέροντος: Οδηγίες  
Ενδιαιτημάτων http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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3. ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ  

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ 
 
 
 
 
 
 

 Οι επιπτώσεις των διαφόρων συστημάτων υδατοκαλλιέργειας εξαρτώνται από διάφορους 
παράγοντες, όπως οι υδρογραφικές συνθήκες της τοποθεσίας, του είδους των οργανισμών της 
καλλιέργειας και της μεθόδου παραγωγής, των διαχειριστικών πρακτικών, κλπ. Όλοι αυτοί οι 
παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση ενδεχόμενων κινδύνων. 

 

 Τα διάφορα συστήματα υδατοκαλλιέργειας μπορούν να επιδράσουν διαφορετικά και να προκαλέσουν 
ποικίλες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον,  που μπορεί να περιλαμβάνουν την απώλεια ή 
αλλοίωση οικοτόπων, διαταραχές και εκτόπιση των ειδών καθώς κι αλλαγές στις τοπικές 
βιοκοινότητες.Ωστόσο, ορισμένα συστήματα υδατοκαλλιέργειας ενδέχεται να έχουν θετικές 
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα ενός τόπου. 

 

 Η ευαισθησία και η ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων, και η αφομοιωτική ικανότητα του 
περιβάλλοντος είναι καθοριστικής σημασίας για τον προσδιορισμό του μεγέθους και της σημασίας 
των επιπτώσεων. 

 

 Η ορθή χωροθέτηση είναι συχνά ο σημαντικότερος παράγοντας για την πρόληψη και τον περιορισμό 
των πιθανών επιπτώσεων της υδατοκαλλιέργειας, μαζί με την εφαρμογή ορθών διαχειριστικών 
πρακτικών και κατάλληλων  μέτρων άμβλυνσης, καλά γνωστών σήμερα, για τις σημαντικότερες 
πιέσεις στα διάφορα συστήματα υδατοκαλλιέργειας. 

 

 
 
3.1  Η ανάγκη για μια προσέγγιση κατά περίπτωση - σχετικοί παράγοντες 
 
Όλοι οι τύποι καλλιέργειας αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και η υδατοκαλλιέργεια δεν 
αποτελεί εξαίρεση. Οι δυνητικές επιπτώσεις των διαφόρων συστημάτων υδατοκαλλιέργειας  
περιγράφονται ευρέως στην επιστημονική και τεχνική βιβλιογραφία. Οι επιπτώσεις αυτές 
σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την τοποθεσία και εξαρτώνται από τις συνθήκες 
περιβάλλοντος και εκτροφής. Οι πιθανοί κίνδυνοι πρέπει να αξιολογούνται συνυπολογίζοντας 
όλα τα στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος του τόπου, την κατάστασή τους, καθώς και τους 
στόχους διατήρησης του τόπου. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι οι ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις μπορεί να αμβλυνθούν με κατάλληλη διαχείριση, χωροθέτηση κτλ. 
 
Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τον τελικό αντίκτυπο της υδατοκαλλιέργειας. Μεταξύ αυτών, η 
τοποθεσία της μονάδας, ο τύπος των προς καλλιέργεια οργανισμών (ψάρια, μαλακόστρακα, 
μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα και φύκια), οι μέθοδοι καλλιέργειας (π.χ. ποσότητα και τύπος 
τροφής, πλήθος οργανισμών, χρήση χημικών) καθορίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
διάφορων τύπων υδατοκαλλιέργειας. Επιπροσθέτως, η ευαισθησία - ευπάθεια του τοπικού 
περιβάλλοντος σε πιθανές πιέσεις λόγω των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας αποτελεί 
βασικό παράγοντα. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες καθορίζουν την δυνατότητα του 
περιβάλλοντος να αφομοιώσει - εξισορροπήσει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων 
υδατοκαλλιέργειας. 
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3.1.1  Τοποθεσία 
 
Η τοποθεσία και η χωροθέτηση της υδατοκαλλιέργειας αποτελούν την σημαντικότερη 
παράμετρο που καθορίζει τον περιβαλλοντικό της αντίκτυπο. Τα οικολογικά χαρακτηριστικά, 
π.χ. η βιοποικιλότητα, η δομή του οικοσυστήματος, η δυναμική και οι αλληλεπιδράσεις των 
βιοκοινοτήτων διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών τόπων. Επίσης οι στόχοι διατήρησης είναι 
συγκεκριμένοι για κάθε τόπο του Natura 2000.  
 
Επιπλέον, οι περιβαλλοντικές παράμετροι καθορίζουν σε έναν βαθμό τον τύπο και το μέγεθος 
των επιπτώσεων από τις πιέσεις που ασκεί η υδατοκαλλιέργεια. Τα υδρογραφικά και 
τοπογραφικά χαρακτηριστικά του τόπου είναι πολύ σημαντικά, ιδίως για τις θαλάσσιες και τις 
χερσαίες εκμεταλλεύσεις που βασίζονται στη φυσική ροή του νερού (ρεύματα, παλίρροιες) για 
επαρκή ανανέωση του νερού και διασπορά των αποβλήτων. Η διάρκεια ζωής, οι δυνατότητες 
για επέκταση και εντατικοποίηση και το οικολογικό αποτύπωμα μιας μονάδας, συχνά 
καθορίζονται από τα φυσικά γνωρίσματα της θέσης εγκατάστασης. Έτσι, το επίπεδο και η 
έκταση της οικολογικής διαταραχής ποικίλλουν ανά τοποθεσία. 
 

 
3.1.2  Τα καλλιεργούμενα είδη 
 
Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούνται στις υδατοκαλλιέργειες διαφέρουν σημαντικά στα 
βιολογικά κι οικολογικά χαρακτηριστικά τους. Η αναπαραγωγή, οι διατροφικές συνήθειες, οι 
απαιτήσεις θρέψης και τροφής, η συμπεριφορά, οι δυνατότητες ανάπτυξης, οι απαιτήσεις 
ποιότητας υδάτων, η ανθεκτικότητα στις πιέσεις, η ευαισθησία σε παράσιτα και νόσους 
κρίνουν την καταλληλότητα του κάθε προς καλλιέργεια είδους. 
 
Τα χαρακτηριστικά αυτά των καλλιεργούμενων οργανισμών καθορίζουν επίσης τον τύπο, το 
μέγεθος και το εύρος των οικολογικών επιπτώσεων. Οι βιολογικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των οργανισμών αυτών και των τοπικών βιοκοινοτήτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, αφού 
μπορεί να περιορίζονται στην άμεση γειτνίαση του τόπου ή να επηρεάζουν ευρύτερες 
περιοχές. 
 
 
3.1.3  Η μέθοδος καλλιέργειας 
 
Η επιλογή της μεθόδου καλλιέργειας εξαρτάται, σε κάποιο βαθμό, από την επιλογή του είδους 
και του τόπου. Οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας μπορούν να λειτουργούν σε εκτατική, ημι-
εντατική  ή εντατική βάση. 
 
Για ορισμένα ανοιχτά συστήματα, η ένταση της παραγωγής αποτελεί έναν καλύτερο δείκτη 
των πιθανών επιπτώσεων, από ότι τα χαρακτηριστικά του τοπικού περιβάλλοντος και η  
εξισορροπητική του ικανότητα (βλ. παρακάτω). Σε ότι αφορά στην ευρωπαϊκή 
υδατοκαλλιέργεια, το πιο εμφανές παράδειγμα είναι η καλλιέργεια σε κλωβούς, όπου η 
βιομάζα μιας περιοχής είναι χονδρικά ενδεικτική της συνολικής δυνητικής πίεσης που ασκεί η 
εκμετάλλευση στο τοπικό περιβάλλον.  Παρόλα αυτά, οι τοπικές συνθήκες της περιοχής και οι 
εφαρμοζόμενες διαχειριστικές πρακτικές, μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση ή την εξάλειψη 
των πιθανών επιπτώσεων αυτών των συστημάτων υδατοκαλλιέργειας.  
 
Ωστόσο, στα κλειστά συστήματα καλλιέργειας, η ένταση της παραγωγής δεν είναι πάντα 
δείκτης της δυνητικής περιβαλλοντικής της επίπτωσής – π.χ. μια πολύ εντατική εκμετάλλευση 
που χρησιμοποιεί επανακυκλοφορία του νερού, μπορεί να είναι φιλική προς το περιβάλλον 
λόγω της απομόνωσής της από το εξωτερικό οικοσύστημα. 
 
Στην εκτατική υδατοκαλλιέργεια, κυρίως στην καλλιέργεια οστρακοειδών, δεν υπάρχει 
εξωτερική παροχή τροφής ή φαρμάκων και αυτός ο τύπος καλλιέργειας εξαρτάται εντελώς 
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από φυσικές διεργασίες παραγωγής και παροχής τροφής. Λαμβάνει χώρα στο φυσικό 
περιβάλλον ως φυσικό συστατικό του οικοσυστήματος. Επομένως τα αγαθά και οι 
οικοσυστημικές υπηρεσίες των οστρακοειδών (Ferreira κ.ά., 2011, Coen & Shumway, 2011) 
αποτελούν εγγενή συμβολή της οστρακοκαλλιέργειας στις φυσικές διεργασίες. 
 
Αυτό αφορά τη διήθηση και την αναγέννηση των θρεπτικών συστατικών, παρέχοντας τροφή 
σε υψηλότερα τροφικά επίπεδα (πτηνά) και ενδιαίτημα για (επι)βενθικά είδη. Αν και η 
παρούσα έκθεση επικεντρώνεται στις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας 
στους στόχους διατήρησης των τόπων Natura 2000, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η εκτατική 
υδατοκαλλιέργεια ενεργεί και ως εργαλείο διαχείρισης και διατήρησης της φύσης, 
αποφέροντας θετικά αποτελέσματα στους στόχους διατήρησης (Smaal κ.ά., 2010).   
 
 
3.1.4  Ευαισθησία, αντίσταση κι ανθεκτικότητα  
 
Ορισμένοι τύποι οικοσυστημάτων είναι πιο ευαίσθητοι από άλλους στις περιβαλλοντικές 
‘πιέσεις’ που απορρέουν από την υδατοκαλλιέργεια (αν και στον γενικό αυτό όρο 
περιλαμβάνονται πολλές διαφορετικές δραστηριότητες που μπορεί να έχουν διαφορετικές 
επιπτώσεις ανάλογα με το πώς διαχειρίζονται). Η λέξη ευαισθησία, σε σχέση με τις 
δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας, μπορεί να περιγράφει τον βαθμό στον οποίο η παραγωγή 
της υδατοκαλλιέργειας οδηγεί σε μια «επίπτωση» στο οικοσύστημα στο οποίο αυτή λαμβάνει 
χώρα.  
 
Μπορεί να εξαρτάται από: 

  τα διαφορετικά περιβάλλοντα όπου λαμβάνει χώρα η υδατοκαλλιέργεια και τις φυσικές τους 
συνθήκες· 

  τα διαφορετικά είδη βιοκοινοτήτων που φιλοξενούνται στα περιβάλλοντα αυτά και την 
«αντίσταση» που έχει κάθε τύπος βιοκοινότητας στις επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας. 

 
Η ευαισθησία εξαρτάται από τη τρωτότητα ενός είδους ή οικοτόπου σε βλάβη από εξωτερικό 
παράγοντα, καθώς και από τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την ανάκαμψή του. Ως ευαίσθητα 
είδη ή οικότοποι χαρακτηρίζονται όσα επηρεάζονται αρνητικά από έναν εξωτερικό παράγοντα 
που προέρχεται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες ή από φυσικά αίτια 
(θάνατοι/καταστροφή, ‘υψηλή’ τρωτότητα) και για να ανακάμψουν απαιτείται πολύ μεγάλο 
χρονικό διάστημα, δηλ. >10 ή έως 25 έτη (‘χαμηλή’ δυνατότητα ανάκαμψης). Η τρωτότητα, 
δηλαδή η ευαισθησία πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με την αλλαγή μιας συγκεκριμένης 
παραμέτρου (MarLIN, 2005). Οι περιβαλλοντικές συνθήκες που καθιστούν λιγότερο ευαίσθητο 
ένα οικοσύστημα περιλαμβάνουν μεγαλύτερη διασπορά στην κλίμακα της καλλιέργειας και 
ταχύτερη ανταλλαγή στο επίπεδο του υδάτινου αποδέκτη. Η οικολογική θεωρία  υποστηρίζει 
ότι οι βιοκοινότητες που βρίσκονται σε ισορροπία – οι έχουσες ποικιλία ειδών και τροφικών 
πλεγμάτων – έχουν μεγαλύτερο δυναμικό «αντίστασης» στην ‘πίεση’ (Tett κ.ά., 2007). 
 
Ο όρος «αντίσταση» περιγράφει την ικανότητα ενός οικοσυστήματος να υπομένει τις 
διαταραχές χωρίς να επηρεάζεται αποφασιστικά η δομή και λειτουργία του (Odum, 1989). 
Διαφορετικά είδη και οικότοποι έχουν διαφορετικούς βαθμούς αντίστασης στις πιέσεις. Ο 
βαθμός στον οποίο επηρεάζεται ένας συγκεκριμένος προστατευόμενος υπο-πληθυσμός από 
μια συγκεκριμένη πίεση, ποικίλλει ανάλογα με τον υπο-πληθυσμό και την ασκούμενη 
περιβαλλοντική πίεση (Crowe κ.ά., 2011). 
 
Η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα του οικοσυστήματος να ανακάμψει από την μεταβολή. Τα 
θαλάσσια οικοσυστήματα έχουν εγγενή ανθεκτικότητα σε διαταραχές και καταστροφές, που 
ποικίλλει ανάλογα με τις φυσικές συνθήκες, τη φύση και την κλίμακα των πιέσεων που τα 
διαταράζουν. Οι σχετικά εκτεθειμένες σε καιρικά φαινόμενα περιοχές, που υπό φυσιολογικές 
συνθήκες αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα φυσικών διαταραχών, μπορεί να ανακάμπτουν 
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ταχύτερα από ανθρωπογενείς διαταραχές από ότι πιο προφυλαγμένες περιοχές. (Crowe κ.ά., 
2011). 
 

 
3.1.5  Αφομοιωτική ικανότητα και φέρουσα ικανότητα33 
 
Ως αφομοιωτική ικανότητα ορίζεται η δυνατότητα του οικοσυστήματος σε ένα υδάτινο 
σύστημα να απορροφά ανθρωπογενείς εισροές ουσιών χωρίς να βλάπτεται η υγεία του 
οικοσυστήματος ή η ικανότητά του να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες. 
 
Ως φέρουσα ικανότητα στην υδατοκαλλιέργεια ορίζεται η μέγιστη βιομάζα ενός εκτρεφόμενου 
είδους που μπορεί να υποστηριχθεί χωρίς να γίνει υπέρβαση της μέγιστης αποδεκτής 
επίπτωσης στο εκτρεφόμενο απόθεμα και στο περιβάλλον του. Η φέρουσα ικανότητα 
εξαρτάται από την ικανότητα του οικοσυστήματος να αναπληρώνει στοιχεία όπως το οξυγόνο, 
που καταναλώνεται από τα εκτρεφόμενα ζώα ή το φυτοπλαγκτόν που καταναλώνεται από τα 
δίθυρα (Tett κ.ά., 2011). 
 
 
3.2  Κύριες δυνητικές πιέσεις και επιπτώσεις διαφορετικών συστημάτων 
υδατοκαλλιέργειας - πιθανός μετριασμός και καλές πρακτικές διαχείρισης 

 
Όπως προαναφέρθηκε, οι παρατηρούμενες σε έναν τόπο επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας 
δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτούσιες σε έναν άλλο τόπο, ακόμα και υπό παρόμοιες 
συνθήκες καλλιέργειας και περιβάλλοντος, αφού ορισμένες παράμετροι  εμφανίζουν 
σημαντική μεταβλητότητα στις επιπτώσεις που καταγράφονται. 
 
Πρέπει να τονιστεί ότι με την ορθή εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας 
(περιλαμβάνοντας τις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου), προλαμβάνονται ή 
ελαχιστοποιούνται οι περισσότερες πιέσεις και επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας. 
Επιπροσθέτως, οι φορείς της υδατοκαλλιέργειας καταβάλλουν οικειοθελώς σημαντικές 
προσπάθειες για την εφαρμογή ορθών πρακτικών διαχείρισης (π.χ. κώδικες συμπεριφοράς, 
παρακολούθηση, πιστοποίηση). Επιπλέον, η ΕΕ προωθεί την βιολογική υδατοκαλλιέργεια. 
Στο παράρτημα 1 περιλαμβάνονται ορισμένες σχετικές πληροφορίες. 
 
Στο πλαίσιο αυτού του εγγράφου καθοδήγησης, θα πρέπει να γίνουν κατανοητές οι πιθανές 
επιπτώσεις στους οικοτόπους και στα είδη που προστατεύονται από τις Οδηγίες για τη Φύση, 
οι οποίες αποτελούν τον στόχο της διατήρησης των τόπων Natura 2000. 
 
Υπό αυτή την έννοια, οι δυνητικές επιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη ανήκουν σε δύο 
κύριες κατηγορίες: 

 Απώλεια ή υποβάθμιση των οικοτόπων και αλλοίωση των βιοκοινοτήτων του εκάστοτε 
τόπου. 

 Όχληση και εκτόπιση ειδών. 
 
Οι οικότοποι ενδέχεται να χαθούν ή να υποβαθμιστούν, εξαιτίας της κατασκευής υποδομών 
και εγκαταστάσεων, της χρήσης εργαλείων και εξοπλισμού (π.χ. για τη συγκομιδή), που 
μπορεί να έχουν άμεσες φυσικές επιπτώσεις σε οικοτόπους και βιοκοινότητες. Οι βενθικοί 

                                                 
33 Περισσότερες πληροφορίες για τον προσδιορισμό της αφομοιωτικής και της φέρουσας ικανότητας:  

(http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/ management-for-sustainability). 
Πρόσφατα, εκπονήθηκε και δοκιμάστηκε σε ένα φιόρδ της Σκωτίας (Tett κ.ά. 2011) ένα μοντέλο για την 
φέρουσα και αφομοιωτική ικανότητα αποβλήτων μιας υδατοκαλλιέργειας σε θαλάσσια φιόρδ. Είναι ένα 
φυσικο-βιολογικό μοντέλο που προορίζεται ως εργαλείο διαχείρισης ποιότητας του νερού με 
προσομοίωση σχέσεων πίεσης-επιπτώσης. 
 

http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/%20management-for-sustainability
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οικότοποι και βιοκοινότητες επηρεάζονται κι από την καθίζηση των οργανικών αποβλήτων της 
εκτροφής, ενώ η αυξημένη θολερότητα και ο εμπλουτισμός του νερού με θρεπτικά μπορεί να 
μεταβάλουν τις συνθήκες από τις οποίες εξαρτώνται ορισμένες βιοκοινότητες και πελαγικά 
είδη, προκαλώντας την εκτόπισή τους από τον τόπο. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη  
οι επιπτώσεις από την χρήση χημικών προϊόντων σε κάποιες δραστηριότητες 
υδατοκαλλιεργειών. 
 
Η όχληση των ειδών και η εκτόπιση τους μπορεί να προκύψουν από την κατασκευή των 
υποδομών και τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, π.χ. από τον θόρυβο και τον 
φωτισμό κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων διαχείρισης ή από την ανάγκη ελέγχου της 
θήρευσης στις μονάδες. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κι άλλες βιολογικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εκτρεφόμενων ειδών και των άλλων τοπικών ειδών, ιδίως οι 
ενδεχόμενες επιπτώσεις από τη διαφυγή ατόμων της εκτροφής, όπως ο υβριδισμός ή ο 
άμεσος ανταγωνισμός των τοπικών ειδών από τα ξενικά είδη που χρησιμοποιούνται στην 
υδατοκαλλιέργεια. 
 
Οι κύριες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων συστημάτων καλλιέργειας και του φυσικού 
περιβάλλοντος περιγράφονται παρακάτω, με αναφορά στις πιθανές επιπτώσεις στους 
οικοτόπους και τα είδη ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και στα μέτρα άμβλυνσης που μπορούν να 
εφαρμόζονται για την αποφυγή ή τη μείωση των διαταραχών, καθώς και παραδείγματα 
μέτρων για την αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων. 
 
Μια πιο λεπτομερής περιγραφή των κύριων πιέσεων κι επιπτώσεων που μπορεί να 
προκύψουν σε διαφορετικά συστήματα υδατοκαλλιέργειας έχει παρατεθεί σε προηγούμενες 
μελέτες που έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Huntington κ.ά., 2006, 2010). 
 
 
3.2.1  Καλλιέργεια σε θαλάσσιους κλωβούς 
 
Η καλλιέργεια σε κλωβούς μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη καθίζηση σωματιδίων οργανικών 
αποβλήτων κάτω από τους κλωβούς. Οι ύφαλοι μυδιών ή/και πολυχαίτων, οι υποθαλάσσιοι 
λειμώνες, οι αμμώδεις και λασπώδεις πυθμένες και οι πυθμένες που καλύπτονται από φύκια 
μπορεί να επηρεάζονται από την καθίζηση εξαιτίας κακά χωροθετημένων μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας (Huntington κ.ά., 2006, Crowe κ.ά. 2011, Ragot 2009, Wilding και Hughes 
2010). 
 
Το θαλάσσια λιβάδια που βρίσκονται κάτω ή σε άμεση γειτνίαση με τους ιχθυοκλωβούς 
μπορούν να επηρεαστούν δυσμενώς από την εναπόθεση στερεών οργανικών αποβλήτων. Οι 
επιπτώσεις στα λιβάδια των ειδών Posidonia και Zostera είναι γνωστές (Ruiz κ.ά. 2001, 2010, 
Diaz Almela κ.ά. 2008, Αποστολάκη κ.ά. 2007, Marba κ.ά. 2006, Pergent-Martini κ.ά. 2006, 
Cancemi κ.ά. 2003, Crowe κ.ά. 2011). Κρίσιμος παράγοντας είναι η απόθεση των στερεών 
αποβλήτων και το επακόλουθο υψηλό οργανικό φορτίο που οδηγεί σε ανοξικές συνθήκες στο 
ίζημα (Wilding και Hughes 2010).  
 
Η συσσώρευση οργανικής ύλης στο υπόστρωμα αυξάνει την απαίτηση οξυγόνου της 
βιοκοινότητας του ιζήματος και μπορεί να έχει επιπτώσεις στις χημικές διεργασίες του 
ιζήματος, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στην ποικιλότητα και αφθονία των 
βενθικών ειδών, καθώς και στη βιομάζα της βενθικής πανίδας και χλωρίδας (Wilding & 
Hughes, 2010, Holmer κ.ά. 2007, Maldonado κ.ά. 2005, Vezulli κ.ά. 2008, Tomasetti κ.ά. 
2009, Vita κ.ά. 2004, Mirto κ.ά. 2009).  
 
Η κατάλληλη χωροθέτηση των κλωβών και η διαχείριση της εκμετάλλευσης έχουν ιδιαίτερη 
σημασία σε αυτόν τον τύπο υδατοκαλλιέργειας. Ο έλεγχος και ο περιορισμός της 
ιχθυοφόρτισης μειώνουν τις πιθανές επιπτώσεις από σωματιδιακά οργανικά απόβλητα. Η 
βελτίωση της αφομοίωσης της τροφής και τα συστήματα μείωσης των τροφικών αποβλήτων 
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μπορούν να μετριάσουν τις επιπτώσεις. Η χρήση επεξεργασμένων με εξώθηση, υψηλής 
πεπτικότητας τροφών, αυτοματοποιημένων διανομέων τροφής, ο καθημερινός έλεγχος της 
ποσότητας τροφής με στόχο την ελαχιστοποίηση της διασποράς τροφής και αποβλήτων στο 
περιβάλλον είναι κάποια από τα δυνητικά μέτρα άμβλυνσης για την μείωση αυτού του τύπου 
των επιπτώσεων. 
 
Οι υδροδυναμικές συνθήκες παίζουν μεγάλο ρόλο στη διασπορά των οργανικών αποβλήτων 
και στη μείωση των εκτιμώμενων επιπτώσεων (Cromey κ.ά 2002a, Modica κ.ά.2006,Sara κ.ά. 
2006). 
 
Υπάρχουν διαθέσιμα υπολογιστικά μοντέλα που βοηθούν στην πρόβλεψη της έκτασης και του 
μεγέθους της οργανικής εναπόθεσης κάτω από εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας κα 
χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των ενδεχόμενων επιπτώσεων μιας εκμετάλλευσης. Για 
παράδειγμα, το μοντέλο DEPOMOD προβλέπει την εναπόθεση και τις βιολογικές επιπτώσεις 
των στερεών αποβλήτων από ιχθυοκλωβούς στο θαλάσσιο βυθό με βάση τη βαθυμετρία και 
το υδρογραφικό καθεστώς, σε συνδυασμό με τη μέγιστη ποσότητα ψαριών και την 
ιχθυοφόρτιση (Cromey κ.ά 2002b, Cromey κ.ά. 2002c). Το μοντέλο MERAMOD (Cromey C., 
2008) αναπτύχθηκε από το DEPOMOD και πιστοποιήθηκε για την καλλιέργεια λαβρακίου και 
τσιπούρας στην Ανατολική Μεσόγειο. 
 
Οι ιχθυοκλωβοί απελευθερώνουν διαλυμένες ενώσεις απευθείας στην περιβάλλουσα στήλη 
νερού, μεταξύ άλλων αμμωνία, νιτρικά και φωσφορικά, μαζί με οργανικό άνθρακα. Οι πηγές 
της ρύπανσης είναι τα υπολείμματα τροφής και τα περιττώματα των ιχθύων, διαλυμμένα 
σφαιρίδια τροφών ή σωματίδια περιττωμάτων. Οι επιπτώσεις αυτών των εισροών στη στήλη 
του νερού μπορεί να είναι περιορισμένες όταν υπάρχει γρήγορη διασπορά (Holmer 2010). 
 
Ο εμπλουτισμός με θρεπτικά της στήλης του νερού έχει εντοπιστεί γύρω από ιχθυοκλωβούς 
τσιπούρας και λαυρακιού στη Μεσόγειο (Dalsgaard & Krause-Jensen, 2006, La Rosa κ.ά. 
2002). Όμως έχουν τεκμηριωθεί μόνο περιορισμένες επιπτώσεις και γενικά θεωρείται από τις 
λιγότερο σοβαρές επιπτώσεις (Sara 2007). Οι Machias κ.ά. (2005) έδειξαν ότι η πρωτογενής 
παραγωγικότητα αυξήθηκε στον περιβάλλοντα χώρο της υδατοκαλλιέργειας υπό 
ολιγοτροφικές συνθήκες στη Μεσόγειο Θάλασσα, με την παραγωγικότητα να αυξάνει λόγω 
των υψηλότερων επιπέδων θρεπτικών. 
 
Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, ο εμπλουτισμός με θρεπτικά στοιχεία από εκτροφές 
σολομού είναι γενικά μικρός (Laurent κ.ά., 2006) και δεν έχουν τεκμηριωθεί περιστατικά  
ευτροφισμού ή άνθησης αλγών από απελευθέρωση θρεπτικών στις ιχθυοκαλλιέργειες της 
Σκωτίας (Smayda, 2006). Η απουσία τεκμηρίων για επιζήμιες οικοσυστημικές επιπτώσεις από 
τις εκτροφές σολομού, έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι σημαντικοί για την βιοποικιλότητα 
βενθικοί οικότοποι του Ηνωμένου Βασιλείου είναι απίθανο να επηρεαστούν από τη 
συγκεκριμένη πηγή απελευθέρωσης θρεπτικών (Wilding & Hughes, 2010). 
 
Με τη μετακίνηση των εκμεταλλεύσεων στην ανοιχτή θάλασσα, σε πιο εκτεθειμένες στα 
καιρικά φαινόμενα θέσεις, η διασπορά θρεπτικών ουσιών αναμένεται να αυξηθεί 
ελαχιστοποιώντας την πίεση στο περιβάλλον (Wilding και Huges 2010, Pitta κ.ά. 2009). 
 
Άλλοι κίνδυνοι δυνητικών επιπτώσεων από θαλάσσιους ιχθυοκλωβούς είναι αυτοί που 
σχετίζονται με τη χρήση χημικών, ιδιαίτερα πάνω από ευαίσθητους οικοτόπους όπως οι 
λειμώνες από Zostera και Posidonia (Ragot 2009, Huntington κ.ά. 2006). Ομοίως, οι οικότοποι  
λασπώδους πυθμένα, οι καλυμμένοι από μύδια πυθμένες και οι ύφαλοι έχουν χαμηλή 
ανθεκτικότητα και αντίσταση σε κάποιες συνθετικές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται 
στην υδατοκαλλιέργεια (Crowe κ.ά. 2011, Huntington κ.ά. 2006, Wilding και Hughes 2010). 
 
Τα τελευταία χρόνια έχει προωθηθεί η μειωμένη χρήση χημικών κι άλλων τεχνητών ουσιών 
στην υδατοκαλλιέργεια, μαζί με την ανάπτυξη εναλλακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον 
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ουσιών και θεραπειών, εξασφαλίζοντας ευνοϊκές συνθήκες για τα ψάρια. Συνήθως σε 
ευαίσθητες περιοχές εφαρμόζονται περιορισμοί στη χρήση χημικών ουσιών. 
Χρησιμοποιούνται οικολογικά αντιρρυπαντικά επιστρώματα και προϊόντα. Τα επιστρώματα 
έχουν σιλικόνη, πολυουρεθάνη και ενζυματική τεχνολογία (IUCN, 2007). Τα τελευταία χρόνια 
δοκιμάζονται μέθοδοι βιολογικού ελέγχου για τις βιολογικές εναποθέσεις34. 
 
Οι κίνδυνοι από χημικά μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εφαρμογή κατάλληλων 
Περιβαλλοντικών Προτύπων Ποιότητας βάσει της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα. Στη Σκωτία 
χρησιμοποιούνται ποιοτικοί περιβαλλοντικοί στόχοι (EQO) για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας και για τον έλεγχο των αποβλήτων (OSPAR, 2009).  
 
Οι κλωβοί μπορεί να προσελκύουν φυσικούς θηρευτές (άγρια ψάρια, πτηνά, υδρόβια 
θηλαστικά), που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στα δίχτυα (Holmer 2010). Στη Σκωτία, η 
κοινή φώκια (Phoca vitulina) τρέφεται κυρίως με ψάρια και μπορεί περιστασιακά να θηρεύει 
σολομούς από εκτροφές. Για την προστασία των αποθεμάτων, εφαρμόζονται κατάλληλες 
διαχειριστικές πρακτικές, ακουστικά αποτρεπτικά μέσα (τηρώντας τις σχετικές διεθνείς 
συμφωνίες) ή και αντιθηρευτικά δίχτυα. 
 
Οι μηχανικές επιπτώσεις των υποδομών στο περιβάλλον είναι επίσης πιθανές, αφού οι 
κλωβοί αγκυρώνονται στον πυθμένα και μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στους εκεί 
οικοτόπους. Όμως με σωστό σχεδιασμό και χωροθέτηση των υποδομών υδατοκαλλιέργειας 
μπορεί να αποφευχθεί η τοποθέτησή τους σε ιδιαίτερα ευαίσθητους οικοτόπους, λαμβάνοντας 
υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για κάθε τύπο υποστρώματος (π.χ. προσαρμογή των 
δομών αγκύρωσης στον εκάστοτε τύπο υποθαλάσσιου πυθμένα), ώστε να ελαχιστοποιηθούν 
οι δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις. Στην Σκωτία για παράδειγμα, σε κάποιες περιπτώσεις οι 
άγκυρες πρόσδεσης και ο σχετικός εξοπλισμός σταθεροποίησης - προστασίας των κλωβών 
σολομού, τοποθετούνται σε βαθιά νερά για να αποφευχθεί η επικάλυψη μεταξύ των 
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας και ευαίσθητων οικοτόπων (π.χ. υφάλων). 
 
Οι μεγάλες περιφράξεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κυκλοφορία των θαλάσσιων 
ρευμάτων και τη διείσδυση του φωτός. Οι κίνδυνοι αυτοί αντιμετωπίζονται όταν απαιτείται, με 
περιορισμό του μεγέθους των περιφραγμένων συγκροτημάτων και τακτική μετακίνηση σε 
άλλες θέσεις (Nash κ.ά. 2005). 
 
Οι επιπτώσεις από όχληση εξαιτίας της καθημερινής διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων είναι 
σχετικά λίγες και παροδικές όταν οι κλωβοί βρίσκονται σε βαθιά νερά, μακριά από φωλιές και 
περιοχές τροφοληψίας των πτηνών. 
 
Η απόδραση ψαριών35 από τους κλωβούς μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες επιπτώσεις 
στο γενετικό υλικό των άγριων ιχθυοπληθυσμών, μέσω υβριδισμού, καθώς και  οικολογικές 
επιπτώσεις μέσω της θήρευσης, του ανταγωνισμού και της πιθανής μεταφοράς ασθενειών 
στους άγριους ιχθυοπληθυσμούς. Ένα σοβαρό θέμα είναι αυτό του υβριδισμού36 σολομού του 
Ατλαντικού, καθώς αυτό οδηγεί σε απώλεια της φυσικής προσαρμοστικότητας σε κάποιους 
τοπικούς ποτάμιους υπο-πληθυσμούς (Naylor κ.ά, 2005). Ένα πρόσφατο πρόγραμμα της ΕΕ 
(Πρόληψη Απόδρασης37) στοχεύει στο να παράσχει συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές για 
τις τεχνολογίες και τις στρατηγικές εκτροφής που μειώνουν τον κίνδυνο απόδρασης ψαριών. 
 

                                                 
34 Για τις οδηγίες σχεδίου CRAB: 

http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf 
35 Η εισαγωγή ξένων ειδών στην υδατοκαλλιέργεια διέπεται από τον κανονισμό 708/2007. 
36 Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πραγματοποίησε αξιολόγηση του γενετικού 
αντίκτυπου υδατοκαλλιέργειας στους γηγενείς πληθυσμούς (GENIMPACT 2007).  
37Prevent Escape: www.sintef.nopreventescape 
 

http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf
http://www.sintef.no/preventescape
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Όπως προαναφέρθηκε, οι επιπτώσεις στο βένθος μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με την 
χωροθέτηση των μονάδων σε περιοχές όπου οι φυσικές συνθήκες διευκολύνουν την 
διασπορά των θρεπτικών και με περιορισμό της βιομάζας των ψαριών και της ιχθυοφόρτισης 
στους κλωβούς, για την αποφυγή υπερβολικών αποβλήτων. Η προσέγγιση που υιοθετούν 
σήμερα οι φορείς εκμετάλλευσης των εκτροφών, για να μειώσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις 
στις περιοχές τους, είναι να επιλέγουν τοποθεσίες εγκατάστασης με καλή κυκλοφορία νερού 
και να εφαρμόζουν διαχειριστικές πρακτικές που ελαχιστοποιούν τα απόβλητα των τροφών και 
τη χρήση χημικών. Η χρήση διαιτολογίων ‘υψηλής ενέργειας’ (δηλ. μείωση της αμμωνίας-Ν) 
και ‘χαμηλού ρυπαντικού φορτίου’ (δηλ. μεγάλη αφομοίωση, λίγος φώσφορος), σε συνδυασμό 
με την ανάπτυξη βελτιωμένης διαχείρισης της τροφοδοσίας, έχουν μειώσει την παραγωγή 
αποβλήτων. Εφαρμόζονται επίσης συνήθως τακτικοί καθαρισμοί των κλωβών για την 
απομάκρυνση των νεκρών ψαριών και των βιολογικών εναποθέσεων. 
 
 

3.2.2  Οστρακοκαλλιέργεια σε σχεδίες και συστήματα σχοινιών μακράς γραμμής Long-
line 
 
Η καλλιέργεια μυδιών και άλλων οστρακοειδών σε βαθιά νερά, με χρήση σχοινιών ή 
συστημάτων μακράς γραμμής long-line, αναρτημένων σε πλωτές σχεδίες, αναπτύχθηκε για να 
αξιοποιηθούν περιοχές εγκατάστασης του γόνου, καθώς και θέσεις καλής ποιότητας νερού και 
διαθεσιμότητας τροφής. Αυτά τα συστήματα μπορεί να οδηγούν σε αυξημένα επίπεδα 
αιωρούμενων σωματιδίων κάτω από τις μονάδες, ως αποτέλεσμα της εναπόθεσης 
υπολειμμάτων τροφής, που με τη σειρά τους επηρεάζουν το βένθος. 
 
Η εναπόθεση περιττωμάτων και υπολειμμάτων τροφής κάτω από τις μυδοκαλλιέργειες μπορεί 
να οδηγήσει σε εμπλουτισμό των ιζημάτων με οργανικά στοιχεία (Hargrave κ.ά. 2008b) 
και να προκαλέσει αλλαγές στις βενθικές κοινότητες (Davaro κ.ά 2004, Ysebaert κ.ά. 2009). Οι 
επιπτώσεις της αιωρούμενης εκτροφής εξαρτώνται από τις τοπικές συνθήκες και την κλίμακα. 
Οι επιπτώσεις αυτές στη βενθική ενδοπανίδα έχουν γενικά περιορισμένο μέγεθος εκτός από 
περιπτώσεις ακραίων συνθηκών (κακή έκπλυση ή υπερβολικά μεγάλη πυκνότητα εκτροφής) 
(McKindsey κ.ά., 2011). 
 
Οι επιπτώσεις της αιωρούμενης εκτροφής με σχοινιά περιορίζονται στην επίδραση της 
καθίζησης στους φυσικούς πληθυσμούς μυδιών κι άλλων ευαίσθητων υποπαράλιων 
οικοτόπων, όπως οι ύφαλοι πολυχαίτων, οι υποθαλάσσιοι λειμώνες αγγειοσπέρμων, οι 
αμμώδεις πυθμένες, τα ροδολιθικά πεδία και τα βενθικά μακροφύκη (Huntington κ.ά., 2006). 
Οι επιπτώσεις είναι μικρότερες κάτω από τα συστήματα μακράς γραμμής, σε σχέση με εκείνες 
κάτω από τις σχεδίες, καθώς οι ποσότητες των ψευδοπεριττωμάτων διασπείρονται σε 
μεγαλύτερη έκταση (OSPAR 2009). Μία ανασκόπηση των μελετών σχετικά με την επίδραση 
της μυδοκαλλιέργειας στις βενθικές βιοκοινότητες δίνεται στους McKindsey κ.ά. 2011. 
 
Η αιωρούμενη καλλιέργεια οστρακοειδών μπορεί επίσης να έχει επίπτωση στη στήλη του 
νερού, τόσο σε ότι αφορά στα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου, όσο και στη συγκέντρωση 
θρεπτικών. H χωροθέτηση τέτοιου τύπου εκτροφών σε περιοχές καλής κυκλοφορίας νερού και 
επομένως καλής διασποράς των θρεπτικών, μειώνει συνήθως τους κινδύνους για τέτοιου 
είδους επιπτώσεις. Στην πράξη η διαδικασία μετατροπής των οργανικών ενώσεων του 
άνθρακα και του αζώτου των βιολογικών αποθέσεων σε ανόργανες, είτε στη στήλη του νερού 
είτε στον πυθμένα, διεγείρει τη διαθεσιμότητά ανόργανων θρεπτικών για το φυτοπλαγκτόν. 
Αυτή η θετική ανατροφοδότηση από τα διηθηματοφάγα είναι σημαντικός μηχανισμός στα 
οικοσυστήματα ρηχών νερών, που διεγείρει την πρωτογενή παραγωγή και επομένως την 
παραγωγή τροφής για τα δίθυρα (Smaal & Prins 1993, Dame, 2012).  
 
Η εντατική καλλιέργεια οστρακοειδών απομακρύνει την πρωτογενή παραγωγή από την στήλη 
του νερού και αν ένας κόλπος υποστηρίζει υπερβολικά πολλές εκτροφές, μπορεί να γίνει 
υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας της υδάτινης μάζας όπου βρίσκεται η καλλιέργεια, με 
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δυσμενή αποτελέσματα για τους φυσικούς και εκτρεφόμενους πληθυσμούς (WWF 2010b). 
Καθώς κάτι τέτοιο θα είχε άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην παραγωγή των εκτρεφόμενων 
οστρακοειδών, η υπερβόσκηση του φυτοπλαγκτού θα οδηγούσε στη μείωση της 
δραστηριότητας της οστρακοκαλλιέργειας. 
 
Εκτιμάται ότι η μυδοκαλλιέργεια μπορεί να καταναλώνει περίπου το 10% της πρωτογενούς 
παραγωγής μιας συγκεκριμένης περιοχής (Figueiras κ.ά., 2002) σε περιοχές της Γαλικίας. 
Αυτό μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για ολιγοτροφικές κοινότητες όπως τα 
υποθαλάσσια λιβάδια, αλλά μπορεί να περιορίζει τη διαθεσιμότητα τροφής για άλλα 
διηθηματοφάγα, όπως οι πολύχαιτοι και οι βιοκοινότητες λασπώδους και αμμώδους πυθμένα 
(Huntington 2006). 
 
Αυτή η δυνατότητα απομάκρυνσης φυτοπλαγκτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λύση για το 
επιπρόσθετο φορτίο θρεπτικών από την ιχθυοκαλλιέργεια. Με τον ολοκληρωμένο συνδυασμό 
της ιχθυοκαλλιέργειας (τροφοδοτούμενης) με καλλιέργεια μακροφυκών και οστρακοειδών 
(εξόρυξη), τα απόβλητα της μίας εκτροφής γίνονται λίπασμα (ή τροφή) για την άλλη 
καλλιέργεια (Σκωτία Executive 2002). Αρκετές μελέτες έχουν διερευνήσει τα πιθανά οφέλη της 
μυδοκαλλιέργειας για την άμβλυνση της εισροής θρεπτικών συστατικών της 
ιχθυοκαλλιέργειας, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολλαπλών τροφικών επιπέδων 
υδατοκαλλιέργειας (Troell κ.ά., 2009). 
 
Πιθανό να υπάρξει ενόχληση σε ευαίσθητα είδη, όμως η συντήρηση και συγκομιδή των 
αιωρούμενων εκτροφών δίθυρων έχει μικρή άμεση επίδραση (OSPAR 2009). Τόσο τα 
συστήματα μακράς γραμμής όσο και οι σχεδίες αυξάνουν την πρωτογενή και δευτερογενή 
παραγωγή δίνοντας χώρο στα φύκια και στην πανίδα να αναπτυχθούν. Τέτοια συστήματα 
λειτουργούν  ως βιότοποι αναπαραγωγής ψαριών· αυτός ο τροφικός πόρος μπορεί να 
προσφέρει πρόσθετη τροφή για τα θαλασσοπούλια (OSPAR, 2009). 
 
Η καθίζηση περιττωμάτων και ψευδοπεριττωμάτων μπορεί να εκτιμηθεί με απλά μοντέλα και 
να συγκριθεί με Προδιαγραφές Οικολογικής Ποιότητας νερών (EQS) για να εκτιμηθεί το 
ασφαλές φορτίο των οστρακοειδών. Κάποια εργαλεία μοντελοποίησης μπορούν να 
προβλέπουν το αποτύπωμα της επιβάρυνσης σε οργανικό φορτίο του βένθους γύρω από τις  
μυδοκαλλιέργειες (βλ. Giles κ.ά. 2009· Weise κ.ά. 2009). Ο βαθμός στον οποίο η οργανική 
ύλη διασπείρεται αρχικά και αναδιανέμεται στη συνέχεια εμφανίζει θετική συσχέτιση με την 
παρουσία θαλάσσιων ρευμάτων (Hartstein και Stevens 2005, Giles κ.ά. 2009). 
 
Όσον αφορά στην απομάκρυνση του φυτοπλαγκτού, έχουν αναπτυχθεί μοντέλα 
προσδιορισμού της βέλτιστης πυκνότητας εκτροφής στην οποία μεγιστοποιείται η παραγωγή 
οστρακοειδών χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά οι ρυθμοί ανάπτυξης, με παράλληλη 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον (Kaiser και Beadman 2002, Duarte κ.ά., 
2008). 
 
Η κατάλληλη χωροθέτηση των πλωτών σχεδιών και των σχοινιών - συστημάτων μακράς 
γραμμής οστρακοκαλλιέργειας σε θέσεις με καλή ανανέωση νερού και η σωστή 
διαστασιολόγηση της μονάδας, με χρήση προβλεπτικών μοντέλων που επιτρέπουν την 
εκτίμηση του αποτυπώματος οργανικού φορτίου στο βένθος μπορούν να ελαχιστοποιήσουν 
τις κύριες πιθανές επιπτώσεις αυτών των συστημάτων. 
 
 
3.2.3  Οστρακοκαλλιεργεια δια-παραλιρροιακής ζώνης 
 
Τα δια-παλιρροιακά συστήματα οστρακοκαλλιέργειας είναι γενικά εκτατικά, αν και μπορεί να 
συγκεντρώνονται σε εκβολές ποταμών και να έχουν επιπτώσεις σε ευαίσθητους οικοτόπους ή 
σε σημαντικές περιοχές διατροφής των πτηνών (Huntington κ.ά., 2006). 
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Μια δυνητική επίδραση είναι η κάλυψη σε βαθμό ασφυξίας, των κοντινών δια-παλιρροιακών 
και υπο-παλιρροιακών οικοτόπων με περιττώματα και ψευδοπεριττώματα, καθώς και άλλα 
υπολείμματα της υδατοκαλλιέργειας που επηρεάζουν τους υφάλους, τους υποθαλάσσιους 
λειμώνες, τους λασπώδεις πυθμένες και τα ροδολιθικά πεδία (Huntington κ.ά. 2006, Ragot 
2009). Σε ιδιαίτερα ενεργές θαλάσσιες εκτάσεις τα ψευδοπεριττώματα μπορεί να 
διασπείρονται σε κάποια απόσταση. Τα δια-παλλοιριακά συστήματα είναι τόσο δυναμικά που 
η κάλυψη μπορεί να αντισταθμίζεται αποτελεσματικά από τα κύματα και τα θαλάσσια ρεύματα. 
 
Προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κάλυψης -ανοξίας εξαιτίας της 
οστρακοκαλλιέργειας, είναι χρήσιμο να: 
 

-  προσδιοριστούν οι οικότοποι -υποδοχείς, να κατανοηθεί η απόκρισή τους στην ανοξία, π.χ. 
αλλαγές στην βενθική ενδοπανίδα και στην επιπάνιδα, να προσδιοριστεί η έκταση του 
υποδοχέα της επίπτωσης, ώστε να συγκριθεί με τη συνολική έκταση των βιοτόπων αυτών 
στο τόπο (του δικτύου Natura 2000), όπου βρίσκεται η οστρακοκαλλιέργεια. 

 
-  εκτιμηθεί η ποσότητα του ιζήματος που μετατοπίζεται στη στήλη νερού και να  βεβαιωθεί το 

επίπεδο απόθεσης ιζήματος (βύθιση και εναπόθεση αιωρούμενων σωματιδίων στον 
πυθμένα). Οι επιπτώσεις της αυξημένης θολερότητας (που προκύπτει από την απόθεση 
και από την συγκομιδή των εκτρεφόμενων μυδιών), μπορεί να εκτιμηθούν σε σύγκριση με 
τις τιμές βάσης για τη θολερότητα. 

 
Υπάρχει ακόμη ένας κίνδυνος όταν χρησιμοποιούνται ξενικά είδη. Παρόλα αυτά, οι πιθανές 
επιπτώσεις από την εισαγωγή ξενικών ειδών για χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ρυθμίζεται από 
τον Κανονισμό 708/2007, που περιλαμβάνει σύστημα αδειών με συγκεκριμένες διαδικασίες και 
εκτίμηση κινδύνων. Η χρήση ξενικών ειδών περιορίζεται ή υπόκειται σε ιδιαίτερες συνθήκες. 
Στη Β. Ουαλία, θεσπίστηκε ο 'Κώδικας Ορθής πρακτικής για τις Κινήσεις Γόνου των Μυδιών', 
ώστε να αποφευχθεί η τυχαία εισαγωγή αλλόχθονων ειδών μέσω της εισαγωγής γόνου από 
άλλες περιοχές.  
 
Η απαιτούμενη συντήρηση για τις δια-παλιρροιακές εγκαταστάσεις μπορεί να προκαλεί 
όχληση, εξαιτίας των δρόμων πρόσβασης, κυρίως σε σημαντικές περιοχές διατροφής και 
διαχείμασης της ορνιθοπανίδας (Huntington κ.ά., 2006). Συνήθως εφαρμόζονται κάποιες 
καλές πρακτικές λειτουργίας για την προστασία της άγριας πανίδας, ώστε να αποφεύγεται η 
πρόκληση όχλησης.  
 
 
3.2.4  Οστρακοκαλλιέργεια στον βυθό 
 
Αυτή η μορφή της υδατοκαλλιέργειας ασκείται συχνά σε ρηχές παράκτιες ή εκβολικές περιοχές  
όπου μπορεί να υπάρχουν προστατευόμενοι οικότοποι, όπως εκτάσεις αμμώδους ή 
λασπώδους πυθμένα, υποθαλάσσιοι λειμώνες και συνεπώς μπορεί να υπάρχουν συγκρούσεις 
ως προς τη χρήση και τη διαχείριση της περιοχής (Huntington κ.ά. 2006). 
 
Οι κύριες πιέσεις από την καλλιέργεια στον βυθό περιλαμβάνουν ως ένα βαθμό την απόθεση 
ιζήματος από τις απεκκρίσεις των εκτρεφόμενων ζώων και από τη διαδικασία απόξεσης κατά 
την φάση συγκομιδής, καθώς και όχληση. Η επίδραση της οστρακοκαλλιεργειας βυθού στο 
ιζηματογενές περιβάλλον και στην κοινότητα του μακροβένθους φαίνεται ότι είναι μάλλον 
τοπική (Ysebaert κ.ά. 2009).  
 
Βενθικoί οικότοποι, όπως τα πεδία αμμώδους/λασπώδους πυθμένα, μπορούν να 
επηρεαστούν από την επικάλυψη από ίζημα που δημιουργείται από απεκκρίσεις ή μετά τη 
συγκομιδή, ειδικά αν χρησιμοποιούνται υδραυλικές ή φυσικές δράγες. Αν η επικάλυψη είναι 
περιοδική, τότε το επίπεδο ανάκαμψης είναι συνήθως λογικό, ειδικά αν ο πυθμένας 
αναταράσσεται από θαλάσσια ρεύματα (Huntington κ.ά. 2006). 
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Η εισαγωγή ξενικών ειδών αντιπροσωπεύει μια πίεση που ασκείται από την καλλιέργεια στον 
βυθό38. ‘Μπορεί επίσης να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης παθογόνων από τους 
εκτρεφόμενους στους άγριους πληθυσμούς, αν και δεν είναι πιθανό να υπάρχουν υψηλά 
φορτία παθογόνων στις καλλιέργειες πυθμένα (OSPAR 2009). 
 
Η συλλογή του γόνου και η συγκομιδή οστρακοειδών στον βυθό μπορεί να έχουν επιπτώσεις 
στο θαλάσσιο βυθό και στις βενθικές κοινότητες, καθώς και σε εμπορεύσιμα είδη που δεν 
αποτελούν στόχο, όπως τα άγρια χτένια και οι αχιβάδες. 
 
Σε ορισμένες χώρες (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία), οι γόνοι μυδιών συλλέγονται μόλις 
δημιουργηθεί ένα υπόστρωμα μυδιών (το υπόστρωμα μυδιών είναι ένα στρώμα λάσπης από  
συσσώρευση περιττωμάτων και ψευδοπεριττωμάτων των μυδιών πάχους 30 έως 40 εκ., και 
μπορεί να αποσπαστεί από τον πυθμένα και να γίνει ασταθές). Αυτό επιτρέπει τη συλλογή 
γόνου μυδιών με μικρή επίδραση στην πανίδα του πυθμένα. Η συλλογή γόνου είναι εποχιακή, 
γεγονός που επιτρέπει μια περίοδο ανάκαμψης για τον οικότοπο του θαλάσσιου πυθμένα και 
για το βένθος. 
 
Στιην Ολλανδία, η δια-παλλοιριακή καλλιέργεια μυδιών επιτρέπεται μόνο το φθινόπωρο σε  
ασταθείς πυθμένες, ευπαθείς στην παράσυρση κατά τη διάρκεια των χειμερινών καταιγίδων  
(Maguire κ.ά. 2007). Πάντως στην Ολλανδία μπορεί να επιτραπεί και η εαρινή συλλογή 
εφόσον υπάρξει επαρκής εγκατάσταση γόνου. 
 
Το 2009 αναπτύχθηκε μια πολιτική στην Ολλανδία για τα συστήματα συλλογής γόνου μυδιών 
μέσω πλωτού σχοινιού όπου προσκολλάται ο γόνος. Από το 2000, έγιναν πειράματα για να 
εξακριβωθεί αν τα συστήματα αυτά αποτελούν μια καλή εναλλακτική λύση σε σχέση με την 
συλλογή γόνου από τον πυθμένα, και μια πρόσθετη πηγή γόνου σε περίπτωση αποτυχίας της 
συλλογής από τον πυθμένα. Ο τομέας αλιείας μυδιών, οι κυβερνητικοί οργανισμοί και οι 
οργανώσεις προστασίας της φύσης συμφώνησαν να καταργήσουν τις παραδοσιακές 
μεθόδους για να προωθήσουν τα εναλλακτικά συστήματα συλλογής γόνου. 
 
Η εκμετάλλευση του γόνου μυδιών μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα ζητήματα. Στη θάλασσα 
Wadden γίνεται ετήσια απογραφή των αποθεμάτων οστρακοειδών στην παράκτια ζώνη για να 
διαπιστωθεί αν ο γόνος μυδιών  υπάρχει σε επαρκή ποσότητα για να επιτραπεί η αλιεία του. 
Οι ψαράδες έχουν οργανωθεί σε μια Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ). Η ΟΠ αιτείται σχετικής 
άδειας από το Υπουργείο Οικονομικών, Γεωργίας και Καινοτομίας. Η αίτηση συνοδεύεται από 
εκτίμηση, όπου αναλύονται οι επιπτώσεις της συλλογής σε σχέση με τους στόχους 
διατήρησης του τόπου Natura 2000. 
 
Για την αποφυγή διαταραχής του πυθμένα της θάλασσας, η Κυβέρνηση σχεδίασε μια ανοικτή 
διαδικασία μαζί με τους ενδιαφερόμενους φορείς (τομείς αλιείας, αναψυχής, οργανώσεις για τη 
φύση, επαρχιακές αρχές) για την κατάρτιση πολιτικής για την περίοδο 2010-2013. Αυτή  
περιλάμβανε την επιλογή κατάλληλης χωροθέτησης για τα συστήματα συλλογής του γόνου 
μυδιών. 
 
 
3.2.5  Συστήματα χερσαίων δεξαμενών για θαλάσσια είδη 
 
Τα πιο πολλά συστήματα είναι κλειστού τύπου και οι εγκαταστάσεις πάχυνσης βρίσκονται 
εντός ενός χώρου που διαχωρίζεται από το εξωτερικό περιβάλλον με φυσικά φίλτρα και 
αποχετεύσεις. Κάποιες καλλιέργειες χρησιμοποιούν συστήματα επανακυκλοφορίας νερού ή 
ακόμα και τεχνητό θαλασσινό νερό, μειώνοντας έτσι τις εισροές και εκροές νερού προς και 

                                                 
38 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο πιθανός αντίκτυπος από την εισαγωγή ξενικών ειδών για τη 
χρήση τους στην υδατοκαλλιέργεια ρυθμίζεται από τον Κανονισμό 708/2007. 
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από την μονάδα (Huntington κ.ά., 2006). 
 
Παρόλα αυτά, μπορεί να υπάρξουν ορισμένες επιπτώσεις από την απόθεση Ιζήματος, τις 
βιογεωχημικές αλλαγές και την απελευθέρωση χημικών στην περιοχή κοντά στο χώρο 
καλλιέργειας και σε κάποια απόσταση από αυτή. Όλοι οι ευαίσθητοι σε αυτές τις πιέσεις 
βενθικοί οικότοποι θα μπορούσαν να επηρεαστούν (Huntington κ.ά. 2006, Ragot 2009). 
 
Για να αποφευχθεί αυτό, σε ορισμένες καλλιέργειες (π.χ. στην Ιταλία), το νερό εκροής, πριν 
εκκενωθεί στο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ της λιμνοθάλασσας και της θάλασσας, 
μικροφιλτράρεται μέσω περιστρεφόμενου φίλτρου, ρυθμίζεται και καθαρίζεται μέσω ενός 
κυκλώματος λεκανών καθίζησης. Αυτό επιτρέπει την απορρόφηση των θρεπτικών από τα 
μικροάλγη. Ένας αυτόματος καθαριστής σχάρας στην έξοδο του νερού κρατά τα μικροάλγη 
στις λεκάνες καθαρισμού. Επίσης παρακολουθείται συστηματικά η κατάσταση των 
μικροαλγών στην παράκτια περιοχή που περιβάλλει ορισμένα συστήματα δεξαμενών για να 
αναλυθούν οι πιθανές βιογεωχημικές αλλαγές. 
 
Μπορεί να υπάρχουν ορισμένες επιπτώσεις στους υπο-παράλιους οικοτόπους, όπως στους 
υφάλους και στους υποθαλάσσιους λειμώνες αγγειοσπέρμων εξαιτίας των αυξημένων 
θρεπτικών και του Βιολογικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (BOD). Πάντως αυτό εξαρτάται από το 
επίπεδο επεξεργασίας των αποβλήτων της μονάδας, που μπορεί να είναι εξαιρετικά 
αποτελεσματική (Huntington κ.ά. 2006, Ragot 2006, Aquaetreat 2007). 
 
Αρκετές φορές πραγματοποιούνται επιπλέον έλεγχοι και παραπέρα επεξεργασία των 
αποβλήτων των δεξαμενών. Μπορεί να περιλαμβάνουν αερισμό των αποβλήτων για την 
αύξηση της αερόβιας αποικοδόμησης πριν την απόρριψη, μειώνοντας έτσι το φορτίο του 
Βιολογικά Απαιτούμενου Οξυγόνου των εκροών. Η αυξημένη χρήση ανακυκλωμένου νερού 
είναι επίσης χρήσιμη για τον περιορισμό των αποβλήτων. Μπορεί επίσης να γίνεται έλεγχος 
διαρροών μέσω συμπίεσης των χωμάτινων δεξαμενών ή με τοποθέτηση μεμβρανών 
στεγανοποίησης για αποφυγή διαρροών νερού και θρεπτικών στους κοντινούς αποδέκτες 
μέσω διήθησης. 
 
Οι πιέσεις από τις υποδομές μπορεί να επηρεάζουν τους παράκτιους οικοτόπους, όπως τους 
αλμυρόβαλτους, τις αμμοθίνες και τις παραλίες με κροκάλες, αν η μονάδα δομείται πάνω σε 
αυτούς. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστο, καθώς οι περισσότερες χερσαίες εγκαταστάσεις 
δομούνται σε σταθερότερα εδάφη και σχεδιάζονται ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις με 
θέματα διατήρησης της φύσης. Υπό αυτή την έννοια η αλλοίωση των οικοτόπων μπορεί να 
ελαχιστοποιηθεί ή να αμβλυνθεί. 
 
Οι πιο εντατικές χερσαίες εκμεταλλεύσεις διαχειρίζονται κατάλληλα ώστε να μειώνουν την 
πιθανή χρήση χημικών προστατευτικών ουσιών ή φορτίου παθογόνων στα συστήματα 
παραγωγής, ενώ η πρόληψη της διασποράς τους στο εξωτερικό περιβάλλον αντιμετωπίζεται 
με διήθηση και βιολογική επεξεργασία του νερού (Huntington κ.ά. 2006, Ragot 2006). 
 
Η όχληση εξαιτίας των χερσαίων αυτών μονάδων είναι ελάχιστη, καθώς οι περισσότερες 
εγκαταστάσεις είτε βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο είτε είναι περιορισμένης έκτασης. Η ανάγκη  
για έλεγχο θηρευτών είναι πιθανά ελάχιστη και κυρίως με παθητικά μέσα π.χ. τοποθέτηση 
δικτυών προστασίας ή περιφράξεις (Huntington κ.ά. 2006, Ragot 2009). Η εισαγωγή ξενικών 
ειδών μπορεί επίσης να έχει επιπτώσεις39. 
 
 
  

                                                 
39 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η πιθανή επίπτωση από την εισαγωγή ξενικών ειδών για την 
χρήση τους στην υδατοκαλλιέργεια ρυθμίζεται από τον Κανονισμό 708/2007. 
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3.2.6  Χερσαίες υδατοσυλλογές για καλλιέργεια θαλάσσιων ειδών 
 
Τα συστήματα υδατοσυλλογών απαιτούν σημαντικές εκτάσεις γης για την εγκατάσταση των 
υδατοσυλλογών και των συνοδών υποδομών (για την παροχή και την αποχέτευση νερού). Η 
κατασκευή παράκτιων υδατοσυλλογών για υδατοκαλλιέργεια, συνήθως γίνεται με τη μέθοδο 
εκσκαφής- επίχωσης και μπορεί να έχει μεγάλες δυνητικές επιπτώσεις σε αυτές τις περιοχές. 
Αν οι υδατοσυλλογές κατασκευάζονται εντός λιμνοθαλασσών, υπάρχει πιθανότητα αλλοίωσης 
του τοπικού υδρολογικού καθεστώτος και επομένως να επηρεαστεί η λειτουργικότητα των 
υπόλοιπων τμημάτων της λιμνοθάλασσας (Huntington κ.ά. 2006). 
 
Οι επιπτώσεις κατά την φάση λειτουργίας της καλλιέργειας σε υδατοσυλλογές, εξαρτώνται από 
το είδος που καλλιεργείται και από τον τύπο της παροχής νερού που επιλέγεται. Ενώ 
ορισμένα είδη απαιτούν συστήματα ανοιχτής ροής διαμέσου των υδατοσυλλογών, άλλα 
απαιτούν μόνο  περιστασιακή συμπλήρωση των υδατοσυλλογών για αντιστάθμιση διαρροών 
και εξάτμισης- τα τελευταία έχουν απόβλητα με οργανικό φορτίο μόνο σε μικρά διαστήματα 
κατά τη φάση αδειάσματος των λεκανών για τη συγκομιδή. Υπάρχει η δυνατότητα ελάττωσης 
των επιπτώσεων συστημάτων και των δύο τύπων παροχών, χρησιμοποιώντας δεξαμενές 
καθίζησης και βιοδιήθηση (Huntington κ.ά., 2006). 
 
Απόθεση οργανικού ιζήματος μπορεί να εμφανιστεί γύρω από τις θέσεις απορροής των 
υγρών αποβλήτων της μονάδας. Για την αποφυγή οργανικών ιζημάτων, οι συνήθεις πρακτικές 
που εφαρμόζονται στην Ιταλία περιλαμβάνουν τη μηχανική απομάκρυνση των αλγών από την 
επιφάνεια του νερού, την αερόβια επεξεργασία του ιζήματος με παροχή οξυγόνου και 
ανάδευση σε ειδικές λεκάνες, χρήση υγροποιημένου οξυγόνου στις υδατοσυλλογές και στα 
κανάλια απορροής, κτλ. Συχνά οι μονάδες χερσαίων υδατοσυλλοτών εγκαθίστανται στην 
περίμετρο λιμνοθαλασσών (π.χ. στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και Αμβρακικού στην 
Ελλάδα) και οι απορροές τους - τόσο μεμονωμένα όσο και σωρευτικά- μπορούν να 
επηρεάσουν τους υποθαλάσσιους λειμώνες αγγειοσπέρμων καθώς και άλλους ευαίσθητους 
οικοτόπους ή την οικολογία της υδάτινης στήλης. 
 
Η εγκατάσταση παράκτιων υδατοσυλλογών καλλιέργειας θα μπορούσε να οδηγεί στην 
αλλοίωση εκτάσεων αλμυρόβαλτων, να επηρεάσει παράκτιους οικοτόπους αμμοθινών και 
παραλιών με κροκάλες, εφόσον η εγκατάσταση γίνει σε θέσεις όπου υπάρχουν οι 
συγκεκριμένοι οικότοποι (Huntington κ.ά., 2006). Όμως με κατάλληλη χωροθέτηση και 
διαχείριση των υδατοσυλλογών μπορούν εύκολα να αποφευχθούν αυτού του τύπου οι 
επιπτώσεις. 
 
Ο έλεγχος των θηρευτών μπορεί να αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα για τις μονάδες χερσαίων 
υδατοσυλλογών. Η χρήση διχτυών κάλυψης των υδατοσυλλογών για την προστασία τους από 
τα ψαροφάγα πτηνά, όταν είναι εφικτό, είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο μέτρο στις 
περισσότερες μονάδες. 
 
Οι χερσαίες εκμεταλλεύσεις είναι σε θέση να επεξεργάζονται τα λύματά τους πριν την 
απόρριψη στο περιβάλλον. Η χρήση δεξαμενών καθίζησης των αιωρούμενων στερεών, 
επιτρέπει την απομάκρυνση μεγάλου μέρους των οργανικών και ανόργανων ρύπων. Τα 
διαλυμένα θρεπτικά μπορούν να απομακρύνονται με διήθηση, με βιολογική επεξεργασία 
όπως τα συστήματα φυσικού καθαρισμού με καλαμώνες και  άλγη, καθώς και με την 
διάστρωση διθύρων στον πυθμένα των καναλιών απορροής αποβλήτων (Huntington κ.ά., 
2006). 
 
 
3.2.7  Καλλιέργεια σε λιμνοθάλασσες 
 
Η εκτατική υδατοκαλλιέργεια σε λιμνοθάλασσες ασκεί γενικά μικρή πίεση στο περιβάλλον, αν 
και μπορεί να έχει επιπτώσεις στους πληθυσμούς άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας σε 
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τοπικό επίπεδο, μέσω του συνδυασμού όχλησης λόγω της λειτουργίας της μονάδας και 
εστιασμένων μέτρων ελέγχου θηρευτών. Ένα άλλο πρόβλημα μπορεί να προκύψει από την 
χρήση ξενικών ή αλλόχθονων ειδών π.χ. η αχιβάδα της Μανίλα (Ruditapes 
philippinarum)40. 
 
Οι κύριοι οικότοποι που μπορεί να επηρεαστούν από την υδατοκαλλιέργεια σε λιμνοθάλασσα 
είναι οι τυπικοί για τις λιμνοθάλασσες οικότοποι λασπώδους ή αμμώδους πυθμένα, οι 
υποθαλάσσιοι λειμώνες αγγειοσπέρμων, και οι πυθμένες με μακροφύκη. Κάποιοι άλλοι 
οικότοποι, όπως οι ύφαλοι πολυχαιτών και μυδιών, καθώς και τα ροδολιθικά πεδία, μπορεί να 
επηρεάζονται εφόσον βρίσκονται εντός ή δίπλα σε λιμνοθάλασσες. 
 
Οι αμμώδεις και λασπώδεις πυθμένες ενδέχεται να υποστούν ανοξία εξαιτίας της κάλυψης 
από ιζήματα που προέρχονται από την καλλιέργεια και από τυχόν μεταβολή της τροφικής 
κατάστασης της υδάτινης μάζας, λόγω υπερσυγκέντρωσης θρεπτικών και εναπόθεσης 
οργανικής ύλης. Πρόκειται για σημαντικούς βιοτόπους τροφοληψιας για τα παρυδάτια πτηνά 
και υποστηρίζουν αξιόλογους πληθυσμούς ενδοπανίδας ασπόνδυλων. Αυτά μπορεί να 
επηρεαστούν επίσης από οποιαδήποτε μεταβολή στη συνολική παραγωγικότητα που 
προκύπτει από την εισαγωγή και εκτροφή μιας μονοκαλλιέργειας ή περιορισμένης 
πολυκαλλιέργειας. 
 
Οι υποθαλάσσιοι λειμώνες αγγειοσπέρμων (Λιβάδια Ποσειδωνίας) μπορεί να επηρεαστούν 
από την αυξημένη θολερότητα του νερού,  είτε λόγω αιωρούμενων σωματιδίων ή το 
πιθανότερο από τις δραστηριότητες συγκομιδής που περιλαμβάνουν απόξεση ή υδραυλικά 
υποβοηθούμενη συλλογή αχιβάδων. Οι λειμώνες μπορεί επίσης να καταστραφούν κατά τη 
συγκομιδή, και να έχουν χαμηλό δυναμικό ανάκαμψης εξαιτίας της απομάκρυνσης των 
ριζωμάτων τους. 
 
Πάντως, όπως προαναφέρθηκε η υδατοκαλλιέργεια σε λιμνοθάλασσες αποτελεί συνήθως ένα 
εκτατικό σύστημα, χαμηλής πίεσης για το περιβάλλον, που όταν διαχειρίζεται σωστά μπορεί 
ακόμα και να δημιουργήσει κατάλληλους βιότοπους, συμβάλλοντας στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας (βλέπε 3.6). Οι υδατοσυλλογές και οι λιμνοθάλασσες μπορούν να 
σχεδιάζονται έτσι ώστε να απορροφούν τα πλημμυρικά φαινόμενα και έτσι να εμποδίζουν την 
απελευθέρωση των αποβλήτων στο περιβάλλον. 
 
Ο έλεγχος των θηρευτών είναι ένα ζήτημα στην υδατοκαλλιέργεια σε λιμνοθάλασσες. 
Σήμερα, ο έλεγχος των θηρευτών έχει γίνει πιο απαιτητικός, καθώς πολλοί θηρευτές 
προστατεύονται από τη νομοθεσία των Κρατών Μελών και της ΕΕ, ιδίως εντός καθορισμένων 
προστατευόμενων τόπων41.  
 
Για τις εκτατικές εκτροφές σε λιμνοθάλασσες, τις λεκάνες διαχείμασης των ψαριών και όσες 
μονάδες βρίσκονται επάνω σε μεταναστευτικές διαδρομές της ορνιθοπανίδας, το ζήτημα 
παραμένει πολύ σοβαρό. Οι μεγάλες λεκάνες των λιμνοθαλασσών δεν μπορούν να 
καλυφθούν από προστατευτικό δίχτυ και αντιμετωπίζουν εκτεταμένες απώλειες κάθε χρόνο. 
Σε πολλές περιπτώσεις, η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από την ύπαρξη 
τόπων Natura 2000 σε κοντινή απόσταση42.  
 
 

                                                 
40 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι πιθανές επιπτώσεις από την εισαγωγή ξενικών ειδών για την 
χρήση τους στην υδατοκαλλιέργεια ρυθμίζεται από τον Κανονισμό 708/2007. 
41 Σύμφωνα με το Άρθρο 9  Οδηγίας Πτηνών ή  το άρθρο 16, Οδηγιών Κτηνιατρικών Μέσων, τα Κράτη 
Μέλη μπορούν, με παρεκκλίσεις, να περιορίσουν τις επιπτώσεων στα προστατευόμενα είδη. 
42 Η ιδιαίτερη υπόθεση του Κορμοράνου είναι αντικείμενο ερευνητικών έργων (π.χ. INTERCAFE: 
http://www.intercafeproject.net/index.html) κι η δημιουργία μιας πλατφόρμας ΕΕ (http://ec.europa.eu/ 
environment/nature/cormorants/home_en.htm) 

http://www.intercafeproject.net/index.html
http://ec.europa.eu/
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3.2.8  Συστήματα υδατοκαλλιέργειας ψαριών εσωτερικών υδάτων 
 
Οι κυριότερες πιέσεις από την ιχθυοκαλλιέργεια εσωτερικών υδάτων μπορεί να είναι η 
εναπόθεση ιζήματος, οι αλλαγές στη βιοχημεία και οι επικίνδυνες ουσίες (Huntington 
κ.α. 2010). Οι σχετικές επιπτώσεις μπορούν να αποφευχθούν ή να αμβλυνθούν με διάφορα 
διαθέσιμα σήμερα συστήματα επεξεργασίας νερού43. 
 
Η πέστροφα κι ο κυπρίνος καλλιεργούνται σε χερσαίες ανοικτές δεξαμενές ή σε εξωποτάμιες 
δεξαμενές συνεχούς ροής. Ο κίνδυνος εναπόθεσης ιζήματος από χερσαίες δεξαμενές και 
υδατοσυλλογές είναι μέτριος για ποτάμια με χαμηλές παροχές, αλλά μπορεί να 
ελαχιστοποιηθεί με χρήση δεξαμενών καθίζησης. Εξάλλου οι υδατοσυλλογές μπορεί να 
παίζουν θετικό ρόλο π.χ. κατακρατούν το έδαφος που μεταφέρεται από τα ανάντη του 
ποταμού. 
 
Ένας πιθανός κίνδυνος είναι ο ευτροφισμός λόγω της απορροής των αποβλήτων της 
καλλιέργειας στα ποτάμια. Επειδή ο κυπρίνος είναι παμφάγος και καλλιεργείται κυρίως σε 
ανοιχτές δεξαμενές, είναι λιγότερο πιθανή η ρύπανση από θρεπτικά από ότι με τα συστήματα 
εξωποτάμιων δεξαμενών συνεχούς ροής που χρησιμοποιούνται για την πέστροφα. Σήμερα 
πολλές μονάδες πεστροφο-καλλιέργειας χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες (χαμηλός 
δείκτης έντασης παραγωγής, συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων, όπως δεξαμενές 
καθίζησης, συστήματα μηχανικού αερισμού ή υγρό οξυγόνο, τακτικές αναλύσεις των υγρών 
αποβλήτων, κ.τ.λ), που επιτρέπουν την αποτελεσματική εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων 
και αντιμετωπίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις του ευτροφισμού στον υδάτινο αποδέκτη. 
 
Στους ποταμούς του Ατλαντικού, ο κίνδυνος μειωμένων επιπέδων οξυγόνου λόγω της 
επιβάρυνσης με θρεπτικά αυξάνεται το καλοκαίρι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των 
χαμηλότερων παροχών. Οι επιπτώσεις στην χλωρίδα και την πανίδα μπορεί να είναι 
σημαντικές. Αυτό μπορεί και πρέπει να αποφεύγεται ή να μετριάζεται με θέσπιση όριων 
μέγιστης εποχιακής άντλησης για τη διατήρηση της οικολογικής παροχής. Οι ποταμοί της 
κεντρικής Ευρώπης έχουν μεγάλους όγκους νερού και επομένως ο κίνδυνος από την 
επιβάρυνση με θρεπτικά και από χρήση χημικών είναι χαμηλός. 
 
Η χρήση χημικών στην πεστροφο-καλλιέργεια ενέχει μέτριους κινδύνους για τους ποταμούς. 
Για την πεστροφο-καλλιέργεια σε εξωποτάμιες δεξαμενές, οι αδειοδοτήσεις γενικά παρέχονται 
με βάση την επαρκή αραίωση των ρύπων ώστε να μην υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στα 
κατάντη. 
 
Η υδατοκαλλιέργεια σε ανοικτές δεξαμενές κυριαρχείται από την εκτατική καλλιέργεια 
κυπρίνων, η οποία παρουσιάζει χαμηλό ή αμελητέο κίνδυνο για την ποιότητας των υδάτων, 
εκτός από την πιθανή αλλοίωση της υδρομορφολογίας από την κατασκευή δεξαμενών εντός 
πεδίων πλημμυρών. Οι περισσότερες δεξαμενές αυτού του τύπου έχουν ιστορία πολλών 
ετών, επομένως έχουν ενσωματωθεί καλά στο τοπίο, στο οποίο παίζουν σημαντικό ρόλο π.χ. 
στην οικολογική σταθερότητα και στην αύξηση της ικανότητας μιας περιοχής να δέχεται 
πλημμυρικές παροχές και να συγκρατεί νερό στο ευρύτερο τοπίο. 
 
 
3.2.9 Συνοπτική επισκόπηση των πιθανών πιέσεων και επιπτώσεων 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
εκτίμηση των διαφορετικών τύπων συστημάτων υδατοκαλλιέργειας. Σκοπός του είναι μόνο να 
συνοψίσει τις πληροφορίες που παρέχονται στις προηγούμενες ενότητες σχετικά με όλες τις 

                                                 
43 Η επεξεργασία νερού των εντατικών συστημάτων υδατοκαλλιέργειας και οι νέες μέθοδοι για τη 
μείωση των εκροών της εκμετάλλευσης εξετάστηκαν σε ένα σχέδιο που χρηματοδοτήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Έκτου Προγράμματος Πλαισίου (Sustainaqua, Varadi κ.ά. 2009). 
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πιθανές επιπτώσεις. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αυτές οι πιθανές επιπτώσεις δεν 
εμφανίζονται πάντοτε ή μπορεί να μην είναι σχετικές με τους στόχους διατήρησης ενός 
συγκεκριμένου τόπου. 
 
Απαιτείται μια κατά περίπτωση προσέγγιση για τον εντοπισμό των πραγματικά πιθανών 
επιπτώσεων, που εξαρτώνται από τις συνθήκες εκτροφής και περιβάλλοντος, αλλά κι από τα 
μέτρα άμβλυνσης και τις κατάλληλες διαχειριστικές πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται για 
την αποφυγή/ελαχιστοποίηση τέτοιων επιπτώσεων. Πολλά από αυτά τα θέματα ρυθμίζονται 
από την ΕΕ ή την εθνική νομοθεσία. 
 
Πίνακας 3. Κατάλογος ζητημάτων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε διαφορετικά συστήματα 
υδατοκαλλιέργειας  
 
 
Συστήματα 
Υδατοκαλλιέργειας  
 
Πιθανές επιπτώσεις 

 Παράκτια και θαλάσσια Γλυκού νερού 

Καλλιέρ
γεια σε 
κλωβούς 

Σχεδίες και 
long-lines  
οστρακοκαλ
λιέργειας 

Δια-
παλιρροι
ακή 
οστρακοκ
αλλιέργει
α 

Οστρακο
καλλιέργε
ια βυθού 

Χερσαίε
ς 
δεξαμεν
ές 

Χερσαίε
ς 
υδατοσ
υλλογές  

Καλλιέργ
εια σε 
λιμνοθάλ
ασσα 

Υδατοσ
υλλογές 
ψαριών 

Σύστημα 
συνεχούς 
ροής 

Σύστημα 
επανακυκ
λοφορίας 
νερού 

Απόθεση ιζήματος X X X X  X X X X  

Βιογεωχημικές 
αλλαγές στο νερό 

X X   X X X X X  

Εισαγωγή χημικών X    X X   X X 

Επιπτώσεις από τις 
υποδομές 

  X X X X X  X X 

Όχληση X X X X X X X X X X 

‘Ελεγχος θηρευτών X X X X X X X X X  

Υβριδισμός X    X X   X  

Μετάδοση 
παθογόνων 

X  X X X X X X X  

Ξενικά είδη X X X X X X X X X  
(Η εισαγωγή ξενικών ειδών για τη χρήση τους στην υδατοκαλλιέργεια ρυθμίζεται από Κανονισμό 708/2007) 

 
Πίνακας 4. Παράδειγμα μιας πιθανής ταξινόμησης των κύριων ευαίσθητων οικοτόπων και ειδών 
για καθοδήγηση της εκτίμησης κινδύνου (Huntington, κ.ά. 2006) 
 

Οικότοποι / είδη 

Κατηγορίες πίεσης 

Α
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Μ
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Ξ
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η
 

Ύφαλοι: κοινότητες υποστρωμάτων μυδιών x x x x    x  
Ύφαλοι: κοινότητες πολυχαιτών x x ? x    ?  
Υποθαλάσσιοι λειμώνες αγγειοσπέρμων x x x x  x   x 
 Αμμώδεις όχθες, λασπώδεις και αμμώδεις 
πυθμένες 

x x x x x x   x 

Ροδολιθικά πεδία x x ? x     x 
Κοινότητες μακροφυκών x x ? x     x 

Κοινότητες αλιπέδων x x x x x x  ?  

Κοινότητες αμμοθινών   x x x x    

Κοινότητες παραλιών με κροκάλες x   x x x  ?  

Κητώδη   x  x x    

Φώκιες   x  x x    

Ενυδρίδες x  x x x x    

Ψάρια x x x  x  x x x 

Πτηνά x  x x x x    
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3.3  Παραδείγματα βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας σε φυσικές περιοχές που συμβάλλουν 
στη βιοποικιλότητα 

 
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα βιώσιμης ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας που παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, την ενδυνάμωση της βιοποικιλότητας, 
την διατήρηση των υδατικών πόρων και την προστασία από τις πλημμύρες. Τα συστήματα 
υδατοκαλλιέργειας μπορεί να είναι συμβατά με ευαίσθητους οικοτόπους και να προσφέρουν 
περιβαλλοντικά οφέλη και υπηρεσίες. Δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας λαμβάνουν χώρα σε 
πολλούς τόπους Natura 2000 και μπορεί να είναι απολύτως συμβατές με την διατήρηση των 
φυσικών αξιών του κάθε τόπου. 
 
 
Παροχή κατάλληλων ενδιαιτημάτων για είδη ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
 

 Οι χερσαίες χωμάτινες υδατοσυλλογές εκτροφής ψαριών, ειδικά στην Κ. και Α. Ευρώπη, 
αποτελούν πολύ σημαντικούς βιότοπους για πολλά υδρόβια πτηνά. Συχνά τέτοιες 
ιχθυοκαλλιέργειες δημιουργήθηκαν στη θέση πρώην φυσικών υγροτόπων και λόγω της 
εκτατικής διαχείρισης εξελίχθηκαν πλέον σε ημι-φυσικούς υγροτόπους υποστηρίζοντας 
υψηλή βιοποικιλότητα. Με τον τρόπο αυτό η υδατοκαλλιέργεια εσωτερικών υδάτων 
υποκατέστησε πολλά φυσικά έλη στην υποστήριξη μεγάλης ποικιλίας υδρόβιων φυτών και 
ζώων. Πολλές τέτοιες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας βρίσκονται εντός ή κοντά σε 
τόπους Natura 2000. Σε χώρες όπως η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, 
κτλ. οι τόποι με χερσαίες υδατοσυλλογές αποτελούν περισσότερο από το ένα τέταρτο 
όλων των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) κάθε χώρας (BirdLife, 2011). 

 Οι εκτενείς χωμάτινες υδατοσυλλογές εκτροφής ψαριών περιβάλλονται συνήθως από 
ζώνες καλαμώνων και φυσική βλάστηση, παρέχοντας σημαντικά ενδιαιτήματα για τη 
χλωρίδα και την πανίδα. Πολλές τέτοιες ιχθυοκαλλιέργειες έχουν μετατραπεί σε πολύ-
λειτουργικές εκτροφές, όπου παρέχονται διάφορες άλλες υπηρεσίες όπως αναψυχή, 
διατήρηση βιοποικιλότητας και βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων (Varadi 
κ.ά.,  2009). 

 Η ιχθυοκαλλιέργεια έχει επίσης προστατέψει υδατοσυλλογές και υγρότοπους, όταν η πίεση 
για μετατροπή σε καλλιεργούμενες εκτάσεις υπήρξε πολύ ισχυρή (1970-1990). Μερικοί 
από τους καλύτερα διατηρημένους υγροτόπους γλυκού νερού της περιφέρειας Friuli 
Venezia Giulia επέζησαν των αλλαγών διευθέτησης του υδρογραφικού δικτύου και των 
αποστραγγίσεων που επηρέασαν την πεδιάδα Friuli τον περασμένο αιώνα, λόγω της 
ύπαρξης των ιχθυοτροφείων. Σε κάποιες υδατοσυλλογές υδατοκαλλιέργειας στην Βενετία 
(Ιταλία), βρίσκεται  η μεγαλύτερη συγκέντρωση διαχείμασης κορμοράνων, ενώ μία από τις 
τελευταίες αποικίες της κιτρινομπομπίνας Bombina variegata στην πεδιάδα, βρίσκεται 
κοντά στις περιοχές υδατοκαλλιέργειας. 

 Στο Βέλγιο, ορισμένοι υδατοκαλλιεργητές εμπλέκονται σε έργα διατήρησης της φύσης που 
αποσκοπούν στην αποκατάσταση του υγροτοπικού τοπίου προς όφελος του Ήταυρου και 
του Μικροτσικνιά, ενώ έχουν εφαρμόσει και άλλα διαχειριστικά μέτρα, όπως η διατήρηση 
υδατοσυλλογών χωρίς ψάρια για να συμβάλλουν στη διατήρηση του δενδροβάτραχου. 

 Σε ορισμένα αγροκτήματα στη Λωρραίνη (Γαλλία), η υδατοκαλλιέργεια επιτρέπει την 
ανάπτυξη υδρόβιας χλωρίδας σε ιδιαίτερα αξιόλογες υδατοσυλλογές με αβαθείς όχθες. 

 Ένα ακόμη παράδειγμα θετικής επίδρασης της υδατοκαλλιέργειας βρίσκεται στην περιοχή 
της Λομβαρδίας, όπου ένα ιχθυοτροφείο αναπαράγει αυτόχθονο οξύρρυγχο (Acipenser 
naccarii), όχι μόνο για την αγορά, αλλά και για εμπλουτισμό των φυσικών πληθυσμών του 
είδους στους ποταμούς Po και Ticino. 
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Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας  
 

 Συχνά οι ιχθυοκαλλιέργειες που βρίσκονται εντός φυσικών περιοχών υιοθετούν Κώδικες 
Ορθών Πρακτικών και εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των πιθανών 
επιπτώσεων. Συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση των οικοτόπων και ειδών του εκάστοτε 
τόπου. 

 Το Φυσικό Πάρκο La Brenne (Γαλλία) αποτελείται από περίπου 4.000 χωμάτινες 
υδατοσυλλογές που δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο κατά τον Μεσαίωνα. Σήμερα 
παίζουν βασικό ρόλο στη διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας, ιδιαίτερα για τα 
αναπαραγόμενα και μεταναστευτικά υδρόβια πτηνά. Στο πάρκο εφαρμόζονται αγρο-
περιβαλλοντικά μέτρα για τις «λίμνες –ιχθυοτροφεία», με κύριο στόχο την ανάπτυξη 
μεθόδων ιχθυοπαραγωγής που να συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και στη 
διατήρηση της φύσης. Κάποια από τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη δημιουργία ή 
διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών για έντομα, αμφίβια, πουλιά και ψάρια (δημιουργία 
ανοιχτών νερών πίσω από καλαμώνες δημιουργία καλαμώνων σε ρηχά νερά, φυτεύσεις 
νούφαρων, απομάκρυνση ιτιών από τον καλαμώνα κτλ.) για τη διατήρηση προστατευτικών 
ζωνών βλάστησης, για περιορισμό της εισροής λιπασμάτων από καλλιέργειες στις 
υδατοσυλλογές, διαχείριση ξενικών ειδών όπως ο μυοκάστορας, ο μοσχοποντικός και οι 
καραβίδες (με πυροβόλα όπλα, παγίδες, χρήση φίλτρων), κτλ. 

 Σε ορισμένες ιχθυοκαλλιέργειες στη Σλοβακία, μια κοινή πρακτική είναι η αποφυγή  
απομάκρυνσης της υδρόβιας βλάστησης, πρακτική που οδηγεί στην επέκταση συστάδων 
ψαθιού Typha και καλαμιού Phragmites σε μεγάλα τμήματα των υδατοσυλλογών. Αυτά 
χρησιμεύουν ως βιότοποι αναπαραγωγής για τα ερωδιόμορφα πουλιά (Πορφυροτσικνιάς, 
Χουλιαρομύτα, Νυχτοκόρακας), για τον Καλαμόκιρκο, τον Ήταυρο, τον Μικροτσικνιά, το 
Κοκκινοβουτηχτάρι, το Μαυροβουτηχτάρι (πλέον σπάνιο) και την Βαλτόπαπια. 

 Στην Πολωνία, ορισμένα βασικά στοιχεία ορθών πρακτικών που αποσκοπούν στο να 
κάνουν συμβατη την υδατοκαλλιέργεια με τους στόχους διατήρησης των τόπων Natura 
2000 είναι: η διατήρηση θέσεων αναπαραγωγής για τα πτηνά, όπως καλαμιές, νησίδες, 
συστάδες με λυγαριές, κατασκευή πλωτών πλατφορμών φωλεοποίησης για γλαρόνια, 
χρήση των θερισμένων βούρλων των υδατοσυλλογών στους χώρους φωλεοποίησης των 
πτηνών και η κατασκευή παρατηρητηρίων για παρατηρητές πτηνών, κτλ. 

 Στην Τσεχική Δημοκρατία, 
η λίμνη Nesyt ανήκει στον 
τόπο Natura 2000 
‘ιχθυοτροφεία Lednice’, 
φιλοξενεί δραστηριότητες 
ιχθυοκαλλιέργειας, έχει 
ενσωματώσει την θερινή 
αποστράγγιση ως μέτρο 
διαχείρισης για δημιουργία 
κατάλληλων συνθηκών για 
τα αλόφυτα που 
χρειάζονται στεγνό 
υπόστρωμα και για  κάποια 
απειλούμενα πτηνά 
υγροτόπων (Sychra & 
Danihelka, 201044). 

                                                 
44 Sychra, J. and Danihelka, J. 2010. The summer drainage of Nesyt Fishpond in 2007: a successful 
conservation measure or ecological catastrophe?  σελ. 10-11, Στο: European Pond Conservation 
Network, Newsletter No. 3, Spring 2010. Διαθέσιμο στο:  
http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf 

Εικόνα 6. Συστάδες του αλοφύτου Rumex maritimus στο κέντρο 
της λίμνης Nesyt κατά την καλοκαιρινή αποξήρανσή της. 
 

http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf
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 Η κατάλληλη διαχείριση υδατοκαλλιεργειών στις παράκτιες περιοχές έχει αποδειχθεί 
ωφέλιμη για τη διατήρηση των φυσικών περιοχών και των ειδών που φιλοξενούν, π.χ. σε 
πολλές περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Στις εκβολές του Sado (Πορτογαλία) η 
υδατοκαλλιέργεια βασίζεται κυρίως στη χρήση αρχαίων αλυκών που μετατρέπονται για 
εκτατική ή/και ημι-εντατική παραγωγή σε καθεστώς πολυκαλλιέργειας. Η εκτατική και ημι-
εντατική υδατοκαλλιέργεια άδειοδοτούνται υπό την προϋπόθεση της βιώσιμης χρήσης και 
υιοθέτησης πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης με σκοπό την προστασία των φυσικών 
βιοτόπων για τη διατήρηση της φύσης και τη βιοποικιλότητα. 

 Παρόμοια χρήση αρχαίων αλυκών για την υδατοκαλλιέργεια πραγματοποιείται στο φυσικό 
πάρκο Bahía de Cadiz της Ισπανίας, όπου η δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας έχουν 
περιληφθεί στο Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής και θεωρούνται 
συμβατές με τη διατήρηση των φυσικών αξιών του τόπου υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις. 

 
Υποστήριξη των συστημάτων που προσφέρουν περιβαλλοντικές ωφέλειες και υπηρεσίες 

 

 Η οστρακοκαλλιέργεια μπορεί να παρέχει οικοσυστημικές υπηρεσίες μέσω της 
απομάκρυνσης ανόργανων θρεπτικών από ευτροφικά οικοσυστήματα (βιο-απομάκρυνση). 
Τα μύδια εκτρέφονται και συλλέγονται στο πλαίσιο της διαχείρισης της ποιότητας των 
νερών σε περιοχές με πηγές διάχυτης ρύπανσης π.χ. στη Σουηδία (Lundalv, 2011). Η 
οστρακοκαλλιέργεια και η καλλιέργεια μακροφυκών μπορούν να συνδυαστούν με την 
ιχθυοκαλλιέργεια, σε ολοκληρωμένα συστήματα πολυκαλλιέργειας (IMTA), όπου τα 
οστρακοειδή και τα μακροφύκη συλλέγονται για να απομακρύνουν από το σύστημα το 
ρυπαντικό φορτίο που προέρχεται από τον μεταβολισμό των εκτρεφόμενων ψαριών. Αυτή 
η πρακτική αναπτύσσεται σήμερα στη Νορβηγία και στη Μεσόγειο.  

 Η εγκατάλειψη των παραδοσιακών υδατοσυλλογών ιχθυοκαλλιέργειας μπορεί να οδηγήσει 
στην αποξήρανσή τους, στην κατάληψη των υδάτινων εκτάσεων από θάμνους και δέντρα 
ή την αντικατάσταση από άλλη χρήση γης. Όλα αυτά οδηγούν σε μείωση της 
βιοποικιλότητας. Συνιστάται επομένως η κατάλληλη διαχείριση και υποστήριξη των 
υδατοσυλλογών που παρέχουν σημαντικούς βιοτόπους, ώστε να διατηρηθούν ή και να 
ενισχυθούν οι φυσικές τους αξίες και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχουν.   



  Οδηγός  για δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του Δικτύου Natura 2000  41 

4. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 

 Η ανάπτυξη και εφαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανόμενων του Θαλάσσιου 
Χωροταξικού  Σχεδιασμού (ΘΧΣ), και της Ολοκληρωμένη Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών 
(ΟΔΠΖ), μπορούν να διευκολύνουν την επιλογή κατάλληλων τοποθεσιών -με τη σωστή ποιότητα 
υδάτων- για υδατοκαλλιέργεια. 

 

  Οι περισσότερες ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υδατοκαλλιέργεια μπορούν να 
αντιμετωπιστούν και να ελαχιστοποιηθούν με την κατάλληλη χωροθέτηση και διαχείριση των 
εκμεταλλεύσεων. Η επιλογή της τοποθεσίας είναι κρίσιμος παράγοντας για τον προσδιορισμό των  
προερχόμενων από την υδατοκαλλιέργεια περιβαλλοντικών πιέσεων  και για την εξασφάλιση της 
αποδοχής συστημάτων υδατοκαλλιέργειας σε ευαίσθητες περιοχές. 

 

 Απαιτούνται βασικές πληροφορίες για τον χωροταξικό σχεδιασμό, ώστε να επιτρέπουν τον εντοπισμό 
συγκρούσεων μεταξύ διαφορετικών συμφερόντων σε στρατηγικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, 
πληροφορίες σχετικά με όλους τους τόπους Natura 2000 στις περιοχές όπου σχεδιάζονται  
δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας είναι καθοριστικής σημασίας. Μπορεί να εκπονηθεί 
χαρτογράφηση ευαισθησίας λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο υδατοκαλλιέργειας τους τύπους  
οικοσυστημάτων και  οικοτόπων και τις υδροδυναμικές συνθήκες στις περιοχές αυτές. 

 

 Για την επιλογή της θέσης εγκατάστασης και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη μετρήσεις εν λειτουργία εκμεταλλεύσεων, για την φέρουσα ικανότητα του τοπικού 
περιβάλλοντος να δέχεται την υδατοκαλλιέργεια χωρίς να δημιουργούνται μη αποδεκτές επιπτώσεις. 
Πρέπει να αποφεύγονται περιοχές περιορισμένης αφομοιωτικής ικανότητας των επιπτώσεων. 

 

 
4.1  Χωροταξικός σχεδιασμός και Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση 
 
Οι προκλήσεις που δημιουργούν οι αυξανόμενες ανταγωνιστικές χρήσεις στα εσωτερικά ύδατα 
και στη θάλασσα (π.χ. θαλάσσιες μεταφορές, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, δραστηριότητες 
αναψυχής, παραγωγή ενέργειας, κτλ.), πρέπει  να αντιμετωπίζονται σε συνδυασμό με την 
εκπλήρωση των αναγκών των τοπικών πληθυσμών και την προστασία και διατήρηση του 
περιβάλλοντος. 
 
Ο χωροταξικός σχεδιασμός, συμπεριλαμβανόμενου του θαλάσσιου, είναι μια ανοιχτή στο 
κοινό διαδικασία που επιτρέπει την ολοκληρωμένη εξέταση των διαφορετικών απαιτήσεων 
των τομεακών πολιτικών σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή, για να καταρτιστεί μια πιο 
συνεκτική στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης που μεγιστοποιεί τις αμοιβαία επωφελείς 
λύσεις και ελαχιστοποιεί τις συγκρούσεις όπου είναι εφικτό. 
 
Παρέχει επίσης ένα πιο ισορροπημένο αναπτυξιακό πλαίσιο, αφού επιτρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες πολύ νωρίς στη διαδικασία 
σχεδιασμού. Επιπλέον ενθαρρύνει την εμπλοκή διάφορων οικονομικών τομέων, ομάδων  
συμφερόντων και του κοινού μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, εξασφαλίζοντας έτσι 
μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
 
Ο χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την εξέταση του 
τρόπου στήριξης της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με παράλληλη αποτροπή ή 
περιορισμό στον βαθμό του εφικτού των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό 
περιβάλλον, και με διατήρηση της ακεραιότητας των τόπων Natura 2000. Το ότι αυτό 
συμβαίνει στην αρχική φάση του σχεδιασμού είναι σημαντικό, καθώς η εξέταση εναλλακτικών 
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προσεγγίσεων και σεναρίων είναι μεγαλύτερη σε αυτό το στάδιο. Ο στρατηγικός χωροταξικός 
σχεδιασμός οδηγεί σε ένα πιο προβλέψιμο και σταθερό πλαίσιο σχεδιασμού για όλους τους 
ενδιαφερόμενους. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση των κινδύνων από 
απρόβλεπτες δυσκολίες και καθυστερήσεις σε μεταγενέστερα στάδια, π.χ. στο επίπεδο 
μεμονωμένων έργων. 
 
Κάποια Κράτη Μέλη έχουν  δηλώσει την πρόθεσή τους να επικαιροποιήσουν τον κατάλογο 
πιθανών τοποθεσιών για υδατοκαλλιέργεια. Επιπλέον, πολλά Κράτη Μέλη έχουν ήδη 
ολοκληρώσει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο ή βρίσκονται στη 
διαδικασία να το κάνουν. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού σε εθνικό επίπεδο για την υδατοκαλλιέργεια παράλληλα με άλλους τομείς και 
πολιτικές. Ο χωροταξικός σχεδιασμός μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στην παροχή 
κατευθύνσεων και αξιόπιστων δεδομένων για την χωροθέτηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων, παρέχοντας ασφάλεια στους επενδυτές, αποφεύγοντας τις συγκρούσεις και 
βρίσκοντας συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να προσδιοριστεί και ο ρόλος και η λειτουργία της 
υδατοκαλλιέργειας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ως έναν σταθερό και 
διαφανή τρόπο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της θαλάσσιας οικονομίας της ΕΕ και για τη  
διασφάλιση ενός αποτελεσματικού διασυνοριακού σχεδιασμού σε διακρατικά θέματα. Το 2008, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έναν οδικό χάρτη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού45. 
Αυτός ακολουθήθηκε από μια έκθεση προόδου το 2010 συμπεραίνοντας ότι χρειάζονται 

περαιτέρω εργασίες Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) σε επίπεδο ΕΕ46. 
 
 

Πιλοτικά έργα  για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: MASPNOSE και Plan Bothnia  

Η Επιτροπή έχει συγχρηματοδοτήσει δύο πιλοτικά έργα σχετικά με τον ΘΧΣ στη Βαλτική Θάλασσα 
(BOTHNIA) και στον ΒΑ Ατλαντικό, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Βόρειας Θάλασσας 
και της Μάγχης (MASPNOSE). Κάθε έργο περιλαμβάνει φορείς από διαφορετικά Κράτη Μέλη και 
έχει ως στόχο να αποκτήσει πρακτικές εμπειρίες στην εφαρμογή του ΘΧΣ σε μια διασυνοριακή 
περιοχή. Διήρκησαν 18 μήνες και ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του 2012. Εντός του 2012 επρόκειτο 
να ανοίξει πρόσκληση για προτάσεις πιλοτικών έργων για άλλες ευρωπαϊκές θαλάσσιες περιοχές. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα έργα μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση:  
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
 

 
Η ανάπτυξη και η εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού μαζί με την 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ) (βλ. 4.2) μπορούν να διευκολύνουν 
την επιλογή των κατάλληλων τόπων -με τη σωστή ποιότητα των υδάτων– για 
υδατοκαλλιέργεια. Αυτά τα εργαλεία σχεδιασμού διευκολύνουν την πρόβλεψη κινδύνων, για 
παράδειγμα, από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τις πλημμύρες ή τη διάβρωση των 
ακτών που μπορούν να επηρεάσουν τους χώρους υδατοκαλλιέργειας. 
 
Η Επιτροπή ετοιμάζει μια νέα πρόταση για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων διαδικασιών για τον 
θαλάσσιο σχεδιασμό και την διαχείριση των ακτών, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν 
στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων για την προστασία της φύσης. Στο πλαίσιο του 
στρατηγικού σχεδιασμού, τα χωρικά σχέδια και προγράμματα υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να 
υπόκεινται σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση βάσει της Οδηγίας ΣΠΕ, για το κατά 
πόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. 
 

                                                 
45 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
46 COM(2010)771. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στην ΕΕ-Επιτεύγματα και μελλοντική ανάπτυξη. 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
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Όταν τέτοια σχέδια και προγράμματα ενδέχεται να επηρεάσουν έναν ή περισσότερους τόπους 
Natura 2000, απαιτείται η εκπόνηση Δέουσας Εκτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της 
Οδηγίας των Οικοτόπων.47. Αυτού του τύπου οι εκτιμήσεις παρέχουν ένα μηχανισμό για την 
εξέταση της έκτασης και του βαθμού των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και 
για την διερεύνηση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων. Για περισσότερες πληροφορίες για την 
Δέουσα Εκτίμηση Σχεδίων και Έργων βλ. Κεφάλαιο 5. 

 
Ευρωπαϊκή Έρευνα και Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε, στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου, 
διάφορα έργα σχετικά με τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό, ώστε να αυξηθεί η γνωστική βάση που απαιτείται για τη στήριξη της βιώσιμης 
διαχείρισης και των σχετικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων. 

Τα πιο σχετικά έργα είναι: 
 MESMA – Παρακολούθηση κι αξιολόγηση περιοχών υπό χωρική διαχείριση 
 COEXIST –Ολοκληρωμένη παρέμβαση στα παράκτια ύδατα: οδικός χάρτης για τη βιώσιμη 

συνύπαρξη της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας 
 SECOA – Λύσεις για περιβαλλοντικές συγκρούσεις στις παράκτιες περιοχές 
 COCONET – Δίκτυο προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών και αξιολόγηση του αιολικού 

δυναμικού στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο Έρευνας και Καινοτομίας: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm    

 
 
4.2  Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών 
 
Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ) είναι μια δυναμική διαδικασία 
που προάγει τη βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων ζωνών και επιδιώκει να εξισορροπήσει τις 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της βιώσιμη ανάπτυξης εντός των 
ορίων που καθορίζονται από τα φυσικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και την φέρουσα 
ικανότητά της. Η ΟΔΠΖ στοχεύει στο να λαμβάνονται καταλλήλως υπόψη, με συμμετοχικό 
τρόπο, όλες οι πολιτικές, οι τομείς και στον βαθμό του εφικτού τα ατομικά συμφέροντα, 
συμπεριλαμβάνοντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της παράκτιας ζώνης. Λαμβάνονται 
επίσης υπόψη η διατήρηση των οικοσυστημάτων και η οικονομική ανάπτυξη. Η ΟΔΠΖ μπορεί 
να διευκολύνει την επιλογή της τοποθεσίας της  υδατοκαλλιέργειας και τη βιώσιμη διαχείριση, 
μαζί με τον ΘΧΣ. 
 
Μετά τη Σύσταση της ΕΕ το 200248, τα Κράτη Μέλη χρησιμοποίησαν την ΟΔΠΖ για τη ρύθμιση 
της χωρικής ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων και για τη δημιουργία συστημάτων 
χωροταξικού σχεδιασμού για τα παράκτια ύδατα της Ευρώπης. Η Σύσταση προσδιορίζει την 
υδατοκαλλιέργεια μεταξύ των τομέων και περιοχών που πρέπει να αντιμετωπιστούν στις 
μελλοντικές εθνικές στρατηγικές ΟΔΠΖ. Βάσει της εμπειρίας της, η ΕΕ προετοιμάζει μια νέα 
κοινή πρωτοβουλία ολοκληρωμένης διαδικασίας θαλάσσιου σχεδιασμού και διαχείρισης των 
ακτών (βλ. 4.1). 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Η ανάγκη για τέτοια εκτίμηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα να επηρεάσει αρνητικά 
την ακεραιότητα των τοποθεσιών Natura 2000 ακόμη κι όταν δεν υπάρχει γεωγραφική κάλυψη μεταξύ 
της περιοχής Natura 2000 και υδατοκαλλιέργειας (π.χ. ποιότητα κατάντη υδάτων). 
48 Σύσταση 2002/413 / EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2002, 

σχετικά με την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρακτίων Ζωνών στην Ευρώπη. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm
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Παραδείγματα ΟΔΠΖ  στην Ευρώπη 
 

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, καταβάλλονται πολλές προσπάθειες για την εφαρμογή της ΟΔΠΖ και 
πολλά μαθήματα θα μπορούσαν να ληφθούν από τις εμπειρίες των άλλων αν ήταν πιο 
προσβάσιμες. Ο δικτυακός τόπος OURCOAST επιδιώκει να φέρει στο φως αυτές τις εμπειρίες, τις 
γνώσεις και τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί, γιατί και πώς τέθηκαν σε εφαρμογή. Η βάση 
δεδομένων μπορεί να αναζητηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω: 
- Γεωγραφική επιλογή 
- Θέματα (Προσαρμογή στον κίνδυνο, βιώσιμη χρήση πηγών, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη) 
-Βασικές προσεγγίσεις (ενσωμάτωση, συμμετοχή, γνώση, οικοσυστημική προσέγγιση, 
κοινωνικοοικονομική και τεχνική) 

Τα παρακάτω παραδείγματα δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας μπορούν να τονιστούν: 
- Συντονισμένα Τοπικά Συστήματα Διαχείρισης Υδατοκαλλιέργειας για επιλεγμένα ιρλανδικά υδατικά 
συστήματα (CLAMS)   
- Η ολοκληρωμένη διαχείριση μυδοκαλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας υπό μεταβαλλόμενες 
συνθήκες βάσης λόγω αλλαγών στην Δανία. 

Πηγή: http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=3 

 

 
4.3  Προσδιορισμός κατάλληλων τοποθεσιών για την ανάπτυξη υδατοκαλλιέργειας 
 
Είναι αποδεκτό ότι οι περισσότερες από τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
υδατοκαλλιέργειας μπορούν να διαχειριστούν, να ελαχιστοποιηθούν ή να αντιμετωπιστούν 
μέσα από την κατανόηση των σχετιζόμενων φυσικών διεργασιών και την κατάλληλη 
χωροθέτηση και διαχείριση των εκμεταλλεύσεων. 
 
Η επιλογή της τοποθεσίας είναι κρίσιμος παράγοντας για τον προσδιορισμό των 
περιβαλλοντικών πιέσεων μιας δραστηριότητας υδατοκαλλιέργειας και για την εξασφάλιση της 
αποδοχής των συστημάτων υδατοκαλλιέργειας σε ευαίσθητες περιοχές. Αυτή περιλαμβάνει 
εξέταση της τοποθεσίας της εγκατάστασης σε σχέση με τα προστατευόμενα στοιχεία ενός 
τόπου, καθώς και αν η εκμετάλλευση συγκεντρώνεται σε μια θέση ή διασπείρεται 
διασκορπίζεται σε αριθμό τοποθεσιών ή του αν οι εγκαταστάσεις εκτίθενται στα στοιχεία της 
φύσης (π.χ. ισχυρούς ανέμους) ή αν υπάρχει σύγκρουση με άλλους παράκτιους χρήστες (π.χ. 
ναυσιπλοΐα, αλιεία, αναψυχή) (Huntington κ.ά., 2006). 
 
Για να αναπτυχθεί ένα βιώσιμο σχέδιο ή έργο υδατοκαλλιέργειας, και για να ελαχιστοποιηθούν 
οι αρνητικές επιπτώσεις ή ακόμα και να ενισχυθούν οι θετικές, οι υπεύθυνοι σχεδιασμού της 
εκμετάλλευσης πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση του περιβαλλοντικού πλαισίου. Ο 
σχεδιασμός της υδατοκαλλιέργειας και η επιλογή της τοποθεσίας πρέπει να στηρίζονται στη 
βέλτιστη διαθέσιμη νομική, περιβαλλοντική, τεχνική και κοινωνικο-οικονομική γνώση για την 
ενίσχυση της βιωσιμότητας της διαδικασίας. 
 
Για την επιλογή της θέσης εγκατάστασης και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη μετρήσεις εν λειτουργία εκμεταλλεύσεων για την φέρουσα ικανότητα του 
τοπικού περιβάλλοντος να δέχεται την υδατοκαλλιέργεια χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές 
επιπτώσεις. Πρέπει να αποφεύγονται περιοχές με αποδεδειγμένα περιορισμένη αφομοιωτική 
ικανότητα των επιπτώσεων (IUCN 2009, Σκωτία, 200249), κατά τον προσδιορισμό κατάλληλων 
θέσεων. 
 
 

Συστήματα συλλογής γόνου μυδιών σε τοποθεσίες Natura 2000 στην Ολλανδία 

                                                 
49 Η σχετική αναφορά του Κοινοβουλίου της Σκωτίας βρίσκεται εδώ: 

http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-02/trr02-05-vol01-02.htm#2 (πάνω από την 
παράγραφο 19). 

http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=3
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-02/trr02-05-vol01-02.htm#2
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Το 2009 αναπτύχθηκε μια πολιτική για τα συστήματα συλλογής γόνου μυδιών στην Ολλανδία. Ο 
τομέας μυδοκαλλιέργειας, οι κυβερνητικοί οργανισμοί και οι οργανώσεις προστασίας της φύσης 
συμφώνησαν να καταργηθούν σταδιακά οι παραδοσιακές μέθοδοι συλλογής ώστε να προωθηθούν 
εναλλακτικά συστήματα. Η κυβέρνηση ξεκίνησε μια διαδικασία ανοιχτού σχεδιασμού με τους 
ενδιαφερόμενους (τομείς αλιείας, αναψυχής, οργανώσεις φύσης, επαρχιακές αρχές) για την 
κατάρτιση πολιτικής για το 2010-2013. Αυτό περιλάμβανε την επιλογή κατάλληλων θέσεων για 
συστήματα συλλογής γόνου μυδιών. Περίπου 890 εκτάρια εντός των τόπων Natura 2000 
Waddenzee, Oosterschelde και Voordelta προσδιορίστηκαν ως πιθανές τοποθεσίες. Εκτός από 
την προστασία της φύσης συνυπολογίστηκαν άλλα ζητήματα, όπως η αναψυχή, η ασφάλεια και η 
αρχαιολογία. 

Η κυβέρνηση πραγματοποίησε Δέουσα Εκτίμηση για τις πιθανές τοποθεσίες. Οι εκτιμήσεις 
βασίστηκαν στο δυσμενέστερο υποθετικό σενάριο. Μελετήθηκαν οι οικολογικές επιπτώσεις των 
συστημάτων συλλογής γόνων μυδιών στον πυθμένα, τα πτηνά και τις φώκιες.  

Πηγές: 
Beleid mosselzaadinvanginstallaties 2010 t/m 2013. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html  
Rapport C089/09: Passende Beoordeling voor mosselzaadinvang (MZI) in Nederlandse kustwateren 

http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43669 

 
 
4.4  Απαραίτητη πληροφορία για τον χωροταξικό σχεδιασμό - προσδιορισμός 
συγκρούσεων στρατηγικού επιπέδου 
 
Η σωστή γεωγραφική γνώση έχει κομβική σημασία για έναν καλό χωροταξικό σχεδιασμό. 
Μεγάλο μέρος του σχεδιασμού γίνεται με τη βοήθεια θεματικών χαρτών που παρουσιάζουν 
την φυσική γεωγραφία και τις χρήσεις γης της περιοχής και επιτρέπουν την αλληλεπίθεση 
χωρικής πληροφορίας για στοιχεία ενδιαφέροντος, δραστηριότητες, πόρους  κτλ. Από αυτές 
τις αλληλεπιθέσεις μπορούν να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την χωροθέτηση ζωνών για 
συγκεκριμένους τύπους ανάπτυξης. 
 
Ένα πρώτο βήμα για τον εντοπισμό ενδεχόμενων συγκρούσεων με το δίκτυο Natura 2000 
απαιτεί επικαλυπτόμενους χάρτες που δείχνουν τις γεωγραφικές θέσεις και τα όρια των τόπων 
Natura 2000 στην περιοχή με τους πιθανές θέσεις εγκατάστασης υδατοκαλλιέργειας. Έτσι θα 
είναι δυνατή η ταχεία αναγνώριση των περιοχών όπου πιθανολογείται υψηλότερος κίνδυνος 
σύγκρουσης συμφερόντων. Ο απεικονιστής Natura 2000 είναι διαθέσιμος διαδικτυακά για 
λεπτομερείς ανασκοπήσεις κάθε τόπου στον ιστότοπο (βλ. Πλαίσιο). 
 

Απεικονιστής Natura 2000 - άμεση δικτυακή πρόσβαση στους χάρτες Natura 2000 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΑ), έχει 
αναπτύξει νέα διαδικτυακή εφαρμογή, τον απεικονιστή "Natura 2000" που επιτρέπει στον χρήστη 
να εντοπίσει και να διερευνήσει  τόπους του Natura 2000 οπουδήποτε στην ΕΕ πατώντας ένα 
κουμπί. Δείτε:  http://natura2000.eea.europa.eu/ 

Υπάρχουν διάφορες επιλογές αναζήτησης: 
 περιηγηθείτε σε μια συγκεκριμένη περιοχή για να δείτε αν υπάρχουν εκεί και που, τόποι Natura 

2000 – π.x.   μια παράκτια ζώνη-. Πληκτρολογώντας την τοποθεσία: π.χ. πλησιέστερο χωριό, ο 
χάρτης θα προσεγγίσει αυτόματα την περιοχή και θα τονίσει όλες τις τοποθεσίες Natura 2000 
που υπάρχουν εκεί 

 εντοπίστε έναν συγκεκριμένο τόπο Natura 2000 για τον οποίο είναι ήδη γνωστός ο κωδικός 
ονόματος ή τοποθεσίας  

 αναζητήστε ένα συγκεκριμένο είδος ή οικότοπο που προστατεύεται σύμφωνα με την Οδηγία 
των Οικοτόπων και δείτε ποιες τοποθεσίες έχουν οριστεί γι 'αυτό 

 αναζητήστε σύμφωνα με διαφορετικά υπόβαθρα: έναν οδικό χάρτη, έναν δορυφορικό χάρτη, 
έναν χάρτη του Corine Land Cover ή έναν βιογεωγραφικό χάρτη. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Για κάθε τόπο Natura 2000 που προσδιορίζεται στον χάρτη διατίθεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο 
Δεδομένων που προσδιορίζει τα είδη και τους τύπους οικοτόπων για τα οποία καθορίστηκε, το 
εκτιμώμενο μέγεθος πληθυσμού και την κατάσταση διατήρησης και τη σημασία του τόπου για τα 
συγκεκριμένα είδη. Αυτά τα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων είναι τα έντυπα που έχουν 
υποβληθεί επισήμως στην Επιτροπή ως μέρος της διαδικασίας ένταξης των τόπων στο δίκτυο 
Natura 2000 και πρέπει η πληροφορία τους να διασταυρώνεται  με τα παραρτήματα των Οδηγιών. 
 
Παράδειγμα του χάρτη από τον απεικονιστή Natura 2000 για την Ατλαντική ακτή στη Γαλλία. Με 
κόκκινο, ο τόπος ΖΕΠ που έχει οριστεί βάσει της Οδηγίας για τα Πτηνά, με μπλε χρώμα ο τόπος 
ΕΖΔ που καθορίστηκε με την Οδηγία των Οικοτόπων (μερικές φορές αλληλεπικαλύπτονται). 

 

 
Η λεπτομερής διερεύνηση των πιθανών περιοχών σύγκρουσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την ευαισθησία των οικοσυστημάτων και των οικοτόπων που υπάρχουν στους αντίστοιχους 
τόπους Natura 2000 (ή πλησίον αυτών) όπου σχεδιάζονται οι δραστηριότητες 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τις υδροδυναμικές συνθήκες στην εξεταζόμενη περιοχή, αφού 
αυτές έχουν σημαντική επίδραση στη μεταφορά ιζημάτων και αποβλήτων. 
 
Μπορούν να ετοιμάζονται χάρτες ευαισθησίας, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο των 
δραστηριοτήτων  υδατοκαλλιέργειας που προγραμματίζονται και τις προβλέψιμες επιπτώσεις 
τους, τον τύπο οικοσυστημάτων και οικοτόπων και τις υδροδυναμικές συνθήκες στις περιοχές 
αυτές. 
 
Η νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη διαχείριση  
παράκτιων ζωνών (βλ. 4.1) αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση 
διαφορετικών αναγκών πληροφόρησης που οδηγούν στην προετοιμασία τέτοιων χαρτών 
πολλαπλών χρήσεων. Οι εμπειρίες από τις περιοχές Natura 2000 είναι χρήσιμες για αυτό τον 
σκοπό. 
 
 
4.5  Παραδείγματα σχεδιασμού υδατοκαλλιέργειας και δραστηριοτήτων 
υδατοκαλλιέργειας σε τόπους Natura 2000 
 

Ορισμένες διοικήσεις παρέχουν υποστήριξη για έναν καλό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων 
υδατοκαλλιέργειας, κυρίως σε περιοχές όπου η υδατοκαλλιέργεια έχει παραδοσιακά σημασία 
για την τοπική οικονομία. Ένα σχετικό παράδειγμα βλέπουμε στην Σκωτία, όπου εκεί η 
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υδατοκαλλιέργεια καθοδηγείται από την Κυβέρνηση της Σκωτίας, με τον σχεδιασμό των 
επιμέρους σχεδίων να εξετάζεται από τις Τοπικές Αρχές. 
 

Σκωτία: προγραμματισμός για την υδατοκαλλιέργεια 
 
Η κυβέρνηση της Σκωτίας προωθεί μια πολιτική που στηρίζει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας. Η ανάγκη για υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας αναγνωρίζεται σε 
κάθε στάδιο σχεδιασμού, λειτουργίας και ρύθμισης της ιχθυοτροφικής εκμετάλλευσης 
Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός για την Υδατοκαλλιέργεια στη Σκωτία χρονολογείται από τα τέλη της 
δεκαετίας του 1980, όταν τα Σχέδια Πλαισίου Ιχθυοκαλλιέργειας πρωτοδημιουργήθηκαν ώστε να 
καλύψουν ένα διαπιστωθέν κενό στις κατευθύνσεις σχεδιασμού για τον κλάδο σε τοπικό επίπεδο. 
Αυτή η προσέγγιση υιοθετήθηκε και από άλλες τοπικές αρχές και βελτιώθηκε με την πάροδο του 
χρόνου. Σήμερα η Τοπική Αρχή είναι αρμόδια σε σχέση με την αδειοδότηση ιχθυοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων. Όλες οι νέες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας ή οι τροποποιήσεις των υφιστάμενων 
(πάνω από 0,1 εκτάριο) υπόκεινται σε διαδικασία ΕΠΕ. 
 
Η Τοπική Αρχή πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις άμεσες και σωρευτικές επιπτώσεις της 
προτεινόμενης ανάπτυξης στο περιβάλλον. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη φέρουσα ικανότητα 
(που καθορίζεται βάσει προγνωστικών μοντέλων για την εκτίμηση του εμπλουτισμού της υδάτινης 
στήλες με θρεπτικά και των επιπτώσεων στο βένθος σε θαλάσσιoυς στενούς κόλπους), των 
οπτικών επιπτώσεων, των επιπτώσεων στο τοπίο (κατευθυντήριες γραμμές για τις επιπτώσεις στο 
τοπίο έχουν εκπονηθεί από την υπηρεσία Scottish Natural Heritage) των επιπτώσεων στο ιστορικό 
θαλάσσιο περιβάλλον, στον πυθμένα της θάλασσας ή των κολπίσκων και από τους κινδύνους 
μεταφοράς ασθενειών στην ιχθυοπανίδα. 
 
Οποιαδήποτε νέα ανάπτυξη (ή τροποποίηση, ανάλογα με το τι περιλαμβάνει αυτή) πρέπει να λάβει 
άδεια είτε από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος της Σκωτίας είτε από το Ναυτικό της 
Σκωτίας για τα απόβλητα από ιχθυοκαλλιέργειες ή τις βάρκες. Έχει εκπονηθεί ένας εθελοντικός 
κώδικας ορθής πρακτικής από τους ενδιαφερόμενους φορείς που ασχολούνται με την 
ιχθυοκαλλιέργεια, ο οποίος αναφέρεται σε μια σειρά θεμάτων πέραν της αδειοδότησης, όπως: ο 
σχεδιασμός κλωβών και εξοπλισμού, η βιοασφάλεια, η διαχείριση και οι επιχειρησιακές πρακτικές. 
 
Όταν η  εκμετάλλευση είναι πιθανόν να έχει σημαντική επίπτωση σε έναν τόπο Natura 2000, 
πραγματοποιείται Δέουσα Εκτίμηση για να εκτιμηθούν οι πιθανές επιπτώσεις  στη διατήρηση πριν 
ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση αδειοδότησης από την αρμόδια αρχή. Το Loch Sunart είναι ένα 
παράδειγμα ενός σχεδίου πλαισίου της υδατοκαλλιέργειας που ενσωματώνει μια θαλάσσια ΕΖΔ 50. 
 
Πρόσφατα έγιναν προσπάθειες για την ανάπτυξη πιο ολοκληρωμένων σχεδίων, που να καλύπτουν 
την υδατοκαλλιέργεια μαζί με άλλες δραστηριότητες που να επεκτείνονται στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. Λεπτομερή σχέδια, όπως αυτά του Sound of Mull και του Loch Fyne, προσπάθησαν 
να προσδιορίσουν περιοχές για πιθανή επέκταση της υδατοκαλλιέργειας, χρησιμοποιώντας  
χαρτογράφηση περιοριστικών παραγόντων. Αυτό είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστεί σε σχέδια που 
καλύπτουν μεγαλύτερες περιοχές (όπως το Shetland). 
 
Παραδείγματα τέτοιων πιο ολοκληρωμένων σχεδίων είναι: 
 Sound of Mull πιλοτικός θαλάσσιος σχεδιασμός: Γενικές πολιτικές για την υδατοκαλλιέργεια, 

Πολιτικές χωροθετησης της υδατοκαλλιέργειας 
 Σχέδιο ΟΔΠΖ  του Loch Fyne   
 Πιλοτικός Θαλάσσιος Σχεδιασμός Shetland  
 
Ένα Εθνικό Θαλάσσιο Σχέδιο θα σχεδίαζε λεπτομερώς σε περιφερειακό επίπεδο και θα 
αποσαφήνιζε περισσότερο τη λήψη αποφάσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επιπρόσθετα τα 
αναπτυξιακά σχέδια των Τοπικών Αρχών θα παρέχουν συμβουλές για περιοχές που είναι 

                                                 
50  Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-
4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf 

http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Final%20Plan%20-%20Part%201%20(updated%20June%202011).pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Marine%20Spatial%20Plan%20Part%202.pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/planning-and-environment/loch-fyne-integrated-coastal-zone-management-plan
http://www.nafc.ac.uk/WebData/Files/Part%20One%20Policy%20Framework.pdf
http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf
http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf
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κατάλληλες για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και για περιοχές όπου η ανάπτυξη αυτή 
μπορεί να περιοριστεί. 

 
Το σχέδιο χωροθέτησης υδατοκαλλιεργειών στις περιοχές Νοτιοδυτικής Φινλανδίας και 
Satakunta είναι  ένα παράδειγμα περιφερειακού σχεδιασμού. Το σχέδιο επιλογής καταρτίστηκε 
από μια μεγάλη ομάδα εμπειρογνωμόνων, με εκπροσώπους από τη βιομηχανία της 
υδατοκαλλιέργειας, την περιβαλλοντική κι αλιευτική διοίκηση και οργανισμούς χωροταξίας και 
έρευνας. 
 

Σχέδιο χωροθέτησης υδατοκαλλιεργειών στην Φινλανδία 
 

Σκοπός του εθνικού σχεδίου χωροθέτησης υδατοκαλλιεργειών είναι να κατευθύνει νέες 
ιχθυοκαλλιέργειες σε υδάτινες περιοχές, κατάλληλες από άποψης περιβαλλοντικής 
προστασίας, συνθηκών ιχθυοκαλλιέργειας και συμβατότητας με άλλες παράκτιες χρήσεις. Η 
ομάδα εργασίας για τη Νοτιοδυτική Φινλανδίας και την περιοχή Satakunta χρησιμοποίησε ένα 
εργαλείο χωροταξικού σχεδιασμού GIS για τον εντοπισμό κατάλληλων υδάτινων περιοχών. 
Στην ακτή αποκλείστηκαν ακατάλληλα υδάτινες εκτάσεις μαζί με περιβάλλουσες ρυθμιστικές 
ζώνες που καθορίστηκαν με βάση το βάθος της θάλασσας, περιοχές παραθεριστικής 
κατοικίας, τις υδάτινες μεταφορές, τις περιοχές προστασίας της φύσης κτλ. 

  
 

Στο προκαταρκτικό σχέδιο χωροθέτησης οι ιχθυοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν επιτρέπονταν  
σε εθνικά πάρκα. Επιπλέον, η ομάδα εργασίας πρότεινε καμία νέα εκμετάλλευση να μην 
πραγματοποιείται χωρίς να προηγηθεί ολοκληρωμένη έρευνα σε περιοχές με υποθαλάσσιους 
ύφαλους (τόποι ΤΚΣ /Οδηγία Οικοτόπων), αν το βάθος είναι μικρότερο από 20 μέτρα. Ακόμη, 
σχεδιάστηκαν ζώνες ασφαλείας πλάτους 500 μέτρων κατά τη περίοδο φωλεασμού των πτηνών 
γύρω από νησίδες φωλεασμού εντός τόπων Natura 2000 (ΖΕΠ/ Οδηγία Πτηνών). 
 
Με αυτές τις ευρείες ζώνες ασφαλείας είναι απίθανο οι ιχθυοτροφικές εκμεταλλεύσεις να έχουν 
σημαντική επίπτωση στις φυσικές αξίες που προστατεύονται από το δίκτυο Natura 2000. 
Παρόλα αυτά, η ανάγκη για Δέουσα Εκτίμηση εξετάζεται σε σύνδεση με την αίτηση για άδεια 
παραγωγής. Οι ιχθυοκαλλιεργητές μπορούν να αιτηθούν για άδεια παραγωγής στις περιοχές 
που δεν προσδιορίζονται στο χωροταξικό σχέδιο. Εφόσον αυτές βρίσκονται εντός τόπων 
Natura 2000, απαιτείται η αίτηση να συνοδεύεται από πλήρη περιβαλλοντική εκτίμηση. 
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5.  ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ 

ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΠΟΥΣ NATURA 2000  
 
 
 
 
 
 

Η Οδηγία των Οικοτόπων (Άρθρο 6) ορίζει σειρά διασφαλίσεων που θα πρέπει να εφαρμόζονται για 
σχέδια και έργα που είναι πιθανό να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε έναν τόπο Natura 2000. Το πρώτο 
βήμα είναι να προσδιοριστεί εάν ένα σχέδιο ή έργο δύναται να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις σε 
έναν τόπο Natura 2000. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η εκπόνηση Δέουσας Εκτίμησης (ΔΕ).  
 
Σκοπός της ΔΕ είναι να εκτιμήσει τις επιπλοκές που μπορεί να έχει ένα σχέδιο ή έργο σχετικά με τους 
στόχους διατήρησης του τόπου, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα. Τα συμπεράσματα 
της ΔΕ θα πρέπει να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να αποφανθούν μετά βεβαιότητας για το εάν ένα 
σχέδιο ή έργο θα επηρεάσει αρνητικά την ακεραιότητα του τόπου ενδιαφέροντος. 
 
Η ΔΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις πιθανές πιέσεις και επιπτώσεις στους στόχους διατήρησης του 
τόπου. Η ΔΕ πρέπει να εστιάζει στα είδη και στους οικοτόπους για τα οποία έχει τεκμηριωθεί η ένταξη 
του τόπου στο δίκτυο Natura 2000, καθώς σε όλα τα ζωτικής σημασίας  στοιχεία για την λειτουργία και 
την δομή του τόπου.  
 
Η ΔΕ θα πρέπει να εκπονείται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση, με ειδικούς εμπειρογνώμονες διαθέσιμους 
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων θα πρέπει να βασίζεται στη βέλτιστη 
διαθέσιμη επιστημονική γνώση, στην κρίση εμπειρογνωμόνων και σε επιτόπια έρευνα όπου απαιτείται. 
 
Το αποτέλεσμα της ΔΕ είναι νομικά δεσμευτικό. Εάν δεν μπορεί να βεβαιωθεί ότι δεν θα υπάρξουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα του τόπου Natura 2000, ακόμη και μετά την εφαρμογή μέτρων 
άμβλυνσης των επιπτώσεων ή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων κατά την αδειοδότηση, τότε το 
σχέδιο ή έργο δεν μπορεί να εγκριθεί, εκτός και αν γίνει επίκληση της διαδικασίας εξαιρέσεων του 
Άρθρου 6 (4). 
 

 
 
5.1  Άρθρο 6 της Οδηγίας των Οικοτόπων   
 

Το Άρθρο 6 της Οδηγίας των Οικοτόπων καθορίζει τις διατάξεις που διέπουν τη διατήρηση και 
διαχείριση των τόπων Natura 2000 καθώς και την σχέση μεταξύ διατήρησης και χρήσεων της 
γης. Η παράγραφος (1) απαιτεί τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων διατήρησης και 
επικεντρώνεται σε θετικές και προορατικές παρεμβάσεις. Η παράγραφος (2) απαιτεί εντός των 
τόπων του δικτύου Natura 2000 να αποφεύγονται η υποβάθμιση των οικοτόπων και η 
σημαντική όχληση των ειδών. 
 
Οι παράγραφοι (3) και (4) ορίζουν μια σειρά διαδικαστικών και ουσιαστικών διασφαλίσεων 
που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέδια και έργα που είναι πιθανόν να έχουν σημαντική 
επίδραση σε ένα τόπο Natura 2000. Αυτή η διαδικασία έχει σχεδιαστεί για:  

 Να κάνει πλήρη εκτίμηση των επιπτώσεων σχεδίων ή έργων που ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε έναν τόπο Natura 2000 μέσω της εκπόνησης μιας 
Δέουσας Εκτίμησης (ΔΕ). 

 Να διαπιστώσει με βεβαιότητα μέσω της ΔΕ εάν οι επιπτώσεις θα επηρεάσουν αρνητικά 
την ακεραιότητα του τόπου και εφόσον συμβαίνει αυτό, αν το σχέδιο ή έργο μπορεί να 
εγκριθεί με την εισαγωγή συγκεκριμένων μέτρων άμβλυνσης ή προϋποθέσεων 
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σχεδιασμού που αφαιρούν ή ελαχιστοποιούν τις δυσμενείς επιπτώσεις στον τόπο σε μη 
σημαντικό επίπεδο. 

 Να παρέχει ένα μηχανισμό για την έγκριση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σχεδίων ή 
έργων που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις σε ένα τόπο Natura 2000, ακόμη και μετά την 
εφαρμογή μέτρων άμβλυνσης, αν αυτά τα σχέδια ή τα έργα θεωρηθούν απαραίτητα για 
επιτακτικούς λόγους υπερισχύοντος δημόσιου συμφέροντος, και ταυτόχρονα δεν 
υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις (βλ. Άρθρο 6.4). 

 

Άρθρο 6 (3) και (4) της Οδηγίας Οικοτόπων  
 

 6(3).  Κάθε σχέδιο ή έργο που δεν συνδέεται άμεσα ή δεν είναι αναγκαίο για τη διαχείριση του 
τόπου, αλλά ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε αυτόν, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό 
με άλλα σχέδια ή έργα, υπόκειται σε Δέουσα Εκτίμηση των συνεπειών του για τον εν λόγω τόπο, με 
βάση τους στόχους διατήρησης του τόπου. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των 
επιπτώσεων για τον τόπο και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές συμφωνούν με το σχέδιο ή έργο μόνο εφόσον βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει 
αρνητικά την ακεραιότητα του τόπου και, ενδεχομένως, αφού ληφθεί υπόψη η άποψη των πολιτών. 

 

 6(4). Αν παρά την αρνητική εκτίμηση των επιπτώσεων για τον τόπο και στην περίπτωση απουσίας 
εναλλακτικών λύσεων, πρέπει να εκπονηθεί ένα σχέδιο ή έργο για επιτακτικούς λόγους 
υπερισχύοντος δημόσιου συμφέροντος, περιλαμβανόμενων λόγους κοινωνικής ή οικονομικής 
φύσης, το Κράτος Μέλος λαμβάνει όλα τα αναγκαία αντισταθμιστικά μέτρα για να διασφαλίσει την 
προστασία της συνολικής συνοχής του δικτύου Natura 2000. Ενημερώνει την Επιτροπή για τα 
αντισταθμιστικά μέτρα που έχουν θεσπιστεί. Αν ο αυτός ο τόπος φιλοξενεί έναν φυσικό οικότοπο 
προτεραιότητας ή / και είδος προτεραιότητας, οι μόνες αιτιάσεις που μπορούν να προβληθούν είναι 
είτε όσες αφορούν την ανθρώπινη υγεία ή τη δημόσια ασφάλεια, τις ευεργετικές συνέπειες 
πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον είτε (κατόπιν γνωμοδότησης από την Επιτροπή)  άλλους 
επιτακτικούς λόγους υπερισχύοντος δημοσίου συμφέροντος. 

 
 
5.2  Πότε εφαρμόζεται η διαδικασία του ‘Αρθρου 6; 
 
Η διαδικασία εκτίμησης και αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 6 (3) και (4) εφαρμόζεται σε 
οποιαδήποτε δραστηριότητα (ή τροποποίηση σε υπάρχουσα δραστηριότητα) που: 
α) Δεν συνδέεται άμεσα ή δεν είναι αναγκαία για τη διαχείριση ενός τόπου Natura 2000. 
β) Είναι πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε αυτόν, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό 

με άλλα σχέδια ή έργα, σε σχέση με τους στόχους διατήρησης του τόπου. 
 
Καλύπτει:  
 Σχέδια ή έργα που επηρεάζουν τόπους που ταξινομούνται σύμφωνα με την Οδηγία για τα 

Πτηνά και τόπους που έχουν οριστεί ή προταθεί να οριστούν στο πλαίσιο της Οδηγίας των 
Οικοτόπων (και τα δύο είναι μέρος του Δικτύου Natura 2000)51. 

 Σχέδια που χρησιμεύουν ως πλαίσιο αναπτυξιακών σχεδίων και μεμονωμένα έργα. Αυτό 
διασφαλίζει ότι οι πιθανές επιπτώσεις σε τόπους Natura 2000 λαμβάνονται υπόψη τόσο σε 
επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο κάθε επιμέρους έργου52. 

 Σχέδια ή έργα εντός και εκτός του τόπου Natura 2000 αν θεωρείται πιθανό να έχουν 
σημαντική επίδραση στον τόπο Natura 2000 (π.χ. ένα έργο εκτός του τόπου Natura 2000  

                                                 
51 Για τις πιθανές ΖΕΠ (IBA), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4, αλλά το άρθρο 4 

παράγραφος 4 της Οδηγίας των Πτηνών. Οι τόποι που δεν έχουν ταξινομηθεί ως ΖΕΠ αλλά έπρεπε να 
έχουν ταξινομηθεί κατά τον ίδιο τρόπο εξακολουθούν να υπάγονται στο καθεστώς που διέπεται από το 
άρθρο 4, παρ.4, πρώτη περίοδος, της Οδηγίας για τα Πτηνά [Basses Corbières, C-374/98]. Για πιθανές 
ΤΚΣ: Τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα από την άποψη των 
στόχων διατήρησης της Οδηγίας, με σκοπό τη διασφάλιση του σχετικού οικολογικού ενδιαφέροντος που 
έχουν οι τόποι αυτοί σε εθνικό επίπεδο [Dragaggi, C-117/03 . Bund Naturschutz, C-244/05]. 
52 Υπόθεση C-6/04: 20 Οκτωβρίου 2005. 
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που βρίσκεται ανάντη, μπορεί να έχει ακόμη σημαντική επίπτωση στα κατάντη είδη και   
οικοτόπους και αντιστρόφως)53. 

 Οι δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας που εγκρίθηκαν πριν από τον χαρακτηρισμό του 
τόπου ως Natura 2000, πρέπει, στον βαθμό που συνιστούν ένα έργο, που πιθανά έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στον εξεταζόμενο τόπο, να υποβάλλονται σε αξιολόγηση των 
επιπτώσεών τους στον εν λόγω τόπο όπου συνεχίζονται, μετά την ένταξη του τόπου στο 
δίκτυο54. Αυτό ισχύει και για τις αδειοδοτημένες εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας όπου 
εισάγονται νέες πτυχές ή αλλάζει η διαχείριση (π.χ. εντατικοποίηση). 

 
 
5.3  Μια διαδικασία βήμα προς βήμα 
 
Η διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 6 (3) και στο 6 (4) πρέπει να διεξάγεται σε στάδια. 
Κάθε στάδιο καθορίζει αν απαιτούνται περαιτέρω βήματα στη διαδικασία. Για παράδειγμα, αν 
μετά το πρώτο βήμα συνάγεται ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στον τόπο Natura 
2000, τότε το σχέδιο ή έργο μπορεί να εγκριθεί χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση. 
 
Το ακόλουθο διάγραμμα ροής (Εικόνα 7) καταδεικνύει πώς εφαρμόζονται τα στάδια και πώς 
λαμβάνονται οι αποφάσεις σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη ενός σχεδίου ή έργου. Τα 
επόμενα τμήματα του κεφαλαίου εξετάζουν καθένα από τα στάδια που θα αναληφθούν στο 
πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 6.3. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αυτή η διαδικασία λήψης αποφάσεων βασίζεται στην αρχή 
της πρόληψης. Η έμφαση πρέπει να δίδεται στην αντικειμενική απόδειξη, με αξιόπιστα 
αποδεικτικά στοιχεία, ότι δεν θα υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ακεραιότητα των τόπων 
Natura 200055. Για τον λόγο αυτό, η έλλειψη επιστημονικών στοιχείων ή πληροφοριών σχετικά 
με πιθανούς  κινδύνους ή την σημαντικότητα των επιπτώσεων δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο 
για να προχωρήσει το σχέδιο ή έργο. 
 
 

ΣΤΑΔΙΟ 1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
5.4  Πότε χρειάζεται η Δέουσα Εκτίμηση (ΔΕ); 
 
Το πρώτο βήμα έχει σχεδιαστεί για να καθορίσει αν απαιτείται ή όχι μια ΔΕ. Αν μπορεί να 
διαπιστωθεί με βεβαιότητα ότι το σχέδιο ή έργο δεν είναι πιθανό να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, τότε μπορεί να 
εγκριθεί χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση. 
 
5.4.1  Συγκέντρωση πληροφοριών για το σχέδιο ή έργο και τους τόπους Νatura 
 
Ο Προκαταρκτικός Έλεγχος (Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων –
ΠΠΠΑ στην ελληνική νομοθεσία), εκτελείται από την υπεύθυνη αρχή για την έγκριση των 
σχεδίων ή των αιτήσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων ή/και των αρχών προστασίας της 
φύσης. Συχνά ζητείται βοήθεια από τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη, τις περιβαλλοντικές 

                                                 
53 Υπόθεση C-98/03 παρ. 32: "…Κατά τον καθορισμό των μέτρων που θα αποτελέσουν αντικείμενο 
εκτίμησης των επιπτώσεων, η οδηγία δεν κάνει διάκριση μεταξύ μέτρων που λαμβάνονται εκτός ή εντός 
προστατευόμενου τόπου". 
54 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την Υπόθεση C-226/08 (Papenburg). "Οι εργασίες 
συντήρησης που εγκρίθηκαν βάσει της εθνικής νομοθεσίας πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τη 
μεταφορά της Οδηγίας των Οικοτόπων πρέπει, στο μέτρο που συνιστούν έργο κι είναι πιθανό να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στον οικείο τόπο, να υποβάλλονται σε αξιολόγηση των συνεπειών τους για τον 
εν λόγω τόπο, όπου συνεχίζονται μετά την καταχώρηση του τόπου στον κατάλογο των ΤΚΣ, σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παρ. 2 τρίτο εδάφιο στις εν λόγω Οδηγίας". 
55 Βλ. Απόφαση Waddensea του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου C-127/02. 
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αρχές ή τους συμβεβλημένους εμπειρογνώμονες και η αξιολόγηση βασίζεται στα στοιχεία 
αυτά. Η συνεργασία των αρχών προστασίας της φύσης είναι ζωτικής σημασίας, αφού 
παρέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους τόπους Natura 2000 που θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στο στάδιο αυτό. 
 
Σχήμα 7:Διάγραμμα ροής  της διαδικασίας του Άρθρου 6 (3)-(4) 
 

 



  Οδηγός  για δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του Δικτύου Natura 2000  53 

Για την πραγματοποίηση του προκαταρκτικού ελέγχου, πρέπει να συγκεντρωθούν επαρκείς 
πληροφορίες τόσο για το σχέδιο ή το έργο της υδατοκαλλιέργειας όσο και για τους τόπους 
Natura 2000 που ενδέχεται να επηρεαστούν. Σε ότι αφορά στο σχέδιο ή έργο οι πληροφορίες 
πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία για τον τόπο εγκατάστασης της καλλιέργειας, τις συνοδές 
υποδομές σε σχέση με τον τόπο (-ους) Natura 2000, καθώς και λεπτομέρειες για το 
χρονοδιάγραμμα και τη διάρκεια των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων ανά στάδιο του 
κύκλου ζωής του έργου (κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, κτλ). 
 
Πρέπει να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τα είδη/τύπους οικοτόπων για τους οποίους έχουν 
οριστεί οι τόποι και για τους συνολικούς στόχους διατήρησης του τόπου (βλ. λεπτομέρειες στο 
5.5). Μέρος των πληροφοριών αυτών μπορεί να βρεθεί στα Τυποποιημένα Έντυπα 
Δεδομένων του Natura 2000 ή στην απόφαση θεσμοθέτησης ή στα σχέδια διαχείρισης των 
τόπων, εφόσον υπάρχουν. 
 

Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων Natura 2000 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων είναι διαθέσιμο για κάθε τόπο Natura 2000 και περιέχει 
πληροφορίες για τα προστατευόμενα είδη, τους τύπους οικοτόπων για τους οποίους έχει οριστεί ο τόπος 
(συχνά αναφέρονται ως «χαρακτηριστικά στόχοι») και παρέχει μια γενική αξιολόγηση της κατάστασης 
κάθε είδους ή τον τύπου οικοτόπου στον τόπο αυτό (βαθμολογείται από Α έως Δ). Παρέχει πληροφορίες 
για την επιφάνεια, την αντιπροσωπευτικότητα και την κατάσταση διατήρησης οικοτόπων που υπάρχουν 
στον τόπο, καθώς και την συνολική αξιολόγηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση των εν λόγω 
τύπων φυσικών οικοτόπων. Για τα είδη του τόπου, παρέχονται πληροφορίες για τους πληθυσμούς τους, 
το καθεστώς παρουσίας κατάσταση (μόνιμοι κάτοικοι, αναπαραγόμενα, διαχειμάζοντα, μεταναστευτικά) 
και την αξία του τόπου. 
 
Μέτρα διατήρησης και σχέδια διαχείρισης  

Για ειδικές ζώνες διατήρησης, τα Κράτη Μέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα διατήρησης που 
περιλαμβάνουν εφόσον απαιτείται κατάλληλα σχέδια διαχείρισης ειδικά σχεδιασμένα για τους τόπους ή 
ενσωματωμένα σε άλλα αναπτυξιακά σχέδια και κατάλληλα θεσμικά, διοικητικά ή συμβατικά μέτρα που 
αντιστοιχούν στις οικολογικές απαιτήσεις των φυσικών οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και των ειδών του 
Παραρτήματος ΙΙ. 
 
Όταν είναι διαθέσιμα, τα σχέδια διαχείρισης των τόπων Natura 2000 παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 
τους στόχους διατήρησης των τόπων, τη θέση και την κατάσταση των ειδών και των οικοτόπων που 
απαντώνται εκεί, τις απειλές και τα μέτρα διατήρησης που απαιτούνται για τη βελτίωση της κατάστασής 
τους, χρήσιμα για τον προκαταρκτικό έλεγχο και την Δέουσα Εκτίμηση. 

 
Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο προκαταρκτικός έλεγχος που περιγράφεται εδώ δεν είναι ίδιος 
με την πλήρους κλίμακας Δέουσα Εκτίμηση· απαιτεί επαρκείς πληροφορίες μόνο για να 
μπορεί να κριθεί αν υπάρχει πιθανότητα να έχει σημαντική επίπτωση ή όχι. 
 
Συνιστάται ιδιαίτερα η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τόπο Natura 2000 πριν από το 
σχεδιασμό ενός σχεδίου ή έργου (ακόμη και πριν το στάδιο προκαταρκτικού ελέγχου) ώστε να 
εντοπιστούν και να ληφθούν υπόψη οι ενδεχόμενες ευαισθησίες σχετικά με την φύση και την 
άγρια ζωή κατά την προετοιμασία ενός αναπτυξιακού σχεδίου. Αυτό για παράδειγμα ίσως να 
επηρεάσει την επιλογή της τοποθεσίας της εκμετάλλευσης καθώς και τον πραγματικό 
σχεδιασμό της, ώστε να προωθούνται μόνο οι καταλληλότερες τοποθεσίες. 
 
Είναι επίσης πολύ χρήσιμο για τους υπεύθυνους ανάπτυξης, σε ένα πρώιμο προ του 
προκαταρκτικού ελέγχου στάδιο, να διεξάγουν αρχικές συζητήσεις με τις αρμόδιες για την 
προστασία του περιβάλλοντος αρχές, ώστε να μάθουν περισσότερα για τους πιθανούς 
περιβαλλοντικούς περιορισμούς που θα αντιμετωπίσει το έργο και για το πώς αυτοί θα 
μπορούσαν να αποφευχθούν. Αυτό συμβάλλει στον εντοπισμό οποιωνδήποτε ζητημάτων που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη ή ενδεχόμενων κενών στην επιστημονική γνώση, τα οποία θα 
χρειαστούν περαιτέρω έρευνες πριν εγκριθεί το σχέδιο ή το έργο. 
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Η εμπειρία έχει δείξει ότι η σωστή έρευνα και διαβούλευση από την αρχή πριν από την έναρξη 
των εργασιών προετοιμασίας της πρότασης ανάπτυξης συμβάλλει στην αποφυγή περιττού 
χρόνου και δαπανών σε ακατάλληλες τοποθεσίες αργότερα. 
 

 

Δραστηριότητες κλειδιά στο στάδιο του προκαταρκτικού ελέγχου 
 

 Προσδιορίστε την γεωγραφική εμβέλεια του σχεδίου/έργου και τα κύρια χαρακτηριστικά του 
 Προσδιορίστε όλους τους τόπους Natura 2000 που ίσως επηρεαστούν από το σχέδιο/έργο. 
 Προσδιορίστε τα στοιχεία χαρακτηρισμού του τόπου Natura 2000 (δηλ. τους οικοτόπους και 

τα είδη για τα οποία ο τόπος έχει οριστεί) και τους στόχους διατήρησης των τόπων. 
 Προσδιορίστε τα είδη και τους οικοτόπους που ίσως επηρεαστούν από τις δραστηριότητες 
 Αναλύστε άλλα σχέδια ή έργα που σε συνδυασμό με τις προγραμματισμένες 

δραστηριότητες, ίσως προκαλέσουν πιθανές σημαντικές επιπτώσεις στους τόπους Natura 
2000. 

 Αναλύστε όλες τις πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων του σχεδίου ή του 
έργου, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, καθώς και τα στοιχεία 
χαρακτηρισμού και τις οικολογικές λειτουργίες και διεργασίες που τα υποστηρίζουν. 

 Προσδιορίστε κατά πόσο είναι πιθανό να προκληθούν σημαντικές επιπτώσεις, αιτιολογείστε 
το συμπέρασμα αυτό και καταγράψτε την τελική απόφαση του σταδίου του προκαταρκτικού 
ελέγχου. 

 
 
5.4.2  Προδιορίζοντας αν το σχέδιο ή έργο "είναι πιθανόν να έχει σημαντική επίπτωση" 
 
Μια Δέουσα Εκτίμηση θα απαιτηθεί μόνο για εκείνα τα σχέδια ή έργα που ‘είναι πιθανόν να 
έχουν σημαντική επίπτωση’. Το πρώτο βήμα είναι λοιπόν να προσδιοριστεί ποια από τα είδη 
και οικοτόπους για τα οποία έχει οριστεί το δίκτυο Natura 2000 (τα στοιχεία χαρακτηρισμού) 
θα μπορούσαν να επηρεαστούν σημαντικά από τις προβλεπόμενες δραστηριότητες. 
 
Όλες οι πιθανές πιέσεις από τις προγραμματισμένες υδατοκαλλιέργειες, είτε μέσω άμεσης 
χωρικής επικάλυψης (π.χ. απόθεση ιζήματος σε εκτάσεις του θαλάσσιου βυθού) είτε 
επαγόμενη σε μεγαλύτερη κλίμακα (π.χ. εμπλουτισμός της στήλης νερού με θρεπτικά), που 
ίσως έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους στόχους διατήρησης του τόπου Natura 2000 πρέπει 
να προσδιοριστούν και να εκτιμηθεί η ευαισθησία και η ευπάθεια των ειδών/οικοτόπων στις 
πιέσεις για την εκτίμηση του κινδύνου σημαντικών επιπτώσεων. 
  
Η έμφαση δίνεται στη ‘πιθανότητα’ σημαντικών επιπτώσεων-όχι στη βεβαιότητα. Αυτό δείχνει 
τον προληπτικό χαρακτήρα αυτής της αρχικής εξέτασης. Πρέπει να προσδιοριστούν τα 
στοιχεία βιοποικιλότητας που θα επηρεαστούν (οικότοποι, είδη, οικολογικές διεργασίες), 
λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία στις προγραμματισμένες δραστηριότητες. Όταν από τον 
προκαταρκτικό έλεγχο προκύπτει ότι υπάρχουν λόγοι ανησυχίας ή όταν υπάρχουν αμφιβολίες 
για το κατά πόσο οι συνέπειες είναι πιθανόν σημαντικές ή όχι, τότε πρέπει να διενεργείται 
Δέουσα Εκτίμηση για να διασφαλιστεί ότι οι πιθανολογούμενες επιπτώσεις μπορούν πλήρως 
να διερευνηθούν. Η έλλειψη πληροφοριών ή δεδομένων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
λόγος μη εκτέλεσης της ΔΕ56. 
 
Η σημασία των επιπτώσεων συνδέεται με τους στόχους διατήρησης του τόπου και 
εξαρτάται από το βαθμό της επίπτωσης και από την ευαισθησία ή τρωτότητα των οικοτόπων 
και ειδών στις πιθανές πιέσεις κι επιπτώσεις από τις δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας. Ο 
βαθμός στον οποίο επηρεάζεται μια συγκεκριμένη περιοχή από μία πίεση ποικίλλει ανάλογα 
με τα είδη και τους οικοτόπους που υπάρχουν στην περιοχή και από την πίεση που ασκείται. 

                                                 
56 ECJ Υπόθεση C-127/02 Waddensea, παράγρ. 43 κι ακολ.:  
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Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις σε άλλα είδη και οικοτόπους που 
ίσως είναι σημαντικά (π.χ. ως πηγές τροφής, για την αναπαραγωγή ή ως καταφύγια, κτλ.), για 
τα είδη και οικοτόπους για τα οποία χαρακτηρίστηκε ο τόπος, τα οποία για τους λόγους αυτούς 
μπορούν να συμπεριληφθούν στους στόχους διατήρησης. Κατά την εκτίμηση των 
ενδεχόμενων επιπτώσεων ενός σχεδίου ή έργου, η σημασία τους πρέπει να καθορίζεται, 
μεταξύ άλλων, βάσει των χαρακτηριστικών και των ειδικών περιβαλλοντικών συνθηκών του 
τόπου που αφορά το εν λόγω σχέδιο ή σχέδιο57. 
 
Η ανάλυση ευαισθησίας των θαλάσσιων οικοτόπων ήταν το επίκεντρο πρόσφατων έργων και 
μελετών που σχετίζονται με το παρόν έγγραφο καθοδήγησης. Το Δίκτυο Πληροφοριών 
Θαλάσσιας Ζωής (MarLIN), μια πρωτοβουλία της Ένωσης Θαλάσσιας Βιολογίας (MBA) του 
Ηνωμένου Βασιλείου, εκτίμησε την ευαισθησία οικοτόπων σε διαφορετικές επιπτώσεις γύρω 
από τις ακτές της Βρετανίας και της Ιρλανδίας58. 
 
Πρόσφατη μελέτη στην Ιρλανδία αξιολόγησε τις πιθανές επιπτώσεις των πιέσεων που 
συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες στους βενθικούς οικοτόπους (Crowe κ.ά. 2011)59. 
Η μελέτη περιέλαβε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, διαβούλευση με τους 
εμπειρογνώμονες κι ανέλυσε την αντίσταση των βενθικών οικοτόπων στις επιπτώσεις πιέσεων 
(σε έκταση/ποιότητα) και τον πιθανό χρόνο ανάκαμψης (ανθεκτικότητα).  
 
Σχετικά με τις πιθανές ευαισθησίες των ειδών και οικοτόπων στις επιπτώσεις της 
υδατοκαλλιέργειας, ορισμένες χώρες (π.χ. Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο) δημοσίευσαν 
κατευθυντήριες γραμμές για τον εντοπισμό πιθανών αρνητικών επιπτώσεων της 
ιχθυοκαλλιέργειας σε ορισμένους οικοτόπους και είδη των Οδηγιών για τους Οικοτόπους και 
τα Πτηνά. Κάποιες άλλες εθνικές πρωτοβουλίες παρέχουν χρήσιμα εργαλεία και πληροφορίες 
για την στήριξη της προστασίας των θαλάσσιων ειδών και οικοτόπων, τη βιώσιμη διαχείριση, 
την προστασία και τον σχεδιασμό. Σχετικές πληροφορίες για τις πηγές περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα 2. 
 

 
5.4.3  Αξιολόγηση του κινδύνου πιθανών σωρευτικών επιπτώσεων με άλλα σχέδια-έργα 
 
Η διαδικασία προκαταρκτικού ελέγχου εφαρμόζεται σε σχέδια/ έργα είτε μεμονωμένα είτε σε 
συνδυασμό με άλλα. Μια υδατοκαλλιέργεια μπορεί να μην έχει σημαντική επίδραση από μόνη 
της, όμως αν εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα (ιχθυοκαλλιέργειες ή άλλες 
αναπτυξιακές δραστηριότητες) εντός του τόπου, οι σωρευτικές επιπτώσεις μπορεί να 
αποδειχθούν σημαντικές. Πρέπει στο στάδιο του προκαταρκτικού ελέγχου να εντοπίζονται 
άλλα σχέδια/έργα που μπορεί να έχουν συνδυαστικές επιπτώσεις στο δίκτυο με το υπό 
αξιολόγηση έργο. 
 
Η γεωγραφική κλίμακα στην οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτές οι σωρευτικές επιπτώσεις 
θα εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες συνθήκες και την κλίμακα του υπό μελέτη σχεδίου ή 
έργου, αλλά θα πρέπει να καλύπτει μια επαρκώς μεγάλη έκταση για να μπορούν να 
αναλυθούν τυχόν σωρευτικές επιπτώσεις. Οι αρμόδιες αρχές προστασίας της φύσης θα είναι 
σε θέση να βοηθήσουν στον προσδιορισμό των πιθανών σχεδίων ή έργων που πρέπει να 
θεωρηθούν ως μέρος της εξέτασης των συνδυασμών. 
 

                                                 
57 Υπόθεση C-127/02, παράγρ. 46-48. 
58 MarLIN 2005. Προστασία θαλάσσιας ζωής. Δίκτυο Πληροφοριών Θαλάσσιας Ζωής: Βιολογία και 
Κλείδα Πληροφοριών Ευαισθησίας Υπο-προγράμματος [διαδικτυακά]. Πλύμουθ: Οργανισμός 
Θαλάσσιας Βιολογίας Ηνωμένου Βασιλείου. Διαθέσιμο στο: http://www.marlin.ac.uk 
59 Πλαίσιο για τη διαχείριση θαλάσσιων βενθικών οικοτόπων κοντά στις ακτές ΕΖΔ. 

Tasman P. Crowe, Jayne E. Fitch, Chris L. J. Frid & Paul J. Somerfield. Αναφορά για το Τμήμα 
Περιβάλλοντος Κληρονομιάς και Τοπικής Κυβέρνησης, Ιρλανδία. Απρίλιος, 2011. 
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5.4.4  Καταγράφοντας την απόφαση προκαταρκτικού ελέγχου  
 
Αφού ο προκαταρκτικός έλεγχος αποτελεί νομική απαίτηση, είναι απαραίτητη η διατύπωση και 
τεκμηρίωση του συμπεράσματος της τελικής απόφασης για το αν πρέπει ή όχι να 
πραγματοποιηθεί μια Δέουσα Εκτίμηση και πρέπει να δίνονται επαρκείς πληροφορίες που να 
δικαιολογούν το συμπέρασμα. 
 
Αν το συμπέρασμα του προκαταρκτικού ελέγχου είναι ότι δεν είναι πιθανό να υπάρξουν 
σημαντικές επιπτώσεις στους τόπους Natura 2000, δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω 
διερεύνησης. Όταν συμπεραίνεται ότι οι δραστηριότητες είναι πιθανόν να προκαλέσουν 
σημαντικές επιπτώσεις στον τόπο, το στάδιο προκαταρκτικού ελέγχου είναι χρήσιμο για τον 
προσδιορισμό των ζητημάτων που θα εξεταστούν στην Δέουσα Εκτίμηση. 
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Παράδειγμα ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ('ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ') 
 

Καλλιέργεια γόνου μυδιών στην Wash and North Norfolk Coast European Marine Site  (ΕΖΔ), Αγγλία 
Η εκτίμηση των επιπτώσεων της μυδοκαλλιέργειας εξέτασε θέματα κατά την καλλιέργεια και το στάδιο συγκομιδής, αλλά όχι στο στάδιο συλλογής γόνου (καθώς αποτελεί αντικείμενο άλλης 
διαδικασίας συγκατάθεσης). Η εξέταση των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων (TLS) εκπονήθηκε από την αδειοδοτούσα την υδατοκαλλιέργεια υπηρεσία  και υποβλήθηκε στην αρχή 
προστασίας της φύσης (Natural England). Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εκμίσθωση περιοχών για οστρακοκαλλιέργεια δεν ήταν απαραίτητη για τη διαχείριση - διατήρηση κι ότι οι 
μισθώσεις θα μπορούσαν να έχουν επίπτωση στον τόπο. Τα ειδικά θέματα ήταν: οι μεταβολές των επιπέδων των θρεπτικών ουσιών (μέσω της παρουσίας μιας μεγάλης πρόσθετης βιομάζας 
μυδιών σε σύγκριση με το φυσικό επίπεδο) και η καταστροφή των φυσικών οικοτόπων με την κάλυψη στρωμάτων μυδοκαλλιέργειας ή διαταραγμένων ιζημάτων. Ο παρακάτω πίνακας 
παρουσιάζει μια σύνοψη ορισμένων από τα δυνητικά επηρεαζόμενα στοιχεία χαρακτηρισμού του τόπου, τους σχετικούς στόχους διατήρησης για τα χαρακτηριστικά αυτά και τους πιθανούς 
μηχανισμούς επιπτώσεων που προκύπτουν από τις μυδοκαλλιέργειες. Δείχνει τα ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν στην Δέουσα εκτίμηση,  με βάση τις συμβουλές οριοθέτησης της 
Natural England για αυτήν την ανασκόπηση. 

Στοιχεία  

(υπο)στοιχεία 

χαρακτηρισμού 

του τόπου 

Πιθανοί μηχανισμοί 

επιπτώσεων από 

δραστηριότητες 

μυδοκαλλιέργειας 

Σημαντικό: η Δέουσα Εκτίμηση να τα λαμβάνει πλήρως 

υπόψη 
Σχετικοί στόχοι διατήρησης (περιγράμματα) 

Δια-παλιρροιακά 

λασπώδη και 

αμμώδη πεδία 

Φυσική απώλεια από 

κάλυψη - ανοξία. 
 

 

 

Φυσική ζημιά λόγω 

τριβής 
 

Βιολογικές 

διαταραχές μέσω της 

επιλεκτικής 

εισαγωγής ειδών 

Ναι, η δια-παλοιρριακή περιοχή που χάθηκε εξαιτίας της 

κάλυψης  από την οστρακοκαλλιέργεια δεν είναι σημαντική 

σε σύγκριση με τη συνολική έκταση της δια-παλιρροιακής 

περιοχής του τόπου, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

αναλογία των μεμονωμένων βιότοπων που επηρεάζονται. 

Όχι, δεν υπάρχει βλάβη από την τριβή, αφού η δράγα μυδιών 

απομακρύνει το μύδι από την επιφάνεια των 

ψευδοπεριττωμάτων και δεν λειαίνει το δια-παλιρροιακό 

υπόστρωμα 

Όχι: Το Mytilus edulis υπάρχει φυσικά σε αυτό το (υπο) 

χαρακτηριστικό. Η παρουσία των μυδιών αυξάνει την  

ποικιλομορφία σε σύγκριση με το αρχικό υπόστρωμα· αν και 

τα καλλιεργούμενα υποστρώματα μυδιών έχουν μικρότερη 

ποικιλότητα από τα φυσικά (καλλιεργητικές μισθώσεις δεν 

γίνονται σε φυσικά υποστρώματα μυδιών ή άλλων 

μαλακίων). 

Σύνθεση βιοτόπων των παραλιακών ιζημάτων - διατηρεί την ποικιλία 

των βιοτόπων σε κάθε υπο-χαρακτηριστικό γνώρισμα (λάσπη, 

λασπώδης άμμος, βότσαλα), επιτρέποντας τη φυσική διαδοχή /γνωστή 

ως κυκλική αλλαγή. 
Χαρακτήρας ιζημάτων (τύπος ιζήματος) - διατηρεί την κατανομή της 

λάσπης, της λασπώδους άμμου, του βότσαλου, επιτρέποντας τη φυσική 

διαδοχή/ γνωστή ως κυκλική αλλαγή. 
Έκταση των χαρακτηριστικών βιοτόπων 
Κατανομή βιοτόπων - διατήρηση της κατανομής βιοτόπων σε κάθε υπο-

χαρακτηριστικό γνώρισμα (λάσπη, λασπώδης άμμος, βότσαλα), 

επιτρέποντας τη φυσική διαδοχή /γνωστή ως κυκλική αλλαγή  
Είδη: σύνθεση χαρακτηριστικών βιότοπων. 

Υπο- 

παλιρροιακές 

αμμώδεις ακτές 

Φυσική απώλεια από 

κάλυψη - ανοξία. 
 

 

 

Φυσική ζημιά λόγω 

τριβής 
 

Ναι, η παλιρροιακή περιοχή χάθηκε μάλλον από κάλυψη της 

οστρακοκαλλιέργειας, πιθανόν να μην είναι σημαντική εάν 

συγκριθεί με την συνολική έκταση των διαπαλοιρριακών 

αμμωδών πεδίων, αλλά χρειάζεται πλήρη αξιολόγηση. 

Όχι, δεν υπάρχει σημαντική βλάβη από τριβή, αφού η δράγα 

μυδιών απομακρύνει το μύδι από την επιφάνεια των 

ψευδοπεριττωμάτων, αλλά δεν λειαίνει το δια-παλιρροιακό 

υπόστρωμα. Η μυδοκαλλιέργεια τοποθετείται σε 

Έκταση - καμία μεταβολή της έκτασης του υποπαλιρροιακού οικοτόπου  
 

Κατανομή - Διατήρηση του προτύπου κατανομής των κυρίαρχων 

οικοτόπων σε όλο το χαρακτηριστικό γνώρισμα (χαρακτηριστικό 

'Μεγάλα ρηχά στόμια εισόδου και κόλποι) 
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Βιολογικές 

διαταραχές μέσω της 

επιλεκτικής 

εισαγωγής ειδών  

ενδιάμεσους χώρους με μικρές διαρροές σε γειτονικές 

διαπαλιρροιακές περιοχές. 

Όχι: Το Mytilus edulis εμφανίζεται φυσικά μέσα σε αυτό το 

δευτερεύον χαρακτηριστικό. Τα μύδια αυξάνουν την 

επιφανειακή ποικιλομορφία σε σύγκριση με το αρχικό 

στρώμα, αν και στα καλλιεργούμενα είναι λιγότερο δύσκολο 

από ότι στα φυσικά στρώματα (καλλιεργητικές μισθώσεις 

δεν γίνονται σε φυσικά υποστρώματα μυδιών). 
Μεγάλες ρηχές 

είσοδοι και 

κόλποι 

Αλλαγές στα 

θρεπτικά ή / και 

εμπλουτισμός με 

θρεπτικά 

Ναι: Υπάρχει δυνατότητα για σημαντικές αλλαγές στα 

επίπεδα θρεπτικών συστατικών εξαιτίας της μεγάλης 

βιομάζας διηθητικών οργανισμών, καθώς και περιττωμάτων 

και ψευδοπεριττωμάτων που παράγουν τα μύδια σε σύγκριση 

με τα φυσικά επίπεδα. Πιθανός ανταγωνισμός για τροφή με 

φυσικούς πληθυσμούς μαλακίων και μυδιών. Η έκταση κι οι 

επιπτώσεις των αλλαγών απαιτούν μια εκτίμηση με πλήρη 

αξιολόγηση 

Η ποιότητα των υδάτων - οι τιμές-στόχοι θα πρέπει να υποβάλλονται σε 

κατάλληλα εθνικά ή διεθνή πρότυπα. Αν υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή 

τοπικά δεδομένα για τον καθορισμό της αρχικής κατάστασης, μπορούν 

να οριστούν συγκεκριμένοι στόχοι για κάθε τοποθεσία. 

Κοινή φώκια  

(Φώκια 

λιμανιών) 

Φυσική απώλεια 

λόγω κάλυψης. 
Διατάραξη λόγω 

θορύβου ή οπτικής 

παρουσίας 
 

Κάλυψη– Ναι, η δια-παλιρροιακή περιοχή πιθανώς χάθηκε 

από κάλυψη λόγω της οστρακοκαλλιέργειας δεν είναι 

σημαντική σε σύγκριση με τη συνολική έκταση της δια-

παλιρροιακής περιοχής, αλλά  να ληφθεί υπόψη το ποσοστό 

των περιοχών που έχουν πληγεί. 
Διαταραχή - Όχι: η διακριτική φύση των δραστηριοτήτων, οι 

εξοικείωση της Κοινής φώκιας και η θέση των μυδιών 

μακριά από τις αναγνωρισμένες τοποθεσίες ζευγαρώματος 

σημαίνουν ότι οι δραστηριότητες δεν είναι πιθανό να 

προκαλέσουν σημαντική διαταραχή σε αυτό το 

χαρακτηριστικό 

Έκταση (κατανομή φώκιας  εντός του τόπου) - μια σταθερή ή 

αυξανόμενη περιοχή χρήσης εντός του χώρου 
 

Πληθυσμός - ένας σταθερός ή αυξανόμενος αριθμός από φώκιες σε όλο 

τον τόπο 

Ύφαλος 

Sabellaria 

spimulosa  

Φυσική απώλεια από 

κάλυψη 
____________ 
Φυσική ζημιά λόγω 

τριβής 

Ναι, πιθανώς οι καλλιέργειες δεν επιτρέπονται μέσα ή κοντά 

σε περιοχές που υπάρχει η Sabellaria spimulosa. Η 

πιθανότητα να καλυφθεί ο ύφαλος εντός του τόπου ως 

αποτέλεσμα διαταραχής και επανασταθεροποίησης των 

προερχόμενα από οστρακοκαλλιέργεια ιζημάτων χρειάζεται 

πλήρη αξιολόγηση. 

Όχι, δεν επιτρέπονται μυδοειδή (δίπλα) σε περιοχές που 

εμφανίζεται ο ύφαλος Sabellaria spimulosa. 

Έκταση - καμία μεταβολή στην έκταση του υφάλου Sabellaria 

spimulosa που να επιτρέπει φυσική διαδοχή/ γνωστή ως κυκλική αλλαγή  

Είδη ΖΕΠ.  Μη 

αναπαραγόμενα 

πτηνά και του 

Παραρτήματος Ι, 

Όχληση λόγω 

θορύβου ή οπτικής 

παρουσίας 
Βιολογική διαταραχή 

Όχι-τα αμμώδη πεδία  Tofts, Roger, Thief και Hull Sands 

είναι πλούσιες σε πτηνά περιοχές πυρήνες αλλά δεν 

υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είτε η 

μετεγκατάσταση, είτε η βυθοκόρηση των μυδιών, είτε η 

Έκταση βιότοπου - καμία μείωση στην έκταση από την καθορισμένη 

γραμμή αναφοράς, υπό την επιφύλαξη φυσικών αλλαγών. 
 

Μέγεθος πληθυσμού (μη αναπαραγόμενων πτηνών και του 
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> 20000 υδρόβια 

πτηνά μη 

αναπαραγόμενα  

μέσω επιλεκτικής 

απομάκρυνσης/ 

εισαγωγής ειδών 

επιτόπια επιθεώρηση, έχουν σημαντικές διαταραχές στα είδη 

ΖΕΠ 

Όχι: Το Mytilus edulis εμφανίζεται φυσικά μέσα στον τόπο. 

Η μυδοκαλλιέργεια παρέχει πρόσθετη τροφή στα είδη 

πτηνών της ΖΕΠ που τρέφονται από τη βενθική πανίδα Αυτή 

η επισκόπηση δεν εξετάζει την προέλευση του γόνου μυδιού 

(διότι η πτυχή αυτή δε ρυθμίζεται από την WFO) 

Παραρτήματος Ι, μη αναπαραγόμενα> 20.000 υδρόβια πτηνά) - οι 

πληθυσμοί δεν πρέπει να μειώνονται κατά 50% ή περισσότερο από την 

καταγεγραμμένη βάση αναφοράς. 
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ΣΤΑΔΙΟ 2.  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 
 
5.5  Ο σκοπός της Δέουσας Εκτίμησης 

 
Σκοπός της ΔΕ είναι να εκτιμήσει τις επιπτώσεις του σχεδίου ή του έργου σε σχέση με τους 
στόχους διατήρησης του τόπου, λαμβάνοντας υπόψη τις σωρευτικές επιπτώσεις που 
προκύπτουν από το συνδυασμό αυτού του έργου με άλλα σχέδια και έργα. Η ΔΕ πρέπει να 
προηγείται της απόφασης έγκρισης και να επιτρέπει στην αρμόδια αρχή να διαπιστώνει μετά 
βεβαιότητας κατά πόσο το σχέδιο ή έργο δεν θα επηρεάσει δυσμενώς την ακεραιότητα του 
τόπου. 
 
Είναι ευθύνη της αρμόδιας αρχής να διασφαλίζει την εκτέλεση της ΔΕ. Υπό αυτή την έννοια, ο 
υπέυθυνος του αναπτυξιακού έργου μπορεί να υποχρεωθεί να παρέχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες στην αρμόδια αρχή, ώστε να ληφθεί πλήρως τεκμηριωμένη απόφαση. Με τον 
τρόπο αυτό, η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να συλλέξει σχετικές πληροφορίες από άλλες 
πηγές. 
 
Ο όρος «Δέουσα» ουσιαστικά σημαίνει ότι η αξιολόγηση πρέπει να εξυπηρετεί τους στόχους 
των Οδηγιών Οικοτόπων και Πτηνών -δηλ. τη διατήρηση των ειδών και οικοτόπων 
ευρωπαϊκής σημασίας που καλύπτονται από τις δύο οδηγίες στο πλαίσιο του στόχου 
διατήρησης των τόπων Natura 2000 και ότι η εκτίμηση πρέπει να είναι μια αιτιολογημένη 
απόφαση - δηλ. να ξεδιπλώνει την αιτιολογική βάση για την απόφαση που θα την 
ακολουθήσει.  
 
Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, σε αντίθεση με τις ΕΠΕ/ΣΠΕ, το αποτέλεσμα της Δέουσας 
Εκτίμησης είναι νομικά δεσμευτικό για την αρμόδια αρχή και καθορίζει την τελική της 
απόφαση. Επομένως, εάν δεν μπορεί να βεβαιωθεί ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στην ακεραιότητα του τόπου Natura 2000, ακόμη και μετά την εφαρμογή μέτρων 
άμβλυνσης, τότε το σχέδιο/έργο δεν μπορεί να εγκριθεί, εκτός αν καλύπτονται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 6 (4). Αυτό ισχύει και σε περίπτωση αμφιβολιών για τις επιπτώσεις. 
 
 
Βήματα για μια Δέουσα Εκτίμηση σχεδίων ή έργων υδατοκαλλιέργειας 
 

5.5.1  Προσδιορισμός της έκτασης και των στόχων της Εκτίμησης: καθορισμός της 
πληροφορίας βάσης και συλλογή περισσότερης πληροφορίας 
 

Το επίκεντρο της Δέουσας Εκτίμησης πρέπει να αφορά τις πιθανές επιπτώσεις του σχεδίου ή 
έργου στους οικοτόπους  και στα είδη χαρακτηρισμού του τόπου Natura 2000. Θα πρέπει να 
περιλαμβάνει οποιεσδήποτε έμμεσες επιπτώσεις σε αυτά τα είδη ή οικοτόπους, π.χ. για τα   
οικοσυστήματα που τα στηρίζουν και τις φυσικές διεργασίες. Ο προκαταρκτικός έλεγχος θα 
διασφαλίσει ότι η ΔΕ είναι καλά εστιασμένη και εκπονείται με τις κατάλληλες προδιαγραφές για 
την εκτίμηση των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων του έργου υδατοκαλλιέργειας στους 
στόχους διατήρησης του τόπου Natura 2000. Στόχος του είναι να προσδιορίσει με 
περισσότερη ακρίβεια ποιές επιπτώσεις μπορεί η ΔΕ να καλύψει και να διασφαλίσει ότι θα 
συγκεντρωθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή εκτίμηση των επιπτώσεων. 
 
Οι όροι ανάλυσης των επιπτώσεων πρέπει να συμφωνηθούν με τις αρχές για τη βελτίωση της 
σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας της εκτίμησης, και να απλουστευτεί η διαδικασία. Είναι 
χρήσιμο  σε αυτό το στάδιο να να οριστεί η περιοχή μελέτης· υπάρχουν προβλεπτικά μοντέλα 
που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για την πρόβλεψη των θέσεων όπου αναμένονται πιθανές 
επιδράσεις από πιέσεις της υδατοκαλλιέργειας (π.χ. καθίζηση ιζήματος, εμπλουτισμός 
θρεπτικών ουσιών), λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες (π.χ. θαλάσσια ρεύματα, 
βάθος, κτλ.). 
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Αυτό το στάδιο βασίζεται στις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο προκαταρκτικού 
ελέγχου, αλλά στο παρόν στάδιο θα πρέπει να συμπληρωθούν το δυνατόν περισσότερα τυχόν 
κενά στη γνώση, ώστε η εκτίμηση να μπορεί να γίνει με βάσιμη επιστημονική τεκμηρίωση. Μια 
αξιόπιστη βάση δεδομένων αναφοράς είναι ζωτικής σημασίας διότι η ΔΕ πρέπει να 
είναι σε θέση να διαπιστώσει με βεβαιότητα ότι το προτεινόμενο σχέδιο/έργο δεν θα 
παραβλάψει την ακεραιότητα του εξεταζόμενου τόπου. 
 

Οι πληροφορίες που απαιτούνται για την ΔΕ και ποιος αναμένεται να παρέχει τις πληροφορίες 
 
Οι πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο ή έργο πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για όλα τα 
στοιχεία που σχετίζονται με την εκτίμηση, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: 

- Πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας. 

- Χάρτες με την ακριβή θέση της μονάδας και των συνοδών έργων (σε σχέση με τον τόπο (-ους) 
Natura 2000 στη δεδομένη περιοχή). 

- Λεπτομέρειες σχετικά με την υλοποίηση, τη διάρκεια, το χρονοδιάγραμμα όλων των 
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας (κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, παραγωγή, κτλ.) 

- Λεπτομέρειες για τα μέτρα άμβλυνσης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με τις πιθανές 
επιπτώσεις. 

Αυτές οι πληροφορίες συνήθως αναμένεται να παρέχονται από τους υπεύθυνους του έργου. 
 
Οι πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο Natura 2000 πρέπει να περιέχουν  λεπτομέρειες για: 

- Τους στόχους διατήρησης του τόπου και τα μέτρα διατήρησης που έχουν καθοριστεί, 
συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων διαχείρισης κτλ. 

- Για κάθε είδος και οικότοπο για τον οποίο έχει οριστεί ο τόπος και κατάλληλους χάρτες της 
εξάπλωσής τους  εντός του τόπου εποχιακά (π.χ. σε ετήσιο κύκλο ζωής). 

- Αξιολόγηση της έκτασης και ποιότητας των οικοτόπων και των ειδών στον τόπο. 
- Στοιχεία σχετικά με τη χρήση του τόπου για δραστηριότητες όπως η αναζήτηση τροφής, η 

αναπαραγωγή, η ανάπαυση, η στάθμευση κατά τη μετανάστευση ή η χειμερία νάρκη, από τα 
σχετικά είδη.   

- Στοιχεία για την αντιπροσωπευτικότητα, την κατάσταση διατήρησης οικοτόπων και ειδών στην 
περιοχή και γενικότερα (περιλαμβανόμενων δεδομένων σχετικά με το μέγεθος πληθυσμού, τον 
βαθμό απομόνωσης, τον οικότυπο, τη γενετική προέλευση, την ηλικιακή διάρθρωση, κτλ.). 

- Στοιχεία για την οικολογική δομή και λειτουργία του τόπου και την κατάσταση διατήρησής του. 
- Τον ρόλο του τόπου εντός της βιογεωγραφικής περιοχής και του Δικτύου Natura 2000. 
- Οποιεσδήποτε άλλες πτυχές του τόπου ή της άγριας ζωής του που δύνανται να επηρεάσουν 

την κατάσταση και τους στόχους διατήρησης (π.χ. τρέχουσες δραστηριότητες διαχείρισης, 
άλλες υποδομές). 

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές του Natura 2000, οι οποίες 
είναι υπεύθυνες για τον καθορισμό των στόχων διατήρησης και των μέτρων διατήρησης για τις 
τοποθεσίες Natura 2000. 
 
Λεπτομέρειες για άλλα σχέδια ή έργα στην περιοχή, που είτε έχουν προγραμματιστεί είτε είναι σε 
εξέλιξη. 

Οι υπεύθυνες αρχές για τη συγκατάθεση κι οι αρμόδιες αρχές προστασίας της φύσης να 
προσδιορίζουν τα σχέδια/έργα που θα ληφθούν υπόψη για την εκτίμηση σωρευτικών επιπτώσεων. 
Οι πληροφορίες πρέπει να συγκεντρώνονται από τον φορέα εκμετάλλευσης όποτε είναι δυνατόν. 
 

 
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί περαιτέρω εκπόνηση οικολογικών μελετών και 
έρευνας πεδίου για την συμπλήρωση των υφιστάμενων δεδομένων. Οι λεπτομερείς έρευνες 
και εργασίες πεδίου θα πρέπει να επικεντρώνονται στα στοιχεία χαρακτηρισμού του τόπου  
που εμφανίζουν ευαισθησία στις επιπτώσεις του έργου. 
 
Η ευαισθησία θα πρέπει να αναλυθεί λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των δραστηριοτήτων του έργου (φύση, έκταση, μέθοδοι, πιθανές πιέσεις και επιδράσεις, κτλ.)  
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και των οικοτόπων και ειδών ενδιαφέροντος (τόπος, οικολογικές απαιτήσεις, ζωτικοί χώροι, 
συμπεριφορά κτλ.). Τέτοια έρευνα θα πρέπει να βασίζεται σε συμφωνημένο πεδίο εφαρμογής 
με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και φορείς προστασίας της φύσης, τον τομέα 
υδατοκαλλιέργειας, τις ΜΚΟ, τους επιστήμονες και το κοινό. 
 
Η συλλογή πληροφοριών είναι αναγκαστικά μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Αν ο πρώτος 
εντοπισμός και ανάλυση των επιπτώσεων αποκαλύψουν ότι υπάρχουν σημαντικά κενά 
γνώσης, τότε θα πρέπει να υλοποιούνται παραπέρα έρευνες και εργασίες παρακολούθησης 
για να μπορεί να συμπληρωθεί η πληροφορία. Αυτό θα διασφαλίσει ότι υπάρχει επαρκής 
βάση επιστημονικής πληροφορίας ώστε να επιτρέψει την λήψη αιτιολογημένης απόφασης. 
 
Οι λεπτομερείς έρευνες βοηθάνε στον σχεδιασμό των προτεινόμενων δραστηριοτήτων για να 
αποτρέπονται δυσμενείς επιπτώσεις στα στοιχεία χαρακτηρισμού του τόπου (βλ. παρακάτω 
παράδειγμα). 
 

Ιχθυοτροφεία στο Loch Sunart, Σκωτία 

Το 2005, η εταιρεία Marine Harvest Scotland προχώρησε σε μεγάλης κλίμακας αναδιάρθρωση των 
δραστηριοτήτων ιχθυοκαλλιέργειας της στην ΕΖΔ Loch Sunart· 9 μονάδες εκτροφής σολομού και 
γλώσσας Αλάσκας ενοποιήθηκαν σε 3 μεγάλες εκμεταλλεύσεις σολομού με τις υπόλοιπες 
μισθώσεις να διακόπτουν ή να αδρανούν. Η ενοποίηση οδήγησε σε παραχώρηση μικρότερων 
εκμεταλλεύσεων σε ρηχότερα ύδατα προς όφελος βαθύτερων τοποθεσιών (άνω των 30 μέτρων 
βάθους). Κατά τη διάρκεια αυτής της αναδιάρθρωσης έγινε Δέουσα Εκτίμηση για ολόκληρο το 
Loch Sunart. Οι παρόντες οικότοποι του Παραρτήματος Ι που θεωρούνται στοιχεία χαρακτηρισμού 
του τόπου περιλαμβάνουν τους υφάλους του Loch Sunart. Τα είδη του Παραρτήματος II που 
αποτελούν τον πρωταρχικό λόγο χαρακτηρισμού του τόπου περιλαμβάνουν την βίδρα (Lutra lutra). 

Πριν την οριστικοποίηση της πρότασης ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε έρευνα του θαλάσσιου 
πυθμένα με βιντεοσκόπηση. Στόχος αυτής ήταν να καθοριστεί αν υπήρχαν τυχόν άλλα στοιχεία 
χαρακτηρισμού του τόπου σε τοποθεσίες που θα υποστούν πιθανές επιπτώσεις. Οι προτάσεις 
ανάπτυξης προσαρμόστηκαν ανάλογα, για την αποφυγή σημαντικών επιπτώσεων στην 
ακεραιότητα της ΕΖΔ. 

Δόθηκαν συμβουλές και καθοδήγηση από τη υπηρεσία Φυσικής Κληρονομιάς της Σκωτίας για την 
ενδεδειγμένη  μέθοδο αγκυροβόλησης, για την αποτροπή επιπτώσεων στα στοιχεία 
χαρακτηρισμού (υφάλους). Χρησιμοποιήθηκαν υποβρύχιες κάμερες για την αποτροπή 
εγκατάστασης εξοπλισμού αγκυροβόλησης επάνω σε θέσεις με παρουσία ειδών των υφάλων 
χαρακτηρισμού. 

Πηγή: Marine Harvest (Scotland) Ltd., Οργανισμός Παραγωγών σολομoύ Σκωτίας, Κοινή Επιτροπή 
Διατήρησης της Φύσης. 

 
 
5.5.2  Αξιολογώντας τις επιπτώσεις στον τόπο Natura 2000 
 
Η Δέουσα Εκτίμηση πρέπει να καλύπτει τις πιθανές επιπτώσεις στους στόχους διατήρησης 
του τόπου Natura 2000 από όλες τις πτυχές σχεδίου ή έργου και να καλύπτει όλα τα στάδια 
του έργου υδατοκαλλιέργειας, όπως: προετοιμασία της θέσης εγκατάστασης, κατασκευή ή 
εγκατάσταση υποδομών και εξοπλισμού, δραστηριότητες λειτουργίας και συντήρησης, 
παροπλισμός, κτλ. 
 
Είναι χρήσιμη η περιγραφή της ακριβούς τοποθεσίας, του χρονοδιαγράμματος, της 
συχνότητας και διάρκειας όλων των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας. Αυτό είναι απαραίτητο για την ανάλυση των πιθανών πιέσεων και 
επιπτώσεων που μπορεί να συμβούν στις διάφορες περιόδους του έτους ή της ημέρας. Θα 
πρέπει να παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες για τις πιθανές οικολογικές επιπτώσεις της 
κάθε δραστηριότητας στον τόπο, τις πηγές και τους μηχανισμούς από όπου μπορεί να 
προκύψουν. 
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Πίνακας 5. Παράδειγμα εποχιακού, ημερήσιου και παλιρροιακού προφίλ των δραστηριοτήτων 
παραγωγής μυδιών σε οστρακοκαλλιέργεια στην Περιοχή του Ατλαντικού60 

Δραστηριότητα 

Ά
μ

π
ω

τη
 

Π
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λ
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Η
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α

 

Ν
ύ
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ι Φ M A M Ι Ι A Σ O N Δ 

ΑΛΙΕΙΑ ΓΟΝΟΥ ΜΥΔΙΟΥ: Βυθοκόρηση 
γόνων μυδιών στην περιοχή αλιείας 

 X X         L H    

ΦΡΟΝΤΙΔΑ: Τοποθέτηση γόνου στο 
εκκολαπτήριο και εκτροφή γόνου 

X X X  L L L L L    H L L L 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ:  Απόξεση μυδιών από τις 
διαπαλοιρριακές περιοχές ανάπτυξης και 
μεταφορά σε υποπαλιρροικές θέσεις 
εκτροφής 

 X X       H H H     

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Απόξεση μυδιών από τις 
υποπαλιρροιακές θέσεις προς συγκομιδή 
και πώληση 

 X X  H L L      L H H H 

Όχληση (σχετική με την παραγωγή 
μυδιών, άλλες δραστηριότητες αλιείας,  
υδατοκαλλιέργειας και αναψυχής) 

X X X  L L L L L L L L L L L L 

X= Δραστηριότητα, H= Υψηλά επίπεδα δραστηριότητας, L= Χαμηλά επίπεδα δραστηριότητας 

 

Πίνακας 6. Παράδειγμα πιθανών επιπτώσεων της καλλιέργειας ή τοποθέτησης μυδιών - στα είδη 
χαρακτηρισμού της ΖΕΠ61 
Δραστηριότητα Συχνότητα Διάρκεια Μηχανισμός επιπτώσεων Βαθμός επίπτωσης 

(0 = καμία επίπτωση∙ 5 = σοβαρή 

επίπτωση) 

Εργασίες επιτόπιας 
εποπτείας 

(επιθεώρηση της 

θέσης τοποθέτησης 
με τα πόδια συνήθως 

1 -3 άτομα) 

Σπάνια: 
( 2-3 φορές κάθε 

μήνα ανά 

τοποθέτηση) 

Δυο ώρες κατά 
την περίοδο 

χαμηλής 

στάθμης 

Διατάραξη (οπτική 
παρουσία) 

1 

Χαμηλή συχνότητα και δραστηριότητα 

χαμηλής έντασης οι στρειδοφάγοι 

εξοικειώνονται στην ανθρώπινη 
παρουσία. 

Απόθεση των γόνων 

μυδιών από 
αλιευτικό σκάφος 

κατά την περίοδο 

υψηλής στάθμης 

Μεταβλητή: 

 
Συχνή (ως και δυο 

φορές την 

εβδομάδα)  
κατά τη διάρκεια 

υψηλής περιόδου 

ανανέωσης 
 

Καμία 

δραστηριότητα (για 
δυο τρία χρόνια 

κατά την περίοδο 

ανάπτυξης). 

Δυο ώρες κατά 

την περίοδο 
υψηλής στάθμης 

Διατάραξη (θόρυβος και 

οπτική παρουσία). 

0 
Οι κοινές πουπουλόπαπιες ξεκουράζονται 
και τρέφονται στην περιοχή κατά τη 

διάρκεια της περιόδου υψηλής στάθμης, 

αλλά είναι εξοικειωμένες με την 
παρουσία αλιευτικών σκαφών και 

ανθεκτικές στην όχληση. Άλλα είδη της 

ΖΕΠ δεν είναι παρόντα κατά την υψηλή 
στάθμη νερού. 

Επικάλυψη του 

υποκείμενου οικοτόπου από 

τις αποθέσεις των μυδιών. 

2 
Τοπικές επιπτώσεις στα υποκείμενα 

ενδιαιτήματα, τα οποία όμως δεν 
θεωρούνται ότι έχουν δυσμενείς 

επιπτώσεις στον τόπο, επειδή επηρεάζεται 

μια σχετική μικρή περιοχή. [Όποια 
ενδεχόμενη επικάλυψη εξετάζεται από 

την Αρχική Έκθεση Επανεξέτασης 

Συγκατάθεσης (ESFJC Ιούλιος 2008).] 

Βιολογική  διαταραχή μέσω 

εισαγωγής μεγάλης 

βιομάζας ειδών λείας. 

2 
Αλλαγή φυσικών προτύπων τροφοληψίας 

– π.χ. οι κοινές πουπουλόπαπιες θηρεύουν 
εντατικά τα καλλιεργημένα μύδια – 

μπορούν να προκαλέσουν θετικό 

αντίκτυπο στους πληθυσμούς της ΖΕΠ- 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 

ανάπτυξης. 

Συγκομιδή του 

καλλιεργημένου 

Μεταβλητή: 

 

Δυο ώρες κατά 

την περίοδο 

Διατάραξη (θόρυβος και 

οπτική παρουσία)∙ 

0 
Οι κοινές πουπουλόπαπιες ξεκουράζονται 

                                                 
60 Προσαρμογή από: Δέουσα Εκτίμηση των επιπτώσεων της αλιεέιας μυδιών και της καλλιέργειας 
μυδιών και διθύρων στην ΕΖΔ και στην ΖΕΠ Castlemaine Harbour , Marine Institute, Ireland. 2011). 
61 Πηγή: Mussel Cultivation in The Wash. Assessment. Additional Information. ESFJC. 2008 
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στρώματος μυδιών Συχνές (ως και 

καθημερινές) κατά 

τη διάρκεια 
περιόδου μέγιστης 

συγκομιδής 

(Δεκέμβριος ως 
Μάρτιος)∙ 

 

Καμία 
δραστηριότητα (ως 

και για τρία χρόνια) 

κατά τη διάρκεια 
της περιόδου 

ανάπτυξης. 

υψηλής στάθμης και τρέφονται στην περιοχή κατά τη 

διάρκεια της περιόδου υψηλής στάθμης, 

αλλά είναι εξοικειωμένες με την 
παρουσία αλιευτικών σκαφών και 

ανθεκτικές στη όχληση. Άλλα είδη της 

ΖΕΠ δεν είναι παρόντα κατά την υψηλή 
στάθμη νερού. 

Βιολογική διαταραχή λόγω 

επιλεκτικής απομάκρυνσης 
(εισηγμένων από τον 

άνθρωπο) ειδών λείας. 

2 
Η απομάκρυνση των καλλιεργημένων 
μυδιών μπορεί  να έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στα πτηνά που τρέφονται με 

αυτά (νερόκοτα, πουπουλόπαπια) όταν τα 
φυσικά αποθέματα μυδιών είναι χαμηλά, 

αλλά με τη μυδοκαλλιέργεια, που είναι 

ανθρώπινη παρέμβαση στο οικοσύστημα 
υποστηρίζεται “τεχνητά” μεγάλος 

αριθμός εξαρτώμενων ειδών πτηνών όταν 

τα φυσικά αποθέματα είναι χαμηλά. Αν 
κάποιοι πληθυσμοί  της ΖΕΠ 

επηρεάστηκαν αρνητικά ως άμεσο 

αποτέλεσμα από την συγκομιδή των 
μυδιών, αυτό θα ληφθεί υπόψη ως 

επαναφορά των πληθυσμών στη φυσική 

ισορροπία. 

 
Το κεφάλαιο 3 παρέχει μια επισκόπηση του είδους επιπτώσεων που μπορεί να σχετίζονται με 
τα συστήματα υδατοκαλλιέργειας και προσδιορίζει τα είδη ή τους τύπους οικοτόπων που 
έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αυτή τη μορφή ανάπτυξης. Οι επιπτώσεις του κάθε 
έργου   είναι μοναδικές και θα πρέπει να αξιολογούνται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. 
 
Οι επιπτώσεις του σχεδίου / έργου θα πρέπει να μετρώνται βάσει των στόχων διατήρησης του 
τόπου. Για παράδειγμα, αν ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι ο πληθυσμός ενός είδους 
πτηνών θα φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο εντός 10 ετών και προβλέπονται μέτρα 
διατήρησης για την διασφάλιση της επίτευξης του, μπορεί το εξεταζόμενο σχέδιο ή έργο να 
εμποδίσει την επίτευξη αυτού του στόχου; Αν δεν έχουν καθοριστεί ειδικοί στόχοι διατήρησης, 
μπορεί να ληφθεί υπόψη ότι ο κύριος στόχος διατήρησης είναι η αποφυγή περαιτέρω 
επιδείνωσης του τόπου και των στοιχείων χαρακτηρισμού του από την περίοδο ένταξής του 
στο Δίκτυο Natura 2000 (άρθρο 6 (2) της Οδηγίας Οικοτόπων). 
 

Στόχοι διατήρησης 
 
Οι στόχοι διατήρησης για έναν τόπο Natura 2000 καθορίζονται σε επίπεδο Κράτους Μέλους. 
Το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (ΤΕΔ) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία 
χαρακτηρισμού ενός τόπου Natura 2000 και ελλείψει ενός πιο λεπτομερούς ορισμού των 
στόχων διατήρησης ενός τόπου Natura 2000, μπορούν να θεωρηθούν ως τέτοιοι. Ορισμένες 
χώρες έχουν αναπτύξει πιο λεπτομερείς στόχους διατήρησης για τους τόπους Natura 2000 
είτε σε στρατηγικό επίπεδο σε μια σειρά τόπων είτε σε επίπεδο επιμέρους τόπων. Ορισμένοι 
τόποι μπορεί επίσης να έχουν σχέδια ή στόχους διαχείρισης με σαφείς ενδείξεις για τους 
στόχους διατήρησης προς επίτευξη.  
 
Παραδείγματα ειδικών για κάθε τόπο στόχων που αναπτύχθηκαν για τους οικοτόπους του 
Παραρτήματος Ι, μπορεί να περιλαμβάνουν π.χ. διατήρηση της έκτασης ενός οικοτόπου 
σταθερής ή αυξανόμενης, για τα παρόντα στον τόπο είδη, οι στόχοι διατήρησης μπορούν να 
οριστούν ως το πληθυσμιακό τους επίπεδο που πρέπει να διατηρηθεί, η σταθερή 
μακροπρόθεσμη τάση πληθυσμού ή η αύξηση ή η περιοχή κατανομής που πρέπει να 
διατηρηθεί. Απαιτούνται επαρκείς πληροφορίες βάσης για τον καθορισμό στόχων διατήρησης 
ειδικών για έναν τόπο. 
 

 
Τα στοιχεία χαρακτηρισμού και οι στόχοι διατήρησης θα πρέπει ενός τόπου έπρεπε να έχουν 
ήδη προσδιοριστεί στο στάδιο του προκαταρκτικού ελέγχου. Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο 
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ενδέχεται να απαιτούνται λεπτομερέστερες πληροφορίες για την ορθή διεξαγωγή της 
εκτίμησης.  
 
Από αυτή την άποψη, μπορεί να είναι χρήσιμο να εξεταστούν οι παράμετροι που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης οικοτόπων και ειδών 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Σε ότι αφορά στους οικοτόπους, οι παράμετροι περιλαμβάνουν το 
εύρος κατανομής, την έκταση που καλύπτουν εντός του εύρους κατανομής, καθώς και την 
δομή και λειτουργία και τα τυπικά τους είδη62. Αυτές οι παράμετροι μπορούν να είναι χρήσιμες 
τόσο για τον καθορισμό στόχων διατήρησης (σε επίπεδο τόπου) όσο και για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων της υδατοκαλλιέργειας σε οικοτόπους και είδη για τα οποία έχει οριστεί ο τόπος. 
 
Η εκτίμηση πρέπει να αναλύει κάθε πιθανή αλλαγή ή επιδείνωση της έκτασης και της 
ποιότητας των οικοτόπων και των ειδών του τόπου, βάσει των ενδεχόμενων επιπτώσεων που 
εντοπίστηκαν για τις διάφορες δραστηριότητες του έργου, την τοποθεσία, την κατάσταση, την 
ευαισθησία αυτών των οικοτόπων και ειδών. 
 

Παράδειγμα στόχων διατήρησης που εξετάστηκαν στην Δέουσα Εκτίμηση για την ανάπτυξη 
υδατοκαλλιέργειας στις ΕΖΔ και ΖΕΠ Castelmaine Harbour  (Ιρλανδία) 
 
Διεξήχθη μια πλήρης Δέουσα Εκτίμηση για πολλαπλές μονάδες και υποστηρικτικά έργα στο λιμάνι 
Castlemaine που είναι ΕΖΔ και ΖΕΠ. Οι συγκεκριμένοι στόχοι διατήρησης που καθορίστηκαν από 
τις αρχές προστασίας της φύσης (Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων και Άγριας Ζωής) για την περιοχή 
λήφθηκαν υπόψη στην ΔΕ: 

- Για τη διατήρηση της ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης των ακόλουθων ειδών: λάμπραινα, 
ποταμολάμπραινα, σολομός, βίδρα,  ηπατικό βρυόφυτο, κηλιδοβούτι, νανοβουτηχτάρι, 
κορμοράνος, δακτυλιδόχηνα, σφυριχτάρι, πρασινοκέφαλη πάπια, ψαλίδα, σταχτόπαπια, 
μαυρόπαπια, στρειδοφάγος, αμμοσφυριχτής, λευκοσκαλίδρα, θαλασσολιμόζα, κοκκινοσκέλης, 
πρασινοσκέλης, χαλικοκυλιστής και κοκκινοκαλιακούδα. 

- Για την διατήρηση της ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων: εκβολές ποταμών, 
λασπώδεις ακτές και αμμώδεις ακτές που δεν καλύπτονται από το θαλασσινό νερό κατά την 
άμπωτη, ετήσια βλάστηση με φυσικές γραμμές κλίσης, πολυετής βλάστηση σε βραχώδεις όχθες, 
εκτάσεις σαλικόρνιας και άλλων  ετήσιων φυτών που εποικίζουν λάσπη και άμμο, Ατλαντικοί 
θαλάσσιοι λειμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα, εμβρυϊκές αμμοθίνες, μετακινούμενες αμμοθίνες κατά 
μήκος της ακτογραμμής με Ammophila arenaria, σταθερές παράκτιες αμμοθίνες με ποώδη 
βλάστηση (γκρίζες αμμοθίνες), αμμοθίνες με ιτιές Salix repens ssp. argentea (Salix arenariae) 
και υγρές κοιλότητες αμμοθινών. 

- Αποκατάσταση της ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης των αλλουβιακών δασών με Alnus glutinosa 
και Fraxinus excelsior. 

 
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα συγκεκριμένων στόχων διατήρησης για έναν θαλάσσιο 
οικότοπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας των Οικοτόπων, ώστε να 
διευκολυνθεί η διαδικασία της Δέουσας Εκτίμησης. 

Σκοπός: η διατήρηση της ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης των πεδίων λάσπης και άμμου που δεν 
καλύπτονται από το θαλασσινό νερό κατά την αμπώτιδα στο στο Λιμάνι Castlemaine, η οποία 
προσδιορίζεται από τον ακόλουθο κατάλογο χαρακτηριστικών και στόχων: 
   -  Στόχος 1: Η έκταση του οικοτόπου παραμένει σταθερή ή αυξάνεται, υποκείμενη στις φυσικές 

διεργασίες 
   - Στόχος 2: Η εξάπλωση της κυριαρχούμενης από την Zostera φυτοκοινότητας προστατεύεται, 

υποκείμενη στις φυσικές διεργασίες. 
   - Στόχος 3: Οι παρακάτω τύποι φυτοκοινωνιών πρέπει να διατηρούνται σε φυσική κατάσταση: 

σύμπλεγμα δια-παλιρροιακών κοινωνιών λεπτόκοκκής άμμου· σύμπλεγμα λεπτόκοκκης προς 

                                                 
62 Μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων βάσει 
της Οδηγίας Οικοτόπων δημοσιεύθηκε το 2009. Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη 
διατήρηση ειδών και οικοτόπων που παρατίθενται στην Οδηγία ανά χώρα και βιογεωγραφική περιοχή. 
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λασπώδη άμμου με κοινότητες πολυχαίτων· δια-παλιρροιακό αμμώδες πεδίο με Nephys 
cirrosa. 

 
 
Όταν συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα δεδομένα βάσης, μπορεί να ξεκινήσει η εκτίμηση 
των πιθανών επιπτώσεων. Όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτό πρέπει να γίνει υπό το φως: 
- της βέλτιστης επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο (Απόφαση ΔΕΚ για την Υπόθεση C-

127/02)· 
- των στόχων διατήρησης του τόπου· 
- των οικολογικών χαρακτηριστικών και της κατάστασης διατήρησης του τόπου και των 

στοιχείων χαρακτηρισμού του. 
 
Η εκτίμηση των επιπτώσεων πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και ει δυνατόν 
ποσοτικοποιημένα κριτήρια. Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται με τη χρήση δεικτών, όπως η 
απώλεια ή η υποβάθμιση των οικοτόπων, οι πληθυσμοί των ειδών που επηρεάζονται, οι 
βασικές οικολογικές λειτουργίες που διαταράσσονται, κτλ. Κάποιες από τα χαρακτηριστικά 
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση παρουσιάζονται παρακάτω:   
 
Πίνακας 7 Παραδείγματα χαρακτηριστικών που λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση, σε σχέση με 
τις πιθανές επιπτώσεις στους  διατήρησης του τόπου 
 

Χαρακτηριστι
κά 

Στόχοι διατήρησης Εκτίμηση επιπτώσεων 

Έκταση 
οικοτόπου 
 

Η έκταση που καλύπτουν οι οικότοποι 
στόχοι πρέπει να είναι σταθερή ή να 
αυξάνεται (να καθοριστούν συνολικοί 
στόχοι για εκτάσεις). 

Πιθανή μείωση της έκτασης των 
οικοτόπων (εκτιμώμενη επιφάνεια και 
ποσοστό επί της συνολικής έκτασης στον 
τόπο). 

Δομή και 
λειτουργία 
οικοτόπου 
 
 

 

Οι κοινότητες  των οικοτόπων-στόχων 
πρέπει να είναι σταθερές στην κατανομή 
και τη σύνθεση. 
Διατηρούνται οι λειτουργίες του 
οικοτόπου και οι οικολογικές παράμετροι 
από τις οποίες εξαρτάται η διατήρησή 
του  

Πιθανές απώλειες στην έκταση της 
κατανομής, επιδείνωση της σύνθεσης των 
ειδών, διαταραχές των τυπικών ειδών, 
κτλ. 
Απώλεια ή υποβάθμιση λειτουργιών (π.χ. 
ως περιοχές διατροφής, καταφυγίου ή 
αναπαραγωγής) 

Αφθονία και 
κατανομή 
ειδών, δομή  

Οι πληθυσμοί των ειδών είναι σταθεροί ή 
αυξάνονται (ορίζονται αριθμητικοί 
στόχοι). Οι τάσεις των πληθυσμών 

Διαταραχή και εκτόπιση ειδών από 
περιοχές που διαφορετικά θα 
καταλάμβαναν. Αλλαγές στον αριθμό ή 
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πληθυσμού, 
κτλ. 

βελτιώνονται. 
Η κατανομή των ειδών, μαζί με τις 
ζωτικές περιοχές και την συνεκτικότητά 
τους, διατηρούνται ή βελτιώνονται (μέσω 
βελτίωσης των ενδιαιτημάτων τους και  
του επανεποικισμού των βελτιωμένων 
περιοχών). Η δομή του πληθυσμού 
διατηρείται. 

στις εκτάσεις κατανομής των ειδών 
στόχων. 
Απώλεια ή υποβάθμιση κρίσιμων 
ενδιαιτημάτων και ζωτικών περιοχών 
(επιφάνεια και ποσοστό επί της συνολικής 
έκτασης). Επιπτώσεις στα κρίσιμα στάδια 
του κύκλου ζωής των ειδών. 

 

Παραδείγματα παραμέτρων που μπορούν να λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση των 
επιπτώσεων σε οικοτόπους/είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος για τα οποία ο τόπος έχει 
χαρακτηριστεί. 
 

 Έκταση οικοτόπου που επηρεάζεται και ποσοστό της επί της εκτιμώμενης συνολικής έκτασης του 
οικοτόπου εντός του τόπου Natura 2000. 

 Εκτιμώμενος αριθμός ατόμων ενός είδους που επηρεάζονται και ποσοστό τους επί του πληθυσμού 
του είδους στον τόπο. 

 Εκτιμώμενες τάσεις στην έκταση οικοτόπων και στους πληθυσμούς των ειδών στην περιοχή που 
επηρεάζεται και στον τόπο. 

 Σπανιότητα και γενικές τάσεις των επηρεαζόμενων οικοτόπων και ειδών. 

 Ύπαρξη προγράμματος αποκατάστασης οικοτόπων ή ειδών που ίσως επηρεαστούν από το έργο. 

 Αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων ή πιθανή ανάκαμψη των κατεστραμμένων στοιχείων από 
υφιστάμενους πόρους εντός κι εκτός του τόπου. 

 Κατανομή των οικοτόπων ενδιαφέροντος ή κατανομή των ειδών εντός του τόπου Natura 2000 
(συνεχής, διεσπαρμένη, διασκορπισμένη, κτλ.) 

 Επιπτώσεις στη συνολική οικολογική λειτουργία του τόπου Natura 2000.  

 
Η πρόβλεψη των πιθανών επιπτώσεων ενός έργου/σχεδίου υδατοκαλλιέργειας είναι δύσκολη 
αφού κάποιος πρέπει να έχει καλή γνώση των οικολογικών διεργασιών του περιβάλλοντος και 
των οικολογικών απαιτήσεων συγκεκριμένων ειδών/οικοτόπων που είναι πιθανόν να 
επηρεαστούν. Η συνεργασία μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης και αρμόδιων αρχών είναι 
ζωτικής σημασίας για την ΔΕ. Προτείνεται μετ’ επιτάσεως οι αρμόδιες αρχές να διασφαλίζουν 
την απαραίτητη συμβουλή και υποστήριξη εμπειρογνωμόνων για την διεξαγωγή ερευνών 
πεδίου και την εκτίμηση των επιπτώσεων.  
 
Η αξιολόγηση πρέπει να εφαρμόζει τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και μεθόδους για την 
εκτίμηση της έκτασης και του μεγέθους των επιπτώσεων. Αρκετά προγνωστικά μοντέλα είναι 
διαθέσιμα, π.χ. για την προσομοίωση και πρόβλεψη επιπτώσεων του εμπλουτισμού 
θρεπτικών ουσιών από τις ιχθυοκαλλιέργειες στις θαλάσσιες περιοχές. 
 

Συνήθεις μέθοδοι για την πρόβλεψη των επιπτώσεων: 
 
Ορισμένες συνηθισμένες τεχνικές παρατίθενται παρακάτω: 
 
- Άμεσες μετρήσεις π.χ. έκτασης των οικοτόπων που χάνονται ή υποβαθμίζονται, ποσοστό 

απωλειών πληθυσμών ειδών, οικοτόπων και κοινοτήτων.  

- Διαγράμματα ροής, δικτύων και συστημάτων για τον προσδιορισμό αλυσιδωτών επιπτώσεων που 
προκύπτουν από άμεσες επιπτώσεις· οι έμμεσες επιπτώσεις λέγονται δευτερογενείς, τριτογενείς, 
κτλ. ανάλογα με τον τρόπο που προκαλούνται. Τα διαγράμματα συστημάτων είναι πιο ευέλικτα από 
τα δίκτυα για την απεικόνιση των αλληλεπιδράσεων και των διεργασιών. 

- Ποσοτικά προγνωστικά μοντέλα για την παροχή μαθηματικών προβλέψεων με βάση δεδομένα και 
παραδοχές σχετικά με την ένταση και την κατεύθυνση των επιπτώσεων. Όσον αφορά τα έργα της 
υδατοκαλλιέργειας, η πρόγνωση με χρήση μοντέλων διαδραματίζει συχνά σημαντικό ρόλο καθώς 
κάποιες επιπτώσεις συχνά εξαρτώνται από τις υδρολογικές συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν 
τις διαδικασίες καθίζησης και το υποθαλάσσιο οικοσύστημα. 
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- Οι μελέτες σε επίπεδο πληθυσμού είναι δυνητικά επωφελείς για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων 
π.χ. στα είδη πτηνών ή νυχτερίδων ή θαλάσσιων θηλαστικών. 

- Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) παράγουν μοντέλα χωρικών σχέσεων, π.χ.  
θεματικούς χάρτες περιορισμών, χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών και θέσεων απώλειας 
οικοτόπων. Τα ΓΣΠ συνδυάζουν την χαρτογράφηση με χρήση υπολογιστών, την αποθήκευση των 
χαρτογραφικών δεδομένων και συστήματα διαχείρισης δεδομένων που αποθηκεύουν 
χαρακτηριστικά όπως οι χρήσεις γης ή η κλίση. Στα ΓΠΣ οι μεταβλητές που αποθηκεύονται, 
απεικονίζονται, συνδυάζονται και αναλύονται γρήγορα.  

- Πληροφορίες προηγούμενων παρόμοιων έργων είναι χρήσιμες, ειδικά αν έχουν πραγματοποιηθεί 
ποσοτικές προβλέψεις και έχουν τύχει παρακολούθησης κατά τη φάση λειτουργίας τους. 

- Εμπειρογνωμοσύνη και κρίση από ειδικούς με προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια έργα. 

- Περιγραφή και συσχέτιση: οι φυσικοί παράγοντες (π.χ. καθεστώς νερού, ρεύματα, υπόστρωμα) 
μπορεί να σχετίζονται άμεσα με την κατανομή και την αφθονία των ειδών. Αν μπορούν να 
προβλεφθούν οι μελλοντικές φυσικές συνθήκες, τότε μπορεί να προβλεφθεί και η μελλοντική 
κατάσταση οικοτόπων και ειδών ή η απόκριση οικοτόπων και ειδών σε αυτή τη βάση. 

- Η διεξαγωγή ανάλυσης φέρουσας και αφομοιωτικής ικανότητας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του 
κατώτερου ορίου πίεσης στο οποίο μπορούν να διατηρηθούν οι πληθυσμοί κι οι λειτουργίες του 
οικοσυστήματος. Προσδιορίζονται οι δυνητικά περιοριστικοί παράγοντες, αναπτύσσονται 
μαθηματικές εξισώσεις για να περιγραφεί η ικανότητα του πόρου ή του συστήματος βάσει ορίων κάθε 
περιοριστικού παράγοντα. 

 
Προσαρμοσμένο από: "Εκτίμηση σχεδίων και έργων που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις 
στους τόπους Natura 2000. Κατευθύνσεις μεθοδολογίας  με βάση τις προβλέψεις του Άρθρου 6(3) και (4) 

της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EEC" 
   http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf  
 
Οι επιπτώσεις πρέπει να προβλέπονται όσο το δυνατόν ακριβέστερα και η βάση των 
προβλέψεων θα πρέπει να καθίσταται σαφής (αυτό σημαίνει επίσης να περιλαμβάνεται 
κάποια εξήγηση του βαθμού βεβαιότητας στην πρόβλεψη των επιπτώσεων). Όπου είναι 
δυνατόν, οι προβλέψεις θα πρέπει να παρουσιάζονται έτσι ώστε να είναι επαληθεύσιμες. 
 
Για κάθε προσδιορισμένη επίδραση, η σημασία της επίπτωσης θα εξαρτηθεί από μια σειρά 
σχετικών παραμέτρων όπως: το μέγεθος της επίπτωσης, η έκταση, η διάρκεια, η ένταση, ο 
χρόνος, η πιθανότητα, κτλ. 
 
  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
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Παράδειγμα:  Μέθοδοι για την εκτίμηση των επιπτώσεων.   
 
Δέουσα Εκτίμηση αλιείας μυδιών και υδατοκαλλιέργειας μυδιών, στρειδιών και αχιβάδων 
στην ΕΖΔ του λιμένα Castlemaine 

 
Η σημασία των πιθανών επιπτώσεων των προτεινόμενων δραστηριοτήτων στους οικοτόπους 
καθορίζεται με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές για τους Στόχους Διατήρησης που συντάσσει η αρχή 
προστασίας της φύσης (Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων και Άγριας Ζωής) λαμβάνοντας υπόψη:  
 
1. Tο βαθμό στον οποίο η δραστηριότητα θα διαταράξει τα στοιχεία χαρακτηρισμού του τόπου. Ως 

διαταραχή εννοείται η μεταβολή στο είδος χαρακτηρισμού, όπως αναφέρεται στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τους Στόχους Διατήρησης για τους βασικούς οικοτόπους. 

2. Την επιμονή της διαταραχής σε σχέση με την ανθεκτικότητα του οικοτόπου. 
3. Την έκταση του διαταρασσόμενου οικοτόπου ή το ποσοστό των διαταραγμένων πληθυσμών . 

Καθορίζεται ένα   ποσοστό πάνω από το οποίο μία επίπτωση θεωρείται σημαντική. 
 
Δίνεται παρακάτω ένα παράδειγμα δυο δραστηριοτήτων του έργου: 
 

 
 

 
 
FCS: Ευνοϊκή Κατάσταση Διατήρησης (όπως μετράται από τις παραμέτρους) 
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5.5.3  Λαμβάνοντας υπόψη τις σωρευτικές επιπτώσεις 
 
Μπορούν να προκύψουν σωρευτικές επιπτώσεις όταν υπάρχουν περισσότερα έργα  
υδατοκαλλιέργειας σε μια δεδομένη περιοχή ή ως αποτέλεσμα των συνδυασμένων 
επιπτώσεων της υδατοκαλλιέργειας και άλλων τύπων δραστηριότητας (π.χ. αλιεία, αναψυχή, 
κτλ.)· αυτό δείχνει τα οφέλη του στρατηγικού σχεδιασμού (βλ. Κεφάλαιο 4). 
 
Σε πολλές παράκτιες περιοχές πολλαπλές ανθρώπινες δραστηριότητες μπορεί να 
αλληλεπικαλύπτονται χωρικά και οι συνδυασμένες επιδράσεις περισσότερων δραστηριοτήτων 
μπορεί να οδηγούν σε μεγαλύτερη ή μικρότερη επίπτωση από ότι κάθε μία ξεχωριστά 
(συνδυαστικό αποτέλεσμα). Κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι σημαντικό να 
εξετάζονται οι πιθανές αθροιστικές ή συνδυαστικές (συνεργιστικές ή ανταγωνιστικές) 
επιδράσεις των πιέσεων και οι επακόλουθες επιπτώσεις που μπορεί αυτές να προκαλέσουν.  
 
Για παράδειγμα, η διαταραχή του θαλάσσιου πυθμένα, σε μια περιοχή με ενεργή 
ιχθυοκαλλιέργεια μπορεί να ωφεληθεί οικολογικά από την εισαγωγή φυκιών και διθύρων, διότι 
τα είδη αυτά καταναλώνουν αποτελεσματικά την περίσσεια των προερχόμενων  από την 
ιχθυοκαλλιέργεια θρεπτικών συστατικών (ανταγωνιστικό αποτέλεσμα). Από την άλλη, η 
προσθήκη υγρών αποβλήτων σε έναν κόλπο με ιχθυοκαλλιέργεια  ίσως  προκαλέσει 
επιβλαβείς επιδράσεις μεγαλύτερες από αυτές που αναμένονται από κάθε πίεση ξεχωριστά 
(συνεργιστικό αποτέλεσμα) (Crowe κ.ά. 2011). 
 
Η γεωγραφική κλίμακα στην οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αυτές οι σωρευτικές 
επιπτώσεις θα εξαρτηθεί από τις ακριβείς συνθήκες, την κλίμακα του σχεδίου ή έργου που 
μελετάται, από τις συνθήκες του τόπου (π.χ. ρεύματα, κτλ.) και από την χωρική εμβέλεια των 
δραστηριοτήτων του σχεδίου. Θα πρέπει να καλύπτει μια επαρκή έκταση για να αποτυπώνει  
τις σωρευτικές επιπτώσεις που ίσως προκύψουν από το υπό αξιολόγηση σχέδιο ή έργο. Οι 
αρμόδιες αρχές προστασίας της φύσης πρέπει να βοηθήσουν στον προσδιορισμό των 
πιθανών σχεδίων ή έργων που θα θεωρηθούν ως μέρος της εξέτασης των συνδυαστικών 
επιπτώσεων. 
 
Η εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων θα πρέπει να επικεντρώνεται στον υποδοχέα σε 
αντιδιαστολή με την περιβαλλοντική επίδραση και να εξετάζει την ικανότητα του υποδοχέα να 
προσαρμόζεται στις αθροιστικές μεταβολές. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να εξετάσει ζητήματα που 
δεν έχουν διερευνηθεί από την εκτίμηση επιπτώσεων, επειδή δεν θεωρούνται σημαντικά ως 
μεμονωμένα, αλλά μπορεί να γίνουν σημαντικά όταν λαμβάνονται υπόψη σε συνδυασμό με 
άλλα (Κυβέρνηση Σκωτίας, 200763). 
 
Διαφορετικές μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν στην αξιολόγηση του δυναμικού  
σωρευτικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων. Ένα τέτοιο παράδειγμα 
αποτελεί το μοντέλο που αναπτύχθηκε από τον Sutherland κ.ά. (200764) για την αξιολόγηση 
των θαλάσσιων τόπων. Για να εκτιμήσει τις σωρευτικές επιπτώσεις το μοντέλο χρησιμοποιεί 
συγκεκριμένα σύνολα χωρικών δεδομένων που αντιπροσωπεύουν την αφθονία φυσικών 
πόρων, τη χαρτογράφηση οικοτόπων, την αποτίμηση από εμπορικές δραστηριότητες και 
αναψυχή και την επίδραση από πηγές ρύπανσης στον τόπο. 
 
Αυτά τα σύνολα δεδομένων επεξεργάζονται ως θεματικά επίπεδα σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα 
Πληροφοριών (ΓΠΣ) που περιγράφει τον θαλάσσιο τόπο. Από την πειραματική εφαρμογή του 
έχει συναχθεί ότι το μοντέλο εκτιμά σωστά τις σωρευτικές επιπτώσεις αλληλεπιδρώντων 
συστατικών επιπέδων που σχετίζονται με διάφορους θαλάσσιους τόπους. 

                                                 
63 Κυβέρνηση Σκωτίας, 2007 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων- Εργαλειοθήκη πρακτικών  κατευθύνσεων 

θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας. Από την RPS, Epsilon Resource Management Limited. 
64 Sutherland, M., Y. Zhao, D. Lane, and W. Michalowski, 2007. Εκτίμώντας τις σωρευτικές επιπτώσεις με χρήση 

χωρικών δεδομένων: Μελέτη υδατοκαλλιέργειας. Στην Geomatica, Τόμος. 61, No. 1, σελ. 349-353. 
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5.5.4  Προσδιορίζοντας κατάλληλα μέτρα άμβλυνσης 
 
Τα μέτρα άμβλυνσης αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση ή και εξάλειψη των αρνητικών 
επιπτώσεων ενός έργου. Γι αυτό και θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με τις πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί κατά την εκτίμηση που περιγράφεται παραπάνω. Η 
αποφυγή ή η μείωση των επιπτώσεων στην πηγή τους πρέπει να είναι οι προτιμώμενες 
επιλογές (ΕΚ 2000). 
Τα μέτρα άμβλυνσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των προδιαγραφών ενός σχεδίου ή 
έργου και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην ΔΕ. Πρακτικά αυτό αποτελεί μια 
επαναληπτική διαδικασία: έργα που αρχικά μπορεί να φαίνονται ακατάλληλα μπορούν να 
βελτιωθούν εισάγοντας κατάλληλα μετριαστικά μετριασμού για την διασφάλιση της αποφυγής 
δυσμενών επιπτώσεων στον τόπο Natura 2000. 
 
Ο προσδιορισμός και η περιγραφή των μέτρων άμβλυνσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 
- λεπτομέρειες για κάθε ένα από τα προτεινόμενα μέτρα και επεξήγηση του τρόπου με τον 

οποίο θα αποφευχθούν ή θα μειωθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί· 
- στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν και από ποιον· 
- χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σε σχέση με το σχέδιο ή έργο (μπορεί κάποια να πρέπει να 

υλοποιηθούν πριν από την φάση κατασκευής)· 
- λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που κάθε μέτρο θα παρακολουθείται, καθώς και του 

πώς τα αποτελέσματα της παρακολούθησης θα διοχετεύονται στην καθημερινή λειτουργία 
της υδατοκαλλιέργειας.  
 

Ως μέτρα άμβλυνσης στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας πρέπει να θεωρούνται οι τεχνικά 
εφικτές λύσεις που είναι οι λιγότερο επιβλαβείς για τους οικοτόπους, τα είδη και την 
ακεραιότητα του τόπου Natura 2000, ιδίως όταν δεν υπάρχουν εφικτές εναλλακτικές 
τοποθεσίες εγκατάστασης. Τα μέτρα άμβλυνσης πρέπει να επικεντρώνονται στην εξασφάλιση 
της συνέχισης επίτευξης των στόχων διατήρησης του τόπου και στη διατήρηση εκείνων των 
στοιχείων από τα οποία εξαρτάται η ακεραιότητά του. Παραδείγματα πιθανών μέτρων για την 
αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την υδατοκαλλιέργεια περιλαμβάνονται 
στο Κεφ. 3 σε σχέση με τις κύριες πιθανές επιπτώσεις που περιγράφονται από διαφορετικά 
συστήματα υδατοκαλλιέργειας. 
 
 
5.5.5  Αξιολογώντας εάν υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα του τόπου 
 
Όταν οι πιθανές επιπτώσεις του έργου έχουν εκτιμηθεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα, η Δέουσα 
Εκτίμηση θα μπορέσει να περάσει στο επόμενο στάδιο, το οποίο θα προσδιορίσει εαν οι 
επιπτώσεις θα επηρεάσουν αρνητικά την ακεραιότητα του τόπου Natura 2000, είτε από μόνες 
τους είτε σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα. 
 
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καθοριστεί αν το σχέδιο ή έργο θα επηρεάσει αρνητικά: 
- τη συνοχή της οικολογικής δομής και λειτουργίας του τόπου σε όλη την έκτασή του, 
- τους οικοτόπους και τα συμπλέγματα οικοτόπων και / ή 
- τους πληθυσμούς των ειδών για τα οποία έχει χαρακτηριστεί ο τόπος.  
 

Η ακεραιότητα του τόπου 
 
Ως οικολογική ακεραιότητα μπορεί να οριστεί το σύνολο  των παραγόντων που συμβάλλουν στη 
διατήρηση του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των πολύτιμων δομικών και λειτουργικών του 
στοιχείων. Στην Οδηγία των Οικοτόπων η ‘ακεραιότητα’ ενός τόπου συνδέεται με τους στόχους 
διατήρησης για τους οποίους ο τόπος έχει χαρακτηριστεί ως μέρος του Δικτύου Natura 2000 (ΕΚ 
2007β). Συνήθως ορίζεται ως "η συνοχή της οικολογικής δομής και λειτουργίας του τόπου, σε όλη την 
έκτασή του, που του επιτρέπει να διατηρεί τους οικοτόπους, τα συμπλέγματα οικοτόπων ή/και ειδών για 
τα οποία ο τόπος έχει χαρακτηριστεί" (ΕΚ 2000b). Η έννοια της ‘ακεραιότητας’, μπορεί να θεωρηθεί ως 
ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό ή κατάσταση όπου ο τόπος διατηρεί την πληρότητα και ολότητά του. Σε ένα 



 72 Οδηγός  για δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του Δικτύου Natura 2000  

δυναμικό οικολογικό πλαίσιο, μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι έχει την έννοια της ανθεκτικότητας του 
τόπου και της ικανότητάς του να εξελίσσεται με τρόπους που είναι ευνοϊκοί για τη διατήρηση. (ΕΚ 
2000β). 

Ένας τόπος μπορεί να περιγραφεί ότι έχει υψηλό βαθμό ακεραιότητας, όταν διατηρεί το εσωτερικό 
δυναμικό επίτευξης των στόχων διατήρησής του, καθώς και την ικανότητα αυτορρύθμισης και 
ανάκαμψης κάτω από δυναμικές συνθήκες, με ελάχιστη απαίτηση εξωτερικής διαχείρισης. Είναι 
επομένως σημαντικό κατά την εξέταση της "ακεραιότητας του τόπου", να λαμβάνεται υπόψη ένα εύρος 
παραμέτρων, περιλαμβανόμενης της πιθανότητας επιπτώσεων που εκδηλώνονται βραχυπρόθεσμα, 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (EΚ 2000β). 

Η έγκριση ενός σχεδίου ή έργου που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 της Οδηγίας των 
Οικοτόπων υποθέτει ότι δεν θεωρείται πιθανή η δυσμενής επίδραση στην ακεραιότητα του τόπου 
ενδιαφέροντος και επομένως δεν θεωρείται πιθανό ότι θα προκληθούν υποβάθμιση ή σημαντικές 
διαταραχές με την έννοια του Άρθρο 6 παρ. 2 (ΔΕΚ Απόφαση Υπόθεσης C -127/02  παρ. 36). 

 
Η εκτίμηση των επιπτώσεων στην ακεραιότητα του τόπου πρέπει να επικεντρώνεται στον 
προσδιορισμό του κατά πόσο το έργο: 

 προκαλεί αλλαγές στις σημαντικές οικολογικές λειτουργίες που είναι απαραίτητες για τα 
στοιχεία χαρακτηρισμού· 

 μειώνει σημαντικά την έκταση των τύπων οικοτόπων ή τη βιωσιμότητα των πληθυσμών 
ειδών που είναι στοιχεία χαρακτηρισμού ένός συγκεκριμένου τόπου· 

 μειώνει την ποικιλομορφία του τόπου· 

 οδηγεί στον κατακερματισμό του τόπου· 

 οδηγεί σε απώλεια ή μείωση των βασικών οικολογικών χαρακτηριστικών (π.χ. δενδρώδης 
κάλυψη, ετήσιοι κύκλοι πλημμυρών) από τα οποία εξαρτάται η κατάσταση των στοιχείων 
χαρακτηρισμού του τόπου · 

 διαταράσσει ή υποβαθμίζει τα κρίσιμα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού όπως οι 
περιοχές διανυκτέρευσης, τροφοληψίας και φωλεασμού· 

 διαταράσσει την επίτευξη των στόχων διατήρησης του τόπου. 
 
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η εκτίμηση πρέπει να επικεντρώνεται στην αντικειμενική απόδειξη, 
με υποστηρικτικά δεδομένα, ότι δεν θα υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ακεραιότητα του 
τόπου Natura 2000, υπό το πρίσμα των στόχων διατήρησής του65. Επομένως, η αρμόδια 
αρχή, προκειμένου να εγκρίνει ένα σχέδιο ή έργο, πρέπει να είναι βέβαια ότι δεν παραμένουν 
εύλογες επιστημονικές αμφιβολίες ως προς την απουσία τέτοιων δυσμενών επιπτώσεων (ΔΕΚ 
Απόφαση ECJ C-127/02, Waddensea). 
 
Συνοψίζοντας, από την εκτίμηση μπορεί να προκύψουν δύο πιθανά συμπεράσματα: 
- ότι δεν υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις και το έργο ή σχέδιο μπορεί να εγκριθεί ως έχει, 
- υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις ή δεν μπορούν να αποκλειστεί η πιθανότητα δυσμενών 

επιπτώσεων. 
Η δεύτερη περίπτωση δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά την απόρριψη της αδειοδότησης του 
σχεδίου ή έργου. Η αρμόδια υπηρεσία θα μπορούσε να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο 
επενδυτή να επανασχεδιάσει ή να τοποθετήσει σε άλλη θέση την μονάδα υδατοκαλλιέργειας ή 
να εισαγάγει μέτρα άμβλυνσης για την αποφυγή ή την εξάλειψη των εκτιμώμενων δυσμενών 
επιπτώσεων. Αυτό θα οδηγούσε κανονικά σε ένα δεύτερο κύκλο Δέουσας Εκτίμησης, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι τα μέτρα άμβλυνσης/ διασφάλισης είναι πραγματικά επαρκή.  

 

 

                                                 
65  Ένα σχέδιο ή έργο με σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό με το σκεπτικό ότι η 

κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών που φιλοξενεί θα παραμείνει ούτως ή άλλως ευνοϊκή εντός 
του κράτους μέλους ή της ΕΕ στο σύνολό της. 
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5.5.6  Καταγράφοντας τα αποτελέσματα της Δέουσας Εκτίμησης 

 
Όποια κι αν είναι τα αποτελέσματα της ΔΕ, θα πρέπει να καταγράφονται με σαφήνεια. Υπό 
αυτή την έννοια η τεχνική έκθεση της Δέουσας Εκτίμησης θα πρέπει να τεκμηριώνει με επαρκή 
λεπτομέρεια το τελικό της συμπέρασμα, καθώς και τα επιστημονικά στοιχεία στα οποία 
στηρίζεται αυτό το συμπέρασμα. Αυτό επιβεβαιώνεται από την ακόλουθη απόφαση του 
Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ): Η Δέουσα Εκτίμηση πρέπει να περιέχει πλήρη, 
ακριβή και οριστικά συμπεράσματα ικανά να εξαλείψουν κάθε εύλογη επιστημονική αμφιβολία 
ως προς τις επιπτώσεις των προτεινόμενων έργων στον εν λόγω τόπο (C-304/05 Επιτροπή / 
Ιταλία).  
 
Η τεχνική έκθεση της Δέουσας Εκτίμησης θα πρέπει: 
 να περιγράφει το σχέδιο ή έργο σε επαρκή λεπτομέρεια ώστε οι πολίτες να μπορούν να 

κατανοήσουν το μέγεθός του, την κλίμακα και τους στόχους του· 

 να περιγράφει τις συνθήκες αναφοράς και τους στόχους διατήρησης του τόπου Natura 
2000· 

 να προσδιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις του έργου ή σχεδίου στον τόπο Natura 2000· 

 να εξηγεί πώς θα αποφευχθούν αυτές οι δυσμενείς επιπτώσεις μέσω μέτρων 
άμβλυνσης· 

 να καθορίζει ένα χρονοδιάγραμμα και να προσδιορίζει τους μηχανισμούς μέσω των 
οποίων θα διασφαλιστεί η υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων 
άμβλυνσης. 

Η Δέουσα Εκτίμηση μπορεί επίσης να ορίζει τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους για την 
υλοποίηση του έργου, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα αποφευχθούν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις. 
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  Περρίγραμμα μιας Τεχνικής Έκθεσης Δέουσας Εκτίμησης  

Παραδείγματα: ΔΕ μυδοκαλλιέργειας σε ΖΕΠ και ΕΖΔ 

 Λεπτομέρειες σχετικά με τις προτεινόμενες λειτουργίες/δραστηριότητες 
o Αλιεία και ανάπτυξη γόνου μυδιών 
o Υδατοκαλλιέργεια διαπαλιρροιακή, στο βυθό 

 Δραστηριότητες με ενδεχόμενες συνεργιστικές επιπτώσεις 

 Πιθανές επιπτώσεις διατάραξης 

 Στόχοι διατήρησης και στοιχεία χαρακτηρισμού του τόπου 
o Στοιχεία χαρακτηρισμού και στόχοι διατήρησης της ΕΖΔ 
o Στοιχεία χαρακτηρισμού και στόχοι διατήρησης της ΖΕΠ  

 Οικολογικές επιδράσεις 
o Λεπτομέρειες πιθανών οικολογικών επιπτώσεων κάθε προτεινόμενης 

δραστηριότητας, στους στόχους διατήρησης της ΕΖΔ και της ΖΕΠ, των πηγών 
προέλευσής τους και του μηχανισμού με τον οποίο μπορεί να προκύψει η κάθε 
επίπτωση. 

 Προκαταρκτικός έλεγχος Δέουσας Εκτίμησης 

 Δέουσα Εκτίμηση: Ειδική Ζώνη Διατήρησης 
o Μεθοδολογία Δέουσας Εκτίμησης 
o Εκτίμηση της υπο-παλιρροιακής αλιείας γόνου μυδιών 
o Εκτίμηση της μετεγκατάστασης του γόνου μυδιών στα δια-παλιρροιακά αμμώδη 

πεδία 
o Εκτίμηση της απόξεσης των ημι-ανεπτυγμένων μυδιών από τα δια-παλιρροιακά 

αμμώδη πεδία 
o Εκτίμηση της μετεγκατάστασης και αποξεσης των μυδιών στην υπο-παλιρρροιακή 

περιοχή 
o Εκτίμηση των μέτρων ελέγχου θήρευσης, συλλογής και απορρίψεων 
o Εκτίμηση των επιπτώσεων της παραγωγής οστρακοειδών και συνεργιστικών 

επιπτώσεων στους στόχους διατήρησης για την βίδρα, το σολομό και τη 
λάμπραινα  

 Δέουσα Εκτίμηση::Ζώνη Ειδικής Προστασίας 
o Εκτίμηση επιπτώσεων της αλιείας κι υδατοκαλλιέργειας στα υδρόβια πτηνά 

 Η κατάσταση των πληθυσμών πτηνών ειδικού ενδιαφέροντος διατήρησης 
στην ΖΕΠ 

 Εκτίμηση της αλιείας γόνου μυδιών 
 Εκτίμηση των επιδράσεων της δια-παλιρρροιακής μετεγκατάστασης 

μυδιών στην ζώνη αλιείας: επιπτώσεις από την διάστρωση μυδιών στην 
καταλληλότητα των βιότοπων των υδρόβιων πτηνών 

 Εκτίμηση των επιδράσεων της δια-παλιρρροιακής μετεγκατάστασης 
μυδιών στην ζώνη μυδοκαλλιέργειας: επιπτώσεις από ανθρωπογενή 
όχληση 

 Εκτίμηση των επιδράσεων της υπό-παλιρρροιακής μετεγκατάστασης 
μυδιών  

 Εκτίμηση των ενδεχόμενων σωρευτικών επιπτώσεων: ο συνδυασμός των 
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας 

 Εκτίμηση των ενδεχόμενων σωρευτικών επιπτώσεων: αναψυχή σε 
συνδυασμό με την υδατοκαλλιέργεια 

 Δέουσα Εκτίμηση. Έκθεση Συμπερασμάτων 
o Όσον αφορά στα στοιχεία χαρακτηρισμού της ΕΖΔ 
o Όσον αφορά στα στοιχεία χαρακτηρισμού της ΖΕΠ 

 Ανάγκες για πρόσθετη παρακολούθηση και μέτρα άμβλυνσης 

 Παραρτήματα: λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες για την υποστήριξη των 
συμπερασμάτων της εκτίμησης.  
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ΣΤΑΔΙΟ 3.  H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ  ΤΟΥ  ΆΡΘΡΟΥ 6.4 
 
5.6 Το πλαίσιο του Άρθρου 6.4 
 
Οι απαιτήσεις του άρθρου 6(4) της Οδηγίας των Οικοτόπων καθορίζουν ένα σύνολο όρων, οι 
οποίοι πρέπει να πληρούνται, προκειμένου η αρμόδια αρχή να αδειοδοτήσει, κατά 
παρέκκλιση, ένα σχέδιο ή έργο για το οποίο η ΔΕ δεν μπορεί να αποδείξει ότι η ακεραιότητα 
του συγκεκριμένου τόπου Natura 2000 δεν θα επηρεαστεί αρνητικά. Όντας εξαίρεση του 
άρθρου 6(3), η εκπλήρωση των όρων, που επιτρέπουν την εφαρμογή, υπόκειται σε αυστηρή 
ερμηνεία και εφαρμόζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
 
Οι όροι αυτοί αφορούν στην απουσία εναλλακτικών λύσεων, την ύπαρξη Επιτακτικών Λόγων 
Υπέρτερου Δημοσίου Συμφέροντος (IROPI) και την υιοθέτηση όλων των απαραίτητων 
αντισταθμιστικών μέτρων.  
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με το άρθρο 6(4) της 
Οδηγίας των Οικοτόπων (ΕΚ 2007b), που παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την έννοια των 
εναλλακτικών λύσεων, τους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος, τα 
αντισταθμιστικά μέτρα, τη συνολική συνοχή και τη γνώμη της Επιτροπής66 που απαιτείται σε 
κάποιες περιπτώσεις.  
 
 
5.6.1 Η απουσία εναλλακτικών λύσεων 
 
Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων μπορεί να είναι αρκετά ευρεία και θα πρέπει να συνδέεται 
με τους δημόσιους στόχους του σχεδίου ή έργου. Μπορεί να περιλαμβάνει εναλλακτικές 
θέσεις, διαφορετική κλίμακα ή διαφορετικό σχεδιασμό, ή εναλλακτικές διαδικασίες. Αν η 
πρόθεση είναι να αναπτυχθεί ή να αυξηθεί η παραγωγή της υδατοκαλλιέργειας, τότε τίθεται το 
ερώτημα: μπορεί αυτό να επιτευχθεί με λιγότερο επιβλαβή τρόπο, π.χ. επιλέγοντας έναν 
κατάλληλο τόπο ή επανα-διαστασιολογώντας ή μειώνοντας το μέγεθος του σχεδίου ή του 
έργου; 
 
Πρακτικά, οι εναλλακτικές λύσεις πρέπει κανονικά να έχουν ήδη προσδιοριστεί στο πλαίσιο 
της αρχικής αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 6(3). Αποτελούν μέρος μιας 
επαναλαμβανόμενης διαδικασίας με την οποία επιδιώκεται η βελτιώσει της οροθέτησης και του 
σχεδιασμού ενός σχεδίου ή έργου στα πρώτα στάδια.  
 
Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές να 
εκτιμήσουν τις σχετικές επιπτώσεις των εναλλακτικών λύσεων στον συγκεκριμένο τόπο ή σε 
οποιονδήποτε άλλο τόπο που ενδέχεται να επηρεαστεί. Η εναλλακτική λύση που επιλέγεται θα 
πρέπει να υποβληθεί σε διαδικασία επιλογής/αξιολόγησης όπως το αρχικό σχέδιο ή έργο και 
να αποτελέσει αντικείμενο νέας ΔΕ. 
 
Οι αρμόδιες αρχές πρέπει επίσης να αναλύσουν και να αποδείξουν αρχικά την ανάγκη του 
σχετικού σχεδίου ή έργου. Έτσι, στο στάδιο αυτό, λαμβάνεται υπόψη και η μηδενική επιλογή, δηλ. 
η επιλογή να μην πραγματοποιηθεί το έργο.  
 
 
5.6.2 Επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος (IROPI) 
 
Ελλείψει εναλλακτικής λύσης, λαμβάνονται υπόψη οι επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημόσιου 
συμφέροντος αν και η έννοιά τους δεν ορίζεται στην Οδηγία. Ωστόσο, από τη διατύπωση του 
Άρθρου 6(4) προκύπτει ότι μόνο τα δημόσια συμφέροντα, που προάγονται είτε από 

                                                 
66 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
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δημόσιους είτε από ιδιωτικούς φορείς, μπορούν να σταθούν απέναντι από τους στόχους 
διατήρησης της Οδηγίας. Έτσι, τα σχέδια ιδιωτικών φορέων μπορούν να πληρούν την 
προϋπόθεση του Άρθρου 6(4) μόνο όταν εξυπηρετούν αποδεδειγμένα το δημόσιο συμφέρον 
(EΚ 2007b).  

 
Ως δημόσιο συμφέρον θεωρείται η ανθρώπινη υγεία, η δημόσια ασφάλεια, ευεργετικές 
συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον και άλλα συμφέροντα κοινωνικού (π.χ. 
απασχόληση) ή οικονομικού χαρακτήρα. 
 
Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 6(4) της Οδηγίας των Οικοτόπων, οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να εγκρίνουν τα σχετικά σχέδια ή έργα, υπό την προϋπόθεση 
ότι σταθμίζοντας μεταξύ των στόχων διατήρησης του τόπου Natura που επηρεάζεται από το 
έργο και των προαναφερόμενων επιτακτικών λόγων, το βάρος κλίνει προς όφελος των 
τελευταίων.   
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι όροι για τον χαρακτηρισμό του σημαντικού δημόσιου συμφέροντος 
είναι ακόμη πιο αυστηροί όταν πρόκειται για την υλοποίηση σχεδίου/έργου που ενδέχεται να 
επηρεάσει αρνητικά την ακεραιότητα ενός τόπου Natura 2000 που φιλοξενεί οικοτόπους ή/και 
είδη προτεραιότητας, και όταν οι οικότοποι ή/και τα είδη αυτά επηρεάζονται. Αυτά  
δικαιολογούνται μόνο αν οι επιτακτικοί λόγοι σημαντικού δημόσιου συμφέροντος αφορούν:  

- στην ανθρώπινη υγεία και τη δημόσια ασφάλεια ή 
- σε σημαντικές ευεργετικές συνέπειες για το περιβάλλον ή 
- σε άλλους επιτακτικούς λόγους για τους οποίους, πριν την έγκριση του σχεδίου/έργου, 

γνωμοδότησε η Επιτροπή (ΕΚ 2007β). 
 
 
5.6.3 Η υιοθέτηση όλων των αναγκαίων αντισταθμιστικών μέτρων 
 
Τα αντισταθμιστικά μέτρα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 6(4) της Οδηγίας των οικοτόπων  
αποτελούν την ‘τελευταία λύση’ και χρησιμοποιούνται μόνο όταν έχει ληφθεί η απόφαση να 
υλοποιηθεί ένα σχέδιο/έργο που θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ακεραιότητα 
του δικτύου Natura 2000, επειδή δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και το έργο έχει 
χαρακτηριστεί ως έργο υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος, όπως έχει περιγραφεί παραπάνω.     
 

Τα αντισταθμιστικά μέτρα είναι ειδικά μέτρα για τις αναπόφευκτες δυσμενείς επιπτώσεις ενός 
σχεδίου ή έργου. Σκοπός τους είναι να διασφαλίσουν την προστασία της συνολικής συνοχής 
του δικτύου Natura 2000 και να αντισταθμίσουν τις άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στα είδη ή 
τους οικοτόπους.   

 
Θεωρείται καλή πρακτική η λήψη αντισταθμιστικών μέτρων όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 
περιοχή που επηρεάζεται, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες προστασίας της 
συνολικής συνοχής του δικτύου Natura 2000. Γενικά, τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται 
και να λειτουργούν πριν από την έναρξη του έργου ή του σχεδίου. Έτσι παρέχεται βοήθεια για 
την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεών στα είδη και τους οικοτόπους, προσφέροντάς τους 
κατάλληλες εναλλακτικές θέσεις στην περιοχή των αντισταθμιστικών μέτρων.   
 
Οι πληροφορίες σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή 
πριν από την εφαρμογή τους και μάλιστα πριν από την υλοποίηση του οικείου σχεδίου ή 
έργου (ΕΚ 2007b).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ, ΓΙΑ 
ΤΗΝ  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
 

1.  Το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιομηχανία της υδατοκαλλιέργειας 
 
Στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, τα κύρια μέσα που αφορούν στην 
υδατοκαλλιέργεια είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (Κανονισμός Συμβουλίου ΕΚ αριθ. 
1168/2006) και η Κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
(κανονισμός (ΕΚ) 104/2000). Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν την υδατοκαλλιέργεια, έχουν 
ισχυρή επικουρική διάσταση και ορίστηκαν με βάση τις προτεραιότητες και τις αποφάσεις που 
ελήφθησαν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.  
 
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) που ιδρύθηκε το 200667 βάζει το πλαίσιο για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη μέχρι το 2013. Ειδικότερα στον Άξονα 
προτεραιότητας 2 τα υδατοπεριβαλλοντικά μέτρα υποστηρίζουν τις παραγωγικές επενδύσεις 
στην υδατοκαλλιέργεια συμβάλλοντας στην προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος και 
στη διατήρηση της φύσης.  
 
Η προοδευτική μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής προωθεί τη βιώσιμη 
υδατοκαλλιέργεια μέσω των εθνικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών και της 
δημιουργίας Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την υδατοκαλλιέργεια για την υποστήριξη των 
ενδιαφερομένων. Η "οριζόντια" νομοθεσία της ΕΕ, όπως οι απαιτήσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος, οι κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας από τα αλιευτικά προϊόντα και η 
νομοθεσία για την υγεία των ζώων αναλογική εφαρμογή στην υδατοκαλλιέργειας και τα 
προϊόντα της.  
 
2.  Τάσεις στην υδατοκαλλιέργειας και περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν την 
παραγωγή 
 
Παγκοσμίως η υδατοκαλλιέργεια είναι ένας αυξανόμενος και σημαντικός τομέας παραγωγής 
με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 8,3% για το διάστημα 1970 - 2008 (5,3% μεταξύ 2006 - 2008). Η 
παραγωγή της υδατοκαλλιέργειας ανήλθε σε 68,3 εκατ. τόνους και σε αξία 105,4 δισ.$ το 
2008. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η υδατοκαλλιέργεια αντιπροσώπευε το 2008 το 45,7% της 
παγκόσμιας παραγωγής ψαριών για κατανάλωση (έως 42,6% το 2006).  

 
Η συνολική παραγωγή υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ το 2009 ήταν περίπου 1,3 εκατ. τόνοι, 
αξίας περίπου 3,2 δισ. €. Η συνολική ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ δυστυχώς δεν 
ακολουθεί την παγκόσμια τάση και μάλλον παραμένει στάσιμη.  

 

                                                 
67 Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) 1198/2006 

Evolution of EU aquaculture production 
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Η παραγωγή της ΕΕ προορίζεται στην πλειονότητά της για την ευρωπαϊκή αγορά. Οι 
εξαγωγές των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ παραμένουν πολύ περιορισμένες 
(περίπου 122.000 τόνοι ισοδύναμου βάρους το 2009). Τα προϊόντα της υδατοκαλλιέργειας 
που εισάγονται στην ΕΕ παίζουν σημαντικό ρόλο (περίπου 2 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου 
βάρους, αξίας περίπου 4,6 δισ. ευρώ το 2009) – αντιπροσωπεύοντας το 22% του όγκου και το 
32% της αξίας της συνολικής εισαγωγής θαλασσινών. 
 
Η δέσμευση για υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος της ΕΕ οδηγεί στην ύπαρξη 
αρκετών διατάξεων που εξασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας είναι βιώσιμη 
από περιβαλλοντική άποψη. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι η υδατοκαλλιέργεια απαιτεί 
ύδατα  υψηλής ποιότητας προκειμένου να εγγυάται την υγεία των εκτρεφόμενων ζώων, καθώς 
και την ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων. Οι περιβαλλοντικές πτυχές της 
υδατοκαλλιέργειας επιβεβαιώνεται ότι είναι πολύ σημαντικές για τον τομέα αυτό. 
 
Όσον αφορά στην διατήρηση της φύσης, η εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 θεωρείται 
συχνά σαν ένας σημαντικός περιοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη υδατοκαλλιέργειας 
σε ορισμένα Κράτη Μέλη. Η έκδοση ερμηνευτικών και καθοδηγητικών εγγράφων σχετικά με 
την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, κοινών τρόπων εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας και 
κατευθυντήριων γραμμών για την επιστημονική αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων 
βάσει κοινών διαγνωστικών μοντέλων, συνεισφέρουν θετικά. Συζητήσεις και διαβουλεύσεις 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων και αρχών (αντί της επιβολής μέτρων) επίσης βοηθούν. 
 
Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για τη χρήση του χώρου και του νερού αποτελεί πρόκληση για 
την ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας γλυκού νερού και την παραγωγή υδατοκαλλιέργειας στις 
παράκτιες περιοχές. Η αποδοχή της ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας σε μια περιοχή είναι 
αντιστρόφως ανάλογη με την πυκνότητας του πληθυσμού και την ελκυστικότητας της περιοχής 
από τουριστικής πλευράς. Εκτατικές υδατοκαλλιέργειες σε εσωτερικές λίμνες και υγροτόπους 
ή σε λιμνοθάλασσες αντιμετωπίζουν αυξημένο ανταγωνισμό με άλλες οικονομικές 
δραστηριότητες (γεωργία, βιομηχανία, τουρισμός)68. Ο χωροταξικός σχεδιασμός 
συμπεριλαμβανόμενης της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών, είναι χρήσιμα 
εργαλεία για τη χωροθέτηση κατάλληλων περιοχών για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. 
 
 
3.  Σχετική Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία  
 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά και η 
Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική παρέχουν το πλαίσιο για τον ορισμό και τη 
διατήρηση των γλυκών υδάτων και των θαλασσών της ΕΕ. Άλλες οδηγίες της ΕΕ σχετικές με 
τις περιβαλλοντικές παραμέτρους της υδατοκαλλιέργειας είναι: η οδηγία 67/548/ ΕΟΚ για τις 
επικίνδυνες ουσίες, η οδηγία 2006/113/ΕΚ γνωστή ως «Οδηγία Οστρακοειδών»69 και οι 
οδηγίες που αφορούν την αγορά των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. Σχετική είναι 
επίσης η Νομοθεσία για τα ξένα είδη70 που αποσκοπεί στην εκτίμηση και  ελαχιστοποίηση των 
πιθανών επιπτώσεων από την εισαγωγή ξένων ειδών για εκτροφή στην υδατοκαλλιέργεια με 
την καθιέρωση συστήματος αδειοδότησης σε επίπεδο Κράτους Μέλους. Ψηφίσματα και 
ανακοινώσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών71 σχετίζονται με την 
υδατοκαλλιέργεια. Επιπλέον, έχουν εφαρμογή οι Οδηγίες της ΕΕ για την Εκτίμηση των  
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) και την Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ). Η 

                                                 
68 Ευκαιρίες για την ανάπτυξη της κοινοτικής υδατοκαλλιέργειας. Έγγραφο διαβούλευσης. Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2007. Διαθέσιμο:  
http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/index_en.htm 
69 Η οδηγία αυτή θα αντικατασταθεί το 2013 από την Οδηγία Πλαίσιο Υδάτων ΕΚ (ΟΠΥ). Θα πρέπει να 
παρέχει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας υδάτων για οστρακοειδή βάσει της Οδηγίας. 
70 Κανονισμός Συμβουλίου (ΕΚ) Αρ. 708/2007 11ης Ιουνίου 2007 για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια 
ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών . 
71Διαθέσιμο στο http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF 

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF
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Οδηγία για τα Πτηνά και η Οδηγία για τους Οικοτόπους όπως έχει ήδη αναφερθεί, αφορούν 
θέματα διαχείρισης των περιοχών , όμως οι διατάξεις που αφορούν σε είδη μπορεί να βρουν 
εφαρμογή.  

 
Συνοπτικές πληροφορίες για ορισμένες από αυτές τις διατάξεις δίνονται στη συνέχεια  
 
 
3.1 Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (ΟΠΝ) 
 
Η ΟΠΝ (2000/60/ΕΚ) που εφαρμόζεται στα εσωτερικά και στα παράκτια ύδατα, μέχρι ένα 
ναυτικό μίλι από τις ακτές των κρατών, αποσκοπεί στην προστασία και την ενίσχυση όλων 
των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, με στόχο την επίτευξη καλής οικολογικής και χημικής 
κατάστασης έως το 2015. Καθιερώνει το πλαίσιο που εμποδίζει την περαιτέρω υποβάθμιση 
των οικοσυστημάτων και εισάγει την έννοια της  βιολογικής κοινότητας, καθώς και της φυσικής 
δομής και λειτουργίας των υδάτινων οικοσυστημάτων, ως ποιοτικά στοιχεία στην αξιολόγηση 
της κατάστασης των υδάτων. 
 
Υπάρχουν ισχυροί δεσμοί μεταξύ της ΟΠΝ και των Οδηγιών για τους Οικοτόπους και τα 
Πτηνά αφού, γενικά έχουν παρόμοιους στόχους όσον αφορά την πρόληψη της περαιτέρω 
υποβάθμισης και την ενίσχυση της οικολογικής κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων, 
αλλά έχουν επίσης σημαντικές διάφορες και διαφορετικές νομικές απαιτήσεις. Έτσι, αν τα 
μέτρα προστασιας του Natura 2000, όσον αφορά στην ποιότητα των νερών είναι πιο αυστηρά 
από αυτά που θέτει η ΟΠΝ για την επίτευξη καλού οικολογικού δυναμικού, τότε πρέπει να 
εφαρμόζονται τα αυστηρότερα μέτρα (σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της ΟΠΝ) και αντιστρόφως. 
 
 
3.2 Η Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (ΟΠΘΣ)  
 
Η ΟΠΘΣ (2008/56/ΕΚ) εφαρμόζεται στα θαλάσσια ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των 
παράκτιων υδάτων που καλύπτονται από την ΟΠΝ (για τομείς που δεν καλύπτει η ΟΠΝ), 
αλλά επεκτείνεται και στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία του Κράτους Μέλους (κυρίως 
ΑΟΖ). Οι στόχοι της ΟΠΘΣ είναι παρόμοιοι με αυτούς της ΟΠΝ, αλλά έχουν επεκταθεί 
καλύπτοντας και άλλα θέματα όπως η βιοποικιλότητα, τα απορρίμματα στη θάλασσα και ο 
υποθαλάσσιος θόρυβος. Αν και η μικρή παρουσία υδατοκαλλιέργειας σε θαλάσσιες περιοχές 
πέραν του 1 ναυτικού μιλίου καθιστά την ΟΠΘΣ λιγότερο σχετική, η αναμενόμενη ανάπτυξη 
της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας θα μεγαλώσει το ενδιαφέρον μελλοντικά. (Huntington, κ.ά. 
2010). 
 
Η Οδηγία απαιτεί από τα Κράτη Μέλη να αναπτύξουν, σε επίπεδο περιφέρειας, θαλάσσια 
στρατηγική με λεπτομερή αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και ορισμό της 
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης απαιτεί τον καθορισμό 
περιβαλλοντικών στόχων και τη κατάρτιση προγράμματος παρακολούθησης με γενικό στόχο 
τη διατήρηση ή την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στο θαλάσσιο περιβάλλον 
έως το 2020 το αργότερο. Οι απαιτήσεις της ΟΠΘΣ έχουν εφαρμογή σε όλες τις θαλάσσιες 
καλλιέργειες, είτε βρίσκονται εντός των περιοχών Natura 2000 είτε όχι.  Σε κάθε περίπτωση 
ισχύουν οι αυστηρότερες απαιτήσεις. 
 
Η υδατοκαλλιέργεια είναι μια από τις πιέσεις που εκτιμήθηκε στις αρχικές αξιολογήσεις που 
εκπόνησαν τα Κράτη Μέλη (Οκτώβριος 2012). Βάσει αυτών, τα Κράτη Μέλη καθόρισαν τα 
κριτήρια καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και τους περιβαλλοντικούς στόχους. Τα Κράτη 
Μέλη πρέπει επίσης να θεσμοθετήσουν θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές άλλες από 
αυτές τους τόπους Natura 2000 (βλ. Άρθρα 13.4, 13.5). 
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Άρθρα 12 και 13  Οδηγίας Οικοτόπων  

Τα Κράτη Μέλη πρέπει να λάβουν τα αναγκαία 
μέτρα για την προστασία των ειδών που 
αναφέρονται στο Παράρτημα IV στην περιοχή 
φυσική κατανομής τους εντός της ΕΕ. Όσον 
αφορά στα προστατευόμενα ζώα αυτό σημαίνει 
απαγόρευση της: 
- σκόπιμης θανάτωσης ή σύλληψης με 

οποιαδήποτε μέθοδο, 
- σκόπιμης ενόχληση κατά την περίοδο 

αναπαραγωγής, την περίοδο κατά την οποία 
τα νεογνά εξαρτώνται από τη μητέρα, τη 
χειμερία νάρκη και τη μετανάστευση, 

- σκόπιμης καταστροφής ή συλλογής αυγών 
από τη φύση, 

- καταστροφής των τόπων αναπαραγωγής ή 
ανάπαυσης, 

- κατοχής, πώλησης ή και μεταφοράς, ειδών 
που έχουν συλληφθεί στη φύση. 

Στην περίπτωση των προστατευόμενων φυτών 
αυτό σημαίνει απαγόρευση της: 
- σκόπιμης συγκομιδήε, συλλογής, κοπής, 

εκρίζωσης ή καταστροφής των εν λόγω 
ειδών, στην περιοχή φυσικής κατανομής 
τους, 

- κατοχής, μεταφοράς, και εμπορίας των 
ειδών, που έχουν συλλεγεί από το φυσικό 
τους περιβάλλον.  

Άρθρο 5 Οδηγίας Πτηνών 

Τα Κράτη Μέλη πρέπει να υιοθετούν τα 
αναγκαία μέτρα για να εγκαθιδρύσουν ένα 
γενικό καθεστώς προστασίας όλων των 
ειδών πτηνών στις περιοχές της φυσικής 
τους εξάπλωσης εντός της ΕΕ. 
Συγκεκριμένα, απαγορεύεται : 
- ο εκ προθέσεως φόνος, ή σύλληψη 

πουλιών με οιονδήποτε τρόπο, 

- η εκ προθέσεως καταστροφή  ή 
βλάβη των φωλιών και των αυγών  

και η αφαίρεση των φωλιών, 
- η σκόπιμη ενόχληση των πουλιών, 

ιδιαίτερα κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής και εξαρτήσεως, όταν 

αυτή έχει σημαντικές συνέπειες στα 

πουλιά, 
- η κατοχή των ειδών, των οποίων 

απαγορεύεται η θήρα και η σύλληψη. 

3.3  Οι διατάξεις για την προστασία των ειδών βάσει των Οδηγιών για τους Οικοτόπους 
και τα Πτηνά.  
 
Εκτός από την προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, οι δύο οδηγίες για τη φύση 
απαιτούν από τα Κράτη Μέλη να ορίσουν ένα σύστημα προστασίας για όλα τα είδη πουλιών 
που απαντώνται στη φύση καθώς και για τα είδη του Παραρτήματος IV της Οδηγίας των 
Οικοτόπων, εντός κι εκτός των προστατευόμενων περιοχών. Οι ακριβείς διατάξεις ορίζονται 
στο άρθρο 5 της Οδηγίας για τα Πτηνά καθώς και στο άρθρο 12 (για τα ζώα) και στο άρθρο 13 
(για τα φυτά) της Οδηγίας για τους Οικοτόπους72. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Οι Οδηγίες για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) και την Εκτίμηση των 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) 
 
Σκοπός της Οδηγίας για την ΣΠΕ (Οδηγία ΣΠΕ 2001/42/ΕΚ) είναι να διασφαλιστεί ότι οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων προσδιορίζονται, 
εκτιμούνται και λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο της εκπόνησής τους και πριν από την 
έγκρισή του.  
 
Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση είναι υποχρεωτική για ορισμένα σχέδια και  
προγράμματα (π.χ. προγράμματα για τη γεωργία, τη δασοκομία, την αλιεία, την ενέργεια, τη 
βιομηχανία, τις μεταφορές, τη διαχείριση αποβλήτων, την επεξερασία λυμμάτων, τις 

                                                 
72 Δείτε το έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με  την αυστηρή προστασία των ζώων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος στο πλαίσιο  Οδηγίες Ενδιαιτημάτων  
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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τηλεπικοινωνίες, τον τουρισμό, τον χωροταξικό σχεδιασμό ή τη χρήση γης) και θέτει το 
πλαίσιο για τη μελλοντική αποδοχή των έργων που περιλαμάβάνονται στην Οδηγία για την 
ΕΠΕ. ΣΠΕ θα πρέπει επίσης να διεξάγεται για σχέδια ή προγράμματα για τα οποία, λόγω των 
πιθανών σημαντικών επιπτώσεων στους τόπους Natura 2000, απαιτείται περιβαλλοτνική 
εκτίμηση, σύμφωνα με τα άρθρα 6 ή 7 της Οδηγίας των Οικοτόπων.  
 
Ουσιαστικά, η ΣΠΕ στοχεύει σε μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προσέγγιση σε 
θέματα χωροταξικού σχεδιασμού, όπου το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών 
της βιοποικιλότητας, λαμβάνεται υπόψη νωρίς, στα αρχικό στάδιο του σχεδιασμού και σε πολύ 
πιο στρατηγικό επίπεδο. Αυτό συνήθως οδηγεί σε λιγότερες συγκρούσεις στο επίπεδο των  
μεμονωμένων έργων. Επίσης, επιτρέπει την καλύτερη χωροθέτηση των μελλοντικών έργων 
μακριά από περιοχές στις οποίες θα μπορούσε να υπάρξει πιθανή εμπλοκή με θέματα 
διατήρησης της φύσης73. 
 
Ενώ η ΣΠΕ αφορά σχέδια και προγράμματα, η Οδηγία για την ΕΠΕ (85/337/ΕΟΚ όπως 
τροποποιήθηκε το 2009)74 εφαρμόζεται σε επίπεδο μεμονωμένων δημόσιων και ιδιωτικών 
έργων. Έτσι, η αδειοδότηση έργων75 που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, επιτυγχάνεται μόνο μετά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους.   
 
Η οδηγία ΕΠΕ κάνει διάκριση μεταξύ των έργων που υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ΕΠΕ 
(έργα του Παραρτήματος Ι) και εκείνων για τα οποία οι αρχές των Κρατών Μελών οφείλουν να 
καθορίσουν, μέσω μίας διαδικασίας αξιολόγησης - επιλογής, βάσει κριτηρίων του 
Παραρτήματος III της, αν τα έργα είναι πιθανόν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις Οδηγίας 
(έργα του Παραρτήματος II). Η εντατική ιχθυοκαλλιέργεια περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II. 
Σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της οδηγίας για την ΕΠΕ, για τα έργα του Παραρτήματος ΙΙ, κάθε 
Κράτος Μέλος αποφασίζει είτε α) μέσω της αξιολόγησης κάθε έργου ξεχωριστά, είτε β) με 
χρήση  κατωτάτων ορίων ή κριτηρίων που καθορίζονται από το Κράτος Μέλος, αν το έργο θα 
υποβληθεί σε διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοτνικών επιπτωσεων. Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν 
ώστε οι αποφάσεις των αρμόδιων αρχών, με βάση το άρθρο 4.2, να είναι διαθέσιμες στο 
κοινό.  
 
Η σχέση μεταξύ ΣΠΕ, ΕΠΕ και Δέουσας Εκτίμησης βάσει της Οδηγίας των οικοτόπων.  
 
Υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ των διαδικασιών για ΣΠΕ και ΕΠΕ και της Δέουσας 
Εκτίμησης που εκπονείται για σχέδια/έργα που επηρεάζουν τόπους Natura 2000, βάσει της 
Οδηγίας των Οικοτόπων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι ίδιες, αφού υπάρχουν και κάποιες 
σημαντικές διαφορές. Έτσι, η ΣΠΕ και η ΕΠΕ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη 
Δέουσα Εκτίμηση, καθώς καμία από τις διαδικασίες δεν υπερισχύει της άλλης.  
 
Μπορούν, βεβαίως, να εκπονηθούν παράλληλα ή η Δέουσα Εκτίμηση μπορεί να αποτελέσει 
μέρος της ΕΠΕ/ΣΠΕ αλλά, σε αυτήν την περίπτωση, η Δέουσα Εκτίμηση πρέπει να αποτελεί 
διακριτό μέρος και να ορίζεται με σαφήνεια στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιτπώσεων ή στη 
Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη ή να αναφέρεται χωριστά, ώστε τα ευρήματά της να 
μπορούν να διαφοροποιηθούν από τα ευρήματα της ΣΠΕ ή της ΕΠΕ76. 
 

                                                 
73 Να σημειωθεί ότι η Σύμβαση του Aarhus απαιτεί τη δημόσια διαβούλευση για σχέδια σχετικά με το 
περιβάλλον ακόμη και χωρίς  ΣΠΕ. 
74  Η πλήρης εκδοχή διαθέσιμη στο: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG: 
1985L0337:20090625:EN:PDF 
75 Η οδηγία ΕΠΕ ορίζει ως ‘έργο΄ την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ή άλλων εγκαταστάσεων, 
σχεδίων ή παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον και το τοπίο.  
76 Δείτε τις Οδηγίες εγγράφου: “Assessments of plans and projects significantly affecting Natura 2000 
sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 
92/43/EEC”.  “Guidance document on Article 6(4) of the ‘Habitats Directive’ 92/43/EEC”. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:%201985L0337:20090625:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:%201985L0337:20090625:EN:PDF
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Μία από τις βασικές διαφορές μεταξύ της ΣΠΕ/ΕΠΕ και της Δέουσας Εκτίμησης της Οδηγίας 
των Οικοτόπων είναι ότι μετρούν διαφορετικές πτυχές του φυσικού περιβάλλοντος και έχουν 
διαφορετικά κριτήρια για τον καθορισμό της «σημαντικότητας». Μια άλλη διαφορά είναι το 
πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών: η ΣΠΕ/ΕΠΕ ισχύουν για όλα τα σχέδια/έργα που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής τους, ανεξάρτητα από το που αυτά χωροθετούνται μέσα στην επικράτεια 
της ΕΕ. Η Δέουσα Εκτίμηση εφαρμόζεται μόνο στα σχέδια/έργα που ίσως έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις σε τόπους Natura 2000.  
 
Υπάρχει σημαντική διάκριση όσον αφορά τα αποτελέσματα της εκτίμησης. Η εκτίμηση για την 
ΣΠΕ/ΕΠΕ θέτει διαδικαστικές απαιτήσεις και δεν θεσπίζει υποχρεωτικά περιβαλλοντικά όρια. 
Από την άλλη, η εκτίμηση σύμφωνα με την Οδηγία των Οικοτόπων, θέτει ουσιαστικές 
υποχρεώσεις. Δηλαδή, αν η Δέουσα Εκτίμηση καθορίσει ότι ένα σχέδιο/έργο θα επηρεάσει 
αρνητικά την ακεραιότητα ενός τόπου Natura 2000, η αρχή δεν μπορεί να συμφωνήσει με το 
σχέδιο ή το έργο ως έχει, εκτός αν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επικαλεστεί ειδικές διαδικασίες 
που αφορούν σε έργα δημοσίου συμφέροντος.   
 
Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη ΣΠΕ/ΕΠΕ που αποσκοπούν στο να γνωρίσουν τις αρχές 
σχεδιασμού τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου ή έργου ώστε αυτές 
να ληφθούν υπόψη στην τελική τους απόφαση. 
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 Παραδείγματα πρωτοβουλιών για την προώθηση της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ 
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Πέρα από την προαναφερόμενη ΕΕ πολιτική και το νομικό πλαίσιο, πολλοί οργανισμοί και 
Κράτη Μέλη ανέλαβαν δράση για την ενίσχυση της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας. 
Πρωτοβουλίες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο αναπτύσσουν και ενημερώνουν  
κώδικες δεοντολογίας, δείκτες βιωσιμότητας και συστήματα πιστοποίησης, έτσι ώστε να 
επιτευχθεί μια κοινή και αποδεκτή επικοινωνία για τη βιωσιμότητας στην υδατοκαλλιέργεια 
μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων καθώς και να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι στην πράξη. 
 
Η βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια έχει εισαχθεί σε πολλές χώρες της ΕΕ από τη δεκαετία του 1990 
σύμφωνα με ειδικούς εθνικούς κώδικες πρακτικής. Προκειμένου να εναρμονιστούν οι εθνικοί 
κανόνες με τα ιδιωτικά σχέδια και να οριστούν προδιαγραφές για την οργανική 
υδατοκαλλιέργεια σε επίπεδο ΕΕ, θεσπίστηκαν κανόνες για την βιολογική παραγωγή ζών  
υδτοκαλλιέργειας και φυκιών στην ΕΕ77. Ο νέος κανονισμός τέηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 
2010.  
 
Μερικά παραδείγματα τα οποία και χρησιμοποιούνται είναι: οι Τεχνικές Οδηγίες ανάπτυξης της 
Υδατοκαλλιέργειας (FAO78), ο Οδηγός Αειφόρου Ανάπτυξης της Μεσογειακής 
Υδατοκαλλιέργειας, η Αλληλεπίδραση μεταξύ Υδατοκαλλιέργειας και Περιβάλλοντος (IUCN)79, 
ο Οδηγός βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας για την καλλιέργεια της πέστροφας (UICN, 2011)80, και 
ο Κώδικας Δεοντολογίας για την Ευρωπαϊκή Υδατοκαλλιέργεια (FEAP).  
 
Ένα άλλο παράδειγμα είναι το ICES Code of Practice on the Introductions and Transfers of 
Marine Organisms (2003)81, που καθορίζει συνιστώμενες διαδικασίες και πρακτικές για τη 
μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων από τη σκόπιμη εισαγωγή και τη μεταφορά θαλάσσιων 
οργανισμών (συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών των υφάλμυρων υδάτων). 
 
Επιπρόσθετα, η ΕΕ είναι μέλος της North Atlantic Salmon Conservation Organization 
(NASCO). Μεγάλη σχέση με τον τομέα της υδατοκαλλιέργεια έχει το Resolution by the Parties 
to the Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean to Minimise 
Impacts from Aquaculture, Introductions and Transfers, and Transgenic on Wild Salmon 
Stocks (2003). 
 
Η ΕΕ είναι επίσης μέλος της 1992 OSPAR Convention for the Protection of the Marine 
Environment of the North-East Atlantic, που έχει άμεσες επιπτώσεις στην υδατοκαλλιέργεια, 
για παράδειγμα, μέσω του Recommendation 94/6 on Best Environmental Practice (BEP) for 
the Reduction of Inputs of Potentially Toxic Chemicals from Aquaculture. 
 
Επίσης υπάρχουν εθνικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση της βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας μέσω σχετικών οδηγιών (π.χ. της Γαλλία, Δανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, 
κτλ.) ή συστημάτων διαπίστευσης (π.χ. Ιρλανδία, κτλ.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
77 Κανονισμός Επιτροπής (EC) No. 710/2009 
78 FAO Τεχνικές Οδηγίες για υπεύθυνη αλιεία. Αριθ. 5: Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας. 
79 Οδηγός δημοσιευμένος το 2007 και ανεπτυγμένος σε συνεργασία με το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας 

και Τροφίμων και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Παραγωγών Υδατοκαλλιεργειών (FEAP). 
80 UICN (2011). Οδηγός για την αειφόρο ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας: Σκέψεις και συστάσεις για την 

ιχθυοκαλλιέργεια πέστροφας. Γκλαντ, Ελβετία και Παρίσι, Γαλλία: UICN. 
81 Διαθέσιμο στο: http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf 

http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf
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4.  Παραδείγματα έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ για την προώθηση της 
βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας 
 
Ορισμένα έργα χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ με στόχο τη προώθηση μεθόδων για την 
ανάπτυξη της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας. Μεταξύ αυτών, αξίξει να σημειωθεί το έργο 
SEACASE82. Ο τελικός στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων για τη 
βιωσιμότητα της εκτατικής και ημιεντατικής υδατοκαλλιέργειας στη Ν.Ευρώπη, 
ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βελτιώνοντας την ποιότητα και τη 
δημόσια εικόνα των προϊόντων της. Επίσης εξέτασε και ανέπτυξε φιλικά προς το περιβάλλον 
πρωτόκολλα εκτροφής καθώς και δυνατότητες πιστοποίησης που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία. 
 
Ένα άλλο έργο είχε ως στόχο την ανάπτυξη Οικοσυστημικής Προσέγγισης για τη βιώσιμη 
υδατοκαλλιέργεια (ECASA)83. Βασικό παραδοτέο του έργου είναι ένα εικονικό εργαλείο που 
βοηθά τους ιδιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης ιχθυοκαλλιεργειών στην χωροθέτηση και 
τη λειτουργία της καλλιέργειας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
και να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των περιοχών και των υδατικών πόρων. 
 
Το Ευρωπαϊκό έργο CONSENSUS (2005-2008)84, μια «ευρεία συμμετοχή ενδιαφερομένων για 
τη ανάπτυξη πρωτοκόλλων για βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια στην Ευρώπη», δημιούργησε  ένα 
σύνολο δεικτών βιωσιμότητας σαν βάση για ένα σύστημα πιστοποίησης και μια διαδικασία 
συγκριτικής αξιολόγησης, που βασίζεται σε χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, υψηλή 
ανταγωνιστικότητα και ηθική ευθύνη όσον αφορά τη βιοποικιλότητα και τις καλές συνθήκες 
διαβίωση των ζώων. Στο έργο συμμετείχαν όλες οι μεγάλες οργανώσεις και ενώσεις του τομέα 
της υδατοκαλλιέργειας. 
 
Το Ευρηματικό έργο SustainAqua85 είχε ως στόχο να καταστήσει την ευρωπαϊκή 
υδατοκαλλιέργεια των γλυκών νερών πιο βιώσιμη μέσω της βελτίωσης των μεθόδων 
παραγωγής, της έρευνας των εφαρμογών της αγοράς και της βελτίωσης της ποιότητας των 
προϊόντων. Το SustainAqua εκπόνησε πέντε διαφορετικές μελέτες στην Ευρώπη, 
αντιπροσωπευτικές των συστημάτων και των ειδών ιχθυοκαλλιέργειας των γλυκών νερών.  
Δοκιμάστηκαν πολλές τεχνικές για την ενίσχυση με βιώσιμο τρόπο των ποικίλων 
εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη, από τα εκτατικά και ημιεντατικά συστήματα λιμνών, που 
κυριαρχούν στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, μέχρι τα εντατικά συστήματα με 
επανακυκλοφορία νερού (RAS) όπως εφαρμόζονται στη Βορειοδυτική Ευρώπη. Τα κυριότερα 
συμπεράσματα περιγράφονται στο Εγχειρίδιο για τη Βιώσιμη Υδατοκαλλιέργεια, το οποίο 
αποτελεί βασικό προϊόν του έργου. 
 
Ο ιστότοπος EATIP – Πλατφόρμα Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής 
Υδατοκαλλιέργειας (http://www.eatip.eu) περιέχει περιλήψεις (Τεχνικά Φυλλάδια) των 
ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, που πραγματοποιήθηκαν στο 5ο, 6ο 
και 7ο Πλαίσιο Προγραμμάτων Έρευνας. Τα έγγραφα καταρτίστηκαν στο πλαίσιο των έργων   
Profet Policy και Aquain Nova. Πολλά έργα ασχολούνται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και 
τα θέματα βιωσιμότητας της υδατοκαλλιέργειας. 

 
 

  

                                                 
82 Το SEACASE θα αναλάβει μελέτες περιπτώσεων εκτεταμένων και ημιεντατικών συστημάτων παραγωγής 

υδρογονανθράκων στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα για την ανάπτυξη οδηγών 
ορθής πρακτικής και προτύπων πιστοποίησης της ποιότητας. Δείτε επίσης: http://www.seacase.org/ 
83 Σχέδιο ECASA: http://www.ecasa.org.uk/index.htm 
84 Σχέδιο CONSENSUS, διαθέσιμο στο: http://www.euraquaculture.info/ 
85 Integrated approach for a sustainable and healthy freshwater aquaculture: a handbook for 
sustainable aquaculture. Project N°: COLL-CT-2006-030384, 6th Framework Programme. 

http://www.eatip.eu/
http://www.seacase.org/
http://www.ecasa.org.uk/index.htm
http://www.euraquaculture.info/
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Παράρτημα 2. Πληροφορίες για τους τόπους Natura 2000 και τους οικοτόπους 
και τα ειδη ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στις χώρες της ΕΕ 
 
Ορισμένες εθνικές πηγές (ιστοσελίδες) παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη διατήρηση 
οικοτόπων και ειδών, τη βιώσιμη διαχείριση, την προστασία και τον προγραμματισμό. Με 
αυτές προσδιορίζουμε την ευαισθησία των ενδιαιτημάτων και των ειδών υπό πίεση, 
περιλαμβάνοντας τις δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας, καθώς παρέχουν πληροφορίες για  
οικολογικές απαιτήσεις, απειλές και άλλα συναφή θέματα. Ορισμένες βρίσκονται εδώ: 
 
ΑΥΣΤΡΙΑ 
 
Entwicklung von Kriterien, Indikatoren und Schwellenwerten zur Beurteilung des 
Erhaltungszustandes der Natura 2000-Schutzgüter (Ανάπτυξη κριτηρίων, δεικτών και τιμές 
ορίων για την αξιολόγηση της κατάστασης των προϊόντων προστασίας Natura 2000). Στα 
Γερμανικά. 
http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/gez/ 

Κάτω Αυστρία: Natura 2000 - Der niederösterreichische Weg (ιστότοπος περιφερειακής 
κυβέρνησης για το Natura 2000 στην Κάτω Αυστρία). Στα Γερμανικά. 
http://www.noe.gv.at/Umwelt/Naturschutz/Natura-2000.html 

Τιρόλο: Ιστότοπος με γενικές πληροφορίες για το Natura 2000 στην περιφέρεια Τιρόλου (στα 
Γερμανικά). http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/natura2000-tirol/ 
 
 
ΒΕΛΓΙΟ 
 
Natura 2000 habitats: doelen en staat van instandhouding. Versie 1.0 (ontwerp). 
Onderzoeksverslag. (Οικότοποι Natura 2000: στόχοι διατήρηση και κατάσταση διατήρησης.  
Στα Ολλανδικά ) http://www.inbo.be/docupload/2426.pdf 

Φλάνδρα: Πληροφορίες για το Natura 2000 στην Φλάνδρα (στα Oλλανδικά), 
συμπεριλαμβάνονται στόχοι διατήρησης των τόπων, παραμέτροι για την επίτευξη ευνοϊκής 
κατάστασης διατήρησης όσον αφορά στα ενδιαιτήματα, και τα "μέτρα και μέσα".  

http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Natuur/Natuurrichtplannen.aspx 
 
 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 
Χάρτες και πληροφορίες για τους τόπους Natura 2000 στην: 
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php 
 
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 
 
Zásady managementu stanovišť druhu v evropsky významných lokalitách (Αρχές διαχείρισης 
οικοτόπων και ειδών στους τόπους Κοινοτικού ενδιαφέροντος.). Στα Τσέχικα. 
http://www.mzp.cz/cz/zasady_managementu_stanovist 

Παρέχει συστάσεις για τη διατήρηση επιλεγμένων οικοτόπων και ειδών άγριας πανίδας και 
χλωρίδας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (103 taxa: 63 ζωικά και 40 είδη φυτών), που 
προορίζονται κυρίως για την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης των τόπων Natura 2000. 
Περιλαμβάνει πληροφορίες για τη βιολογία και την οικολογία κάθε είδους, τις κύριες απειλές 
(παράγοντες και δραστηριότητες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τους πληθυσμούς 
των ειδών στους τόπους Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος).  

Πληροφορίες σχετικά με τους τόπους Natura 2000. Στα Τσέχικα www.natura2000.cz 

http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/gez/
http://www.noe.gv.at/Umwelt/Naturschutz/Natura-2000.html
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/natura2000-tirol/
http://www.inbo.be/docupload/2426.pdf
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Natuur/Natuurrichtplannen.aspx
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php
http://www.mzp.cz/cz/zasady_managementu_stanovist
http://www.natura2000.cz/
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Δείτε επίσης: http://drusop.nature.cz 
 
 
ΔΑΝΙΑ 
 
Σχέδια Natura 2000: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer 
Επίσης τεχνικά και επιστημονικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στο site του Εθνικού Ινστιτούτου 

Περιβαλλοντικών Ερευνών (www.dmu.dk).  
 
 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 
Πληροφορίες σχετικά με τoυς τόπους Natura 2000 (διαχείριση, διαδραστικοί χάρτες κτλ.) και 
τους οικοτόπους και τα είδη Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (παρακολούθηση κατάστασης 
διατήρησης, κτλ.) στα Γερμανικά: 
http://www.bfn.de/0316_natura2000.html 
 
Habitat Mare web site. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τη Διατήρηση της Φύσης παρέχει   στο 
site αναλυτικές πληροφορίες για τα αποτελέσματα ερευνών , και γενικές πληροφορίες σχετικά 
με τη διατήρηση της φύσης στις θαλάσσιες περιοχές, κυρίως τις ΖΕΠ του Natura 2000 στις 
Βόρειες και Βαλτικές Θάλασσες της Γερμανίας: .http://www.bfn.de/habitatmare/de/ 
 
Managementmaßnahmen in Küstenlebensräumen und Ästuarien der Nord- und Ostsee 
(NaBiV 91, 2010). Μέτρα διαχείρισης σε παράκτιους οικοτόπους και στις εκβολές της  
Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας (NaBiV 91, 2010). Έκδοση. BfN. 
 
Baden-Württemberg http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44492/ 
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/66368/ 
 
Bayern: http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm 
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm 
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-
vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php 
 
Berlin: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/in
dex.shtml 
 
Brandenburg: http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.221574.de 
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-
managementplanung.html 
 
Hesse: www.natureg.de , προς το παρόν υπό κατασκευή : 
http://natureg.hessen.de/natureg/index.html#  παρέχει πληροφορίες για τη διαχείριση του 
Natura 2000 (Artensteckbriefe, Artenhilfskonzepte –Στα Γερμανικά)· πρόσθετες πληροφορίες 
θα ανέβουν σύντομα, όπως σχέδια διαχείρισης, ειδικές πληροφορίες για τα είδη/ οικοτόπους 
του δικτύου Natura 2000, οδηγίες, εξειδικευμένες εκθέσεις, κτλ). 
 
Mecklenburg-Vorpommern: http://www.regierung-
mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Lands
chaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp 
 
North-Rhine-Westfalia: http://88.198.49.242/mako/install/ 
 

http://drusop.nature.cz/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer
http://www.dmu.dk/
http://www.bfn.de/0316_natura2000.html
http://www.bfn.de/habitatmare/de/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44492/
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/66368/
http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/index.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/index.shtml
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.221574.de
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-managementplanung.html
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-managementplanung.html
http://www.natureg.de/
http://natureg.hessen.de/natureg/index.html
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://88.198.49.242/mako/install/
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Rheinland-Pfalz:  http://www.naturschutz.rlp.de ; http://www.natura2000.rlp.de 
 
Sachsen: Σχέδιο διαχείρισης: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/21184.htm 
Σχέδια εν συντομία: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm#19114 
Κωδικοί χαρτογράφησης, αποτίμησης, κτλ.: 
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18723.htm 
 
Sachsen-Anhalt: Πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα τελικά σχέδια (website of the 
Landesamt für Umweltschutz): http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=35704 
 
Schleswig-Holstein: www.natura2000.schleswig-holstein.de 
Πληροφορίες για το δίκτυο Natura 2000, περιλαμβάνει στόχους διατήρησης και 
περιβαλλοντική διαχείριση του νερού, κτλ. Στα Γερμανικά. 
 
Thuringia: Artengruppen (Ομάδες ειδών) Στα Γερμανικά: 
http://www.tlug-
jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/ 
Πληροφορίες για είδη είδη διαφόρων ομάδων (θηλαστικά, νυχτερίδες, αμφίβια, ερπετά, 
καρκινοειδή, μαλάκια, λιβελούλες, σκαθάρια, πεταλούδες, άνθη, φτέρες, λειχήνες, πουλιά). 
 
 
ΕΣΘΟΝΙΑ 
 
http://www.envir.ee/1684 
 
 
ΙΣΠΑΝΙΑ 
 
Πληροφορίες για το δίκτυο Natura 2000: 
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/ 

Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario en España (Οικολογικές βάσεις για τη διατήρηση τύπων οικοτόπων Κοινοτικού 
ενδιαφέροντος στην Ισπανία). Οικολογικές απαιτήσεις, δράσεις διατήρησης, κτλ. για τους  
τύπους οικοτόπων Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που απαντώνται στην Ισπανία. 
http://www.jolube.es/Habitat_Espana/indice.htm 

Directrices para la redacción de planes o instrumentos de gestión de las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). Κατευθυντήριες οδηγίες για την εκπόνηση σχεδίων  
διαχείρισης στις ΖΕΠ. Πληροφορίες για μέτρα προστασίας όλων των ειδών πουλιών του 
Παραρτήματος Ι της Οδηγίες για τα Πτηνά που απαντώνται στην Ισπανία, τις κυριότερες 
απειλές και δραστηριότητες που μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με τη διατήρησή τους, 
ανθρώπινες δραστηριότητες που προκαλούν όχληση, κτλ. 
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3331 
 
 
ΓΑΛΛΙΑ 
 
Cahiers d’habitats: ενημερωτικά δελτία με σύνθεση επιστημονικών γνώσεων και μέτρων 
διατήρησης για όλους τους οικοτόπους και τα είδη που απαντώνται στην Γαλλία 
(περιλαμβάνονται δραστηριότητες που μπορεί να επηρεάζουν τους οικοτόπους, κτλ.). 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html 
 
Référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 en mer - Les cultures marines Οδηγός 
για το δίκτυο Natura 2000 και την υδατοκαλλιέργεια στην Γαλλία. Agence des aires marines 
protégées. 2009. 
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http://www.aires-
marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_201
0_BD.pdf 
 
Les habitats et les espèces Natura 2000 en mer. Référentiel pour la gestion des activités de 
pêche professionnelle, cultures marines, sports et loisirs en mer dans les sites Natura 2000 en 
mer. Agence des aires marines protégées. 2009. Παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση 
διατήρησης και τις απειλές για όλους τους τύπους οικοτόπων του Natura 2000 και τις πιθανές 
πιέσεις από την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τις δραστηριότητες αναψυχής στη θάλασσα. 
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2
_comp.pdf 
 
 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
 
Πληροφορίες για τους τόπους Natura 2000: 
http://www.naturaterv.hu/ 
 
 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
 
Πληροφορίες για όλους τους τόπους Natura 2000 (Στόχοι διατήρησης, κτλ.): 
http://www.npws.ie/protectedsites/conservationmanagementplanning/ 
 
 
ΙΤΑΛΙΑ 
 
Abbruzzo:  
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList
&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt 
 
Regione Marche 
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000.aspx 
 
 
Piemonte: http://www.regione.piemonte.it/parchi/retenatura2000/ 
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm 
http://gis.csi.it/parchi/datialfa_2k.htm 
 
Sardegna: http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areeprotette/retenatura.html 
 
Sicilia: http://www.artasicilia.eu/web/natura2000/index.html 
 
Trentino: http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/index.html 
 
 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
 
http://www.natura2000.nl/pages/homepage.aspx 
 
 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
 
To 2004 αποφασίστηκαν οι δραστηριότητες που επιτρέπονται και αυτές που απαγορεύονται 
για κάθε τύπο οικοτόπου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Στα Λιθουανικά: 
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http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274764&p_query=&p_tr2= 
 
 
ΠΟΛΩΝΙΑ 
 
Πληροφορίες για το δίκτυο Natura 2000, οικοτόπους και είδη. 
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/#1 
 
 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
 
Plano sectorial da rede Natura 2000. Τομεακό σχέδιο για το δίκτυο Natura 2000. Παρέχει 
πληροφορίες για όλους τους τόπους, τους οικοτόπους και τα είδη του δικτύου Natura 2000 της 
Πορτογαλίας.  http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_sitios.htm 
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_valores_naturais.htm 
 
 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
 
Πληροφορίες για το δίκτυο Natura 2000: www.sopsr.sk/natura/,  
www.enviro.gov.sk και www.daphne.sk. 
 
 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
 
Πληροφορίες για το δίκτυο Natura 2000: http://www.natura2000.gov.si/ 
 
 
ΣΟΥΗΔΙΑ 
 
Πληροφορίες για το Natura 2000, τα είδη και τους οικοτόπους και τα σχέδια διαχείριση του 
Natura 2000 στη Σουηδία, διαθέσιμο μέσω του ιστότοπου SEPA:  
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/ 
 
 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
 
Κοινή Επιτροπή για η Διαχείρισης της Φύσης (JNCC) – SAC Interest Features 
http://www.jncc.gov.uk/ProtectedSites/SACselection/SAC_habitats.asp 

Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα – Οικοτόπους: http://www.ukbap.org.uk/habitats.aspx 

JNCC Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων του Παραρτήματος I της 
Οδηγίας: http://www.jncc.gov.uk/page-4064 

Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές: http://jncc.defra.gov.uk/page-4524 

Δίκτυο Πληροφοριών για τη Θαλάσσια Ζωή: Βιολογία και Ευαισθησία, Βασικές πληροφορίες, 
Υπο – πρόγραμμα [on-line]. Οργάνωση για τη  Θαλάσσια Βιολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Διαθέσιμο: http://www.marlin.ac.uk 

Σκωτία: http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-
designations/sac/sac-location/ 

Αγγλία: http://www.naturalengland.org/ourwork/conservation/designatedareas/default.aspx 

Βόρεια Ιρλανδία: http://www.doeni.gov.uk/niea/protected_areas_home 
Ουαλία: http://www.ccw.gov.uk/Splash.aspx 
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