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Σχετικά με το παρόν φυλλάδιο

Η αλιευτική δραστηριότητα παγκοσμίως πλησιάζει ή ξεπερνά 
τα όρια της βιώσιμης εκμετάλλευσης. Παράλληλα η παγκόσμια 
κατανάλωση ψαριών ως τροφή διπλασιάστηκε κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες, με μια ανάλογη αύξηση της υδατοκαλλιέργειας, και της 
σημασίας της για την παροχή ψαριών και θαλασσινών.

Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υφιστάμενες, 
καθώς και οι αναμενόμενες προς επέκταση, δραστηριότητες 
υδατοκαλλιέργειας στη χέρσο και στη θάλασσα, είναι η 
πρόσβαση στον χώρο, καθώς και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, 
ιδίως σε σχέση με προστατευόμενες περιοχές και τις σχετικές 
διαδικασίες αδειοδότησης. Αυτό ισχύει κυρίως για το δίκτυο 
Natura 2000, ένα δίκτυο τόπων σχεδιασμένο για την προστασία 
των πιο σπάνιων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων της 
Ευρώπης, σύμφωνα με τις Οδηγίες για τους Οικοτόπους  και τα 
Πτηνά, που είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της πολιτικής της ΕΕ για 
την προστασία της βιοποικιλότητας.

Στόχος του Εγγράφου κατευθύνσεων «Υδατοκαλλιέργεια και 
Natura 2000»”, που συνοψίζεται στο παρόν φυλλάδιο ,είναι 
να διευκολύνει την κατανόηση και εφαρμογή της νομοθεσίας 
της ΕΕ σε ότι αφορά στο δίκτυο Natura 2000, σε σχέση με τις 
δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας ώστε να συμβάλλει στην 
καλύτερη 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 της υδατοκαλλιέργειας.

Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες  
κέντρα πληροφόρησης  Europe Direct. Μπορείτε να 
βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου 
στον δικτυακό τόπο:  
https://europa.eu/european-union/_redirect_el

Καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 67891011 (κάποια 
δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να έχουν χρεώσεις).

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον δικτυακό 
τόπο: https://europa.eu/european-union/contact_el

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό 
τόπο:  https://europa.eu/european-union/index_el

Μπορείτε να τηλεφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν 
και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ στην ακόλουθη 
διεύθυνση: https://publications.europa.eu/el/publications

Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν 
εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe 
Direct ή με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης (βλ. 
https://europa.eu/european-union/contact_el).

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(http://data.europa.eu/euodp/el) παρέχει πρόσβαση σε 
σύνολα δεδομένων από την ΕΕ. Τα δεδομένα μπορούν να 
τηλεφορτωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, 
τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.
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παλιότερη δραστηριότητα υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη, ήδη 
σε χρήση κατά τον Μεσαίωνα. 
•	 Ιχθυοκαλλιέργεια σε συστήματα ανοιχτής ροής: στα 
παραδοσιακά συστήματα ανοιχτής ροής το νερό διέρχεται μέσα 
από την μονάδα και στη συνέχεια επιστρέφει στον υδάτινο 
αποδέκτη. 
•	 Οι υδατοκαλλιέργειες επανακυκλοφορίας νερού (RAS) είναι 
χερσαία συστήματα όπου το νερό επαναχρησιμοποιείται μετά 
από μηχανική, χημική και βιολογική επεξεργασία. 
•	 Οι υδατοκαλλιέργειες σε κλωβούς σε εσωτερικές λίμνες και 
ποτάμια μπορούν να προσφέρουν περιορισμένες μεν, σημαντικές 
δε δυνατότητες καλλιέργειας σε ορισμένα υδάτινα σώματα.

Ολοκληρωμένη υδατοκαλλιέργεια 
Η ολοκληρωμένη υδατοκαλλιέργεια περιλαμβάνει την 
πολυκαλλιέργεια, την πολυτροφική υδατοκαλλιέργεια και την 
ολοκληρωμένη υδατοκαλλιέργεια σε συνδυασμό με άλλες 
δραστηριότητες, όπως η γεωργία, κτλ. Η ολοκληρωμένη πολύ-
τροφική υδατοκαλλιέργεια (IMTA) περιλαμβάνει οργανισμούς 
από διαφορετικά τροφικά επίπεδα του οικοσυστήματος (π.χ. 
ψάρια, οστρακοειδή, φύκια), έτσι ώστε τα παραπροϊόντα του ενός 
επιπέδου να αποτελούν εισροές στο άλλο. Τέτοια συστήματα 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν ώστε να ανακυκλώνονται 
οι θρεπτικές ουσίες που αποτελούν απόβλητα ειδών που 
βρίσκονται ψηλά στην τροφική αλυσίδα, για την εκτροφή άλλων 
εμπορικά αξιοποιήσιμων ειδών  που βρίσκονται χαμηλότερα 
στην τροφική αλυσίδα. Κάποιες χώρες έχουν ήδη δρομολογήσει 
πιλοτικά έργα ολοκληρωμένης υδατοκαλλιέργειας.

Η υδατοκαλλιέργεια 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 
ικανότητας του περιβάλλοντος. 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 τα συστήματα 
παραγωγής. Η κατανόηση αυτών των ζητημάτων είναι 
καθοριστική για τον προσδιορισμό των αλληλεπιδράσεων της 
υδατοκαλλιέργειας με το περιβάλλον.

Η υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ συνίσταται από τρεις 
υποτομείς με διαφορετική ιστορία και χαρακτηριστικά. Την 
οστρακοκαλλιέργεια (57% της συνολικής παραγωγής το 
2009), την ιχθυοκαλλιέργεια εσωτερικών υδάτων (18%) και 
την θαλασσοκαλλιέργεια (25%) . Η οστρακοκαλλιέργεια αν και 
παράγει τις ίδιες ποσότητες αλιευμάτων με την ιχθυοκαλλιέργεια, 
αποτελεί μόνο το 34% της συνολικής αξίας του τομέα.

Παράκτια υδατοκαλλιέργεια και θαλασσοκαλλιέργεια
•	 Οστρακοκαλλιέργεια: βασίζεται πρωτίστως σε άγριο γόνο 
και σε θρεπτικά συστατικά που προέρχονται από το περιβάλλον. 
Στην πλειοψηφία τους οι οστρακοκαλλιέργειες στην Ευρώπη 
αφορούν μυδοκαλλιέργειες. Επίσης η καλλιέργεια στρειδιών 
αποτελεί σημαντική δραστηριότητα στην ΕΕ. Άλλα είδη που 
καλλιεργούνται είναι οι αχιβάδες.
•	 Θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια: κατηγοριοποιείται σε παράκτια 
και υπεράκτια ανάλογα με την θέση του ιχθυοτροφείου. 
Τα παράκτια συστήματα υδατοκαλλιέργειας μπορεί να 
χωροθετούνται σε παράκτιες λιμνοθάλασσες ή σε παράκτιες 
υδατοσυλλογές και δεξαμενές. 

Υδατοκαλλιέργεια εσωτερικών υδάτων
Διακρίνονται διάφορα συστήματα παραγωγής ψαριών γλυκού 
νερού στην ΕΕ, ανάλογα με την στην ένταση της δραστηριότητας, 
το σύστημα διαχείρισης των υδάτων και τα καλλιεργούμενα είδη. 
•	 Η ιχθυοκαλλιέργεια σε υδατοσυλλογές αποτελεί την 
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Η Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ) στηρίζεται στην 
διαπίστωση ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι φυσικοί 
οικότοποι συνεχίζουν να υποβαθμίζονται και ότι ένας 
αυξανόμενος αριθμός ειδών, μέρος της φυσικής κληρονομιάς 
της ΕΕ, αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές. Η Οδηγία στοχεύει 
στη διασφάλιση της αποκατάστασης ή διατήρησής τους σε ένα 
ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης, μέσα από τον ορισμό Ζωνών 
Ειδικής Διατήρησης (ΕΔΖ), ώστε να δημιουργηθεί στην ΕΕ ένα 
συνεκτικό οικολογικό δίκτυο προστατευόμενων τόπων, το δίκτυο 
Natura 2000. Το δίκτυο περιλαμβάνει επίσης τους τόπους που 
έχουν οριστεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), με βάση 
την Οδηγία των Πτηνών (2009/147/EC), για την προστασία των 
πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση. 

Οι δύο Οδηγίες προστατεύουν περίπου 1.500 σπάνια και 
απειλούμενα είδη, καθώς και περίπου 230 τύπους οικοτόπων 
(συμπεριλαμβανόμενων θαλάσσιων και παράκτιων οικοτόπων, 
οικοτόπων εσωτερικών υδάτων, υγροτόπων κ.λπ.), ώστε να 
μπορέσουν να διατηρήσουν ή να φτάσουν σε ένα ευνοϊκό 
καθεστώς διατήρησης, ιδίως μέσω του χαρακτηρισμού και της 
διαχείρισης τόπων του δικτύου Natura 2000.

Το δίκτυο Natura 2000 υποστηρίζει την αρχή της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Στόχος του δεν είναι η απαγόρευση των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, αλλά η διασφάλιση ότι αυτές υλοποιούνται με 
τρόπο που επιτρέπει την επίτευξη των στόχων διατήρησης, που 
έχουν τεθεί για τους τόπους του δικτύου Natura 2000 (και που 
σχετίζονται με τα παρόντα σε κάθε τόπο είδη και οικοτόπους 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος). Η αρχή αυτή υποστηρίζεται από το 
Άρθρο 6 της Οδηγίας των Οικοτόπων το οποίο ορίζει ότι εντός 
κάθε τόπου Natura 2000 τα Κράτη Μέλη θα πρέπει:
•	 να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα διατήρησης, που να 
καλύπτουν τις 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).
•	 να ακολουθούν τα οριζόμενα στα Άρθρα 6.3 και 6.4 όταν 
σχεδιάζουν νέα αναπτυξιακά έργα που δύνανται να επηρεάσουν 
δυσμενώς έναν τόπο Natura 2000.

Οι Οδηγίες της ΕΕ για την προστασία της Φύσης 
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Τα διάφορα συστήματα υδατοκαλλιέργειας μπορούν να 
επιδράσουν διαφορετικά και να προκαλέσουν ποικίλες επιπτώσεις 
στο φυσικό περιβάλλον, που μπορεί να περιλαμβάνουν την 
απώλεια ή αλλοίωση των οικοτόπων, διαταραχές και εκτόπιση 
των ειδών καθώς κι αλλαγές στις τοπικές βιοκοινότητες.

Οι επιπτώσεις των διαφόρων συστημάτων υδατοκαλλιέργειας 
εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως οι υδρογραφικές 
συνθήκες της θέσης εγκατάστασης, το είδος των οργανισμών 
της καλλιέργειας και η μέθοδος παραγωγής, οι διαχειριστικές 
πρακτικές, κλπ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά την αξιολόγηση ενδεχόμενων κινδύνων, μαζί με την 
ευαισθησία και τρωτότητα των οικοσυστημάτων σε ενδεχόμενες 
πιέσεις από τις δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα σημαντικά ζητήματα 
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση των 
ενδεχόμενων επιπτώσεων από τα διάφορα συστήματα 
υδατοκαλλιέργειας. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι 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.

Το έγγραφο κατευθύνσεων παρέχει συγκεκριμένες προτάσεις 
μέτρων άμβλυνσης που μπορούν να υιοθετούνται από όλα 
τα συστήματα υδατοκαλλιέργειας. Τέτοια παραδείγματα 
περιλαμβάνουν τα εξής: 
•	 για την καλλιέργεια σε θαλάσσιους κλωβούς, ο έλεγχος και 
περιορισμός της ιχθυοφόρτισης μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις 
από τα σωματιδιακά οργανικά απόβλητα, ενώ η βελτίωση της 
πεπτικότητας της τροφής, μαζί με τη χρήση συστημάτων μείωσης 
της διασποράς της έξω από τους κλωβούς, μπορούν επίσης να 
αμβλύνουν τις επιπτώσεις αυτές.
•	 η κατάλληλη χωροθέτηση των σχεδιών και συστημάτων 
μακράς γραμμής της οστρακοκαλλιέργειας σε τοποθεσίες με 

καλή κυκλοφορία νερού, και η κατάλληλη διαστασιολόγηση των 
μονάδων με χρήση προβλεπτικών υπολογιστικών μοντέλων 
που επιτρέπουν την εκτίμηση του αποτυπώματος της κάθε 
μονάδας στο οργανικό φορτίο του βένθους, μπορούν να 
ελαχιστοποιήσουν τις πιο σοβαρές πιθανές επιπτώσεις τέτοιων 
συστημάτων,
•	 στα συστήματα χερσαίων δεξαμενών για θαλάσσια είδη, 
ένα πιθανό μέτρο άμβλυνσης σχετίζεται με τις απορροές των 
δεξαμενών, οι οποίες πριν εκκενωθούν στο κανάλι επικοινωνίας 

Πίνακας: Κατάλογος ζητημάτων που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη σε διαφορετικά συστήματα υδατοκαλλιέργειας 

 Παράκτια και θαλάσσια Εσωτερικών 
νερών

Συστήματα 
Υδατοκαλλιέργειας 
Πιθανές επιπτώσεις
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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)

Επιπτώσεις στη φύση και στην άγρια ζωή και μέτρα άμβλυνσης
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με τη θάλασσα, μπορεί να υπόκεινται επεξεργασίας με 
μικροφιλτράρισμα και να ρυθμίζονται, καθαρίζονται μέσω 
κυκλώματος λεκανών καθίζησης, που βοηθά στην απορρόφηση 
της περίσσειας θρεπτικών ουσιών από μικροφύκη. 

Με την ορθή εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής 
νομοθεσίας οι περισσότερες πιθανές πιέσεις και επιπτώσεις 
της υδατοκαλλιέργειας μπορούν να αποφευχθούν ή να 
ελαχιστοποιηθούν. Επιπρόσθετα, οι φορείς υδατοκαλλιέργειας 
κάνουν εθελουσίως σημαντικές προσπάθειες για την εφαρμογή 
καλών διαχειριστικών πρακτικών (π.χ. κώδικες ορθών πρακτικών, 
προγράμματα παρακολούθησης, πιστοποίηση), ενώ η βιολογική 
υδατοκαλλιέργεια προωθείται από την ΕΕ. 

Η υδατοκαλλιέργεια μπορεί να έχει και θετικές επιπτώσεις 
σε τόπους Natura 2000, παρέχοντας περιβαλλοντικά οφέλη 
και υπηρεσίες και συμβάλλοντας στη διατήρηση κατάλληλων 
βιοτόπων (π.χ. υδατοσυλλογές) για είδη ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, για παράδειγμα βιοτόπους για υδρόβια πουλιά.

Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που συμβάλλουν στη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας:
•	 Το Φυσικό Πάρκο La Brenne (Γαλλία) αποτελείται από περίπου 
4.000 χωμάτινες υδατοσυλλογές που δημιουργήθηκαν από 

τον άνθρωπο κατά τον Μεσαίωνα. Στο πάρκο εφαρμόζονται 
αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα που 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, για την 
διαχείριση ξενικών ειδών όπως ο μυοκάστορας, ο μοσχοποντικός 
και οι καραβίδες (με πυροβόλα όπλα, παγίδες, χρήση φίλτρων), κτλ.
•	 Σε ορισμένες λίμνες ιχθυοκαλλιέργειας στη Σλοβακία, μια 
κοινή πρακτική είναι η αποφυγή απομάκρυνσης της υδρόβιας 
βλάστησης, πρακτική που έχει οδηγήσει στην επέκταση 
συστάδων ψαθιού Typha και καλαμιού Phragmites. Αυτές 
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 Δημοκρατία της Τσεχίας, η λίμνη Nesyt που 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, 
καθώς και για κάποια απειλούμενα υδρόβια πτηνά.

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). 
•	 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 οργανικό φορτίο που 
προέρχεται από τον μεταβολισμό των εκτρεφόμενων ψαριών. 
Αυτή η πρακτική αναπτύσσεται σήμερα στη Νορβηγία και στη 
Μεσόγειο. 



7

Η στρατηγική προσέγγιση των στόχων των διάφορων τομεακών 
πολιτικών επιτρέπει την εξέτασή τους με ολοκληρωμένο τρόπο 
σε ευρύ γεωγραφικό πεδίο, ώστε να μπορέσει να σχεδιαστεί ένα 
πιο συνεκτικό πλαίσιο περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο θα 
μεγιστοποιεί τις αμοιβαία επωφελείς λύσεις και θα ελαχιστοποιεί 
τις συγκρούσεις όπου αυτό είναι εφικτό.

Ο χωροταξικός ή τομεακός σχεδιασμός, μαζί με την σχετιζόμενη 
στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, παίζουν πολύ σημαντικό 
ρόλο στην παροχή κατευθύνσεων και αξιόπιστης πληροφορίας 
για την χωροθέτηση των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, 
παρέχοντας σιγουριά στους επενδυτές, αποφεύγοντας 
συγκρούσεις σε τοπικό επίπεδο και βρίσκοντας συνέργειες 
μεταξύ των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και των στόχων 
διατήρησης. 

Σχέδιο χωροθέτησης 
υδατοκαλλιεργειών στην Φινλανδία
Το σχέδιο χωροθέτησης υδατοκαλλιεργειών στη 
Νοτιοδυτική Φινλανδία και στην περιοχή Satakunta, αποτελεί 
ένα παράδειγμα περιφερειακού σχεδιασμού. Το σχέδιο 
εκπονήθηκε από μια αντιπροσωπευτική περιφερειακή 
ομάδα εμπειρογνωμόνων, με συμμετοχή εκπροσώπων 
της βιομηχανίας υδατοκαλλιέργειας, των υπηρεσιών 
περιβάλλοντος και αλιείας, της περιφερειακής διοίκησης, 
καθώς και ερευνητικών φορέων. Προσδιορίστηκαν 
οι κατάλληλες για υδατοκαλλιέργεια περιοχές και 
αποκλείστηκαν οι ακατάλληλες. Κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής της ορνιθοπανίδας, καθορίστηκαν ευρείες 
ζώνες προστασίας γύρω από τις νησίδες φωλιάσματος των 
πουλιών, εντός των τόπων Natura 2000. Αυτό κατέστησε 
απίθανο το ενδεχόμενο να υπάρξουν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις από τα ιχθυοτροφεία στις φυσικές αξίες των 
προστατευόμενων τόπων  Natura 2000.

Η σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού

Η ανάπτυξη και εφαρμογή του θαλάσσιου χωροταξικού  
σχεδιασμού και της ολοκληρωμένη διαχείρισης των παράκτιων 
ζωνών, μπορεί για παράδειγμα να διευκολύνει την επιλογή 
κατάλληλων τοποθεσιών -με τη σωστή ποιότητα υδάτων- για 
υδατοκαλλιέργεια, με παράλληλη προστασία των ευαίσθητων για 
την βιοποικιλότητα περιοχών και προλαμβάνοντας κινδύνους, 
μεταξύ άλλων, από την κλιματική αλλαγή, τις πλημμύρες ή την 
διάβρωση των ακτών.
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Τα Άρθρα 6.3 και 6.4 της Οδηγίας των Οικοτόπων θεσπίζουν την 
διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται κατά τον σχεδιασμό νέων 
έργων που θα μπορούσαν να επηρεάζουν έναν τόπου Natura 
2000. Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία στάδια: προκαταρκτικό 
έλεγχο, Δέουσα Εκτίμηση (ΔΕ) και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
παρεκκλίσεις. Κάθε στάδιο καθορίζει εάν θα απαιτηθεί η 
διαδικασία του επόμενου σταδίου. 

Το στάδιο του προκαταρκτικού ελέγχου προσδιορίζει εάν ένα 
σχέδιο ή έργο «… είναι πιθανό να έχει σημαντική επίπτωση…» 
σε έναν τόπο και έτσι υποδεικνύει εάν απαιτείται η εκπόνηση 
Δέουσας Εκτίμησης. Εφαρμόζεται σε σχέδια ή έργα, είτε 
μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα. Μπορεί 
ένα έργο υδατοκαλλιέργειας από μόνο του να μην έχει σημαντικές 
επιπτώσεις, όμως όταν εξετάζεται σε συνδυασμό με άλλα σχέδια 
ή έργα (άλλα ιχθυοτροφεία ή άλλα έργα), εντός του τόπου, οι 
σωρευτικές επιπτώσεις μπορεί να αποδειχτούν σημαντικές. 

Η Δέουσα Εκτίμηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις πιθανές 
επιπτώσεις στους στόχους διατήρησης του τόπου Natura 2000, 
από όλες τις πλευρές του σχεδίου ή έργου, και να καλύπτει 
όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του έργου υδατοκαλλιέργειας, 
για παράδειγμα: προετοιμασία του χώρου, κατασκευή ή 
εγκατάσταση υποδομών και εξοπλισμού, λειτουργία και 
συντήρηση, παροπλισμός, κ.λπ.. Όλες οι πιθανές πιέσεις από 
τις προγραμματισμένες υδατοκαλλιέργειες, είτε μέσω άμεσης 
χωρικής επικάλυψης (π.χ. απόθεση ιζήματος σε εκτάσεις του 
θαλάσσιου βυθού) είτε μέσω εξάπλωσης 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 προσδιορίζονται και να εκτιμηθεί η 
ευαισθησία και η ευπάθεια των ειδών/οικοτόπων στις πιέσεις για 
την εκτίμηση του κινδύνου σημαντικών επιπτώσεων. 

Τα μέτρα άμβλυνσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
προδιαγραφών ενός σχεδίου ή έργου και θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στην ΔΕ. Στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας 
ως τέτοια μέτρα πρέπει να θεωρούνται οι τεχνικά εφικτές λύσεις 
που είναι λιγότερο επιβλαβείς για τους οικοτόπους, τα είδη 
και την ακεραιότητα του τόπου Natura 2000, ιδίως όταν δεν 
υπάρχουν εφικτές εναλλακτικές τοποθεσίες εγκατάστασης.

Όταν οι πιθανές επιπτώσεις του έργου έχουν εκτιμηθεί, θα πρέπει 
να προσδιοριστεί εάν οι επιπτώσεις θα επηρεάσουν αρνητικά την 
ακεραιότητα του τόπου Natura 2000, είτε από μόνες τους είτε σε 
συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα.

 Αυτή η διαδικασία λήψης αποφάσεων διέπεται από την αρχή 
της προφύλαξης. Η έμφαση πρέπει να δίνεται στην αντικειμενική 
απόδειξη, με αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία, ότι δεν θα 
υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα των τόπων 
του δικτύου Natura 2000. Για αυτό, η απουσία επιστημονικών 
στοιχείων ή πληροφορίας για ενδεχόμενους κινδύνους ή για την 
σημαντικότητα των επιπτώσεων δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο 
έγκρισης ενός σχεδίου ή έργου. 

Το τρίτο στάδιο της διαδικασίας εφαρμόζεται στις περιπτώσεις 
όπου δεν μπορεί να βεβαιωθεί η απουσία αρνητικών επιπτώσεων 
ενός σχεδίου ή έργου στην ακεραιότητα ενός τόπου Natura 
2000. Το Άρθρο 6(4) της Οδηγίας των Οικοτόπων καθορίζει ένα 
σύνολο όρων, οι οποίοι πρέπει να πληρούνται, προκειμένου 
η αρμόδια αρχή να αδειοδοτήσει, ένα σχέδιο ή έργο κατ’ 
εξαίρεση. Οι όροι αυτοί αφορούν στην απουσία εναλλακτικών 
λύσεων, την ύπαρξη Επιτακτικών Λόγων Υπέρτερου Δημοσίου 
Συμφέροντος (IROPI) και την υιοθέτηση όλων των απαραίτητων 
αντισταθμιστικών μέτρων. Τα τελευταία αποτελούν την ‘τελευταία 
λύση’ και χρησιμοποιούνται μόνο όταν έχει ληφθεί η απόφαση 
να υλοποιηθεί ένα σχέδιο ή έργο που θα μπορούσε να έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις στην ακεραιότητα του τόπου Natura 2000.

Η διαδικασία για σχέδια και έργα υδατοκαλλιέργειας εντός τόπων Natura 2000 
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Παράδειγμα στόχων διατήρησης που εξετάστηκαν 
στην Δέουσα Εκτίμηση για την ανάπτυξη 
υδατοκαλλιέργειας στις ΕΖΔ και ΖΕΠ του λιμένα 
Castlemaine (Ιρλανδία)

Διεξήχθη μια πλήρης Δέουσα Εκτίμηση για πολλαπλές μονάδες 
υδατοκαλλιέργειας και υποστηρικτικά έργα στον λιμένα 
Castlemaine που είναι ΕΖΔ και ΖΕΠ. Οι συγκεκριμένοι στόχοι 
διατήρησης του τόπου, που καθορίστηκαν από τις αρχές 
προστασίας της φύσης (Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων και Άγριας 
Ζωής), 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 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 λασπώδη άμμο με κοινότητες πολυχαίτων, 
δια-παλιρροιακό αμμώδες πεδίο με Nephys cirrosa.

Παράδειγμα στόχων διατήρησης που λαμβάνονται υπόψη στη Δέουσα 



Για περαιτέρω ανάγνωση 
Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια περίληψη του Εγγράφου 
Καθοδήγησης της ΕΕ “Υδατοκαλλιέργεια και Natura 2000”. 
Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το Έγγραφο στη διεύθυνση:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Η Επιτροπή έχει εκπονήσει έγγραφα καθοδήγησης για να 
βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν και να υλοποιήσουν την 
διαδικασία Δέουσας Εκτίμησης: «Διαχείριση των τόπων Natura 
2000. Οι προβλέψεις του Άρθρου 6 της Οδηγίας των Οικοτόπων  
92/43/ΕΟΚ”, “Εκτίμηση σχεδίων και έργων που επηρεάζουν 
αρνητικά τόπους του δικτύου Natura 2000. Μεθοδολογικός 
οδηγός των απαιτήσεων του Άρθρου 6(3) και (4) της Οδηγίας 
των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ”, “Έγγραφο καθοδήγησης για το 
Άρθρο 6(4) της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ” .Υπάρχουν 
διαθέσιμα στον ιστότοπο της Επιτροπής για το δίκτυο Natura 
2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Απεικονιστής Natura 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/
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