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Έγγραφο κατευθύνσεων για 
Εφαρμογή των Οδηγιών για 
τα Πτηνά και τους Οικοτόπους 
σε εκβολές ποταμών και 
παράκτιες ζώνες
Περίληψη

Περιβάλλον



Σχετικά με το παρόν φυλλάδιο

Οι εκβολές ποταμών και οι παράκτιες ζώνες ανήκουν στα 
δυναμικότερα και παραγωγικότερα οικοσυστήματα παγκοσμίως, 
με υψηλή οικονομική και οικολογική αξία. Περιλαμβάνουν 
λιμάνια και διαύλους ναυσιπλοΐας, ζωτικής σημασίας για το 
διεθνές εμπόριο της Ευρώπης. Όμως οι εκβολές και οι παράκτιες 
ζώνες είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την άγρια ζωή ιδίως για 
τα μεταναστευτικά και αναπαραγόμενα πτηνά καθώς επίσης και 
μείζονος αξίας για τους πλούσιους φυσικούς πόρους τους.

Οι κατευθυντήριες γραμμές, όπως συνοψίζονται εδώ, 
φιλοδοξούν να συνδυάσουν την προστασία της φύσης στις 
εκβολές ποταμών και τις παράκτιες ζώνες με την ανάγκη 
αύξησης της χωρητικότητας των λιμένων για την εξυπηρέτηση 
των μεταφορών στην Ευρώπη. Αφορούν στην εφαρμογή των 
Οδηγιών για τα Πτηνά και του Οικοτόπους σε εκβολές και 
παράκτιες ζώνες, εστιάζοντας στις εργασίες βυθοκόρησης και 
ανάπτυξης λιμένων. Απευθύνονται σε τοπικές, περιφερειακές, 
εθνικές και ομοσπονδιακές αρμόδιες αρχές, στις αρμόδιες αρχές 
για τους λιμένες και τις πλωτές οδούς, στις επιχειρήσεις, τις 
βιομηχανίες, τις εταιρείες βυθοκόρησης και τις ενώσεις τους, στον 
κλάδο παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών, τις περιβαλλοντικές 
ΜΚΟ, τις υπηρεσίες για την προστασία της φύσης και τους 
διαχειριστές των περιοχών Natura 2000. 

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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•	 Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (ΟΠΝ) -2000/60/EC – για 
τη θέσπιση ενός πλαισίου για την προστασία όλων των 
επιφανειακών (ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά και παράκτια ύδατα) 
και υπόγειων υδάτων σε επίπεδο ΕΕ. 
•	 Η Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (ΟΠΘΣ) - 
2008/56/EC – για τη θέσπιση ενός πλαισίου για την προστασία και 
αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. 

Η οικονομική σημασία της ακτογραμμής της Ευρώπης υπογραμμί-
ζεται στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ. Από τη 
δημιουργία της το 2007, η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική 
της ΕΕ στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της 
θαλάσσια οικονομίας της Ευρώπης και την καλύτερη προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος με μια ολιστική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τα Λιμάνια στοχεύει σε 
ένα αποτελεσματικό Ευρωπαϊκό σύστημα λιμένων ικανό να 
ανταπεξέλθει στις μελλοντικές προκλήσεις των μεταφορικών 
αναγκών της Ευρώπης.

Πλαίσιο της Πολιτικής 

Οι Οδηγίες για τα Πτηνά και τους Οικοτόπους, ακρογωνιαίοι 
λίθοι της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιοποικιλότητα, παρέχουν 
τη δυνατότητα στα Κράτη Μέλη να συνεργάζονται, με κοινό 
απαιτητικό νομοθετικό πλαίσιο, για την προστασία των 
πολυτιμότερων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης, σε ολόκληρη 
την περιοχή φυσικής εξάπλωσής τους εντός της ΕΕ. Και οι δύο 
οδηγίες απαιτούν από τα Κράτη Μέλη να ορίσουν συγκεκριμένες 
χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες συγκροτούν το δίκτυο 
Natura 2000. Στόχος του δικτύου Natura 2000 είναι να εξασφαλίσει 
την μακροπρόθεσμη επιβίωση των πλέον απειλούμενων ειδών και 
οικοτόπων της Ευρώπης. Άλλες διατάξεις των οδηγιών αφορούν 
σ΄ ένα αυστηρό σύστημα για την προστασία των ειδών καθώς και 
συστήματα παρακολούθησης και υποβολής αναφορών.

Οι εκβολές ποταμών και οι παράκτιες ζώνες αποτελούνται από 
μεγάλο αριθμό τύπων οικοτόπων, οι περισσότεροι από του 
οποίους είναι προστατευόμενοι δυνάμει των Οδηγιών για τα 
Πτηνά και τους Οικοτόπους. Η νομοθεσία στης ΕΕ για τη φύση 
δεν εμποδίζει τις αναπτυξιακές δράσεις μέσα και γύρω από τις 
περιοχές Natura 2000. Το Άρθρο 6 της Οδηγίας των Οικοτόπων 
διαδραματίζει ζωτικό ρόλο για την διαχείριση και την αειφορική 
χρήση των περιοχών που απαρτίζουν το δίκτυο Natura 2000. 
Παρέχει σειρά διαδικαστικών εγγυήσεων για να διασφαλιστεί 
ότι η οικονομική ανάπτυξη συμβαδίζει με την προστασία της 
φύσης. Απαιτεί κάθε σχέδιο ή έργο, το οποίο είναι πιθανό να έχει 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε μία ή περισσότερες περιοχές 
Natura 2000, να υποβάλλεται σε Δέουσα Εκτίμηση (ΔΕ) σύμφωνα 
με το άρθρο 6(3) προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις 
του σχεδίου ή του έργου στην περιοχή (-ές). 

Οι ακόλουθες περιβαλλοντικές οδηγίες της ΕΕ σχετίζονται επίσης με 
την ανάπτυξη σχεδίων και έργων σε εκβολές και παράκτιες ζώνες:
•	 Η Οδηγία για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) 
- 2001/42/EC - σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων.
•	 Η Οδηγία για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) - 2014/52/EU -  σχετικά με την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
στο περιβάλλον. 
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Θέματα ενδιαφέροντος 

Πιέσεις σε εκβολές ποταμών και παράκτιες ζώνες 
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες στις εκβολές ποταμών και 
τις παράκτιες περιοχές είναι ποικίλες και περιλαμβάνουν από 
δραστηριότητες αστικής ανάπτυξης, ναυσιπλοΐα ή βυθοκόρηση 
έως αγροτικές και βιομηχανικές δραστηριότητες ή υδροληψία. 
Οι δραστηριότητες αυτές μεμονωμένα ή σε συνδυασμό είναι 
δυνατόν να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στους 
στόχους διατήρησης της φύσης των περιοχών. Στη συνέχεια 
περιγράφονται οι επιπτώσεις που συνδέονται µε τις πλωτές 
οδούς και τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τους λιµένες.
•	 Εργασίες βυθοκόρησης: εργασίες κύριας βυθοκόρησης 
για την κατασκευή, εκβάθυνση ή επέκταση λιμένων, λεκανών, 
καναλιών και μαρίνων προκειμένου να εξυπηρετούν μεγαλύτερα 
πλοία, βυθοκορήσεις για τη συντήρηση υφιστάμενων πλωτών 
οδών, λιμένων και καναλιών και η απομάκρυνση των υλικών 
βυθοκόρησης επηρεάζουν το υδροδυναμικό καθεστώς και τη 
γεωμορφολογία των εκβολών. Αυτό μπορεί να τροποποιήσει την 
ισορροπία και τη ροη των ιζημάτων και την τοπική κατανομή 
των ενδιαιτημάτων που συνθέτουν τα εκβολικά και παράκτια 
οικοσυστήματα (π.χ. λασπότοποι ή αμμοσύρτεις). Οι εργασίες 
κύριας βυθοκόρησης μπορούν να ανατρέψουν την τάση 
πρόσχωσης και να επηρεάσουν την κατάσταση ισορροπίας 
των εκβολών, επειδή η εκβάθυνση των εκβολών ενδέχεται να 
επιτρέψει την ακόμη μεγαλύτερη σφηνοειδή εισβολή αλμυρών 
υδάτων στα ανάντη, να αυξήσει τη δράση των κυμάτων στην 

ακτογραμμή, να αλλάξει το εύρος της παλίρροιας και των 
παλιρροϊκών ρευμάτων καθώς και το φορτίο των αιωρούμενων 
ιζημάτων και την ιζηματοποίηση. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις 
όπου τα υλικά βυθοκόρησης μπορούν να αξιοποιηθούν π.χ. για 
την αύξηση των ιζημάτων σε παραλίες, αν και απαιτείται προσοχή 
για να αποφευχθεί η κάλυψη σημαντικών υποπαλιρροιακών 
κοινοτήτων. Αυτό αποδεικνύει την ανάγκη προσεκτικής 
εκτίμησης των υδροδυναμικών επιπτώσεων στις εκβολές και 
τα παράκτια ύδατα. Ο προσεκτικός σχεδιασμός των εργασιών 
βυθοκόρησης και της απομάκρυνσης των υλικών αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος των συστημάτων διαχείρισης ιζημάτων. 
•	 Δραστηριότητες συντήρησης: η αντικατάσταση ή η εγκατάστα- 
ση σημάτων, στύλων και φανών ναυσιπλοΐας, τα συστήματα 
διαχείρισης κυκλοφορίας και πρόσδεσης σκαφών, η επέκταση 
νεωλκείων και αποβάθρων, καθώς και η συντήρηση θαλάσσιων 
αναχωμάτων, τα αντιπλημμυρικά έργα και οι κυματοθραύστες 
ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στους στόχους διατήρη- 
σης προστατευόμενων εκβολών ποταμών και παράκτιων ζωνών.
•	 Ανάκτηση θαλάσσιων εκτάσεων για λιμένες και χρήσεις γης:  
η δημιουργία νέας υποδομής (τερματικοί σταθμοί, σιδηροτρο-
χιές, σωληνώσεις, οδοποιία, νέες βιομηχανίες κ.α.) για την εξυπη- 
ρέτηση των λιμένων μπορεί να επηρεάσει τις γειτονικές περιοχές  
Natura 2000. Σε ορισμένες περιοχές, λόγω της έλλειψης 
διαθέσιμου χώρου, μπορεί να απαιτηθεί ανάκτηση εκτάσεων για 
λιμενική χρήση, η οποία με τη σειρά της θα απαιτήσει πρόγραμμα 
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μέτρων αντιστάθμισης. 
•	 Δραστηριότητες εμπορικής ναυτιλίας: εντός λιμένων, 
αφορούν σε δραστηριότητες λειτουργίας και κίνησης σκαφών 
και διαχείρισης των φορτίων. Η διέλευση σκαφών από εκβολές 
ποταμών και παράκτια ύδατα μπορεί δυνητικά να επηρεάσει 
τα χαρακτηριστικά των οικοτόπων τόσο λόγω της δημιουργίας 
κυμάτων όσο και της θολότητας που προκαλείται από την 
κίνηση της προπέλας στη στήλη του νερού. Οι επιπτώσεις 
από την κίνηση των σκαφών μπορεί να είναι επιβλαβείς, 
π.χ. διαπαλιρροϊκή διάβρωση εκβολών ή/και επιστροφή 
των ιζημάτων σε αιωρούμενη κατάσταση, ή επωφελείς π.χ. 
οξυγόνωση της στήλης του νερού. Ο Θόρυβος (πάνω και μέσα 
στο νερό) που συνδέεται με τη ναυτιλία μπορεί να διαταράξει την 
προστατευόμενη θαλάσσια πανίδα. Η διακίνηση ξηρών φορτίων 
χύδην μπορεί να προκαλέσει εκπομπές σκόνης και αέριων ρύπων 
και τα ερματικά ύδατα μπορούν να οδηγήσουν στην εισαγωγή 
ξενικών ειδών. Ο χειρισμός υγρών φορτίων ενδέχεται να απαιτεί 
εκφόρτωση μέσω αγωγών παρέχοντας ενδεχόμενο κίνδυνο 
διαρροών, εκπομπών και εκχύσεων. Τέλος, η κίνηση σκαφών 
ενέχει κίνδυνο καταστροφών. 
•	 Βιομηχανικά συγκροτήματα: σε λιμενικές περιοχές τα βιομηχα- 
νικά συγκροτήματα περιλαμβάνουν διυλιστήρια, σταθμούς 
παραγωγής ενέργειας, κόμβους ξηρών και υγρών χύδην φορτίων 
και σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων, λειτουργία βιομηχανικών 
και ναυτιλιακών επιχειρήσεων και μεταφορές, το καθένα εκ 
των οποίων έχει τις δικές του περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι 
σωρευτικές επιπτώσεις τους μπορεί να οδηγήσουν σε αρνητικές 
οικολογικές επιπτώσεις στους γειτονικούς τόπους Natura 2000.

Κλιματική αλλαγή 
Οι παράκτιες ζώνες συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον 
ευάλωτων περιοχών στην κλιματική αλλαγή επειδή είναι 
ευάλωτες στην άνοδο του επιπέδου της θάλασσας σε συνδυασμό 
με τον αυξημένο κίνδυνο καταιγίδων, έντονων βροχοπτώσεων 
και πλημμυρών που προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στις 
δομημένες περιοχές και τις υποδομές. Τα αντιπλημμυρικά 
μέτρα όπως η κατασκευή αναχωμάτων, τα εγγειοβελτιωτικά 
και άλλα έργα προστασίας από τη θάλασσα ενδέχεται να έχουν 
ως αποτέλεσμα το φαινόμενο της «παράκτιας συρρίκνωσης» 
εξαιτίας του οποίου όλο και λιγότερος χώρος είναι διαθέσιμος 
στις φυσικές παράκτιες διαδικασίες για την αντιμετώπιση των 
διαβρωτικών δυνάμεων ή την προσαρμογή σε μεταβολές όπως 
η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Η «παράκτια συρρίκνωση» 
εμφανίζεται κυρίως σε περιοχές χαμηλού υψόμετρου ή σε 
διαπαλιρροϊκές περιοχές, οι οποίες θα προσαρμόζονταν φυσικά 
στις μεταβολές της στάθμης της θάλασσας, τις καταιγίδες και 
τις παλίρροιες, αλλά αυτό εμποδίζεται λόγω των τεχνητών 
κατασκευών. Καινοτόμα μέτρα πρόληψης της παράκτιας 
συρρίκνωσης πρέπει να ληφθούν σε εκβολές και παράκτιες ζώνες.

Η κλιματική αλλαγή θα πλήξει σοβαρά το φυσικό περιβάλλον 
της Ευρώπης και σχεδόν όλους τους τομείς της κοινωνίας και της 
οικονομίας. Η προστατευτική ικανότητα των κυματοθραυστών 
και των κρηπιδότοιχων θα μειωθεί λόγω της ανόδου της στάθμης 
της θάλασσας και οι περίοδοι μειωμένων βροχοπτώσεων 
στις λεκάνες απορροής των ποταμών μπορεί να οδηγήσουν 
σε μειωμένες απορροές γλυκού νερού και αυξημένο ρυθμό 
ιζηματοποίησης στις εκβολές των ποταμών. 
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Κυριότερες συστάσεις

Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν συστάσεις και στοιχεία 
καλής πρακτικής που αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

Στόχοι διατήρησης σε δυναμικά περιβάλλοντα
Ο καθορισμός στόχων διατήρησης για τις εκβολές των ποταμών 
και τις παράκτιες ζώνες που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 
2000 αποτελεί πραγματική πρόκληση καθώς οι εν λόγω περιοχές 
είναι εξαιρετικά πολύπλοκα και δυναμικά οικοσυστήματα. 
Πριν από τον καθορισμό στόχων διατήρησης είναι σημαντικό 
να κατανοηθεί ο τρόπος λειτουργίας αυτών των πολύπλοκων 
οικοσυστημάτων, πως εξελίσσονται «μορφολογικά» και πως 
μπορούν να επηρεαστούν από τις ανθρωπογενείς πιέσεις και 
την κλιματική αλλαγή. Οι φυσικές διεργασίες και η μορφολογική 
εξέλιξη των συγκεκριμένων εκβολών και των παράκτιων ζωνών 
πρέπει να διερευνώνται λεπτομερώς. Οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να συγκεντρώσουν τις βέλτιστες διαθέσιμες και αξιόπιστες 
επιστημονικές γνώσεις και να τις χρησιμοποιήσουν ως βάση για 
τη θέσπιση στόχων διατήρησης της φύσης στα οικοσυστήματα 
αυτά. Οι στόχοι και τα μέτρα διατήρησης πρέπει να βασίζονται 

στην εκτίμηση της τοπικής κατάστασης διατήρησης των 
προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών και τη σχετική σημασία 
του τόπου για τη συνοχή του δικτύου Natura 2000 και για τη 
διαφύλαξη ή επαναφορά σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης 
των εν λόγω ενδιαιτημάτων ειδών. Πρέπει να ζητείται η γνώμη 
των υπεύθυνων αρχών για τους λιμένες και τις πλωτές οδούς στα 
αρχικά στάδια της κατάρτισης και εφαρμογής μέτρων διατήρησης 
για τους τόπους Natura 2000 που γειτνιάζουν με λιμένες ή 
συνδέονται με προσβάσεις ναυσιπλοΐας. Οι στόχοι διατήρησης 
δεν πρέπει να είναι στατικοί. Αντίθετα, πρέπει να προσαρμόζονται 
στην πραγματική εξέλιξη της κατάστασης διατήρησης των 
ειδών και των οικοτόπων και στη εξέλιξη άλλων οικολογικών 
παραγόντων σε ένα πολύπλοκο και δυναμικό περιβάλλον.

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός 
Η κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων για τους τόπους Natura 
2000 συστήνεται αλλά δεν είναι υποχρεωτική βάσει της Οδηγία 
των Οικοτόπων. Ωστόσο, τα σχέδια διαχείρισης δίνουν την 
ευκαιρία συγκερασμού της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και 
των θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια και την πρόσβαση, με 
τους στόχους διατήρησης της φύσης. 

Ο χωροταξικός σχεδιασμός και η ολοκληρωμένη διαχείριση 
μπορούν να συμβάλλουν στην εφαρμογή μέτρων διατήρησης 
στους τόπους και στην επίτευξη μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου 
για την ανάπτυξη λιμενικών έργων. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός 
είναι το μέσο εντοπισμού συνεργιών και συμπληρωματικότητας. 
Παρέχει το εργαλείο για την προώθηση της κοινωνικής ευθύνης 
και της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει να συμβάλλει στην αποφυγή 
παραδόξων, συγκρούσεων και τελικά στον ανταγωνισμό για τη 
χρήση του χώρου. Ο Ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός, 
ο οποίος έχει υποβληθεί σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση 
πρέπει να εφαρμόζεται κατά το δυνατόν, για την πρόβλεψη των 
δυσκολιών και των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
την αντιμετώπιση δυνητικών συγκρούσεων και καθυστερήσεων 
στην υλοποίηση των έργων. Ο χωροταξικός σχεδιασμός πρέπει να 
κάνει σαφή διάκριση μεταξύ στρατηγικού επιπέδου και επιπέδου 
έργου. Οι αξιολογήσεις σε στρατηγικό επίπεδο μπορούν να είναι 
απλουστευμένες αποφεύγοντας την εξέταση λεπτομερειών που 
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Κατευθυντήριες γραμμές για διαχειριστι-
κά σχέδια για τους τόπους Natura 2000
Για τους τόπους Natura 2000 πρέπει να καταρτιστούν 
ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης και ειδικότερα για 
τους τόπους που βρίσκονται κοντά σε λιμάνια ή άλλες 
βιομηχανικές δραστηριότητες.

Οι αρχές των λιμένων και των πλωτών οδών πρέπει 
να συμμετέχουν ενεργά στην κατάρτιση των σχεδίων 
διαχείρισης των τόπων Natura 2000 που γειτνιάζουν με 
λιμένες ή συνδέονται με πλωτές οδούς.

Τα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης λιμένων, τα σχέδια 
διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών βάσει της ΟΠΝ 
και τα διαχειριστικά σχέδια των τόπων Natura 2000 πρέπει 
συντονίζονται και όπου είναι δυνατόν να εκπονούνται από 
κοινού προκειμένου να επωφελούνται πλήρως από πιθανές 
win-win καταστάσεις. 

Οι τακτικές εργασίες συντήρησης για τη διευκόλυνση της 
λειτουργίας των λιμένων και της ναυσιπλοΐας πρέπει να 
ενσωματώνονται στα σχέδια διαχείρισης και να σχεδιάζονται 
έτσι ώστε να μην είναι επιζήμιες για στους στόχους 
διατήρησης του τόπου. 

να αποτελούν μέρος σχεδίων βιώσιμης βυθοκόρησης και 
διαχείρισης ιζημάτων. 
•	 Οι εργασίες συντήρησης μέσα ή κοντά σε τόπους Natura 
2000 πρέπει να σχεδιάζονται ειδικά για κάθε εκβολή ποταμού 
ή παράκτια ζώνη και να υποστηρίζονται από ένα σύστημα 
παρακολούθησης που να επιτρέπει τον εντοπισμό και την 
έγκαιρη διόρθωση των απρόβλεπτων δυσμενών επιπτώσεων 
στους στόχους διατήρησης. 
•	 Προκειμένου να αντιμετωπιστούν μη αναμενόμενες επιπτώσεις 
ενός σχεδίου ή έργου ή όταν τα μέτρα αντιμετώπισης ή τα 
αντισταθμιστικά μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά, απαιτείται η 
εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος για την παρακολούθηση 
των πραγματικών επιπτώσεων και η υιοθέτηση κατάλληλων 
μέτρων αντιμετώπισης και αντισταθμιστικών μέτρων.

συνδέονται με έργα. Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές 
που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 
πρέπει να συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες για τον χωροταξικό 
σχεδιασμό αρχές. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμπεριλαμβανομένων 
των λιμενικών αρχών, των υπεύθυνων αρχών για τις πλωτές οδούς 
και τους τερματικούς σταθμούς, των περιβαλλοντικών ΜΚΟ και 
άλλων δημόσιων αρχών, πρέπει να συμμετέχουν από την αρχική 
φάση του σχεδιασμού με στόχο τον συμβιβασμό των κοινωνικών 
και οικονομικών συμφερόντων με τους στόχους διατήρησης 
των περιοχών Natura 2000. Οι σωρευτικές επιπτώσεις των έργων 
πρέπει να αναγνωρίζονται και να αξιολογούνται ήδη κατά την 
εκπόνηση του χωροταξικού σχεδίου.

Ανάπτυξη έργων και εργασίες συντήρησης
Ο σχεδιασμός έργων και σχεδίων πρέπει να στηρίζεται πάντα 
σε αμοιβαία επωφελείς στρατηγικές με σκοπό την επίτευξη 
αμφότερων των στόχων διατήρησης των τόπων Natura 2000 
και των κοινωνικοοικονομικών στόχων, σύμφωνα με την αρχή 
«συνεργασία με τη φύση».
•	 Τα μέτρα πρόληψης και αποτροπής των επιπτώσεων είναι 
προτιμότερα από τα αντισταθμιστικά μέτρα.
•	 Προκαταρκτική αξιολόγηση για την εκτίμηση των πιθανών 
επιπτώσεων σχεδίων και έργων σε τόπους Natura 2000 πρέπει 
πάντα να προβλέπεται. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου 
να αποφασιστεί εάν ένα σχέδιο ή έργο είναι πιθανό να έχει 
σημαντικές επιπτώσεις σε έναν τόπο Natura 2000 και αν 
απαιτείται «Δέουσα εκτίμηση» κατά την έννοια του Άρθρου 6(3) 
της Οδηγίας των Οικοτόπων.
•	 Ενδελεχής και έγκαιρη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 
συστήνεται πάντα προκειμένου να αποφεύγεται η εμφάνιση 
αντιρρήσεων κατά το στάδιο της αδειοδότησης του έργου.
•	 Ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για τις διατάξεις του Άρθρου 
6.3 είναι διαθέσιμες διαδικτυακά, καθώς και άλλες σχετικά με τις 
διατάξεις του Άρθρου 6.4 της Οδηγίας των Οικοτόπων, οι οποίες 
πρέπει να εφαρμόζονται όταν επιβλαβή αναπτυξιακά έργα 
πρόκειται να υλοποιηθούν, λόγω απουσίας εναλλακτικών λύσεων, 
και όταν απαιτούνται αντισταθμιστικά μέτρα για την πλήρη 
αντιστάθμιση της απώλειας ή της ζημιάς σε έναν τόπο.
•	 Η συντήρηση των λιμένων και των οδών ναυσιπλοΐας πρέπει 
να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων 
διαχείρισης ολόκληρης της πλωτής οδού ή του τόπου Natura 
2000 που επηρεάζεται. Οι εργασίες κύριας βυθοκόρησης πρέπει 



Για περισσότερο διάβασμα
ΕΕ Έγγραφο Κατευθύνσεων “Εφαρμογή των Οδηγιών για τα 
Πτηνά και τους Οικοτόπους στις εκβολές ποταμών και παράκτιες 
ζώνες”: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm 

Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διαδικασία της Δέουσας 
Εκτίμησης και τις διατάξεις των Άρθρων 6(3) και (4) της Οδηγίας 
των Οικοτόπων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής 
για το Natura 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/management/guidance_en.htm

Συχνές ερωτήσεις για το δίκτυο Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_el.htm

Εργασίες για τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των ΟΠΥ, ΟΠΘΣ 
και των Οδηγιών για τους Οικοτόπους και τα Πτηνά (στα αγγλικά): 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/Compilation%20WFD%20MSFD%20HBD.pdf

Σύνοψη των κυριότερων διατάξεων των Οδηγιών Πλαίσιο για 
τα Νερά και τη Θαλάσσια Στρατηγική και των Οδηγιών για 
τα Πτηνά, τους Οικοτόπους και τις Πλημμύρες, (στα αγγλικά): 
https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/
cce60733-c81e-11e6-a6db-01aa75ed71a1

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