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Σχετικά με το παρόν φυλλάδιο 

Οι Εσωτερικές Πλωτές Οδοί (ΕΠΟ) θεωρούνται ως ένας ασφαλής, 
ενεργειακά αποδοτικός και σχετικά φιλικός προς το περιβάλλον 
τρόπος μεταφοράς. Η ΕΕ έχει ήδη αναγνωρίσει τις μεγάλες 
προοπτικές των ΕΠΟ καθώς και τον σημαντικό ρόλο τους στο 
συνολικό σύστημα μεταφορών.

Όπως όλες οι άλλες χρήσεις των ποταμών, η ανάπτυξη και 
διαχείριση των εσωτερικών πλωτών οδών λειτουργεί εντός του 
πλαισίου της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία 
περιλαμβάνει τις οδηγίες για τα Πουλιά και τους Οικοτόπους (οι 
αποκαλούμενες «Οδηγίες για τη Φύση») καθώς και την Οδηγία 
Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ). Το παρόν φυλλάδιο αποτελεί 
περίληψη του εγγράφου καθοδήγησης για τις εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές και την εφαρμογή των δύο Οδηγιών για τη Φύση το 
οποίο εκπονήθηκε από κοινού από τις Υπηρεσίες της ΕΕ για το 
περιβάλλον και τις μεταφορές το 2012. 

Το έγγραφο καθοδήγησης εκπονήθηκε προκειμένου να παρέχει 
οδηγίες έτσι ώστε οι δράσεις ανάπτυξης και διαχείρισης των 
εσωτερικών πλωτών μεταφορών να είναι συμβατές με την 
περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ και ειδικότερα με τη νομοθεσία 
για τη φύση. Μπορεί να φανεί χρήσιμο στις αρμόδιες αρχές, τους 
φορείς των έργων, για τους συμβούλους εκπόνησης ΜΠΕ και 
τους διαχειριστές των τόπων Natura 2000. Το πλήρες κείμενο του 
εγγράφου είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

https://europa.eu/european-union/_redirect_el
https://europa.eu/european-union/contact_el
https://europa.eu/european-union/index_el
https://publications.europa.eu/el/publications
https://europa.eu/european-union/contact_el
http://data.europa.eu/euodp/el
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Το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής 

Οι εσωτερικές πλωτές οδοί παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
μεταφορά εμπορευμάτων σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Κάθε 
χρόνο περισσότεροι από 500 εκατομμύρια τόνοι εμπορευμάτων 
μεταφέρονται με τον τρόπο αυτό. Μέσω ενός δικτύου πλωτών 
οδών μήκους μεγαλύτερου των 40,000 χλμ , η εσωτερική 
ναυσιπλοΐα συνδέει βιομηχανικά και εμπορικά κέντρα και παρέχει 
ζωτικής σημασίας πρόσβαση στη θάλασσα.

Βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τις μεταφορές 
αποτελεί το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΔΜ) το οποίο 
θεσπίστηκε για τη δημιουργία ενός πολυτροπικού δικτύου στο 
οποίο περιλαμβάνονται τα χερσαία (συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών), θαλάσσια και αεροπορικά δίκτυα 
μεταφοράς σε όλη την επικράτεια την Ένωσης. Ο Κανονισμός των 
ΔΔΜ θέσπισε τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), 
διαθέτοντας προϋπολογισμό ύψους 32 δις Ευρώ για τις μεταφορές. 

Στο Άρθρο 8 του Κανονισμού των ΔΔΜ ορίζεται ότι κατά τον 
σχεδιασμό και υλοποίηση των έργων πρέπει να αξιολογούνται 
οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις είτε με τη διαδικασία της 
περιβαλλοντικής εκτίμησης ή με εκείνη της Δέουσας Εκτίμησης 
σύμφωνα με τις Οδηγίες για τα Πουλιά και του Οικοτόπους. 

Γενικός στόχος των δύο Οδηγιών για τη Φύση είναι η διατήρηση 
των πιο σημαντικών και απειλούμενων ευρωπαϊκών ειδών και 
οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εξαρτώνται 
από τα ποτάμια. Στο επίκεντρο των δύο Οδηγιών για τη Φύση 
βρίσκεται το δίκτυο Natura 2000, με το οποίο προστατεύονται οι 
τόποι στους οποίους απαντώνται τα είδη και οι τύποι οικοτόπων 
που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα. Η ΟΠΥ, από την άλλη 
πλευρά, στοχεύει στην επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης 
των υδάτων της ΕΕ, όσον αφορά στα βιολογικά, τα υδρολογικά και 
τα χημικά χαρακτηριστικά τους. Στόχος αυτής της νομοθεσία δεν 
είναι η παρεμπόδιση νέων σχεδίων ή έργων αλλά η απαίτηση τα 
νέα αναπτυξιακά έργα να υλοποιούνται με τρόπο που διαφυλάσσει 
την βιοποικιλότητα και τους υδατικούς πόρους της ΕΕ. 

Ευρωπαϊκά ποτάμια σημαντικός πόρος 

Στην ΕΕ υπάρχουν περίπου 50 μεγάλοι ποταμοί, από τους 
οποίους 20 έχουν λεκάνη απορροής μεγαλύτερη των 50,000 
χλμ². Καθένας απ΄ αυτούς επίσης στηρίζει ένα σημαντικό 
δίκτυο παραποτάμων. Τα ποτάμια αποτελούν σημαντικό πολύ-
λειτουργικό πόρο για την οικονομία και κοινωνική ευημερία της 
Ευρώπης, υπηρετώντας πολλούς διαφορετικούς τομείς. 

Τα υγιή ποτάμια οικοσυστήματα παρέχουν πολλά σημαντικά 
αγαθά και υπηρεσίες. Αποτελούν σημαντικές πηγές γλυκού νερού 
και δρουν ως κέντρα καθαρισμού, απομακρύνοντας την περίσσεια 
θρεπτικών συστατικών και ρύπων από το υδάτινο σώμα και την 
λεκάνη απορροής. Εμποδίζουν τη διάβρωση, συγκρατούν το χώμα, 
τα θρεπτικά, τα ιζήματα και αποτελούν ζωτικής σημασίας φυσική 
ζώνη ανάσχεσης των πλημμυρών. Τα υγιή φυσικά ποτάμια και οι 
συνδεόμενες με αυτά ζώνες πλημμυρών φιλοξενούν ιδιαίτερα 
πλούσια βιοποικιλότητα, παρέχοντας σημαντικούς οικοτόπους 
για μεγάλο αριθμό ειδών της Ευρωπαϊκής χλωρίδας και πανίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ιδιαίτερα απειλούμενων ειδών που 
περιλαμβάνονται στις Οδηγίες για τα Πουλιά και τους Οικοτόπους. 

Συνολικά τα λιμναία και τα ποτάμια οικοσυστήματα καλύπτουν 
περίπου το 4% της έκτασης του δικτύου Natura 2000 (EEA, 
2010). Έχουν χαρακτηριστεί ως τόποι Natura 2000 λόγω της 
παρουσίας τύπων οικοτόπων και ειδών των εσωτερικών 
υδάτων των καταλόγων των δύο Οδηγιών για τη Φύση. Σε 
αυτά περιλαμβάνονται «ευρέως γνωστά είδη» όπως ο σολομός 
Ατλαντικού (Salmo salar), η βίδρα (Lutra lutra) ή η αλκυόνη (Alcedo 
atthis), καθώς και λιγότερο γνωστά είδη όπως η καραβίδα των 
γλυκών νερών (Austropotamobius pallipes), το δίθυρο (Unio crassus) 
ή η Στικτή νεροχελώνα (Emys orbicularis). Επίσης περιλαμβάνονται 
κάποιοι απειλούμενοι τύποι οκοτόπων των υδάτινων ρευμάτων 
και των γειτονικών περιοχών όπως τα παρόχθια και τα αλλουβιακά 
δάση, υγρά λιβάδια, υγροί λειμώνες και βάλτοι.

Οι πολλαπλές χρήσεις των Ευρωπαϊκών ποταμών έχει ασκήσει τα 
τελευταία 150 χρόνια τεράστια πίεση σε αυτούς τους πολύτιμους 
φυσικού πόρους, με αποτέλεσμα πολύ λίγα τμήματα της πεδινής 
κοίτης των ποταμών να βρίσκονται σε φυσική ή κοντά στη 
φυσική τους κατάσταση. Η ανάπτυξη των πόλεων, η προστασία 
από πλημμύρες, η παραγωγή ενέργειας συμπεριλαμβανομένης 
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της υδροηλεκτρικής ενέργειας, η εσωτερική ναυσιπλοΐα, η 
ευθυγράμμιση της κοίτης ποταμών και η αποστράγγιση για 
γεωργική χρήση επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την υδρομορφο-
λογική κατάσταση των υδάτινων σωμάτων. Η πιο πρόσφατη 
αξιολόγηση της κατάστασης των ποταμών στην Ευρώπη κατέλη-
ξε στο συμπέρασμα ότι περίπου το 40% των υδάτινων αυτών 
σωμάτων στην Ευρώπη βρίσκονται σε πολύ φτωχή κατάσταση. 

Τα ποτάμια αντιμετωπίζουν επίσης νέες απειλές όπως η κλιματική 
αλλαγή και η εισβολή ξενικών ειδών. Υπάρχουν αυξανόμενες 
ενδείξεις ότι η κλιματική αλλαγή – με αλλαγές όπως οι περίοδοι 
χιονοκάλυψης, η περιοδικότητα των ποτάμιων πλημμυρών, 
η θερμική στρωμάτωση, η διαθεσιμότητα θρεπτικών και η 
διάρκεια της αυξητικής περιόδου θα επηρεάσουν τη σύνθεση 
των ειδών και τη δομή της τροφικής αλυσίδας των ποτάμιων 
οικοσυστημάτων. Θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε μεγάλες 
αλλαγές στην δίαιτα των ποτάμιων απορροών. 

Σύμφωνα με την έκθεση του 2015 για την «Κατάσταση της Φύσης 
στην ΕΕ» τα ψάρια και οι οικότοποι των εσωτερικών υδάτων απαι 
τούν ιδιαίτερη προσοχή, με το 75% των οικοτόπων να βρίσκονται 
σε μη ικανοποιητική -ανεπαρκή κατάσταση διατήρησης και πολλά 
είδη που συνδέονται με τους οικοτόπους εσωτερικών υδάτων, 
όπως τα μεταναστευτικά είδη ψαριών, να παρουσιάζουν μείωση 
σε ανησυχητικό βαθμό. Οι σημαντικές πιέσεις από την γεωργία 
και οι συνεχείς αλλαγές των υδρολογικών συνθηκών πρέπει να 
αντιμετωπιστούν προκειμένου να ανατραπούν οι τάσεις αυτές. 

Οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει ένα 
έργο εσωτερικών πλωτών οδών στους προστατευόμενους από 
τις Οδηγίες προστασίας της Φύσης της ΕΕ οικοτόπους και τα είδη 
περιλαμβάνουν: 

•	 Απώλεια, υποβάθμιση και κατακερματισμό οικοτόπων: π.χ. 
άμεση φυσική καταστροφή οικοτόπων, διακοπή των φυσικών 
γεωμορφολογικών διεργασιών, απόθεσης ιζήματος και κύκλων 
θρεπτικών, περιορισμός των φυσικών διακυμάνσεων της 
στάθμης του νερού, των εποχιακών πλημμυρών και διευθέτηση 
της κοίτης ποταμών.
•	 Όχληση και εκτόπιση ειδών: θόρυβος, θολερότητα νερών, 
ρύπανση, ανθρώπινη παρουσία, απόθεση ιζήματος ή τακτικές 
κινήσεις (π.χ. δημιουργία κυματισμού και περιδινήσεων από τις 
προπέλες σκαφών). 
•	 Φραγμοί στη μετανάστευση και διασπορά: π.χ. φράγματα 
και αναχώματα που δημιουργούν φυσικά εμπόδια στην 
μετανάστευση της ιχθυοπανίδας, τεχνητά κανάλια που μπορεί 
να λειτουργούν ως φραγμοί στη μετακίνηση ειδών μέσω του 
κατακερματισμού χερσαίων βιοτόπων.
•	 Ρύπανση : π.χ. από απόβλητα πλοίων, σεντινόνερα ή πολύ 
σπάνια, ατυχήματα με πετρελαιοκηλίδες.

Παρόλα αυτά η εμπειρία έχει δείξει ότι οι σύγχρονες μέθοδοι 
ανάπτυξης εσωτερικών πλωτών οδών μπορούν να παίξουν 
σημαντικό ρόλο όχι μόνο για τον μετριασμό των δυνητικών 
αρνητικών επιπτώσεων νέων έργων αλλά και για να βοηθήσουν 
ενεργά στη βελτίωση της οικολογίας και των φυσικών 
λειτουργιών τέτοιων ποταμών, με τρόπο που να ευνοεί τόσο τα 
ποτάμια οικοσυστήματα όσο και τους χρήστες των ποταμών, 
συμπεριλαμβανόμενων των μεταφορών εσωτερικής ναυσιπλοΐας. 
Με βάση αυτές τις νέες μεθόδους, μπορούν να σχεδιάζονται 
έργα που λαμβάνουν υπόψη τις κύριες φυσικές λειτουργίες των 
ποτάμιων συστημάτων και όπου είναι δυνατό να διατηρούν ή να 
αποκαθιστούν αυτές τις βασικές λειτουργίες. 
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Η σημασία του ολοκληρωμένου σχεδιασμού

Όλο και περισσότεροι υπεύθυνοι σχεδιασμού υποδομών, 
υιοθετούν σήμερα μια νέα προσέγγιση στην μελέτη και στον 
σχεδιασμό έργων, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μια πιο 
ολιστική και ολοκληρωμένη σχεδιαστική προσέγγιση, που συχνά 
συμβιβάζει τα αντικρουόμενα συμφέροντα. Η προσέγγιση αυτή 
λαμβάνει υπόψη εξαρχής κατά τον σχεδιασμό τις απαιτήσεις 
των υποδομών και της οικολογίας, μαζί με τις άλλες χρήσεις 
των ποταμών, και τις επεξεργάζεται από το στάδιο του αρχικού 
σχεδιασμού του έργου. Επίσης προωθεί μια πιο διαδραστική και 
διαφανή διαδικασία σχεδιασμού που ενθαρρύνει την ενεργή 
υποστήριξη και συμβολή επιστημόνων οικολογίας και άλλων 
εμπλεκόμενων φορέων από τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού. 

Αν και είναι αληθές ότι η προετοιμασία και υλοποίηση μιας 
τέτοιας ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμού μπορεί 
να απαιτήσει σημαντικότερη αρχική επένδυση, υπάρχουν 
αυξανόμενα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτού του τύπου η 
προσέγγιση, σχεδόν πάντοτε οδηγεί σε σημαντικά οφέλη, που 
υπερκαλύπτουν το αυξημένο αρχικό κόστος της επένδυσης.

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός μπορεί μακροπρόθεσμα να 
συμφέρει οικονομικά, να οδηγεί σε πιο ολιστικές λύσεις που να 
εξυπηρετούν ταυτόχρονα πολλαπλούς τομείς ενδιαφέροντος 
και απαιτήσεις, να βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ των 
διαφορετικών τομέων και να προωθεί την ανάπτυξη νέων, 
δημιουργικών και καινοτόμων λύσεων, που δεν θα είχαν 
διερευνηθεί στο πλαίσιο μιας πιο κλασικής μονοδιάστατης 
προσέγγισης στον σχεδιασμό του έργου, ενώ παράλληλα 
συμβάλει στη βελτιωμένη εικόνα του έργου για το ευρύ κοινό και 
τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς. 

Για τους λόγους αυτούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει με 
έμφαση την χρήση της ολοκληρωμένης προσέγγισης κατά τον 
σχεδιασμό έργων εσωτερικών πλωτών οδών, ιδίως όταν αυτά 
αιτούνται συγχρηματοδότησης από προγράμματα της ΕΕ, όπως 
το ΔΔΜ, τα Διαρθρωτικά Ταμεία ή το Ταμείο Συνοχής και από το 
2014, η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». 

Καλή πρακτική: Ζωντανός Ρήνος

Ο ποταμός Ρήνος αποτελεί την μεγαλύτερη εσωτερική πλωτή 
οδό της Ευρώπης και ταυτόχρονα ένα εξαιρετικό ποτάμιο 
βιότοπο που συνδέει ποτάμια και υγροτοπικά οικοσυστήματα 
από τις Άλπεις ως την Βόρεια Θάλασσα. Υπάρχουν περίπου 
200 τόποι Natura 2000 κατά μήκος του ποταμού Ρήνου. Οι 
μεγάλης κλίμακας απώλειες στη φυσική γεωμορφολογία και στις 
δυναμικές διεργασίες του ποτάμιου οικοσυστήματος, οδήγησαν 
στην υλοποίηση δύο διαδοχικών προγραμμάτων προστασίας 
από ΜΚΟ (2003-2010) για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων 
βιοτόπων κατά μήκος της ποτάμιας οδού του Ρήνου. Τα 
προγράμματα υλοποιήθηκαν από την Γερμανική ΜΚΟ NABU 
(BirdLife), με την ονομασία «Ζωντανός Ρήνος – Ο ποταμός των 
χιλίων νησιών» και με διαδοχικά βήματα, μέσω της οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης και της προώθησης εντατικής συνεργασίας μεταξύ 
ομάδων συμφερόντων του περιβάλλοντος και της ναυσιπλοΐας 
(συμπεριλαμβανόμενης της θέσπισης κοινών συμβουλευτικών 
επιτροπών με συμμετοχή ΜΚΟ, κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων 
και εμπειρογνωμόνων εσωτερικής ναυσιπλοΐας).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης των 
προγραμμάτων, σχεδιάστηκαν 15 τοπικής κλίμακας έργα από 
τα οποία υλοποιήθηκαν τα 7. Η χρηματοδότηση προήλθε 
από διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εταιρείες 
καθώς και μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE και 
Interreg. Χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν από την 
ομοσπονδιακή διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς 
και από ΜΚΟ. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν , παραδείγματος 
χάρη, την απομάκρυνση υποδομών προστασίας της κοίτης, 
την επανακατασκευή βραχιόνων καθέτων προς τον ρου του 
ποταμού και την αποκατάσταση καναλιών. Η υλοποίηση 
προγράμματος παρακολούθησης για την τεκμηρίωση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων αποκατάστασης καθώς και 
μιας στρατηγικής επικοινωνίας, βοήθησαν ώστε να υπάρξει 
ευρεία ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και πολιτική 
υποστήριξη για το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες:  
www.lebendiger-rhein.de 

www.lebendiger-rhein.de
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Διεξαγωγή της Δέουσας Εκτίμησης

Οι προσεγγίσεις του στρατηγικού σχεδιασμού και της ολοκληρω 
μένης διαχείρισης, που βασίζονται στη λογική «δουλεύοντας 
με την φύση», μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
εύρεση αμοιβαία επωφελών λύσεων για τον συγκερασμό των 
διαφορετικών αναγκών της κοινωνίας. Μπορούν επίσης να 
διευκολύνουν την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
σχεδίων ή έργων ανάπτυξης ΕΠΟ που μπορεί να έχουν 
σημαντικές (αρνητικές) επιπτώσεις σε έναν τόπο Natura 2000.

Η νομοθεσία προστασίας της Φύσης της ΕΕ απαιτεί την εκπόνηση 
Δέουσας Εκτίμησης (ΔΕ), με βάση το Άρθρο 6(3) της Οδηγίας 
των Οικοτόπων, για κάθε σχέδιο ή έργο που μπορεί να έχει 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε έναν ή περισσότερους 
τόπους Natura 2000, ώστε να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις του 
σχεδίου ή έργου στον (-ους) τόπο (-ους). 

Η διαδικασία που προσδιορίζεται από τα Άρθρα 6(3) και 6(4) 
πρέπει να υλοποιείται σε διαδοχικά βήματα. Κάθε βήμα καθορίζει 
κατά πόσον απαιτείται η υλοποίηση του επόμενου βήματος 

της διαδικασίας. Για παράδειγμα, εάν από τον προκαταρκτικό 
έλεγχο εξαχθεί το συμπέρασμα ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές 
επιπτώσεις στον τόπο Natura 2000, τότε το σχέδιο ή έργο μπορεί 
να εγκριθεί χωρίς απαίτηση παραπέρα εκτίμησης.

Τα βήματα έχουν ως εξής:
•	 Πρώτο βήμα : προκαταρκτικός έλεγχος – σε αυτό το αρχικό 
βήμα καθορίζεται εάν το εξεταζόμενο σχέδιο ή έργο πρέπει να 
υποβληθεί σε Δέουσα Εκτίμηση. Εάν πιθανολογείται ότι μπορεί 
να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε τόπο Natura 2000, 
τότε απαιτείται η εκπόνηση Δέουσας Εκτίμησης.
•	 Δεύτερο βήμα: Δέουσα Εκτίμηση – εφόσον αποφασιστεί ότι 
απαιτείται η εκπόνηση Δέουσας Εκτίμησης με βάση το Άρθρο 
6(3), θα πρέπει να γίνει λεπτομερής ανάλυση των επιπτώσεων 
του σχεδίου ή έργου, από μόνου του ή σε συνδυασμό με άλλα 
σχέδια ή έργα, στην ακεραιότητα του τόπου (-ων) Natura 2000, 
υπό το πρίσμα των στόχων διατήρησής του. Εάν η Δέουσα 
Εκτίμηση συμπεράνει ότι υπάρχει αρνητική επίπτωση στην 
ακεραιότητα του τόπου (ακόμα και μετά την υλοποίηση μέτρων 
άμβλυνσης), τότε η αρμόδιες αρχές πρέπει να απορρίψουν το 
εξεταζόμενο σχέδιο ή έργο ή να εφαρμόσουν την διαδικασία 
παρέκκλισης του Άρθρου 6(4).
•	 Τρίτο βήμα: εξαιρετικές περιπτώσεις – Το Άρθρο 6(4) 
προβλέπει παρεκκλίσεις από το Άρθρο 6(3). Έτσι, ακόμη και 
εάν εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το σχέδιο ή έργο μπορεί να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις σε τόπο Natura 2000, αυτό μπορεί 
να εγκριθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με την προϋπόθεση ότι 
καλύπτονται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 6(4). 

Το Άρθρο 6(4) απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν 
την κάλυψη των ακόλουθων προϋποθέσεων πριν αδειοδοτήσουν 
κατ’ εξαίρεση ένα σχέδιο ή έργο: 
•	 Η εναλλακτική λύση που έχει επιλεγεί προς αδειοδότηση 
είναι η λιγότερο βλαπτική για τους οικοτόπους, τα είδη και 
την ακεραιότητα του τόπου Natura 2000, και δεν υπάρχουν 
υλοποιήσιμες εναλλακτικές λύσεις που δεν επηρεάζουν την 
ακεραιότητα του τόπου.
•	 Υπάρχουν λόγοι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι δικαιολογούν την αδειοδότηση του σχεδίου ή έργου, 
περιλαμβανόμενων λόγων κοινωνικής και οικονομικής φύσεως.
•	 Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα αντιστάθμισης που απαιτούνται για 
την προστασία της συνολικής συνοχής του δικτύου Natura 2000. 
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Το Άρθρο 11, το οποίο αφορά στο περιεχόμενο του κάθε προγράμ 
ματος μέτρων, επίσης προβλέπει τη θέσπιση μέτρων για την 
εφαρμογή των Οδηγιών για τα Πουλιά και τους Οικοτόπους, στο 
βαθμό που τα μέτρα αυτά αφορούν σε προστατευόμενα είδη και 
οικοτόπους των δύο οδηγιών που εξαρτώνται άμεσα από τον νερό. 

Δύο άλλα σημαντικά τμήματα της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας έχουν άμεση συνάφεια με την ανάπτυξη της 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας:
•	 Η Οδηγία 2001/42/ΕΕ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (κοινώς 
γνωστή ως Οδηγία ΣΠΕ), 
•	 Η Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμησης των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε το 1997 (97/11/ΕΕ) και το 
2003 (2003/35/ΕΕ) – κοινώς γνωστή ως «Οδηγία ΕΠΕ» όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/31/ΕΕ. 

Ενώ οι παραπάνω εκτιμήσεις εκπονούνται ταυτόχρονα ως μέρη 
μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας, κάθε μία έχει διαφορετικό 
σκοπό και αξιολογεί τις επιπτώσεις σε διαφορετικές πτυχές 
του περιβάλλοντος. Έτσι ούτε η ΣΠΕ ούτε η ΕΠΕ μπορούν να 
αντικαταστήσουν, ή να υποκαταστήσουν την Δέουσα Εκτίμηση. 

Η σχέση μεταξύ συναφών οδηγιών 

Υπάρχει και άλλη Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, εκτός 
από τις Οδηγίες για τα Πουλιά και τους Οικοτόπους συναφής με 
την εσωτερική ναυσιπλοΐα. Αυτή αφορά, ειδικότερα την Οδηγία 
Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ), την Οδηγία για τη Στρατηγική 
Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ), την Οδηγία για την Εκτίμηση 
των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) και την Οδηγία για τους 
Κινδύνους Πλημμυρών. 

ΟΠΥ: είναι σαφές ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της ΟΠΥ 
και των Οδηγιών για τα Πουλιά και τους Οικοτόπους. Όλες 
εφαρμόζονται τουλάχιστον εν μέρει στο ίδιο περιβάλλον – 
αυτό των υδάτινων και των χερσαίων οικοσυστημάτων και των 
υγροτόπων που εξαρτώνται άμεσα από αυτά – και φιλοδοξούν 
να επιτύχουν παρόμοιους γενικότερους στόχους, όπως να 
διασφαλίσουν την μη υποβάθμιση των ποταμών και τη βελτίωση 
της οικολογικής κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων. 

Υπάρχουν σαφείς αναφορές στην ΟΠΥ στις Οδηγίες για τα 
Πουλιά και τους Οικοτόπους οι οποίες διασφαλίζουν πλήρως 
την πολλαπλή συμμόρφωση μεταξύ τους (Άρθρα 4(1)(c), 4(2), 
4(8), 4(9), Άρθρο 6 και Παράρτημα IV, Άρθρο 8 και Παράρτημα V 
(1.3.5), Άρθρο 11(3)(a), και Παραρτήματα VI και VII της ΟΠΥ). 

Το Άρθρο 6 καλεί τα Κράτη Μέλη να καταρτίσουν μητρώο όλων 
των περιοχών που βρίσκονται στο εσωτερικό κάθε λεκάνης 
απορροής ποταμού, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ότι χρήζουν 
ειδικής προστασίας βάσει ειδικών διατάξεων της κοινοτικής 
νομοθεσίας για την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων ή για τη διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών που 
εξαρτώνται άμεσα από το νερό. Εδώ περιλαμβάνονται περιοχές 
που έχουν χαρακτηριστεί ως τόποι Natura 2000. 

Το Άρθρο 8 προβλέπει την κατάρτιση προγραμμάτων για την 
παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, ώστε να υπάρχει 
μια συνεκτική και συνολική εικόνα της κατάστασης των υδάτων σε 
κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία 
για συντονισμό με τα προγράμματα παρακολούθησης του Natura 
2000 που εστιάζουν στην κατάσταση των ειδών και των τύπων 
οικοτόπων. 



Για περισσότερο διάβασμα 
Έγγραφο καθοδήγησης ΕΕ: “Οι Ευρωπαϊκές Πλωτές Μεταφορές 
και το δίκτυο Natura 2000”: http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές:   
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/
ALL/?uri=celex%3A52011DC0144

Διευρωπαϊκές Ενεργειακές Υποδομές - Κανονισμός (ΕΕ) 
No 1315/2013: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/
TXT/?uri=CELEX:32013R1315

Οδηγία για την Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/
TXT/?uri=CELEX:32014L0052

Οδηγία 2001/42/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων στο περιβάλλον (Οδηγία ΣΠΕ):  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/
TXT/?uri=CELEX:32001L0042

Επισκόπηση των κύριων προβλέψεων των Οδηγιών Πλαίσιο για 
τα Ύδατα και την Θαλάσσια Στρατηγική και των Οδηγιών για τα 
Πτηνά, τους Οικοτόπους και τις Πλημμύρες: 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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