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Το Δίκτυο Natura 2000

Είναι Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε
το 1992 με την υιοθέτηση της Οδηγίας των Οικοτόπων
(92/43/ΕΟΚ), η οποία μαζί με την Οδηγία των Πτηνών
(2009/147/ΕΕ), αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους
πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία του
περιβάλλοντος.

Αποτελείται από:

Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)-(92/43/ΕΟΚ)

Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)-(2009/147/ΕΕ)



• Διατήρηση, προστασία και βελτίωση φυσικών οικοτόπων και
άγριων ειδών σε όλη τη φυσική τους περιοχή εξάπλωσης ανά
την Ε.Ε.

Διατήρηση Βιοποικιλότητας (λαμβάνοντας υπόψη
οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιφερειακές
απαιτήσεις).

• Η λήψη μέτρων είναι απαραίτητη γιατί:
α) υποβαθμίζονται οι φυσικοί οικότοποι
β) αυξάνονται τα απειλούμενα είδη

Στόχος Δικτύου Natura 2000 



o Ορισμός Ειδικών Ζωνών Διατήρησης

o Διαχείριση περιοχών (Διαχειριστικά Σχέδια)

o Λήψη μέτρων για αποφυγή υποβάθμισης / ενόχλησης των

ειδών και οικοτόπων

o Παρακολούθηση περιοχών

o Δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων (έργα ή σχέδια μη  

συνδεόμενα με τη διαχείριση του τόπου)

Υποχρεώσεις Κρατών-Μελών από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ



Επιλογή περιοχών Δικτύου

Οι περιοχές βάσει της Οδηγίας των Οικοτόπων επιλέγονται σε
τρία στάδια:

•Επιστημονική αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο και καταρτισμός
καταλόγου προτεινόμενων περιοχών αποστολή στην ΕΕ

•Επιλογή Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) από την ΕΕ
μέρος του Δικτύου Ν2Κ

•Χαρακτηρισμός τους σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)

Οι περιοχές βάσει της Οδηγίας της Οδηγίας των Πτηνών
χαρακτηρίζονται από τα κράτη-μέλη και, μετά από
αξιολόγηση, περιλαμβάνονται άμεσα στο κατάλογο του
Δικτύου N2Κ (υπεύθυνος φορέας: Υπηρεσία Θήρας και
Πανίδας)



Επιτυχίες του Δικτύου Ν2000

• 25,800 περιοχές, 17,6% εδάφους ΕΕ27

• Δυνατό νομικό πλαίσιο, ευέλικτο σύστημα

• ΕΕ αντιμετωπίζεται ως ενιαίος χώρος

• Προωθεί συνεργασία μεταξύ ΚΜ

• Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ Κρατικών Φορέων 
– ΜΚΟ – Τοπικών Κοινωνιών



Δίκτυο Natura 2000 στην Κύπρο

• 40 περιοχές για είδη και οικοτόπους 
(92/43/ΕΟΚ, 153(Ι)/2003)

• 30 περιοχές για πουλιά (2009/147/ΕΕ, 
152(Ι)/2003)





Διαχειριστικά Σχέδια

Αν και μη υποχρεωτικά, τα διαχειριστικά σχέδια είναι χρήσιμα 
εργαλεία:

• καταγράφουν τις ανάγκες προστασίας των οικοτόπων και ειδών 
που απαντώνται στην περιοχή,  έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο τι 
προστατεύεται και γιατί,

• αναλύουν το κοινωνικό-οικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιο της 
περιοχής και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφόρων χρήσεων 
γης και των ειδών και των οικοτόπων που απαντώνται εκεί,

• παρέχουν ένα πλαίσιο για ανοιχτό διάλογο μεταξύ όλων των 
ενδιαφερόμενων ομάδων και βοηθούν να χτιστεί μία συναινετική 
άποψη για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση της περιοχής,

• δημιουργούν μία αίσθηση κοινής ιδιοκτησίας για το τελικό 
αποτέλεσμα,

• βοηθούν στο να βρεθούν πρακτικές διαχειριστικές λύσεις, οι 
οποίες είναι αειφόρες και απόλυτα εναρμονισμένες με άλλες 
πρακτικές χρήσης της γης.



Αλήθειες και ψέματα για το Δίκτυο 
Natura 2000

Τι είναι αληθές…
• Πολλές υπάρχουσες χρήσεις της γης θα συνεχίσουν όπως

και πριν, επειδή είναι συμβατές με την προστασία των
οικοτόπων και των ειδών που απαντώνται στην περιοχή.

• Στις περιπτώσεις όπου οι δραστηριότητες έχουν αρνητικό
αντίκτυπο στα είδη και στους οικοτόπους, μπορεί συχνά να
γίνουν τροποποιήσεις χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την
παραγωγικότητα.

• Οι διαχειριστικές δράσεις υπέρ της διατήρησης της φύσης
μπορούν να λάβουν συμπληρωματική οικονομική
υποστήριξη μέσω του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης ή
άλλων κονδυλίων.

• Το κυνήγι, το ψάρεμα, ο τουρισμός και άλλες
δραστηριότητες αναψυχής συνυπάρχουν με την προστασία,
με την προϋπόθεση ότι η διαχείρισή τους γίνεται με
αειφόρο τρόπο και ότι δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε
σπάνια είδη και οικοτόπους



Παλιές και σύγχρονες αντιλήψεις 
για τις προστατευμένες περιοχές

Παλιά
οι προστατευόμενες
περιοχές...

Σήμερα
οι προστατευόμενες
περιοχές...

Αποσκοπούσαν κυρίως στη διατήρηση και
κηρύσσονταν κυρίως για την προστασία
της θεαματικής άγριας πανίδας και του
τοπίου.

Αποσκοπούν και στην κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη.

Υφίσταντο διαχείριση κυρίως για τη ρύθμιση
των επισκέψεων.

Θεωρούνται ως χώροι για την ανάπτυξη του
τουρισμού ώστε να βοηθηθούν οι τοπικές
κοινωνίες.

Σχεδιάζονταν και υφίσταντο διαχείριση χωρίς
τη γνώμη των τοπικών κοινωνιών

Υφίστανται διαχείριση με τη συμμετοχή των
τοπικών κοινωνιών.

Κατά την διαχείριση τους αγνοούνται οι
ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Κατά τη διαχείριση τους λαμβάνονται υπόψη
οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών

Θεωρούνταν κυρίως ως εθνικό κεφάλαιο. Θεωρούνται επίσης και τοπικό κεφάλαιο.

Πηγή: ΕΚΒΥ. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων  (2006). 



Διεξαγωγή εκτιμήσεων για τις επιπτώσεις έργων ή σχεδίων 
στην περιοχή για:

o αποφυγή: προληπτική δράση ώστε να αποφευχθούν 
εξ’ αρχής οι αρνητικές επιπτώσεις

o μετριασμός: μείωση της έντασης και της πιθανότητας 
πρόκλησης της επίπτωσης

o αντισταθμιστικά μέτρα: παροχή νέων ωφελημάτων για 
να εξισορροπηθεί η επίπτωση

Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων από έργα/σχέδια



Κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε 

σήμερα

Εγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των Οδηγιών 

για τα Πουλιά και τους Οικοτόπους.

-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ:

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΤΚΣ ΔΑΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΕΚΤΟΣ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ  ΠΕΡΙΒ.

ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΤΚΣ ΤΑΘΕ

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥΛΙΩΝ  ΥΠ. ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ

-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗ



Προβλήματα

• Πιέσεις για ανάπτυξη

• Χαμηλή κοινωνική αποδοχή. 

• Ελλειψη πόρων-η διατήρηση της 

βιοποικιλότητας κοστίζει.



Πως προχωρούμε?

• Σωστός σχεδιασμός της διαχείρισης.

• Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση του κοινού

• Εντατικοποίηση του διαλόγου με τοπικές 

κοινωνίες

• Εξεύρεση πόρων (πέρα από εθνικούς)

• Αποτελεσματικός συντονισμός/συνεργασία 

ανάμεσα στους εμπλεκόμενους



Ευχαριστώ


