ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
(Απρίλιος 2010)

1. Το δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα σήμερα απαρτίζεται από 241 Τόπους
Κοινοτικής Σημασία (ΤΚΣ) και 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). Οι περιοχές
αυτές παρουσιάζουν χωρική αλληλεπικάλυψη. Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης δεν
έχουν κηρυχθεί ακόμη στην Ελλάδα.
2. Η έκταση των ΤΚΣ ανέρχεται σε 2.807.512 ha που καλύπτουν 16,3% της
Ελληνικής χέρσου και 5,7% των χωρικών υδάτων. Η έκταση των ΖΕΠ ανέρχεται
σε 2.953.230 ha και καλύπτουν 21,1% της χέρσου και 1,4% των χωρικών
υδάτων. Συνολικά, η έκταση του ∆ικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα ανέρχεται σε
4.294.960 ha και καλύπτει 27,29% της χέρσου και 6,12% των χωρικών υδάτων.
3. Ο κατάλογος των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας στην χέρσο της χώρας Ελλάδα
θεωρείται πλήρης σχεδόν στο σύνολό του. Παραμένουν εκκρεμότητες που
αφορούν το θαλάσσιο χώρο και αποτελούν εκκρεμότητα όχι μόνον για την
Ελλάδα αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Όσον αφορά τον κατάλογο των ΖΕΠ, το
μεγαλύτερο μέρος των εκκρεμοτήτων που είχαν επισημανθεί από το ∆ΕΚ έχει ήδη
καλυφθεί.
4. Η πλειοψηφία των περιοχών είναι μεγάλης έκτασης και λόγω της ιδιαίτερης
βιοποικιλότητας του ελληνικού χώρου, οι περιοχές περιλαμβάνουν ποικιλία τύπων
οικοτόπων και οικοτόπων ειδών.
5. Σε μεγάλο μέρος της έκταση του Natura 2000 έχει πραγματοποιηθεί αναλυτική
χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων στο πλαίσιο του προγράμματος
«Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος
για την διατήρηση της φύσης», το οποίο εκπονήθηκε με χρηματοδότηση από το
Β’ και Γ’ ΚΠΣ (1999-2001). Στο πλαίσιο του έργου αυτού παρήχθησαν αναλυτικοί
χάρτες βλάστησης τύπων οικοτόπων κλίμακας 1:50.000, οι οποίοι παρουσιάζονται
και σε κλίμακα 1:20.000.
6. Η ομάδα με το μεγαλύτερο αριθμό εκπροσώπων στην Ελλάδα σε σχέση με τον
αριθμό ειδών των παραρτημάτων των δύο Οδηγιών είναι τα πτηνά του Παρ. Ι της
Οδηγίας 79/409. 64% του αριθμού των προστατευόμενων πτηνών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο απαντάται και στη χώρα μας. Υψηλή είναι και η παρουσία των
θηλαστικών με 43% των κοινοτικών ειδών να εμφανίζονται στην Ελλάδα, των
ερπετών με 41% και των τύπων οικοτόπων με 40%. Χαμηλότερο ποσοστό
αριθμού ειδών σε σχέση με τα κοινοτικώς προστατευόμενα είδη έχει η ομάδα των
φυτών (9%). Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι στα φυτά της Ελλάδας πολύ
μεγάλο ποσοστό τους (62%) χαρακτηρίζεται ως προτεραιότητας.
7. Σύμφωνα με την ΚΥΑ εναρμόνισης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η προστασία των
περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000, συντελείται κατά κύριο λόγο με τον
χαρακτηρισμό τους ως προστατευόμενων, όπως απαιτεί ο Ν. 1650/86, αλλά και
με άλλα θεσμικά και κανονιστικά μέτρα όπως είναι η δασική διαχείριση, η
διαχείριση των υδάτινων πόρων, τα ΣΧΟΑΠ, τα Ειδικά Χωροταξικά κλπ. Επίσης,
εφαρμόζεται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
8. Για την κήρυξη των περιοχών ως προστατευόμενων σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία (ν. 1650/86), προαπαιτείται η εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών
Μελετών (ΕΠΜ). Η Ελλάδα έχει ενιαία αντιμετώπιση των ΤΚΣ και των ΖΕΠ όσον
αφορά αυτή τη διαδικασία. Συνολικά, σύμφωνα με το Ν. 1650/86 έχουν
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χαρακτηριστεί ως προστατευόμενα περίπου 750.000 ha του ∆ικτύου Natura
2000. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι πολλές από τις περιοχές που δεν έχουν
ακόμη κηρυχθεί με τις διαδικασίες του 1650/86 απολαμβάνουν κάποιο καθεστώς
προστασίας σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, με κυριότερο αυτό που προβλέπει η
δασική νομοθεσία (π.χ. Εθνικοί ∆ρυμοί, Μνημεία φύσης, ΚΑΖ ή υγρότοποι
∆ιεθνούς Σημασίας – Ραμσάρ).
9. Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε τον
Σεπτέμβριο 2008 από το ∆ΕΚ για το ότι δεν έχει λάβει μέτρα για την
αποτελεσματική προστασία των ΖΕΠ. Η χώρα για να αντεπεξέλθει στη
συγκεκριμένη καταδίκη, χρηματοδότησε την εκπόνηση μελέτης για τον
προσδιορισμό μέτρων προστασίας «οριζόντιου τύπου» στις ΖΕΠ με τίτλο:
«Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού
των υφιστάμενων Ζωνών Ειδικής Προστασίας». Η μελέτη παραλήφθηκε τον
Σεπτέμβριο 2009 και το σχετικό σχέδιο ΚΥΑ βρίσκεται υπό υπηρεσιακή
επεξεργασία.
10. Σε ότι αφορά στους Φορείς ∆ιαχείρισης (Φ.∆.), των οποίων την ίδρυση προβλέπει

ο Ν. 2742/99, είναι 28 στο σύνολό τους και καλύπτουν σε έκταση περίπου 1,7 εκ.
ha. Οι εκτάσεις του Natura 2000 που εντάσσονται στη δικαιοδοσία Φ.∆.
ανέρχονται σε 990.000 ha, δηλαδή 23% της έκτασης του ∆ικτύου.
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