
Δίκτυο Natura 2000
Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ 

Φφςθσ

Δζςπω Ζαβροφ

Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ

Τμιμα Περιβάλλοντοσ



• Διατιρθςθ, προςταςία και βελτίωςθ φυςικϊν οικοτόπων και 
άγριων ειδϊν (Οδθγία 92/43/ΕΟΚ)

Διατήρηςη Βιοποικιλότητασ (λαμβάνοντασ υπόψθ 
οικονομικζσ, κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ και περιφερειακζσ 
απαιτιςεισ)

• Η λιψθ μζτρων είναι απαραίτθτθ γιατί:
α) υποβακμίηονται οι φυςικοί οικότοποι
β) αυξάνονται τα απειλοφμενα είδθ

• «Οικότοποσ»: ο χϊροσ ςτον οποίο ηει, τρζφεται και αναπαράγεται ζνασ 
οργανιςμόσ

• «Τόποι Κοινοτικήσ Σημαςίασ (SCI)»: τόποι διατιρθςθσ ι/και αποκατάςταςθσ 
φυςικϊν οικοτόπων

Στόχοσ Δικτφου Natura 2000



o Οριςμόσ Ειδικϊν Ζωνϊν Διατιρθςθσ

o Διαχείριςθ περιοχϊν (Διαχειριςτικά Σχζδια)

Χρηματοδότηςη από Ε.Ε

o Λιψθ μζτρων για αποφυγι υποβάκμιςθσ / ενόχλθςθσ των

ειδϊν και οικοτόπων

o Παρακολοφκθςθ περιοχϊν

o Δζουςα εκτίμθςθ επιπτϊςεων (ζργα ι ςχζδια μθ  

ςυνδεόμενα με τθ διαχείριςθ του τόπου)

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



Περιοχζσ του Δικτφου Natura 2000 ςτην Ε.Ε.

Σλοβενία

31,4 %

Σλοβακία

11,8 %

Ιζπανία

22,6 %

Ελλάδα

16,4 %

Κύπρος

11.5 % 

Ην. Βαζίλειο

6,5 %

Ιηαλία

14,2 %



Δίκτυο Natura 2000 ςτην Κφπρο

Πρόταςθ ςτθν Ε.Ε για ςυμπερίλθψθ 41 περιοχϊν ςτο 
Δίκτυο Natura 2000:

 περιλαμβάνουν τφπουσ οικοτόπων και ειδϊν 
των   παραρτθμάτων τθσ Οδθγίασ

 εξαιρζκθκαν οικιςτικζσ περιοχζσ

 κατάλλθλα μζτρα διατιρθςθσ       

Διαχειριςτικά Σχζδια





! Οι περιοχζσ του Δικτφου Natura 2000 ΔΕΝ είναι ιεροί χϊροι 
απόλυτθσ προςταςίασ

Διεξαγωγι εκτιμιςεων για τισ επιπτϊςεισ ζργων ι ςχεδίων 
ςτθν περιοχι για:

o αποφυγή: προλθπτικι δράςθ ϊςτε να αποφευχκοφν 
εξ’ αρχισ οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ

o μετριαςμόσ: μείωςθ τθσ ζνταςθσ και τθσ πικανότθτασ 
πρόκλθςθσ τθσ επίπτωςθσ

o αντιςταθμιςτικά μζτρα: παροχι νζων ωφελθμάτων για 
να εξιςορροπθκεί θ επίπτωςθ

Δζουςα Εκτίμηςη Επιπτώςεων από ζργα/ςχζδια



Ψυχαγωγικζσ δραςτηριότητεσ μζςα ςτο 
Δίκτυο Natura 2000

• Αναψυχι ςτθ φφςθ 

• Οι άνκρωποι ςτρζφονται προσ τθ φφςθ
αναηθτϊντασ χαλάρωςθ ςτθν θρεμία και
θςυχία ενόσ όμορφου τοπίου, κάποιοι κζλουν
να εξερευνιςουν καινοφργιεσ περιοχζσ, ενϊ
άλλοι ενδιαφζρονται για δραςτθριότθτεσ ςτθ
φφςθ, όπωσ θ πεηοπορία, θ ποδθλαςία, το ψάρεμα, ι το κυνιγι.

• Όποιο και να είναι το κίνθτρό 
τουσ, το Δίκτυο Natura 2000 
προςφζρει ςτουσ ανκρϊπουσ μία 
μοναδικι ευκαιρία να ανακαλφψουν 
και να απολαφςουν τθν πλοφςια
φυςικι κλθρονομιά τθσ Ευρϊπθσ. 



Ψυχαγωγικζσ δραςτηριότητεσ μζςα ςτο Δίκτυο Natura 2000
Τουριςμόσ

• Ο τουριςμόσ είναι ο πιο γοργά αναπτυςςόμενοσ οικονομικόσ τομζασ 
ςτθν Ευρϊπθ.

• Υπάρχει μία αυξανόμενθ διάκεςθ για εξειδικευμζνεσ μορφζσ 
τουριςμοφ, όπωσ θ πεηοπορία ςτθ φφςθ ι θ παρατιρθςθ των άγριων 
ηϊων.

• Οι εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ αυξάνονται ςχεδόν τρεισ φορζσ πιο 
γριγορα από τισ κλαςςικζσ αγορζσ τουριςμοφ.

• Το Δίκτυο Natura 2000 μπορεί να δράςει ςαν μαγνιτθσ για επιςκζπτεσ, 
που επικυμοφν να δοκιμάςουν τθ φφςθ από πρϊτο χζρι, 
παρακολουκϊντασ τθν άγρια ηωι, κάνοντασ ορειβαςία, εξερευνϊντασ, 
κλπ.

• Αυτό μπορεί να βοθκιςει ςτο να προςδοκεί ποικιλία ςτθν τοπικι 
οικονομία και να τονϊςει επενδφςεισ ςε τοπικζσ επιχειριςεισ και 
πρωτοβουλίεσ που ςχετίηονται με το τουριςμό.

• Όμωσ, αυτό το είδοσ τουριςμοφ πρζπει να αναπτφςςεται με τρόπο ο 
οποίοσ δεν προκαλεί ηθμιζσ ςτισ οικολογικζσ αξίεσ των εν λόγω 
περιοχϊν.

• Επειδι ο τουριςμόσ είναι μία τόςο ανταγωνιςτικι βιομθχανία, ο 
προςεκτικόσ ςχεδιαςμόσ είναι βαςικόσ για τθν επιτυχία οποιαςδιποτε 
πρωτοβουλίασ.



Κανάριοι Νήςοι
Ζνασ παράδειςοσ για φυςιολάτρεσ τουρίςτεσ 

Γιατί όχι και η Κφπροσ;

• Πάνω από 11 εκατομμφρια τουρίςτεσ 
επιςκζπτονται τισ Κανάριουσ Νιςουσ 
κάκε ζτοσ. 

• Αν και οι περιςςότεροι πάνε για τον 
ιλιο, ςθμειϊνεται μία ςτακερι 
αφξθςθ ςτον τουριςμό για τθ φφςθ, ο 
οποίοσ βαςίηεται ςε μία φιλικότερθ 
προσ το περιβάλλον και ποιοτικι 
εμπειρία διακοπϊν. 



Κανάριοι Νήςοι
Ζνασ παράδειςοσ για φυςιολάτρεσ τουρίςτεσ 

Γιατί όχι και η Κφπροσ;

• Στθν Κφπρο μπορεί να γίνει το ίδιο
• Η Κφπροσ, όντασ νθςί, είναι ζνασ ςθμαντικόσ 

τόποσ για τθ φυςικι βιοποικιλότθτα ανά τον 
κόςμο, αφοφ ζχει πολλά ενδθμικά είδθ 
χλωρίδασ και πανίδασ και αποτελεί 
ςθμαντικό διάδρομο μετανάςτευςθσ 
ςπάνιων και ςθμαντικϊν πουλιϊν. 

• Επίςθσ, οι κάλαςςεσ αφκονοφν από είδθ 
όπωσ είναι οι χελϊνεσ,  προςφζροντασ ζνα
εναλλακτικό κζαμα.

• Συνεπϊσ, θ ζνταξθ των περιοχϊν τθσ Κφπρου  
ςτο Δίκτυο Natura 2000 είναι μια ευκαιρία 
για διεκνι αναγνϊριςθ και ςυμβολι ςτθν 
προϊκθςθ των επιχειριςεων φυςιολατρικοφ 
τουριςμοφ.



Ευχαριςτϊ


