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Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου ΥΑ «Καθορισμός εθνικών στόχων διατήρησης
φυσικών τύπων οικοτόπων και ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος»
Διαβιβαστικό έγγραφο: ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/15696/533/18.02.2021 της Διευθύντριας Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, ΥΠΕΝ
Ημερομηνία: Αθήνα, 1 Μαρτίου 2021
Η Επιτροπή «Φύση 2000» Χ Θετικά
γνωμοδοτεί:
Θετικά με παρατηρήσεις
Αρνητικά
Επιφυλάσσεται

Γνωμοδότηση
Η Επιτροπή «Φύση 2000» στην υπ.’ αριθμ. 6η συνεδρίασή της (1.3.2021) συζήτησε το θέμα: «Διατύπωση
γνώμης σχετικά με τους εθνικούς στόχους διατήρησης για φυσικούς τύπους οικοτόπων και είδη
ενωσιακού ενδιαφέροντος» και ομόφωνα αποφάσισε να γνωμοδοτήσει θετικά σχετικά με την ΥΑ για τον
«Καθορισμό εθνικών στόχων διατήρησης φυσικών τύπων οικοτόπων και ειδών ενωσιακού
ενδιαφέροντος», λαμβάνοντας υπόψη α) την Έκθεση τεκμηρίωσης και β) τα παραδοτέα του έργου LIFE-IP
4 NATURA για τους Εθνικούς Στόχους Διατήρησης των τύπων οικοτόπων, ειδών χλωρίδας, ειδών αφιβίων,
ειδών ερπετών, ειδών θηλαστικών, ειδών ιχθυοπανίδας, ειδών ασπονδύλων.
Είναι θετικό ότι οι ποσοτικοί στόχοι σε εθνικό επίπεδο καθορίστηκαν μόνο για τους τύπους οικοτόπων
και τα είδη ενωσιακού ενδιαφέροντος της Ελλάδας για τα οποία υπάρχουν επαρκή και αξιόπιστα
επιστημονικά δεδομένα στην κατεύθυνση διασφάλισης ή/και επίτευξης της Ικανοποιητικής Κατάστασης
Διατήρησης (ΙΚΔ) τους. Η επιλογή αυτή είναι ευθυγραμμίσμένη με την προηγούμενη γνωμοδότηση της
Επιτροπής Φύση 2000 (25.5.2018).
Ωστόσο, η Επιτροπή «Φύση 2000» επισημαίνει την ανάγκη κάλυψης των υφιστάμενων ακόμα
σημαντικών κενών γνώσης και δεδομένων που μέχρι τώρα δεν έχουν καταστήσει δυνατό τον καθορισμό
στόχων διατήρησης σε εθνικό επίπεδο για όλους τους τύπους οικοτόπων και τα είδη ενωσιακού
ενδιαφέροντος (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην παρούσα ΥΑ, έχουν προσδιοριστεί Εθνικοί Στόχοι
Διατήρησης για περίπου 22% των τύπων οικοτόπων και 40% των ειδών χλωρίδας). Για την ακόμα
πληρέστερη αποτύπωση των στόχων, η Επιτροπή Φύση 2000 θεωρεί ότι θα πρέπει ο τρόπος αναφοράς
στους στόχους των ειδών να είναι κατά το δυνατόν ενιαίος (πληθυσμός και εξάπλωση).
Ο προσδιορισμός στόχων διατήρησης, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο τόπων ΕΖΔ-ΤΚΣ και ΖΕΠ
για το σύνολο των οικοτόπων και ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα με
ενιαίο και ολοκληρωμένο μεθοδολογικά τρόπο, καθώς τα σχέδια διαχείρισης των Ειδικών Ζωνών
Διατήρησης του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 που καταρτίζονται κατ΄εφαρμογή των
διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4685/2020 θα πρέπει να εναρμονιστούν με τους στόχους
διατήρησης.
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