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Η Επιτροπή «Φφςη 2000» 
γνωμοδοτεί:




Θετικά
Θετικά με παρατθριςεισ
Αρνθτικά
Επιφυλάςςεται

Γνωμοδότηςη
Η Επιτροπι «Φφςθ 2000» γνωμοδοτεί κετικά ςχετικά με τθν ΥΑ για το «Εθνικό χζδιο Δράςησ για τον
τφπο οικοτόπου προτεραιότητασ 2250* «Θίνεσ των παραλιών με Juniperus spp.» λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
αλλαγζσ που αναφζρονται παρακάτω και οι οποίεσ ζχουν ενςωματωκεί και ςτο κείμενο τθσ ΥΑ όπωσ μασ
διαβιβάςτθκε από τθν Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ και Βιοποικιλότθτασ (ΔΔΦΠΒ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ (ΥΠΕΝ).
Η Επιτροπι «Φφςθ 2000» κρίνει ωσ ιδιαίτερα κετικι τθν κατάρτιςθ και τθν προϊκθςθ των Εκνικϊν
Σχεδίων Δράςθσ (ΕΣΔ) για είδθ και ζναν οικότοπο από το Υπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ωσ
βαςικι προχπόκεςθ για τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ. Κρίνει ςθμαντικό, επίςθσ, να ανανγωριςτεί θ
ςυμβολι του χρθματοδοτικοφ μζςου LIFE για τθν κατάρτιςθ των εν λογω Σχεδίων Δράςθσ.
Η Επιτροπι «Φφςθ 2000» τονίηει τθν ανάγκθ τα ΕΣΔ να υιοκετθκοφν και να ξεκινιςει θ εφαρμογι τουσ
ςτο αμζςωσ επόμενο διάςτθμα. Επίςθσ, το ΥΠΕΝ κα πρζπει να διαςφαλίςει ότι οι ομάδεσ που εκπονοφν
τισ Ειδικζσ Περιβαλλοντικζσ Μελζτεσ και τα Σχζδια Διαχείριςθσ των Προςτατευόμενων Περιοχϊν, κα
λάβουν υπόψθ τουσ τα τελικά κείμενα των Σχεδίων Δράςθσ και κα ενθμερωκοφν για τισ παρατθριςεισ τθσ
Επιτροπισ «Φφςθ 2000», ϊςτε να μπορζςουν να διαςφαλίςουν τα μζτρα που απαιτοφνται ςτισ εκάςτοτε
περιοχζσ.

χόλια-παρατηρήςεισ
Γενικά ςχόλια για τα ΕΔ
1. Η Επιτροπι «Φφςθ 2000», εκφράηει τθν ικανοποίθςθ τθσ για τθν ζγκριςθ τθσ απόφαςθσ για τον
κακοριςμό των προδιαγραφϊν και του περιεχομζνου των Σχεδίων Δράςθσ ειδϊν και τφπων οικοτόπων
(ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/104707/2518 τθσ 30.10.2020, Β’4924) και ςθμειϊνει ότι τα τελικά ΕΣΔ που κα
υιοκετθκοφν από το Υπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ κα πρζπει να είναι ςυμβατά με τισ
προδιαγραφζσ αυτζσ. Συνεπϊσ, κα πρζπει το πλιρεσ κείμενο του Σχεδίου Δράςθσ να περιλαμβάνεται
ςτθν τελικι απόφαςθ ζγκριςθσ, ςυνοδευόμενο από ςχζδιο εφαρμογισ του.
2. Στα Σχζδια Δράςθσ κα πρζπει να είναι ενιαία, ομοιόμορφθ και ςυνεπισ:
o θ αναφορά ςτισ δζςμεσ μζτρων (εμπλουτιςμόσ γνϊςθσ, κεςμικά μζτρα, διατιρθςθ/ διαχείριςθ)
κακϊσ αυτό κα διευκολφνει κάκε αναγνϊςτθ των ςχεδίων δράςθσ,
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o θ ςειρά / ακολουκία παρουςίαςθσ των δεςμϊν μζτρων (π.χ. ςε όλα πρϊτα ο εμπλουτιςμόσ
γνϊςθσ, μετά τα μζτρα προςταςίασ, μετά τα μζτρα διαχείριςθσ, μετά τα κεςμικά, και τζλοσ θ
ενθμζρωςθ) ϊςτε να υπάρχει μία ςυςτθματικι προςζγγιςθ που κα διευκολφνει τθν οποιαδιποτε
ςφγκριςθ μζτρων μεταξφ των ΕΣΔ.
o θ ςειρά/ ακολουκία των μζτρων ανά δζςμθ μζτρων να είναι από τα γενικότερα μζτρα ςτα
ειδικότερα για να διευκολφνεται ο αναγνϊςτθσ.
3. Με δεδομζνεσ τισ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα διοίκθςθ των προςτατευόμενων περιοχϊν, προτείνεται
αναφορζσ ςτα ΕΣΔ ςε Φορείσ Διαχείριςθσ να ςυμπλθρωκοφν με τθ φράςθ «Φορζασ Διαχείριςθσ… και
τθσ διάδοχθ Μονάδα Διαχείριςθσ Προςτατευόμενων Περιοχϊν του ΟΦΥΠΕΚΑ».
4. Εμπλεκόμενοι φορείσ (άρκρο 3): Για τθν πλθρότθτα του ΕΣΔ προτείνεται: ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ
να προςτεκοφν ςε όλεσ τισ αναφορζσ για εμπλεκόμενουσ φορείσ και τα Πανεπιςτιμια και τα
Ερευνθτικά Κζντρα. Επίςθσ, όπου υπάρχει αναφορά, αυτι να γίνεται γενικά ςε μθ κυβερνθτικζσ
οργανϊςεισ (Μ.Κ.Ο.) και όχι ςε ςυγκεκριμζνεσ Μ.Κ.Ο.
5. Αξιολόγθςθ ΕΣΔ: Στο άρκρο 4 αναφζρεται ςαφϊσ ότι το ΕΣΔ υλοποιείται, παρακολουκείται και
εποπτεφεται από τθ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ και Βιοποικιλότθτασ του
Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και από τον ΟΦΥΠΕΚΑ. Στο Άρκρο 5 (Αξιολόγθςθ του
Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ), ωςτόςο, δε γίνεται καμία αναφορά ςτον φορζα που πραγματοποιεί τθν
αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ΕΣΔ.
Προτείνεται: Στθν αξιολόγθςθ κα πρζπει να αναφζρεται ρθτά ο ΟΦΥΠΕΚΑ και θ ΔΔΦΠΒ.
6. Χρονικι διάρκεια: Από το ςχζδιο τθσ ΥΑ δθμιουργείται ςφγχυςθ ωσ προσ τθν χρονικι διάρκεια του
ΕΣΔ.
Προτείνεται: α) Η χρονικι διάρκεια του ΕΣΔ πρζπει να αποτελεί ζνα διακριτό Άρκρο τθσ ΥΑ και όχι τθν
πρϊτθ Παράγραφο του Άρκρου 5 «Αξιολόγθςθ του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ», με το περιεχόμενο τθσ
οποίασ δεν ςχετίηεται. και β) να διευκρινιςτεί θ θ διάρκεια του Σχεδίου Δράςθσ και του Σχεδίου
Εφαρμογισ (δεδομζνου ότι ςτισ προδιαγραφζσ των Σχεδίων Δράςθσ υπάρχει αναφορά για
μεςοπρόκεςμθ (ςτα τρία ζτθ) και τελικι αξιολόγθςθ (ςτα ζξι ζτθ).

Γενικά ςχόλια για το ΕΔ για τφπο οικοτόπου προτεραιότητασ 2250* «Θίνεσ των παραλιών με
Juniperus spp.
Το ΕΣΔ για τον τφπο οικοτόπου προτεραιότθτασ 2250* «Θίνεσ των παραλιϊν με Juniperus spp.είναι ςαφζσ
ωσ προσ τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του και αναλυτικό ωσ προσ τθ ςτρατθγικι του και τα μζτρα που
περιλαμβάνει.
1. Άρκρο 6: Προτείνεται να αναφερκεί ότι τα ςτοιχεία που περιζχονται ςτα Παραρτιματα Ι και ΙΙ τθσ ΥΑ
προζρχονται από το ΕΣΔ που εκπονικθκε ςτο πλαίςιο του LIFE-IP 4 NATURA.

Ειδικά ςχόλια για το ΕΔ για τφπο οικοτόπου προτεραιότητασ 2250* «Θίνεσ των παραλιών με
Juniperus spp.
1. Άρκρο 3: Η ςυντομογράφθςθ «τ.ο.» ειςάγεται για πρϊτθ φορά, εδϊ. Προτείνεται να
εξθγθκεί ότι αφορά ςτον «τφπο οικοτόπου», κάτι που μπορεί να γίνει και νωρίτερα ςτο
κείμενο.
2. Παράρτθμα Ι: Παρ. Β2: Διόρκωςθ τθσ λζξθσ «…διατιρθςθ φυτωρίων» ςε «… διατιρθςθ
φυταρίων…»
3. Παράρτθμα Ι: Παρ. Β3: προτείνεται να διαγραφεί θ αναφορά …. (Β3.1-Β3.6).
4. Παράρτθμα Ι: Παρ. Β3.3. (3): Διορκωςθ του είδουσ… «…J. Pphoeninea…»
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5. Παράρτθμα ΙΙ: Διόρκωςθ ςτθ Δράςθ «Ex situ διατιρθςθ των κεμελιωδϊν φυτικϊν ειδϊν
του Τ.Ο με ςυλλογι, αξιολόγθςθ και διατιρθςθ αναπαραγωγικοφ υλικοφ και χριςθ του
για τθν παραγωγι, καλλιζργεια και διατιρθςθ φυτωρίων φυταρίων»
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