ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000
Λεωφόρος Μεσογείων 119, Αθήνα

Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου ΥΑ για το «Eθνικό Σχέδιο Δράσης για το ενδημικό είδος
ιχθύος Ladigesocypris ghigii».
Διαβιβαστικό έγγραφο: ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/69320/1738/15.07.2020 της Δ/ντριας Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, ΥΠΕΝ
Ημερομηνία: Αθήνα, 08 Οκτωβρίου 2021
Η Επιτροπή «Φύση 2000»  Θετικά
γνωμοδοτεί:
 Θετικά με παρατηρήσεις
 Αρνητικά
 Επιφυλάσσεται

Γνωμοδότηση
Η Επιτροπή «Φύση 2000» γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με την ΥΑ για το «Eθνικό Σχέδιο Δράσης
για το ενδημικό είδος ιχθύος Ladigesocypris ghigii» στην Ελλάδα» λαμβάνοντας υπόψη τις
διορθώσεις-προσθήκες οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο της ΥΑ όπως μας
διαβιβάστηκε από την Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στους εμπλεκόμενους φορείς (άρθρο 3),
προτείνεται για την πληρότητα των ΕΣΔ να προστεθούν σε όλες τις ΥΑ αναφορές στα
Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα, καθώς και στις περιβαλλοντικές μη
κυβερνητικές οργανώσεις.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κωδ.

: Πατησίων 147
: 11251

ΘΕΜΑ: «Eθνικό Σχέδιο Δράσης για το ενδημικό είδος ιχθύος Ladigesocypris ghigii».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 10 και της παρ.2 (α) του άρθρου 20 του ν.
3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄60) όπως
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 2055/1992 «Κύρωση Σύμβασης διεθνούς εμπορίας ειδών της
άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν, με τα
Παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής» (Α΄105).
3. Τις διατάξεις του ν. 1335/1983 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση της
άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» (Α΄32).
4. Τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
5. Τις διατάξεις του ν. 2204/1994 «Κύρωση Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα»
(Α΄59).
6. Την με αρ. πρωτ. 33318/3028/1998 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός
μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων)
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», ιδίως το άρθρο 6 παρ. (ζ) αυτής
(Β΄1289).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(Α΄98) στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Δεύτερο (παρ. Β) του
ν.4320/2015 (Α΄29).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
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Τροφίμων… Μετονομασία…. και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α΄114), όπως ισχύει.
9. Το Π.Δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄
160).
10.
Το Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄2).
11.
Την με αρ. 35/2021 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β΄178).
12.
Την με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/104707/2518/09-11-2020 Απόφαση του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός των προδιαγραφών και
του περιεχομένου των σχεδίων δράσης ειδών και τύπων οικοτόπων» (Β΄4924).
13.
Το Ολοκληρωμένο Έργο LIFE-IP 4 NATURA «Ολοκληρωμένες δράσεις για την
διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των
οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» (LIFE16 IPE/GR/000002), που
υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και ιδίως τα
συμπεράσματα της μελέτης «Eθνικό Σχέδιο Δράσης για το ενδημικό είδος ιχθύος
Ladigesocypris ghigii (γκιζάνι)» που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Α.1 του
προγράμματος LIFE-IP 4 NATURA.
14.
Την με αρ. πρωτ. οικ ΧΧΧΧ διαβίβαση του σχεδίου της παρούσας απόφασης
στην Επιτροπή Φύση 2000 και την από ΧΧΧ διατύπωση γνώμης επί του εν λόγω
σχεδίου της Επιτροπής Φύση 2000 (ΧΧΧΧΧΧ).
15.
Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Άρθρο 1
Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
Εγκρίνεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τη διατήρηση του ενδημικού είδους
ιχθύος Ladigesocypris ghigii (γκιζάνι), του Παραρτήματος Ι της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 2
Σκοπός – στόχοι
1. Σκοπός του ΕΣΔ για το ενδημικό είδος ιχθύος Ladigesocypris ghigii (γκιζάνι), είναι
η βελτίωση της Κατάστασης Διατήρησης του είδους.
2. Στόχος του ΕΣΔ είναι η λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της διατήρησης και την
επαύξηση αφενός του πληθυσμιακού μεγέθους και του γενετικού αποθέματος, και
αφετέρου της γεωγραφικής εξάπλωσης του είδους.
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3. Οι ειδικότεροι στόχοι του ΕΣΔ είναι:
α. Η βελτίωση της πληθυσμιακής κατάστασης του είδους σε εθνικό επίπεδο και η
επίτευξη ανοδικής πληθυσμιακής τάσης,
β. Η διατήρηση και βελτίωση της ικανής έκτασης και της ποιότητας και
καταλληλότητας ενδιαιτημάτων για τo είδος,
γ. Η βελτίωση-αποκατάσταση της συνδεσιμότητας μεταξύ των επιμέρους
ενδιαιτημάτων για το είδος,
δ. Η διατήρηση ή και αύξηση της εξάπλωσης του είδους.
4. Η στρατηγική για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων του ΕΣΔ περιλαμβάνει
μια σειρά από προτεινόμενες δράσεις, οι οποίες εντάσσονται στις παρακάτω δέσμες
μέτρων:
α. Δράσεις προστασίας και αποκατάστασης των ενδιαιτημάτων και των πληθυσμών
του είδους,
β. Δράσεις παρακολούθησης και ενίσχυσης υφιστάμενης γνώσης,
γ. Δράσεις θωράκισης θεσμικού πλαισίου,
δ. Δράσεις εξειδίκευσης προγράμματος μέτρων 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) 2017 και του Σχεδίου
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών (ΣΔΚΠΛΑΠ) 2018
του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (Βορείου και Νοτίου Αιγαίου),
ε. Δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για την προστασία και
διατήρηση του είδους.
Άρθρο 3
Πρόγραμμα Υλοποίησης Δράσεων
1. Οι δράσεις υλοποιούνται βάσει ιεράρχησης και μετά από διερεύνηση δυνατοτήτων
χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ. LIFE), άλλων
χρηματοδοτικών δυνατοτήτων (π.χ. Πράσινο Ταμείο, ιδιωτικά ταμεία) λαμβάνοντας
υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των δράσεων που αναλύεται στο Παράρτημα Ι
της παρούσας απόφασης.
2. Περιοχές εφαρμογής των επιμέρους δράσεων είναι οι περιοχές εξάπλωσης του
είδους όπως αναφέρονται αναλυτικά, ανά δράση στον πίνακα μέτρων και στους χάρτες
του ΕΣΔ (Παράρτημα Ι).
3. Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς είναι οι αρμόδιες Δημόσιες Αρχές σε κεντρικό
και περιφερειακό επίπεδο του άρθρου 26 του ν. 4685/2020 (Α΄92), o Οργανισμός
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) του άρθρου 27 του
ν. 4685/2020 (Α΄92), Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα, ΜΚΟ καθώς και
λοιποί ιδιωτικοί φορείς που συνδέονται με τις προτεινόμενες δράσεις/ μέτρα του
παρόντος ΕΣΔ.
Άρθρο 4
Υλοποίηση και Παρακολούθηση του ΕΣΔ
Το ΕΣΔ υλοποιείται, παρακολουθείται και εποπτεύεται από την Διεύθυνση Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας (ΔΔΦΠΒ) του Υπουργείου
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και τις λοιπές
προαναφερόμενες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς, κατά περίπτωση.
Άρθρο 5
Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
1.Το χρονικό πλαίσιο του παρόντος ΕΣΔ θα έχει διάρκεια έξι (6) έτη.
2. Κατά τη διάρκεια υλοποίησής του θα πραγματοποιείται παρακολούθηση της
προόδου και της αποτελεσματικότητας (αξιολόγηση) των επιμέρους μέτρων/ δράσεων
με τη χρήση των δεικτών, τη συχνότητα και τη μεθοδολογία που αναφέρονται
αναλυτικά στη μελέτη «Eθνικό Σχέδιο Δράσης για το ενδημικό είδος ιχθύος
Ladigesocypris ghigii (γκιζάνι)», του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης. Οι
αναφορές του προγράμματος παρακολούθησης θα διαβιβάζονται στη ΔΔΦΠΒ και
στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
3. Η αναθεώρηση του ΕΣΔ είναι εφικτή μέσα στην περίοδο εφαρμογής του και
συγκεκριμένα κατά την μεσοπρόθεσμη αξιολόγησή του, σε περίπτωση αλλαγών στα
δεδομένα.
4. Η τελική αξιολόγηση του ΕΣΔ θα είναι εκτενής και θα συγκρίνονται τα αποτελέσματα
των μέτρων που εφαρμόστηκαν με τους στόχους που έχουν τεθεί προκειμένου να
εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του παρόντος Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Η τελική
αξιολόγηση θα διαβιβάζεται στην ΔΔΦΠΒ και στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Άρθρο 6
Παραρτήματα
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το
Παράρτημα Ι που ακολουθεί.
Άρθρο 7
Ισχύς
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
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