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Γνωμοδότηση της Επιτροπής Φύση 2000 σχετικά με την Υπουργική Απόφαση  
για τον «Καθορισμό στόχων διατήρησης φυσικών τύπων οικοτόπων του 
Παραρτήματος Ι και ειδών του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σε 
Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) και Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (Τ.Κ.Σ.) 
του εθνικού οικολογικού δικτύου NATURA 2000». 
 

Διαβιβαστικό έγγραφο: ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/73616/2047 της 14ης/7/2022 της Δ/νσης Διαχείρισης 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ 
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Η Επιτροπή «Φύση 2000» 
γνωμοδοτεί:  

  Θετικά  
Χ Θετικά με παρατηρήσεις 
Αρνητικά 
Επιφυλάσσεται 

 

Σχόλια-Παρατηρήσεις-Προτάσεις 

 
Η Επιτροπή Φύση 2000 εξέτασε αναλυτικά και σε βάθος το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τον 
«Καθορισμό στόχων διατήρησης φυσικών τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και ειδών του 
Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) και Τόπους 
Κοινοτικής Σημασίας (Τ.Κ.Σ.) του εθνικού οικολογικού δικτύου NATURA 2000», σε δύο διαδοχικές 
συναντήσεις (21.7.2022- Συνεδρίαση 12 και 01.9.2022-  Συνεδρίαση 13)και το σχετικό Παράρτημα 
και κατέληξε στα εξής:  
 

• Με την προωθούμενη Υπουργική Απόφαση που αφορά στον καθορισμό στόχων διατήρησης 
ανά περιοχή Natura 2000-Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (τοπικοί 
στόχοι διατήρησης), η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της έναντι της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία της φύσης με τα 
αναγκαία μέτρα διατήρησης. 

• Η πρόοδος είναι σημαντική, αλλά ταυτόχρονακαι μερική.Θα πρέπει να συμπληρωθεί με την 
ολοκλήρωση του νέου κύκλου εποπτείας των προστατευόμενων ειδών και τύπων 
οικοτόπων βάσει τηςΟδηγίας92/43/ΕΟΚ, και με άλλα έργα ειδικής εστίασης σε στόχους 
διατήρησης, καθώς σε πολλές περιπτώσεις περιοχών διαπιστώθηκε ανεπάρκεια 
στοιχείωνως προς την έκταση τύπων οικοτόπων ή/και τους πληθυσμούς ειδών. 

• Τοπικοί στόχοι διατήρησης, καθορίζονται για κάθε τύπο οικοτόπου και είδος των 
Παραρτημάτων της Οδηγίας 92/43/ΕΕ σε κάθε περιοχή του δικτύου NATURA2000,καθώς 
δεν είναι απαραίτητο να καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι διατήρησης ή μέτρα 
διατήρησης για τα είδη ή τους τύπους οικοτόπωντων οποίων η παρουσία σε μια περιοχή 



Natura 2000 έχει χαρακτηριστεί«μη σημαντική» σύμφωνα με το ΤΕΔ της περιοχής 
(αντιπροσωπευτικότητα «D»για τύπους οικοτόπων και κατηγορία πληθυσμού «D», για 
είδη)(https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission

_note2_EL.pdf), λαμβάνοντας υπόψη τις οικολογικές απαιτήσεις κάθε τύπου οικοτόπου, τα 
πληθυσμιακά χαρακτηριστικά και την κατάσταση διατήρησης (βαθμός και κατάσταση 
διατήρησης, πιέσεις και απειλές, έκταση κ.ά.) που έχουν προκύψει από τα αποτελέσματα 
του έργου της εποπτείας αλλά και από κρίση ειδικών. 

• Ορθά, οι στόχοι διατήρησης σε τοπικό επίπεδο έχουν τεθεί για τύπους οικοτόπων/είδη 
εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ). Δεν μπορούν να τεθούν στόχοι διατήρησης για 
περιοχές εκτός ορίων  του δικτύου. Οι εθνικοί στόχοι διατήρησης προβλέπουν την ανάγκη 
διατήρησης της έκτασης σε εθνικό επίπεδο καιαυτό έμμεσα καλύπτει την ανάγκη 
διατήρησης ενός τύπου οικοτόπου και σε θέσεις εκτός δικτύου Ν2000. 

• Η επίδραση της διαχείρισης ενός τύπου οικοτόπου εκτός ΕΖΔ αν και συχνά δύναται να 
επηρεάσει τη διατήρηση του τύπου οικοτόπου εντός των ΕΖΔ,  εν τουτοις  δεν είναι δυνατό 
να ποσοτικοποιηθεί με ασφάλεια έτσι ώστε να αποτελέσει στόχο διατήρησης για κάποια 
ΕΖΔ.  

• Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια αξιοποίησης των στοιχείων που έχουν προκύψει από 
μακροχρόνιες έρευνες και έργα που είναι στη διάθεση του ΥΠΕΝ και των Μονάδων 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχώνπου υπάγονται στον Οργανισμό Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. 

• Θα πρέπει να ληφθείυπόψη και να αξιολογηθεί το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, 
ώστε να επικαιροποιηθεί η Εθνική Βάση Τυποποιημένων Εντύπων Δεδομένων (SDFs) και να 
συμπληρωθούν στη συνέχεια οι Τοπικοί Στόχοι Διατήρησης για ΕΖΔ και ΤΚΣ όπου υπάρχει 
σήμερα έλλειψη ή/και ανεπαρκή δεδομένα και να διορθωθούν ελλείψεις ή λάθη που έχουν 
διαπιστωθεί. 

• Τα κενά γνώσης και η ανεπάρκεια δεδομένων ως προς τους στόχους διατήρησης ειδών και 
τύπων οικοτόπων θα πρέπει να καλυφθούν με τη συνέχιση και την ενίσχυση της 
συστηματικής προσπάθειας συλλογής δεδομένων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 
 

Η Επιτροπή Φύση 2000 διατυπώνει σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις, που θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν κατάλληλα και να ενσωματωθούν, εφόσον αυτό είναι δυνατό και δεν σχετίζονται με 
την παρούσα επίσημη εκδοχή (version) των Τυποποιημένων Εντύπων Δεδομένων - SDFs (έκδοση 
2020), είτε στο παρόν Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης και στο Παράρτημα αυτού, είτε σε μελλοντική 
επεξεργασία των SDFsκαι των Στόχων Διατήρησης. 
 
Τέλος, επισημαίνονται τα εξής: 
 
α) η αναγκαιότητα να σχεδιαστεί κατάλληλα, με την ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, σε συνεργασία με τους αναδόχους, το νέο πρόγραμμα εποπτείας ειδών και τύπων 
οικοτόπων, και να προσαρμοστεί κατάλληλα, προκειμένου να είναι δυνατή συλλογή 
δεδομένων/παραμέτρων καθορισμού των στόχων διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων σε 
τοπικό επίπεδο (ΕΖΔ και ΤΚΣ), μετά την μερική κάλυψη των πρωτογενών υποχρεώσεων της χώρας 
μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και δευτερογενώς μετά την καταδικαστική απόφαση 
(17.12.2020) της ΕΕ. 
 
β) η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών και ολοκλήρωσης των Ειδικών Περιβαλλοντικών 
Μελετώνκαι των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων και των Σχεδίων Διαχείρισηςπου μετά από 
περισσότερα από 3 χρόνια είναι δυστυχώς ακόμη υπό εκπόνηση. 
 
γ) η ανάγκη λήψης μέτρων διατήρησης που αποτελούν τους πραγματικούς μηχανισμούς 
καιδράσειςπουπρέπειναεφαρμοστούν,ώστεναεπιτευχθούνοιστόχοιδιατήρησης σε τοπικό και 
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εθνικό επίπεδο, και τα οποία σχετίζονται με τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και τα Σχέδια 
Διαχείρισης και τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα. 
 
δ) να ληφθεί υπόψη ότι στην Οδηγία 92/43/ΕΕ υπάρχει σαφώς η υποχρέωση να θεσπιστούν τα 

αναγκαία μέτρα διατήρησης για τις ΕΖΔ ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη της Ικανοποιητικής 

Κατάστασης Διατήρησης. Στην πράξη, τα μέτρα διατήρησης σε έναν δεδομένο τόπο θα πρέπει να 

έχουν σαφή σχέση με τους στόχους διατήρησης του συγκεκριμένου τόπου.  

ε) είναι σημαντικό να οριστεί χρονοδιάγραμμα για την επανεξέταση των μέτρων διατήρησης μετά 

την απόφαση λήψης τους και έναρξης εφαρμογής τους, όσον αφορά την καταλληλότητά τους για 

την επίτευξη των στόχων διατήρησης και την πρόοδο ως προς την επίτευξη αυτών των στόχων, 

προκειμένου να ελέγχεται η καταλληλότητα, η μετρησιμότητα και η εφαρμογή. 

στ)η αναγκαιότητα άμεσης διόρθωσης-επικαιροποίησης των Τυποποιημένων Εντύπων 
Δεδομένων (ΤΕΔ)πριν οριστούν τοπικοί στόχοι διατήρησης,καθώς σε πολλές περιπτώσεις τύπων 
οικοτόπων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 δεν κατέστη δυνατό να καθοριστούν στόχοι 
διατήρησης. Για παράδειγμα, η ύπαρξη ασυμφωνίας μεταξύ των δεδομένων του ΤΕΔ και των 
δεδομένων της εποπτείας για ένα τύπο οικοτόπου ως προς την έκταση του τύπου οικοτόπου έχει 
οδηγήσει στην αδυναμία καθορισμού στόχων διαχείρισης και σε χαρακτηρισμό «ανεπαρκή 
δεδομένα». 
 
 

Παρατηρήσεις-Σχόλια επί του Σχεδίου Υ.Α. και του Παραρτήματος 

 

Ι. Συμπληρώσεις-διορθώσεις επί του Σχεδίου Υ.Α., οι οποίες έχουν περιληφθεί στο σώμα του 
κειμένου της Υ.Α. και αφορούν στο Άρθρο 3, παρ. 2γ: 

 
2. Η κατάσταση διατήρησης κρίνεται ως ικανοποιητική (ΙΚΔ) όταν: 
γ) υπάρχει και θα συνεχίσει πιθανόν να υπάρχει ένας οικότοπος σε επαρκή έκταση ώστε οι 
πληθυσμοί του να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20130701&from=EN) 

 

ΙΙ. Διορθώσεις-σχόλια σχετικά με το Παράρτημα της Υ.Α.: 

1. Στις περιοχές GR1340001 & GR1340003 για την ενδημική πέστροφα των Πρεσπών 
(Salmoperistericus) σημειώνεται η ένδειξη «ανεπαρκή δεδομένα». Ωστόσο, η Εταιρεία Προστασίας 
Πρεσπών (ΕΠΠ) έχει δεκαετίες δεδομένων για την ενδημική πέστροφα, τα οποία έχει κοινοποιήσει 
και στους μελετητές του Εθνικού Σχεδίου δράσης για 8 είδη πέστροφας και στους επιστήμονες που 
υποστήριξαν το τελευταίο διάστημα το ΥΠΕΝπροκειμένου να θέσει στόχους διατήρησης για την 
ιχθυοπανίδα. Προτείνεται σχετική διόρθωση με τιμή 0.05 πέστροφες ανά m2, σύμφωνα με 
στοιχεία της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών. 

2. Στον Πίνακα GR1140002_2.1. Lycaenadispar (1060), αναφέρεται ότι«Οι προνύμφες τρέφονται με 
φυτά του γένους Rumex και κυρίως με το Rumexhydrolapathum». Προτείνεται να απομακρυνθεί το 
είδος Rumexhydrolapathum αφού δεν εξαπλώνεται στην χλωριδική περιοχή της Βορειο-Ανατολικής 
Ελλάδας (NE (Dimopoulosetal. 2013, 2016: Vascular Plants of Greece. Anannotatedchecklist). 
Προτείνουμε να παραμείνει το taxonστο επίπεδο του γένους (Rumex sp.). Προτείνεται σχετική 
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διόρθωση αντίστοιχα για όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 που ανήκουν διοικητικά στην 
χλωριδική περιοχή της Βορειο-Ανατολικής Ελλάδας (ΝΕ). 

3. Να ελεγχθούν και να διορθωθούν τυπογραφικά λάθη στο παράρτημα της Υ.Α. (πχ. 
GR2450004_2.9 Canis lupus). 

4. Προτείνεται να γίνει διόρθωση του ονόματος της περιοχής Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) 
«ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΟΡΒΙΛΟΣ» (GR1260005) στο σωστό ορθογραφικά όνομα της περιοχής “ΚΟΡΥΦΕΣ 
ΟΡΟΥΣ ΟΡΒΗΛΟΣ”. 

5. Προτείνεται στους πληθυσμούς των χειροπτέρων να γίνει στρογγυλοποίηση της τιμής στόχου 
(π.χ. GR1110005_Myotis emarginatus, Αριθμός ατόμων 678). 

6. Πίνακας GR1140002_1.6. Αλλουβιακά δάση με Alnusglutinosa και Fraxinusexcelsior (Alno-Padion, 
Alnionincanae, Salicionalbae) (91E0). 
 
Να γίνει διόρθωση στο χαρακτηριστικό είδος του τύπου οικοτόπου 91E0, αντί για Alnus glutinosa να 
περιληφθεί το είδος Alnus incana στον δενδρώδη όροφο, καθώς το είδος σκλήθρου που επικρατεί 
είναι το Alnus incana και τόσο η παρουσία, όσο και η συγκρότηση του σε δομή δάσους υπάρχει 
μόνο στην περιοχή (οριακά στα δυτικά του GR1140003 Ελατιάς). 
 

 


