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Προς τον Αν. Υπουργό ΥΠΕΝ κ Σ. Φάμελλο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2017
Θέμα:Διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου Υ.Α. «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη
Νανόχηνα (Ansererythropus) στην Ελλάδα»
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, διατυπώνει τη σύμφωνη
γνώμη της, την οποία εγγράφως σας διαβιβάζω σε ό,τι αφορά στο σχέδιο Υπουργικής
Απόφασης με τίτλο: «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα (Ansererythropus) στην
Ελλάδα».
Η Επιτροπή Φύση 2000 συγκλήθηκε σε συνεδρία την 25.1.2017 και ώρα 10:30 στις
εγκαταστάσεις του ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119, Αθήνα) μετά από πρόσκληση των μελών, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη είχαν ενημερωθεί από
τον Πρόεδρο της Επιτροπής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για το περιεχόμενο του σχεδίου
Υ.Α., των σχολίων της διαβούλευσης και είχε ζητηθεί η έγκαιρη προετοιμασία απόψεων και
σχολίων. Τα μέλη της επιτροπής σχολίασαν, αντάλλαξαν απόψεις επί του συνόλου και επί
των άρθρων του σχεδίου Υ.Α. και κατέθεσαν τις τελικές απόψεις τους στη συνεδρίαση της
Επιτροπής την 25.1.2017.
Με βάση το σύνολο των απόψεων των μελών της, λαμβάνοντας υπόψη και τα σχόλια
της ανοικτής διαβούλευσης η Επιτροπή διατυπώνει θετική σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο
Υ.Α.
Tο σχέδιο δράσης για τη Nανόχηνα αποτελεί το πρώτο σχέδιο δράσης είδους που
βαίνει προς επίσημη έγκριση από το ΥΠΕΝ. Ως εκ τούτου θεωρείται σημαντική και θετική
εξέλιξη καθώς τα σχέδια δράσης ειδών αποτελούν αναγνωρισμένη παγκόσμια πρακτική
υψίστης σημασίας για την οργανωμένη και συστηματική προστασία ειδών. Επίσης,
συμβάλλει στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα (ΥΑ
40332/26.8.2014 Β’ 2383), καθώς και του Σχεδίου Δράσης (Δράση 2.1.6). Ελπίζουμε ότι
πρώτο αυτό σχέδιο δράσης αποτελεί την αφετηρία μίας νέας περιόδου διατήρησης της
βιοποικιλότητας η οποία θα περιλαμβάνει και την προστασία και διατήρηση ειδών στο
σύνολο της κατανομής και του πληθυσμού τους, σε συμμόρφωση με τις σχετικές διεθνείς
και ευρωπαϊκές απαιτήσεις προστασίας.
Σημειώνεται ότι όπως και προηγούμενα σχέδια δράσης ειδών, το συγκεκριμένο
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE+ «Διαφύλαξη του φιννοσκανδικού πληθυσμού της
Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της
Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής» (LIFE10 NAT/GR/000638) της Ελληνικής
Ορνιθολογικής Εταιρείας, στο οποίο εταίρος είναι και το ΥΠΕΝ. Το γεγονός αυτό
καταδεικνύει τις ευκαιρίες συνεργειών, με τη συμβολή των περιβαλλοντικών οργανώσεων,
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στη διατήρηση της ελληνικής φύσης, οι οποίες είναι ενθαρρυντικό ότι αναγνωρίζονται από
το ΥΠΕΝ με την προώθηση του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης προς θεσμοθέτηση.
Θα θέλαμε να εκφράσουμε και ένα σημαντικό προβληματισμό που αφορά στο
γεγονός ότι παρά την πρόβλεψη από τον ν. 3937/2011 (παρ. 2, αρθ 10) για σχέδια δράσης
ειδών, το ΥΠΕΝ δεν έχει προβεί στη δημοσιοποίηση προδιαγραφών (παρ. 2α, αρθ. 20 ν.
3937/2011) με κίνδυνο τα υπό κατάρτιση σχέδια δράσης να έχουν διαφορετικές
προδιαγραφές, ανομοιογένεια στις δράσεις, δυσχέρεια παρακολούθησης της εθνικής
προσπάθειας διατήρησης ειδών, κ.λπ. και επισημαίνουμε την ανάγκη επιτάχυνσης της
κατάρτισης των προδιαγραφών, χωρίς ωστόσο αυτό να καθυστερήσει την θέσπιση των
ώριμων σχεδίων δράσης, όπως το παρόν.
Με αφορμή το εν λόγω σχέδιο δράσης θα θέλαμε να τονίσουμε επίσης τη σημασία
ένταξης της Ελλάδας στη Συμφωνία για τη Διατήρηση των Αφρο‐Ευρασιατικών
Αποδημητικών Υδρόβιων Πουλιών (AEWA) και να καλέσουμε για την επίσπευση της
διαδικασίας κύρωσης.
Γενικές παρατηρήσεις επί των άρθρων
1) Άρθρο 3: Θεωρούμε ότι ο τίτλος του άρθρου θα πρέπει να είναι: «Περιοχές
εφαρμογής» ή «Πεδίο εφαρμογής», δεδομένου ότι σε άρθρο που αφορά έννοιες και
ορισμούς είθισται να αποσαφηνίζονται όροι που απαντώνται στο κείμενο της
πράξης. Συγκεκριμένα, στο σώμα της πράξης δεν απαντάται ο όρος «Εμπλεκόμενες
Υπηρεσίες και Φορείς»,ωστόσο στο Παράρτημα ΙΙ, απαντάται ο όρος «άμεσα
εμπλεκόμενοι», ο οποίος αναλύεται επαρκώς, και στο Παράρτημα ΙΙΙ απαντάται ο
όρος «Υπεύθυνους Εφαρμογής».
2) Άρθρο 4: Η πρόβλεψη του άρθρου 4 για την παρακολούθηση και εποπτεία του ΕΣΔ
με τη σύσταση ομάδας εργασίας αποτελεί ένδειξη της δέσμευσης του ΥΠΕΝ για την
υλοποίηση του ΕΣΔ. Ωστόσο, απουσιάζει ο προσδιορισμός αρμόδιας υπηρεσίας ή
αρμόδιου φορέα υλοποίησης του ΕΣΔ, καθώς και πρόβλεψη για τη συγκρότηση,
λειτουργία και τις σχετικές αρμοδιότητες της ομάδας εργασίας, όπως είναι η
υλοποίηση και ο συντονισμός των δράσεων, η παρακολούθηση και η εποπτεία
αυτής, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει ή να δυσχεραίνει το έργο της.
Προτείνεται η σχετική αναδιαμόρφωση του άρθρου. Επιπλέον, θα ήταν συμβατό με
την αναφορά σε εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς του άρθρου 3, τους άμεσα
εμπλεκόμενους του Παραρτήματος ΙΙ και τους Υπευθύνους Εφαρμογής του
Παραρτήματος ΙΙΙ, να προστεθεί η εξής πρόβλεψη: «Το ΕΣΔ υλοποιείται από το
Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνσης Προστασίας
Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και
εμπλεκόμενους φορείς, κατά περίπτωση». Περαιτέρω, προτείνουμε να εξεταστεί εάν
ο τίτλος «Υλοποίηση‐Παρακολούθηση‐Εποπτεία» αποτυπώνει καλύτερα τον ρόλο
της ομάδας στην υλοποίηση του ΕΣΔ.
3) Άρθρο 4: Επιπρόσθετα για το μέλος 6 της ομάδας εργασίας, «Εκπρόσωποι των
Τοπικών Δασικών Υπηρεσιών της Οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης», θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι η περιοχή εφαρμογής άπτεται των χωρικών αρμοδιοτήτων
αρκετών Δασικών Υπηρεσιών και ίσως πρέπει να υπάρχει πιο αναλυτικός
προσδιορισμός αυτού.
4) Άρθρο 4: Προτείνεται να προστεθεί η πρόβλεψη: «Η ομάδα εργασίας συνεδριάζει
τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος. Εκπονεί ετήσιο πρόγραμμα δράσης για την
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υλοποίηση των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση δράσεων και μέτρων
διατήρησης και διασφαλίζει τις επιχειρησιακές συνθήκες για την έγκαιρη υλοποίηση
τους.»
5) Άρθρο 5: Προτείνεται, η ετήσια αναφορά καθώς και η τελική αναφορά αποτίμησης
του ΕΣΔ να είναι δημόσια διαθέσιμη και να αποστέλλεται στην Επιτροπή Φύση 2000.
΄

Για την επιτροπή φύση 2000
Ο Πρόεδρος

Δρ. Β. Λυκούσης
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