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Εισαγωγή 

Το υπό διαβούλευση σχέδιο κ.υ.α. αποτελεί εκκρεμότητα της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 20 

παρ. 2 εδ. α’ του ν. 3937/2011 (Α΄60). Το WWF Ελλάς χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σύνταξη των προδιαγραφών κατάρτισης σχεδίων δράσης ειδών 

και οικοτόπων, ως ένα σημαντικό βήμα για την προστασία και διατήρηση σημαντικών ειδών 

σύμφωνα με την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία. Το παρόν σχέδιο κ.υ.α. αποτελεί παραδοτέο 

της Δράσης A.1 με τίτλο «Σχέδιο Περιεχομένων και Προδιαγραφών Σχεδίων Δράσης Ειδών και 

Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου 

προγράμματος LIFE-IP 4 NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002) Ολοκληρωμένες δράσεις για τη 

διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των 

οικοσυστημάτων στην Ελλάδα. Το WWF Ελλάς συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα αυτό.  

Κατ’ άρθρον σχόλια        

Το WWF Ελλάς προτείνει τις παρακάτω προσθήκες και τροποποιήσεις στο άρθρο 3 του παρόντος 

σχεδίου κ.υ.α. 

Άρθρο 3 παρ. 1 

Αναδιατύπωση του δεύτερου εδαφίου ως εξής, ούτως ώστε να συμμορφώνεται με τις επιταγές του 

άρθρου 2 παρ. 2 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους.  

«Στην εισαγωγή θα περιλαμβάνονται επίσης συνοπτικά τα γενικότερα οφέλη για την κοινωνία από την 

εφαρμογή ενός Σ.Δ., ενώ θα αναφέρεται και το μακροπρόθεσμο επιθυμητό αποτέλεσμα για την 

ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης του είδους ή του τύπου οικοτόπου, το οποίο μπορεί να έχει 

χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο από το ίδιο το Σ.Δ.».    

Άρθρο 3 παρ. 5 

Προσθήκη ενός νέου δεύτερου εδαφίου ως εξής, ούτως ώστε να καταστεί εμφανής η διάκριση μεταξύ 

του σκοπού και των στόχων του Σ.Δ. 

«Στο κεφάλαιο αυτό οι συντάκτες θα πρέπει να παρουσιάσουν τον σκοπό του Σ.Δ. και την άμεση 

σύνδεσή του µε στους στόχους του. Ο σκοπός του Σ.Δ. είναι η επίτευξη της ικανοποιητικής 

κατάστασης διατήρησης του είδους ή του τύπου οικοτόπου, η οποία μπορεί να έχει χρονικό 

ορίζοντα μεγαλύτερο από το ίδιο το Σ.Δ. Οι στόχοι του θα τεθούν σε επίπεδο εξαετίας, και θα 

πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. […]»  

Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 5.1. «ειδικοί στόχοι» προτείνουμε να απαλειφθούν, ιδιαίτερα 

εφόσον στη συνέχεια ή οπουδήποτε αλλού δεν υπάρχει κάποια αναφορά σε γενικούς ή άλλους 

στόχους. Προτείνουμε να αναδιατυπωθεί η παράγραφος αυτή ως εξής: 



2 

 

«Οι στόχοι του ΣΔ σε επίπεδο εξαετίας που σχετίζονται με τον πληθυσμό των ειδών […]» και 

παρακάτω «Οι στόχοι του ΣΔ σε επίπεδο εξαετίας που σχετίζονται με την εξάπλωση ή την 

κατανομή των ειδών […]». 

Ομοίως, προτείνουμε την ίδια διατύπωση στην παράγραφο 5.2.«Οι στόχοι του ΣΔ σε επίπεδο 

εξαετίας που σχετίζονται με τον τύπο οικοτόπου […]». 

Παρακάτω στην ίδια παράγραφο προτείνουμε την αναδιατύπωση ως εξής για τα χαρακτηριστικά 

«επιτεύξιμοι» και «ρεαλιστικοί», καθότι η προστασία των ιδιαιτέρως απειλούμενων ή/και 

προστατευόμενων ειδών δεν μπορεί να τελεί υπό την αίρεση της επάρκειας πόρων και ιδιαίτερων 

σταθμίσεων από κάθε φορέα: 

 «Επιτεύξιμοι: Το Σ.Δ. θα πρέπει να θέτει στόχους και μέτρα µε προοπτική επιτυχίας στο πλαίσιο της 

εφαρμογής του. Οι στόχοι και οι δράσεις πρέπει να διέπονται από επιστημονική γνώση και η 

επίτευξή τους θα πρέπει να είναι εφικτή βάσει των διαχειριστικών περιορισμών και των 

κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών της περιοχής».  

»Ρεαλιστικοί: Πέρα από επιτεύξιμοι, σε επίπεδο επιστημονικό και κοινωνικό, οι στόχοι θα πρέπει να 

είναι και ρεαλιστικοί ως προς τη δυνατότητα των φορέων να τους υλοποιήσουν».   

Τέλος, προτείνουμε την προσθήκη ενός επιπλέον σημείου ως εξής:  

«Εναρμονισμένοι: Οι στόχοι θα πρέπει να είναι εναρμονισμένοι και να συντείνουν στην 

επίτευξη του σκοπού του Σ.Δ., ήτοι της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης του είδους ή 

του οικότοπου». 


