
 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000,  
Λεωφόρος Μεσογείων 119,  
Αθήνα 

 
 
 
 
ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 18ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
 
Η 18η συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000, που συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ υπ’ αρ.248/ΤΕΥΧΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /26-5-2017, πραγματοποιήθηκε την 23η Απριλίου 2020  μέσω 
τηλεδιάσκεψης (ΕΔΕΤ, e-presence).  
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα ακόλουθα μέλη: κος Β. Λυκούσης (Πρόεδρος), κ. Ι. 
Χριστοπούλου (εκπρόσωπος ΜΚΟ), κος Π. Παναγιωτίδης (αντικείμενο θαλάσσια Βιολογία), κος 
Α. Λεγάκις (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της Ζωολογίας), κ. Σ. Σταυριανοπούλου 
(εκπρόσωπος Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού), κ. Π. Παρασκευά (εκπρόσωπος 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης), κ. Α. Σολωμού (αναπληρωματικό μέλος,  γνωστικό 
αντικείμενο Δασοπονία), κ. Μ. Παπαευθυμίου (εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων), κ. Β. Μασούρα (Εκπρόσωπος Υπουργείου Εσωτερικών), κος Ι. Μητσόπουλος 
(αναπληρωτής εκπρόσωπος Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), κ. Μ. Πανίτσα (ειδικός 
στο γνωστικό αντικείμενο της Ζωολογίας Βοτανικής), κος Κ. Οιχαλιώτης (ειδικός στο γνωστικό 
αντικείμενο της Εδαφολογίας), κος Σ. Ψαρούδας (εκπρόσωπος ΜΚΟ). 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/99 περί συλλογικών οργάνων, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε 

απαρτία.  

Παρούσα επίσης ήταν η κ. Μ. Οικονόμου (Εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων), ως αναπληρωματικό μέλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.  
Σύντομη παρουσία και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη.  
 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

α) Συνοπτική παρουσίαση του έργου της επιτροπής κατά την διάρκεια της θητείας της ( Ι. 

Χριστοπούλου και  Β.Λυκούσης) 

β) Έγκριση κειμένου για την αξιολόγηση των Φορέων Διαχείρησης Προστατευόμενων 

Περιοχών 

γ) Ενημέρωση γιά την πορεία του Νομοσχεδίου για τις προστατευόμενες περιοχές και τις 

αναφορές και διατυπώσεις σε ότι αφορά την Επιτροπή Φύση 2000 (Ι. Μητσόπουλος) 

δ) Άλλα θέματα 

 
Πρίν αρχίσει η συνεδρίαση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης 
ζήτησε να κάνει μία σύντομη παρέμβαση. Στην ολιγόλεπτη παρέμβασή του ο Υπουργός  
γνωρίζοντας ότι αυτή είναι η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Φύση 2000 με την παρούσα 
σύνθεση ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη της Επιτροπής για το έργο τους. Ειδικότερα εξέφρασε 



τις ευχαριστίες δεδομένου ότι τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται αλλά εργάζονται από το 
υστέρημα του χρόνου τους. Μετέφερε τη δέσμευση της κυβέρνησης για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Δεσμεύτηκε ότι η Επιτροπή Φύση 2000 θα συνεχίσει το έργο της. Για την 
επόμενη θητεία θα διασφαλιστεί συμμετοχή υψηλού κύρους, χωρίς κομματικό χρώμα ώστε να 
εξακολουθήσει να παρέχει σφαιρική άποψη και να αποτελεί σύμβουλο κύρους για το κράτος 
και το Υπουργείο. Ειδικότερα επεσήμανε ότι η λόγω της κλιματικής αλλαγής ο ρόλος της 
Επιτροπής είναι ακόμα πιο σημαντικός για την προστασία της φύσης.  
Έκλεισε την τοποθέτηση του ευχόμενος καλή δύναμη στην πορεία του καθενός εκφράζονται 
παράλληλα τη βεβαιότητα ότι οι δρόμοι των περισσοτέρων θα διασταυρωθούν ξανά.  
 
Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Υπουργό, καθώς ήταν τιμή για την Επιτροπή ότι έστω στην 
τελευταία συνεδρίαση ήταν παρών. Καταδεικνύει τη δική του πρόθεση να συνεχίσει να 
στηρίζει το έργο της Επιτροπής και της προστασίας του περιβάλλοντος.  
Επίσης τόνισε την σημασία των τηλεδιασκέψεων που αν ήταν εφικτές νωρίτερα η επιτροπή 
Φύση 2000 θα είχε μεγαλύτερες δυνατότητες  ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης. 
 
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την επισήμανση από τον Πρόεδρο ότι η συνεδρίαση μέσω 
τηλεδιάσκεψης θα είναι (κατά πάσα πιθανότητα) και η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής 
Φυση 2000.  
Η 18η συνεδρίαση είχε αρχικά προγραμματιστεί να γίνει στις 17 Μαρτίου αλλά αναβλήθηκε 
λόγω των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ λόγω της πανδημίας του κορωναϊού. Το 
γεγονός ότι μπόρεσε τελικά να οργανωθεί τηλεδιάσκεψη δείχνει ότι θα μπορούσε να έχει γίνει 
αυτό καθόλη τη θητεία της Επιτροπής, ένα αίτημα που η Επιτροπή επανέλαβε πολλές φορές 
προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που παρέχει την υποστήριξη για τη 
λειτουργία της Επιτροπής, αλλά στο οποίο δεν είχε θετική ανταπόκριση.  
 
Έγκριση όλων των πρακτικών 
Καθώς αυτή είναι η τελευταία συνεδρίαση της θητεία ο Πρόεδρος ζήτησε μία συνολική τελική 
έγκριση όλων των πρακτικών των προηγούμενων συνεδριάσεων. 
Τα μέλη συμφώνησαν και ομόφωνα εγκρίθηκαν όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 
Επιτροπής Φύση 2000 για τη θητεία 2017-2020.   
 
1) Έγκριση κειμένου για την αξιολόγηση της διαχείρησης των Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι σε συνέχεια της προηγούμενης 
συνεδρίασης τα μέλη της υπο-επιτροπής που είχαν αναλάβει τη σύνταξη του κειμένου 
εργάστηκαν ώστε να διαμορφωθεί η εκδοχή που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 
όλα τα μέλη.  
Ευχαρίστησε τα μέλη που έστω και με καθυστέρηση απέστειλαν σχόλια και παρατηρήσεις 
ξεκινώντας ουσιαστικά την επεξεργασία και τη διαβούλευση επί του ερωτηματολογίου 
ωστόσο ότι δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί σε αυτή τη φάση.  
Σημείωσε διευκρινιστικά ότι το έργο της Επιτροπής για το θέμα αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί. 
Ειδικότερα επεσήμανε ότι το κείμενο αυτό προτείνει ένα βασικό πλαίσιο για την αξιολόγηση.  



1. Το ερωτηματολόγιο που θα αποτελέσει το εργαλείο για την αξιολόγηση, όπως 
προτείνεται και από τη διεθνή πρακτική, δεν έχει ετοιμαστεί.  

2. Ήδη τόσο τα διεθνή πρότυπα όσο και η προσαρμογή που έχει κάνει το WWF στην 
πρόταση που έχει στείλει, είναι χρήσιμα, αλλά, όπως τονίστηκε και στην προηγούμενη 
συνεδρίαση, χρειάζεται περισσότερη επεξεργασία, αναβάβμηση και προσαρμογή.  

Στα χρονικά πλαίσια που υπήρξαν δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση και προσαρμογή του.  
 
Με τις τοποθετήσεις τους, τα μέλη της Επιτροπής αναγνώρισαν ότι ήδη το κείμενο αποτελεί 
μία πολύ καλή και σημαντική παρακαταθήκη για την επόμενη θητεία της Επιτροπής Φύση 
2000, η οποία θα πρέπει να συνεχίσει το έργο.  
Με τοποθετήσεις τους η κα Παπαευθυμίου, ο κος Οιχαλιώτης, ο κος Ψαρούδας και η κα 
Χριστοπούλου, πρότειναν μικρές συμπληρώσεις και αναδιατυπώσεις στο κείμενο:  

1. Ενσωμάτωση της πρότασης η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου να γίνει με 
συμμετοχικό τρόπο, αναγνωρίζοντας ότι τελικά την ευθύνη συμπλήρωσης θα έχει ο 
φορέας διαχείρισης.  

2. Συμπλήρωση ώστε να συμπεριληφθούν ερωτήματα που αφορούν στην προώθηση 
τοπικών προϊόντων, οικοτουρισμού και άλλων στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης.  

Επίσης, με τις παρατηρήσεις του κου Οιχαλιώτη και της κας Μασούρα διερευνήθηκε κατά 
πόσο οι κλειστές, τυποποιημένες απαντήσεις περιορίζουν τις δυνατότητες αξιολόγησης αλλά 
και τη δημιουργικότητα του κάθε φορέα. Από τη διαλογική συζήτηση προέκυψε ότι τέτοιου 
είδους προβληματισμοί θα οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα για το τελικό κείμενο της 
Επιτροπής. Από τη μία πρέπει να συλλέγεται συγκρίσιμη πληροφορία από τους φορείς αλλά 
και από την άλλη να υπάρχει περιθώρια για επιπλέον σχολιασμό και κατάθεση πληρέστερων 
απαντήσεων από τους φορείς.  
 
Μετά από τη διαλογική συζήτηση, το κείμενο έγινε ομοφώνα δεκτό. Επίσης εγκρίθηκαν οι 
προτάσεις που κατέθεσαν τα μέλη της Επιτροπής.  
Αποφασίστηκε ότι μετά την ενσωμάτωση των προτάσεων που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίασης, το τελικό κείμενο θα σταλεί από τον Πρόεδρο ηλεκτρονικά στα μέλη και στην 
συνέχεια προς τον Υπουργό.   
 
2) Συνοπτική παρουσίαση του έργου της επιτροπής κατά την διάρκεια της θητείας της ( Ι. 
Χριστοπούλου και Β. Λυκούσης) 
Ο Πρόεδρος και η Αναπληρώτρια Πρόεδρος ετοίμασαν το κείμενο του συνοπτικού 
απολογισμού πεπραγμένων της θητείας της περιόδου 2017-2020, το οποίο εστάλη ήδη μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. 
Τα μέλη διαπίστωσαν και συμφώνησαν ότι αποτελεί μία πλήρη καταγραφή του έργου της 
Επιτροπής. Ο απολογισμός είναι χρήσιμος για την ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και των 
υπηρεσιών του Υπουργείου, τα μέλη που θα συστήσουν την επόμενη θητεία της Επιτροπής, 
αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, καθώς θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.  
 
Η κα Μασούρα τοποθετήθηκε για μία αλλαγή στη σειρά της παρουσίασης του έργου της 
Επιτροπής, ώστε να είναι πιο ευανάγνωστο. Ο κος Ψαρούδας επεσήμανε την ανάγκη το θέμα 



του χρυσού να ζητηθεί να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί από την επόμενη θητεία της 
Επιτροπής Φύση 2000. Η κα Χριστοπούλου σχολίασε ότι παρόμοια συμπλήρωση μπορεί να 
προστεθεί και για το έργο που αφορά στην αξιολόγηση της διαχείρισης των προστατευόμενων 
περιοχών.  
 
Μετά από τη διαλογική συζήτηση, το κείμενο έγινε ομοφώνα δεκτό. Επίσης εγκρίθηκαν οι 
προτάσεις που κατέθεσαν τα μέλη της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.  
Αποφασίστηκε ότι μετά την ενσωμάτωση των προτάσεων που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίασης, το τελικό κείμενο θα σταλεί από τον Πρόεδρο ηλεκτρονικά στα μέλη και στην 
συνέχεια προς τον Υπουργό.   
 
3) Ενημέρωση για την πορεία του Νομοσχεδίου για τις προστατευόμενες περιοχές και τις 
αναφορές και διατυπώσεις σε ότι αφορά την Επιτροπή Φύση 2000 (Ι. Μητσόπουλος) 
Ο κ. Μητσόπουλος ενημέρωσε την Επιτροπή ότι μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης έχει 
υπάρξει επεξεργασία του νομοσχεδίου. Ειδικά όσον αφορά στην Επιτροπή Φύση 2000 και τη 
σχέση με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που προβλέπεται 
να συσταθεί, διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή Φύση 2000 αναφέρεται (υπάγεται) στον Υπουργό 
και όχι στον ΟΦΥΠΕΚΑ. Διατηρεί τον κεντρικό, γνωμοδοτικό ρόλο της, αλλά στεγάζεται (δεν 
μεταφέρεται) στον ΟΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος παρέχει τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη. 
Επίσης, ο/η εκάστοτε Πρόεδρος της Επιτροπής Φύση 2000 είναι ex officio μέλος του ΔΣ του 
ΟΦΥΠΕΚΑ. Τέλος, επισημάνθηκε ότι η Επιτροπή Φύση 2000 θα διατηρήσει σημαντικό ρόλο 
στην αξιολόγηση της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, και με βάση δική της 
εισήγηση θα οριστούν οι προδιαγραφές για την αξιολόγηση.  
 
Για τα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου για τα οποία η Επιτροπή κατέθεσε παρατηρήσεις, ο 
κ. Μητσόπουλος δεν είχε λεπτομερή εικόνα των αλλαγών, ωστόσο ενημέρωσε την Επιτροπή 
ότι το νομοσχέδιο πρόκειται να κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή.  
 
Τα μέλη ευχαρίστησαν τον κ. Μητσόπουλο για την ενημέρωση. Δήλωσαν την ικανοποίηση τους 
ότι οι παρατηρήσεις που κατέθεσε η Επιτροπή και άλλοι φορείς στη διαβούλευση λήφθηκαν 
υπόψη και διευκρινίστηκε ο ρόλος της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι είναι βασικό να 
διασφαλιστεί ο ανεξάρτητος ρόλος της Επιτροπής για να μπορεί να συνεχίσει το έργο της.  
 
Τελειώνοντας τόνισε ότι ελπίζει ότι όλα αυτά που αναφέρθηκαν θα αποτιπωθούν στην τελική 
μορφή του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στην βουλή. 
 
4) Άλλα θέματα 
Προώθηση προεδρικών διαταγμάτων στο ΣτΕ:  
Ο κ. Μητσόπουλος ενημέρωσε την Επιτροπή ότι προωθήθηκε το προεδρικό διάταγμα του 
Αξιού προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης, η υπηρεσία έχει λάβει το 
προεδρικό διάταγμα του Ολύμπου από το νομοθετικό και αναμένεται κι αυτό σύντομα να 
προωθηθεί προς το ΣτΕ.  
Όσον αφορά τρία ακόμα προεδρικά διατάγματα (Δαδιάς, Ροδόπης, Σαμαριάς), για τα οποία η 
Επιτροπή Φύση 2000, κατά την προηγούμενη θητεία της, είχε γνωμοδοτήσει, η πρόθεση είναι 



να προωθηθούν και αυτά. Τα διατάγματα αυτά δεν είχαν προωθηθεί καθώς τόσο η αρμόδια 
υπηρεσία όσο και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος είχαν κρίνει ότι θα ήταν 
προτιμότερο να αναμένουν την ολοκλήρωση του έργου των ΕΠΜ και την εκ νέου διατύπωση 
των Π.Δ. για τις συγκεκριμένες περιοχές. Ωστόσο, προϋπόθεση για κάτι τέτοιο αποτελεί η 
υποστήριξη με εξωτερικούς συνεργάτες του νομικού τμήματος του Υπουργείου.  
Επεσήμανε ότι η διαδικασία αυτή επιταχύνθηκε μετά τη συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος και η 
Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπου 
τέθηκε συγκεκριμένα το θέμα.  
 
Τα μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τις ως άνω εξελίξεις καθώς και 
για το γεγονός ότι η συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος είχε τέτοιο καταλυτικό ρόλο. 
Επανέλαβαν την άποψη τους ότι η προώθηση των προεδρικών διαταγμάτων πρέπει να 
αποτελέσει προτεραιότητα.  
 
Ευχαριστίες  
Κλείνοντας τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλα τα μέλη της 
Επιτροπής για τη συνεργασία τους. Η Επιτροπή σε αυτή τη θητεία ολοκλήρωσε το έργο με τη 
συμβολή του καθενός χωριστά αλλά και συνολικά με τη διάθεση για συνεργασία.   
 
Τα μέλη της Επιτροπής επίσης ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο. Ο κος Οιχαλιώτης, η κα 
Παπαευθυμίου και άλλα μέλη επεσήμαναν ειδικά πώς ο Πρόεδρος διασφάλισε το καλό κλίμα 
στην Επιτροπή, επιτρέποντας διαφορετικές απόψεις, αλλά χωρίς να οξύνει τις αντιπαραθέσεις.  

 

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση. 


