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ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

Η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 που συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ υπ’ αρ. 248/ΤΕΥΧΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /26-5-2017, πραγματοποιήθηκε στις 4-10-2017 στην αίθουσα 
συσκέψεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεσογείων , Αθήνα.  

Παρόντες ήταν τα ακόλουθα μέλη: κ. Β. Λυκούσης (Πρόεδρος), κ. Γ. Αλβανόπουλος 
(εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ), κ. Ι. Χριστοπούλου (εκπρόσωπος ΜΚΟ), κ. Α. Μακρή (εκπρόσωπος  
Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής), κ. Σ. Σταυριανοπούλου (εκπρόσωπος Υπ. Πολιτισμού & 
Αθλητισμού), κ. Β. Μασούρα (εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης), κ. Α. Λεγάκης . (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της Ζωολογίας), κ. Κ. 
Οιχαλιώτης (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της εδαφολογίας), κ. Σ. Ψαρούδας (εκπρόσωπος 
ΜΚΟ) και ο κος Παναγιωτίδης. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/99 περί συλλογικών οργάνων, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε 
απαρτία.  

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:  
Στόχοι διατήρησης, βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.  

- Η Επιτροπή πραγματοποίησε συζήτηση επί των στόχων διατήρησης με βάση 

παρατηρήσεις που μοιράστηκαν τα μέλη της υπο-επιτροπής που είχαν αναλάβει την 

πρώτη επεξεργασία των στόχων διατήρησης. Κατά τη συζήτηση δόθηκαν σημαντικές 

διευκρινίσεις ενώ αναδείχθηκαν σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσει η 

γνωμοδότηση της Επιτροπής.  

- Τα μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν η υπο-επιτροπή να συνεχίσει την εργασία της 

ώστε το συντομότερο δυνατόν να ετοιμαστεί σχέδιο γνωμοδότησης που θα σταλεί σε 

όλα τα μέλη για να μπορέσουν να διατυπώσουν τη γνώμη τους.  

 
Ενημέρωση για την πορεία συζήτησης για το σχέδιο νόμου για το εθνικό σύστημα 
προστατευόμενων περιοχών.   

- Τα μέλη της Επιτροπής τα οποία συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας που έχει συστήσει 

ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σύνταξη νόμου για το 

εθνικό σύστημα προστατευόμενης περιοχή ενημέρωσαν τα υπόλοιπα μέλη για την 

πρόοδο των εργασιών της ομάδας.  

Ενημέρωση για το περιστατικό του Σαρωνικού 



- Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν από την εκπρόσωπο της Δ/νσης Προστασίας 

Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και τον Πρόεδρο της Επιτροπής με την ιδιότητα του ως 

Δ/ντη του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ σχετικά με τις διαδικασίες και τις 

αρμοδιότητες που αφορούν σε έκτακτα περιστατικά ρύπανσης θαλάσσιου 

περιβάλλοντος. Επίσης ενημερώθηκαν για την πορεία της απορρύπανσης του 

Σαρωνικού καθώς και για τα βήματα που ακολουθούνται παρακολούθησης της 

κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των επιπτώσεων  της πετρελαιοκηλίδας.  

 

Άλλα θέματα:  
- Με αφορμή την επεξεργασία των στόχων διατήρηση που αποτέλεσαν προϊόν του 

έργου παρακολούθησης και εποπτείας της κατάστασης των προστατευόμενων ειδών 

και οικοτόπων, τα μέλη της Επιτροπής τόνισαν την ανάγκη το ΥΠΕΝ να επιμεληθεί ώστε 

να συνεχιστεί η παρακολούθηση των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων. 

Παράλληλα, τόνισαν την ανάγκη το ΥΠΕΝ να επιμεληθεί των απαραίτητων διαδικασιών 

ώστε η Ελλάδα να είναι έτοιμη να υποβάλει έγκαιρα την επόμενη εξαετή έκθεση του 

άρθ. 17 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της αντίστοιχης της οδηγίας 2009/147/ΕΚ.  

- Επί τη ευκαιρία τα μέλη της Επιτροπής επίσης ενημερώθηκαν για την υποβολή από το 

ΥΠΕΝ πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείο LIFEIP το 

οποίο εφόσον εγκριθεί θα ενισχύσει την εφαρμογή των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 

2009/147/ΕΚ από την χώρα μας.  

- Τα μέλη της Επιτροπής επίσης ενημερώθηκαν αναφορικά με το στάδιο έγκρισης των 

σχεδίων δράσης.  


