
 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000,  
Λεωφόρος Μεσογείων 119,  
Αθήνα 

 
 
 
 
ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 17ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
 
Η 17η συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000, που συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ υπ’ αρ.248/ΤΕΥΧΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /26-5-2017, πραγματοποιήθηκε την 25η Φεβρουαρίου 2020  
και ώρα 10.30 π.μ., στήν αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Μεσογείων 119, Αθήνα.  
 
Παρόντες ήταν 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), κος Γ. Αλβανόπουλος (εκπρόσωπος 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), κ. Σ. Σταυριανοπούλου (εκπρόσωπος Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού), κ. Π. Παρασκευά (εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης), κ. Α. Σολωμού (αναπληρωματικό μέλος,  γνωστικό αντικείμενο Δασοπονία ).  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/99 περί συλλογικών οργάνων, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε 

απαρτία.  
 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
1) Συνάντηση με τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Κ. Χατζηδάκη 
2) Αξιολόγηση των φορέων διαχείρησης και ο ρόλος της Επιτροπής Φύση 2000 
3) Άλλα θέματα 
  

 Θέματα 

 
1) Συνάντηση με τον Υπουργό ΠΕΝ κο Κ. Χατζηδάκη και άλλα θέματα 
 
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την ενημέρωση για τη συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος και η 

αναπληρώτρια Πρόεδρος, με τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Χατζηδάκη, την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 

2020. Στη συνάντηση παρών, επίσης, ήταν ο κ. Μητσόπουλος ως Σύμβουλος του Υπουργού, 

που είναι και (αναπληρωματικό) μέλος της Επιτροπής Φύση 2000.  

Ο Πρόεδρος τον ευχαρίστησε που μεσολάβησε ώστε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, αλλά 

και για τη σημαντική του συμβολή κατά την διάρκεια της συζήτησης με τον Υπουργό. 

 



Σε ότι αφορά την συνάντηση τονίστηκε ότι εξελίχθηκε σε  μία εποικοδομητική συζήτηση 

γνωριμίας αλλά και ουσίας. Η συζήτηση κινήθηκε στους άξονες που είχε συμφωνηθεί στην 

προηγούμενη συνεδρίαση. Ενημερώθηκε ο κος Υπουργός για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες 

της Επιτροπής Φύση 2000, την εξέλιξη και την πορεία της από την σύστασή της. 

Συζητήθηκε τόσο το έργο και οι δραστηριότητες της Επιτροπής μέχρι σήμερα, όσο και ο 

προγραμματισμός για τους επόμενους μήνες, με έμφαση στην αξιολόγηση των 

προστατευόμενων περιοχών. Από την πλευρά μας επισημάνθηκε η ανάγκη να παραμένει η 

έννοια της αξιολόγησης και να υπάρχει σαφής διάταξη στο νέο νομοσχέδιο. Ενημερωθήκαμε 

ότι πράγματι υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου, αλλά θα δούμε αν χρειάζεται και 

κάποια συμπληρωματική και πιό σαφής διατύπωση όταν μας κοινοποιηθεί το σχετικό σχέδιο 

νόμου η όταν θα εκτεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Σχετικά με τον νέο νόμο, τονίσαμε ότι 

όποια αλλαγή στο σύστημα της διακυβέρνησης των Φορέων διαχείρησης των 

Προστατευόμενων Περιοχών θα πρέπει να αξιοποιήσει την υπάρχουσα δομή και εμπειρία, να 

είναι βιώσιμο και να εφαρμοστεί άμεσα χωρίς τίς καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί 

κατά το παρελθόν.  

Μεγάλο μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στη θεσμοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών 

που καθυστερεί παρά τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Φύση 2000 την τελευταία τριετία.  Ο 

κος Υπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έδειξε ότι θέλει να επισπεύσει τη θεσμοθέτηση 

τουλάχιστον εκείνων των ΠΔ που και η αρμόδια υπηρεσία κρίνει ότι είναι ώριμα. 

Τέλος αναφέρθηκε η ανάγκη υλικοτεχνικής υποστήριξης της Επιτροπής, τονίστηκε η ανάγκη να 

υπάρχει η δυνατότητα για τηλεδιασκέψεις αλλά και η δυνατότητα αποζημίωσης των μελών 

που ταξιδεύουν από μεγάλες αποστάσεις για να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις της 

Επιτροπής. Ο κος Υπουργός ζήτησε το θέμα να εξεταστεί από τον Γενικό Γραμματέα κ. Γραφάκο 

ώστε να προχωρήσει. 

 
Στη συνέχεια η συζήτησε εστίασε κυρίως στις εξελίξεις σχετικά με τις προστατευόμενες 

περιοχές. Η συζήτηση είχε ως αφορμή πληροφορίες που είχαν τα μέλη της Επιτροπής καθώς 

και το ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου μετά την τακτική συνάντηση του Υπουργού με 

τις ΜΚΟ και τις αντιδράσεις που αυτό έχει προκαλέσει.  

Η Επιτροπή Φύση θα συνεχίσει να παρακολουθεί το ζήτημα μέχρι να υπάρξει τελικό κείμενο 

του νομοσχεδίου.  

  
2) Αξιολόγηση των φορέων διαχείρησης και ο ρόλος της Επιτροπής Φύση 2000 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε εκ μέρους της υπο-επιτροπής που έχει δημιουργηθεί, για την πρόοδο 

που έχει γίνει για την αξιολόγηση προστατευόμενων περιοχών.  

Τόνισε ότι ήδη έχει διαμορφωθεί ένας βασικός σκελετός για το τελικό κείμενο.  

Τα μέλη αναγνώρισαν ότι η αξιολόγηση είναι μία σημαντική διαδικασία σε κάθε σύγχρονονο 

σύστημα διακυβέρνησης προστατευόμενων περιοχών. Από τη συζήτηση προέκυψε η ανάγκη 



να υπάρξει τυποποίηση της αξιολόγησης. Το κείμενο που έχει στείλει το WWF Eλλάς θα 

αποτελέσει κείμενο βάσης αλλά θα γίνουν προσαρμογές με βάση την τελευταία διεθνή 

βιβλιογραφία, τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές αλλά και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής 

φύσης.  

Κλείνοντας τη συζήτηση τα μέλη εστίασαν στη δυσκολία του όλου εγχειρήματος, αν δεν 

υπάρξει ουσιαστική  υποστήριξη της Επιτροπής Φύση 2000 σε τεχνικό επίπεδο αλλα και 

υποστήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό. Υπό τις σημερινές συνθήκες, δηλαδή χωρίς υποστήριξη 

της Επιτροπής και χωρίς επαρκώς στελεχωμένη τη διεύθυνση φυσικού περιβάλλοντος του 

ΥΠΑEΝ, θα είναι πρακτικά αδύνατο η Επιτροπή Φύση 2000 να αναλάβει το έργο της αξιόπιστης 

αξιολόγησης των προστατευόμενων περιοχών.  

 

Η υπο-επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται προετοιμάζοντας το σχετικό κείμενο, το οποίο και 

θα αποστείλει  σε όλα τα μέλη της επιτροπής Φύση 2000, για σχόλια-συμπληρώσεις και τελική 

έγκριση.  

  
Επόμενη συνεδρίαση κατά πάσα πιθανότητα στις 17 Μαρτίου.  
 

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση. 

 

 


