
1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΣΗ 16-5-2016  

 ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

Η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 που συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ υπ’ αρ. 211/ΤΕΥΧΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /20-4-2016, πραγματοποιήθηκε στις 16-5-2016 στην αίθουσα 

συσκέψεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αμαλιάδος 17, Αθήνα.  

Κύριο θέμα της συνεδρίασης αποτέλεσε η γνωμοδότηση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος 

για την προστασίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου. 

Παρόντες ήταν τα ακόλουθα μέλη: κ. Β. Λυκούσης (Πρόεδρος), κ. Α. Παρμακέλης (ειδικός στο 

γνωστικό αντικείμενο της Ζωολογίας), κ. Γ. Αλβανόπουλος (εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ), κ. Ι. 

Χριστοπούλου (εκπρόσωπος ΜΚΟ), κ. Ι. Ζώμπος (εκπρόσωπος  Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής 

Πολιτικής), κ. Ε. Ζίρα (εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού), κ. Α. Σαλίχου και Κ. 

Φλώρου (εκπρόσωποι Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού), κ. Μ. Παπαευθυμίου και Μ. Οικονόμου 

(εκπρόσωποι ΥΠΑΑΤ), κ. Π. Παναγιωτίδης (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της θαλάσσιας 

βιολογίας), κ. Β. Μασούρα (εκπρόσωπος Υπ.  Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης), κ. Κ. 

Καλλιαμπέτσος (εκπρόσωπος Παν. Δικτύου Περιβ. Οργανώσεων). 

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

απαρτία.  

Η Γενική Γραμματέας ΥΠΕΝ, η οποία παρέστη κατά το πρώτο μέρος της συνεδρίασης, χαιρέτισε τα 

μέλη της Επιτροπής, τόνισε τον γνωμοδοτικό της χαρακτήρα σε σχέση με το υπό συζήτηση ΠΔ και 

τη χρονική πίεση για την έκδοση του ΠΔ για την προστασία της περιοχής.  

Ο κ. Αλβανόπουλος υπέβαλλε στην Επιτροπή αίτημα του κ. Ν. Αλεξανδρόπουλου, το οποίο 

υποβλήθηκε στο  Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ, (Α.Π. 

24094/702/12.5.2016 ΥΠΕΝ/ΔΠΒΕ&ΔΑ), προκειμένου να τύχει αξιολόγησης από την Επιτροπή 

Φύση. Κατόπιν συζήτησης αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή, ως γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργού 

ΠΕΝ, δεν μπορεί να προβαίνει σε αξιολόγηση αιτημάτων που κατατίθενται από πολίτες, παρά 

μόνον σε αιτήματα που της υποβάλλονται από τον Υπουργό ΠΕΝ και τις αρμόδιες θεματικές 

υπηρεσίες του Υπουργείου.  

Κατόπιν αιτήματος παράστασης ενώπιον της Επιτροπής Φύση της ΑΕ με την επωνυμία 

“ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΝΕΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΝΕΑ ΚΟΤΙΝΟΣ Α.Ε.”, 

με έδρα στο Μαρούσι Αττικής (οδός Αγ. Κωνσταντίνου 40), η οποία υποβλήθηκε στο Τμήμα 

Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ με Α.Π. 24258/725/13.5.2016 

ΥΠΕΝ/ΔΠΒΕ&ΔΑ και μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών, διευκρινίστηκε η έλλειψη 

τυπικής υποχρέωσης αλλά αποφασίστηκε η κατ’ εξαίρεση σύντομη ακρόαση εκπροσώπων της 

ομάδας, χωρίς δυνατότητα διαλόγου, καθώς ομάδα εκπροσώπων ήταν ήδη εκεί. 

Στο πλαίσιο αυτό, εισήλθαν στην αίθουσα και τοποθετήθηκαν η κα Σιούτη ως νομικός, η οποία 

επισήμανε το βαρύνοντα ρόλο της γνωμοδότησης της Επιτροπής και το ρόλο της Ειδικής 



Περιβαλλοντικής Μελέτης για τη διαμόρφωση του σχεδίου ΠΔ, ο Δήμαρχος Τριφυλλίας, ο οποίος  

επεσήμανε την ανάγκη ύπαρξης αλληλουχίας μεταξύ επιστημονικής τεκμηρίωσης και νομοθετικής 

ρύθμισης και την ανάγκη ανάπτυξης της περιοχής με ήπιες επενδύσεις, ο Δήμαρχος Ζαχάρως, ο 

οποίος αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ανάπτυξης της περιοχής, και η κα Παπαδοπούλου,  

κάτοικος Κυπαρισσίας, η οποία τόνισε την ανάγκη να μπουν κανόνες ώστε ότι είναι νόμιμο να 

γίνεται με συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο.  

Όλες οι ανωτέρω απόψεις έχουν εκφραστεί και κατά τη διαβούλευση του σχεδίου ΠΔ.   

Στη συνέχεια η Επιτροπή συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών. Τα θέματα που συζητήθηκαν 

αφορούν κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

- Τα επιστημονικά δεδομένα που υποστηρίζουν το σχέδιο ΠΔ και ο βαθμός ανάλυσης που 

μπορεί ή πρέπει να έχει ένα ΠΔ. 

- Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της περιοχής και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται 

από άποψη πιέσεων   

- Το σχήμα διοίκησης και διαχείρισης που θα ήταν κατάλληλο για την περιοχή 

Τα μέλη της Επιτροπής προέβησαν σε παράθεση αναλυτικών σχολίων, απόψεων, ενστάσεων 

συστάσεων για το σχέδιο ΠΔ.  

Αποφασίστηκε ότι θα αποσταλούν οι απόψεις των μελών με ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε να 

διαμορφωθεί ένα τελικό κείμενο ως γνωμοδότηση της Επιτροπής, το οποίο θα συζητηθεί και 

υιοθετηθεί στήν επόμενη συνεδρίαση η οποία αποφασίστηκε για την Τρίτη 24.05.2016.  Τα μέλη 

της επιτροπής Β. Λυκούσης και Ι. Χριστοπούλου με την συνδρομή της Ε. Τρύφων (ΥΠΕΝ) ανέλαβαν 

να συλλέξουν το σύνολο των σχολίων και απόψεων των μελών και να συντάξουν το σχέδιο 

γνωμοδότησης της επιτροπής πρός τον Αν Υπουργό κο Τσιρώνη. 

 

 


