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Στις περιπτώσεις όπου έγιναν αντικαταστάσεις µελών, δίνονται περισσότερα από ένα ονόµατα - µε

σειρά από το παλαιότερο στο νεότερο (διαχωρίζονται µεταξύ τους µε ‘/’)
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ‘ΦΥΣΗ 2000’
ΜΑΙΟΣ 2010 – ΜΑΙΟΣ 2013
Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις
διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-98)
και όπως αυτές συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 17 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ
207/Α/1999), µε το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-82002) και µε τα άρθρα 3 παρ. 2 και 6 παρ. 1α του ν. 3937/2011
(ΦΕΚ60/Α/31-3-2011), η Εθνική Επιτροπή «ΦΥΣΗ 2000» (ΕΦ), από τις 10
Μαΐου 2010, οπότε και συγκροτήθηκε, µέχρι τη λήξη της τριετούς θητείας
της, προέβη στα ακόλουθα:
1. Συνεδριάσεις
Πραγµατοποίησε δεκατέσσερις (14) συνεδριάσεις τηρώντας όλες τις νόµιµες
διαδικασίες. Με εξαίρεση την τελευταία, δεν υπήρξε ποτέ έλλειψη απαρτίας.
Για όλες τις συνεδριάσεις υπάρχουν ηµερήσιες διατάξεις, αναλυτικά
πρακτικά καθώς και συνοδευτικά έγγραφα.
2. Γνωµοδοτήσεις - Η ΕΦ γνωµοδότησε επί των ακόλουθων:
o του σχεδίου Nόµου για τη Bιοποικιλότητα
o του σχεδίου Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα (και επιµελήθηκε σε
µεγάλο βαθµό το αρχικό κείµενο που της δόθηκε)
o του σχεδίου ΚΥΑ «Καθορισµός µέτρων ειδικής προστασίας και
διατήρησης και αποκατάστασης των ειδών και των ενδιαιτηµάτων/
οικοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας στις ζώνες ειδικής προστασίας
(ΖΕΠ)"
o των σχεδίων Προεδρικών ιαταγµάτων χαρακτηρισµού τεσσάρων
προστατευόµενων περιοχών, συγκεκριµένα
•

‘των χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων της περιοχής νήσου Τήλου
ως Φυσικό Περιφερειακό Πάρκο και ορισµός Φορέα ιαχείρισής
του’
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•

‘της υδάτινης και χερσαίας περιοχής Αλυκής, Ψιλής Άµµου νήσου
Σάµου (ν. Σάµου) ως περιοχή προστασίας της φύσης και της
ευρύτερης

(χερσαίας

και

θαλάσσιας)

περιοχής

της

ως

προστατευόµενων φυσικών σχηµατισµών και καθορισµός χρήσεων
γης, όρων και περιορισµών δόµησης’
•

‘της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίµνης
Παµβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο,
και καθορισµός χρήσεων γης, όρων και περιορισµών δόµησης’

•

‘της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής

της Βόρειας Καρπάθου,

της νήσου Σαρίας και των Αστακιδονησίων ως Περιφερειακό
Θαλάσσιο Πάρκο’
Επίσης,

επιµελήθηκε

σε

µεγάλο

βαθµό

τα

σχέδια

Προεδρικών

ιαταγµάτων, για τα οποία γνωµοδότησε, έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες
για άλλα δύο και συνέταξε και κατέθεσε στην αρµόδια υπηρεσία του
ΥΠΕΚΑ βοήθηµα για τους χειριστές και τους συντάκτες τέτοιων σχεδίων.
3. Φορείς 4ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών (Φ4ΠΠ) - Σε σχέση µε
αυτούς, η ΕΦ προέβη στα ακόλουθα:
o Στην αρχή της θητείας της, πραγµατοποίησε ειδική συνάντηση µε τους
προέδρους και τους συντονιστές τους µε στόχο να τους ενηµερώσει
για τη λειτουργία της και το ρόλο της ως Εθνική Επιτροπή
Προστατευόµενων Περιοχών και να δώσει γενικές κατευθύνσεις για
θέµατα

παρακολούθησης

και

αξιολόγησης

της

κατάστασης

διατήρησης ειδών και οικοτόπων στις περιοχές αρµοδιότητάς τους,
όπως και για γενικότερα θέµατα διαχείρισης και διατήρησης.
o Εκπροσωπήθηκε σε συναντήσεις που οργάνωσαν οι ΦΠΠ και ήταν σε
σταθερή επικοινωνία µαζί τους µε κύριο σκοπό τη σύζευξη των
στόχων και των συναφών δράσεών τους µε τους γενικότερους
στόχους ορθής εφαρµογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που αποτελεί
κύριο µέληµα της ΕΦ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της.
o ιαµόρφωσε πλαίσιο συστηµατικής βοήθειας των ΦΠΠ σε επίπεδο
επιστηµονικής και συµβουλευτικής στήριξης ορίζοντας συγκεκριµένα
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µέλη της ως υπεύθυνα για καθένα από αυτούς. Οι αλλαγές που
µεσολάβησαν (συγχωνεύσεις-καταργήσεις) ανέστειλαν την υλοποίηση
αυτής της απόφασης.
4. Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών - Η ΕΦ ανέλαβε τις
ακόλουθες σχετικές δράσεις:
o Αξιολόγηση της δεκάχρονης εφαρµογής του θεσµού των φορέων
διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών. Η διαδικασία αξιολόγησης
ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2011. Προσχέδιο της σχετικής έκθεσης ήταν
έτοιµο τον Ιούνιο 2011. Στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ κατατέθηκε
επισήµως τον Σεπτέµβριο 2011.
Αναλυτικότερα, η ΕΦ αποφάσισε να ζητήσει τη συνδροµή των ίδιων
των ΦΠΠΠ στην παροχή στοιχείων αλλά και απόψεών τους σχετικά
µε την εφαρµογή του θεσµού στη χώρα. Η όλη διαδικασία είχε τα εξής
κύρια στάδια: α) διαµόρφωση και έλεγχος ερωτηµατολογίου µε
ερωτήσεις σε ειδικές θεµατικές ενότητες, β) συµπλήρωση του
ερωτηµατολογίου από τους ΦΠΠ, γ) επιβεβαίωση της ακρίβειας των
στοιχείων

και

επεξεργασία

τους,

δ)

προσδιορισµός

δοµής,

περιεχοµένου και συµπερασµάτων της έκθεσης σε ειδική συνεδρία της
ΕΦ, ε) συγγραφή της έκθεσης και αποστολή για σχολιασµό σε
επιλεγµένους φορείς και άτοµα που δραστηριοποιούνται στο πεδίο,
στ) αναπροσαρµογή µε βάση σχόλια και παρατηρήσεις, παραγωγή και
κατάθεση της τελικής έκθεσης.
Παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσµατα ως προς την υφιστάµενη
κατάσταση από την εφαρµογή του θεσµού των ΦΠΠ, εντοπίζονται τα
σηµαντικότερα προβλήµατα, προτείνονται κριτήρια αξιολόγησης που
θα µπορούσαν να υποστηρίξουν αποφάσεις, γίνονται προτάσεις
αντιµετώπισης των προβληµάτων και βελτίωσης της εφαρµογής του
θεσµού και προσδιορίζονται οι εκάστοτε αρµόδιοι να αναλάβουν τις
σχετικές ενέργειες. Οι προτάσεις αυτές αφορούν τις ακόλουθες επτά
µείζονες θεµατικές ενότητες: 1. Θεσµική κατοχύρωση - Πολιτική
στήριξη - Κοινωνική αποδοχή, 2. Χρηµατοδότηση, 3. ιακυβέρνηση,
4. ιαχείριση, 5. Φύλαξη, 6. Στελέχωση, 7. Νοµική υποστήριξη.
5

o Ενηµέρωση

πολιτικής

ηγεσίας

ΥΠΕΚΑ.

Στο

πλαίσιο

των

αρµοδιοτήτων της και ασκώντας το ρόλο της, η ΕΦ ενηµέρωνε
συνεχώς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ όπως και την Ειδική
Υπηρεσία ιαχείρισης ΕΠΠΕΡ ΑΑ για τις συµβατικές υποχρεώσεις της
χώρας σε σχέση µε την εφαρµογή της οδηγίας 92/43, καθώς και για
τις συναφείς δεσµευτικές ηµεροµηνίες, εντός των οποίων είναι
προδιαγραµµένη η ολοκλήρωση επιµέρους δράσεων.
o Επικοινωνία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. Η επικοινωνία
αυτή γινόταν κυρίως στο πλαίσιο οργάνωσης και συντονισµού των
απαραίτητων διαδικασιών για να µπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί
στις συµβατικές της υποχρεώσεις σε σχέση µε την οδηγία 92/43,
ειδικότερα ως προς την παρακολούθηση και αξιολόγηση της
κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων του δικτύου
Natura 2000, τη διαµόρφωση στόχων και προτεραιοτήτων διατήρησης
και την εφαρµογή κατάλληλων µέτρων διαχείρισης.
o Αναδιάρθρωση σχηµάτων διαχείρισης. Μετά από αξιολόγηση της
υφιστάµενης κατάστασης, η ΕΦ κατέθεσε ειδική έκθεση στην
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ σχετικά µε την αναδιάρθρωση των
σχηµάτων διαχείρισης στην κατεύθυνση της βιωσιµότητας και της
αποτελεσµατικής προστασίας. Στην έκθεση δόθηκε έµφαση στις
προϋποθέσεις που θα πρέπει να ικανοποιούνται και στα κριτήρια που
µπορούν να εφαρµοστούν, ανάλογα µε τους εκάστοτε επιδιωκόµενους
στόχους,

στο

πλαίσιο

ολοκλήρωσης

του

εθνικού

συστήµατος

προστατευόµενων περιοχών
o Απουσία αρµόδιου σχήµατος διαχείρισης για την πλειονότητα των
προστατευόµενων περιοχών. Μετά από αξιολόγηση της υφιστάµενης
κατάστασης και υπό το πρίσµα των εξαιρετικά δυσµενών οικονοµικών
συνθηκών της χώρας, κατέθεσε ειδική έκθεση στην πολιτική ηγεσία
του ΥΠΕΚΑ για την αντιµετώπιση του προβλήµατος που προκύπτει
από την απουσία αρµόδιου σχήµατος διαχείρισης για την πλειονότητα
των προστατευόµενων περιοχών της χώρας.
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o Στρατηγικός σχεδιασµός για το δίκτυο Natura 2000. Η ΕΦ ετοίµασε
και έστειλε στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και στο Πράσινο
Ταµείο

σχέδιο

πρότασης

για

αξιοποίηση

των

υφιστάµενων

ευρωπαϊκών εργαλείων στην κατεύθυνση διαµόρφωσης πολυετούς
στρατηγικού σχεδιασµού για τη διαχείριση και χρηµατοδότηση του
ικτύου Natura 2000, που αποτελεί υποχρέωση της χώρας ως κράτοςµέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας το πλαίσιο αναζήτησης των
δράσεων προτεραιότητας.
o Ανάγκες και πόροι. Ασχολήθηκε µε το θέµα της εξασφάλισης πόρων
για τις προστατευόµενες περιοχές της χώρας και διασφάλισης της
βιωσιµότητας των σχηµάτων διαχείρισής τους και έθεσε υπόψη της
ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ υπάρχουσες και δυνατές πηγές πόρων. Στο
πλαίσιο αυτής της αναζήτησης, διαπίστωσε παράλληλα ότι δεν
χρησιµοποιούνται από τους ΦΠΠ κοινά κριτήρια εκτίµησης του
κόστους των διαχειριστικών δράσεων.
o Πρακτικές διαχείρισης και ελέγχου. Στο πλαίσιο αναζήτησης
κατάλληλων

πρακτικών,

ερεύνησε

τα

ισχύοντα

στις

άλλες

ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση µε το ποιος ασκεί διαχείριση και ποιος
έλεγχο στις προστατευόµενες περιοχές. Ως προς τη διαχείριση,
υπάρχει τάση µείωσης της κεντρικής (κεντρική διοίκηση) µε
παράλληλη αύξηση της τοπικής (δήµοι, πανεπιστήµια, άλλοι τοπικοί
φορείς) ευθύνης. Ως προς τον έλεγχο, οι επιλογές χαρακτηρίζονται
από ιστορική συνέχεια, µε ανάθεση της σχετικής ευθύνης σε
προϋπάρχουσες

δοµές,

οι

οποίες

έχουν

προς

τούτο

πλήρη

αρµοδιότητα και εξουσία.
o Κατάργηση-συγχώνευση φορέων διαχείρισης προστατευόµενων
περιοχών. Ως κεντρικό επιστηµονικό γνωµοδοτικό όργανο του
κράτους σε θέµατα βιοποικιλότητας και προστατευόµενων περιοχών,
προσπάθησε να κάνει γνωστές τις απόψεις της σχετικά µε το µέλλον
των ΦΠΠ. Προς τούτο, η ΕΦ
•

Συµµετείχε στην ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόµου
περί κατάργησης και συγχώνευσης νοµικών προσώπων του
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δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα του Υπουργείου
ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης
(www.opengov.gr/minreform/?c=1727), το άρθρο 10 του οποίου
αφορούσε τους ΦΠΠ.
•

Όταν

το σχέδιο

νόµου (πλέον

νόµος

του

κράτους)

περί

«Κατάργησης και Συγχώνευσης Νοµικών Προσώπων του ηµοσίου
και του Ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το Συντονισµό του Κυβερνητικού Έργου και άλλες ιατάξεις»
κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, συνέταξε και έστειλε ειδικές
επιστολές προς πολιτειακούς παράγοντες, µε τις οποίες έκανε
γνωστές τις θέσεις της ως προς τις επιχειρούµενες αλλαγές και τις
µεγάλες ελλείψεις του εθνικού συστήµατος προστατευόµενων
περιοχών.

Αποδέκτες

των

επιστολών

ήταν:

ο

Υπουργός

ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, οι
Υπουργός, Αναπληρωτής Υπουργός και Γενική Γραµµατέας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, ο Πρόεδρος
της Βουλής, οι βουλευτές-Εισηγητές του σχεδίου νόµου στη ιαρκή
Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης, οι
βουλευτές-Πρόεδροι της ιαρκούς Επιτροπής ηµόσιας ιοίκησης,
ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης, όπως και της Μόνιµης Επιτροπής
Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, καθώς και ευρωβουλευτές
και βουλευτές που είχαν ασχοληθεί µε σχετικά θέµατα.
5. Συµµετοχή σε ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις – Η ΕΦ εξέφρασε γνώµη για
τα ακόλουθα:
o για

την

προστασία

των

δασών

υπό

καθεστώς

κλιµατικής

µεταβολής, συγκεκριµένα στο “Green Paper on Forest Protection and
Information in the EU: preparing forests for climate change”.
o για τη βιοποικιλότητα, συγκεκριµένα στο ‘Protecting our natural
capital: an EU strategy to conserve biodiversity and ensure the
provision of ecosystem services by 2020’.
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o για τη χρηµατοδότηση του δικτύου Ν2000, συγκεκριµένα στο
‘Future EU co-financing of Natura 2000’.
6. Άλλα θέµατα – Η ΕΦ ασχολήθηκε µε σειρά άλλων θεµάτων, κυριότερα
από τα οποία είναι τα ακόλουθα:
o Παράνοµη συλλογή βιολογικού υλικού και εµπορία γενετικών
πόρων της χώρας
Με αφορµή σχετικές καταγγελίες, η ΕΦ παρήγαγε κείµενο-βοήθηµα
ως

προς

τα

εργαλεία

προστασίας

της

βιοποικιλότητας

και

αντιµετώπισης της παράνοµης συλλογής και εµπορίας των γενετικών
πόρων της χώρας.
o Παραγωγή ενέργειας – Προστατευόµενα είδη και περιοχές
Με στόχο τη διαµόρφωση κειµένου θέσεων σχετικά µε την αξιοποίηση
των ανανεώσιµων πηγών αλλά και την παραγωγή ενέργειας από
συµβατικές πηγές (κυρίως εξορύξεις στη θάλασσα) µε τρόπο συµβατό
προς τις άλλες περιβαλλοντικές αξίες, η ΕΦ προσκάλεσε ειδικούς
εµπειρογνώµονες ώστε να την ενηµερώσουν σχετικά σε ειδικές
συνεδριάσεις. Πρόλαβε να ασχοληθεί µόνο µε το αντικείµενο της
αιολικής ενέργειας
o Εθνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού
Η ΕΦ απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων

(Ιούλιος

αντιµετώπισης

των

2012)

επισηµαίνοντας

υφιστάµενων

την

προβληµάτων

ανάγκη
ώστε

άµεσης
να

µην

υπάρξουν οδυνηρές επιπτώσεις στη διατήρηση των πολύτιµων
συλλογών της τράπεζας φυτικού γενετικού υλικού της χώρας, που
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
o Ερευνητικές προτεραιότητες υπουργείου Παιδείας
Μετά την ανακοίνωση των προτεραιοτήτων έρευνας από πλευράς
Υπουργείου

Παιδείας

ιαβίου

Μάθησης

και

Θρησκευµάτων

(Ιανουάριος 2011), η ΕΦ ετοίµασε και απέστειλε επιστολή προς την
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τότε Υπουργό, στην οποία επισήµαινε την απουσία από αυτές
σηµαντικών

επιστηµονικών

πεδίων

και

κατ’

επέκταση

χρηµατοδότησης σχετικών µε αυτά δράσεων, µεταξύ των οποίων και
αυτού της βιοποικιλότητας.
o Ποικιλότητα και προστασία µυκήτων
Η ΕΦ ασχολήθηκε µε αυτή την οµάδα οργανισµών, η οποία δεν
προστατεύεται από το δίκτο Natura 2000, δεδοµένου ότι αποτελεί,
τόσο από βιολογική όσο και από οικονοµική σκοπιά, µια πολύ
ενδιαφέρουσα συνιστώσα της ελληνικής βιοποικιλότητας. Προέκυψε
ότι δεν υπάρχει καθορισµένο πλαίσιο εκµετάλλευσης των άγριων
µανιταριών. Η συνεχώς αυξανόµενη συλλογή και χρήση τους
αναµένεται να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα. Γι’ αυτό, επείγει η
αντιµετώπιση του θέµατος, στο πλαίσιο άλλωστε της αξιοποίησης µε
παράλληλη προστασία των γενετικών πόρων της χώρας.
o Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα
Η ΕΦ δέχθηκε να συµµετάσχει ως φορέας-χρήστης σε προτάσεις
έργων στις περιπτώσεις που έκρινε ότι αυτά σχετίζονται µε τις
αρµοδιότητές της και έχουν τα απαραίτητα επιστηµονικά και άλλα
εχέγγυα.
o Εµπορική αξιοποίηση ακατοίκητων νησίδων, µεταξύ των οποίων
και νησίδων ενταγµένων στο δίκτυο Natura 2000
Η ΕΦ ασχολήθηκε µε το θέµα αυτό και ετοίµασε σχετικό ενηµερωτικό
κείµενο

µε

αποδέκτες

τους:

Υπουργό

Εσωτερικών,

Υπουργό

Εξωτερικών, Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
Υπουργό, Αναπληρωτή Yπουργό και Γενική Γραµµατέα Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γενική ιεύθυνση
Αλιείας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ιεύθυνση
Περιβαλλοντικού

Σχεδιασµού

και

Τµήµα

ιαχείρισης

Φυσικού

Περιβάλλοντος Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, καθώς και Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο Ταµείου
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Αξιοποίησης

Ιδιωτικής

Περιουσίας

του

ηµοσίου.

Οι

σχετικές

επιστολές εστάλησαν µε τη λήξη της θητείας της.
o Καταγγελίες

σε

σχέση

µε

περιβαλλοντικές

παραβιάσεις

σε

περιοχές του δικτύου Natura 2000
Η ΕΦ πήρε θέση σε σχετικές καταγγελίες που της κοινοποιήθηκαν.
7. Εκπροσώπηση στην 10η Συνάντηση των Μερών της Σύµβασης για τη
Βιολογική Ποικιλότητα, στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας
Η πρόεδρος της ΕΦ ήταν µέλος της ελληνικής αποστολής σε αυτό το
σηµαντικό γεγονός. Υπήρξε ειδική αναφορά προς την πολιτική ηγεσία
του ΥΠΕΚΑ για τα πεπραγµένα της Συνάντησης όπως και για την ανάγκη
έγκαιρων και αποτελεσµατικών ενεργειών, στο πλαίσιο προετοιµασίας
της χώρας για ανάληψη των ευθυνών της στη 12η Συνάντηση (2014),
οπότε θα έχει ρόλο συντονιστικό και αυξηµένες αρµοδιότητες, λόγω της
προεδρίας που θα ασκεί τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
8. Γνωστοποίηση

αρµοδιοτήτων,

δραστηριοτήτων,

επιστηµονικών

απόψεων και θέσεων – Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΕΦ
o

Κατασκεύασε ιστοσελίδα µε πληροφορίες για το νοµικό πλαίσιο που
διέπει τη λειτουργία της, τη σύνθεση και τις δραστηριότητές της
[www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=764&language=el-GR].

o Πέραν των συναντήσεων εργασίας µε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ
και τις αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς και των συναντήσεων που
οργάνωσαν οι φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών, η ΕΦ
εκπροσωπήθηκε

σε

συνέδρια,

ηµερίδες

και

άλλες

σχετικές

εκδηλώσεις, τις περισσότερες φορές µε εισήγηση. Συγκεκριµένα,
εκπροσωπήθηκε στα ακόλουθα:
•

Αναπτυξιακό Συνέδριο Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής
διοργάνωση

Αλλαγής
από

-

Προγραµµατική

ΥΠΕΚΑ

και
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ΕΥΣΠΕ,

Περίοδος

2014-2020,

Αθήνα,

21/5/2013.

[www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=nKfxvdEJQj4%3d&tabid=759&language
=el-GR] Παρέµβαση

•

Ηµερίδα

προέδρου [σ. 80-83]

(Public

Hearing)

‘Protected

areas

and

green

employment’, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες, 3/12/2012.
Οµιλία προέδρου µε θέµα ‘The national protected area network in
Greece’[www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1343:
protecting-the-environment-creates-job-opportunities&Itemid=72&lang =el].

•

Ηµερίδα (Public Hearing) ‘Biodiversity protection and sustainable
local economies: the role of the Natura 2000 Network’,
Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο,

Βρυξέλλες,

29/9/2010.

Οµιλία

αντιπροέδρου µε θέµα ‘The Natura 2000 network in Greece:
Obligations for monitoning, current status and future planning’
[www.ecogreens-gr.org/Docs/natura2000/The_Natura_2000_network_in_
Gre.pdf και www.env.uwg. gr/files/announcements/ eurocc.pdf].

•

Ηµερίδα ‘LIFE Nature and Biodiversity – preparing the future’,
διοργάνωση

από

Γενική

ιεύθυνση

Περιβάλλοντος

κ.α.,

Βρυξέλλες, 31/5-1/6 2010.
•

Συνάντηση ‘Έτος βιοποικιλότητας – η επόµενη ηµέρα και η
ελληνική πραγµατικότητα’, διοργάνωση από το ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
SOS υπό την αιγίδα των UNEP, MAP και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
µε την υποστήριξη του Ινστιτούτου Goethe Αθήνα, 16-27/11/2010.
Οµιλία προέδρου µε θέµα ‘Ο ρόλος της Επιτροπής «Φύση 2000»’ –
Προβλήµατα και Προκλήσεις’ [medsos.gr/medsos/news/2008-12-16-0012-16/2009-01-21-14-34-25/1220-2011-10-05-14-10-34.html].

•

Ηµερίδα Εργασίας για την Αναγνώριση νέων περιοχών Natura
2000 στο θαλάσσιο χώρο, διοργάνωση από ΥΠΕΚΑ και ΕΛΚΕΘΕ,
Αθήνα, 13/12/2010.

•

Ηµερίδα ‘2010: ιεθνές έτος Βιοποικιλότητας’ διοργάνωση από
Γαλλικό Ινστιτούτο και Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη,

11/10/2010.

Οµιλία

προέδρου

µε

τίτλο

‘Βιοποικιλότητα και προστασία στην Ελλάδα’ [www.bio.auth.gr
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/content/ekdelose-gia-2010-diethnes-etos-biopoikilotetas και bnp.bio.auth.gr/
ex/links/%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1%202010.pdf].

•

Ηµερίδα - Σεµινάριο για την Οδηγία για τα Πουλιά και τους Φορείς
ιαχείρισης: Θεωρία και Πράξη, διοργάνωση από Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρεία και ΥΠΕΚΑ, Αθήνα, 28/6/2010.

•

Συναντήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡΑΑ.

9. Απόκτηση συναίνεσης
Όλες οι αποφάσεις που πήρε η ΕΦ ήταν οµόφωνες. Παρότι η οµοφωνία
δεν αποτελούσε κανενός είδους συµβατική υποχρέωση, καταβαλλόταν
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε εκπροσωπούµενοι φορείς και άτοµα να
µπορούν να υπερασπιστούν τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις της,
αφού είχαν συµβάλει στη διαµόρφωσή τους και συναινέσει σε αυτές.
10.Λειτουργικές ρυθµίσεις
Προκειµένου να επιτελέσει το έργο της, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις
απαιτούσε µεγάλη προεργασία πριν ληφθούν οι όποιες αποφάσεις, η ΕΦ
έκανε ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων και συγκροτούσε
οµάδες εργασίας από τους πλέον ειδικούς στο εκάστοτε αντικείµενο για
την

προετοιµασία

εισηγήσεων

στα

απασχόλησαν.
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επιµέρους

θέµατα

που

την

