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ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣΗ 
 
Η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 που συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ υπ’ αρ. 248/ΤΕΥΧΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /26-5-2017, πραγματοποιήθηκε στις 14-9-2016 στην αίθουσα 
συσκέψεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεσογείων , Αθήνα.  

Κύρια θέματα της συνεδρίασης αποτέλεσαν 

1) Απολογισμός προηγούμενης θητείας 

2) Λειτουργία της Επιτροπής 

3) Ορισμός εκπροσώπου στην ομάδα εργασίας για τις ΠΠ και τη βιοποικιλότητα 

4) Προγραμματισμός δράσεων 

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. Π. Παρασκευά (εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης), κ. Β. 
Μασούρα (εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), κ. Α. 
Λεγάκης . Παναγιωτίδης (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της Ζωολογίας), κ. Κ. Οιχαλιώτης 
(ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της εδαφολογίας), κ. Σ. Ψαρούδας (εκπρόσωπος ΜΚΟ). 

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

Επίσης ήταν παρόντα τα ακόλουθα αναπληρωματικά μέλη : κ. Π. Δεληπέτρου (ειδικός στο 
γνωστικό αντικείμενο της βοτανικής), κ. Α. Σολωμού (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της 
Δασοπονίας), κ. Σ. Πούλος (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της Θαλάσσιας και παράκτιας 
Γεωλογίας-Ωκεανογραφίας), Ν. Αγουρίδης (εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης), κ. Μ. Οικονόμου (εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), 
κ. Κ. Ντεμίρη (εκπρόσωπος ΜΚΟ), κ. Π. Κατσουλάκος (εκπρόσωπος ΜΚΟ). 

1) Απολογισμός προηγούμενης θητείας 

Ο πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη της Επιτροπής Φύση 2000 στη νέα θητεία της.  

 



Ο πρόεδρος έκανε μία σύντομη ανασκόπηση του έργου της προηγούμενης θητείας της 
Επιτροπής Φύση 2000 και ιδιαίτερα των τελευταίων μηνών λειτουργίας  της. Στο πλαίσιο αυτό 
τα μέλη ενημερώθηκαν επίσης από τον κο Αλβανόπουλο σχετικά με την πορεία των 
διαταγμάτων και άλλων θεμάτων που είχε πραγματευτεί στην προηγούμενη θητεία της η 
Επιτροπή Φύση 2000.  

2) Λειτουργία της Επιτροπής 

Συζητήθηκε ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής.  

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ελλιπή υποστήριξη στη λειτουργία της Επιτροπής Φύση 2000 
που χαρακτήρισε την προηγούμενη θητεία της Επιτροπής Φύση 2000.  

Τη λειτουργία της Επιτροπής Φύση 2000, στην οποία συμμετέχουν μέλη τα οποία η έδρα τους 
είναι εκτός Αθηνών, θα διευκόλυνε η δυνατότητα τηλε-διάσκεψης ωστόσο τα μέλη της 
Επιτροπής Φύση 2000 ενημερώθηκαν ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν 
διαθέτει σχετικά πιστοποιημένη αίθουσα και εξοπλισμό. Σημειώθηκε η προσφορά μελών της 
Επιτροπής να φιλοξενήσουν συνεδρίαση της Επιτροπής σε δικό τους πιστοποιημένο χώρο (π.χ. 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο).  

Τα μέλη εξέφρασαν τη διάθεση τους να συνεισφέρουν στη λειτουργία της Επιτροπής.  

3) Ορισμός εκπροσώπων στην ομάδα εργασίας για τη σύνταξη σχεδίου νόμου για το Εθνικό 
Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών και της Βιοποικιλότητας 

Ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. 
Σ. Φάμελλου (υπ. αριθ. ΥΠΕΝ/ΑΝΠΓ/7599/1644) και μετά από σχετική διαλογική συζήτηση, η 
Επιτροπή όρισε ως εκπρόσωπους της στην ομάδα εργασίας για τη σύνταξη σχεδίου νόμου για 
το Εθνικό Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών και της 
Βιοποικιλότητας, τον πρόεδρο, κ. Β. Λυκούση, με αναπληρώτρια την κα Π. Δεληπέτρου.  

4) Προγραμματισμός δράσεων 

 Η Επιτροπή Φύση 2000, στο αμέσως επόμενο διάστημα: 

o θα συμμετάσχει στη σχετική τεχνική ομάδα εργασίας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σύνταξη σχεδίου νόμου για το Εθνικό 
Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών και της 
Βιοποικιλότητας. 

o θα εκφράσει γνώμη για τους στόχους διατήρησης των περιοχών Natura 2000, 
αφού λάβουν τα μέλη της τα σχετικά στοιχεία από το ΥΠΕΝ 

 Θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος για την περιοχή του 
Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει σχετική έγγραφη 
πρόσκληση και παροχή σχετικών στοιχείων από το ΥΠΕΝ. 

 Επόμενη συνεδρίαση – πιθανότατα 13 Ιουλίου 2017.  


