ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000,
Λεωφόρος Μεσογείων 119,
Αθήνα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Η 13η συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 που συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ υπ’ αρ.248/ΤΕΥΧΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /26-5-2017, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11η Ιουνίου 2019 και
ώρα 10.30΄π.μ., στήν αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Μεσογείων 119, Αθήνα.
Παρόντες ήταν τα ακόλουθα μέλη κ. Β. Λυκούσης (Πρόεδρος), κ. Ι. Μητσόπουλος (εκπρόσωπος
του ΥΠΕΝ), κα. Ι. Χριστοπούλου (εκπρόσωπος ΜΚΟ), Παπαευθυμίου (εκπρόσωπος Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), κα. Β. Μασούρα (εκπρόσωπος του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), κ. Σ. Ψαρούδας (εκπρόσωπος ΜΚΟ), κα. Σ.
Σταυριανοπούλου (εκπρόσωπος Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού), κα Σολωμού
(αναπληρωματικό μέλος, ειδική στο γνωστικό αντικείμενο της Δασολογίας), ο κος Μ. Πούλος
(ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της Θ. Βιολογίας-Ωκεανογραφία).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/99 περί συλλογικών οργάνων, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε
απαρτία.
Στην συνεδρίαση επίσης συμμετείχαν χωρίς δικαίωμα ψήφου η κα Νεύτα-Ελευθερία Βότση
συνεργάτιδα του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας .
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1) Eνημέρωση επί των παρακάτω θεμάτων:
α) Εξέταση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Ελλάδας από τον ΟΟΣΑ που θα λάβει χώρα
στην Αθήνα, στις 25 και 26 Ιουνίου (Ι.Μητσόπουλος),
β) Συνάντηση εργασίας σε ότι αφορά τίς «Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και
διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των
οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» (Life Integrated Project–LIFE16 IPE/GR/000002, LIFE-IP 4
NATURA) η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 (Ι.Χριστοπούλου),
γ) Κυπαρισσιακός

και

δ) Έκθεση του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα (αντίστοιχη με αυτή που
βγαίνει για την κλιματική αλλαγή)-που συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη της σχετικής
επιτροπής του ΟΗΕ.
2) Εξόρυξη υδρογονανθράκων. Συζήτηση επιτροπής με τον Δρ Φραντζή του Ινστιτούτου
κητολογικών ερευνών ΠΕΛΑΓΟΣ
3) Άλλα θέματα

1. Ενημέρωση επί των παρακάτω θεμάτων:
α) Εξέταση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Ελλάδας από τον ΟΟΣΑ που θα λάβει χώρα
στην Αθήνα, στις 25 και 26 Ιουνίου (Ι. Μητσόπουλος)
Ο κος Μητσόπουλος (ΥΠΕΝ) δεν προσήρθε λόγω σοβαρών υπηρεσιακών υποχρεώσεων. Ο
Πρόεδρος ανέφερε ότι θα εκπροσωπήσει ο ίδιος την Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000 και θα συμμετέχει
στη σχετική εξέταση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
β) Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση
και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των
οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» (Life Integrated Project–LIFE16 IPE/GR/000002, LIFE-IP 4
NATURA) η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 (Ι. Χριστοπούλου).
Η κα Χριστοπούλου ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη της Επιτροπής για τα συνάντηση εργασίας
την οποία παρακολούθησε:
Η συνάντηση ήταν μία βιωματική και συμμετοχική διαδικασία στο πλαίσιο των δράσεων του
έργου LIFE-IP 4 ΝATURA για την χαρτογράφηση των εμπλεκόμενων φορέων, την ανάλυση του
ρόλου του καθενός ως προς τον βαθμό επιρροής και ενδιαφέροντος τους καθώς και
καταγραφή αναγκών κατάρτισης. Η συνάντηση είχε στόχο την καταγραφή της εμπειρίας, των
απόψεων και των αντιλήψεων των συμμετεχόντων για την προστασία και τη διαχείριση των
περιοχών NATURA 2000, όπως προβλέπεται από τη σχετική δράση του LIFE-IP 4 NATURA.
Στη συνάντηση συμμετείχαν περίπου 20-25 άτομα, από διαφορετικές κεντρικές υπηρεσίες
(υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, ΥΠΑΑΤ, ΥΠΟΙΑΝ, Υπουργείου Τουρισμού, κοκ). Μετά από μία εισαγωγή
από τον Γιάννη Μητσόπουλο (επιστημονικό συντονιστή του έργου και μέλος της Επιτροπής
ΦΥΣΗ 2000) σχετικά με το έργο, οι συντονίστριες της δράσης από το WWF Ελλάς, έθεταν
ερωτήματα, τα οποία οι συμμετέχοντες απαντούσαν ατομικά και ανώνυμα και στη συνέχεια
ακολουθούσε συζήτηση σε όλη τη ομάδα. Το πρόγραμμα δομήθηκε στις παρακάτω ενότητες:
Στην πρώτη ενότητα οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στις παρακάτω τρεις
ερωτήσεις:


Τι είναι οι περιοχές NATURA 2000;



Τι σημαίνει για σένα προστασία μιας περιοχής NATURA 2000;



Tι σημαίνει για σένα διαχείριση μιας περιοχής NATURA 2000;

Στην δεύτερη ενότητα οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να καταγράψουμε όσους περισσότερους
εμπλεκόμενους φορείς με τις περιοχές NATURA 2000 μπορούσαν να σκεφτούν.

Στην τρίτη ενότητα, οι συντονίστριες της συνάντησης, είχαν δημιουργήσει ένα πλέγμα στο
οποίο ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να τοποθετήσουν έναν-έναν τους φορείς που
είχαν καταγραφεί, ανάλογα με τον βαθμό επιρροής και ενδιαφέροντος που ο κάθε φορέας
έχει. Η θέση που έπαιρνε ο κάθε φορέας σε αυτό το πλέγμα ήταν αποτέλεσμα συζήτησης
και διαλόγου μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.
Στην τελευταία ενότητα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να καταγράψουν τις ανάγκες
κατάρτισης που υπάρχουν σχετικά με τις περιοχές Natura. Η καταγραφή αυτή θα βοηθήσει
στον σχεδιασμό των δράσεων κατάρτισης που θα υλοποιήσει το LIFE-IP 4 NATURA.
γ) Κυπαρισσιακός
Ενημερώθηκε η Επιτροπή ότι η υπόθεση του Κυπαρισσιακού στο Συμβούλιο Επικρατείας
αναβάλλεται για τον Οκτώβριο 2019.
δ) Έκθεση του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα (αντίστοιχη με αυτή που
βγαίνει για την κλιματική αλλαγή)-που συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη της σχετικής
επιτροπής του ΟΗΕ (Ι. Χριστοπούλου)
Εν συντομία η κα Χριστοπούλου ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τα συμπεράσματα της
έκθεσης και τη σημασία τους για το έργο της Επιτροπής.
Η έκθεση του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα (αντίστοιχη με αυτή που
βγαίνει για την κλιματική αλλαγή) που συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη της σχετικής
επιτροπής του ΟΗΕ και δημοσιεύτηκε μόνο η περίληψη για τους πολιτικούς πριν μερικές
μέρες: https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment .
Επί των θεμάτων ενημέρωσης υπήρξε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, κυρίως επί
διευκρινίσεων που ζητήθηκαν.

2) Εξόρυξη υδρογονανθράκων. Συζήτηση επιτροπής με τον Δρ Φραντζή του Ινστιούτου
κητολογικών ερευνών ΠΕΛΑΓΟΣ
Κλήθηκε και ενημέρωσε την Επιτροπή ο κ. Αλέξανδρος Φραντζής, Δ/ντής του Ινστιτούτου
Κητολογκών Ερευνών Πέλαγος ο οποίος ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστικός και πολύ σαφής και
τους επικείμενους κινδύνους από τις θαλάσσιες εξορύξεις υδρογονανθράκων. Συγκεκριμένα,
εξήγησε τι είναι η Ελληνική Τάφρος και γιατί είναι τόσο σημαντική απο οικοσυστημική άποψη.
Παρουσίασε σε ποια κατάσταση είναι τα είδη σε αυτήν, εστιάζοντας κυρίως στον φυσητήρα,
το κοινό δελφίνι και τον ζιφιό. Τέλος, εξήγησε πώς η εξόρυξη των υδρογονανθράκων θα

αποτελεί μία πρόσθετη και πολύ σοβαρή απειλή στο θαλάσσιο περιβάλλον και στα
συγκεκριμένα απειλούμενα ή / και ευάλωτα θαλάσσια είδη.
Με την ευκαιρία, ο κ. Αλέξανδρος Φραντζής και σε συνέχεια της ενημέρωσης που είχε γίνει
όταν είχαμε συζητήσει τους στόχους διατήρησης σε προηγούμενη συνεδρίαση, ενημέρωσε την
επιτροπή για το συνέδριο ICMMPA (Απρίλιος 2019) καθώς και πρωτοβουλίες που λαμβάνονται
ώστε να πειστεί η Ελλάδα και να ορίσει ζώνες ναυσιπλοΐας που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες
των θαλάσσιων θηλαστικών.
Μετά την παρουσίαση και αποχώρη του κ. Φρανζτή, αποφασίστηκε ότι η ακρόαση φορέων και
η κατάθεση απόψεων ολοκληρώθηκε.
Συμφωνήθηκε ότι θα συσταθεί μία υπο-επιτροπή με τη συμμετοχή του Προέδρου, κας
Χριστοπούλου, και της κας Σολωμού για να προετοιμαστεί ένα κείμενο θέσης/γνώμης της
Επιτροπής. Το κείμενο αυτό θα κυκλοφορήσει ηλεκτρονικά στα μέλη της Επιτροπής και θα
συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση.

3. Άλλα θέματα


Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν για επιστολή που έχει στείλει το WWF Ελλάς
σχετικά με το έργο των ΕΠΜ και τη διαδικασία διαβούλευσης επί των
προδιαγραφών των ΕΠΜ. Θα εξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση.



Αποφασίστηκε ότι ο κ.Ψαρούδας θα εκπροσωπήσει και την Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000 σε
εκδήλωση που οργανώνει ο ΦΔ Πάρνηθας την επόμενη εβδομάδα.



Ο κ. Ψαρούδας ανέλαβε να ετοιμάσει ένα ενημερωτικό κείμενο προς τα μέλη της
Επιτροπής σχετικά με το θέμα της εξόρυξης του χρυσού.



Επίσης ο κ. Ψαρούδας ενημέρωσε την επιτροπή σχετικά με τους προτεινόμενους
κανονισμούς λειτουργίας των ΦΔ, με αφορμή την εμπειρία του στον ΦΔ Ροδόπης. Η
Επιτροπή θα ζητήσει να ενημερωθεί για τα θέματα που αφορούν τους ΦΔ.



Ενόψει των εκλογών και της αναμενόμενης αλλαγής στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ,
ο Πρόεδρος και η αναπληρώτρια Πρόεδρος θα ετοιμάσουν μία σύντομη καταγραφή
του έργου της Επιτροπής από την ανάληψη των καθηκόντων μας το 2017 μέχρι
σήμερα για να αποσταλεί άμεσα στην πολιτική ηγεσία.

Επόμενη συνεδρίαση: Τέλος Αυγούστου ή (το πιθανότερο) αρχές Σεπτεμβρίου.

