ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000,
Λεωφόρος Μεσογείων 119,
Αθήνα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 14ης επαναληπτικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Η 14η επαναληπτική συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 που συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ υπ’
αρ.248/ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /26-5-2017, πραγματοποιήθηκε την 12
Σεπτεμβρίου 2019 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 Γ.
Αλβανόπουλος (εκπρόσωπος Υπουργείου Περιβάλλοντος και Εέργειας), κ. Β. Μασσούρα
(εκπρόσωπος Υπουργείου Εσωτερικών), κ. Μ. Παπαευθυμίου (εκπρόσωπος Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ), 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.
Στην συνεδρίαση επίσης είχε προγραμματιστεί να συμμετέχοει χωρίς δικαίωμα ψήφου η κα
Ντεμίρη (αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωπος ΜΚΟ) με δεδομένη την παρουσία της κας
Χριστοπούλου που είναι το τακτικό μέλος.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Σχέδιο Π.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας
2) Εξόρυξη υδρογονανθράκων. Συζήτηση-Τελική διαμόρφωση κειμένου.
3) Άλλα θέματα

1. Σχέδιο Π.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας
Η Επιτροπή Φύση 2000, την 24η Ιουνίου 2019, είχε λάβει επείγον ηλεκτρονικό μήνυμα από το
τμήμα προστατευόμενων περιοχών της Διεύθυνσης Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ για σχετική γνωμοδότηση επίτου σχεδίου Π.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας
έως την 7 Ιουλίου 2019. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Κοινή
άποψη των οποίων ήταν ότι η Επιτροπή δεν είναι δυνατόν να διαμορφώσει και να διατυπώσει
γνωμοδότηση επι του σχεδίου Π.Δ. για την λίμνη Παμβώτιδα στο σύντομο αυτό χρονικό
διάστημα. Ωστόσο, η Επιτροπή προσκλήθηκε για τακτική συνεδρίαση την 4η Ιουλίου 2019 η
οποία δέν πραγματοποιήθηκε λόγω μή απαρτίας. Αποτέλεσμα είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει η
επεξεργασία από την Επιτροπή του σχεδίου Π.Δ. για την λίμνη Παμβώτιδα.
Επίσης, με δεδομένη την αλλαγή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δεν ήταν σαφές αν
παραμένει ως προτεραιότητα.
Στην 14η επαναληπτική συνεδρίαση ο κος Γ. Αλβανόπουλος ενημέρωσε συνοπτικά την
Επιτροπή για την ιστορία του ΠΔ και τόνισε ότι δεδομένων των προβλημάτων που έχουν
εντοπιστεί, το συγκεκριμένο σχέδιο Π.Δ. δεν θα πρέπει να θεωρηθεί "ώριμο" και ότι είναι
προτιμότερο να περιμένουμε το νέο σχέδιο Π.Δ. που θα προκύψει για την περιοχή από το έργο
των ΕΠΜ.
Η Επιτροπή αποφάσισε να μην προχωρήσει την επεξεργασία του συγκεκριμένου Π.Δ. προς το
παρόν, αναμένοντας τις οριστικές αποφάσεις του ΥΠΕΝ επί της πορείας του σχεδίου Π.Δ. για
την λίμνη Παμβώτιδα.
Με αφορμή την ενημέρωση για το σχέδιο Π.Δ για την Παμβώτιδα, μέλη της Επιτροπής
ρώτησαν τον κο Αλβανόπουλο σχετικά με την τύχη άλλων Π.Δ. για τα οποία η Επιτροπή έχει
γνωμοδοτήσει.
Ο κος Γ. Αλβανόπουλος μας ενημέρωσε ότι κανένα από τα ΠΔ για τα οποία έχει
γνωμοδοτήσει η Επιτροπή τα τελευταία χρόνια (εκτός αυτό του Κυπαρισσιακού) δεν έχουν
προωθηθεί στο ΣτΕ, παρόλο που κάποια είναι πολύ ώριμα, όπως της Δαδιάς και του Ολύμπου.
Ενημέρωσε την Επιτροπή ότι δεν είναι βέβαιο ότι τα σχέδια αυτά θα προωθηθούν για
επεξεργασία από το ΣτΕ καθώς είναι πιθανό η επεξεργασία αυτή να συμπέσει με τις
επικαιροποιημένες εκδοχές αυτών των ΠΔ που θα προκύψουν από το έργο των
ΕΠΜ/ΠΔ/Σχεδίων Διαχείρισης.
Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία μέλη της Επιτροπής σημείωσαν ότι οι καθυστερήσεις
αυτές θέτουν σε κίνδυνο τις προστατευόμενες περιοχές και αποδυναμώνουν την έννοια της
προστασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Στη συνέχεια μετά από ερώτηση της κας Χριστοπούλου, ο κος Αλβανόπουλος ενημέρωσε την
Επιτροπή σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου των ΕΠΜ/ΠΔ/Σχεδίων Διαχείρισης.
Ειδικότερα ανέφερε ότι έχει υπάρξει μία μικρή καθυστέρηση, ενώ τόνισε ότι ήδη αξιοποιείται
η βέλτιστη διαθέσιμη γνώση.
Σχετικά με το ζήτημα της μεγαλύτερης συμμετοχής/εμπλοκής της Επιτροπής στο έργο και
ειδικότερα στο στάδιο των προδιαγραφών των ΕΠΜ που έχει θέσει σε επιστολή του το WWF
Ελλάς, ο κος Αλβανόπουλος ανέφερε ότι προβλέπεται διαβούλευση πριν την ολοκλήρωση των
ΕΠΜ – στο στάδιο των ΠΔ. Η κ. Ντεμίρη επίσης επεσήμανε ότι είναι χρήσιμο να υπάρξει
διαβούλευση σχετικά με τις προδιαγραφές των ΕΠΜ καθώς δεν είναι σαφείς και χρειάζονται
βελτίωση. Ο κος Αλβανόπουλος διατύπωσε την αντίθεση του σε ότι αφορά την αναγκαιότητα
διαβούλευσης για τις προδιαγραφές των ΕΠΜ, οι οποίες αποτελούν εξειδίκευση της απόφαση
του 1990, σημειόνοντας ότι δεν είναι νέες προδιαγραφές και συνεπώς δεν απαιτείται
διαβούλευση.
Συμφωνήθηκε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα κοινοποιήσει στα μέλη τη σχετική επιστολή
που είχε στείλει το WWF Ελλάς.
Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι θα ήθελε να είναι ενήμερη για την πορεία του έργου των
ΕΠΜ/ΠΔ/Σχεδίων Διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε να οργανωθεί μία αναλυτική
ενημέρωση, παρουσία και των μελετητών για το έργο. Ο κος Αλβανόπουλος δεσμεύτηκε ότι η
ενημέρωση θα γίνει όταν το έργο είναι σε μία ώριμη φάση.
2. Εξόρυξη υδρογονανθράκων. Συζήτηση-Τελική διαμόρφωση κειμένου.
Η υπο-επιτροπή που είχε οριστεί για την επεξεργασία ενός σχεδίου κειμένου για τις εξορύξεις
των υδρογονανθράκων ολοκλήρωσε το προσχέδιο της και το είχε στείλει στα μέλη της
Επιτροπής με ηλεκτρονική αλληλογραφία.
Κατά τη συνεδρίαση το προσχέδιο παρουσιάστηκε συνοπτικά και τα μέλη της Επιτροπής
τοποθετήθηκαν επί του προσχεδίου. Πιο συγκεκριμένα, η κ. Μ. Παπαευθυμίου εξέφρασε την
αναγκαιότητα περισσότερης επιστημονικής τεκμηρίωσης (π.χ. βιβλιογραφία κτλ.) και έθεσε το
ερώτημα αν η Επιτροπή Φύση 2000 θα μπει στη διαδικασία πρότασης νομοθετικών
ρυθμίσεων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει την εξόρυξη των
υδρογονανθράκων με στόχο να γίνει πιο αυστηρό σε ζητήματα προστασίας του
περιβάλλοντος.
Γενικά υπήρξε θετική αποδοχή του προσχεδίου από τα μέλη της Επιτροπής. Ιδιαίτερα θετικά
ήταν τα μέλη για τις επισημάνσεις στις οποίες καταλήγει.
Ορισμένα μέλη πρότειναν το κείμενο να γίνει λίγο πιο σύντομο.

Με βάση τα σχόλια των μελών της επιτροπής έγιναν κάποιες αναδιατυπώσεις, ώστε να
σμικρυνθεί το κείμενο και να αποτυπώνεται με πιο ακριβή τρόπο η επιστημονική εκτίμηση ενώ
παράλληλα να γίνει πιο προσιτό. Επίσης προστέθηκαν όλες οι απαραίτητες διεθνείς
βιβλιογραφικές αναφορές.
Συμφωνήθηκε ότι τα μέλη η υπο-επιτροπή θα επεξεργαστεί όποιες επιπλέον παρατηρήσεις επί
του κειμένου και ότι θα σταλεί επικαιροποιημένο προσχέδιο το οποίο θα συζητηθεί εκ νέου
στην επόμενη συνεδρίαση ώστε να ληφθεί η τελική απόφαση.
3. Άλλα θέματα – ενημέρωση
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπης σχετικά με την επιστολή την οποία έστειλε
στον νέο Υπουργό σχετικά με τον ρόλο και τη δράση της Επιτροπής Φύση 2000. Είχε
ενημέρωση ότι ο Υπουργός θα ζητήσει κάποια στιγμή συνάντηση μαζί του.
Κατά τη συνάντηση αυτή με τον Υπουργό, ο Πρόεδρος θα επιθυμούσε να θέσει μόνο κάποια
συγκεκριμένα θέματα, και έτσι ζήτησε τη συνδρομή των μελών για τα ποιά είναι τα θέματα
προτεραιότητες. Σημειώθηκαν οι παρακάτω προτάσεις:
- Γραμματειακή υποστήριξη / Τηλεδιάσκεψη
- Πορεία-εξέλιξη των Π.Δ. που έχει γνωμοδοτήσει η Επιτροπή κατά το παρελθόν και να
επισημανθεί ότι υπάρχουν κάποια Π.Δ. που είναι ώριμα και θα έπρεπε να προωθηθούν,
ενώ άλλα όπως η Παμβώτιδα καλύτερα να περιμένουν.
- Φορείς διαχείρισης: Στη συνεδρίαση πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχουν προτάσεις για
αλλαγή της δομής του συστήματος των ΦΔ και μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων στις
περιφέρειες. Το ενδεχόμενο αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση των μελών της
Επιτροπής και αποφασίστηκε ότι στην επικείμενη συνάντηση με τον Υπουργό, ο Πρόεδρος
θα στηρίξει το παρόν σύστημα, αλλά θα τονίσει την ανάγκη καλύτερης εφαρμογής του και
θα φέρει στο τραπέζι την επικείμενη δουλειά σχετικά με την αξιολόγηση των φορέων
διαχείρισης.
Μή υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση.

