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ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

Η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 που συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ υπ’ αρ. 248/ΤΕΥΧΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /26-5-2017, πραγματοποιήθηκε στις 13-7-2017 στην αίθουσα 
συσκέψεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεσογείων , Αθήνα.  

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 ηταν παρόντα τα ακόλουθα αναπληρωματικά μέλη : κ. Α. Σωλομού (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 Τριφίμων), κ. Κ. Ντεμίρη (εκπρόσωπος ΜΚΟ), κ. Π. Κατσουλάκος (εκπρόσωπος 
ΜΚΟ). 

Κύρια θέματα της συνεδρίασης αποτέλεσαν 

1) Συζήτηση-απόψεις επιτροπής-διαμόρφωση γνωμοδότησης σε οτι αφορά τους  στόχους 
διατήρησης.  

Εισηγητές για το θέμα αυτή ήταν η επιτροπή που είχαν προταθεί και από την προηγούμενη 
επιτροπή ΦΥΣΗ 2000 (κα Δεληπέτρου- κα Χριστοπούλου- κος Παναγιωτίδης). Λόγω της 
απουσίας των δύο από τα τρία μέλη της εισηγητικής επιτροπής (κος Παναγιωτίδης, κα 
Δεληπέτρου) τα παρόντα μέλη της επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 δεν προχώρησαν σε αναλυτική 
συζήτηση για τους στόχους διατήρησης, εντούτοις διατυπώθηκε η άποψη ότι θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή διότι το θέμα των στόχων διατήρησης είναι σοβαρό και θα έχει 
επιπτώσεις επειδή οι στόχοι θα θεσμοθετηθούν. Επίσης τονίστηκε ότι απαιτείται συνεχής 
παρακολούθηση. Προτάθηκε τα σχόλιά μας στην γνωμοδότηση να είναι γενικά αν και για 
κάποιες περιοχές να είναι πιo λεπτομερειακά (και είδη και οικότοποι). 



Τέλος για την πιo αποδοτική λειτουργία και oλοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος των 
"στόχων διατήρησης" αποφασίστηκε η διεύρυνση της εισηγητικής (υπο) επιτροπής που θα 
αποτελείται από τα εξής μέλη: Λεγάκις, Τσιριπίδης, Δεληπέτρου, Παναγιωτίδης , Λυμπεράκης, 
Ντεμίρη, Χριστοπούλου και  Λυκούσης. 

 
2) Ενημέρωση των μελών της επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 (που συμμετέχουν) για το σχέδιο νόμου 
σε οτι αφορά το εθνικό σύστημα διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών 
και της βιοποικιλότητας.  

Πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για την πορεία της ομάδα εργασίας για το εθνικό 
σύστημα προστατευόμενων περιοχών από την κα Χριστοπούλου και κο Λυμπεράκη. 
Ακολούθησε συζήτηση και διατυπώθηκαν απόψεις των παρόντων μελών της επιτροπής ΦΥΣΗ 
2000. 

 
3) Προγραμματισμός εργασιών της επιτροπής επόμενου διαστήματος. 

Η επόμενη συνεδρίαση θα oριστεί από τέλος Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου  

Επίσης συζητήθηκε να συνταχθεί και να αποσταλεί επιστολή προς τον Υπουργό ζητώντας να 
καλυφθεί η επιτροπή 2000 με  γραμματειακή υποστήριξη όπως επίσης και να εξασφαλισθεί το 
συντομότερο δυνατό η δυνατότητα τηλε-διάσκεψης στην οποία θα διευκόλυνε την συμμετοχή 
μελών των οποίων η έδρα τους είναι εκτός Αθηνών και θα μείωνε το κόστος των μετακινήσεων 
που έχει υποχρέωση να καλύψει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 


