ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000,
Λεωφόρος Μεσογείων 119,
Αθήνα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Η 6η συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 που συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ υπ’ αρ. 248/ΤΕΥΧΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /26-5-2017, πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2018 στην
αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεσογείων 119, Αθήνα.
Παρόντες ήταν τα ακόλουθα μέλη: κ. Β. Λυκούσης (Πρόεδρος), κ. Γ. Αλβανόπουλος
(εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ), κ. Ι. Χριστοπούλου (εκπρόσωπος ΜΚΟ), κ. Μ.Οικονόμου (εκπρόσωπος
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), κ. Σ. Σταυριανοπούλου (εκπρόσωπος Υπ. Πολιτισμού &
Αθλητισμού), κ. Β. Μασούρα (εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης), κος Α. Λεγάκης (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της Ζωολογίας), κ. Α.
Σολωμού (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της Δασοπονίας), ο κος Παναγιωτίδης (ειδικός στο
γνωστικό αντικείμενο της Θ. Βιολογίας-Ωκεανογραφία).
Στην συνεδρίαση επίσης συμμετείχε και η κα Νεύτα-Ελευθερία Βότση Συνεργάτης Αν.
Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/99 περί συλλογικών οργάνων, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε
απαρτία.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Στόχοι Διατήρησης των περιοχών Natura 2000
2. Ορισμός εκπροσώπου στην ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση της Εθνικής
Στρατηγικής για τα Δάση
3. Ενημέρωση για εκπροσώπηση Επιτροπής στην ημερίδα της ΕΛΛΕΤ και στο συνέδριο της
Περιφέρειας Κρήτης
4. Οργανωτικά της Επιτροπής
5. Προγραμματισμός για το επόμενο διάστημα

1. Στόχοι Διατήρησης των περιοχών Natura 2000
Η Επιτροπή Φύση 2000 συμφώνησε ομόφωνα για το περιεχόμενο της γνωμοδότησης με μικρές
διαφοροποιήσεις έπειτα από τα τελικά σχόλια των μελών της Επιτροπής κατά την διάρκεια της
6ης συνεδρίασης
Η Επιτροπή γενικά εκτιμά ότι για τα χρονικά όρια και τις γενικότερες τις συνθήκες που
επικρατούσαν την περίοδο υλοποίησης του έργου της Εποπτείας και αξιολόγησης της
κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας (2013-2015) τα

αποτελέσματα των μελετών στις περισσότερες των περιπτώσεων ήταν πολύ ικανοποιητικά
όπως και η διαμόρφωση αντίστοιχων στόχων διατήρησης των περιοχών NATURA 2000. Θεωρεί
ότι οι Στόχοι Διατήρησης οφείλουν να είναι διατυπωμένοι ως ένα κείμενο προς θεσμοθέτηση,
δηλαδή προς υποχρεωτική εφαρμογή στην πράξη και όχι ως επιστημονική πραγματεία, στην
οποία οι συγγραφείς δύνανται να επισημαίνουν κενά, αντιφάσεις και ασάφειες. Αναγνωρίζει
ότι το τελευταίο διάστημα γίνονται ενέργειες από πλευράς της πολιτείας και ειδικότερα του
αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την καλύτερη εφαρμογή των
ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση, με σημαντικότερη την ολοκλήρωση των προτάσεων
επέκτασης του δικτύου Natura 2000 και την ψήφιση του νόμου για τους φορείς διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών. Ο καθορισμός στόχων διατήρησης είναι προς αυτή την
κατεύθυνση επίσης. Στο πλαίσιο αυτό προτείνει βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα στάδια
δράσης ενώ στα Παραρτήματα της γνωμοδότησεις παραθέτει γενικές και ειδικές
παρατηρήσεις, επιμέρους προτάσεις και συστάσεις, ενδεικτικά ζητήματα για ορισμένα είδη,
και επιπλέον παρατηρήσεις επί ειδικών στόχων διατήρησης.

2. Ορισμός εκπροσώπου στην ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής
για τα Δάση
Η Επιτροπή ομόφωνα συμφώνησε στη συγκεκριμένη επιτροπή να προταθεί ως εκπρόσωπος
της Επιτροπής Φύση 2000 ο κ. Τσιριπίδης με αναπληρώτρια την κα Σολωμού.

3. Ενημέρωση για εκπροσώπηση Επιτροπής στην ημερίδα της ΕΛΛΕΤ και στο συνέδριο της
Περιφέρειας Κρήτης
Η Επιτροπή ενημερώθηκε αναλυτικά για την εκπροσώπηση της Επιτροπής Φύση 2000 από την
κα Ι. Χριστοπούλου στην ημερίδα που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και
Πολιτισμού με θέμα «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών: Προβλήματα του
Παρελθόντος. Προκλήσεις του μέλλοντος» στις 28 Απριλίου 2018 και στο πλαίσιο της οποία η
κα Ι. Χριστοπούλου, συμμετείχε σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Η εμπειρία των Φορέων
Διαχείρισης και οι προτάσεις τους για την βελτίωση της λειτουργίας τους».
Επίσης ενημερώθηκε για τη συμμετοχή των εκπροσώπων της Επιτροπής Φύση 2000 κ. Π.
Λυμπεράκη και κα Ι. Χριστοπούλου στο συνέδριο που οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης με θέμα
«Περιοχές NATURA 2000: Προστασία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που πραγματοποιήθηκε στα
Χανιά στις 10-12 Μαΐου 2018.

4. Οργανωτικά της Επιτροπής
Η Επιτροπή συζήτησε, για μία ακόμα φορά, τη δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων
οπως επίσης και τη δυνατότητα πληρωμής των εκτός έδρας μελών που συμμετέχουν στις
συνεδριάσεις της Επιτροπής ταξιδεύοντας από μεγάλες αποστάσεις.

5. Προγραμματισμός για το αμέσως επόμενο διάστημα
Συμφωνήθηκε:
1) Να γίνει αναλυτική ενημέρωση για το έργο LIFE-IP 4 ΝATURA, το οποίο συντονίζει το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορά στην καλύτερη εφαρμογή των οδηγιών για
τους οικοτόπους και τα άγρια πτηνά, και ευρύτερα το δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα.
2) Να αρχίσει η συζήτηση για τη διατύπωση και διαμόρφωση αξιόπιστων διαδικασιών
αξιολόγησης της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με παράλληλη διαμόρφωση
συγκεκριμένων μεθοδολογικών εργαλείων αξιολόγησης. Το θέμα αυτό που προκύπτει εκτός
των άλλων και από τον νέο νόμο για τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών
(Ν. 4519/2018) αναμένεται να απασχολήσει την Επιτροπή σε αρκετές συνεδριάσεις και για
αρκετό χρονικό διάστημα.

