ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000,
Λεωφόρος Μεσογείων 119,
Αθήνα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Η 7η συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 που συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ υπ’ αρ.248/ΤΕΥΧΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /26-5-2017, πραγματοποιήθηκε στις 19Ιουλίου2018 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), κ. Α. Σολωμού (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της Δασοπονίας), κ. Σ.
Ψαρούδας (εκπρόσωπος ΜΚΟ), o κος Ι. Τσιριπίδης (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της
Δασοπονίας), και η κα Π. Δεληπέτρου (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της Βοτανικής).
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. Εθνική Στρατηγική για τα Δάση
2. Άλλα θέματα επικαιρότητας

1. Εθνική Στρατηγική για τα Δάση
O κ. Τσιριπίδης, που είχε οριστεί εκπρόσωπος της Επιτροπής Φύση 2000 στην ομάδα εργασία
του ΥΠΕΝ για τη σύνταξη της Στρατηγικής για τα Δάση, ενημέρωσε λεπτομερώς τα μέλη της
Επιτροπής Φύση 2000 για την πορεία κατάρτισης της Στρατηγικής από την πρώτη συνεδρίαση
της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, τις δύο ανοιχτές συναντήσεις σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, την επεξεργασία του κειμένου από την ομάδα εργασίας που ορίστηκε
από το ΥΠΕΝ και τη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής.
Στη συνέχεια παρουσίασε τη δομή της Στρατηγικής, δλδ. ότι θα έχει Γενικούς Στόχους &
Κατευθύνσεις Δράσεων & Δείκτες και τους 7 άξονες της Στρατηγικής, καθώς και το
περιεχόμενο της Στρατηγικής όπως έχουν αποτυπωθεί στο πρώτο σχέδιο αναφοράς της

Ομάδας Εργασίας ΕΣΔ, που παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της
Βουλής.
Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση του πρώτου σχεδίου:









1η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Βουλής - 19/4
1η συνάντηση στην Αθήνα - 10/5
Ορισμός ομάδας εργασίας ΥΠΕΝ με ειδικούς
2η συνάντηση στην Θεσ/νικη - 29/5. Η συνεδρίαση ήταν ανοιχτή αλλά συμμετείχαν
κυρίως εκπρόσωποι από υπηρεσίες και ειδικοί στο θέμα των δασών.
1η συνάντηση ομάδας εργασίας - 14/6
2η συνάντηση ομάδας εργασίας -25/6
2-5/7: ηλεκτρονική ανταλλαγή – τελική διαμόρφωση των κείμενων
2ησυνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Βουλής - 11/7 στην οποία παρουσιάστηκε
το πρώτο σχέδιο αναφοράς Ομάδας Εργασίας ΕΣΔ

Επόμενα βήματα
 Μετά τη συζήτηση στη Βουλή, ενσωματώνονται προτάσεις που κατατέθηκαν από τους
βουλευτές και εξετάζεται ειδικότερα το θέμα της αναδόμησης των υπηρεσιών στον
άξονα της Διακυβέρνησης.
 Αύγουστος: δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου ΥΑ
 Τέλος Σεπτεμβρίου επιδιώκεται να υπάρχει τελικό σχέδιο ΥΑ, ενώ ακόμα δεν είναι
βέβαιο αν θα υπάρξει εθνικό σχέδιο δράσης.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Επιτροπής, η
οποία συνοψίζεται στα παρακάτω σημεία:








Η Εθνική Στρατηγική για τα Δάση, με τη διεπιστημονική προσέγγιση που τη διακρίνει,
κινείται σε θετική κατεύθυνση τονίζοντας την πολυ-λειτουργικότητα των δασικών
οικοσυστημάτων.
Απαιτείται μεγαλύτερη σύνδεση με διεθνείς πολιτικές και στρατηγικές που αφορούν
στα δάση . Ειδικότερα χρειάζεται σύνδεση της απογραφής των δασών στην οποία η ΕΣΔ
δίνει προτεραιότητα με τις υποχρεώσεις της χώρας για παρακολούθησηδιαφόρων
οικολογικών παραμέτρων (π.χ. κατάσταση οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ).
Απαιτείται επίσης πρόβλεψη για σύνδεση με άλλες εθνικές στρατηγικές, π.χ. της
Βιοποικιλότητας ή της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, γεγονός που μπορούσε να
ενισχύσει τη συνοχή και τελικά την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών αυτών.
Θεωρείται πολύ σημαντική η αναγνώριση των οικοσυστημικών λειτουργιών και των
οικοσυστημικών υπηρεσιών των δασών αλλά και της ανάγκης διατήρησης της
βιοποικιλότητας, ενώ προωθείται η αειφορική παραγωγική διαχείρισης των δασών.
Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η ολιστική οικοσυστημική προσέγγιση στην
προστασία, τη διαχείριση και την αποκατάσταση των δασών. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν









σκόπιμο να οριστεί καλύτερα η έννοια της «βελτιστοποίησης» (optimization) των
οικοσυστημικών υπηρεσιών που περιλαμβάνεται στο κείμενο.
Η Στρατηγική θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην προστασία των δασών, ως βάση
και για την αειφορική διαχείριση τους, και να διευκρινίζει αρχές αποκατάστασης των
δασικών οικοσυστημάτων.
Υπάρχουν στοιχεία που χρειάζονται συμπλήρωση, όπως είναι η ευαισθητοποίηση, η
ενημέρωση και η συμμετοχή των πολιτών, η χρηματοδότηση και η κινητοποίηση
πόρων, κτλ.
Εντοπίστηκε ως παράλειψη η έλλειψη μνείας στον ρόλο των δασικών φυτωρίων και
των τραπεζών σπερμάτων.
Επίσης εντύπωση προκάλεσε η αναφορά στη θήρα ως εργαλείο διαχείρισης των δασών
και όχι ως μία εκ των χρήσεων των δασών.
Απαραίτητη επίσης κρίθηκε η συμπλήρωση της ΕΣΔ και με Σχέδιο Δράσης.

Αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Φύση 2000 θα συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση όταν
αυτή ανακοινωθεί από το ΥΠΕΝ. Το κείμενο θέσης θα διαμορφωθεί από ομάδα εργασίας στην
οποία θα συμμετέχουν οι: κα Χριστοπούλου (συντονίστρια), ο κ. Τσιριπίδης, η κα Δεληπέτρου,
η κα Σολωμού και ο κ. Ψαρούδας, με βάση τις κατευθύνσεις που προέκυψαν από τη σημερινή
συνεδρίαση και λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που θα γίνουν στο τελικό προς διαβούλευση
κείμενο.

2. Άλλα θέματα επικαιρότητας
- Λειτουργικά θέματα. Η επιτροπή ενημερώθηκε ότι εγκρίθηκε η αίτηση για κάλυψη δαπάνης
του κ. Ψαρούδα ο οποίος για να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Φύση 2000,
πρέπει να ταξιδέψει. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία να αποστέλλεται η τυπική πρόσκληση
τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης.
Η Επιτροπή Φύση 2000 ενημερώθηκε ότι με αφορμή τη συμμετοχή του ΥΠΕΝ σε ΔΣ των ΦΔ
κινείται η διαδικασία για να δημιουργηθεί στο ΥΠΕΝ υποδομή τηλεδιάσκεψη. Η Επιτροπή
Φύση 2000 επανέλαβε την ανάγκη να υπάρξει τέτοια υποδομή για να διευκολυνθεί η
συμμετοχή όλων των μελών στην Επιτροπή Φύση 2000.
- Ιστοσελίδα της Επιτροπής Φύση 2000. Ενημερώθηκε η ιστοσελίδα της Επιτροπής Φύση που
φιλοξενείται
στον
ιστότοπο
του
Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=764&language=el-GR
- Αξιολόγηση των ΦΔ / Διαχείρισης. Η Επιτροπή Φύση 2000 αναλαμβάνει πρωτοβουλία σχετικά
με την αξιολόγηση των φορέων διαχείρισης, της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών
και συνολικά του συστήματος προστατευόμενων περιοχών. Στόχος είναι να ανταποκριθεί στον

ρόλο που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (ν. 4519/2018, ν. 2749/1999, ν. 3937/2011)
αλλά και να συνδράμει στο εποπτικό έργο του ΥΠΕΝ διατυπώνοντας εισηγήσεις, κατευθύνσεις,
προδιαγραφές και πρότυπα.
Η κα Ι. Χριστοπούλου παρουσίασε τις σχετικές με την αξιολόγηση προβλέψεις της νομοθεσίας,
τις σχετικές απαιτήσεις από τους ΦΔ και την Επιτροπή Φύση 2000.
Αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Φύση θα εξακολουθήσει να επεξεργάζεται το θέμα στις
επόμενες συνεδριάσεις της.
- Ενημέρωση σχετικά με θέματα των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Τέλος
του Ιουλίου, αναμένονται τα ΔΣ των 8 νέων ΦΔ και μετά των υφιστάμενων φορέων
διαχείρισης. Επίσης αναμένεται ότι θα ανοίξουν προσκλήσεις υποβολής τεχνικών δελτίων στο
ΕΣΠΑ για τους ΦΔ, ενώ κινούνται οι διαδικασίες για την χρηματοδότηση των Φορέων
Διαχείρισης μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.
- Ενημέρωση για το έργο ΕΠΜ/ ΠΔ / ΣΔ. Το έργο προχωράει και βρίσκεται σε τελικό στάδιο
ελέγχου των συμβάσεων. Συνεπώς, αναμένεται ότι η σύμβαση του συντονιστή θα υπογραφεί
τον Αύγουστο, με προγραμματισμένη έναρξη τον Σεπτέμβριο 2018. Οι συμβάσεις των
υπολοίπων αναδόχωνθα υπογραφούν τον Σεπτέμβριο, με προγραμματισμένη έναρξη τον
Νοέμβριο 2018.
- Προγραμματισμός άμεσων μελλοντικών ενεργειών.




ΠΔ Αξιού. Αναμένεται η αποστολή από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ του σχετικού
εγγράφου πρός τα μέλη για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Φύση 2000. Θα αποσταλεί
το κείμενο προς τα μέλη της Επιτροπής ώστε να διαμορφωθούν πρώτες απόψεις. Στην
επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ζητήθηκε απο τον κο Αλβανόπουλο να γίνει μία
παρουσίαση του ΠΔ από τον χειριστή του ΠΔ του Αξιού. Ο κος Αλβανόπουλος
συμφώνησε.
Παρουσίαση έργου LIFE-IP 4 NATURA. Θα προσκληθεί ο συντονιστής του έργου να
παρουσιάσει το έργο και τις δράσεις του.

