ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000,
Λεωφόρος Μεσογείων 119,
Αθήνα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Η 8η συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 που συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ υπ’ αρ.
248/ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /26-5-2017, πραγματοποιήθηκε στις 30-10-2018
στην αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεσογείων 119,
Αθήνα.
- Παρόντες ήταν τα ακόλουθα μέλη: κ. Β. Λυκούσης (Πρόεδρος), κος Γ. Αλβανόπουλος
(εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ), κα Ι. Χριστοπούλου (εκπρόσωπος ΜΚΟ), κα Μ.Οικονόμου
(εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), κα Β. Μασούρα (εκπρόσωπος του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), κα Α. Σολωμού (ειδικός στο
γνωστικό αντικείμενο της Δασοπονίας), κος Σ. Ψαρούδας (εκπρόσωπος ΜΚΟ), ο κος
Παναγιωτίδης (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της Θ. Βιολογίας-Ωκεανογραφία), κος Α.
Λεγάκις (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της Ζωολογίας), κος Οιχαλιώτης (ειδικός στο
αντικείμενο της Εδαφολογίας), κα Α. Μαρή (εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής), ο κ. Αγουρίδης (εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης) και κα Π. Δεληπέτρου (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της Βοτανικής).
Στην συνεδρίαση επίσης συμμετείχαν η κα Νεύτα Βότση, Σύμβουλος του Αναπλ. Υπουργού
και το Αν. Μέλος της επιτροπής κα Κ. Ντεμίρη (εκπρόσωπος ΜΚΟ).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/99 περί συλλογικών οργάνων, διαπιστώθηκε ότι
υπήρχε απαρτία.
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1) Παρουσίαση από την κα Ειρήνη Βασιλάκη, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, ΥΠΕΝ
και 1η συζήτηση επί του σχεδίου ΠΔ για τον Αξιό
Η κα Βασιλάκη παρουσίασε το σχέδιο ΠΔ για την περιοχή του Αξιού, εστιάζοντας στις
αλλαγές που φέρνει το ΠΔ. Ο βασικός στόχος του ΠΔ είναι η προστασία των περιοχών, που
είναι σημαντικές, καθώς και των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων της περιοχής,
κυρίως από την εκβιομηχάνιση και τις άλλες αλλαγές χρήσεων γης, και συνολικά την

εκτόνωση των πιέσεων που δέχεται η περιοχή, η οποία είναι τόσο κοντά στην πόλη της
Θεσ/νίκης.


Σημείωσε οτι περιοχές που καλύπτει το ΠΔ του Αξιού είναι κρίσιμα ενδιαιτήματα για
τα προστατευόμενα υδρόβια πουλιά και άλλα είδη όπως πχ ο λαγόγυρος. Για την
περιοχή είχε ήδη εκπονηθεί ΕΠΜ και εγκριθεί το 2002. Επίσης είχε εκδοθεί ΚΥΑ το
2009, η οποία κατέπεσε στο ΣτΕ ως "αναρμοδίως" εκδοθείσα (ΚΥΑ αντί για ΠΔ). Το
γεγονός αυτό δημιουργεί πιεστική ανάγκη να εκδοθεί το ΠΔ ώστε να διασφαλιστεί η
περιοχή.



Αναφέρθηκε ότι σε κάθε περίπτωση η περιοχή αυτή, όπως και όλες οι περιοχές Natura
2000 της χώρας θα εξεταστούν εκ νέου στο πλαίσιο του έργου των ΕΠΜ/ΠΔ/Σχεδίων
Διαχείρισης που βρίσκεται στο στάδιο των συμβάσεων, του ΥΠΕΝ και συνεπώς μπορεί
να τροποποιηθεί.



Επεσήμανε στις διαφορές του ΠΔ και ΚΥΑ του 2009 με τη βοήθεια χάρτη της περιοχής
καθώς και αναλυτική παρουσίαση των προβλέψεων των επιμέρους ζωνών του
σχεδίου ΠΔ.

Ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής Φύση 2000 καθώς και
διαλογική κατά την οποία:
 Ζητήθηκαν και θα αποσταλούν άμεσα τα παρακάτω επιπλέον έγγραφα:
Διαβιβαστικό και email από το ΥΠΕΝ, η ΕΠΜ (2002) / ΚΥΑ 2009 /χάρτης οικοτόπων
/ κρίσιμα ενδιαιτήματα για την ορνιθοπανίδα από τον ΦΔ.
 Συζητήθηκαν οι λόγοι ακύρωσης της ΚΥΑ του 2009 ώστε να γίνουν κατανοητοί από
τα μέλη της Επιτροπής Φύση 2000 καθώς και το σκεπτικό της απόφασης του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
 Μετά από ερώτηση της κας Οικονόμου, συζητήθηκαν και διευκρινίστηκαν οι
περιορισμοί στην αλιεία σε συγκεκριμένες ζώνες του προτεινόμενου Πάρκου.
Σε συνέχεια τοποθέτησης της κας Ι. Χριστοπούλου αναγνωρίστηκε ως πολύ θετική η
προώθηση του συγκεκριμένου ΠΔ και σημειώθηκε η ανάγκη να προχωρήσουν και άλλα ΠΔ
για τα οποία η Επιτροπή έχει ήδη γνωμοδοτήσει κατά τους προηγούμενους μήνες αλλά και
κατά την προηγούμενη θητεία της. Στο πλαίσιο αυτό η κα Χριστοπούλου έκανε αναφορά σε
επιστολή που έχουν στείλει οι ΜΚΟ στον Αναπλ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για
το θέμα της ανάγκης προώθησης των ΠΔ, και η οποία έχει κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο της
Επιτροπής. Επίσης, τέθηκε το ζήτημα των εξαιρέσεων του άρθρου 9, και διευκρινίστηκε ότι
οι εκτάσεις αυτές δεν είχαν ενταχθεί στην ΕΠΜ, αλλά εντάσσονται στις γενικές διατάξεις του
π.δ. για την προστασία τους και ότι θα εξεταστούν ξανά στο έργο των ΕΠΜ/ΠΔ/Σχεδίων
Διαχείρισης που προωθεί το ΥΠΕΝ.
Συζητήθηκε επίσης το θέμα των απαγορεύσεων της θήρας σε περιοχής που είναι
χαρακτηρισμένες ως ΚΑΖ, σε συνέχεια διευκρινιστικής ερώτησης της κας Μασούρα στη
βάση της γνωμοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Αποφασίστηκε κατά την πάγια τακτική της Επιτροπής να συσταθεί υπο-επιτροπή – για να
επεξεργαστεί ένα πρώτο σχέδιο κειμένου γνωμοδότησης της Επιτροπής αποτελούμενη απο
τους: κα Ντεμίρη (συντονίστρια), κα Δεληπέτρου, κο Ψαρούδα και ο κο Λυκούση.
Γενική άποψη της επιτροπής. Η επιτροπή είναι κατ'αρχήν θετική προς το ΠΔ του Αξιού με
κάποιες επισημάνσεις οι οποίες θα διατυπωθούν από την υπο-επιτροπή και θα υποβληθούν
στην επιτροπή για συζήτηση, τελική διαμόρφωση και έγκριση.
2) Παρουσίαση του έργου LIFE-IP 4 NATURA από τον κο Ιωάννη Μητσόπουλο –
Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Φύση 2000 εκπροσωπώντας το ΥΠΕΝ και
Επιστημονικό Συντονιστή του έργου.


Το έργο LIFE-IP 4 NATURA, το πρώτο ολοκληρωμένο έργο Life (Life Integrated Project
– LIFE IP) που εγκρίνεται για την Ελλάδα, είναι το σημαντικότερο έργο των
τελευταίων δεκαετιών για την προστασία της ελληνικής φύσης. Το έργο αυτό
υλοποιείται σε μία ευτυχή συγκηρία, μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης του
δικτύου Natura 2000, την υιοθέτηση 3 σχεδίων δράσης ειδών, και του νέου νόμου
για τους φορείς διαχείρισης. Στόχος του είναι η ουσιαστική ενίσχυση της προστασίας
της φύσης στην Ελλάδα, με τρόπο που να διασφαλίζει ταυτόχρονα τη συμμόρφωση
της χώρας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.



Στο πλαίσιο του LIFE-IP 4 NATURA -του μεγαλύτερου σε διάρκεια και χρηματοδότηση
προγράμματος για τη φύση που έχει λάβει ποτέ η χώρα- δέκα εταίροι (ΥΠΕΝ,
Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, WWF Ελλάς, Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρεία, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας &
Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
Πράσινο Ταμείο), υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ενώνουν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας μια «ασπίδα» για την ελληνική φύση,
σχεδιάζοντας νέα εργαλεία προστασίας και διαχείρισης και αναδεικνύοντας τις
ευκαιρίες που προσφέρει η αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό
περιβάλλον.



Το έργο έχει διάρκεια 8 έτη (2018-2025) και προϋπολογισμό €17 εκατ. (με
συγχρηματοδότηση €10,2 εκατ. από την ΕΕ, και εθνική συμμετοχή €4 εκατ. από το
Πράσινο Ταμείο και τη συμμετοχή των εταίρων).



Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν:
1. Εκπόνηση, θεσμοθέτηση και υλοποίηση σχεδίων δράσης ειδών και οικοτόπων
κοινοτικού ενδιαφέροντος.
2. Πιλοτική εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000
σε 4 γεωγραφικές περιοχές της χώρας (Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Ανατολικής
Μακεδονίας –Θράκης και τα χωρικά όρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας).
3. Χαρτογράφηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους σε όλες τις περιοχές
του δικτύου Natura 2000 της χώρας (για πρώτη φορά στην Ελλάδα).

4. Δημιουργία καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura
2000, που αξιοποιούν τα διαθέσιμα δεδομένα για την κατάσταση των ειδών και
οικοτόπων και θα αποτυπώνουν χωρικά τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.
5. Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των
προστατευόμενων περιοχών και δημιουργία νέων σύγχρονων εργαλείων άσκησης
πολιτικής, τα οποία θα διευκολύνουν τη λήψη ορθών αποφάσεων από στελέχη
όλων των επιπέδων της δημόσιας διοίκησης για την καλύτερη διαχείριση των
περιοχών Natura 2000.
6. Ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης για το δίκτυο Natura 2000 με επίκεντρο τον
εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Natura 2000.
7. Επικαιροποίηση του πλαισίου δράσεων προτεραιότητας για το δίκτυο Natura
2000 για την περίοδο 2021-2027 ώστε να υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση των
ευρωπαϊκών πόρων για τις περιοχές Natura 2000.
8. Συντονισμός και παρακολούθηση των έργων που αφορούν τις περιοχές του
δικτύου Natura 2000 και χρηματοδοτούνται από όλες τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές
και εθνικές πηγές


Ex officio ο Πρόεδρος της Επιτροπής Φύση 2000 συμμετέχει στην Επιστημονική
Επιτροπή του έργου. Η πρώτη συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής του έργου
αναμένεται στις αρχές του 2019.



Στην παρουσίαση επίσης δόθηκε μία συνοπτική εικόνα της πορείας υλοποίησης κατά
το πρώτο 10μηνο του έργου:
- Έχει διαμορφωθεί προσχέδιο και τώρα βρίσκεται επεξεργασία σχέδιο
προδιαγραφών σχεδίων δράσης ειδών και οικοτόπων (ΥΑ), το οποίο θα τεθεί σε
διαβούλευση τον Νοέμβριο και θα σταλεί για γνώμη και στην Επιστημονική
Επιτροπή του έργου.
- Έχει ήδη γίνει η επιλογή ειδών ή ομάδων ειδών για τα οποία θα γίνουν σχέδια
δράσης, μέσα από 7 workshops τα οποία οργάνωσε το ΥΠΕΝ με τη συμμετοχή 107
επιστημόνων.
- Η μεθοδολογία χαρτογράφησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών των περιοχών
Natura 2000 και της χώρας έχει οριστικοποιηθεί
- Η καταγραφή και χαρτογράφηση των εμπλεκόμενων με τις περιοχές Νatura 2000
φορέων υλοποιείται. Σχετικό ερωτηματολόγιο θα λάβουν και τα μέλη της
Επιτροπής Φύση 2000.
- Πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 2018, με αφορμή την Ημέρα Νatura 2000, συνέντευξη
τύπου και πρώτη ανακοίνωση του έργου, παρουσία του Αναπλ. Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου, εκπροσώπου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και εκπροσώπων όλων των εταίρων του έργου.
- Έχει διενεργηθεί πανελλήνια δημοσκόπηση σχετικά με τις απόψεις των πολιτών για
τις περιοχές Natura 2000.

- Έχει ολοκληρωθεί το λογότυπο και η ταυτότητα του έργου, ενώ ήδη λειτουργεί η
ιστοσελίδα του έργου: www.edozoume.gr και τα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα του
έργου.
- Απευθύνθηκε πρόσκληση στα μέλη της Επιτροπής Φύση 2000 να ακολουθήσουν το
έργο μέσα από αυτά μέσα αλλά και ν συνδράμουν με κάθε τρόπο στην προώθηση
του.
Με την ευκαιρία της παρουσίασης του LIFE-IP 4 NATURA η επιτροπή ενημερώθηκε οτι:


Στις 7 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας για το νέο ΠΔΠ (PAF),
στο ΥΠΕΝ . Το ΥΠΕΝ (και το LIFEIP) δουλεύουν πυρετωδώς για να ετοιμάσουν το
πρώτο σχέδιο εντός της προθεσμίας της ΕΕ (τέλος Δεκεμβρίου 2018).



Έχει εγκριθεί κινητοποίηση €2 εκατ. για την υλοποίηση επιπλέον σχεδίων δράσεων
ειδών που έχουν προσχέδια αλλά δεν είχαν εγκριθεί και που τώρα θα
αναθεωρηθούν / ή θα εκπονηθούν εκ νέου και θα εγκριθούν (κητώδη, χελώνα,
φώκια αρκούδα, γκιζάνι). Αυτό αποτελεί δέσμευση του LIFE-IP.



Επιπλέον για τα σχέδια διαχείρισης που θα εκπονηθούν στο έργο των
ΕΠΜ/ΠΔ/Σχέδια διαχείρισης σε περιοχές Natura 2000 που έχουν λύκο – θα δοθούν
κοινές κατευθύνσεις για μέτρα διαχείρισης σε όλες τις περιοχές



Αναμένεται συνέργεια με το έργο των ΕΠΜ/ΠΔ/Σχέδια Διαχείρισης, οι οποίες
βρίσκονται ακόμα στον στον έλεγχο των από την Ανεξάρτητη αρχή και το Ελεγκτικό
συνέδριο. Αναμένεται να έχουν υπογραφεί όλες οι συμβάσεις μέχρι το τέλος του
2018.

Ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής ΦΥΣΗ
2000 που αφορούσαν:


Τη μεθοδολογία χαρτογράφησης οικοσυστημικών υπηρεσιών



τη συμμετοχή των ΦΔ στο έργο



Τον συντονισμό δράσεων και αρμόδιων φορέων υλοποίησης στην περίπτωση εκείνη
όπου σχέδια διαχείρισης των περιοχών και των σχεδίων δράσης ειδών
αλληλεπικαλύπτονται ή αφορούν την ίδια γεωγραφική περιοχή.



Η Επιτροπή Φύση 2000 εξέφρασε τη στήριξη της στο έργο και αναμένει μέσω του
Προέδρου που συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή αλλά και των μελών της
Επιτροπής Φύση 2000 που συμμετέχουν στο έργο να ενημερώνεται για την πορεία
υλοποίησης του.

3) Παρουσίαση του θέματος με τα σχέδια νιτρορρύπανσης απο το μέλος της
επιτροπής Κ. Οιχαλιώτη
(Ειδικού εδαφολόγου – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο)

Ο κος
Οιχαλιώτης παρουσίασε τα αποτελέσματα του προγράμματος δράσης
νιτρορρύπανσης που έχει εκπονήσει το Γεωπονικό σημειώνοντας ότι:


Οι περιοχές (ζώνες) ευπροσβλητες στη νιτρορρύπανση που καλύπτουν κατά
προσέγγιση το 70% της γεωργικής έκτασης της χώρας



Αναμένονται 30 προγράμματα δράσης για τις ζώνες αυτέςσε ενιαία ΚΥΑ



Αιτιολογημένη γνώμη ΕΕ για την οδηγία 91/676/ΕΟΚ



Κώδικας ορθής πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορρύπανση –
ανανεώθηκε υ.α. 1420/82031/17.08.2015 (τροποποίηση 2001/118518/3/11/2015) –
υποχρεωτική εφαρμογή στις ΖΕΝ



Το αγροπεριβαλλοντικό μέτρο για τη νιτρορύπανση του ΥπΑΑΤ – 10.01.04



Ετοιμάζεται νέα πρόταση μέτρου με €177 εκατ από το ΥΠΑΑΤ και το ΠΑΑ



Μελέτη που ανέθεσε το ΥΠΑΑΤ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο «Σύνταξη
Προγραμμάτων δράσης στις Ευπρόσβλητες περιοχές από Νιτρορρύπανση» έχει
ολοκληρωθεί και είναι διαθέσιμη.



Η μελέτη συνδυάζει σε γεωπληροφορική βάση δεδομένα εδαφολογικά, υδρολογικά,
μετεωρολογικά και καλλιεργειών που υπόκεινται σε βασική επεξεργασία με δύο
μοντέλα PESERA (Eυρωπαϊκό μοντέλο για την υδατική διάβρωση των εδαφών) και
MITERRA-EUROPE (ολλανδικό μοντέλο για την ρύπανση από νιτρικά και φωσφορικά)



Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας συγκλίνουν στο ότι στην Ελλάδα το
σημαντικότερο πρόβλημα εμφανίζεται να είναι η νιτρορύπανση λόγω
επιφανειακής/υποεπιφανειακής απορροής και όχι λόγω κατείσδυσης νιτρικών, και
κατά συνέπεια πρέπει να δοθεί έμφαση και προτεραιότητα σε ευρείες ζώνες
προστασίας επιφανειακών νερών με δημιουργία και διατήρηση ζωνών προστασίας
(6-20μ) στα όρια επαφής επιφανειακών νερών με τα καλλιεργούμενα εδάφη και
λιγότερο στον περιορισμό της λίπανση με αζωτούχα λιπάσματα.



Οι ζώνες προστασίας επιφανειακών νερών θα μπορούσαν να είναι και
καλλιεργούμενες αλλά χωρίς αζωτούχο λίπανση αλλά ο απαραίτητος έλεγχος είναι
εξαιρετικά δυσχερής τεχνικά συνεπώς προτείνεται να διατηρούνται με φυσική
βλάστηση ή να καλλιεργούνται με φυτά άνευ εμπορικής αξίας. Με αυτό τον τρόπο
ενισχύεται και η βιοποικιλότητα των αγροοικοσυστημάτων και η προστασία των
υδάτων από λοιπούς γεωργικής προέλευσης ρύπους.



Στοιχεία για τη χρήση λιπασμάτων – πτωτική τάση την τελευταία 25ετία σε βαθμό
που πλέον τίθενται ζητήματα υπο-λίπανσης σε πολλές γεωργικές περιοχές



Σύνδεση με τα ΣΔΛΑΠ (2017)
-

42% επιβάρυνση των υδάτινων πόρων είναι από την κτηνοτροφία

-

18% λιπάσματα αζωτούχα

-

6% εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων



Η Ελλάδα έχει χαμηλές εισροές αζώτου και σχετικά χαμηλές εκροές σε σχέση με
άλλες χώρες με αποτέλεσμα συγκριτικά μικρές υπερβάσεις ισοζυγίων αζώτου στις
γεωργικές εκτάσεις

Συγκριτικά με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες οι μικρότερες εισροές αζώτου παρά τον
αυξανόμενο συντελεστή απόδοσής τους συντηρούν πλέον οριακά την γεωργική
παραγωγικότητα και αειφορικότητα. Η Επιτροπή Φύση 2000 ευχαρίστησε τον κ.
Οιχαλιώτη για την πρωτοβουλία να ενημερώσει την Επιτροπή για αυτό το κρίσιμο θέμα.
Ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση κατά την οποία:
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου, αναρωτήθηκε
ποια θα μπορούσε να είναι συνεισφορά της Επιτροπής Φύση 2000 ώστε να
κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής.
 Στη συζήτηση προέκυψε ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να δώσουν έρεισμα
ώστε σε διάφορες περιοχές της χώρες να δημιουργηθούν ζώνες ανάσχεσης της
νιτρορρύπανσης και αύξησης της βιοποικιλότητας. Πιθανώς να ήταν χρήσιμο να
υπάρξει σχετική επιστολή προς το ΥΠΕΝ με την οποία να γνωστοποιούνται τα
αποτελέσματα της μελέτης και να δοθούν κατευθύνσεις στο ΥΠΕΝ για την
αξιοποίηση τους.
 Επίσης, προτάθηκε από την εκπρόσωπο των περιβαλλοντικών οργανώσεων, κα Ι.
Χριστοπούλου, η συμπερίληψη στον κατάλογο των ευαίσθητων περιοχών στη
νιτρορρύπανση και αντίστοιχα στα προγράμματα για την ενίσχυση όλων των
υγροτόπων Ραμσάρ και συγκεκριμένα των υγροτόπων που σήμερα εξαιρούνται
(Στροφυλιά, μέρος του Μεσολογγίου και του Αμβρακικού).

4) Αξιολόγηση προστατευόμενων περιοχών. Πρώτο σχέδιο της επιτροπής
Πραγματοποιήθηκε εισαγωγική παρουσίαση από την κα Ι. Χριστοπούλου σχετικά με την
αξιολόγηση των προστατευόμενων περιοχών – στη βάση ενημερωτικού σημειώματος που
διενεμήθη στα μέλη,
σχετικά τόσο με τη νομοθεσία που προβλέπει την αξιολόγηση όσο και το πλαίσιο και τις
αρχές που πρέπει να τη διέπουν.
Η κα Χριστοπούλου ενημέρωσε ότι το WWF Ελλάς προετοιμάζει μία πιο αναλυτική εξέταση /
πρόταση επί του θέματος.
Λόγω περιορισμένου χρόνου, το θέμα δεν συζητήθηκε αναλυτικά και η Επιτροπή επανέλαβε
τη δέσμευση της να εξετάσει το θέμα, σταδιακά και μεθοδικά.


Επίσης, προτάθηκε η Επιτροπή Φύση 2000 να οργανώσει μία ημερίδα με τη στήριξη
του ΥΠΕΝ στην οποία να συμμετέχουν πολιτική ηγεσία / στελέχη / και ΔΣ ΦΔ για το
θέμα αυτό καθώς και γενικά για τη λειτουργία των ΦΔ

5) Άλλα θέματα-ενημερώσεις



Η επόμενη συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο τέλος Νοεμβρίου με
βασικό θέμα συζήτησης τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Φύση 2000 επί του ΠΔ του
Αξιού, με βάση την προετοιμασία που θα έχει κάνει η ομάδα εργασίας.

Τέλος η κα Ι. Χριστοπούλου ενημέρωσε, ότι έχει υποβάλει την παραίτηση της από το WWF
Ελλάς και άρα ότι αυτή ήταν η τελευταία συνεδρίαση στην οποία συμμετείχε. Υπήρξε
σύντομη συζήτηση γύρω από το θέμα. Ο Πρόεδρος και ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ, έθεσαν το
ζήτημα στις ΜΚΟ αν και πώς θα προχωρήσουν και ότι για εκείνους και τυπικά η κα Ιόλη
Χριστοπούλου παραμένει στην Επιτροπή Φύση 2000 μέχρι να υπάρξει κάποια σχετική
έγγραφη ενημέρωση από την ίδια και τις οργανώσεις περί ανάκλησης της συμμετοχής της
κας Ι. Χριστοπούλου στην Επιτροπή Φύση 2000. Ολα τα μέλη εξέφρασαν την απόλυτη
ικανοποίησή τους για την συμμετοχή της κας Ι. Χριστοπούλου στις εργασίες της επιτροπής
ΦΥΣΗ 2000 και τόνισαν την επιθυμίατους να παραμείνει η κα Ι. Χριστοπούλου ως μέλος και
αναπληρώτρια πρόεδρος της Επιτροπής Φύση 2000.

