
 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000,  
Λεωφόρος Μεσογείων 119,  
Αθήνα 

 
 
 
 
ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
 
Η 9η συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 που συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ υπ’ αρ.248/ΤΕΥΧΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /26-5-2017, πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 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), κα. Ι. Χριστοπούλου (εκπρόσωπος ΜΚΟ), κα. Μ. Οικονόμου 
(εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), κα. Β. Μασούρα (εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), κ. Σ. Ψαρούδας (εκπρόσωπος 
ΜΚΟ), ),  κα Α. Μαρή (εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), κα Π. 
Παρασκευά (εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/99 περί συλλογικών οργάνων, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε 
απαρτία.  

Στην συνεδρίαση συμμετείχε το Αν. μέλος  της επιτροπής κα Κ. Ντεμίρη (εκπρόσωπος ΜΚΟ). 

Στην συνεδρίαση επίσης συμμετείχαν και η κα Νεύτα-Ελευθερία Βότση Συνεργάτης Αν. 
Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας και η κα Ειρήνη Βασιλάκη (Τμήμα Προστατευόμενων 
Περιοχών, ΥΠΕΝ), ως εισηγήτρια του ΠΔ Αξιού.  

 
Θέματα ημερήσιας διάταξης  
 

1. 2η συζήτηση επί του σχεδίου ΠΔ του Αξιού και διαμόρφωση σχεδίου γνωμοδότησης 
2. Συζήτηση για άλλα θέματα επικαιρότητας 
3. Επόμενη συνεδρίαση 

 

1. 2η συζήτηση επί του σχεδίου ΠΔ του Αξιού και διαμόρφωση σχεδίου γνωμοδότησης 

Σε συνέχεια της 1ης συζήτησης επί του σχεδίου ΠΔ για τον χαρακτηρισμό των χερσαίων, 
υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και 
Αλιάκμονα, της αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης 
περιοχής τους ως Εθνικό Πάρκο, τα μέλη της Επιτροπής σχολίασαν, αντάλλαξαν απόψεις επί 
του συνόλου και επί των άρθρων του σχεδίου Π.Δ. Στο πλαίσιο αυτό εξέτασαν επίσης 
έγγραφες παρατηρήσεις μελών της Επιτροπής, που προώθησαν τις θέσεις των Υπουργείων 
που εκπροσωπούν.  



Επιπλέον εξετάστηκε το πρώτο σχέδιο κειμένου γνώμης της Επιτροπής, το οποίο προετοίμασε 
η υποεπιτροπή από μέλη της Επιτροπής Φύση 2000 (κα Κ. Ντεμίρη, κα Π. Δεληπέτρου και  κ. Σ. 
Ψρρούδα), όπως είχε συμφωνηθεί κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.  

 

Κατά τη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης:  

- Τα μέλη της Επιτροπής Φύση, συμφώνησαν επί της αρχής σε μία θετική 

γνωμοδότηση επί του ΠΔ και εξέτασαν συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να 

ενταχθούν στο προσχέδιο που είχε ετοιμαστεί πριν την τελική έγκριση του.  

- Κατά τη συζήτηση, έγινε σαφές ότι το συγκεκριμένο σχέδιο ΠΔ και η προστασία 

της περιοχής έχουν μία μακρά ιστορία κατά την οποία έχουν διατυπωθεί πολλές 

γνώμες υπουργείων και φορέων. Ωστόσο, λόγω της διάρκειας αυτής της διαδικασίας 

είναι κατανοητό να χάνεται η ακολουθία της πορείας προς την προστασία μίας 

περιοχής.  

- Από τα μέλη της Επιτροπής διαπιστώθηκε, επίσης, ότι υπάρχει ένα θέμα 

συντονισμού της δημόσιας διοίκησης, των υπουργείων και των αρμόδιων υπηρεσιών 

καθώς  ανεξάρτητα από τις προβλέψεις του ν. 3937/2011 σχετικά με τα υπουργεία και 

τους φορείς στους οποίους πρέπει να αποστέλλεται ένα π.δ. χαρακτηρισμού 

προστατευόμενης περιοχής, εκπρόσωποι υπουργείων που εκπροσωπούνται στην 

Επιτροπή Φύση 2000 δεν είχαν λάβει από το ΥΠΕΝ πρόσκληση ώστε να διατυπώσουν 

τη γνώμη τους επί του π.δ. ούτε και γνώριζαν ότι είχε τεθεί το π.δ. σε δημόσια 

διαβούλευση. Ως εκ τούτου, καταθέτουν τεχνικές επισημάνσεις στο πλαίσιο της 

συζήτησης στην Επιτροπή Φύση 2000. Τα μέλη της Επιτροπής Φύση 2000, τόνισαν ότι 

το θέμα αυτό θα ήταν σκόπιμο να επιλυθεί, ενόψει δε των πολλών ΠΔ που αναμένεται 

να προωθήσει το ΥΠΕΝ τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον ζητήθηκε από τους εκπροσώπους 

των υπουργείων να στείλουν όποιες παρατηρήσεις έχουν και από την υπηρεσιακή οδό 

επικοινωνίας με το ΥΠΕΝ. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε από τον κ. Αλβανόπουλο ότι 

είναι απαραίτητο όταν το εκάστοτε υπουργείο εξετάζει ένα π.δ. να φέρνει προτάσεις 

όχι με κριτήριο να καλυφθούν όλες οι πιθανές δραστηριότητες που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητας τους αλλά με κριτήριο την προστασία της κάθε περιοχής και των 

χαρακτηριστικών των περιοχών.  

- Στή συνέχεια τοποθετήθηκε η κα Οικονόμου, η οποία μετέφερε τις θέσεις του 

ΥΠΑΑΤ αρχικά σε σχέση με θέματα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών. Από τις 

διευκρινίσεις που δόθηκαν και τις απόψεις που ανταλλάχθηκαν, οι περισσότερες 

προτάσεις αποσύρθηκαν από την ίδια, με επιφύλαξη επανεξέτασης και αποστολής 

σχετικού εγγράφου μέσω της Υπηρεσιακής οδού στο ΥΠΕΝ. 

- Επίσης, η κα Οικονόμου μετέφερε την πρόταση του ΥΠΑΑΤ για εξαίρεση από την 

απαγόρευση βόσκησης στις εκβολές των νεροβούβαλων. Κατά τη συζήτηση, η πρόταση 

αυτή έγινε δεκτή ωστόσο τονίστηκε ότι είναι απαραίτητο να προηγηθεί μελέτη 



βόσκησης και να η δραστηριότητα να είναι συμβατή με το Σχέδιο Διαχείρισης της 

περιοχής. Επίσης, υιοθετήθηκε από την Επιτροπή, η πρόταση της εκπροσώπου του 

ΥΠΑΑΝ σχετικά με τον ορισμό διαδικασίας με βάση την οποία ο φορέας διαχείρισης 

βεβαιώνει την προέλευση προϊόντων από εκτάσεις εντός του Εθνικού Πάρκου (άρθ. 20 

παρ. 7).  

- Επί του ΠΔ τοποθετήθηκε η κα Μασούρα η οποία σημείωσε ότι η Δ/νση Δασών 

λανθασμένα ορίζεται ως αρμόδια στο αρθ. 5 παρ. 3β και θα πρέπει να αναγραφεί «η 

κατά τόσο αρμόδια δασική υπηρεσία», πρόταση που υιοθέτησε η Επιτροπή.  

- Η κα Μαρή διατύπωσε την πρότασή του ΥΠΝ για αναδιατύπωση του άρθρου 

που αφορά στη φύλαξη της περιοχής ώστε να δίνεται προτεραιότητα στον φορέα 

διαχείρισης ο οποίος βεβαίως μπορεί να συνεργάζεται, όπως ήδη γίνεται, με τις 

αρμόδιες αρχές. Κατά τη συζήτηση διευκρινίστηκαν οι όροι φύλαξη και αστυνόμευση, 

και συγκεκριμένα διευκρινίστηκε ότι φύλαξη είναι η γενικότερα επιτήρηση της 

περιοχής, ενώ αστυνόμευση η διαδικασία κατά την οποία ένα σώμα καλείται να 

επέμβει επί συγκεκριμένου αδικήματος/παρανομίας/εγκλήματος/ ή γενικότερα 

αιτήματος. Η πρόταση της κας Μαρή υιοθετήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής.    

- Τοποθετήθηκαν επίσης οι κες Παρασκευά και Οικονόμου σχετικά με τις 

μεταβατικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρ. 11 παρ. β. Ειδικότερα η κα Παρασκευά 

ως εκπρόσωπος της Δ/νσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων 

της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέφρασε την 

αντίρρησή της στο απόσπασμα του άρθ. 11 παρ. β «…και να κριθεί από τις αρμόδιες 

αρχές και το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου… μέχρι την υποβολή 

δικαιολογητικών» επικαλούμενη την ισχύουσα αδειοδοτική νομοθεσία. Σύμφωνα με 

αυτήν, σε περίπτωση αλλαγής χρήσεων γης, ορίζονται με σαφήνεια οι όροι και οι 

προϋποθέσεις παραμονής ή μετεγκατάστασης των νομίμων υφιστάμενων ή υπό 

εγκατάσταση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των νόμων 

3982/2011 και 4302/2014 και αδειοδοτούνται από τον 4442/2016. Συγκεκριμένα η 

νομοθεσία αυτή αφορά το άρθρο 70 του Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/14-6-2018) αλλά 

και τις γενικότερες διατάξεις των νόμων 3325/2005, 3982/2011 και 4442/2016. Η κα 

Παρασκευά κάλεσε την Επιτροπή να συμπεριλάβει αναδιατύπωση του συγκεκριμένου 

άρθρου στη γνωμοδότηση της.  

- Καθώς τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής δεν γνώριζαν τις συγκεκριμένες 

διατάξεις, η τελική απόφαση αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση. Τονίστηκε 

ωστόσο από πολλά μέλη της Επιτροπής ότι δεν θα ήταν σωστή η εξαίρεση πιθανών 

επιβαρυντικών δραστηριοτήτων από τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 

προσαρμογής σε νέους περιβαλλοντικούς όρους ή αναγκαστική μετεγκατάσταση, 

ειδικά δε αν δεν έχουν υποβληθεί σε αυτές.  



- Τέλος με αφορμή επιμέρους ανά άρθρο παρατηρήσεις κρίθηκε απαραίτητο να 

διερευνηθεί και να διευκρινιστεί καλύτερα πότε χρειάζεται σύμφωνη γνώμη και πότε 

απλή γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. 

- Αποφασίστηκε να υπάρξει περαιτέρω επεξεργασία του κειμένου γνωμοδότησης 

και να τεθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση.  

 

2. Συζήτηση για άλλα θέματα επικαιρότητας 

- Τα μέλη ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Φύση 2000 ότι το Εθνικό 

Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE) υλοποιεί έργο «Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη:  

Καταδυτικός τουρισμός σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες περιοχές και Θερμαλισμός 

σε Περιοχές Ιαματικών  Φυσικών Πόρων» (2017-2020) 

o Στο πλαίσιο αυτό έχουν προσκληθεί μέλη της Επιτροπής Φύσης 2000 για να 

συμμετάσχουν στην έρευνα που γίνεται απαντώντας ένα ερωτηματολόγιο.  

o Καθώς το θέμα αφορά προστατευόμενες περιοχές και μία συγκεκριμένη χρήση 

αλλά στη διαδικασία αυτή ζητείται η άποψη πολλών φορέων, ενδεχομένως να 

ήταν γόνιμο μία συνεργασία μεταξύ αυτού του έργου και του LIFE IP, που 

συντονίζει το ΥΠΕΝ. Πιθανά να ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους εταίρους του έργου 

(WWF Ελλάς) που υλοποιεί τη σχετική δράση χαρτογράφησης εμπλεκόμενων 

φορέων.  

o Επίσης, μπορεί να είναι χρήσιμο και για το έργο των ΕΠΜ/ΠΔ/Σχεδίων 

Διαχείρισης το οποίο θα υλοποιήσει διαβουλεύσεις σε όλη τη χώρα.  

- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει λάβει ενημέρωση ότι η κα 

Χριστοπούλου παραμένει ως εκπρόσωπος των περιβαλλοντικών οργανώσεων.  

- Η κα Χριστοπούλου μετέφερε την θέση των περιβαλλοντικών οργανώσεων που 

παρακολουθούν στενά το θέμα, να συζητηθεί και να τοποθετηθεί η Επιτροπή Φύση 

2000 σχετικά με τα σχέδια έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στην χώρα. 

Ανέφερε ότι αυτή είναι μία νέα διαδικασία για τη χώρα μας, που θα πρέπει να 

προβληματίσει τα μέλη της Επιτροπής, που λειτουργεί ως κεντρικό γνωμοδοτικό 

όργανο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία της φύσης. Τα μέλη 

της Επιτροπής ζήτησαν να ενημερωθούν για το θέμα αναλυτικά και αποφάσισαν το 

θέμα να εξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση.  

- Ο κ. Ψαρούδας ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Φύση 2000 για έναν νέο οδικό άξονα 

από την Ξάνθη στη Βουλγαρία και για τα προβλήματα που έχουν προκύψει καθώς 



δεν υπάρχει σχέδιο παρακολούθησης των επιπτώσεων σε μεγάλα σαρκοφάγα και σε 

ένα απολιθωμένο δάσος, αυτού του άξονα ενώ η διαδικασία κινείται πολύ γρήγορα. 

Η Επιτροπή προβληματίστηκε επί του θέματος ωστόσο δεν έχει, προς το παρόν, 

επαρκή ενημέρωση για το θέμα.   

3. Επόμενη συνεδρίαση  

- Η επόμενη συνεδρίαση προγραμματίζεται για τις αρχές – μέσα Ιανουαρίου.  


