
 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000,  
Λεωφόρος Μεσογείων 119,  
Αθήνα 

 
 
 
 
ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 16ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
 
Η 16η συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 που συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ υπ’ αρ.248/ΤΕΥΧΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /26-5-2017, πραγματοποιήθηκε την 21η  Νοεμβρίου 2019 και 
ώρα 10.30 π.μ., στήν αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Μεσογείων 119, Αθήνα.  
 
Παρόντες ήταν τα ακόλουθα μέλη: κος Β. Λυκούσης (Πρόεδρος), κ. Ι. Χριστοπούλου 
(εκπρόσωπος ΜΚΟ), κος Π. Παναγιωτίδης (αντικείμενο θαλάσσια Βιολογία), κος Γ. 
Αλβανόπουλος (εκπρόσωπος Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), κ. Μ. Οικονόμου 
(εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ), κ. Σ. Σταυριανοπούλου 
(εκπρόσωπος Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού), κος Ν. Αγουρίδης (αναπληρωματικό 
μέλος, εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης), κος Σ. Ψαρούδας (εκπρόσωπος 
ΜΚΟ). 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/99 περί συλλογικών οργάνων, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε 

απαρτία.  

Στην συνεδρίαση επίσης είχε προγραμματιστεί να συμμετέχει και ο κος Ι. Μητσόπουλος 
(αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωπος Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), με την 
ιδιότητα του ως σύμβουλος του Υπουργού, όμως χωρίς δικαίωμα ψήφου με δεδομένη την 
παρουσία του κου Γ. Αλβανόπουλου που είναι το τακτικό μέλος.  

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:  

 

1) Ολοκλήρωση κειμένου της Επιτροπής Φύση 2000 για τους υδρογονάνθρακες 

2) Ενημέρωση μεταξύ άλλων και για τη διαβούλευση του ΥΠΕΝ σχετικά με 

τους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών. 

3) Αξιολόγηση προστατευόμενων περιοχών 

4) Άλλα θέματα  

 

Θέματα:  

 

1) Ολοκλήρωση κειμένου της Επιτροπής Φύση 2000 για τους υδρογονάνθρακες 

 



Ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του δεύτερου προσχεδίου που είχε ετοιμάσει η υπο-επιτροπή 

για τους υδρογονάθρακες. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τα μέλη έκαναν μικρές αλλαγές και 

διορθώσεις.  

 

Μετά τις αλλαγές το κείμενο εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή.  

Ο Πρόεδρος θα το αποστείλει στον Υπουργό.  

 

2) Ενημέρωση μεταξύ άλλων και για τη διαβούλευση του ΥΠΕΝ σχετικά με τους Φορείς 

Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών. 

 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι συμμετείχε στην ημερίδα διαβούλευσης 

που οργάνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα τους φορείς διαχείρισης.  

 

Ο κος Μητσόπουλος ενημέρωσε ότι μετά την ημερίδα διαβούλευσης διαμορφώθηκε μία 

άτυπη επιτροπή η οποία έχει καταλήξει σε μία πρόταση αλλαγών για τη διακυβέρνηση των 

προστατευόμενων περιοχών, ωστόσο το πλαίσιο δεν είναι ακόμα οριστικό.  

 

Στην πρόταση αυτή δεν περιλαμβάνεται το σενάριο μεταφοράς των ΦΔ προς τις περιφέρειες. 

Προβλέπεται η ίδρυση μονάδων διαχείρισης οι οποίες θα εντάσσονται σε έναν οργανισμό 

περιβάλλοντος, υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ.  

 

Συνδεδεμένη αλλά όχι μέρος του νέου οργανισμού θα είναι και η Επιτροπή Φύση 2000 η 

οποία προβλέπεται να έχει αναβαθμισμένο ρόλο και σχετική υποστήριξη.  

 

Θα προβλεφθεί μεταβατικότητα, κατά την οποία οι υφιστάμενοι ΦΔ θα λειτουργούν μέχρι το 

2021. Στο διάστημα αυτό θα γίνουν όλες οι σχετικές διαδικασίες ώστε ο νέος οργανισμός και 

οι νέες μονάδες να μπορούν να λειτουργήσουν. Θα υπάρξει επίσης σχετική πρόβλεψη για τη 

λειτουργία τους στον προϋπολογισμό.  

 

Ακολούθησε συζήτηση και δέσμευση των μελών της Επιτροπής ότι θα παρακολουθεί το θέμα. 

 

Εξόρυξη Χρυσού: Ο κος Σπύρος Ψαρούδας ενημέρωσε την Επιτροπή ότι υπάρχουν εξελίξεις 

σχετικά με τα σχέδια εξόρυξης χρυσού.  

 

Αποφασίστηκε ότι ο κος Ψαρούδας θα ετοιμάσει ένα ενημερωτικό σημείωμα προς τα μέλη της 

Επιτροπής  ούτως ώστε να ενημερωθούν καλύτερα για το θέμα.  

 



Επίσης, συμφωνήθηκε ότι σε μελλοντική συνεδρίαση να κληθεί από την επιτροπή για 

αναλυτική επιστημονική ενημέρωση ο Δρ Χ. Σμηρνιώτης, ειδικός υδρογεωλόγος του ΙΓΜΕ, ο 

οποίος και έχει ασχοληθεί με το θέμα των επιπτώσεων της εξόρυξης χρυσού στον υδροφόρο 

ορίζοντα. 

 

3) Αξιολόγηση προστατευόμενων περιοχών 

 

Ο Πρόεδρος θύμισε ότι το θέμα της αξιολόγησης των προστατευόμενων περιοχών έχει 

απασχολήσει την Επιτροπή από τότε που ψηφίστηκε ο ν. 4519/2018. Έκτοτε παραμένει στην 

ατζέντα της Επιτροπής. Με σημαντική πρωτοβουλία από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις έχει 

διαμορφωθεί ένα σχέδιο κειμένου. Θετικοί σε μία διαδικασία αξιολόγησης είναι και οι ΦΔ 

όπως αυτό προέκυψε από τη συνομιλία του με τον Καθ. Δρόσο Κουτσούμπα, ως συντονιστή 

του δικτύου των Προέδρων των ΦΔ. Ανέφερε τη διεθνή βιβλιογραφία, πρακτικές και την 

προηγούμενη αξιολόγηση των ΦΔ από την Επιτροπή.  

 

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται χρήσιμη μία συνάντηση με τους ΦΔ.  

 

Στη συζήτηση τέθηκαν ερωτήματα ενασχόλησης της Επιτροπής με το θέμα, λόγω της 

συγκυρίας των αλλαγών στη δομή του συστήματος των προστατευόμενων περιοχών, αλλά 

τελικά αποφασίσσθηκε  να ξεκινήσει η  περαιτέρω επεξεργασία μίας πρότασης της Επιτροπής.  

 

Συμφωνήθηκε ότι θα διαμορφωθεί μία υπό-επιτροπή στην οποία θα συμμετέχει ο Πρόεδρος, 

η κ. Χριστοπούλου, ο κος Αλβανόπουλος, και άλλα μέλη που θα δηλώσουν ενδιαφέρον.  

 

Το θέμα θα εξεταστεί αναλυτικότερα κατά την επόμενη συνεδρίαση.  

 

4) Άλλα θέματα  

 

Ο κος Ψαρούδας έθεσε εκ νέου το θέμα της αποζημίωσης των μελών που ταξιδεύουν για να 

παραστούν στις συνεδριάσεις. Ακόμα δεν έχει βρεθεί μία σταθερή λύση. Οι εκπρόσωποι του 

ΥΠΕΝ, δεσμεύτηκαν να κινήσουν τις σχετικές διαδικασίες πριν το τέλος του έτους. 

 

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση. 

 

 


