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ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
 
Η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 που συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ υπ’ αρ. 
211/ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /20-4-2016, πραγματοποιήθηκε στις 14-
10-2016 στην αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Αμαλιάδος 17, Αθήνα.  
 
Κύρια θέματα της συνεδρίασης αποτέλεσαν; α) Εγκριση γνωμοδότησης για 
"Σαμαριά","Ροδόπη". β) Προγραμματισμός υλοποίησης γνωμοδοτήσεων σε 
εκκρεμότητα και γ) Ενημέρωση απο τον κο Παναγιωτίδη σε οτι αφορά την 
συμμετοχή του στο Βιογεωγραφικό Σεμινάριο (Μάλτα, 29/9) για τους θαλάσσιους 
τύπους οικοτόπων και τα θαλάσσια είδη. 
 Παρόντες ήταν τα ακόλουθα μέλη: κ. Β. Λυκούσης (Πρόεδρος), κ. Γ. Αλβανόπουλος 
(εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ), κ. Ι. Χριστοπούλου (εκπρόσωπος ΜΚΟ), κ. Ι. Ζώμπος 
(εκπρόσωπος  Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής), κ. Κ.Φλώρου (εκπρόσωπος 
Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού), κ. Μ. Παπαευθυμίου (εκπρόσωπος Υπ. 
Αγρ.Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Π. Παναγιωτίδης (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο 
της θαλάσσιας βιολογίας), κ Β. Μασούρα (Εκπρόσωπος του Υπ Εσωτερικών). 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/99 περί συλλογικών οργάνων, διαπιστώθηκε 
ότι υπήρχε απαρτία.  
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την ενημέρωση από τον κο Παναγιωτίδη για την 
συμμετοχή του στο Βιογεωγραφικό Σεμινάριο (Μάλτα, 29/9).  
Μετά από σχετικό έγγραφο-αίτημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (απ Οικ. 
40451/15.08.2016) συμμετείχε στο 2ο Βιογεωγραφικό Σεμινάριο για της θαλάσσιες 
περιοχές Natura της Μεσογείου, ως τεχνικός σύμβουλος του υπηρεσιακού 
εκπροσώπου του Υπουργείου. Με την ιδιότητα αυτή είχε συμμετάσχει και στο 1ο 
Βιογεωγραφικό Σεμινάριο (Brindesi, 2010). Τα Βιογεωγραφικά Σεμινάρια 
οργανώνονται από την DG Environment για να αξιολογηθεί η πρόοδος της 
εφαρμογής της Οδηγίας 92/43 στα Κράτη Μέλη της ΕΕ, με βάση τις εξαετείς 
εκθέσεις προόδου που υποβάλουν τα Κράτη Μέλη από το 2000 και μετά. Η Ελλάδα 
υπέβαλε με καθυστέρηση την 3η εξαετή έκθεση, με αποτέλεσμα η νέα πρόταση της 
χώρας για τον σχεδιασμό του θαλάσσιο τμήματος του δικτύου Natura να μην 
φτάσει εγκαίρως στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ ώστε να αξιολογηθεί στο 2ο 
Βιογεωγραφικό Σεμινάριο. Η καθυστέρηση υποβολής της 3ης εξαετούς έκθεσης είχε 
ως αποτέλεσμα οι εκπρόσωποι της DG Environment συνεχίζουν να αξιολογούν την 
κατάσταση προστασίας πολλών θαλάσσιων ειδών και οικοτόπων των 
Παραρτημάτων της Οδηγίας 92/43 ως «insufficient» με βάση τα παλαιότερα 
δεδομένα (της 2ης εξαετούς έκθεσης). Στο Σεμινάριο ενημέρωσε του εκπροσώπους 
της DG Environment για την πρόοδο του προγράμματος επικαιροποίησης του 
δικτύου Natura της Ελλάδας, που ολοκληρώθηκε το 2015. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα 
για την σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε στην μελέτη και σχεδιασμό των 
θαλάσσιων περιοχών, επισημαίνοντας ότι η πρόταση των νέων περιοχών εγκρίθηκε 
και από την Επιτροπή ΦΥΣΗ-2000 κατά στην συνεδρία της 14ης Σεπτεμβρίου 2016. 
Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αντάλλαξαν απόψεις επι τών σχεδίων 
γνωμοδοτήσεων των  Π.Δ. για τη Ροδόπη και τη Σαμαριά.  



Οι παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής επί των Σχεδίων Π.Δ. της Ροδόπης και 
της Σαμαριάς, είχαν διακινηθεί ηλεκτρονικά. Παράλληλα, εκπρόσωποι του Υ.Π.ΕΝ. 
μας παρουσίασαν τα δύο σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν στη 
Ροδόπη και τη Σαμαριά και απάντησαν σε διευκρινιστικά ερωτήματα. Έγινε 
συζήτηση ως προς τα όρια της Ζώνης Α και Β σε συγκεκριμένο τμήμα του 
οριοθετημένου χώρου του Εθνικού Πάρκου των Λευκών Ορέων και το συσχετισμό 
τους με τα όρια της core και της buffer zone, ζώνες απαραίτητες για τη διαχείριση 
των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, οι οποίες προβλέπονται από την Unesco. 
Άποψη του κου Αλβανόπουλου ήταν να μην συσχετιστούν, ωστόσο, μετά από 
συζήτηση τα περισσότερα μέλη, θεωρήσαμε ότι δεν είναι δυνατόν ένα ΠΔ που 
αφορά τη μελλοντική διαχείριση του χώρου να μην λαμβάνει υπόψη τις αναγκαίες 
συνθήκες της Unesco για τα μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς. 

Απο την λεπτομερή συζήτηση διαπιστώθηκε οτι τα σχέδια χρήζουν περαιτέρω 
επεξεργασίας απο τα μέλη και δεν ελήφθη τελική απόφαση. Συμφωνήθηκε να 
συνεχιστεί η διαβούλευση και επεξεργασία των σχεδίων μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και να κατατεθούν και ψηφιστούν στήν επόμενη συνεδρίαση της 
επιτροπής ΦΥΣΗ 2000. 

Τέλος, ο πρόεδρος της Επιτροπής, δρ. Β. Λυκούσης, ενημέρωσε σχετικά με επιστολή 
διαμαρτυρίας που απέστειλε στο Υ.Π.ΕΝ. επιτροπή κατοίκων της περιοχής του 
Κυπαρισσιακού αναφορικά με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 επί του 
σχεδίου Π.Δ. για τον Κυπαρισσιακό κόλπο. Συζητήθηκε το πνεύμα απάντησης της 
επιστολής, η οποία αποφασίστηκε ότι θα απευθύνεται στην αρμόδια Διεύθυνση του 
Υ.Π.ΕΝ. Η κα Κ.Φλώρου και η κα Β. Μασούρα  αναλάβαν τη σύνταξη της επιστολής. 

 


