5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΣΗ 19-12-2016
ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 που συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ υπ’ αρ. 211/ΤΕΥΧΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /20-4-2016, πραγματοποιήθηκε στις 19-12-2016 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.
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. Β. Μασούρα (Εκπρόσωπος Υπ. Εσωτερικών), κ. Π. Παναγιωτίδης (ειδικός στο γνωστικό
αντικείμενο της θαλάσσιας βιολογίας).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/99 περί συλλογικών οργάνων, διαπιστώθηκε ότι δεν
υπήρχε απαρτία οριακά (ελειπε 1 μέλος) κατα συνέπεια δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση.
Λόγω έλλειψης απαρτίας δεν πραγματοποιήθηκε η ψήφιση της γνώμης της Επιτροπής σχετικά
με τα Σχέδια Π.Δ. για τη Ροδόπη και τη Σαμαριά. Ωστόσο συζητήθηκαν οι τελευταίες
παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής επί του Σχεδίου Π.Δ. της Ροδόπης, οι οποίες είχαν
διακινηθεί ηλεκτρονικά, ώστε να οριστικοποιηθεί η μορφή του κειμένου της γνωμοδότησης της
Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 και να ψηφιστεί από τα μέλη στην επόμενη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ενημέρωσε για τη συνάντηση του και της κας Χριστοπούλου με τον
Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος, κατά την οποία εγινε ενημέρωση σχετικά με το ρόλο της
Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000, καθώς και το θέμα της χρηματοδότησης των Φορέων Διαχείρισης των
προστατευόμενων περιοχών.
Προσδιορίστηκαν, επίσης, τα θέματα συζήτησης της επόμενης συνεδρίασης η οποία
συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί την 9η Ιανουαρίου 2017 στις 10.30 με την ακόλουθη
ημερήσια διάταξη:
α) Τελική διαμόρφωση και ψήφιση των προτάσεων γνώμης της Επιτροπής, όπως έχουν
διαμορφωθεί μετά από εκτεταμένη συζήτηση (σε συνεδριάσεις και ηλεκτρονικά), σχετικά με τα
Σχέδια Π.Δ. για τη Ροδόπη και τη Σαμαριά.
β) Παρουσίαση απο χειριστή ΥΠΕΝ του σχεδίου δράσης νανόχηνας-Παρουσίαση απο χειριστή
ΥΠΕΝ του ΠΔ Δαδιάς
γ) Πρώτη συζήτηση για σχέδιο δράσης νανόχηνας-σχεδίου γνωμοδότησης
δ) Πρώτη συζήτηση για ΠΔ Δαδιάς-σχεδίου γνωμοδότησης
ε) Πρώτη συζήτηση για τούς Στόχους διατήρησης

