5Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΣΗ 09-01-2017
ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Η 5η επαναληπτική συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 που συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ
υπ’ αρ. 211/ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /20-4-2016, πραγματοποιήθηκε στις
09-01-2017 στην αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
λεωφόρος Μεσογείων 119, Αθήνα.
Τα θέματα της συνεδρίασης ηταν:
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
Παρόντες ήταν τα ακόλουθα μέλη: κ. Β. Λυκούσης (Πρόεδρος), κ. Γ. Αλβανόπουλος
(εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ), κ. Ι. Χριστοπούλου (εκπρόσωπος ΜΚΟ), κ. Β. Μασούρα
(Εκπρόσωπος του Υπ Εσωτερικών), κ. Π. Παναγιωτίδης (ειδικός στο γνωστικό
αντικείμενο της θαλάσσιας βιολογίας), κ. Χ. Τσαντήλας (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με γνωστικό
αντικείμενο την Εδαφολογία), κ. Κ.Φλώρου(Εκπρόσωπος του Υπ Πολιτισμού και
Αθλητισμού).
Επίσης στην συνεδρίαση παρίαστατο η κα Ντεμίρη αναπληρωματική εκπρόσωπος ΜΚΟ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/99 περί συλλογικών οργάνων, διαπιστώθηκε ότι
υπήρχε απαρτία (παρ.1 αρθρο 14).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, επανέλαβε την ενημέρωση σε οτι αφορούσε την
συνάντηση του και της κας Χριστοπούλου με τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος, σχετικά
με το ρόλο της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000, καθώς και το θέμα της χρηματοδότησης των
Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.
Συζητήθηκαν οι τελευταίες παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής επί των σχεδίων
Π.Δ. για τη Ροδόπη και τη Σαμαριά οι οποίες είχαν εκφραστεί και ηλεκτρονικά το
διάστημα από 20-12-2016 εως την 9-1-2017. Τα παρόντα μέλη συμφώνησαν οτι δεν
υπάρχουν αλλα σχόλια και οριστικοποιήθηκε η μορφή των δύο κειμένων
γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 για τα οποία υπήρξε ομόφωνα σύμφωνη
γνώμη.
Στην συνέχεια εγινε σύντομη παρουσάση του σχεδίου δράσης νανόχηνας από τον
εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ κο Αλβανόπουλο και ακολούθησε έπίσης σύντομη παρουσίαση
γενικού σχεδίου γνωμοδότησης απο τις κκ Χριστοπούλου-Ντεμίρη επι του οποίου
ακολούθησε και σχετική συζήτηση.
Σύντομη συζήτηση εγινε και για το ΠΔ "Δαδιάς" και τους στόχους διατήρησης.
Συμφωνήθηκε να προταθούν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων των ΠΔ Δαδιάς και σχέδιου
δράσης νανόχηνα τις αμέσως προσεχείς ημέρες ηλεκτρονικά, απο τις κκ Χριστοπούλου-

Ντεμίρη, ετσι ωστε να δοθει ο απαραίτητος χρόνος για (σύντομη) ηλεκτρονική
διαβούλευση και ψήφισή τους στην επόμενη συνεδρίαση που προτάθηκε να γίνει την
25η Ιανουαρίου 2017 δηλαδή τουλάχιστον μία εβδομάδα πρίν την λήξη της θητείας της
επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 (4 -2-2017).

