6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΣΗ 25-01-2017
ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Η 6η συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 που συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ υπ’ αρ.
211/ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /20-4-2016, πραγματοποιήθηκε στις 2501-2017 στην αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
λεωφόρος Μεσογείων 119, Αθήνα.
Τα θέματα της συνεδρίασης ηταν:
) Τελική διαμόρφωση και ψήφιση της εκφρασης γνώμης της Επιτροπής επί του
σχεδίου Π.Δ. του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς
2) Τελική διαμόρφωση και ψήφιση της εκφρασης σύμφωνης γνώμη της Επιτροπής
επί της Υ.Α. του Σχεδίου Δράσης της νανόχηνας.
3) Τελική διαμόρφωση και ψήφιση της εκφρασης σύμφωνης γνώμη της Επιτροπής
επί της Υ.Α. του Σχεδίου Δράσης για τον Ασπροπάρη
4) Τελική διαμόρφωση και ψήφιση της εκφρασης σύμφωνης γνώμη της Επιτροπής
επί της Υ.Α. του Σχεδίου Δράσης για το Κιρκινέζι
5) Συζήτηση για τούς Στόχους διατήρησης των περιοχών Natura 2000. Διαμόρφωση
προτάσεων της επιτροπής ΦΥΣΗ 2000.

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. Κ.Φλώρου(Εκπρόσωπος του Υπ
Πολιτισμού και Αθλητισμού), κ. Ι. Ζώμπος (εκπρόσωπος Υπ. Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής), ο κ. Κ. Οιχαλιώτης (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της
εδαφολογίας),κ. Π. Δεληπέτρου (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της βοτανικής).
Επίσης στην συνεδρίαση παρίαστατο η κα Ντεμίρη αναπληρωματική εκπρόσωπος
ΜΚΟ και ο κ. Χ. Τσαντήλας (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με γνωστικό αντικείμενο την
Εδαφολογία) αναπληρωματικό μέλος του κ. Κ. Οιχαλιώτη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/99 περί συλλογικών οργάνων, διαπιστώθηκε
ότι υπήρχε απαρτία.
Επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής
του δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου ως Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς –
Λευκίμης – Σουφλίου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και
περιορισμών» ειχε προηγηθεί ανταλαγή απόψεων μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου επι του κειμένου που προετοιμάστηκε απο τις κκ ΧριστοπούλουΝτεμίρη (οπως ειχε συμφωνηθεί στήν επαναληπτηκή 5η συνεδρίαση της 9ης
Ιανουαρίου 2017). Τα παρόντα μέλη της επιτροπής μετά από σύντομη ανταλλαγή
απόψεων συμφώνησαν στο τελικό κείμενο εκφρασης γνώμης της επί του σχεδίου

Π.Δ. του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς και ψήφισαν θετικά.

Στήν συνέχεια τα παρόντα μέλη της επιτροπής διαμόρφωσαν το κείμενο
γνωμοδότησης που προετοιμάστηκε απο τις κκ Χριστοπούλου-Ντεμίρη και
συμφώνησαν να δοθεί σύμφωνη γνώμη της επιτροπής επί του σχεδίου Υπουργικής
Απόφασης «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα (Anser erythropus) στην
Ελλάδα».
Τα παρόντα μέλη στην 6η συνεδρίαση συζήτησαν και εδωσαν σύμφωνη γνώμη επί
του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ασπροπάρη
(Neophronpercnopterus) στην Ελλάδα» και επί του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης
«Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Κιρκινέζι (Falco naumanni) στον Θεσσαλικό
κάμπο» διαμορφώνοντας και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της επιτροπής.
Τέλος η Επιτροπή ξεκίνησε την επεξεργασία των προτεινόμενων στόχων διατήρηση
των περιοχών Natura 2000, ωστόσο δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη γνωμοδότηση
της. Τόσο ο εισηγητής κος Παναγιωτίδης οσο και τα παρόντα μέλη της επιτροπής
συμφώνησαν οτι απαιτείται περαιτέρω διαβούλευση μεταξύ των μελών ωστε να
διαμορφωθεί η τελική γνώμη της επιτροπής.
Κλείνοντας, με δεδομένο οτι η 6η συνεδρίαση ηταν η τελευταία συνεδρίαση της
επιτροπής, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη της επιτροπής για τη συνεργασία τους,
τους προηγούμενους δέκα (10) μήνες τονίζοντας παράλληλα το σημαντικό εργο της
επιτροπής στο διάστημα αυτό.

