
 

 

 

 

 

 

 
Η 1η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου (Ε.ΠΕ.ΔΙ.) 

διοργανώθηκε στις 14 Μαΐου 2014, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 

Φορέων/Μελών του Δικτύου και άλλων σχετικών με το θέμα Φορέων. 

 

Η συνεδρίαση άρχισε με την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Περιβαλλοντικών και Διαχειριστικών Αρχών, από τον κο Γεώργιο Κρεμλή (Γενική 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), ο οποίος έκανε και ειδική 

αναφορά σε θέματα υποβολής και έγκρισης προγραμμάτων, στο πλαίσιο της 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020.  

Στη συνέχεια, η προϊσταμένη της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ., κα Χρυσούλα Κούρτελη, παρουσίασε 

τα Περιβαλλοντικά Δίκτυα, τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο των Κ-Μ, και 

περιέγραψε αναλυτικά το Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο, όπως αυτό προκύπτει από 

την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) συγκρότησής του. 

Παρουσιάστηκε, αναλυτικά από την Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ., η επεξεργασία των απαντήσεων σε 

ερωτηματολόγιο που έχει αποσταλεί για το Ε.ΠΕ.ΔΙ. (προς τους Φορείς/Μέλη αυτού 

και προς άλλους σχετικούς με το θέμα Φορείς) και εξήχθηκαν συμπεράσματα 

σχετικά με τους στόχους, τη δομή, τους συμμετέχοντες και τα θέματα που χρήζουν 

συζήτησης και επεξεργασίας στο πλαίσιο του Ε.ΠΕ.ΔΙ.  

Η Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ παρουσίασε, επίσης, το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου, 

όπως αυτό έχει συνταχθεί με βάση την ΥΑ συγκρότησης του Δικτύου. 



 

 

Σε παρέμβασή του ο πρόεδρος του ΕΚΒΑΑ παρουσίασε, στο πλαίσιο των Εθνικών 

Περιβαλλοντικών Δικτύων, τη Στρατηγική του ΕΚΒΑΑ, την παρούσα κατάσταση, 

σχετικά παραδείγματα και την αντίστοιχη νομοθεσία.  

Παράλληλα, έγιναν παρουσιάσεις από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ και την Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ, με 

αντίστοιχα θέματα: 

 Προβλήματα κατά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων περιβαλλοντικών 

έργων και  

 Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο 

της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 - Δείκτες Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης 

 

Η συζήτηση επί του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου κατέληξε ότι το 

Σχέδιο που παρουσιάστηκε αποτελεί τη βάση για περαιτέρω επί του θέματος 

συζήτηση.  

Πιο συγκεκριμένα, ακούστηκαν σχετικές προτάσεις/τοποθετήσεις και τέθηκαν 

συγκεκριμένα ερωτήματα.  

Η Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ αναλαμβάνει να επεξεργαστεί, με βάση τα όσα συζητήθηκαν, το 

υφιστάμενο Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.ΠΕ.ΔΙ και να αποστείλει 

αναθεωρημένο κείμενο στα μέλη και τους λοιπούς φορείς, που συμμετείχαν στη 

συνεδρίαση της 1ης Ολομέλειας του Δικτύου.  

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τους δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και αναγνωρίστηκε από όλους η αναγκαιότητα 

δημιουργίας σχετικής θεματικής ομάδας εργασίας. 

 

Επίσης, συμφωνήθηκε η σταδιακή συγκρότηση θεματικών ομάδων εργασίας (ΘΟΕ), 

μετά την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου, ως ακολούθως: 

 ΘΟΕ για την κατάρτιση δεικτών περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  

 ΘΟΕ για τη βιοποικιλότητα και φυσικό περιβάλλον  

 ΘΟΕ για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου και της κλιματικής αλλαγής  

 ΘΟΕ για τον τομέα των υδατικών πόρων  



 

 

 ΘΟΕ για τον τομέα διαχείρισης αποβλήτων και  

 ΘΟΕ για τους τομείς της ατμόσφαιρας και του θορύβου. 

 

Η διαδικασία συγκρότησης των ομάδων και οι όροι λειτουργίας τους θα 

περιγράφονται αναλυτικά, με βάση τα πρακτικά της σημερινής συνάντησης, στο 

αναθεωρημένο Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου, το οποίο θα 

αποσταλεί στα μέλη και τους λοιπούς φορείς που συμμετείχαν στη συνεδρίαση της 

1ης Ολομέλειας του Δικτύου. 

 

Οι παρουσιάσεις, τα πρακτικά της 1ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Δικτύου, 

σχετικές φωτογραφίες και άλλο υλικό θα αναρτηθούν, με ευθύνη της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ, 

στην ιστοσελίδα της www.eysped.gr.  

 

 

http://www.eysped.gr/

