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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000,  

Λεωφόρος Μεσογείων 119,  
Αθήνα 

 
 
 

 
ΠΡΟΣ:  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γραφείο Υπουργού, κ Κωστή Χατζηδάκη 
Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα 
(αποστολή με email: secmin@ypen.gr) 
                                                                                                                                                Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2019 

 
 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

Η Επιτροπή «Φύση 2000» στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ασχολήθηκε επί έξι συνεχείς 

συνεδριάσεις με ένα σημαντικό θέμα για την ελληνική φύση, παράλληλα με άλλα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης της, τις επιπτώσεις της έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων από το 

υπέδαφος της ελληνικής επικράτειας. 

Εξαρχής διευκρινίστηκε ότι η αρμοδιότητα της Επιτροπής Φύση 2000 επί του θέματος της 

εξόρυξης των υδρογονανθράκων είναι η ολοκληρωμένη και συνολική προσέγγιση της 

επίπτωσής τους στο φυσικό περιβάλλον. Διαπιστώθηκε συναντίληψη στο ότι στη συζήτηση 

αλλά και στη διατύπωση των απόψεων της Επιτροπής δεν θα εξεταστούν ούτε θα 

διερευνηθούν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις του οικονομικού, τεχνικο-επιστημονικού, 

κοινωνικού και  γεωστρατηγικού σκέλους της εξόρυξης των υδρογονανθράκων στην χώρα μας. 

 

Σας υποβάλω τη γνώμη της Επιτροπής Φύση 2000.  

Με εκτίμηση,  

 

 

Δρ Βασίλης Λυκούσης 

Πρόεδρος Επιτροπής Φύση 2000 
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Η συζήτηση επί της έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Επιτροπή 

Φύση 2000: Ιστορικό  

 
Στην πρώτη συνεδρίαση που αφορούσε στην έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων (10η 
τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Φύση 2000)  η κα Ι. Χριστοπούλου, ως εκπρόσωπος των 
περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, είχε εισηγηθεί συνοπτικά το θέμα τονίζοντας 
ότι είναι ένα νέο θέμα για την Ελλάδα και τουλάχιστον στην έκταση που σήμερα 
δρομολογείται αποτελεί μία σημαντική απειλή για την προστασία της ελληνικής φύσης και τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας. Σημείωσε δε ότι στην Ήπειρο  είναι  ιδιαίτερα οξυμμένο  
κοινωνικά το πρόβλημα. 
Στην δεύτερη (11η τακτική συνεδρίαση της επιτροπής) πραγματοποιήθηκε μια πρώτη 
συζήτηση της Επιτροπής Φύση 2000 επί του θέματος σε συνέχεια αναλυτικού ενημερωτικού 
σημειώματος που κοινοποίησε στα μέλη της Επιτροπής, η κα Ι. Χριστοπούλου.  Μετά από 
σχετικό αίτημα αρκετών μελών αποφασίστηκε ότι, για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών 
της Επιτροπής Φύση 2000 θα ήταν σκόπιμο να προσκληθούν αρμόδιοι εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας 
Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) καθώς και ειδικών από τις ΜΚΟ και προστασίας των κητωδών. 
Αποφασίστηκε ότι αυτό θα γίνει σε επόμενες χωριστές συνεδριάσεις.  
Στην τρίτη (12η τακτική συνεδρίαση της επιτροπής) είχαν προσκληθεί να ενημερώσουν την 
Επιτροπή οι αρμόδιοι από το ΥΠΕΝ και την ΕΔΕΥ και συγκεκριμένα ο κ. Αλέξανδρος Κουλίδης 
(ΔΙΠΑ, ΥΠΕΝ) και οι κύριοι Μπασιάς (Πρόεδρος) και Μπέλλας (Αντιπρόεδρος) της ΕΔΕΥ. 
Ζητήθηκε από τους προσκεκλημένους να κάνουν μία ενημέρωση προς την Επιτροπή σχετικά με 
την πορεία της διαδικασίας έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων, το στάδιο της 
αδειοδότησης και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την έκδοση των αδειών και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων. Παρουσιάστηκε συνοπτικά ο ρόλος της ΕΔΕΥ και 
ακολούθησε συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής με κεντρικό θέμα τις εξορύξεις των 
υδρογονανθράκων στις περιοχές Natura 2000, όπως επίσης τέθηκε το θέμα του σχιστολιθικού 
πετρελαίου ή αερίου και της μεθόδου εξόρυξής του, της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking).  
Στην τέταρτη (13η τακτική συνεδρίαση της επιτροπής) κλήθηκε και ενημέρωσε την Επιτροπή ο 
Δρ. Αλέξανδρος Φραντζής, από το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών «ΠΕΛΑΓΟΣ», ο οποίος ήταν 
ιδιαίτερα κατατοπιστικός και πολύ σαφής αναφορικά με τους επικείμενους κινδύνους από τις 
θαλάσσιες έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων. Συγκεκριμένα, εξήγησε τι είναι η Ελληνική 
Τάφρος και γιατί είναι τόσο σημαντική για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Παρουσίασε σε ποια 
κατάσταση είναι τα είδη σε αυτήν, εστιάζοντας κυρίως στον φυσητήρα, το κοινό δελφίνι και τον 
ζιφιό. Τέλος, εξήγησε πώς η έρευνα και εξόρυξη των υδρογονανθράκων θα αποτελεί μία 
πρόσθετη και πολύ σοβαρή απειλή στο θαλάσσιο περιβάλλον και στα συγκεκριμένα 
απειλούμενα ή/και ευάλωτα θαλάσσια είδη. 
Στην πέμπτη και έκτη (14η-15η τακτική συνεδρίαση της επιτροπής) η Επιτροπή συζήτησε 
συνολικά το θέμα καταλήγοντας σε συγκεκριμένες απόψεις και συμπεράσματα. 
Η Επιτροπή Φύση 2000 λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω ενημερώσεις αλλά και συζητήσεις 
και ανταλλαγή απόψεων κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα, εκτιμήσεις και απόψεις σε 
ότι αφορά τις επιπτώσεις της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο υπέδαφος 
της Ελλάδος.  
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Γνώμη της Επιτροπής Φύση 2000 επί της έρευνας και εξόρυξης 
υδρογονανθράκων 
 

Γενικά 

Τα εγκεκριμένα με νόμους κύρωσης των συμβάσεων παραχώρησης προγράμματα έρευνας και 
εξόρυξης υδρογονανθράκων καλύπτουν πολύ μεγάλες περιοχές.  
Τόσο τα θαλάσσια, όσο και όλα τα χερσαία οικόπεδα πετρελαίων καταλαμβάνουν 
ολοκληρωτικά ή τμηματικά πολλές περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων 
Περιοχών (Natura, εθνικά πάρκα, κλπ), όπως και ενδιαιτήματα απειλούμενων/ευάλωτων 
ειδών. Συνολικά 90 προστατευόμενες περιοχές (4 εθνικά πάρκα, 2 εθνικοί δρυμοί, 21 
καταφύγια άγριας ζωής και 63 περιοχές του δικτύου Natura) γειτνιάζουν με τα οικόπεδα που 
έχουν παραχωρηθεί σε πετρελαϊκές επιχειρήσεις για έρευνα και εξόρυξη πετρελαίου και 
φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Κρήτη. Το μοναδικό «μέτρο ασφαλείας» που προβλέπεται αφορά 
τις προστατευόμενες περιοχές στα «οικόπεδα» του Ιονίου, για τις οποίες ισχύει ζώνη 
αποκλεισμού μόλις 1 χιλιομέτρου, η οποία δεν διασφαλίζει την ουσιαστική προστασία 
σημαντικών περιοχών και οικοτόπων, αλλά και ειδών, από τις επιβλαβείς εργασίες έρευνας 
και εξορύξεων.  
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το θέμα της έρευνας και της εξόρυξης των 
υδρογονανθράκων είναι νέο για την Ελλάδα και συνεπώς απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η 
εμπειρία και τα στοιχεία που μπορούν να αναζητηθούν από την περίπτωση της έρευνας του 
Πρίνου είναι δύσκολα συγκρίσιμα με εκείνα που αφορούν τις εν εξελίξει έρευνες και 
προοπτικές εκμετάλλευσης τόσο στη χέρσο όσο και στον θαλάσσιο χώρο της χώρας. 
 
Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά την έρευνα και την εξόρυξη των υδρογονανθράκων 
είναι σοβαρές και περιλαμβάνουν:  
 

Στη χέρσο:  

1. αποψίλωση βλάστησης, διάβρωση εδάφους, υδρολογικές αλλοιώσεις, ρύπανση από 
απόβλητα, αλλαγή χρήσεων γης, ρύπανση από την κίνηση οχημάτων, αλλοιώσεις σε 
οικοσυστήματα από διάνοιξη δρόμων.  

2. Εάν εφαρμοστεί η μέθοδος της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking), οι επιπτώσεις είναι 
ιδιαίτερα σοβαρές για το φυσικό περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα και σε μεγάλο βαθμό 
ανεπίστρεπτες.  

 

Στις θαλάσσιες περιοχές (κυρίως το Ιόνιο και την Κρήτη):  
1. οι επιπτώσεις των σεισμικών ερευνών στα θαλάσσια θηλαστικά είναι δίχως αμφιβολία 
εξαιρετικά επιβλαβείς, όπως έχει αποδειχθεί από τη συντριπτική πλειονότητα των σχετικών με 
το θέμα μελετών διεθνώς, και περιγράφεται με σαφήνεια και στις στρατηγικές μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των ίδιων των συμβάσεων παραχώρησης. H χρήση 
σεισμικών αεροβόλων (seismic airguns) για την πρόκληση ακουστικών πηγών, καθώς και η 
συνεπακόλουθη αύξηση της κυκλοφορίας σκαφών με τα ρυμουλκούμενα airguns είναι η 
σοβαρότερη και πλέον αδιαμφισβήτητη επίπτωση στη θαλάσσια βιοποικιλότητα. 
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2. Η πρόκληση ακουστικών τραυμάτων που μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και θάνατο σε 
θαλάσσια θηλαστικά και θαλάσσιες χελώνες (είδη κατά προτεραιότητα προστατευόμενα από 
την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και από διεθνείς συμβάσεις) αναφέρονται μεν ως σοβαρές στις ΣΜΠΕ, 
εντούτοις όμως oι επιπτώσεις και οι προτεινόμενες ενέργειες μετριασμού τους δεν 
εξετάζονται στο ειδικότερο επίπεδο ανά είδος και περιοχή, ειδικά δεδομένου ότι αυτή η φάση 
εργασιών δεν υποβάλλεται σε διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ).  

3. Οι θαλάσσιες περιοχές που έχουν ήδη παραχωρηθεί για υδρογονάνθρακες καλύπτουν 
περίπου 56.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Ιόνιο και την Κρήτη. Κομμένη σε «οικόπεδα 
πετρελαίου», αυτή η τεράστια θαλάσσια περιοχή καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της Ελληνικής 
Τάφρου, παγκόσμιας σπουδαιότητας ενδιαιτήματος για τα θαλάσσια θηλαστικά. Η περιοχή 
έχει κρίσιμη σημασία για την επιβίωση όλων των απειλουμένων ειδών θαλάσσιων θηλαστικών 
που απαντώνται στη Μεσόγειο και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πέντε σημαντικότερους 
βιοτόπους της Μεσογείου για τον ζιφιό (Ziphius cavirostris), είδος ιδιαίτερα ευάλωτο σε 
ανθρωπογενείς ήχους.  
Ειδικότερα οι απειλές για τα θαλάσσια θηλαστικά μπορούν να συνοψιστούν στις παρακάτω:  

• Προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής,  

• Κάλυψη και διαταραχή των ήχων που εκπέμπουν τα ίδια τα ζώα για τη μεταξύ τους 
επικοινωνία, την κοινωνική τους συμπεριφορά και συνοχή.  

• Αύξηση των επιπέδων στρες. Εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος. 

• Διαταραχές της συμπεριφοράς (π.χ. χρόνος κατάδυσης, ικανότητα προσανατολισμού). 
Οι αντιδράσεις αυτές εκδηλώνονται ακόμη και αρκετά χιλιόμετρα από τη θέση 
διενέργειας της σεισμικής έρευνας. Προσωρινή αποφυγή ή και μόνιμη εκτόπιση από 
σημαντικά ενδιαιτήματα και μείωση των πληθυσμών. Ο ανθρωπογενής θόρυβος 
απειλεί ιδιαίτερα τους ζιφιούς και στο Ιόνιο έχουν ήδη επανειλημμένα παρατηρηθεί 
φαινόμενα μαζικού εκβρασμού.  

• Παρενόχληση και αύξηση του κινδύνου τραυματισμού και θανάτωσης λόγω 
συγκρούσεων από την κυκλοφορία σκαφών πέριξ της πλατφόρμας.  

4. Το ενδεχόμενο ατυχήματος και δημιουργία πετρελαιοκηλίδας θα είχε σημαντικές 
οικολογικές επιπτώσεις. Εξάλλου, όπως αποδεικνύει η διεθνής πρακτική καμία τεχνολογία ή 
μέτρο αποτροπής ατυχήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 100% ασφαλής. Αν και ένα ατύχημα 
και μια πιθανή πετρελαιοκηλίδα θα επηρεάσει συνολικά το θαλάσσιο οικοσύστημα, αυτό θα 
είναι εντονότερο για τις φώκιες που εξαρτώνται άμεσα από την καλή ποιότητα των ακτών. 
Αντίστοιχα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά και τις  θαλάσσιες χελώνες και ειδικότερα το 
εμβληματικό είδος της Μεσογείου, την καρέτα (Caretta caretta) καθώς το Ιόνιο φιλοξενεί τις 
πιο σημαντικές παραλίες ωοτοκίας σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και ακολουθεί η Κρήτη.  
 
Συμβάσεις παραχώρησης και περιβαλλοντικοί έλεγχοι  
 
Στις ψηφισμένες από τη Βουλή συμβάσεις, οι εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων ορίζονται ως ‘εργασίες πετρελαίου’. Τόσο οι συμβάσεις, όσο και οι 
στρατηγικές μελέτες που προηγήθηκαν, αφορούν το σύνολο του προγράμματος 
εκμετάλλευσης, καλύπτουν δηλαδή ως ενιαίο σύνολο τόσο την έρευνα όσο και την εξόρυξη και 
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εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, ακόμα κι αν η έρευνα πραγματοποιείται σε επιμέρους 
φάσεις.  
Ο τρόπος εκτέλεσης των ερευνητικών εργασιών επίσης διαφέρει μεταξύ των χερσαίων και 
θαλάσσιων οικοπέδων. 
 
Υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος και των περιοχών 
Natura 
 
Στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει ρητή απαγόρευση της μεθόδου της υδραυλικής ρωγμάτωσης 
(fracking) στην περίπτωση εύρεσης σχιστολιθικού πετρελαίου ή αέριου. Η παράλειψη αυτή 
αποτελεί απειλή για την ελληνική φύση ακόμα και μετά την αλλαγή στον νομικό ορισμό των 
«υδρογονανθράκων» με σχετική τροπολογία, η οποία δείχνει ενδεχομένως πρόθεση του 
νομοθέτη χωρίς ωστόσο να προχωρά σε ρητή απαγόρευση. Το αποτέλεσμα αυτής της 
ασάφειας είναι να δίνεται δυνατότητα έρευνας για κοιτάσματα τα οποία για να αντληθούν να 
απαιτούν αυτή τη μέθοδο ή ακόμα και περιθώριο εφαρμογής της μεθόδου στο πλαίσιο 
ισχύουσας άδειας εκμετάλλευσης.    
Οι συμβάσεις παραχώρησης απομειώνουν δραματικά το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των 
περιοχών Natura, καθώς δεν καλύπτουν με την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της ΕΕ 
δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων κατά το άρθρο 6.3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τις περιοχές 
Natura τις εργασίες σεισμικής έρευνας οι συμβάσεις παραχώρησης δεν τις καλύπτουν.  
Το δεύτερο σημαντικό πλήγμα στην περιβαλλοντική νομοθεσία είναι η εξαίρεση των 
σεισμικών ερευνών από την υποχρέωση διενέργειας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
Όπως προαναφέρθηκε, δεδομένου ότι οι συμβάσεις με τις εταιρείες εξόρυξης κυρώνονται με 
νόμο, οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθορίζονται από τον κάθε κυρωτικό 
νόμο ξεχωριστά. 
 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί  ότι:  
- Tα σχέδια περιβαλλοντικής δράσης (ΣΠΔ) που σε άλλες συμβάσεις αναφέρονται ως 
περιβαλλοντικά σχέδια δράσης (ΠΣΔ) δεν αποτελούν μέρος της κανονικής διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Επίσης, δεν υπάρχουν ούτε προδιαγραφές, ούτε και 
προβλέπεται οποιαδήποτε διαδικασία έγκρισής τους. Πρόκειται για μια «ιδιωτική» διαδικασία 
αλληλογραφίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή, η οποία στερείται διαφάνειας.  
- Ο Μισθωτής-ανάδοχος υποχρεούται να διεξάγει όλες τις Εργασίες Πετρελαίου κατά τρόπο 
που να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης 
και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων. Ωστόσο, κάθε αναφορά του 
μισθωτή-αναδόχου σε «κανόνες επιστήμης και τέχνης έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων», δεν θεωρείται επαρκής, καθώς στερείται επιστημονικής και τεχνολογικής 
δεοντολογίας αλλά και νομικής βάσης, ενώ δεν υπάρχουν ούτε πρότυπα, ούτε προδιαγραφές, 
ούτε θεσμοθετημένες βέλτιστες τεχνικές και πρακτικές. 
  
 Η απειλή της κλιματικής αλλαγής  
 
Όλα τα παραπάνω πρέπει να εξεταστούν επιπλέον υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής. H 
κλιματική αλλαγή ως αποτέλεσμα και της καύσης ορυκτών καυσίμων είναι μία από τις 
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μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις σήμερα. Οι συνέπειες είναι ήδη ορατές ενώ οι 
επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τον μετριασμό της.  
Εάν τα υπάρχοντα κοιτάσματα μας οδηγούν σε ένα σενάριο αύξησης της παγκόσμιας 
θερμοκρασίας, τότε οποιαδήποτε περαιτέρω εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων, είτε στη χώρα 
μας, είτε αλλού στον κόσμο, απειλεί ευθέως όποια δράση για μετρίαση της κλιματικής 
αλλαγής και εν τέλει τον ίδιο τον τρόπο ζωής μας.  
Σε μια εποχή κατά την οποία άλλα κράτη της Μεσογείου προχωρούν σε ακύρωση 
προγραμμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων για λόγους προστασίας του 
περιβάλλοντος και συμμόρφωσης με τη Συνθήκη των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, το 
γεγονός ότι στην Ελλάδα τέτοια προγράμματα απολαμβάνουν ιδιαίτερου και εμφανώς 
ευνοϊκού αδειοδοτικού καθεστώτος προκαλεί τεράστια ερωτηματικά για το κατά πόσον 
εξυπηρετούν πραγματικά το δημόσιο συμφέρον.  
Συμπερασματικά, εάν η Ελλάδα προχωρήσει σε νέες εξορύξεις υδρογονανθράκων,  θα 
συνδράμει με ένα ακόμα λιθαράκι στο διεθνές «οικοδόμημα» της κλιματικής αλλαγής. 
Εξάλλου, χώρες όπως οι μακρινές Νέα Ζηλανδία και η Κόστα Ρίκα, αλλά και κοντινές, όπως η 
Ιρλανδία1 και η Δανία2, έχουν ήδη προχωρήσει σε απαγορεύσεις εξορύξεων. Την ίδια τάση 
ακολουθούν και μεσογειακές χώρες σε επίπεδο κρατικό ή περιφερειακό. Έτσι, στην Ισπανία, οι 
περιφέρειες των Κανάριων Νήσων και των Βαλεαρίδων σταμάτησαν τις έρευνες 
υδρογονανθράκων, στην Κροατία έχουν σταματήσει τις εξορυκτικές δραστηριότητες στην 
Αδριατική, ενώ η Γαλλία3 ανακοίνωσε την απαγόρευση της εξορυκτικής δραστηριότητας στα 
γαλλικά χωρικά ύδατα στη Μεσόγειο, αιτιολογώντας την απόφαση αυτή ως συμβολή της 
Γαλλίας στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής και υπέρ της προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος της Μεσογείου και της «βαριάς βιομηχανίας» της Νότιας Γαλλίας, δηλαδή του 
τουρισμού. Ενώ στην Ιταλία έχουν ανασταλεί.  
Επίσης, πολλές χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Βουλγαρία  έχουν προβεί σε 
πλήρη απαγόρευση της μεθόδου fracking.  

 
1 https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2017/136/ 

2 https://presse.ens.dk/news/regeringen-lukker-for-efterforskning-og-boring-efter-olie-og-gas-paa-land-i-

danmark-295546 

3 https://www.gouvernement.fr/en/climate-plan  

https://www.gouvernement.fr/en/climate-plan


6 
 

Επισημάνσεις της Επιτροπής Φύση 2000 
 
Με βάση την πολύμηνη συστηματική και σε βάθος διερεύνηση των επιπτώσεων στην ελληνική 
φύση της έρευνας και εξόρυξης των υδρογονανθράκων από το υπέδαφος της Ελλάδος η 
Επιτροπή Φύση 2000 

• Θεωρεί γενικά την έρευνα και εξόρυξη των υδρογονανθράκων ως απειλή για την 
ελληνική φύση. 

• Διαπιστώνει τη σοβαρή υποβάθμιση του πλαισίου προστασίας των περιοχών Natura 
2000 και θεωρεί επιβεβλημένη την ολοκλήρωση δέουσας εκτίμησης ήδη από το στάδιο 
των ερευνών. 

• Τονίζει ότι μαζί με τον περιβαλλοντικό πλούτο, σε διακινδύνευση τίθεται και η άρρηκτα 
δεμένη με το φυσικό περιβάλλον οικονομική δραστηριότητα των ευρύτερων περιοχών, 
κυρίως ο τουρισμός και η πρωτογενής παραγωγή. 

• Θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει ρητή απαγόρευση της έρευνας και εξόρυξης για 
σχιστολιθικό πετρέλαιο ή αέριο και της εφαρμογής της μεθόδου fracking.  

• Σημειώνει ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στις Συμβάσεις παραχώρησης και 
περιβαλλοντικού ελέγχου. 

• Θεωρεί απαραίτητη την υποχρέωση διενέργειας Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων στην περίπτωση των σεισμικών ερευνών, και την απαλοιφή γενικών 
αναφορών όπως  σε σχέδια περιβαλλοντικής δράσης (ΣΠΔ) και σε "κανόνες επιστήμης 
και τέχνης έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων". 

 
Τέλος η Επιτροπή Φύση 2000 εκτιμά ότι, λαμβάνοντας υπόψη και την πρακτική Ευρωπαϊκών 
κρατών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να υπάρξει μία επανεξέταση μέσω 
ευρείας και συστηματικής διαβούλευσης σε ότι αφορά την έρευνα-εκμετάλλευση των 
υδρογονανθράκων από το υπέδαφος της χώρας μας με γνώμονα το συνολικό και ολιστικό 
περιβαλλοντικό, οικονομικό και γεωπολιτικό συμφέρον της χώρας μας.  
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