ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000,
Λεωφόρος Μεσογείων 119,
Αθήνα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Η 11η συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 που συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ υπ’ αρ.248/ΤΕΥΧΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /26-5-2017, πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στην
αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεσογείων 119, Αθήνα.
Παρόντες ήταν τα ακόλουθα μέλη κ. Β. Λυκούσης (Πρόεδρος), κ. Ι. Μητσόπουλος (εκπρόσωπος
του ΥΠΕΝ), κα. Ι. Χριστοπούλου (εκπρόσωπος ΜΚΟ), (εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων), κα. Β. Μασούρα (εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης), κ. Σ. Ψαρούδας (εκπρόσωπος ΜΚΟ), κα Π. Παρασκευά (εκπρόσωπος του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης), κα. Σ. Σταυριανοπούλου (εκπρόσωπος Υπ. Πολιτισμού
& Αθλητισμού), κος Α. Λεγάκις (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της Ζωολογίας), ο κος Π.
Παναγιωτίδης (ειδικός στο γνωστικό αντικείμενο της Θ. Βιολογίας-Ωκεανογραφία).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/99 περί συλλογικών οργάνων, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε
απαρτία.
Στην συνεδρίαση επίσης συμμετείχαν χωρίς δικαίωμα ψήφου η κα Νεύτα-Ελευθερία Βότση
Συνεργάτιδα του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, και η κα Κ. Ντεμίρη
(αναπληρωματική εκπρόσωπος ΜΚΟ) .
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Γνωμοδότηση για το ΠΔ Ολύμπου
2. Εξορύξεις υδρογονανθράκων – Συζήτηση επιτροπής-απόψεις μελών
3. Άλλα θέματα επικαιρότητας

1. Γνωμοδότηση για το ΠΔ Ολύμπου

Πρίν αρχίσει η συζήτηση των μελών της επιτροπής πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση
για το ιστορικό της κατάρτισης του ΠΔ Ολύμπου και το περιεχόμενο των διατάξεων του από
τον χειριστή του θέματος από το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ κ. Ι.
Μητσόπουλου.
Ακολούθησε παρουσίαση του σχεδίου γνώμης της επιτροπής από τον Πρόεδρο κο Β.Λυκούση.
Το σχέδιο είχε ήδη αποσταλεί στα μέλη της επιτροπής με ηλεκτρονική αλληλογραφία.
Γενικά υπήρξε αποδοχή του σχεδίου γνωμοδότησης της επιτροπής, ακολούθησαν όμως
κάποιες συγκεκριμένες διευκρινιστικές ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών της επιτροπής:
α) Η γραπτή τοποθέτηση του ΥΠΑΑΤ με την οποία προτείνεται να προστεθεί πρόβλεψη
μονάδων υδατοκαλλιεργειών σε χερσαίες εκτάσεις της Ζώνης Γ.
β) Η τοποθέτηση της κας Σταυριανοπούλου από το ΥΠΠΟ, όπου αναφέρθηκε στην ανάγκη
αναφοράς στην αρχαιολογική νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις κήρυξης
αρχαιολογικών χώρων στον Όλυμπο. Η πρόταση έγινε δεκτή.
γ)Το αίτημα της κας Παρασκευά (ΥΠΟΙΑ) για να διευκρινιστεί αν το ΠΔ περιλαμβάνει στα
όρια του παρακείμενες ΒΙΟΠΑ /ΒΙΠΕ. Συμφωνήθηκε να υπάρξει σχετική επικοινωνία μεταξύ
ΥΠΕΝ και ΥΠΟΙΑ.
δ) Η αναφορά της κας Μασούρα (ΥΠΕΣ) ότι αναμένει τις απόψεις των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων.
ε) Η κα Χριστοπούλου πρότεινε να υπάρξει μία αναφορά στον συμβολισμό του Ολύμπου
και τις αξίες του και να ζητήσει η Επιτροπή να προχωρήσει το ΠΔ το ταχύτερο δυνατόν.
Επίσης ρώτησε τους εκπροσώπους του ΥΠΕΝ πώς και αυτό το ΠΔ δεν έχει πρόβλεψη για
σχέδιο διαχείρισης, ενώ γίνεται αναφορά σε αυτό.
Τέλος, τονίστηκε για πολλοστή φορά ότι η Επιτροπή Φύση 2000 θεωρεί απαραίτητο να μην
συγχέεται και εμπλέκεται η θήρα με τη διαχείριση της άγριας πανίδας.
Η Επιτροπή Φύση 2000 αποφάσισε να διαμορφώσει τελικό προσχέδιο γνωμοδότησης και
αφού προηγηθεί σχετική ανταλλαγή απόψεων με ηλεκτρονική αλληλογραφία να ολοκληρώσει
τη γνωμοδότηση της κατά την επόμενη συνεδρίασή της.

2. Εξορύξεις υδρογονανθράκων. Συζήτηση επιτροπής-απόψεις μελών
Στήν προηγούμενη (10η) συνεδρίαση 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 Eλληνικής φύσης και τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας. Σημείωσε δε ότι στην Ήπειρο είναι ιδιαίτερα οξυμμένο
κοινωνικά το πρόβλημα.
Στην 11η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μια πρώτη συζήτηση της Επιτροπής Φύση 2000 επί
του θέματος. Μετά από σχετικό αίτημα αρκετών μελών αποφασίστηκε ότι, γιά 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 καθώς και ειδικών από τις ΜΚΟ και προστασίας των κητωδών.
Αποφασίστηκε ότι αυτό θα γίνει σε επόμενες χωριστές συνεδριάσεις.
Τονίστηκε και ότι η αρμοδιότητα της Επιτροπή Φύση 2000 επί του θέματος της εξόρυξης των
υδρογονανθράκων είναι η ολοκληρωμένη και συνολική πρσέγγιση της επίπτωσής τους στο
φυσικό περιβάλλον. Διαπιστώθηκε συναντίληψη στο ότι στην συζήτηση αλλά και στην
διατύπωση των απόψεων της επιτροπής δεν θα εξεταστούν ή διερευνηθούν θετικές ή
αρνητικές επιπτώσεις του οικονομικού, τεχνικο-επιστημονικού, κοινωνικού και
γεωστρατηγικού σκέλους της εξόρυξης των υδρογονανθράκων στην χώρα μας.

3. Συζήτηση για άλλα θέματα επικαιρότητας
- Η Επιτροπή ενημερώθηκε από την κα Ιόλη Χριστοπούλου για τη συνεδρίαση στην Ειδική
Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος στις 26.2.2019 (όπου εκπροσώπησε την
επιτροπή ΦΥΣΗ 2000) με θέμα την συνύπαρξη ανθρώπου και μεγάλα σαρκοφάγα. Κατά την
ενημέρωση τονίστηκε το ομαλό κλίμα της συζήτησης και η συναντίληψη που έχει
δημιουργηθεί από τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς για την προτεραιότητα που
πρέπει να δοθεί στην πρόληψη. Ως αστοχία κρίθηκε απουσία εκπροσώπου των αρμόδιων
διευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πέρα από την
Κτηνιατρική, καθώς το ΥΠΑΑΤ διαχειρίζεται τους πόρους που αφορούν στα θέματα της
συνεδρίασης.
Ο κος Γιάννης Μητσόπουλος ενημέρωσε την Επιτροπή Φύση 2000 ότι πέραν όσων
αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στη Βουλή, το ΥΠΕΝ λαμβάνει πρόσθετα
σχετικά μέτρα και ειδικότερα: 1) Δρομολογεί την κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίου δράσης
για την αρκούδα, μέσω του έργου LIFE-IP 4 NATURA και 2) Προβλέπεται να εντάξει στο
Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για την επόμενη προγραμματική περίοδο σχετικά μέτρα
που θα αφορούν τόσο στο λύκο, στην αρκούδα όσο και σε άλλα θέματα.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, τονίστηκε: α) η μη αποδοτικότητα μέτρων διαχείρισης
άγριων ειδών που είναι θανατηφόρα και β) η σημασία δημιουργίας μίας εθνικής ή
περιφερειακής πλατφόρμας για το θέμα της συνύπαρξης ανθρώπων και άγριων ειδών
πανίδας, στο πρότυπο της πλατφόρμας της ΕΕ για τη συνύπαρξη ανθρώπου και μεγάλων
σαρκοφάγων.
Η Επιτροπή Φύση 2000 εξέφρασε την επιθυμία της να παραμένει ενήμερη για σχετικές
δράσεις και εφόσον δοθεί η ευκαιρία θα τοποθετηθεί εκτενέστερα επί του θέματος.
- Μετά από αίτημα του κου Σ.Ψαρούδα αποφασίστηκε ότι σε χωριστή συνεδρίαση θα
εξεταστεί το θέμα των επιπτώσεων εξόρυξης χρυσού.
- Η επόμενη συνεδρίαση προγραμματίζεται για τις 20 Μαρτίου.

