
 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000,  
Λεωφόρος Μεσογείων 119,  
Αθήνα 

 
 
 
 
ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
 
Η 12η συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 που συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ υπ’ αρ.248/ΤΕΥΧΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /26-5-2017, πραγματοποιήθηκε στις 20 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),  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) .  

Τέλος η κα Μασούρα παρουσίασε την κα Καπίδου Ηρώ – μελλοντικό αναπληρωματικό μέλος 

από το ΥΠΕΣ, η οποία παρακολούθησε τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου επίσης.. 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης  

 

1) Γνωμοδότηση για το ΠΔ Ολύμπου 
2) Εξόρυξη υδρογονανθράκων. Συζήτηση επιτροπής με στελέχη της Διεύθυνσης 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ και ΕΔΕΥ 

3) Λοιπά θέματα - Ενημέρωση 

 



1. Γνωμοδότηση για το Προεδρικό Διάταγμα Ολύμπου 
 
Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκε εκ νέου το το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής για το 

σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος Ολύμπου. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Επιτροπή ότι λίγο πριν 

την έναρξη της συνεδρίασης, όλα τα μέλη έλαβαν κάποιες τελικές προτάσεις και παρατηρήσεις 

από την εκπροσώπο του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα μέλη συζήτησαν 

αυτές τις προτάσεις και έκαναν αποδεκτές κάποιες από αυτές.  

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε το τελικό κείμενο της γνωμοδότησης ομόφωνα.  

Εγκρίθηκε το τελικό κείμενο της γνωμοδότησης.  

 
2. Εξόρυξη υδρογονανθράκων. Συζήτηση επιτροπής με στελέχη της Διεύθυνσης 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ και ΕΔΕΥ 

 

Στη συνεδρίαση συνεχίστηκε η συζήτηση που έχει ξεκινήσει ήδη από την 10η συνεδρίαση 

σχετικά με το θέμα των εξορύξεων των υδρογονανθράκων.  

Όπως είχε συμφωνηθεί κατά την προηγούμενη (11η) συνεδρίαση, στη συνεδρίαση είχαν 

προσκληθεί να ενημερώσουν την Επιτροπή από το ΥΠΕΝ και την ΕΔΕΥ και συγκεκριμένα ο 

κύριος Αλέξανδρος Κουλίδης (ΔΙΠΑ, ΥΠΕΝ) και οι κύριοι Μπασιάς (Πρόεδρος) και Μπέλλας 

(Αντιπρόεδρος) της ΕΔΕΥ.  

Μετά από εισαγωγή, σχετικά με τον κεντρικό γνωμοδοτικό ρόλο της Επιτροπής Φύση 2000 για 

θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ζήτησε από τους 

προσκεκλημένους να κάνουν μία ενημέρωση προς την Επιτροπή σχετικά με την πορεία της 

διαδικασίας έρευνας και εξορυξης υδρογονανθράκων, το στάδιο της αδειοδότησης και τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων.  

Ο κύριος Κουλίδης εκ μέρους της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέλυσε τα βήματα που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία 

αδειοδότησης και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αναφορικά με τους 

υδρογονάνθρακες. Οι κύριοι Μπασιάς (Πρόεδρος) και Μπέλλας (Αντιπρόεδρος) της ΕΔΕΥ 

παρουσίασαν αναλυτικά τόν ρόλο της ΕΔΕΥ, τις αρμοδιότητες και τους στόχους της. 

Διευκρίνησαν ότι η Ελλάδα ακολουθεί αυστηρούς κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας.  

Ακολούθησε συζήτηση στη βάση τοποθετήσεων και ερωτήσεων των μελών της Επιτροπής, 

μεταξύ των οποίων για τα ακόλουθα θέματα:  



- η εξαίρεση του στάδιου των σεισιμικών ερευνών από την υποχρέωση υποβολής 

μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη νομική βαρύτητα των «σχεδίων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης».  

- η ασφάλεια και πρόληψη ατυχημάτος. 

- οι δυνητικές επιπτώσεις των εξορύξεων σε όλα τα στάδια από την έρευνα ως την 

εκμετάλλευση με έμφαση στη χέρσο, αλλά και στον θαλάσσιο χώρο. 

- τη δυνητική εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου και εφαρμογής της μεθόδου 

fracking στην Ελλάδα, ενδεχόμενου που βρίσκει τα μέλη της Επιτροπής αρνητικά. 

- τις έρευνες και μελλοντικές εξορύξεις εντός προστατευόμενων περιοχών, και 

συγκεκριμένα εντός περιοχών Natura 2000, γεγονός που βρίσκει αντίθετα τα μέλη της 

Επιτροπής, καθώς και τη μη εκπόνηση δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων αυτών των 

δραστηριοτήτων. 

Στη συνέχεια οι ειδικοί που είχαν προσκληθεί από την Επιτροπή αποχώρησαν. Τα μέλη της 

επιτροπής επεσήμαναν ότι ήταν μία γόνιμη ακρόαση στη διαδικασία διαμόρφωσης της 

άποψης της Επιτροπής επί του θέματος. Ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι είχε συμφωνηθεί ότι στην 

επόμενη συνεδρίαση θα προσκληθούν εκπρόσωποι από τις ΜΚΟ και προστασίας θαλάσσιων 

κητωδών. Τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν ότι ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία 

ειδικού στην προστασία κητωδών καθώς ήδη από τις προηγούμενες συζητήσεις οι θέσεις των 

ΜΚΟ που εξαρχής κάλεσαν την Επιτροπή να εξετάσει το θέμα είχαν ήδη εξηγηθεί επαρκώς. Ο 

Πρόεδρος ανέλαβε την πρόσκληση ειδικού για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.  

 
3. Λοιπά θέματα 
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μελών της Επιτροπής  σε ότι αφορά δύο προσκλήσεις που 
έχει λάβει η Επιτροπή :  

α) Η Επιτροπή Φύση 2000 είναι προσκεκλημένη στη δεύτερη μέρα του διμερή διαλόγου 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπηρεσιών στις 29/3/2019, σχετικά με την 

εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση. Την Επιτροπή θα εκπροσωπήσουν ο Πρόεδρος και η 

αναπληρώτρια πρόεδρος της Επιτροπής Φύση 2000.  

β) Η Επιτροπή Φύση 2000 είναι προσκεκλημένη στην ημερίδα που οργανώνει ο ΕΛΓΟ 

Δήμητρα για την ημέρα δασοπονίας στις 21/3/2019. Εκ των οργανώτών της ημερίδας είναι 

το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κα Αλεξάνδρα Σολωμού.  

Η επόμενη συνεδρίαση προγραμματίζεται για τέλος Μαΐου-αρχές Ιουνίου.  

 


