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Αθήνα, 18 Ιουνίου 2021 

Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υπουργό 

Εξωτερικών 

Θέμα: Εξορύξεις υδρογονανθράκων: στην Ευρώπη δικάζεται ως 

κλιματικό έγκλημα, στην Ελλάδα συγκαλύπτεται χάριν των 

πετρελαϊκών εταιρικών συμφερόντων  

Σε συνέντευξη του στο ARAB NEWS στις 21.4.2021 ο υπουργός  κ. Δένδιας 

δήλωσε «Η Ελλάδα πιστεύει στις ανανεώσιμες (πηγές ενέργειας). Η Ελλάδα 

δεν πρόκειται να ξεκινήσει εξορύξεις στον βυθό της θάλασσας της Μεσογείου 

με σκοπό να βρει φυσικό αέριο, να βρει πετρέλαιο, για ένα πολύ, πολύ απλό 

λόγο. Χρειαζόμαστε 10 ή 20 χρόνια για να το βρούμε και να το εκμεταλλευτούμε 

και από απόψεως κόστος θα ήταν τόσο πολύ ακριβό σε σχέση, για παράδειγμα, 

με αυτό της Σαουδικής Αραβίας. Συνεπώς, από οικονομικής απόψεως δεν 

‘βλέπω’ την Ελλάδα να γίνεται μια ελαιοπαραγωγή χώρα. Και με όλο τον 

σεβασμό, το Αιγαίο για παράδειγμα, είναι ένας παράδεισος επί γης. Δεν 

σκοπεύουμε να το μετατρέψουμε σε Κόλπο του Μεξικού. Συνεπώς, η Ελλάδα 

επιθυμεί να έχει ενεργειακά αποθέματα. Η Ελλάδα επιθυμεί να έχει καλές 

σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, αλλά η Ελλάδα δεν προγραμματίζει στο άμεσο 

μέλλον να γίνει μια πετρελαιο- αεριο- παραγωγός χώρα.» 

Σχεδόν ένα χρόνο πριν ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης από το βήμα της 

Βουλής ανέφερε χαρακτηριστικά «Με τις τιμές του πετρελαίου εκεί που 

βρίσκονται σήμερα είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν υπάρχει πραγματικό 

επιχειρηματικό ενδιαφέρον για νέες εξορύξεις πετρελαίου στη χώρα» και 

πρόσθεσε για την υφιστάμενη πετρελαιοπηγή στον Πρίνο ότι «αυτήν τη στιγμή 

κινδυνεύει, πολύ απλά διότι η επένδυση αυτή και η υφιστάμενη παραγωγική 

δραστηριότητα με πλήρεις αποσβέσεις πια δεν βγαίνουν με τις υφιστάμενες 

τιμές του πετρελαίου». 

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού 

αλλά και του υπουργού Εξωτερικών, η έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων 

είναι μια ζημιογόνος δραστηριότητα από οικολογική και οικονομική άποψη. 

Ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η κοινοπραξία (ΕΛΠΕ-

Exxon-Total) προγραμματίζει από τον ερχόμενο Οκτώβριο την εκκίνηση 

σεισμικών ερευνών στις δύο περιοχές της Κρήτης. Δεδομένου ότι εκκρεμεί 

προσφυγή των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Greenpeace και WWF καθώς 

και του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος για το θέμα, θα πρέπει η 
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κυβέρνηση της ΝΔ να ξεκαθαρίσει τη θέση της σχετικά με το επίμαχο ζήτημα 

των εξορύξεων και να ενημερώσει τους πολίτες για αυτό.   

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί: 

1. Γνωρίζοντας το ρίσκο ενός ατυχήματος από τη λειτουργία μιας τέτοιας 

δραστηριότητας καθώς και την αμετάκλητη περιβαλλοντική καταστροφή που 

αυτό θα προκαλούσε, για ποιο λόγο η κυβέρνησή σας επέτρεψε με τον Ν. 

4658/2020 (άρθρο 44) τις εξορύξεις πετρελαίου και αερίου ακόμα και μέσα σε 

Ζώνες Διαχείρισης οικοτόπων και ειδών; 

2. Βάσει των παραπάνω δηλώσεων, έχει καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα 

διακοπής των ερευνών για υδρογονάνθρακες στις θαλάσσιες και χερσαίες 

περιοχές της χώρας ; 

3. Τι προβλέπουν οι 13 συμβάσεις παραχώρησης έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην περίπτωση που η χώρα δηλώσει 

ξεκάθαρα την ολική απεξάρτησή της από τον άνθρακα και προχωρήσει σε 

τερματισμό τους;  

4. Σήμερα, ποιες εταιρίες συμμετέχουν, σε ποια οικόπεδα και με τι 

ποσοστό; 

5. Για ποια οικόπεδα έχει γνωμοδοτήσει θετικά για τα Περιβαλλοντικά 

Σχέδια Δράσης (ΠΣΔ) η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ; 

6. Για ποια οικόπεδα έχουν σταλεί αιτήματα παράτασης ολοκλήρωσης των 

σεισμικών ερευνών και σε ποια έχει δοθεί παράταση από την ΕΔΕΥ; 

7. Έχει ολοκληρωθεί το ΠΣΔ των οικοπέδων νότια και νοτιοδυτικά της 

Κρήτης; Αν ναι, έχει γνωμοδοτήσει θετικά η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ;  

8. Ποιο είναι συγκεκριμένα το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 

σεισμικών ερευνών στις εν λόγω θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης; 

9. ΄Εχουν συγκροτηθεί Μονάδες Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον όρο Β.ΙΙ.1 της ΥΑ ΣΜΠΕ, για την πρόληψη των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων του επίμαχου προγράμματος εξόρυξης 

υδρογονανθράκων νότια και ΝΔ της Κρήτης; 

10. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνα για την εξόρυξη ΥΑ σε κάθε οικόπεδο 

και κυρίως για τα "ώριμα" έργα όπως Ιωάννινα, Πατραϊκός κόλπος και 

Κατάκολο; 

11. Δεδομένου ότι τα οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης είναι 

ευαίσθητες οικολογικά περιοχές που χαρακτηρίζονται για την υψηλής 

σημασίας θαλάσσια βιοποικιλότητά τους, ποια εταιρεία θα αναλάβει για 

λογαριασμό της κοινοπραξίας (ΕΛΠΕ-Total-Exxon) τις σεισμικές έρευνες; 

Πόσο αξιόπιστη είναι η συγκεκριμένη εταιρεία; Έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί 

το ιστορικό της και η αξιοπιστία της ώστε να αποφευχθούν επιπτώσεις στο 
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θαλάσσιο περιβάλλον και είδη (θηλαστικά) κατά τη διάρκεια των 

ηχοβολιστικών ερευνών? 

Αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων: 

1. Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. 2117/12-6-2018 εγγράφου της Ελληνικής 

Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε. 

2. Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. πρωτ. 10984/23-7-2018 εγγράφου της ΔΙΠΑ με 

τυχόν άλλα έγγραφα, πράξεις, εγκυκλίους, γνώμες ή εισηγήσεις στις οποίες 

στηρίζεται το συμπέρασμα τόσο περί μη ύπαρξης διασυνοριακών επιπτώσεων 

όσο και περί μη συμπερίληψης στο πρόγραμμα περιοχών NATURA 2000. 

Επιπλέον, να μας γνωστοποιηθεί η ακριβής τοποθεσία και το είδος των 

σχηματισμών που χαρακτηρίζει η Υπηρεσία σας στο ως άνω έγγραφο ως 

σημαντικούς για την θαλάσσια βιοποικιλότητα. 

3. Τη σύσταση συγκρότησης Μονάδων Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον όρο Β.ΙΙ.1 της ΥΑ ΣΜΠΕ, για την πρόληψη των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων του επίμαχου προγράμματος εξόρυξης 

υδρογονανθράκων και, σε καταφατική περίπτωση, σεβόμενοι τους όρους που 

τίθενται από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, να μου 

γνωστοποιηθούν τα μέλη τους, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. 

4. Να μου γνωστοποιηθεί σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του 

Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης (ΠΣΔ) για τις ηχοβολιστικές διασκοπήσεις 

του πυθμένα, το οποίο προβλέπεται στον όρο Β.ΙΙ.2 της ΥΑ ΣΜΠΕ, και 

ειδικότερα εάν έχει υποβληθεί προς έγκριση στις υπηρεσίες σας. Στην 

περίπτωση καταφατικής απάντησης, να μου χορηγήσετε αντίγραφο του ΠΣΔ 

μαζί με τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και όλους τους χάρτες, μελέτες και 

χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση έργων που το συνοδεύουν. 

5. Οποιαδήποτε πράξη αποδοχής του ως άνω ΠΣΔ έχει, τυχόν, εκδοθεί από τις 

υπηρεσίες σας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 της οικείας σύμβασης 

παραχώρησης και του όρου Β.ΙΙ.2. της ΥΑ ΣΜΠΕ. 

6. Τη σχετική Απόφαση έγκρισης και θετικής γνωμοδότησης της Διεύθυνση 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ για το ΠΣΔ των οικοπέδων νότια 

και νοτιοδυτικά της Κρήτης (όπως αναφέρεται στην Ερώτηση 7); 

7. Τη «Δέουσα Εκτίμηση», κατά τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, για 

τις επιπτώσεις πραγματοποίησης του επίμαχου προγράμματος εξόρυξης στις 

περιοχές Natura 2000 που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή έρευνας, και σε 

καταφατική περίπτωση, να μου χορηγήσετε αντίγραφο της σχετικής μελέτης, 

των τυχόν τροποποιήσεών της, καθώς και κάθε άλλου συνοδευτικού της 

στοιχείου (π.χ. χάρτες κλπ). 

Ο ερωτών Βουλευτής 

Κρίτων Αρσένης 




