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Επίκαιρη Ερώηηζη
Προς ηον Υποσργό Περιβάλλονηος & Ενέργειας
Θέμα: Τέλος ζηις έρεσνες σδρογονανθράκων ζηην Κρήηη;
Σύκθσλα κε δεκνζηεύκαηα ε θνηλνπξαμία Total, ExxonMobil θαη ΔΛΠΔ απνρσξεί από ηα 2
ζαιάζζηα «νηθόπεδα» λνηίσο θαη λνηηνδπηηθά ηεο Κξήηεο. Δίρε πξνεγεζεί ε απνρώξεζε ηεο
Ιζπαληθήο Repsol, ηεο Ιηαιηθήο Edison, ησλ ΔΛΠΔ από ηα ππόινηπα "νηθόπεδα". Η θνηλνπξαμία
βάζεη ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο (Ν. 4631/2019 ΦΔΚ 156/Α/10.10.2019 θαη Ν.4628/2019 ΦΔΚ
153/Α/10.10.2019) είρε 3 ρξόληα, κέρξη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2022 λα πξνρσξήζεη ζηε δηελέξγεηα
ζεηζκηθώλ εξεπλώλ ζηα δύν νηθόπεδα. Όκσο ζύκθσλα κε ην «αλαζεσξεκέλν workplan» πνπ
θαηέζεζε ζηελ Διιεληθή Γηαρεηξηζηηθή Δηαηξεία Υδξνγνλαλζξάθσλ (ΔΓΔΥ) δελ πξνβιέπεηαη
γηα θέηνο ην ρεηκώλα ε δηελέξγεηα ζεηζκηθώλ εξεπλώλ. Απηό ζεκαίλεη όηη θαζώο νη έξεπλεο
γίλνληαη ζην δηάζηεκα Ννεκβξίνπ – Απξηιίνπ πξνθεηκέλνπ λα κε δηαηαξάζζεηαη ε
αλαπαξαγσγή ησλ ζαιάζζησλ ζειαζηηθώλ ηεο πεξηνρήο θαη κε δεδνκέλν όηη ην ρξνληθό
παξάζπξν γηα ηελ θνηλνπξαμία θιείλεη ηνλ εξρόκελν Οθηώβξην, ε απόθαζε ηζνδπλακεί κε
πξόσξν ηέινο γηα ηηο έξεπλεο ζηελ Κξήηε.
Οη ελέξγεηεο πνπ αθνινύζεζε ην ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο θαηά ηε δηαδηθαζία
ξύζκηζεο θαη ειέγρνπ ησλ αλαθεξόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο αθξνβαηεί
επί ησλ νξίσλ ηεο λνκηκόηεηαο. Δλδεηθηηθά ζεκεία:
1) Θεσξεί όηη επεηδή νη δηζδηάζηαηεο γεσθπζηθέο θαηαγξαθέο /δηαζθνπήζεηο δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο Υ.Α. ΓΙΠΑ/νηθ. 37674/2016 (Β ́2471) άξα δελ
απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε.
2) Υπέθπςε ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλνπξαμίαο λα ειέγρεη ε ίδηα ηνλ εαπηό ηεο (κε ηηο Μνλάδεο
Πεξηβάιινληνο “γηα ηελ πξόιεςε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ”).
3) Θεσξεί κεγάιε ηελ απόζηαζε ησλ 5 ρικ. αλάκεζα ζην νηθόπεδν εμόξπμεο θαη ζηελ ζαιάζζηα
Πξνζηαηεπόκελε Πεξηνρή ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Natura θαη επηρείξεζε έηζη λα απνθύγεη
ηελ δηαδηθαζία ηεο Γένπζαο Δθηίκεζεο θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 5 ηνπ Ν. 4014/2011
θαη ηεο Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο.
Σηηο 21.4.2021 ν ππνπξγόο εμσηεξηθώλ θ. Γέλδηαο δήισζε ζε ζπλέληεπμή ηνπ όηη «από
οικονομικήρ απότευρ δεν ‘βλέπυ’ ηην Ελλάδα να γίνεηαι μια ελαιοπαπαγυγόρ σώπα. Και με όλο
ηον ζεβαζμό, ηο Αιγαίο για παπάδειγμα, είναι έναρ παπάδειζορ επί γηρ. Δεν ζκοπεύοςμε να ηο
μεηαηπέτοςμε ζε Κόλπο ηος Μεξικού».
Ερωηάηαι ο κ. Υποσργός:
1. Τη πεξηιακβάλεηαη ζην «αλαζεσξεκέλν workplan» πνπ θαηέζεζε ε θνηλνπξαμία ζηελ ΔΓΔΥ;
Τη αλαθέξεη ζε ζρέζε κε ηηο ζεηζκηθέο έξεπλεο ζηα ζαιάζζηα «νηθόπεδα» λνηίσο θαη
λνηηνδπηηθά ηεο Κξήηεο;
2. Όπσο πξνθύπηεη από ηηο παξαπάλσ δειώζεηο ηνπ ππνπξγνύ Δμσηεξηθώλ αιιά θαη
αληίζηνηρεο ηνπ πξσζππνπξγνύ, ε έξεπλα θαη εμόξπμε πδξνγνλαλζξάθσλ είλαη κηα δεκηνγόλνο
δξαζηεξηόηεηα από νηθνινγηθή θαη νηθνλνκηθή άπνςε. Γεζκεύεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ
αθύξσζε ησλ 12 ζπκβάζεσλ κίζζσζεο δηθαησκάησλ έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο
πδξνγνλαλζξάθσλ ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο;
Ο ερωηών Βοσλεσηής
Κρίηων Αρζένης

