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Επίκαιρη Ερώτηση
Προς Υποσργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Θέμα: Εν κρσπτώ σεισμικές έρεσνες για πετρέλαια ανοιττά τοσ Κσπαρισσιακού
κόλποσ;
Σηηο 18 Θαλνπαξίνπ 2022 νη Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλώζεηο (Π.Ο.) Greenpeace ειιεληθό γξαθείν
θαη WWF Ειιάο δεηνύλ ελεκέξσζε από ην ΥΠΕΜ θαη ηα ΕΚΠΕ γηα ηηο ζεηζκηθέο έξεπλεο ζηνλ
Ιππαξηζζηαθό θόιπν. Σηελ θνηλή επηζηνιή ηνπο αλαθέξνπλ «με έκπληξη και ανηζςσία
ενημεπωθήκαμε για ηην παποςζία επεςνηηικού ζκάθοςρ πος διεξάγει ζειζμικέρ έπεςνερ
ζηον Κςπαπιζζιακό Κόλπο, ζε ζημεία ενηόρ ηηρ πεπιοσήρ “οικόπεδο 10”, πος έσει παπασωπηθεί
ζηα ΕΛΠΕ για εκμεηάλλεςζη. Σήμεπα αποζηείλαμε επιζηολή από κοινού με ηο WWF Ελλάρ ζηην
εηαιπεία καλώνηαρ ηη να μαρ ενημεπώζει για ηην εξέλιξη αςηή, με δεδομένο όηι δεν έσει ςπάπξει
καμία ενημέπωζη για ηη διεξαγωγή ζειζμικών επεςνών ζε ένα ηόζο εύθπαςζηο οικοζύζηημα,
πος πποζηαηεύεηαι με Πποεδπικό Διάηαγμα από ηο 2018».
Οη Π.Ο. επηθαινύληαη ηε NAVTEX “ZCZC PA77”, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ην εηδηθό εξεπλεηηθό
ζθάθνο “SW Cook” θαίλεηαη λα δηελεξγεί ζεηζκηθή έξεπλα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ
Ιππαξηζζηαθνύ Ιόιπνπ, αλνηρηά ηεο πξνζηαηεπόκελεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο «Ιόιπνο
Ιππαξηζζίαο», ζε ζεκεία εληόο ηεο πεξηνρήο «Οηθόπεδν 10 – Ιππαξηζζηαθόο». Σπλεπώο
πξνθύπηεη όηη ε θπβέξλεζε θαη ε ΕΔΕΥ δελ έρνπλ ελεκεξώζεη δεκόζηα γηα έλα ηόζν ζεκαληηθό
ζέκα, νη επηπηώζεηο ηνπ νπνίνπ αθπξώλνπλ όιεο ηηο θαηλνκεληθά «πξάζηλεο» εμαγγειίεο ηνπ
πξσζππνπξγνύ.
Η πεξηνρή πξνζηαηεύεηαη κε ΠΔ (ΦΕΙ 391/Δ/03.10.2018) σο Πεξηνρήο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο,
απνηειεί κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ζε νιόθιεξε ηε Λεζόγεην (κεηά ηε Ζάθπλζν) πεξηνρέο
σνηνθίαο ηνπ απεηινύκελνπ είδνπο ηεο ζαιάζζηαο ρειώλαο Caretta caretta θαζώο θαη δηεζλώο
„Ιξίζηκν ελδηαίηεκα‟ γηα ηα θεηώδε βάζε ηεο Σπκθσλίαο ACCOBAMS ηελ νπνία έρεη
ππνγξάςεη ε Ειιάδα. Η θαηαδίθε ηεο ρώξαο καο από ην Δηθαζηήξην ηεο ΕΕ ην 2016 βαζίζηεθε
ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζηαηεπόκελνπ νηθνηόπνπ θαη παξελόριεζεο ησλ
πξνζηαηεπόκελσλ εηδώλ ηνπ (C-504/14).
Ερωτάται ο σποσργός:
1.
Έρεη εγθξηζεί από ηελ αξκόδηα αξρή ην Πεξηβαιινληηθό Σρέδην Δξάζεο (ΠΣΔ) πνπ
αθνξά ζηελ εθηέιεζε ζεηζκηθώλ εξεπλώλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή; Έρνπλ ιεθζεί
κέηξα γηα ηε δηαθύιαμε απηήο ηεο νηθνινγηθά επαίζζεηεο πεξηνρήο θαη ησλ ζαιάζζησλ
εηδώλ (ζαιάζζηεο ρειώλεο, θεηώδε θιπ), δεδνκέλνπ όηη νη ζεηζκηθέο έξεπλεο δηεμάγνληαη
κε ηε ρξήζε ερνβνιηζηηθώλ κεζόδσλ, δειαδή εθξήμεσλ ζηελ πεξηνρή έξεπλαο;
2.
Έρνπλ ελεκεξσζεί νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη νη Φνξείο Δηαρείξηζεο
ησλ νηθείσλ Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζεηζκηθήο έξεπλαο;
Ο ερωτών Βοσλεστής
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