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Αθήνα, 9 Μαρηίοσ 2022 

Δρώηηζη & Αίηηζη Καηάθεζης Δγγράθων 

Προς ηον Υποσργό Περιβάλλονηος & Δνέργειας  

Θέμα: Γύο μήνες ζειζμικές έρεσνες σδρογονανθράκων ζηο Ιόνιο τωρίς 

καμία επίζημη ανακοίνωζη 

Σε ζπλέρεηα ηεο ζπδήηεζεο ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο κε αθνξκή ηελ θαηάζεζε 

Δπίθαηξεο Δξώηεζήο κνπ κε απ 441/20.2.2022 κε ζέκα „Δθβξαζκνί δηθηώλ ζε 

ζαιάζζηα πεξηνρή ζηελ Κέξθπξα όπνπ δηεμάγνληαη ζεηζκηθέο έξεπλεο γηα 

πεηξέιαηα‟ πξνέθπςε όηη ην ππνπξγείν αξλείηαη λα απαληήζεη γηα ην αλ ηειηθά 

έρνπλ δηαθνπεί νη ζπγθεθξηκέλεο ζεηζκηθέο έξεπλεο ζηε πεξηνρή. 

Σηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο απαληώληαη νξηζκέλα από ηα πιένλ ζπάληα θαη 

απεηινύκελα είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο ηεο Μεζνγείνπ (πηεξνθάιαηλεο, 

θπζεηήξεο, δηθηνί, δειθίληα, ζαιάζζηεο ρειώλεο, κεζνγεηαθέο θώθηεο) θαη γηα 

θάπνηα από απηά, νη πεξηνρέο απηέο απνηεινύλ νξόζεκν γηα ηε δηαηήξεζε ηνπο. 

Μάιηζηα, 56 πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο βξίζθνληαη εμ‟ νινθιήξνπ θαη 136 

πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο βξίζθνληαη κεξηθώο κέζα ζηα ρεξζαία θαη ζαιάζζηα 

“νηθόπεδα” πνπ πξννξίδνληαη γηα έξεπλεο/εμνξύμεηο. 

Η Διιεληθή Τάθξνο έρεη νξηζηεί σο «Σεκαληηθή Πεξηνρή γηα ηα Θαιάζζηα 

Θειαζηηθά» από ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Θαιάζζησλ 

Θειαζηηθώλ ηεο Γηεζλνύο Έλσζεο γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Φύζεο (IUCN) θαη είλαη 

αλαγλσξηζκέλε από ηε Σύκβαζε γηα ηε Γηαηήξεζε ησλ Απνδεκεηηθώλ Δηδώλ ηεο 

Άγξηαο Παλίδαο (CMS). Δπίζεο ε πεξηνρή απηή έρεη ραξαθηεξηζηεί σο Οηθνινγηθά 

θαη Βηνινγηθά Σεκαληηθή Πεξηνρή (EBSA) από ηε Γηεζλή Σύκβαζε γηα ηε 

Βηνινγηθή Πνηθηιόηεηα (CBD). 

Τν ππνπξγείν απνθάζηζε όηη νη ζεηζκηθέο έξεπλεο γηα εμεύξεζε πδξνγνλαλζξάθσλ 

δελ ζα έρνπλ επηπηώζεηο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ηηο εμαίξεζε από ηελ 

ππνρξέσζε δηελέξγεηαο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ. Υπελζπκίδνπκε 

όηη νη επηζηεκνληθνί θνξείο είραλ επηζεκάλεη ζηελ αδεηνδνηνύζα αξρή γηα ηηο 

επηπηώζεηο ηνπ „πξνγξάκκαηνο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ‟ 

αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα γηα ηα ζαιάζζηα ζειαζηηθά όηη νη επηπηώζεηο «κπνξεί 

λα είλαη ζεκαληηθέο ή αθόκα θαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη επηβίσζε 

ησλ πιεζπζκώλ ηνπο ζηελ πεξηνρή». 

Σηηο 18 Ιαλνπαξίνπ 2022 νη Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλώζεηο Greenpeace ειιεληθό 

γξαθείν θαη WWF Διιάο δεηνύλ ελεκέξσζε από ην ΥΠΔΝ γηα ηηο ζεηζκηθέο 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

3769

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων:

159

Ημερομ. Κατάθεσης:

9/3/2022



2 
 

έξεπλεο ζηνλ Κππαξηζζηαθό θόιπν. Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη απαληεζεί ε επηζηνιή 

απηή επηβεβαηώλνληαο ηελ πξόζεζε λα „θξαηήζνπλ ζηε ζθηά‟ νη ζεηζκηθέο έξεπλεο 

πνπ μεθίλεζαλ ζην Ιόλην ζηηο αξρέο Γελάξε. 

Σηηο 21 Φεβξνπαξίνπ, 15 πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο δεηνύλ κε επηζηνιή ζηνλ 

πξσζππνπξγό επείγνπζα δηαθνπή ζεηζκηθώλ εξεπλώλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή 

Ιόλην. Σεκεηώλεηαη όηη ζηελ επξύηεξε ζαιάζζηα πεξηνρή όπνπ θαηαγξάθεθαλ 

πεξηζηαηηθά πξνζάξαμεο ηξηώλ δηθηώλ (Ziphius cavirostris) ην πξσί ηεο 20 θαη 21 

Φεβξνπαξίνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ην εηδηθό εξεπλεηηθό ζθάθνο “SW Cook”, ην 

νπνίν από ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ δηελεξγεί ζεηζκηθέο έξεπλεο ζε ζεκεία εληόο ηεο 

ζαιάζζηαο πεξηνρήο “Ιόλην”. Η επηζηνιή αλαθέξεη «Λαμβάνονηαρ ςπότη ηιρ 

ζοβαπέρ επιπηώζειρ ηος θοπύβος ζηα κηηώδη, και ειδικόηεπα όηαν αςηόρ 

πποέπσεηαι από ζειζμικέρ έπεςνερ ή από ηη σπήζη ζηπαηιυηικού ζόναπ, οι οποίερ 

ζαθώρ ηεκμηπιώνονηαι ζηη διεθνή βιβλιογπαθία (π.σ. απώλεια ακοςζηικήρ 

εςαιζθηζίαρ, πποζυπινό ή μόνιμο ηπαύμα, αλλαγή ζςμπεπιθοπάρ, αύξηζη ζηπερ, 

εκβπαζμόρ, θάναηορ κ.α.), θα ππέπει ζύμθυνα με ηην απσή ηηρ πποθύλαξηρ να 

διακοπούν άμεζα οι ζειζμικέρ έπεςνερ πος διεξάγονηαι αςηή ηη ζηιγμή ζηην 

πεπιοσή». 

Ωζηόζν, ε Διιεληθή Γηαρεηξηζηηθή Δηαηξία Υδξνγνλαλζξάθσλ (ΔΓΔΥ ΑΔ) ε νπνία 
επνπηεύεηαη από ην ΥΠΔΝ ζρνιίαζε ζηηο 28.2.2022 όηη «ζειζμικέρ έπεςνερ 
ππαγμαηοποιούνηαι διαπκώρ για πολλέρ δεκαεηίερ ζε όλο ηον κόζμο. Δεν 
ςπάπσοςν ζηοισεία πος να αποδεικνύοςν όηι αςηέρ οι έπεςνερ πποκάλεζαν 
εκθαλαζζώζειρ». 

Σηηο 25 Φεβξνπαξίνπ, ην ειιεληθό γξαθείν ηεο Greenpeace έζηεηιε επηζηνιή 

δεηώληαο επίζεκε ελεκέξσζε θαη δηαθάλεηα γηα ην πξόγξακκα ζεηζκηθώλ 

εξεπλώλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή “Ιόλην” από ηα ΔΛΠΔ. Σηελ επηζηνιή 

επηζεκαίλεηαη όηη «μέσπι ζηιγμήρ δεν έσει ςπάπξει άμεζη, ζςζηημαηική, δημόζια 

και διαθανήρ πληποθόπηζη ζσεηικά με ηην ςλοποίηζη ηυν ζσεδίυν για ηην 

εκμεηάλλεςζη κοιηαζμάηυν ςδπογονανθπάκυν, ηόζο ζηιρ πεπιοσέρ ηος Ιονίος και 

ηηρ δςηικήρ Ελλάδαρ όζο και δςηικά και νόηιο-δςηικά ηηρ Κπήηηρ». 

Σήκεξα -κελ έρνληαο πάξεη θακία απάληεζε- πεξηζζόηεξεο από 60 

πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο, εμεηδηθεπκέλνη θνξείο θαη εθπξόζσπνη ηεο ηνπηθήο 

θνηλόηεηαο ηνπ Ινλίνπ απεπζύλνπλ ΞΑΝΑ επηζηνιή πξνο ηνλ Πξσζππνπξγό 

εθθξάδνληαο ηηο βαζηέο ηνπο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεηζκηθώλ 

εξεπλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Διιεληθή Τάθξν θαη ηδηαηηέξσο γηα ηηο 

απεηιέο πνπ ζέηνπλ ζηα ζαιάζζηα είδε. 

Δρωηάηαι ο κ. Υποσργός: 

1. Γηαθόπεθαλ νη ζεηζκηθέο έξεπλεο ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Ινλίνπ; Αλ 

λαη, πόηε δηαθόπεθαλ θαη γηα πόζν δηάζηεκα; 

2. Με πνηνλ ηξόπν ηεξήζεθαλ νη όξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
Πεξηβαιινληηθό Σρέδην Γξάζεο (ΠΣΓ) γηα ηε γεσθπζηθή έξεπλα ζηε 
ζαιάζζηα πεξηνρή “Ιόλην” αιιά θαη γηα ηελ πεξηνρή “Κππαξηζζηαθόο 
Κόιπνο” από ηα ΔΛΠΔ; Σύκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ 
Ιλζηηηνύηνπ Κεηνινγηθώλ Δξεπλώλ Πέιαγνο ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 
παξαβηάζηεθαλ από ην SW Cook ηα όξηα ηεο Θαιάζζηαο 



3 
 

Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο NATURA 2000 ηεο Νόηηαο Μεζζελίαο 
(SiteCode: GR2550010). Πνηεο ζα είλαη νη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη 
πόηε ζα εθαξκνζηνύλ; 

3. Πνηα είλαη ηα επόκελα βήκαηα/ζηάδηα πινπνίεζεο εξεπλώλ ζε όιεο ηηο 

πεξηνρέο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί ζε κηζζώηξηεο εηαηξείεο από ην ειιεληθό 

δεκόζην γηα ηελ εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ; 

Αιηούμαι ηην καηάθεζη ηων παρακάηω εγγράθων: 

1. Τα ζρεηηθά έγγξαθα δηαθνπήο θαη επαλέλαξμεο ησλ ζεηζκηθώλ εξεπλώλ 

ζην Ιόλην. 

2. Αληίγξαθν ηεο Μειέηεο Αθνπζηηθήο Καηαγξαθήο ηνπ ζνξύβνπ (raw data) 

ζηε ζάιαζζα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη 

κεηά ηηο ζεηζκηθέο έξεπλεο (έληαζε ήρνπ θαη επίπεδα δηάδνζεο) γηα ηηο 

ζαιάζζηεο πεξηνρέο “Ιόλην” θαη “Κππαξηζζηαθόο Κόιπνο”. 

3. Αληίγξαθν ησλ ζαιάζζησλ γεσθπζηθώλ δεδνκέλσλ ζην „ζαιάζζην 

νηθόπεδν 10‟ ζην Ιόλην Πέιαγνο πνπ παξέιαβε ε ΔΓΔΥ ΑΔ από ηελ 

εηαηξεία πνπ είρε αλαιάβεη ην έξγν ζύκθσλα κε ην ΓΤ ηεο ΔΓΔΥ ΑΔ ζηηο 

4.2.2022. 

4. Τνλ ράξηε κε ηελ πνξεία ηνπ SW Cook από ηελ έλαξμε ηεο πνξείαο ηνπ 

ζηνλ Κππαξηζζηαθό Κόιπν Block 10 έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο ζηηο 

4.2.2022 (ζύκθσλα κε ην ΓΤ ηεο ΔΓΔΥ). 

5. Τνλ ράξηε κε ηελ πνξεία ηνπ SW Cook από ηελ έλαξμε ηεο πνξείαο ηνπ 

ζην „νηθόπεδν‟ Ινλίνπ έσο θαη ζήκεξα πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή. 

6. Τνπο ράξηεο ηεο πνξείαο ηνπ SW Cook ζε όπνηα άιια „νηθόπεδα‟ 

δξαζηεξηνπνηήζεθε ην SW Cook. 

Ο ερωηών Βοσλεσηής 

Κρίηων Αρζένης 




