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Επίκαιρη Ερώηηζη 

Προς Υποσργό Περιβάλλονηος & Ενέργειας  

Θέμα: Σειζμικές έρεσνες για πεηρέλαια ανοιτηά ηης Κρήηης με αδιαθάνεια και 

μσζηικόηηηα 

Η θπβέξλεζε ζπλερίδεη ηελ ίδηα κεζνδνινγία ζρεηηθά κε ηηο ζεηζκηθέο έξεπλεο θαη ηηο εμνξύμεηο 

πδξνγνλαλζξάθωλ ζηε ρώξα. Σηηο 31 Ιαλνπαξίνπ ζε απάληεζε ηεο επίθαηξεο εξώηεζήο κνπ γηα 

ηελ αληίζηνηρε πεξίπηωζε ελ θξππηώ ζεηζκηθώλ εξεπλώλ αλνηρηά ηνπ Κππαξηζζηαθνύ θόιπνπ ν 

ππνπξγόο απιά επηβεβαίωζε ην γεγνλόο. Τώξα, όπωο έθαλε γλωζηό ε “Πξωηνβνπιία Κξήηεο 

ελάληηα ζηηο εμνξύμεηο πδξνγνλαλζξάθωλ” από ηηο 25 Οθηωβξίνπ ην εηδηθό ζθάθνο ζεηζκηθώλ 

εξεπλώλ Sanco Swift, ζπλνδεπόκελν από ην ξπκνπιθό Alexander 3 ειιεληθήο ζεκαίαο, 

πξαγκαηνπνηεί ζεηζκηθέο έξεπλεο κε ερνβνιηζκνύο ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο δπηηθά θαη 

λνηηνδπηηθά ηεο Κξήηεο ρωξίο θαλ λα έρεη εθδνζεί ε απαηηνύκελε Navtex. Μάιηζηα δεκνζηεύκαηα 

επηβεβαηώλνπλ ηηο παξαπάλω ελέξγεηεο ελώ ην ππνπξγείν θαη ε ΕΔΕΥΕΠ (Ειιεληθή Δηαρεηξηζηηθή 

Εηαηξεία Υδξνγνλαλζξάθωλ θαη Ελεξγεηαθώλ Πόξωλ Α.Ε) εδώ θαη 14 κέξεο ζηωπνύλ θαη 

απαμηώλνπλ ηνπο πνιίηεο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο πνπ αηηνύληαη απαληήζεωλ βάζεη 

ηεο Δηεζλνύο Σύκβαζεο ηνπ Άαξρνπο.  

Σεκεηώλεηαη όηη ζηηο 2 Ννεκβξίνπ εθδηθάζηεθε ζην Σπκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο ε αίηεζε γηα ηελ 

αθύξωζε ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο πεξηβαιινληηθήο έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έξεπλαο θαη 

εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθωλ ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο «Ννηηνδπηηθά Κξήηεο» θαη «Δπηηθά 

Κξήηεο» θαη ε ζρεηηθή απόθαζε αλακέλεηαη λα εθδνζεί ην επόκελν δηάζηεκα. Οη ζαιάζζηεο 

πεξηνρέο «Ννηηνδπηηθά Κξήηεο» θαη «Δπηηθά Κξήηεο», γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί από ην 2019 

πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθωλ, έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ωο πεξηνρέο 

παγθόζκηαο ζεκαζίαο γηα ηα θεηώδε (ΙΜΜΑ) θαη έρνπλ πξνηαζεί από ηελ ACCOBAMS πξνο ηελ 

Ειιάδα γηα δεκηνπξγία πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο γηα ηα θεηώδε. 

Οη πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο WWF Ειιάο, Greenpeace θαη Ιλζηηηνύην Κεηνινγηθώλ Εξεπλώλ 

Πέιαγνο επηζεκαίλνπλ όηη ελώ πιεζίαδε ε εκεξνκελία εθδίθαζεο, ην ΥΠΕΝ θαη ε ΕΔΕΥΕΠ 

επέιεμαλ λα μεθηλήζνπλ εξγαζίεο ζεηζκηθήο έξεπλαο, ηόζν ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή Δπηηθά θαη 

Ννηηνδπηηθά ηεο Κξήηεο, όζν θαη ζην Ιόλην, κε πινία ηεο εηαηξείαο Petroleum Geo-Services. Οη 

εξγαζίεο απηέο δηεμάγνληαη θαηά παξάβαζε ηνπ (ήδε αλεπαξθνύο) όξνπ ηεο ίδηαο ηεο ππνπξγηθήο 

απόθαζεο πνπ θξίλεηαη από ην ΣηΕ, ζύκθωλα κε ηνλ νπνίν νη ζεηζκηθέο έξεπλεο ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη κόλν ηνλ ρεηκώλα, ώζηε λα απνθεπρζνύλ νη επηπηώζεηο ζηα επαίζζεηα 

ζαιάζζηα ζειαζηηθά ηεο νηθνινγηθά πνιύ ζεκαληηθήο απηήο πεξηνρήο. 

Ερωηάηαι ο σποσργός: 

1. Πωο γίλεηαη κηα ηδηωηηθή εηαηξεία λα έρεη ήδε μεθηλήζεη ηηο ζεηζκηθέο έξεπλεο, ελώ ν 

πξωζππνπξγόο ζε ζπλέληεπμή ζηηο 7 Ννεκβξίνπ λα δειώλεη όηη  «οι ζειζμικέρ έπεςνερ για ηη 

διεπεύνηζη κοιηαζμάηων θςζικού αεπίος θα ξεκινήζοςν άμεζα. Όηαν λέω άμεζα, εννοώ ηιρ 

επόμενερ ημέπερ, ζηα δύο οικόπεδα ηα οποία βπίζκονηαι νοηιοδςηικά ηηρ Πελοποννήζος και ηηρ 

Κπήηηρ, από ηην ExxonMobil»; 

2. Γηαηί αδηαθνξείηε θαη δελ ζέβεζηε ην Σπκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο, δεδνκέλνπ όηη απηό δελ έρεη 

αθόκε απνθαζίζεη ζρεηηθά; Γηαηί δελ ηεξείηε ηηο απνθάζεηο ηεο ACCOBAMS νη νπνίεο είλαη 

δεζκεπηηθέο γηα ηε ρώξα; 

Ο ερωηών Βοσλεσηής 

Κρίηων Αρζένης 
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