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Θύµα της µετα-µνηµονιακής κανονικότητας πέφτει το θαλάσσιο περιβάλλον από την 
απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να απαλλάξει τις εταιρείες Total και Repsol, 
που διεξάγουν έρευνες υδρογοναναθράκων στο Ιόνιο, από 
την υποχρέωση εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Αυτό προκύπτει από 
την απάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Karmenu Vella, στον επικεφαλής της 
εκλογικής επιτροπής της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ), πρώην ευρωβουλευτή, και υποψήφιου 
βουλευτή στην Α` Αθηνών, Νίκο Χουντή. 
Ο κ. Χουντής αναφέρει τα εξής σε σχετική ανακοίνωση: 
Πιο συγκεκριµένα, ο αρµόδιος Επίτροπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Νίκου 
Χουντή για την απουσία υποχρέωσης εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
στην παραχώρηση δικαιωµάτων έρευνας υδρογονανθράκων στην περιοχή του Ιονίου, 
σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της ΕΕ C-275/09 και C-121/11, 
εκτός από τις δραστηριότητες εκµετάλλευσης, και οι δραστηριότητες «εξερεύνησης» 
µπορούν επίσης να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2014/52/ΕΕ για την 
εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων δηµόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, 
εφόσον το αποφασίσουν οι αρµόδιες αρχές. 
Στην περίπτωση των εξερευνήσεων στην περιοχή του Ιονίου, η ελληνική κυβέρνηση 
προτίµησε να απαλλάξει από αυτή την υποχρέωση τις εταιρείες που διενεργούν έρευνες 
υδρογονανθράκων, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο το θαλάσσιο περιβάλλον και το ευρύτερο 
δηµόσιο και κοινωνικό συµφέρον. 
Στην συνέχεια της απάντησής του ο Επίτροπος Περιβάλλοντος υπογραµµίζει τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία για τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και τη 
Σύµβαση του Άαρχους, όσον αφορά την ενηµέρωση του κοινού και την πρόσβασή του σε 
πληροφορίες, καθώς επίσης, τη συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας στη διαδικασία εκτίµησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ρυθµίσεις που δεν εφαρµόστηκαν στην περίπτωση των 
ερευνών υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. 
 
Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση: 
 
 



 
Ερώτηση µε αίτηµα γραπτής απάντησης E-002027/2019 
προς την Επιτροπή 
Άρθρο 130 του Κανονισµού 
Nikolaos Chountis (GUE/NGL) 
Θέµα: Έρευνα για την εξόρυξη υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου 
πελάγους 
Το 2018, η Ελληνική Κυβέρνηση παραχώρησε, µέσω νόµου, τα δικαιώµατα έρευνας και 
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου. 
∆εδοµένου ότι: 
–   οι ανάδοχες εταιρείες, η Γαλλική «Total» και η ισπανική «Repsol», έχουν ανακοινώσει 
τη διεξαγωγή γεωφυσικών σεισµικών ερευνών, συνολικής έκτασης περίπου 17.000 
τετραγωνικών χιλιοµέτρων, οι οποίες, µε βάση υπουργική απόφαση, εξαιρούνται από την 
υποχρέωση εκπόνησης µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων· 
–   η έναρξη των εργασιών έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση  κατοίκων και φορέων 
των νησιών του Ιονίου, αφού απειλούνται άµεσα σηµαντικά θαλάσσια και παράκτια 
οικοσυστήµατα, αλλά και προστατευόµενα είδη, ενώ εκφράζονται έντονες ανησυχίες σε 
συνδυασµό µε τη σεισµικότητα της περιοχής που καθιστούν τις εξορύξεις ιδιαίτερα 
επικίνδυνες· 
–   ο πρωτογενής τοµέας της οικονοµίας και ο τουρισµός αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων 
των κατοίκων των νησιών. 
  
Ερωτάται η Επιτροπή: 
1. Είναι συµβατή η έρευνα και η εξόρυξη υδρογονανθράκων έχοντας υπόψη τις ανωτέρω 
καταστάσεις, και, εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις, για τα προστατευόµενα θαλάσσια 
οικοσυστήµατα; 
2. Προϋποθέτει η ανωτέρω έρευνα την Εφαρµογή της Σύµβασης του Άαρχους; Εάν ναι, τι 
δικαιώµατα στην ενηµέρωση και τη συµµετοχή έχουν οι πολίτες; 
3. Μπορούν να εξαιρεθούν από την υποχρέωση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι 
παραπάνω ενέργειες; 
  
EL 
E-002027/2019 
Απάντηση του κ. Vella 
εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(28.6.2019) 
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι άδειες αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής 
υδρογονανθράκων χορηγούνται σύµφωνα µε συγκεκριµένη διαδικασία και συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις[1]. 
Τα έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για την εκτίµηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)[2] πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της, 
συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης διενέργειας εκτίµησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. 
Ενώ οι δραστηριότητες εκµετάλλευσης χαρακτηρίζονται ως «έργα» σύµφωνα µε την οδηγία 
ΕΠΕ, οι δραστηριότητες «εξερεύνησης» µπορούν επίσης να εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής της οδηγίας εάν περιλαµβάνουν κατασκευαστικές εργασίες ή επεµβάσεις στο 
φυσικό περιβάλλον και το τοπίο[3]. 
Ως εκ τούτου, οι ερευνητικές γεωτρήσεις µπορεί να εµπίπτουν στην κατηγορία έργων 
«γεωτρήσεις µεγάλου βάθους» (παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ), γεγονός που σηµαίνει ότι 
εναπόκειται στις αρµόδιες εθνικές αρχές να αποφασίζουν, µετά από προέλεγχο, εάν πρέπει 
να διενεργηθεί εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από τη χορήγηση άδειας. Σε 
ό,τι αφορά τα έργα εκµετάλλευσης, εάν το έργο υπερβαίνει το κατώτατο όριο που 



αναφέρεται στην οδηγία[4], θα πρέπει να διενεργείται εκτίµηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Εάν όχι, οι αρµόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να αποφασίσουν κατά πόσον θα 
πρέπει να διενεργηθεί η εν λόγω εκτίµηση. 
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη 
συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά θέµατα (σύµβαση του Aarhus)[5] έχουν εφαρµοστεί, µεταξύ άλλων, στη 
σχετική περιβαλλοντική νοµοθεσία της ΕΕ, όπως η οδηγία 2011/92/ΕΕ, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία ΕΠΕ. 
Η οδηγία ΕΠΕ απαιτεί να παρέχεται στο ενδιαφερόµενο κοινό έγκαιρα και πραγµατικά η 
δυνατότητα να συµµετάσχει στη διαδικασία εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
διατυπώνοντας παρατηρήσεις και γνώµες. Τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων πρέπει να 
λαµβάνονται δεόντως υπόψη από την αρµόδια αρχή στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης 
άδειας. Τέλος, η απόφαση χορήγησης ή απόρριψης άδειας ανάπτυξης πρέπει να 
δηµοσιοποιείται και τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι το ενδιαφερόµενο κοινό έχει 
ευρεία πρόσβαση στον δικαστικό έλεγχο της απόφασης για τη χορήγηση άδειας. Τα εθνικά 
δικαστήρια οφείλουν να ερµηνεύουν το εθνικό δίκαιο κατά τρόπο ο οποίος συνάδει, στο 
µέτρο του δυνατού, µε τους στόχους που καθορίζονται στη σύµβαση του Aarhus[6]. 
Το Γραφείο Τύπου                                                                  
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