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Του Χάρη Φλουδόπουλου  
 

Η δηµοσιοποίηση της έγκρισης της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) για τη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης αποτελεί µια σηµαντική εξέλιξη καθώς 
αποτελεί το πρώτο βήµα για την έναρξη των διαδικασιών έρευνας και εκµετάλλευσης.  
Ωστόσο, στην πραγµατικότητα δεν σηµαίνει ότι ξεκινούν άµεσα οι διαδικασίες 
παραχωρήσεων ή ερευνών, καθώς η έκδοση της ΣΜΠΕ αποτελεί µια διαδικασία η οποία 
έρχεται από το παρελθόν και είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, πριν από την αναθέρµανση της 
έντασης που προκλήθηκε µε υπαιτιότητα της Τουρκίας. Συγκεκριµένα, η διαδικασία της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης είχε ξεκινήσει από την προηγούµενη ηγεσία της Ελληνικής 
∆ιαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, ήδη από τον Αύγουστο του 2019, δηλαδή 
περίπου έναν χρόνο πριν, µε το σκεπτικό ότι εφόσον εκδηλωθεί επίσηµο ενδιαφέρον από 
εταιρείες, θα µπορεί να τρέξει πιο γρήγορα η διαδικασία της παραχώρησης. Πρόκειται δηλαδή 
για ένα από τα προαπαιτούµενα, προκειµένου να προχωρήσει η έρευνα, όπως έχει συµβεί 
και σε άλλες περιοχές στο Ιόνιο αλλά και στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης.  
Ωστόσο, όπως διαβεβαιώνουν αρµόδιες πηγές, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγµή επίσηµες 
προτάσεις από εταιρείες, όπως συνέβη µε τα δύο θαλάσσια οικόπεδα στα δυτικά και 
νοτιοδυτικά της Κρήτης, που διεκδίκησαν και τελικά ανέλαβαν οι εταιρείες Total και 
ExxonMobil από κοινού µαζί µε τα Ελληνικά Πετρέλαια.  
Τουρκική προκλητικότητα 
Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης συµπίπτει χρονικά µε την 
αυξανόµενη τουρκική προκλητικότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ως 
γνωστόν η Άγκυρα εγείρει, µέσω και του πρόσφατου τουρκολιβυκού µνηµονίου για τη χάραξη 
της ΑΟΖ µεταξύ των δύο χωρών, παράλογες διεκδικήσεις, ακόµη και εντός της ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας. Και βέβαια η Τουρκία έχει εξαγγείλει τη διενέργεια ερευνών στα ανοιχτά της 
Λιβύης.  
Σε ό,τι αφορά τη ΣΜΠΕ, η απόφαση του ΥΠΕΝ αφορά σε µια περιοχή συνολικής έκτασης 
33.933 τετραγωνικών χιλιοµέτρων στα νότια της Κρήτης, η οποία "πατά” σε µέρος των 
θαλάσσιων περιοχών για τις οποίες η Τουρκία επιχειρεί να ανοίξει κατά παράβαση του 



διεθνούς δικαίου θέµα διεκδίκησης µέσω του τουρκολιβυκού µνηµονίου για την ανακήρυξη 
της ΑΟΖ µεταξύ Άγκυρας και Τρίπολης.  
 

Σηµασία 
Αν και η συζήτηση για έρευνες στα νότια της Κρήτης είναι αυτή τη στιγµή πρόωρες, θα πρέπει 
να σηµειωθεί ότι η ευρύτερη περιοχή φαίνεται σταδιακά να µπαίνει στον χάρτη του 
ενδιαφέροντος της πετρελαϊκής βιοµηχανίας. Η αρχή έχει γίνει µε τις παραχωρήσεις που 
έχουν ήδη ολοκληρωθεί στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, οι συµβάσεις για τις οποίες 
έχουν παραχωρηθεί από πέρυσι από τη βουλή. Σύµφωνα µε τις διαβεβαιώσεις που έδωσε 
πρόσφατα στην ελληνική κυβέρνηση, η γαλλική εταιρεία Total δήλωσε ότι θα προχωρήσει 
στη διενέργεια τρισδιάστατων σεισµικών ερευνών για τον προσδιορισµό των πιθανών 
γεωτρητικών στόχων µέχρι τον Μάρτιο του 2021.  
Για την περιοχή στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης υπάρχουν συγκεκριµένα στοιχεία, που 
συνηγορούν ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες για µεγάλο κοίτασµα φυσικού αερίου. Τα 
στοιχεία είχαν αρχικά περιέλθει στην κατοχή των Ελληνικών Πετρελαίων από τα τέλη του 
2015 και προέρχονται από τις πρώτες σεισµικές καταγραφές που είχε πραγµατοποιήσει η 
νορβηγική εταιρεία PGS στην ευρύτερη περιοχή. Με βάση τις προκαταρκτικές εκτιµήσεις, έχει 
εντοπιστεί ανάλογη γεωλογική δοµή µε βάση το µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε για τον 
εντοπισµό του θαλάσσιου κοιτάσµατος αερίου Ζορ στην Αίγυπτο. Το δυνητικό µέγεθος της 
γεωλογικής τοµής που ενδέχεται να περιέχει πιθανό κοίτασµα αερίου, συγκρίνεται µε εκείνο 
του πεδίου Ταµάρ στο Ισραήλ, είναι δηλαδή αρκετά µεγαλύτερο -πάντα υπό την αίρεση της 
επιβεβαίωσης που θα γίνει µόνο µε γεώτρηση- µε το κοίτασµα Αφροδίτη στην Κύπρο. 
Σηµειώνεται ότι η συγκεκριµένη τοµή ονοµάστηκε "Τάλως” ενώ τα ευρήµατα από τις σεισµικές 
καταγραφές της PGS χρησιµοποιήθηκαν για να προσελκυθούν οι ξένοι παραχωρησιούχοι 
δηλαδή η Total και η ExxonMobil.  
 
ΠΗΓΗ:  https://www.capital.gr/epikairotita/3469099/ti-pragmatika-simainei-to-arxiko-prasino-fos-gia-ereunes-
petrelaiou-stin-kriti 

 

 
 


