
 
Αθήνα, 5/9/2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας 

2) Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Θέμα : «Προκλήσεις στην  Έρευνα  και  Εκμετάλλευση 
Υδρογονανθράκων σε Θαλάσσιες Περιοχές της Κρήτης» 

Η  δημοσίευση  της  προκήρυξης διεθνούς  διαγωνισμού  για 
παραχώρηση δικαιώματος  έρευνας  και  εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων  στις  θαλάσσιες  περιοχές «Δυτικής Κρήτης» και 
«Νοτιοδυτικά Κρήτης» πραγματοποιήθηκε την  11η Αυγούστου  2017 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με Αρ. Φύλλου 2848. Η διεξαγωγή 

του διαγωνισμού  στο πλαίσιο του Νόμου Περί Υδρογονανθράκων  με 
την  τροπολογία 4001/2011 εκτιμάται  ότι  επιτρέπει στην  περιφέρεια 

της Κρήτης να διεκδικήσει ποσοστό της τάξης του 5% των απολαβών 
του  ελληνικού  δημοσίου  από το  συμβόλαιο  που θα  συνάψει  με  την 

κοινοπραξία που θα  αναλάβει  την  έρευνα  και  εκμετάλλευση  των 
θαλάσσιων περιοχών.  

Σύμφωνα  με  την  υπ’ αριθ. απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14325/4348 που 

περιλαμβάνεται στο  ανωτέρω  ΦΕΚ, η  σύμβαση  βασίζεται  στο 
μοντέλο  της  μίσθωσης  και  η  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών 

αξιολόγησης  των  προσφορών και  σύναψης  της  σύμβασης  
αναμένεται να ολοκληρωθεί έως και τις αρχές του 2018.  

Τα  προς παραχώρηση θαλάσσια  οικόπεδα εμβαδού  περί τα  20.000 
τετραγωνικά  χιλιόμετρα  έκαστο  που βρίσκονται  σε  απόσταση 

περίπου 25 μιλίων  από τις  δυτικές  και  νοτιοδυτικές  ακτές  των 



Χανίων, χρήζουν  συνεχούς  προστασίας και  επιτήρησης από 

θαλάσσια  μέσα  του  Λιμενικού  Σώματος, όπως υπογραμμίζει 
άλλωστε  στην  από 31/8/2017 επιστολή η  Ένωση  Προσωπικού 
Λιμενικού  Σώματος  Δυτικής  Κρήτης. Η  απόσυρση του  ΠΠΛΣ  τύπου 

ABEKING το  2013 και  η  μη  αντικατάσταση  του  δημιουργεί  de facto 
επιχειρησιακό κενό  στην  επιτήρηση των  θαλάσσιων  οικοπέδων.  Η 

γειτνίαση  του  λιμανιού  της  Σούδας  με  το  ναύσταθμο  της  Κρήτης 
πληροί τις  προδιαγραφές για  την  μόνιμη  παραμονή Περιπολικού 

Ανοιχτής  Θαλάσσης  (ΠΑΘ ) του  Λιμενικού  Σώματος , καθώς 
καθίσταται εφικτός ο συνεχής ανεφοδιασμός με καύσιμα και δίνεται 
η δυνατότητα για εκτεταμένες επισκευές και συντήρηση οποτεδήποτε 
απαιτηθούν. 

Η  αξιοποίηση των  υδρογονανθράκων  στην  ελληνική  επικράτεια 

οφείλει  να  γίνει  με  όρους  επ ενδυτικής διαφάνειας  και 
μεγιστοποίησης του  οφέλους  για  την  ελληνική  οικονομία , 

εκσυγχρονίζοντας το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο με την επιτάχυνση 
των διαδικασιών επιλογής Αναδόχου και ενεργοποιώντας τον Εθνικό 

Λογαριασμό  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  των  Γενεών  (ΕΛΓΑΚ), κατ’ 
εφαρμογή  της  απόφασης του  Κοινωνικού  Συμβουλίου  Κοινωνικής 

Πολιτικής  (ΚΥΣΚΟΙΠ) που ελήφθη  στις  16 Δεκεμβρίου  2015  με 
ζητούμενο την εξεύρεση νέων πόρων για την αποθεματοποίηση του 
Ασφαλιστικού Συστήματος της χώρας μας. 

Επειδή η αποτρεπτική ισχύς του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της 
Κρήτης  αναμένεται  να  ενισχύσει  το  αίσθημα  ασφάλειας  τόσο  των 

Ελλήνων  πολιτών όσο  και  της  κοινοπραξίας που θα  αναλάβει  την 
έρευνα και εκμετάλλευση εκάστου θαλάσσιου οικοπέδου,  

Επ ειδή η  αξιοποίηση των  υδρογονανθράκων  οφείλει  να 
πραγματοποιηθεί με  συστηματικό  τρόπο ώστε  η  Ελλάδα  να 

αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο και ασφαλή προορισμό επενδύσεων 

στον τομέα της ενέργειας, 

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί: 

- Προτίθεστε  να  προβείτε σε  ενίσχυση  της  Κρήτης  με  Περιπολικό 
Ανοιχτής  Θαλάσσης  (ΠΑΘ) ώστε  το  Λιμενικό  Σώμα  να  είναι  σε 
θέση  να  προστατεύσει επιχειρησιακά τα  προς παραχώρηση 
θαλάσσια οικόπεδα;  



- Ποιος  ο  προγραμματισμός για  την  άμεση  αναθεώρηση  του 

υπάρχοντος νομικού  πλαισίου για  την  επ ιτάχυνση των 

διαδικασιών επιλογής του Αναδόχου και την βελτίωση του Model 
Agreement; 

- Με  ποιο τρόπο σκοπεύετε να  ενεργοποιήσετε τον  Εθνικό 

Λογαριασμό Αλληλεγγύης των Γενεών (ΕΛΓΑΚ); Ποιο το ύψος των 
πόρων που θα  διατίθενται  στον  ΕΛΓΑΚ  καθώς  και  ο  χρόνος 

διάθεσης των πόρων αυτού στον ΕΦΚΑ; 

- Ποιος  ο  νέος  ρόλος  και  αρμοδιότητες  της  Ελληνικής 

Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ); 

Ο ερωτών βουλευτής 

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης


