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ΠΡΟΣ: 
- κ. Κωστή Γριμάνη, Eλληνικό γραφείο της Greenpeace                             
- κ. Δημήτρη Ιμπραήμ, WWF Ελλάς 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Σε απάντηση της από 20 Ιανουαρίου 2022 επιστολής σας, παρακαλώ σημειώστε τα εξής: 

Την τρέχουσα περίοδο, η Ελληνικά Πετρέλαια Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων 
Κυπαρισσιακός Κόλπος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΕΛΠΕ Κυπαρισσιακός) πραγματοποιεί,  υπεράκτιες 
γεωφυσικές έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, σε εκτέλεση των 
υποχρεώσεών της που απορρέουν από την σχετική Σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο η οποία 
κυρώθηκε με το Ν. 4630/2019.  Για την εκτέλεση των ερευνών εφαρμόζονται οι πλέον 
προηγμένες τεχνολογικές μέθοδοι, απολύτως ασφαλείς και φιλικές προς το περιβάλλον, με 
πλήρη σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες και τις υφιστάμενες δραστηριότητές τους.  

Όλες οι απαιτούμενες για την εκτέλεση του έργου  άδειες έχουν εκδοθεί, για καμία δε από αυτές  
δεν απαιτείται δημόσια διαβούλευση. Ειδικώς ως προς το Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης (ΠΣΔ)  
σημειώνεται ότι αυτό  εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας τον Οκτώβριο 
του 2021. Στο εν λόγω λεπτομερές Σχέδιο, έχουν ενσωματωθεί  τα διεθνή πρότυπα για την 
ασφαλή εκτέλεση έργων τέτοιας φύσεως. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στους όρους προστασίας 
των θαλασσίων ειδών, υλοποιώντας έτσι πλήρως τις απαιτήσεις της  συνθήκης «ACCOBAMS» 
καθώς και τις κατευθύνσεις της Μικτής Επιτροπής Διατήρησης της Φύσης (JNCC) για την 
προστασία των κητωδών. 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του ΠΣΔ ενημερώθηκαν για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου   
οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι Φορείς Διαχείρισης των οικείων προστατευόμενων περιοχών από 
την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Διεύθυνση Περιβαλλοντικών 
Αδειοδοτήσεων - ΔΙΠΑ). Η ΔΙΠΑ μας ενημέρωσε ότι υπηρεσίες και Φορείς δεν εξέφρασαν 
αντιρρήσεις και γνωμοδοτήσαν θετικά  επί του ΠΣΔ. 

Επισημαίνεται ότι ΔΕΝ εκτελούνται γεωφυσικές καταγραφές εντός των Ειδικών Ζωνών 
Διατήρησης της Θαλάσσιας Πανίδας και των Περιοχών Προστασίας της Φύσης - Natura 2000. Το 
ερευνητικό σκάφος, στο πλαίσιο των ελιγμών του, πραγματοποιεί αποκλειστικά και μόνο αβλαβή 
διέλευση σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως NATURA, προκειμένου να επιστρέψει στην 
προκαθορισμένη ρότα του προγράμματος γεωφυσικών ερευνών. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΠΣΔ καθ’ όλη την διάρκεια των ερευνών, σε ημερήσια βάση, 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό παρατηρεί την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 2 χλμ. για 
την παρουσία θαλάσσιων θηλαστικών, ενώ με τον έγκαιρο εντοπισμό τους προβλέπεται η άμεση 
διακοπή των εργασιών εντός μιας ζώνης προστασίας 750 μέτρων. Η Ζώνη επεκτείνεται σε 1,5χλμ 
σε περίπτωση εμφάνισης φυσητήρων.  



      
        
 
             

 

 

 

 

Περαιτέρω σύμφωνα με το Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης (ΠΣΔ) εφαρμόζεται : 

 Παρακολούθηση 30 λεπτών πριν από την έναρξη οποιασδήποτε ηχητικής εκπομπής 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η μη-παρουσία θαλάσσιων θηλαστικών στην Ζώνη 
Αποκλεισμού 

 Εφαρμογή Πρωτόκολλου ελεγχόμενης έναρξης για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης 
τραύματος στα θαλάσσια θηλαστικά  

 Παρακολούθηση Ευαίσθητων Ζωνών χρησιμοποιώντας υδρόφωνα που μετρούν τις τιμές 
ακουστικής στάθμης σε πραγματικό (ή σχεδόν πραγματικό) χρόνο 

 Καθορισμός Ζωνών Ασφαλείας 1χλμ. από καθιερωμένες προστατευμένες περιοχές, και 
μέρη όπου υπάρχει μεγάλη πυκνότητα μονάδων υδατοκαλλιέργειας  

 Εκτεταμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης κρίσιμων ενδιαιτημάτων 
βιοποικιλότητας συμπεριλαμβανομένης της Χελώνας Caretta Caretta (τηλεμετρία)     

Επιπλέον, η ΕΛΠΕ Κυπαρισσιακός έχει ορίσει υπεύθυνους για την επαφή με τις τοπικές αρχές, 
τους ναυτικούς και αλιευτικούς συνδέσμους, καθώς και για την παροχή των απαιτούμενων σε 
αυτούς πληροφοριών όσον αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση του ερευνητικού 
προγράμματος (fish liaison officers). 

Υπογραμμίζεται  ότι ο Όμιλός μας ηγείται των προσπαθειών για την ενεργειακή μετάβαση στη 
χώρα μας, επιδιώκοντας ενεργά την επίτευξη του στόχου που έχουμε θέσει για δραστικό 
περιορισμό των εκπομπών ρύπων κατά 50% σε όλες τις δραστηριότητές μας, έως το έτος 2030. 

Είμαστε στη διάθεσή σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα  
που αφορά αποκλειστικά την εταιρεία μας. 

 

 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Αναστάσιος Βλασσόπουλος 
Διευθύνων Σύμβουλος  
ΕΛΠΕ Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων ΑΕ  


