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Προς: Υποψήφιες και υποψήφιους Περιφερειάρχες, 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

24 Απριλίου 2019 

Αξιότιμες - οι κ.κ. υποψήφιες - οι Περιφερειάρχες, 

Τα νησιά του Ιόνιου έχουν απέναντί τους μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχουν 

αντιμετωπίσει ποτέ. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη παραχωρήσει σε πετρελαϊκές επιχειρήσεις 

μία θαλάσσια και χερσαία έκταση που αγγίζει συνολικά τα 75.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα για 

έρευνα και εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ σχεδιάζει την παραχώρηση ακόμα 

περισσότερων. Σας καλούμε να ταχθείτε ενεργά ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων στο 

Ιόνιο και την υπόλοιπη Ελλάδα ώστε να αναχαιτίσουμε μία πρωτόγνωρη απειλή με καταστροφικές 

επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον του Ιονίου και κατ’ επέκταση τις τοπικές κοινωνίες, τον 

τουρισμό και την εθνική οικονομία.  

Οι εργασίες έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων απειλούν άμεσα τον θαλάσσιο και παράκτιο 

φυσικό πλούτο του Ιονίου. Οι αρνητικές επιπτώσεις ξεκινούν ήδη από το αρχικό στάδιο των 

σεισμικών ερευνών, ενώ οι βαριές βιομηχανικές εργασίες και η πετρελαϊκή ρύπανση θέτουν σε 

κίνδυνο για πολλές δεκαετίες τα εμβληματικά είδη που ζουν ή συναντώνται στις θάλασσές μας και 

τον μοναδικό φυσικό πλούτο της χώρας μας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα οικόπεδα που έχουν 

παραχωρηθεί για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων καλύπτουν μεγάλο μέρος περιοχών που 

έχουν αναγνωριστεί ως Σημαντικές Περιοχές για τα Θαλάσσια Θηλαστικά (Important Marine 

Mammal Areas, IMMAs)1.  

Οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί ή/και κυρωθεί είναι εξαιρετικά επωφελείς για την πετρελαϊκή 

βιομηχανία και επιζήμιες για τη χώρα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι επικίνδυνες για το 

περιβάλλον σεισμικές έρευνες απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπόνησης μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι εργασίες έρευνας και εξόρυξης επιτρέπονται σε 

προστατευόμενες περιοχές2, ενώ τα οικονομικά οφέλη για τον εθνικό προϋπολογισμό και τις 

Περιφέρειες - όπως προβλέπονται από τις συμβάσεις που έχουν κυρωθεί - είναι πενιχρά.  

Επιπρόσθετα, οι βαθείες και υπερβαθείες εξορύξεις που σχεδιάζονται σε αυτή την περιοχή είναι 

ένα εξαιρετικά επικίνδυνο εγχείρημα που κρύβει σοβαρούς κινδύνους ατυχημάτων με 

καταστροφικές συνέπειες για την οικονομική δραστηριότητα του Ιονίου και τις θέσεις εργασίας που 

εξαρτώνται άμεσα από υγιείς θάλασσες και ακτές, όπως ο τουρισμός και η αλιεία.  

                                                           
1 Οι παραχωρημένες και υπό παραχώρηση περιοχές καλύπτουν το 44% της συνολικής έκτασης του IMMA “Ελληνική 

Τάφρος” (24.970 τετρ. χλμ) και το 34 της συνολικής έκτασης του IMMA “Αρχιπέλαγος του Ιονίου” (3.253 τετρ. χλμ) 
2 Στα θαλάσσια «οικόπεδα» του Ιονίου υφίσταται ζώνη αποκλεισμού ενός μόλις χιλιομέτρου από θαλάσσιες 
προστατευόμενες περιοχές, ένα σαφώς ανεπαρκές μέτρο καθώς οι επιπτώσεις εκτείνονται σε δεκάδες 
τετραγωνικά χιλιόμετρα από το σημείο μιας γεώτρησης.      

mailto:d.ibrahim@wwf.gr


2 

 

Οι σημαντικοί κίνδυνοι πρόκλησης τακτικών διαρροών και μεγάλων πετρελαιοκηλίδων κατά την 

εξόρυξη υδρογονανθράκων δεν μπορούν να παραβλεφθούν σε μία περιοχή όπως το Ιόνιο, όπου 

η τουριστική βιομηχανία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 75% του ΑΕΠ, σύμφωνα με έκθεση του ΣΕΤΕ. 

H διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι τόσο η τακτική ρύπανση και όχληση που δημιουργούν οι 

εξορύξεις, όσο και η πρόκληση πετρελαιοκηλίδων, συνεπάγονται δραματική μείωση του 

τουριστικού προϊόντος και των θέσεων εργασίας που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με την 

τουριστική δραστηριότητα. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει και η πρόσφατη οικονομοτεχνική 

μελέτη για λογαριασμό του WWF Ελλάς (περισσότερες πληροφορίες στο παράρτημα), που 

προβλέπει απώλεια €1,8 δις. εισοδήματος και 25 000 θέσεων εργασίας στο Ιόνιο σε ένα 

περιστατικό μεγάλης πετρελαιοκηλίδας.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας ζητούμε να τοποθετηθείτε δημοσίως ενάντια στην έρευνα 

και εξόρυξη υδρογονανθράκων και να αναλάβετε ουσιαστική δράση για ένα βιώσιμο μέλλον για 

τους κατοίκους της περιφέρειάς σας και για όλους τους πολίτες της χώρας. Η θέση σας στο θέμα 

εξορύξεων υδρογονανθράκων στο Ιόνιο θα δημοσιευθεί από το WWF Ελλάς.    

Με εκτίμηση, 

 
Δημήτρης Ιμπραήμ 

Υπεύθυνος της εκστρατείας του WWF Ελλάς ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων 

Παράρτημα 1  

Σύνοψη οικονομοτεχνικής μελέτης για τις επιπτώσεις των υδρογονανθράκων (έρευνας Eftec για 

λογαριασμό του WWF Ελλάς): 

http://www.wwf.gr/images/pdfs/Greek_Policy_brief_final_draft_signed_off.pdf   

Η Περιβαλλοντική Νομοθεσία στην Ελλάδα 2018 (WWF Ελλάς, σελίδες 38 – 42):   

http://www.wwf.gr/images/pdfs/WWF-NOMOreport-2017-Final16Oct2018.pdf  
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