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ΘΕΜΑ:     Διεξαγωγή σεισμικών ερευνών για την εξεύρεση υδρογονανθράκων στη Ν. Αλβανία.                                                                                                                                                    

 
Η πολυεθνική Εταιρεία Shell αναμένει την τελική έγκριση του α/Υπουργείου Ενέργειας και 

Υποδομών για τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών για την εξεύρεση υδρογονανθράκων στο νότιο τμήμα της 

Αλβανίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι δήμοι στην ευρύτερη περιοχή του Αργυροκάστρου.  

Η εν λόγω προοπτική έχει προκαλέσει τις ισχυρές αντιδράσεις των κατοίκων και των τοπικών 

φορέων, καθώς τόσο η διαδικασία των σεισμικών ερευνών, όσο και η ενδεχόμενη ανακάλυψη 

αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, αναμένεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό 

και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής, επιδρώντας αρνητικά τον τουρισμό και την τοπική γεωργική και 

κτηνοτροφική παραγωγή. 

Υπό το φως των ανωτέρω διοργανώθηκε δημόσια συζήτηση στο Αργυρόκαστρο, με τη συμμετοχή 

εκπροσώπων της εταιρείας, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ομάδων πολιτών, όπου 

εκφράστηκαν σχετικές ανησυχίες εκ μέρους των κατοίκων της Περιοχής, οι οποίοι ζήτησαν την αναστολή 

των ερευνών, ενώ παράλληλα ο Αντιδήμαρχος της πόλης Λιμπόχοβα σχολίασε ότι η έρευνα 

υδρογονανθράκων στην Περιοχή παραβιάζει άμεσα το νόμο περί Προστατευόμενων Περιοχών και θα 

πλήξει καίρια το Εθνικό Πάρκο Ζαγορίου.  

Σημειώνεται ότι οι σεισμικές έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν το δεύτερο τρίμηνο του έτους, θα 

διαρκέσουν 6 μήνες και θα περιλαμβάνουν 3.000 ελεγχόμενες διερευνητικές εκρήξεις με εκρηκτικές ύλες 

βάρους έως 4 κιλών. Υπενθυμίζεται ότι το α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας, με απόφαση που 

δημοσιεύθηκε την 1η Οκτωβρίου 2018, είχε προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για την έρευνα και εξόρυξη 

υδρογονανθράκων στο χερσαίο  οικόπεδο 5, που εκτείνεται από τις πόλεις Κονίσπολη, Άγιοι Σαράντα, 

Χειμάρρα και Αυλώνα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Αλβανίας. Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης των 

ερευνών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Νόμος περί Πετρελαίου), η περίοδος παραγωγής και 

εκμετάλλευσης θα διαρκέσει 25 έτη, ενώ υπάρχει και δυνατότητα παράτασης.  

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κατά το Φεβρουάριο 2018, το α/Υπουργείο Υποδομών και 

Ενέργειας είχε υπογράψει σύμβαση έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων με την Shell Upstream 

Albania, θυγατρική της Royal Dutch Shell στο οικόπεδο 4 στο βουνό Σπιράγκ στη νότιο Αλβανία, η οποία 

δραστηριοποιείται επίσης και στα οικόπεδα 2 και 3. Εκτιμάται δε, ότι τα βεβαιωμένα πετρελαϊκά 

αποθέματα της Αλβανίας ανέρχονται σε 220 εκ. βαρέλια και τα αποθέματα φυσικού αερίου σε 5,7 δις. 

κυβικά μέτρα, ενώ το κοίτασμα Patos-Marinza στη πόλη Φιέρι, στη νοτιοδυτική Αλβανία, θεωρείται το 

μεγαλύτερο χερσαίο κοίτασμα πετρελαίου στην ηπειρωτική Ευρώπη.  

 


