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Συμβάλλοντας
στην ενεργειακή
ασφάλεια της Ελλάδας

Αποστολή της ΕΔΕΥ είναι η διαχείριση
των αποκλειστικών δικαιωμάτων
του Δημοσίου στην αναζήτηση,
έρευνα και εκμετάλλευση
υδρογονανθράκων.

Ο
του Γιάννη Μπασιά,
Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου
Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας
Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ)

ι έρευνες υδρογονανθράκων στη δυτική και νότια
Ελλάδα, μαζί με την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων στον Πρίνο, προσφέρουν σήμερα
τις συνθήκες για τη δημιουργία ενός
δυναμικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες δηλώνουν ήδη με την παρουσία
τους την εμπιστοσύνη τους στην Ελλάδα, και οι έρευνες ανοικτής θαλάσσης στέλνουν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, ιδιαίτερα μετά τις ανακαλύψεις

φυσικού αερίου σε Ισραήλ, Αίγυπτο και
Κύπρο της τελευταίας πενταετίας.

EastMed, προς τις αγορές της Ευρώπης.

Βιώνουμε, μάλιστα, μία αποκλειστικά θετική συγκυρία, καθώς η γεωγραφική θέση της χώρας μας την
αναδεικνύει σε σημαντικό μελλοντικό ενεργειακό κόμβο, για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την περιοχή της Κασπίας Θάλασσας, μέσω του
Διαδριατικού Αγωγού (Trans Adriatic
Pipeline – TAP), και από τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, μέσω του αγωγού

Η συνολική υπεράκτια έκταση που
έχει ήδη χορηγηθεί ή βρίσκεται υπό
επικύρωση από το ελληνικό κοινοβούλιο υπερβαίνει τα 55.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πρόσθετες υπεράκτιες εκτάσεις άνω των 70.000
τετραγωνικών χιλιομέτρων αξιολογήθηκαν από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων
(ΕΔΕΥ) το 2018. Αυτές οι εκτάσεις
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κικού), καθώς και η μείωση του κόστους των θαλάσσιων γεωτρήσεων,
η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας
για γεωτρήσεις μεγάλου θαλάσσιου
βάθους και η ανάπτυξη της υγροποίησης και της μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Υφιστάμενες παραχωρήσεις
στον ελλαδικό χώρο
και νέες περιοχές για έρευνα
σε Ιόνιο και Κρήτη

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες
εξερεύνησης σε θαλάσσια βάθη που
υπερβαίνουν τα 2.000 μέτρα θα τοποθετήσει τη χώρα μας σε πρωτοποριακή θέση επί της τεχνολογίας
γεώτρησης, της παραγωγής και της
ασφάλειας των υπεράκτιων εγκαταστάσεων, θέματα για τα οποία η ΕΔΕΥ
είναι η αρμόδια Αρχή, εφαρμόζοντας
το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο.
Βεβαίως, μόνον ένας περιορισμένος
αριθμός διεθνών εταιρειών, πρωτοπόρων στην ανάπτυξη καινοτομίας,
μπορεί να ικανοποιήσει τα ανωτέρω
κριτήρια επιλογής. Κατά συνέπεια,
κοινοπραξίες διεθνών εταιρειών, με
συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων, μοιράζονται σήμερα την επένδυση αυτή στο Ιόνιο πέλαγος, καθώς και
δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Λόγω γεωγραφικής
θέσης η Ελλάδα
αναδεικνύεται σε
σημαντικό ενεργειακό
κόμβο, για τη
μεταφορά φυσικού
αερίου προς αγορές
της Ευρώπης.

Η οργάνωση της ΕΔΕΥ δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από εκείνη μιας μικρής
εταιρείας έρευνας υδρογονανθράκων, με τη βασική διαφορά ότι υπηρετεί το κράτος και δεν συμμετέχει στο
οικονομικό ρίσκο των αναδόχων κατά
τη διάρκεια των ερευνών και της εκμετάλλευσης.
Από το 2016 η ΕΔΕΥ έχει οργανώσει
την τεχνική, νομική και οικονομική
δομή της για να καλύψει τις προτεραιότητές της, οι οποίες περιλαμβάνουν την αποτελεσματική διαχείριση
των συμβατικών υποχρεώσεων των
πετρελαϊκών εταιρειών που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και τη διαπραγμάτευση των όρων για νέες χερσαίες και υπεράκτιες παραχωρήσεις
εξ ονόματος του ελληνικού κράτους.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαπραγματευτική ικανότητα της ΕΔΕΥ
είναι πρωταρχικής σημασίας και καλύπτει όλες τις ανάγκες που προκύπτουν σε τεχνικό, οικονομικό και
νομικό επίπεδο, με εξειδικευμένο
επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό,
επιτρέποντας επιτυχείς διαπραγματεύσεις με εταιρείες σε ίσο επίπεδο.

βρίσκονται στο κεντρικό Ιόνιο και νότια της Κρήτης και παρουσιάζουν ανθρακικά πετρελαϊκά συστήματα παρόμοια με αυτά των ήδη απονεμηθεισών
παραχωρήσεων.
Πώς όμως προσελκύεις παγκόσμιους
ενεργειακούς «παίκτες», εισχωρώντας στον χάρτη των μεγάλων επενδύσεων; Και ποιοι είναι οι τεχνικοί-οικονομικοί λόγοι που στηρίζουν τις
επιλογές τους;
Εκτός από τις ανακαλύψεις της τε-

λευταίας πενταετίας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τις ανάγκες
ανεφοδιασμού της ευρωπαϊκής αγοράς, σημαντική είναι και η γεωγραφική θέση της Ελλάδας ως μέρος του
ανατολικού ορίου της Δυτικής Μεσογείου και του δυτικού ορίου της Ανατολικής Μεσογείου. Μια σειρά από
άλλους παράγοντες παίζουν επίσης
σημαντικό ρόλο: πρωτίστως η βεβαίωση της ύπαρξης δύο πετρελαϊκών
συστημάτων στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο (του κλαστικού και του ανθρα-

Η ΕΔΕΥ παρακολουθεί τις υποχρεώσεις των φορέων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και
προετοιμάζει το έδαφος ώστε η ελληνική βιομηχανία, στο εγγύς μέλλον,
να λειτουργήσει με επαρκή τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό, όπως οι ξένες εταιρείες, συμβάλλοντας στη δημιουργία της αναγκαίας
ανταγωνιστικότητας σε τέτοια μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια και
προγράμματα, που διαρκούν συνήθως
25 έως 30 χρόνια.
Ιστοσελίδα:
www.greekhydrocarbons.gr

