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Δημόσιο με τις εταιρείες - αναδόχους των
παραχωρήσεων σε «Πατραϊκό Κόλπο» και
«Κατάκολο», πότε πρέπει να γίνουν οι πρώ
τες γεωτρήσεις;

α μην αποτελέσει άλλοθι η προεκλογική
περίοδος ώστε να καθυστερήσουν τα
προγράμματα έρευνας κι εκμετάλλευ
Τα «κλειδιά» έχουν δοθεί πια στις εντολοδόχους
σης υδρογονανθράκων, τονίζει στα «ΝΕΑ»
ο
εταιρείες
ΕΛΠΕ - Edison και Energean Oil &
πρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρεί
Gas αντίστοιχα. Οι εταιρείες έχουν ήδη λάβει
ας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) Γιάννης Μπασιάς.
από τα προηγούμενα χρόνια παρατάσεις σε
Ο επικεφαλής της ΕΔΕΥ δεν κρύβει την ανησυχία
σχέση με τα συμβατικά χρονοδιαγράμματα των
του για νέες αργοπορίες στις αναμενόμενες
ερευνητικών φάσεων για να σιγουρέψουν τους
γεωτρήσεις, ενώ εκφράζει την απορία του για
τεχνικούς στόχους και τις οικονομικές απαι
τις περιβαλλοντικές αντιδράσεις που εκδηλώ
τήσεις των υποχρεώσεων τους. Η γεώτρηση
νονται νότια και δυτικά της Ελλάδας, όταν την
στον «Πατραϊκό» τοποθετείται το αργότερο
ίδια στιγμή η Τουρκία με χάρτες αμφισβητεί τα
πριν από τον Απρίλιο 2020. Οσον αφορά το
δικαιώματα της χώρας μας για αξιοποίηση του
«Κατάκολο», το πρόγραμμα παραγωγής έχει
ορυκτού πλούτου της.
εγκριθεί από τα μέσα του 2017 και σήμερα δεν
υπάρχει πια κανένα εμπόδιο στην έναρξη της
Κύριε Μπασιά, η προκήρυξη των πρόωρων
επένδυσης από τον εντολοδόχο.
εκλογών και το κλίμα που αυτές διαμορφώ
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νουν, μπορεί να επηρεάσουν το πρόγραμμα
των ερευνών και εκμετάλλευσης υδρογοναν
θράκων της Ελλάδας;

Θα ήταν ευχής έργο να μην αποτελέσει αυτή
η περίοδος αιτιολογία για αργοπορίες στην
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων των
εταιρειών, ούτε να προκαλέσει συρροή από
αιτήσεις παρατάσεων. Η έρευνα υδρογοναν
θράκων είναι πρόγραμμα κοινού ενδιαφέροντος
για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και για
αυτόν τον λόγο η κύρωση από τη Βουλή των
εναπομενόντων συμβάσεων είναι μείζονος
σημασίας.

Μη χαθεί άλλος
χρόνος στις έρευνες
Ι
υδρογονανθράκων

Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι συμβάσεις
παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας κι
εξόρυξης «Δυτικά» και «Νοτιοδυτικά» της
Κρήτη στην κοινοπραξία Total - ExxonMobil
-ΕΛΠΕ;

Ο πρόεδρος ms Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας
Υδρογονανθράκων δεν κρύβει την ανησυχία του
για νέες apYonopies λόγω των εκλογών

Βρίσκονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο
εξετάζει την εγκυρότητα των συμφάσεων μεγά
λων έργων. Αυτό έχει ήδη γίνει για τις παραχω
ρήσεις «Ιόνιο» και «Μπλοκ 10», και αναμένουμε
οι τέσσερις συμβάσεις να εγκριθούν από τη
Βουλή ώστε να ξεκινήσει η σοβαρή μελέτη
αυτών των μεγάλων περιοχών της Δυτικής και
Νότιας Ελλάδας.

Με βάση τις ηαλαιότερες και από τις πρώτες
συμβάσεις που έχει υπογράψει το ελληνικό
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Είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις και οι
ανησυχίες για τους περιβαλλοντικούς κιν
δύνους που μπορεί να κρύβουν οι έρευνες
υδρογονανθράκων;
Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι εξετάζονται από
τις υπεύθυνες υπηρεσίες του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο κα
θορίζει τους όρους και τις συνθήκες, αλλά
και εγκρίνει τα στάδια εκτέλεσης που παρου
σιάζουν περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Αυτός
είναι ο ρόλος των υπηρεσιών. Η ΕΔΕΥ είναι
ανεξάρτητη οντότητα, και με βάση αυτή την
ιδιότητα παρακολουθεί μεταξύ άλλων την
εφαρμογή αυτών των συμβατικών υποχρε
ώσεων από τους εντολοδόχους και τους συ
νεργάτες τους και επεμβαίνει εάν υπάρχουν
παρεκκλίσεις από οποιαδήποτε πλευρά. Ηδη
έχει εντάξει στο δυναμικό της ειδικευμένους
περιβαλλοντολόγους που καλύπτουν τα δα
σικά και θαλάσσια θέματα. Μου κάνει με
γάλη εντύπωση ότι ιδιαίτερα για τα μεγάλα
έργα έρευνας δυτικά και νότια της Κρήτης,
τα οποία είναι στρατηγικής σημασίας, και
ενώ κυκλοφορούν χάρτες από τη γειτονική
χώρα της Τουρκίας αμφισβητώντας μέρος
της ελληνικής επικράτειας και κατά συνέπεια
των πόρων της, οργανώνονται αντιδράσεις
για τις έρευνες και την εκμετάλλευση των
ενδεχόμενων υποθαλάσσιων πόρων.
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