 Πιάνουν δουλειά τα γεωτρύπανα από Κέρκυρα μέχρι
Κρήτη
Πηγή:

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Σελ.:

Επιφάνεια:

1001.81 cm²

Θέματα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΕΔΕΥ

Αρθρογράφος:

75

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-12-2018

Κυκλοφορία:

55000

Πιάνουν δουλειά τα γεωτρύπανα
από Κέρκυρα μέχρι Κρήτη
ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΙΝΟ - Παίρνουν σειρά Κατάκολο και Πατραϊκός

Στο κυνήγι του μαύρου χρυσού, που υπόσχεται
αμύθητε$ aEtes otous operators αλλά και αυξη
μένα έσοδα στο Kpcrros και tis τοπικά κοινωvies, μπαίνουν εντατικά από το 2019 κορυφαί
οι naiic^s Tns διεθνούε ayopas υδρογοναθράκων, oncos η αμερικανική ExxonMobil, η γαλλι
κή Total, η ιταλική Edison και η ισπανική Repsol.
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Tns ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΤΖΑΝΝΕ
martzanne@yahoo.com

τη Βουλή άΚλε$ τρείΞ συμβάσειε: ο Kimapiooiai<0s Κόλπος

ζητημάτων γεωπολιπκής στρατηγικά (ΑΟΖ Αλβανέ, Τουρ

(block ίο), που θα διαχειριστεί η κοινοπραξία Total-ΕΛ,ΠΕ-

κία) δύο περιοχές npos παραχώρηση που αφορούντο block

Edisonja blocks νοτιοδυτικά και δυτικά Tns Kpmns, που θα

1, για το οποίο έχουν καταθέσει προσφορά τα ΕΛ.ΠΕ., και το

διαχειριστεί το σχήμα Total-Exxon ΛΛοδίΙ-ΕΛ.ΠΕ. και θα

Θρακικό (ΕΛ.ΠΕ. και η καναδική GASFRAC), έχουν παγώσει

πάει στη Βουλή cos ενιαίο έργο και το Ιόνιο (κάτω από την

καθ&κ για την πρόοδο των εργασιών θα χρειαστεί να δοθεί

Κέρκυρα έως την περιοχή msATUK06as) με Repsol-ΕΛ,ΠΕ.

σινιάλο από το υπουργείο Εξωτερικών.

Ooros όλα δείχνουν, το Κατάκολο είναι η πλέον προχω

Ε1 σημασία που αποδίδει η πολιτεία στα μεγάλα πρότζεκτ

ρημένη παραχώρηση μετά τον Πρίνο, που συνεχίζει να

άντλησή πapελaiou εδηγεί και την επιμονή Tns να στεγάσει

αποτελεί το μοναδικό παραγωγικό κοίτασμα Tns xdopas με

-εν όψει πώληση- σε μία εταιρεία όλεχ ms συμβάσεκ παρα-

μέση ημερήσια παραγωγή 4-100 βαρελιών αργού πετρελαί

xcopnons υδρογονανθράκων των ΕΛ.ΠΕ., au&vovras το πο

ου και με επιτυχή ανάπτυδη δορυφορικών κοιτασμάτων.

σοστό του Δημοσίου στο 51% από 36% που ήταν η αρχική

Είναι θέμα ημερών ή και λίγων εβδομάδων να δειπνήσει στην

πρόβλεψη. Σύμφωνα με tis εκτιμήσει Tns εταιρείαβ, οι

περιοχή η παραγωγική γεώτρηση στο οικόπεδο «Ε» απάτην

oooits παρουσιάστηκαν και ons πρόσφατες ενημερωπι^

Energean με βεβαιωμένα κοιτάσματα 18 εκατομμυρίων

ημερίδες που πραγματοποίησαντα Ελληνικά Πετρέλαια στην

ι 6i£0vsis πετρελαϊκοί κολοσσοί σε συνεργασία

βαρελιών, από τα 40,5 εκατομμύρια που είναι σε όλη τη

περιοχή Tns Ηπείρου, για ένα κοίτασμα 120 εκατομμυρίων

και με εταιρείες ελληνικών συμφερόντων,

λεκάνη του Πρίνου. Το οικόπεδο «Ε» θα είναι το πρώτο

βαρελιών με ορίζοντα τςεόαε, όπως προβλέπει η διάρκεια

ottcos είναιτα ΕΛ.ΠΕ. και η Energean Oil & Gas,

κοίτασμα που θα παραγάγει πετρέλαιο από το 1994 όπου

παραγωγής, τα δημόσια έσοδα υπολογίζονται σε 5 δισ. δολά

ευρύτερα γνωστή από tis γεωτρήσειε στον

δεκίνησε ο γερασμένος πλέον Βόρειος npivos.To «Ε» παρή-

ρια και σε 20 εκατ. δολάρια για την περιφέρεια. Η πρόβλεψη

Πρίνο, βάζουντη χώρα pas στον χάρτη xns παρελαϊκής
γαγε βιομικρέΞ ποσότητε5 πετρελαίου το 2010, έιαοτε όμωε

υπάρχει ons συμβάσεβ παραχώρησή και αντιστοιχεί σε

Ο

pnxavias και ανοίγουντον δρόμο για διεύρυν

ποσοστό 25% επί των εσόδωντου αναδόχου,
από τα οποία το 20% εισπράτιεται cos epopos

ση του ερευνητικού πεδίου σε μια ευρεία

Kparos και το υπόλοιπο 5% από ns

αλλά αχαρτογράφητη μέχρι σήμερα γεωγρα

από το

φική ζώνη που δεκινά από την Κέρκυρα και

τοπικέί komov^s. Εάν αναλογιστούμε όπ τα

φτάνει έωε την Κρήτη, αποτελώντας τη νέα

νούμερα αυτά αφορούν ένα κοίτασμα απότα

γενιά παραχωρήσεων που αναμένεται να

πολλά που είναι στα σκαριά, είναι φανερό on

τρέΕει μέσα στην επόμενη χρονιά.

η επιτυχία Tns στρατηγικής γιατηνανάπτυ&ι

Η αυλαία για τα νέα γεωτρύπανα που θα

υδρογονανθράκων ισοδυναμεί με έσοδα δι

τρυπήσουντα έγκατα ins γηε έχει ήδη ανοίξει,

σεκατομμυρίων την επόμενη ιοετία για το

με tis εταιρείες να επιδιώκουν να καθησυχά-

Ελληνικό Δημόσιο, ικανά νατροφοδοτήσουν

σουντίδίοττικέδ Koivoovtes, να εξασφαλίσουν

τον κουμπαρά του Κοινού Ταμείου Αλληλεγ

τη συναίνεση των πολιτών και να επικοινω

γύη Γενεώνπου θεσπίστηκε το 2014.

νήσουν τα οφέλη από τα προγράμματα

Επαφέ5 με μεγάλε5 εταιρείεε
για vees έρευνεε

έρευναϊ και avcnmj&is υδρογονανθράκων,
κόντρα στηνπεριβαλλονπκή καταστροφή
που προβλέπουντα αιαιβισηκά κινήματα και
οι κατά τόπουs συλλογικότητε5.
Από τα συνολικά 11 θαλάσσια και χερσαία
blocs (οικόπεδα) που έχει βγάλει npos παραχώρπσπ το Ελλπνικό Δπμόσιο, ώριμπ για

Οι πρώτες εκτιμήσεις από τις γεωφυσικές και γεωλογικές μελέτες
στον Πατραϊκό δίνουν ως στόχο τα 140 εκατομμύρια βαρέλια
(κατά άλλους επιστήμονες ακόμη και τα 200 εκατομμύρια),
ωστόσο θα χρειαστούμε τουλάχιστον μία τριετία ερευνών
ακόμη για να πιστοποιηθεί η ακρίβεια των πρώτων δεδομένων

παραγωγική γεώτρηση είναι η περιοχή στο

«Αεν πρόκειται να κάνουμε έναν καινούριο γύρο
παραχωρήσεων», ε&ιγεί ο κ. Mnaoias στο
«business stories», λέγοντα$ σπ η ΕΔΕΥ έχει
εργαστεί εντατικάτου5τελευταίου5 μήνεδγια
να προσελκύσει επενδυπκό ενδιαφέρον και

Κατάκολο, την οποία θα διαχειριστεί η ελλη

για αΧλεε ελεύθερε5 περιοχές, με στόχο να

νικών συμφερόντων Energean Oil & Gas με εισηγμένεδ πλέον

σταμάτησε για τεχνικούs λόγους.

μετοχέί στο Λονδίνο και το Τέλ Αβϊβ. Γιατηνπεριοχή, η οποία

«Είναι μεγάλη επιτυχία ότι η εταιρεία προχώρησε τόσο γρήγορα

ση υδρογονανθράκων, σε σχέση με το παρελθόν. «Μεγάλο

από τον Οκτώβριο του 2016 βρίσκεται σε 25ετή περίοδο εκ

γιατί οι διαδικασίεε του offshore safety για την ασφάλεια των

μέροε ms zooms που Εεκινά από την Κέρκυρα και φτάνει ωε την

παραχωρήσει μεγάλες ετπφάνειε5 για έρευνα και εκμετάλλευ

μετάλλευσης,τα βεβαιωμένα απολήψιμα αποθέματα υπολο

υπεράκτιων εγκαταστάσεων εδόρυδηε υδρογονανθράκων είναι

Κρήτη, η οποία χωρίζει τη Μεσόγειο σε Ανατολική και Δυτική,

γίζονται σε 10,5 εκατομμύρια βαρέλια. ΠροβτοτέλοΒτου aous,

πολύ αυστηρέε», δηλώνει ο επικεφαλής ms Ελληνικής Διαχει-

περιλαμβάνει περιοχέε που έχουν παραχωρηθεί για έρευνεε

αρχές του 2020 τοποθετείται η έναρδη ms β' cpdons για tis

ρισηκή5Εταιρεία5Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) TuivvnsMnaOTik

(θαλάσσιεε, χερσαίεε), αλλά και περιοχέε που μένουν ακόμη

ερευνηπκέδ γεωτρήσεκ στον Πατραϊκό κόλπο από την κοι

Σε εδέλίξη βρίσκονται αντίστοιχα οι σεισμικέδ έρευνεδ για

ελεύθερεε ενώ παρουσιάζουν ενδιαφέρον». Ε1 ΕΔΕΥ επιδιώκει να

νοπραξία των Ελληνικών Πετρελαίων και Tns παλική5 Edison

την περιοχή των Ιωαννίνων (έχει ολοκληρωθεί η πρώτη

εκφραστεί ενδιαφέρον από ετταιρείεΞ και κοινοπραδες για ns

(συμμετοχή 50%-50%), με tous μνηστήρεδ να δηλώνουν αι

γραμμή 6ο χλμ. από τα 400 χλμ.). Το έργο αναπτύσσεται από

ελεύθερες περιοχές (νότια Tns Kpmns και νότια του Ιονίου)

σιόδοξοι όπ οι -πρύπεδ* δεν θα πέσουν στο κενό.

την ισπανική Repsol η οποία εδαγόρασε το 6o% ms παραχώ-

καθώς αυτό θα Tns επιτρέψει να αποφϋγει τη χρονοβόρα

pnons από την Energean Oil &Gas.

διαδικασία ενόςνέου γύρου παραχωρήσεων, κερδιζόταν 6-9

ΕΛ.ΠΕ.: Oq>£Aos 5 δισ. δολάρια
για το Δημόσιο

νηση περιοχέε χωρίζονται σε πέντε μεγάλε5 ενότητες και

Ztoxos τα 140 εκατομμύρια
βαρέλια στον Πατραϊκό

μήνεΞ, αλλά και να περιορίσει το κόστος. Οι νέες προς διερεύ-

Οι πρώτεε εκτιμήσει από ns γεωφυσικέ5 και γεοΛογικέδ

βρίσκονται πλησίοντο^ οικοπέδων ins Exxon Mobil, ins Total
και των ΕΛ.ΠΕ. Η ΕΔΕΥ έχει ήδη δεκινήσει διερευνηπκέ5 επα-

μελέτεδ στον Πατραϊκό δίνουν cos στόχο τα 140 εκατομμύ ρια

Η υπό ιδιωτικοποίηση εταιρεία των Ελληνικών Πετρελαίων

φέΞ με operatorsπροκειμένου να σφυγμομετρήσειτο ενδια

βαρέλια (κατά aMous επιστήμονε$ ακόμη καιτα 200 εκατομ

διαθέτει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων καθώ5

φέρον διεθνών κολοσσών με εμπειρία σε γεωτρήσεις μεγάλου

μύρια), ωστόσο θα χρειαστούμε τουλάχιστον μία τριετία

συμμετέχει είτε αυτοτελώδ είτε σε κοινοπραΗεε σε δέκα οι

βάθουε, πάνω από 2.500 μέτρα. «Επτά εταιρείεε σε όλο τον

ακόμη σε ερευνητικό επίπεδο για να πιστοποιηθεί η ακρίβεια

κόπεδα (Βορειοδυτική Πελοπόννησο, Αρτα-Πρέβεζα, στη

πλανήτη μπορούν να τρυπήσσυν σε αυτά τα βάθη», υπογραμ

των πρώτων δεδομένων.

θαλάσσια περιοχή 2 στο Ιόνιο Πέλαγο5, στο οικόπεδο 2 στον

μίζει ο κ. Μπασιάς. Οι πρώτες πληροφορώ μιλούν για κινη-

Κυπαρισσιακό κόλπο, ΝΔ και Δυτικά Tns Kpiirns, Πατραϊκό

πκότητα από μεγάλου5 βιομηχανικού s παίκτες, χωρίς ωστόσο

από τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη και μέχρι

κόλπο, βόρεια Tns tepi<upas- μπλοκΐ, Θρακικό), έχοντα5 στο

να είναι σαφέ5 και σίγουρο όπ αυτή θα μετουσιωθεί σε εκ

τον Φεβρουάριο προγραμματίζεται να έχουν κυρωθεί από

πλευρό Tns tous διεθνείδ κολοσσού5 Tns ενέργειαε. Λόγω

δήλωση ενδιαφέροντος.

Σε ό,π αφορά ns υπόλοιπε5περιοχέ$, έχουν μονογραφεί

1

