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Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων 
«ΕΔΕΥ Α.Ε.»«ΕΔΕΥ Α.Ε.»«ΕΔΕΥ Α.Ε.»«ΕΔΕΥ Α.Ε.»

 Ν. 4001/2011 > τίθεται το νομικό πλαίσιο λειτουργίας 

 Π.Δ. 14/2012 Δημοσίευση Καταστατικού, Εποπτευόμενος φορέας του ΥΠΕΝ

 2015: έναρξη λειτουργίας

 Οκτ. 2016 εκκίνηση του παρόντος ΔΣ – έγκριση Επιτροπής Βουλής

 Συμμετοχή: Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου
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 Συμμετοχή: Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου

 Μέτοχος: ΥΠΕΝ & ΥΠΟΙΚ

 Η ΕΔΕΥ στηρίζεται αποκλειστικά στα έσοδά της για τη λειτουργία της (δεν 

επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό)

 Ποσοστό 20% των εσόδων από την παραγωγή διατίθεται στο Πράσινο Ταμείο



Σκοπός της ΕΔΕΥ ΑΕ (Ν. Σκοπός της ΕΔΕΥ ΑΕ (Ν. Σκοπός της ΕΔΕΥ ΑΕ (Ν. Σκοπός της ΕΔΕΥ ΑΕ (Ν. 4001/20114001/20114001/20114001/2011))))

• “η διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των αποκλειστικών 

δικαιωμάτων του στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των 

υδρογονανθράκων στις χερσαίες, υπολίμνιες και υποθαλάσσιες περιοχές, 

στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά 

δικαιώματα”

• Η διαχείριση των δικαιωμάτων αυτών γίνεται με αποκλειστικό σκοπό το • Η διαχείριση των δικαιωμάτων αυτών γίνεται με αποκλειστικό σκοπό το 

δημόσιο όφελος και χαρακτηρίζεται από τις αρχές της εφαρμογής:

 ορθών-βέλτιστων πρακτικών

 Εταιρικής ευθύνης, 

 διαφάνειας, 

 ταχύτητας-ευελιξίας και

 συνέπειας.
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Έργο ΕΔΕΥΈργο ΕΔΕΥΈργο ΕΔΕΥΈργο ΕΔΕΥ ---- παραχωρήσεις έρευνας και παραγωγήςπαραχωρήσεις έρευνας και παραγωγήςπαραχωρήσεις έρευνας και παραγωγήςπαραχωρήσεις έρευνας και παραγωγής

Διαχείριση συμβάσεων (lease agreements) > παρακολούθηση 
(monitoring)

• Τεχνική

• Περιβαλλοντική

• Οικονομική

• Νομική

Ολοκλήρωση Διεθνών Διαγωνισμών 
• - διαχείριση Data Room

- μεγάλου μεγέθους και ειδικών προδιαγραφών βάσεις δεδομένων
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• - μεγάλου μεγέθους και ειδικών προδιαγραφών βάσεις δεδομένων

Διαχείριση Ασφάλειας Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων (offshore 
safety)

Ενεργή προώθηση της χώρας ως έναν ελκυστικό διεθνή προορισμό 
επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας μέσω των 
υδρογονανθράκων

Εξασφάλιση Ενεργειακής ασφάλειας & αυτοδυναμίας-
ανεξαρτησίας της χώρας

Διασφάλιση πολλαπλών πηγών εισόδου ενέργειας στην ΕΕ



Διαχείριση Ενεργών Περιοχών ΠαραχώρησηςΔιαχείριση Ενεργών Περιοχών ΠαραχώρησηςΔιαχείριση Ενεργών Περιοχών ΠαραχώρησηςΔιαχείριση Ενεργών Περιοχών Παραχώρησης

← Περιοχές έρευνας και 
εκµετάλλευσης

← Μισθωτές (εταιρείες)
← Γεωφυσικές γραµµές
← Ερευνητικές γεωτρήσεις

Συνδυασµός µε άλλα 

δεδοµένα όπως
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δεδοµένα όπως

← Περιφέρειες/∆ήµοι
← Πόλεις/Χωριά
← Λίµνες – ποτάµια 

συστήµατα
← Περιβαλλοντικοί Φορείς
← Προστατευόµενες 

Περιοχές
← Βαθυµετρία (στο 

θαλάσσιο χώρο)



N.MAC.

Τελικά από πού έρχεται η ενέργεια ;;;
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ΓερμανίαΓερμανίαΓερμανίαΓερμανία: : : : Ασφάλεια και προστασία Περιβάλλοντος  Ασφάλεια και προστασία Περιβάλλοντος  Ασφάλεια και προστασία Περιβάλλοντος  Ασφάλεια και προστασία Περιβάλλοντος  
((((1/21/21/21/2))))

Το Mittelplate είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα πετρελαίου της Γερμανίας. Βρίσκεται σε θαλάσσιο χώρο 

προστατευόμενο (Εθνικό Πάρκο) Schleswig-Holstein Wadden Sea National Parks tidal flats, 7 χλμ από την 

ακτή. Αποτελεί επίσης προστατευόμενη τοποθεσία της UNESCO

 Κατέχει περίπου το 65% της παραγωγής της Γερμανίας 

 Έχουν παραχθεί πάνω από 146 εκατομμύρια βαρέλια 

(1987 σήμερα)
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(1987 – σήμερα)

 Οι εργασίες γίνονται από την κοινοπραξία RWE και Wintershall

 Πάνω σε τεχνητό νησί ύψους 11 μ. Πάνω από την θάλασσα



ΓερμανίαΓερμανίαΓερμανίαΓερμανία: : : : Ασφάλεια και προστασία Περιβάλλοντος Ασφάλεια και προστασία Περιβάλλοντος Ασφάλεια και προστασία Περιβάλλοντος Ασφάλεια και προστασία Περιβάλλοντος 
((((2/22/22/22/2))))
• Οι εταιρίες επένδυσαν κατά την ανάπτυξη του κοιτάσματος ~670 εκ. ευρώ σε 20 χρόνια, πολλά 

από αυτά για την ασφάλεια και την προστασία περιβάλλοντος λόγω της εξαιρετικά μοναδικής 

θέσης του μέσα στα Wattenmeer tidelands (παλιρροιακές πεδιάδες)

• Τόσο η τοποθέτηση των αγωγών, όσο και η παραγωγή ακολούθησε το Νόμο του Εθνικού 

Πάρκου

• Παρόλα αυτά υπήρξαν αντιδράσεις και κριτική από την Greenpeace και το WWF

• Στο Εθνικό Πάρκο διαβιούν περίπου 4.000 είδη, 250 από τα οποία είναι ενδημικά. Περί τα 12 

εκ. μεταναστευτικά πουλιά χρησιμοποιούν το πάρκο, ενώ είναι πλούσιο σε μύδια, σκώληκες, 

σαλιγκάρια και γαρίδες. περίπου 200.000 πάπιες πιστεύεται ότι βρίσκονται στον ευρύτερο 

χώρο των εκβολών του ποταμού Έλβα κάθε καλοκαίρι

• Το κείμενο είναι πιστή μετάφραση από τον παρακάτω ιστότοπο https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mittelplate
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ΣυνοψίζονταςΣυνοψίζονταςΣυνοψίζονταςΣυνοψίζοντας

• Η ΕΔΕΥ ως επίσημος φορέας διαχειρίζεται τα δικαιώματα του δημοσίου και το εκπροσωπεί στους 

τομείς της ενέργειας, τους σχετικούς με την έρευνα και εκμετάλλευση των Υ/Α

• Διαδικαστικά, μεταξύ άλλων, μελετάει νέες περιοχές, γνωμοδοτεί στον ΥΠΕΝ για την προκήρυξη 

διεθνών διαγωνισμών, λαμβάνει και αξιολογεί-διαπραγματεύεται προσφορές και με τη σύμφωνη 

γνώμη του ΥΠΕΝ συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης με τους Αναδόχους

• Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί (monitoring) όλες τις συμβάσεις (που είναι νόμοι του κράτους, • Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί (monitoring) όλες τις συμβάσεις (που είναι νόμοι του κράτους, 

επικυρωμένοι από τη Βουλή) και ελέγχει στενά τις υποχρεώσεις των αναδόχων, κρατώντας 

παράλληλα ενήμερο τον Υπουργό και παρεμβαίνοντας όπου κρίνει αναγκαίο

• Στα εργαλεία που χρησιμοποιεί συμπεριλαμβάνονται μια σειρά προγραμμάτων εξειδικευμένων 

στην ανάλυση γεωτρήσεων και γεωφυσικών δεδομένων,  καθώς και η εργαλειοθήκη ArcGIS

• Ως Αρμόδια Αρχή του Νόμου 4409/2016, ακολουθεί πιστά τις βασικές αρχές της σχετικής Οδηγίας 

όπως ενσωματώθηκε και εκδίδει τους απαιτούμενους κανονισμούς, παρακολουθώντας την 

εφαρμογή τους
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ΟλοκληρώνονταςΟλοκληρώνονταςΟλοκληρώνονταςΟλοκληρώνοντας

 Μεταξύ των κύριων σκοπών της ορθής διαχείρισης αποτελούν 

• η μείωση-εξαφάνιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των έργων ήδη από το 

σχεδιασμό τους και η διεξαγωγή τους, κατά το στάδιο εφαρμογής, με το 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ασφάλειας είτε αφορούν στη χέρσο είτε στον 

υποθαλάσσιο χώρο

• η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και

• των οικονομικών δεσμεύσεων από τους Αναδόχους, ώστε 

• Το δημόσιο να λάβει τα μέγιστα οφέλη από τις πολυετείς αυτές επενδύσεις, 

συμπεριλαμβανομένων και της δημιουργίας νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας
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Καλή σας Επιτυχία στο Καλή σας Επιτυχία στο Καλή σας Επιτυχία στο Καλή σας Επιτυχία στο 

ΣεμινάριοΣεμινάριοΣεμινάριοΣεμινάριο
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ΣεμινάριοΣεμινάριοΣεμινάριοΣεμινάριο

Σπύρος Μπέλλας contact@greekhydrocarbons.gr 

Αντιπρόεδρος ΕΔΕΥ


