Καθοριστική η τριετία 20-23 για τα ενεργειακά της Ελλάδας

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων σκιαγραφεί τους ενεργειακούς σχεδιασμούς
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Ικανοποιημένος από τα βήματα που
γίνονται στο ενεργειακό πρόγραμμα
της Ελλάδος εμφανίζεται ο Γιάννης
Μπασιάς, Προέδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων. Παρά τις καθυστερήσεις που
παρατηρήθηκαν, ο κ. Μπασιάς εκτιμά πως η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει στην έναρξη παραγωγής
ΦΑ την περίοδο 2020-2023. Για τον
αγωγό EastMed, o κ. Μπασιάς πιστεύει πως με τα σημερινά αποθέματα στην Ανατολική Μεσόγειο
δεν μπορεί να αποτελέσει την κορυφαία επιλογή. Τα δεδομένα, τονίζει, μπορούν να διαφοροποιηθούν αν οι έρευνες νότια της Κρήτης και στην Δυτική Ελλάδα δείξουν
ικανοποιητικά κοιτάσματα.
-Είστε ικανοποιημένος από τους
ρυθμούς που η Ελλάδα κινείται
για την αξιοποίηση του θαλάσσιου πλούτου της;
-Μπορώ να σας μιλήσω μόνο
για τον ενεργειακό θαλάσσιο πλούτο της χώρας η αξιοποίηση του
οποίου αποτέλεσε, ομολογουμένως,
με σημαντική χρονική καθυστέρηση, έναν από τους πρωταρχικούς
στρατηγικούς στόχους για τη χώρα.
Ξεκινήσαμε την προσπάθεια με
καθυστέρηση δεκαετιών, τα πρώτα
βήματα ήταν αργά, ήταν βήματα
προσανατολισμού, προσαρμογής
και στόχευσης. Πιστεύω οτι στην
παρούσα φάση οι ρυθμοί είναι ικανοποιητικοί, αν και υπάρχουν, ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Σύντομα,
μέσα από την εντατικοποίηση της
δουλειάς μας και σε σύμπνοια με
τις προσδοκίες του ελληνικού λαού
και την πολιτική που έχουν χαράξει

Ο Γιάννης Μπασιάς, Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων,

θεωρεί πως η Ελλάδα θα ξεκινήσει την παραγωγή ΦΑ από το Κατάκολο στον Πατραϊκό κόλπο.
η ελληνική κυβέρνηση και το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αισιοδοξώ ότι θα είμαστε σε
θέση να ανακοινώσουμε και νέες
περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν
μεγάλες προοπτικές αξιοποίησης.
-Η κοινοπραξία νότια της Κρήτης
μπορεί να αποτελέσει μοντέλο
και για άλλες περιοχές της Ελλάδας;
-Όλες ανεξαιρέτως οι κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται
στον τομέα της έρευνας υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια χαρακτηρίζονται από οικονομική και τεχνική επάρκεια ώστε
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Ξεκινήσαμε την προσπάθεια με καθυστέρηση δεκαετιών, τα πρώτα
βήματα ήταν αργά, ήταν
βήματα προσανατολισμού, προσαρμογής και
στόχευσης. Πιστεύω ότι
στην παρούσα φάση οι
ρυθμοί είναι ικανοποιητικοί.

να μπορούν να αντεπεξέλθουν στο
έργο τους με επιτυχία. Η ιδιαιτερότητα του γεωμορφολογικού περιβάλλοντος, χερσαίου και θαλάσσιου, αποτελεί κοινή πρόκληση
για όλες τις εταιρείες και η επιτυχής
ολοκλήρωση των ερευνών αυτομάτως θα αποτελέσει πρότυπο έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο.
-Στην νοτιοδυτική Ελλάδα σε
ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες;
-Πρόσφατα κυρώθηκαν από την
Βουλή των Ελλήνων οι τρεις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης
για τα τρία θαλάσσια μπλόκ στην

νοτιοδυτική Ελλάδα και εχουν εισέλθει στην πρώτη φάση ερευνών
που θα διαρκέσει τρία χρόνια. Το
ίδιο ισχύει και για το μπλοκ του Ιονίου το οποίο βρισκεται πιο βόρεια.
-Νότια της Κρήτης πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι έρευνες;
-Αξιοποιούμε τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα με στόχο να
προσελκύσουμε το ενδιαφέρον της
βιομηχανίας για τις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης. Πρόκειται για μια επιφάνεια περίπου 32
χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων που θα προστεθούν στα 40
χιλίαδες τετραγωνικά χιλιόμετρα
δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης
όπου οι κοινοπραξίες εταιρειών
εργάζονται σήμερα.
-Με τα σημερινά δεδομένα και
ρυθμούς πότε υπολογίζεται η
Ελλάδα να εισέλθει στον τομέα
της παραγωγής;
-Η Ελλάδα μπορεί να εισέλθει
σύντομα σε παραγωγή και πιο συγκεκριμένα το 2020, στο μπλοκ του
Κατάκολου. Σημαντικές εξελίξεις
αναμένονται και στο μπλοκ του
Πατραϊκού με αναμενόμενη γεώτρηση το 2020 η οποία, εφόσον
στεφθεί με επιτυχία, θα οδηγήσει
το 2022 ή 2023 σε παραγωγική διδικασία. Αισιοδοξία υπάρχει και
στην Ήπειρο όπου μετά την ολοκλήρωση των γεωφυσικών ερευνών
αναμένεται η πρώτη ερευνητική
γεώτρηση να πραγματοποιηθεί το
2022.
Όσον αφορά στις περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης,
οι πρώτες γεωτρήσεις θα πραγματοποιηθούν μετά απο 5 χρόνια με
προοπτική παραγωγής, εαν τα αποτελέσματα των ερευνών ειναι θετικά, σε 7 χρόνια από σήμερα.

-Ελλάδα και Αίγυπτος μπορούν
να καταλήξουν σε συμφωνία
και να οριοθετήσουν ΑΟΖ;
-Η ανάπτυξη των διακρατικών
συνεργασιών είναι απαραίτητο εργαλείο για την προώθηση και υλοποίηση των στόχων της ΕΔΕΥ. Αν
και μια τέτοιου είδους συμφωνία
μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια των αρμοδιοτήτων και του ρόλου της
ΕΔΕΥ, μπορούμε να ασκήσουμε
συμβουλευτικό ρόλο από τεχνικοοικονομική πλευρά όσον αφορά
στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας.
-Ο αγωγός EastMed είναι η κυρίαρχη επιλογή για μεταφορά
του ΦΑ της ευρύτερης περιοχής
στην Ευρώπη;
-Θα μπορούσε να αποτελέσει
την κυρίαρχη επιλογή κάτω από
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μια
από τις οποίες είναι η ανακάλυψη
κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη
θαλάσσια δυτική Ελλάδα και Κρήτη
όπως περιγράφτηκε ανωτέρω. Τα
σημερινά αποθέματα φυσικού αερίου της νοτιοανατολικής Μεσογείου δεν ικανοποιούν τα αναγκαία
οικονομικά κριτήρια για να υποστηρίξουν επενδύσεις καινούργιων
υποδομών και μεταφοράς. Χρειάζονται διπλάσιοι ογκοι κοιτασμάτων. Είναι εμφανές επίσης ότι η
ύπαρξη εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων στην Ελλάδα θα συμβάλει
σε αυτό και θα οδηγήσει σε σημαντικές επενδύσεις τοπικών υποδομών, που με τη σειρά τους θα
συμβάλουν στη μείωση του συνολικού κόστους του προγράματος
του αγωγού. Αυτός είναι ένας από
τους λόγους για τους οποίους οι
έρευνες πρέπει να προχωρήσουν
χωρίς αργοπορίες στην Ελλάδα.

