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Πρόλογος 

Η παρούσα έκδοση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων 
περιλαμβάνει μια σειρά μελετών, οι οποίες απευθύνονται στο ευρύ κοινό που 
ενδιαφέρεται να γνωρίσει το εύρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας.  

Για αυτή τη δεύτερη συλλογική έκδοση του 2020 επιλέχθηκαν επίκαιρα θέματα που 
αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Τέτοια είναι ο σχεδιασμός 
γεωτρήσεων από άποψη τεχνική και ασφάλειας, που περιλαμβάνει την ιζηματολογική 
προσέγγιση των περιοχών ενδιαφέροντος για την εξερεύνηση, τις απαιτήσεις των σχεδίων 
αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, και τη χρηματοοικονομική ασφάλεια στις υπεράκτιες 
εργασίες. Επιπλέον, καλύπτονται θέματα όπως είναι η σημασία των λασποηφαιστείων 
στο θαλάσσιο χώρο νοτίως της Κρήτης, η γεωλογία της Μεσοελληνικής Αύλακας στη 
Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία και το παραγωγικό πεδίο του Πρίνου, ενώ εξετάζεται και 
το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας και η σύνδεσή της με τους υδρογονάνθρακες. 

Το πρώτο άρθρο αυτής της συλλογικής έκδοσης αναλύει από ιζηματολογική πλευρά 25 
χαρακτηριστικές γεωτρήσεις του ελλαδικού χώρου και παρουσιάζει τα πρώτα 
αποτελέσματα. Η φωτογράφιση των πυρήνων των γεωτρήσεων αποβλέπει στον 
εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων της ΕΔΕΥ με οπτικό υλικό, το οποίο έρχεται να 
συμπληρώσει τις παλαιότερες ιζηματολογικές μελέτες, διαθέσιμες από την εποχή της 
ΔΕΠΕΚΥ, αλλά και τις νεότερες των τελευταίων τριών ετών. Τα αποτελέσματα αυτής της 
ψηφιοποίησης θα συμβάλλουν στην περαιτέρω προώθηση των ελεύθερων περιοχών 
έρευνας, καθώς επίσης και στον προσδιορισμό στρωματογραφικών οριζόντων που θα 
μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πιθανές αποθήκες διοξειδίου του άνθρακα (CO2 
storage).  

Το δεύτερο άρθρο ασχολείται με τα βασικά κριτήρια σχεδιασμού γεωτρήσεων σε βαθιά 
θαλάσσια περιβάλλοντα στον ελλαδικό χώρο. Προκειμένου να προχωρήσουν γρήγορα οι 
εργασίες εξερεύνησης που ακολουθούν τις γεωφυσικές μελέτες, η ΕΔΕΥ ξεκίνησε το 2019 
τους πρώτους εσωτερικούς σχεδιασμούς γεωτρήσεων για τις χερσαίες και θαλάσσιες 
παραχωρήσεις της ελληνικής επικράτειας. Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει την 
προετοιμασία της διαχειριστικής αρχής ώστε τόσο κατά την έγκριση προγραμμάτων 
γεωτρήσεων, όσο και κατά τη διεξαγωγή γεωτρήσεων και επιθεωρήσεων, να τηρείται η 
καλύτερη εφαρμογή των προδιαγραφών ασφάλειας. 

Στο τρίτο άρθρο, παρατίθεται μια συνοπτική αποτύπωση των διαφορετικών ρυθμίσεων 
που εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες σχετικά με την χρηματοοικονομική ασφάλεια των 
εταιρειών που εξερευνούν σε υπεράκτιες περιοχές και περιγράφεται η κατάσταση στην 
Ελλάδα. Η εξασφάλιση της δυνατότητας των πετρελαϊκών εταιρειών να ανταποκριθούν 
οικονομικά στις εργασίες που αναλαμβάνουν με τη σύναψη μίας σύμβασης, αλλά και να 
ανταπεξέλθουν σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είναι δύο θέματα που απασχολούν 
τόσο τις εθνικές πετρελαϊκές αρχές, ευρωπαϊκές και μη, αλλά και τα όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ασχολούνται με την εφαρμογή της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ. 

Στην συνέχεια της συλλογικής μελέτης παρουσιάζεται το κατευθυντήριο έγγραφο της 
ΕΔΕΥ με τις βασικές απαιτήσεις ενός εσωτερικού σχεδίου για μία υπεράκτια εγκατάσταση 
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υδρογονανθράκων. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι κατάλληλες 
και για χρήση από την εθνική ομάδα διαχείρισης υπερακτίων κρίσεων, ότι είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη αίθουσας επιχειρησιακού συντονισμού, κατάλληλη για τη 
φιλοξενία ατόμων με ικανό αριθμό τηλεφωνικών συνδέσεων, επαρκείς υποδοχές 
ρεύματος, επιτοίχιους πίνακες, φορητούς υπολογιστές, οθόνες ή προβολείς, γραφική ύλη, 
δυνατότητες γραμματειακής υποστήριξης, καθώς και συστήματα που εγγυώνται την 
απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών στην αίθουσα επιχειρησιακού συντονισμού.  

Η Ανατολική Μεσόγειος θεωρείται μία ανεξερεύνητη περιοχή (όχι μόνο για την έρευνα 
υδρογονανθράκων), γεγονός που οφείλεται ιδιαίτερα στην απουσία γεωτρήσεων 
μεγάλου βάθους νερού. Συνεπώς, είναι άγνωστη η στρωματογραφία των βαθιών 
γεωλογικών στρωμάτων και το δυναμικό αυτών όσον αφορά στην παραγωγή 
υδρογονανθράκων. Αυτή τη διάσταση μελετά το πέμπτο άρθρο της έκδοσης μέσα από την 
μελέτη των λασποηφαιστείων. Τα λασποηφαίστεια αποτελούν υβώματα στον πυθμένα 
της θάλασσας, ποικίλου μεγέθους και σχήματος και αποτελούνται από ιζηματογενές 
υλικό προερχόμενο από γεωλογικά στρώματα τα οποία βρίσκονται θαμμένα σε μεγάλο 
βάθος. Το παρόν άρθρο αποτελεί μια ολοκληρωμένη μελέτη των εν λόγω ιζημάτων από 
όλη την έκταση της Ανατολικής Μεσογείου. 

Σκοπός του έκτου άρθρου είναι να συνοψίσει ορισμένα προκαταρκτικά συμπεράσματα 
από τις έρευνας που έγιναν στην Μεσοελληνική Αύλακα τα τελευταία χρόνια. Η περιοχή 
αυτή αποτελεί σήμερα, το από ελληνικής πλευράς, μέρος δύο διεθνών προγραμμάτων 
μελέτης των δυνατοτήτων αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στα οποία 
προγράμματα συμμετέχει η ΕΔΕΥ. Το ενδιαφέρον της περιοχής έγκειται επίσης στο 
γεγονός ότι στα βαθύτερα στρώματα της Αύλακας υπάρχει πιθανότητα δεσμευμένου 
φυσικού αερίου που σε περίπτωση εκμεταλλευσιμότητας θα άλλαζε δραστικά την 
οικονομική εικόνα της περιοχής. Για πρώτη φορά παρουσιάζονται οι σεισμικές φάσεις, οι 
οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός μελλοντικής επεξεργασίας των 
γεωφυσικών δεδομένων.  

Μια ανασκόπηση των χαρακτηριστικών του κοιτάσματος της περιοχής της Καβάλας και 
του μελλοντικού στόχου Έψιλον περιλαμβάνεται στο έβδομο άρθρο αυτής της συλλογής. 
Το κοίτασμα Έψιλον ανήκει στην περιοχή εκμετάλλευσης Πρίνου και αποτελεί μια από 
τρεις υποπεριοχές εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με την ετήσια αναφορά της παραγωγού 
εταιρείας τα δυνητικά αποθέματα αυτού του κοιτάσματος φθάνουν έως και τα 44 MMboe 
(εκ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου). Στα σχέδια ανάπτυξης του κοιτάσματος 
περιλαμβάνεται η εγκατάσταση μιας νέας δορυφορικής μη επανδρωμένης εξέδρας με την 
ονομασία Λάμδα όπου θα εγκατασταθούν 5 με 9 πηγάδια. Η ανάπτυξη του κοιτάσματος 
Έψιλον, είναι ναι μεν μια σχετικά υψηλή επένδυση, αλλά θα μπορούσε να συνεισφέρει 
σημαντικά στην διατήρηση της παραγωγής στην περιοχή.  

Η συλλογική μελέτη κλείνει με ένα θέμα κοινωνικών προεκτάσεων που εξετάζεται κάτω 
από το πρίσμα της ενεργειακής μετάβασης. Αφορά στην ενεργειακή φτώχεια, η οποία 
αποτελεί πεδίο παρακολούθησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Στο 
πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης και της εξάλειψης της ενεργειακής φτώχειας, η 
βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου καλείται πλέον να αποσαφηνίσει το ρόλο της 
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στην ενεργειακή μετάβαση και να υποδείξει τα επιχειρηματικά μοντέλα που θα 
υιοθετηθούν προκειμένου να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
(GHG) και στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού (ΙΕΑ,2019). Οι 
αυξανόμενες κοινωνικές και περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχονται πολλές εταιρείες 
πετρελαίου και φυσικού αερίου εγείρουν πολύπλοκα ερωτήματα σχετικά με το ρόλο 
αυτών των καυσίμων σε μια μεταβαλλόμενη ενεργειακή οικονομία και οι επιχειρήσεις 
του κλάδου καλούνται να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους στις κοινωνίες στις οποίες 
λειτουργούν. 

Ιωάννης Μπασιάς 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΔΕΥ ΑΕ 
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Αρχείο γεωτρήσεων Ελλάδος και αξιοποίηση του από την ΕΔΕΥ 

Γεώργιος Μακροδήμητρας 

Εισαγωγή 

Η ΕΔΕΥ Α.Ε. στο πλαίσιο εργασιών της που αφορούν στην έρευνα και εξόρυξη  
υδρογονανθράκων στη Δυτική Ελλάδα, αποφάσισε την ψηφιοποίηση του αρχείου των 
πυρήνων των γεωτρήσεων που βρίσκονται αποθηκευμένοι στη βιομηχανική περιοχή της 
Καβάλας (core-store). Για τον σκοπό αυτόν η ΕΔΕΥ προσέλαβε την Ionia Labs, λόγω της 
προηγούμενης της εμπειρίας με την Energean και τη Repsol σε θέματα που αφορούσαν 
τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης των πυρήνων στην Καβάλα, προκειμένου να συνδράμει 
τα στελέχη της ΕΔΕΥ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους σε αυτές τις εγκαταστάσεις. 
Λόγω του μεγέθους του αρχείου και του χρονοβόρου της διαδικασίας, αποφασίστηκε από 
την ΕΔΕΥ η ψηφιοποίηση του συνόλου των πυρήνων των γεωτρήσεων να γίνει σε δύο 
φάσεις. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε και τα αποτελέσματα της παρουσιάζονται 
συνοπτικά σε αυτό το άρθρο. 

Στόχος εργασίας 

Στόχος της ΕΔΕΥ είναι η ολική ψηφιοποίηση του αρχείου των πυρήνων των γεωτρήσεων 
που βρίσκονται στην αποθήκη πυρήνων γεωτρήσεων της Καβάλας. 

Η αξιολόγηση των ιζηματολογικών φάσεων της κάθε γεώτρησης είναι μία περίπλοκη 
διαδικασία η οποία λαμβάνει υπόψη της έναν μεγάλο αριθμό παραγόντων όπως, την 
λιθολογία (κλαστικά, ανθρακικά πετρώματα κοκ), τους λιθοτύπους (για κλαστικά 
πετρώματα), τις λιθοφάσεις (για ανθρακικά πετρώματα) τις ιζηματολογικές δομές, τις 
επαφές μεταξύ αυτών των λιθολογιών/λιθοτύπων/λιθοφάσεων, την παρουσία και 
ποσότητα αργιλικών ορυκτών και συγκολλητικής ύλης στο ίζημα, την παρουσία 
διακλαδώσεων, τρηματοφόρων, σκελετικών και μη σκελετικών αλλοχημικών καθώς και 
την όποια παρουσία υπολειμμάτων υδρογονανθράκων. Όλα αυτά τα κριτήρια 
καταγράφονται κατά τη διάρκεια της λεπτομερούς ιζηματολογικής περιγραφής, και στην 
συνέχεια ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων μας δίνει την ιζηματολογική φάση στην 
οποία ανήκει το ίζημα το οποίο περιγράφουμε.  

Για τον σκοπό αυτής της έκθεσης, τα παραπάνω κριτήρια ελήφθησαν υπόψη στην βάση 
μίας γρήγορης παρατήρησης, και λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς αλλά και εγχώριες 
βιβλιογραφικές αναφορές καθώς και παλαιότερες μελέτες της ΕΔΕΥ. 

Επομένως, η ψηφιακή φωτογράφιση των πυρήνων των γεωτρήσεων, εμπλουτίζει τη βάση 
δεδομένων της ΕΔΕΥ με οπτικό υλικό που έρχεται να συμπληρώσει παλαιότερες μελέτες 
που είναι διαθέσιμες από την εποχή λειτουργίας της ΔΕΠΕΚΥ αλλά και νεότερες από την 
ΕΔΕΥ. Επιπλέον, η ψηφιοποίηση αυτή καθιστά δυνατή τη λεπτομερή περιγραφή των 
πυρήνων των γεωτρήσεων, η οποία για να γίνει μέχρι πρότινος επιβάλλονταν η επίσκεψη 
στην αποθήκη πυρήνων γεωτρήσεων. Με δεδομένο ότι αυτές οι γεωτρήσεις είχαν φτάσει 
σε μεγάλα βάθη και είχαν γίνει σε σημεία από τα οποία περνάνε vintage σεισμικές 
γραμμές, η αξία τους καθίσταται πολύ μεγάλη. 
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Λαμβάνοντας υπόψιν το ενδιαφέρον της ΕΔΕΥ για τις παράκτιες περιοχές του Ιονίου 
Πελάγους, τα αποτελέσματα από αυτήν την ψηφιοποίηση των πυρήνων των γεωτρήσεων 
θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην περαιτέρω προώθηση των «ελεύθερων περιοχών» 
(offshore open acreage areas), καθώς επίσης και στον προσδιορισμό στρωματογραφιών 
οριζόντων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πιθανές αποθήκες διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2 storage). 

Δεδομένα Α’ Φάσης  

Γεώτρηση Αριθμός πυρήνων (κιβώτια σε παρένθεση) 

Achaia-1 2 (10) 

Agios Georgios-1 7 (21) 

Agios Georgios-3 7 (18) 

Agios Kirikos-1 1 (8) 

Agnadero-1 5 (20) 

Delvinaki-1 9 (34) 

Dragopsa-1 9 (12) 

East Ericousa-1 5 (14) 

Gastouni-1 4 (7) 

Katakolon-103 1 (5) 

Lasteika-1 1 (3) 

Lavdani-1 12 (40) 

Lavdani-3 1 (4) 

Neapolis-1 3 (12) 

Neapolis-2 4 (26) 

Neochori-1 2 (3) 

Parakalamos-1 1 (3) 

Parga-1 2 (10) 

Patra-1 1 (5) 
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Γεώτρηση Αριθμός πυρήνων (κιβώτια σε παρένθεση) 

Paxi Gaios-1x 7 (34) 

South Kefalinia-1 4 (10) 

West Katakolo-1 4 (16) 

West Katakolo-2 2 (10) 

Yanadhes-1 5 (26) 

Zaverda-1 5 (3) 

ΣΥΝΟΛΟ 104 (343) 

Πίνακας 1: Επιλεγμένες γεωτρήσεις Α Φάσης προς ψηφιοποίηση. 

 
Εικόνα 1: Χάρτης με τις θέσεις των 25 επιλεγμένων γεωτρήσεων της Α’ φάσης προς ψηφιοποίηση (με κίτρινο πλαίσιο 
τα ονόματα αυτών). Με κόκκινο χρώμα, εμφανίζονται οι τοποθεσίες των γεωτρήσεων της Β’ φάσης. 
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Μεθοδολογία και αποτελέσματα 

Σκοπός της ψηφιοποίησης αυτής ήταν να μελετηθούν οι παράκτιες περιοχές του Ιονίου 
Πελάγους αλλά και της περιοχή της Μεσοελληνικής Αύλακας. Επιπλέον προκειμένου να 
υπάρξουν ποικιλία και μεγαλύτερος αριθμός δεδομένων κατά την πρώτη φάση την 
ψηφιοποίησης, ορισμένες φορές επιλέχθηκαν σκόπιμα γεωτρήσεις με μικρότερου 
μήκους πυρήνες, χωρίς αυτό να αποτελεί τον κανόνα στην επιλογή των γεωτρήσεων.  

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΕΔΕΥ, επιλέχθηκαν 25 γεωτρήσεις (Πίνακας 1) έτσι 
ώστε να καλύπτεται όσο το δυνατόν καλύτερα η στρωματογραφία (Ολόκαινο έως 
Τριαδικό) των μπλοκ παραχώρησης.  

Από την παραπάνω διαλογή προέκυψε ότι ορισμένα από τα κιβώτια των γεωτρήσεων 
παρουσιάζουν ποικίλες αβεβαιότητες ως προς τον αριθμό τους, το βάθος από το οποίο 
πάρθηκαν, την σειρά τους εντός του ίδιου πυρήνα και τον αρχικό προσανατολισμό τους 
εντός του κιβωτίου. Ειδικά για την τελευταία αβεβαιότητα, αυτή μπορεί να οφείλεται σε 
λανθασμένη επανατοποθέτηση του πυρήνα, ή τμημάτων αυτού, εντός του κιβωτίου μετά 
από παλαιότερη δειγματοληψία/παρατήρηση. Για τον σκοπό αυτόν, χρησιμοποιήθηκε 
ένα σύστημα κωδικοποίησης των κιβωτίων με τρία (3) χρώματα (πίνακας 2), τα οποία 
αντιπροσωπεύουν τον βαθμό αβεβαιότητας μας. Αυτό έγινε προκειμένου να γίνουν 
κατανοητές οι όποιες αποκλίσεις στην περιγραφή των πυρήνων των γεωτρήσεων, σε 
σχέση με παλαιότερες μελέτες επί αυτών. Σε κάθε περίπτωση, απλές ιζηματολογικές 
παρατηρήσεις, έλυσαν πολλές από αυτές τις αβεβαιότητες είτε κατά τη διάρκεια της 
ψηφιακής φωτογράφισης, είτε εκ των υστέρων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης των 
φωτογραφιών. 

 

Χρώμα κιβωτίου Παρατηρήσεις 

Πράσινο 100% βεβαιότητα για τον αριθμό, το βάθος και τον 
προσανατολισμός κουτιού. 

Κίτρινο Μέτρια αβεβαιότητα σε σχέση με τον αριθμό, το βάθος και τον 
προσανατολισμός κουτιού. 

Κόκκινο Μεγάλη αβεβαιότητα σε σχέση με τον αριθμό, το βάθος και τον 
προσανατολισμός κουτιού. 

Πίνακας 2: Κατηγοριοποίηση των κιβωτίων των πυρήνων των γεωτρήσεων με βάση το βαθμό αβεβαιότητας σε σχέση 
με τον αριθμό, το βάθος και τον προσανατολισμός τους. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στο σύνολο των 25 επιλεγμένων γεωτρήσεων, 
προκύπτουν οι παρακάτω ιζηματολογικές φάσεις: 

Γεωλογική Περίοδος Ιζηματολογικές φάσεις 

Τεταρτογενές 
Ολόκαινο Προδελταϊκές αποθέσεις 

Αποθέσεις μεταβατικής ζώνης (μεταξύ παράκτιων και 
πελαγικών)* Πλειστόκαινο 

Νεογενές 

Πλειόκαινο Αποθέσεις μεταβατικής ζώνης (μεταξύ παράκτιων και 
πελαγικών) 

Μειόκαινο 

Τουρβιδιτικά κανάλια* 
Τουρβιδιτικοί λοβοί* 
Αποθέσεις μεταξύ τουρβιδιτικών λοβών 
Δεβριτικές ροές* 
Αποθέσεις εξωτερικής υφαλοκρηπίδας 

Παλαιογενές 

Ολιγόκαινο 

Τουρβιδιτικά κανάλια* 
Τουρβιδιτικοί λοβοί* 
Αποθέσεις μεταξύ τουρβιδιτικών λοβών 
Δεβριτικές ροές* 

Ηώκαινο Καλσιτουρβιδίτες* 
Πελαγικές αποθέσεις 
Αποθέσεις υφαλοκρηπίδας* 
Δεβριτικές ροές* Παλαιόκαινο 

Κρητιδικό 
Ανώτερο 

Αλλουβιακές αποθέσεις* 
Ύφαλοι 
Πελαγικές αποθέσεις* 
Λιμνοθαλάσσιες ασβεστολιθικές αποθέσεις-επίπεδο 
παλίροιας 

Κατώτερο Πελαγικές αποθέσεις* 

Ιουρασικό 

Ανώτερο 
Πελαγικές αποθέσεις 
Λιμνοθαλάσσιες ασβεστολιθικές αποθέσεις-επίπεδο 
παλίροιας 
Εβαποριτικές αποθέσεις 
Σάμπκχα 

Μέσο 

Κατώτερο 
Πελαγικές αποθέσεις 
Λιμνοθαλάσσιες ασβεστολιθικές αποθέσεις-επίπεδο 
παλίρροιας 

Τριαδικό 
Ανώτερο 

Εβαποριτικές αποθέσεις 
Σάμπκχα 
Λιμνοθαλάσσιες ασβεστολιθικές αποθέσεις-επίπεδο 
παλίροιας 

Μέσο Εβαποριτικές αποθέσεις 
Σάμπκχα Κατώτερο 

Πίνακας 3: Ιζηματολογικές φάσεις που προέκυψαν από την ανάλυση 25 επιλεγμένων γεωτρήσεων. Με αστερίσκο (*) 
φάσεις με θετικά χαρακτηριστικά για CO2 storage. 
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Κριτήρια σχεδιασμού σωλήνωσης κατακόρυφων γεωτρήσεων σε βαθιά θαλάσσια 
περιβάλλοντα στον ελλαδικό χώρο 

Ισμαήλ Ισμαήλ (Ismail Ismail), Ιωάννης Μπασιάς 

Εισαγωγή 

Προκειμένου να προχωρήσουν γρήγορα οι εργασίες έρευνας, η ΕΔΕΥ ξεκίνησε το 2019 
εσωτερικούς σχεδιασμούς γεωτρήσεων για τις χερσαίες και θαλάσσιες παραχωρήσεις της 
ελληνικής επικράτειας (Εικόνα 1). Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει την προετοιμασία της 
διαχειριστικής αρχής ώστε τόσο κατά την έγκριση προγραμμάτων γεωτρήσεων, όσο και 
κατά τη διεξαγωγή γεωτρήσεων και επιθεωρήσεων, να τηρείται η καλύτερη εφαρμογή 
των προδιαγραφών ασφάλειας. Ιδιαίτερα για τις υπεράκτιες περιοχές μεγάλου αλλά και 
μικρού βάθους υδάτων, είναι σημαντικό να ακολουθείται η εφαρμογή των 
προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Offshore Safety και των σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης.  

Στο παρόν άρθρο εξετάζονται εν συντομία ορισμένες βασικές αρχές των κριτηρίων 
σχεδιασμού σωλήνωσης γεώτρησης παρουσιάζοντας δύο παραδείγματα τα οποία είναι 
προσαρμοσμένα στα ανωτέρω γεωλογικά περιβάλλοντα. Τα δύο παραδείγματα 
συνοπτικού σχεδιασμού γεωτρήσεων αφορούν σε αδιάθετες προς το παρόν υπεράκτιες 
περιοχές, οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον και περιλαμβάνουν όλα τα χαρακτηριστικά 
για μελλοντική διάθεση σε ανάδοχες εταιρείες. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι γενικού 
χαρακτήρα και η ακριβής τοποθεσία δεν παρουσιάζεται. 

Το άρθρο αυτό απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό και στοχεύει να αποσαφηνίσει τη λέξη 
γεώτρηση που κατά καιρούς χρησιμοποιείται για λόγους άσχετους με τη βιομηχανική 
δραστηριότητα ως μια επικίνδυνη δραστηριότητα. 

Οι μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται για τις γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σε βαθιά θαλάσσια περιβάλλοντα πραγματοποιούνται κυρίως από κοινοπραξίες 
πετρελαϊκών εταιρειών. Σήμερα, το κόστος γεώτρησης είναι ιδιαίτερα υψηλό. Για το λόγο 
αυτό, πολλές εταιρείες πετρελαίου συχνά συνεργάζονται ώστε να μοιραστούν τις 
επενδύσεις και την τεχνογνωσία. Αφού ο στόχος εντοπιστεί, λαμβάνοντας υπόψη τα 
γεωλογικά και γεωφυσικά δεδομένα στην πετρελαιοπιθανή περιοχή, ακολουθεί ο 
σχεδιασμός της γεώτρησης.  

Ωστόσο, το ασφάλιστρο κόστους (premium cost) που επιβάλλεται σε βαθιά θαλάσσια 
περιβάλλοντα και σε βαθιές γεωτρήσεις είναι υψηλό και πολλές από τις ανακαλύψεις 
κοιτασμάτων είναι οριακές όσον αφορά στην εμπορική βιωσιμότητά τους. Επομένως, 
απαιτείται λεπτομερής σχεδιασμός μίας γεώτρησης λαμβάνοντας υπ’ όψιν νέες μεθόδους 
χωρίς να θυσιάζεται η ασφάλεια και η ακεραιότητα της γεώτρησης. Στο πλαίσιο αυτό, 
απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό (π.χ. γεωεπιστήμονες και μηχανικοί ταμιευτήρων) 
για το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την ασφάλεια των γεωτρήσεων.  
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Εικόνα 1: Χερσαίες (πράσινο) και θαλάσσιες παραχωρήσεις (σκούρο μπλε) στην Ελλάδα. Περιοχές που μελέτησε 
πρόσφατα η ΕΔΕΥ για αξιολόγηση πρόσθετων δυνατοτήτων για την υπεράκτια έρευνα πετρελαίου και φυσικού αερίου 
(ανοικτό μπλε). 

Οι βασικές αρχές της γεώτρησης 

Κατά την όρυξη της γεώτρησης, το υλικό του υπεδάφους που ονομάζεται πυρήνας 
(καρότο) κόβεται ή συνθλίβεται από το κοπτικό άκρο του γεωτρύπανου και μεταφέρεται 
στην επιφάνεια χάρη στη συνεχή κυκλοφορία ιλύος (λάσπης) διαμέσου των ακροφυσίων 
του κοπτικού άκρου στο δακτύλιο ανάμεσα στη γεώτρηση και στη διατρητική στήλη 
(διατρητικά στελέχη-χαλύβδινοι σωλήνες και αντίβαρα). Αρχικά, τα τοιχώματα της 
γεώτρησης υποστηρίζονται μόνο από την πίεση του πυθμένα της γεώτρησης που 
ελέγχεται από το βάρος της ιλύος. Για να αποφευχθεί η κατάρρευση της γεώτρησης, η 
σωλήνωση επένδυσης (casing) εγκαθίσταται σε καθορισμένα διαστήματα ανάλογα με τις 
προδιαγραφές αντοχής της σωλήνωσης επένδυσης, της πίεσης των πόρων (pore 
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pressure), της πίεσης ρωγμάτωσης (fracture pressure), της πίεσης από τους κραδασμούς 
καθώς και τη λιθολογία των σχηματισμών. Εκτός αυτού, πρέπει να αποφεύγεται η θραύση 
του υπερκείμενου σχηματισμού καθώς το βάρος της ιλύος στα επόμενα στάδια της 
γεώτρησης αυξάνεται προκειμένου να εξισορροπεί την αύξηση της πίεσης των πόρων με 
την αύξηση του βάθους διάτρησης.  

Ο σωστός σχεδιασμός της σωλήνωσης της γεώτρησης είναι πολύ σημαντικός. 
Περιλαμβάνει την αξιολόγηση παραμέτρων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη 
σωστή επιλογή των προδιαγραφών και του βάρους των σωληνώσεων καθώς και των 
πιέσεων κατά τη διάτρηση της γεώτρησης. Ένα περιθώριο ασφαλείας, (γνωστό ως 
παράγοντας ασφάλειας) συνυπολογίζεται πάντα στο σχεδιασμό της σωλήνωσης για να 
επιτρέπει τις μελλοντικές προσαρμογές της αντοχής του, του φορτίου και άλλων 
εφελκυστικών τάσεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της γεώτρησης. 

Η σειρά σωληνώσεων σε μια γεώτρηση  

Η σωλήνωση επένδυσης είναι ένας χαλύβδινος σωλήνας σχεδιασμένος έτσι ώστε να 
αντέχει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φόρτισης κατά τη διάρκεια ζωής της 
γεώτρησης. Η επένδυση της γεώτρησης αποτελείται από πολλές σωληνώσεις 
τοποθετημένες τηλεσκοπικά, η μια εσωτερικά της άλλης. Η σειρά αυτή των σωληνώσεων 
τσιμεντώνεται, με την τσιμέντωση να φθάνει έως και την κεφαλή (Well Head, WH). Στην 
κεφαλή της γεώτρησης, οι σειρές αυτές των σωληνώσεων στηρίζονται και ασφαλίζονται 
στο σημείο ανάρτησης της επένδυσης (casing hanger).  

Το πρώτο τμήμα της επένδυσης είναι ο αγωγός (conductor casing), ο οποίος είναι 
σωλήνας μεγάλης διαμέτρου, τσιμεντώνεται έως την επιφάνεια και χρησιμεύει ως βάση 
για την κεφαλή της γεώτρησης και τις επόμενες σειρές σωληνώσεων. Το δεύτερο τμήμα 
είναι η επιφανειακή σωλήνωση (surface casing) προστατεύοντας τη γεώτρηση από την 
κατάρρευση των σαθρών πετρωμάτων και από τους υπόγειους υδροφορείς. Έπεται η 
ενδιάμεση σωλήνωση (intermediate casing) από την οποία κυρίως εξαρτάται η ασφάλεια 
της γεώτρησης καθώς τοποθετείται στα βάθη όπου οι πιέσεις είναι προβληματικές. Το 
τελευταίο τμήμα που τοποθετείται είναι η παραγωγική σωλήνωση (production casing) η 
οποία απομονώνει το κοίτασμα παραγωγής από άλλα κοιτάσματα είτε πετρελαίου είτε 
νερού. Επιπλέον, χρησιμεύει στην εύκολη πρόσβαση όλων των μηχανημάτων στον 
πυθμένα της γεώτρησης για την υποβοήθηση της παραγωγής.  

Κατά τη διάρκεια της διάτρησης της γεώτρησης, κάθε επόμενη σειρά σωλήνωσης γίνεται 
μικρότερη σε διάμετρο, ώστε να ταιριάζει με την προηγούμενη, αλλά και μεγαλύτερου 
μήκους. Κατά κανόνα, όταν ολοκληρωθεί η γεώτρηση, αυτή η διάταξη μοιάζει με ένα 
εκτεταμένο τηλεσκόπιο (Εικόνα 2). 

Μία σωλήνωση χαρακτηρίζεται από εσωτερική (ID) και εξωτερική διάμετρο (OD), το 
πάχος τοιχώματος, το βάρος ανά πόδι μήκους στον αέρα, την αντοχή και την κατηγορία 
του χάλυβα κατασκευής της. Σκοπός της σωλήνωσης είναι να αποφευχθεί η κατάρρευση 
ασθενών γεωλογικών σχηματισμών, να λειτουργήσει ως αγωγός ροής των ρευστών 
ενδιαφέροντος, να απομονώσει τα ρευστά των γεωλογικών σχηματισμών από τα ρευστά 
που χρησιμοποιούνται κατά την όρυξη της γεώτρησης αποτρέποντας τη μόλυνση, να 
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επιτρέψει την παραγωγή από επιλεκτικούς σχηματισμούς, να υποστηρίξει και να 
προστατεύσει τον εγκατεστημένο εξοπλισμό σωληνώσεων στον πυθμένα της γεώτρησης. 
Η τελική διαμόρφωση της σειράς σωλήνωσης και ο αριθμός αυτών εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τις γεωλογικές συνθήκες όπως π.χ. σχιστόλιθος με ιδιαίτερη ελαστικότητα ή 
δόμοι άλατος (mobile salt formations) καθώς και την πίεση των πόρων των σχηματισμών 
και της πίεσης ρωγμάτωσης των πετρωμάτων. 

 
Εικόνα 2: Σχηματική απεικόνιση σειράς σωληνώσεων μιας γεώτρησης. 

Η σημασία της ιλύος (λάσπης) 

Η υδροστατική στήλη βάρους της ιλύος πρέπει να είναι τέτοια ώστε αφενός η δυναμική 
ισοδύναμη πίεση κυκλοφορίας, (Equivalent Circulation Density) κατά την όρυξη της 
γεώτρησης να είναι πάντα μικρότερη από την πίεση θραύσης και αφετέρου η στατική 
πίεση να είναι μεγαλύτερη από την πίεση των πόρων του σχηματισμού. Επίσης, πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψιν οι παράγοντες σχεδιασμού, όπως πιθανά περιθώρια ασφάλειας 
αύξησης και επιπρόσθετης πίεσης/μείωσης πίεσης (surge and swab pressure) καθώς και 
τα κριτήρια χειρισμού λακτίσματος (kick tolerance). Το βάρος της ιλύος που 
χρησιμοποιείται για τη διάτρηση ενός γεωλογικού σχηματισμού καθορίζει το βάθος 
τοποθέτησης της αντίστοιχης σειράς σωληνώσεων. Η αρχή της διατήρησης ισορροπίας 
χρησιμοποιείται συχνά για το βάρος της ιλύος, θεωρώντας ότι το βάρος της ιλύος 
βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο των διαβαθμίσεων πίεσης πόρων και θραύσης. Ωστόσο, 
για τα άνω τμήματα της γεώτρησης, χρησιμοποιείται ιλύς που είναι ίση με την πίεση των 
πόρων. Σε αυτήν την περίπτωση, η ιλύς επιστρέφεται στην επιφάνεια του βυθού και 
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τίθεται θέμα αυστηρών απαιτήσεων σχετικά με το ποια ρευστά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Η σχηματική απεικόνιση του προφίλ των πιέσεων θραύσης και πίεσης 
ρευστών πετρωμάτων καθώς και του βάθους τοποθέτησης της σωλήνωσης της 
γεώτρησης απεικονίζεται στην Εικόνα 3. 

 
Εικόνα 3: Βάθος τοποθέτησης των σωληνώσεων χρησιμοποιώντας την αρχή διατήρησης ισορροπίας του βάρους της 
ιλύος. 

Σχεδίαση μοντέλου σωλήνωσης γεώτρησης 

Έχοντας πλέον προσχεδιάσει την ακολουθία των σωληνώσεων της γεώτρησης, θα πρέπει 
να εξεταστεί μεμονωμένα κάθε σωλήνωση για να προσδιοριστεί η αντοχή που απαιτείται 
για το εκάστοτε τμήμα της. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αναμενόμενη 
εσωτερική και εξωτερική πίεση καθώς και από το αξονικό φορτίο στο οποίο η σωλήνωση 
υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της γεώτρησης αλλά και των περιόδων ηρεμίας. Τα φορτία 
που δρουν πάνω στη σωλήνωση είναι ο εφελκυσμός (tensile), η θλίψη (compression), η 
κατάρρευση (collapse) και η διάρρηξη (burst). Η καταπόνηση της σωλήνωσης σε 
κατάσταση εφελκυσμού και θλίψης συμβαίνει όταν το φορτίο δρα στην αξονική 
διεύθυνση του σωλήνα, ενώ αν δρα κάθετα η καταπόνηση που προκαλείται στο σωλήνα 
ονομάζεται διάρρηξη. Συγκεκριμένα, το φορτίο κατάρρευσης προκύπτει όταν η πίεση της 
σωλήνωσης είναι μεγαλύτερη από ό,τι στο εσωτερικό. Το αντίθετο συμβαίνει όταν 
προκαλείται διάρρηξη στη σωλήνωση, δηλαδή η πίεση στο εσωτερικό της είναι 
μεγαλύτερη από ό,τι στο εξωτερικό αυτής. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API) 
ανέπτυξε τύπους σχεδιασμού σωληνώσεων μέσω του τυποποιημένου δελτίου API για 
τύπους και υπολογισμούς όσον αφορά στη σωλήνωση επένδυσης, παραγωγής και 
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διάτρησης (API 5C3). Οι κύριοι λόγοι δυσλειτουργίας (αστοχίας) της σωλήνωσης, 
εφελκυστική, θλιπτική, κατάρρευσης και διάρρηξης παρουσιάζονται παρακάτω από 
μοντέλα αντοχής του προτύπου API (American Petroleum Institute). 

Συνδυαστικές καταπονήσεις σωλήνωσης 

Οι συνθήκες φόρτισης σε μια γεώτρηση πετρελαίου είναι ένας αρκετά περίπλοκος 
συνδυασμός πολλών τύπων, συμπεριλαμβανομένων των φορτίων που η γεώτρηση 
δέχεται από το περιβάλλον και αυτών που συμβαίνουν λόγω μεταβολών στη 
θερμοκρασία. Το πρόβλημα σχεδιασμού της επιλογής σωλήνωσης είναι το να προβλεφθεί 
η πίεση που θα ασκηθεί στη σωλήνωση όταν αυτή υπόκειται σε διαξονικές ή τριαξονικές 
καταπονήσεις και όχι μόνο σε μονοαξονικές καταπονήσεις. Με βάση αυτό, για μια 
δεδομένη σωλήνωση πρέπει να υπολογιστούν όλες οι καταπονήσεις που ενδέχεται να 
υπάρξουν αλλά και το αξονικό φορτίο καθώς αυτά δημιουργούν τριαξονική ισοδύναμη 
τάση ίση με την ελάχιστη αντοχή απόδοσης που έχει ο χάλυβας, ή ίση με το μειωμένο 
επίπεδο της μέγιστης επιτρεπόμενης τάσης χρήσης που είναι μικρότερο από την ελάχιστη 
ισχύς απόδοσης (Εικόνα 4). 

 
Εικόνα 4: Κριτήρια δυσλειτουργίας (αστοχίας) σωλήνωσης. 

Παραδείγματα σχεδιασμού γεωτρήσεων σε θαλάσσια περιβάλλοντα στον ελλαδικό 
χώρο 

Τα δύο παραδείγματα προκαταρκτικού σχεδιασμού γεωτρήσεων αφορούν σε αδιάθετος 
προς το παρόν ενδιαφέρουσες υπεράκτιες περιοχές όπως παρουσιάζονται στο χάρτη της 
Εικόνας 1. 

Ο σχεδιασμός της γεώτρησης (wildcat) των δυο περιοχών πραγματοποιήθηκε μετά από 
λεπτομερή μελέτη της σεισμικής (γεωφυσικής) τομογραφίας, της στρωματογραφίας της 
περιοχής και της αναγνώρισης διαφορετικών γεωλογικών και ιζηματολογικών 
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παραμέτρων που είναι αναγκαίοι για το σχεδιασμό. Να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός των 
δύο γεωτρήσεων ενδέχεται να διαφοροποιηθεί όταν θα υπάρξουν περισσότερα 
δεδομένα. Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια κατά το σχεδιασμό των 
γεωτρήσεων. 

Γεωλογικές και ιζηματολογικές παράμετροι  

Κανονικά ρήγματα/ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης: Κατά την όρυξη γεώτρησης σε 
περιοχή όπου παρατηρούνται ρήγματα, μπορεί να παρουσιαστούν πολλές δυσκολίες και 
προκλήσεις. Δύο διαφορετικά σενάρια είναι πιθανά σε τέτοιες περιοχές. Στην πρώτη 
περίπτωση, μπορεί τα ρήγματα να λειτουργήσουν ως αγωγοί για ρευστά υψηλής πίεσης 
που προέρχονται από βαθύτερα στρώματα. Αν το μέτωπο της διάτρησης συναντήσει ένα 
τέτοιο ρήγμα, υπάρχει περίπτωση τα εν λόγω ρευστά να εισέλθουν στο φρέαρ της 
γεώτρησης και να προκαλέσουν το δυνητικά καταστροφικό φαινόμενο «kick». Συχνά κατά 
τη διατρητική διαδικασία δεν υπάρχει προειδοποίηση σχετικά με την προσέγγιση 
κάποιου ρήγματος και συνεπώς είναι πολύ σημαντική η αναγνώριση των ρηγμάτων από 
τη μελέτη της σεισμική εικόνας. Στη δεύτερη περίπτωση, μπορεί ένα ρήγμα να φέρνει σε 
επαφή δύο σχηματισμούς με πολύ διαφορετική πίεση των πόρων (εσωτερική πίεση) και 
συνεπώς διάφορα (μικρότερης έκτασης) προβλήματα μπορούν να παρουσιαστούν. Στην 
περιοχή σχεδιασμού της υποθετικής γεώτρησης σχετικά μεσαίου βάθος ύδατος, 
θεωρείται ότι το πρώτο σενάριο είναι πιθανότερο να συμβεί, λόγω της μεγάλης έκτασης 
ενός ρήγματος που προσεγγίζει τον ταμιευτήρα. Με βάση την υπόθεση του πρώτου 
σεναρίου, έχει υπολογιστεί ότι κατά το φαινόμενο «kick», τα υπό πίεση ρευστά θα 
μπορούσαν να καταλάβουν έναν όγκο 50 βαρελιών εντός της γεώτρησης, ενώ συγχρόνως 
λαμβάνονται υπ’ όψιν μη φυσιολογικές τιμές πίεσης των πόρων και αντοχής του 
πετρώματος για το εν λόγω στρωματογραφικό διάστημα. 

Συστήματα στρωμάτων/στρώματα μαζικής ροής: Οι αποθέσεις ιζημάτων που 
προέρχονται από μαζική ροή δεν αποτελούν ταμιευτήρες καλής ποιότητας, όμως η 
ύπαρξή τους ακόμα προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον στη βιομηχανία. Οι αποθέσεις μαζικής 
ροής σε ρηχά στρώματα συνιστούν συχνά κίνδυνο για τη διατρητική διαδικασία λόγω της 
περίπλοκης και μη προβλέψιμης εσωτερικής δομής τους, αλλά και λόγω της πιθανότητας 
να φιλοξενούν θύλακες αερίου. Συνεπώς, τα στρώματα μαζικής ροής λαμβάνονται υπόψη 
ως πιθανά στρωματογραφικά διαστήματα που μπορούν να προκαλέσουν διαρροή 
διατρητικού πολφού και την εισχώρηση μη ρευστής μορφής πηλών/αργίλων στο φρέαρ 
της γεώτρησης. Ένα μεγαλύτερο μέρος της προκαταρκτικής εργασίας του σχεδιασμού 
εστιάζει σε γεωλογικά στρώματα με τέτοιες ιδιότητες. 

Παράδειγμα σχεδιασμού γεώτρησης  

Οι ταμιευτήρες της περιοχής αποτελούνται από ανθρακικά πετρώματα, ενώ τα 
πετρώματα-καλύμματα αποτελούνται από αργιλικά Πλειοκαινικά-Μειοκαινικά 
στρώματα. Οι συγκεντρώσεις υδρογονανθράκων στην περιοχή σχετίζονται με 
πιστοποιημένη παραγωγή υδρογονανθράκων από: 1. Άνω Τριαδικά μητρικά πετρώματα 
(σχηματισμοί «sabhka» ή λιμνοθάλασσιες αποθέσεις), 2. Κάτω Ιουρασικές αποθέσεις 
(βαθιάς) λεκάνης που παρεμβάλλονται εντός ρηχών αποθέσεων πλατφόρμας και 3. 
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Λιμναίες ιζηματογενείς φάσεις πλούσιες σε οργανική ύλη, που έχουν αποτεθεί κατά το 
γεγονός της Τουρόνιας (Άνω Κρητιδικής) ασυμφωνίας. Οι ανακαλύψεις κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές της Αλβανίας και Ιταλίας υποδεικνύουν την 
ύπαρξη ενεργού πετρελαϊκού συστήματος στο βορειοανατολικό Ιόνιο πέλαγος. Σε αυτό 
το πλαίσιο, πιθανοί στόχοι θα κυμαίνονται σε βάθος περίπου 800μ. κάτω από τον 
πυθμένα της θάλασσας και σε βάθος υδάτινης στήλης μεγαλύτερο των 900μ. (Εικόνα 5).  

 
Εικόνα 5: Σεισμική τομογραφία όπου απεικονίζεται ένας πιθανός στόχος γεώτρησης. 

Σχεδιασμός της γεώτρησης  
Η διαδικασία σχεδιασμού ξεκινά με την κατασκευή ενός προφίλ πίεσης πόρων και 
θραύσης βάσει του οποίου θα αναγνωριστεί ο απαιτούμενος αριθμός της σειράς 
σωληνώσεων. Ακολούθως, θα επιλεγεί ένα ευρύ φάσμα σωληνώσεων επένδυσης και 
διαμέτρου αυτών. Επίσης όλες οι κατηγορίες δυσλειτουργίας (αστοχίας) για κάθε σειρά 
σωλήνωσης υπολογίζονται χωριστά με διαφορετικά κριτήρια (Πίνακας 1). Τα κριτήρια 
αυτά αφορούν υπολογισμούς των φορτίων διάρρηξης, λαμβάνοντας υπόψη τη 
μετατόπιση αερίου με ελάχιστη πίεση πόρων του σχηματισμού για τον αγωγό, ενώ 
εξετάζεται ένα λάκτισμα αερίου (gas kick) 50 bbls στη σειρά σωληνώσεων της επένδυσης 
στην επιφάνεια. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα κριτήρια, ο σχεδιασμός της 
γεώτρησης απεικονίζεται στην Εικόνα 6. 

String OD/Weight/Grade MD interval (ft) Drift Dia 
(in) 

Minimum Safety Factor (Abs) 

Burst Collapse Axial Triaxial 
Conductor 

Casing 24", 125.5 ppf, X-46 3270.0-3460.0 22.813 9.06 5.84 4.59 4.04 

Surface Casing 16", 65.0 ppf, H-40 3270.0-4146.9 15.063 6.92  2.47 1.4 
Intermediate 

Casing 10 3/4'', 51.0 ppf, K-55 3270.0-4681.2 9.694 9.45 1.25 2.37 1.69 

Production 
Casing 

Πίνακας 1: Παράμετροι σωληνώσεων για το παράδειγμα σχεδιασμού γεώτρησης στην περιοχή του Ιονίου (τα βάθη 
μετρούνται από τη στάθμη της θάλασσας). 

7 5/8", 26.4 ppf, K-55 8979.0-11795.0 6.844 3.87 2.49 2.26 1.71 
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Εικόνα 6: Παράδειγμα σχεδιασμού γεώτρησης στην περιοχή του Ιονίου. 

Παράδειγμα σχεδιασμού γεώτρησης 
Θαλάσσιες περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλα βάθη νερού (μεγαλύτερα των 2000 
μέτρων) μοιράζονται τους ίδιους γεωλογικούς σχηματισμούς με περιοχές με μικρότερο 
θαλάσσιο βάθος. Τέτοια είναι κυρίως Μεσοζωικά ανθρακικά πετρώματα, Παλαιογενή και 
Μειοκαινικά κλαστικά πετρώματα, εβαπορίτες του Μεσσηνίου και αποθέσεις του Πλειο-
Τεταρτογενούς. Επίσης, θεωρείται ότι και στις δύο περιπτώσεις, υπάρχουν ταμιευτήρες 
τόσο κλαστικών όσο και ανθρακικών πετρωμάτων. Ενδέχεται να εντοπιστεί συγκέντρωση 
υδρογονανθράκων σε βάθος μεγαλύτερο των 1000μ. κάτω από τον πυθμένα της 
θάλασσας και σε βάθος υδάτινης στήλης μεγαλύτερο των 2500μ. (Εικόνα 7). Ο υποθετικός 
ταμιευτήρας σε αυτό το παράδειγμα αποτελείται από κλαστικά πετρώματα Μειοκαινικής 
ηλικίας, ενώ το πέτρωμα-κάλυμμα από εβαπορίτες του Μεσσηνίου (Ανώτατο Μειόκαινο). 
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Εικόνα 7: Σεισμική τομογραφία στην περίπτωση μεγάλου βάθους υδάτων όπου απεικονίζεται ένας πιθανός στόχος 
γεώτρησης. 

Λόγω της παρουσίας εβαποριτικών σχηματισμών του Μεσσηνίου, υπολογίστηκε 
διαφορετική πίεση των πόρων και πίεση θραύσης για περιπτώσεις μικρής τιμής πίεσης 
των πόρων, μεγάλης τιμής πίεσης των πόρων κ.λπ. Σχετικά με τον προκαταρκτικό 
σχεδιασμό της γεώτρησης, προτείνεται να ληφθούν υπόψη υψηλές τιμές πίεσης των 
πόρων και υψηλή πίεσης θραύσης για την επιλογή της σωλήνωσης της γεώτρησης. Είναι 
γεγονός, ότι στην περίπτωση των εβαποριτικών πετρωμάτων, είναι ασφαλής η άσκηση 
υπερπίεσης ιλύος μέχρι 700-1000 psi. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η πίεση που 
χρησιμοποιείται κατά τη διάτρηση δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τα 400 psi ούτως ώστε να 
μην υπάρξει το παραμικρό ζήτημα ασφάλειας. Οι παράμετροι των σωληνώσεων 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, ενώ ο σχεδιασμός της γεώτρησης απεικονίζεται στην 
Εικόνα 8. 

String OD/Weight/Grade MD interval (ft) Drift 
Dia (in) 

Minimum Safety Factor (Abs) 

Burst Collapse Axial Triaxial 
Conductor 

Casing 30", 157.5 ppf, X-46 8979.0-9070.0 28.813 10 6.19 5.5 3.78 

Surface 
Casing 20", 169.0 ppf, J-55 8979.0-9711.3 18.936 6.11  4.91 3.27 

Intermediate 
Casing 14'', 112.78 ppf, Q-125 8979.0-10000 12.244 19.86 1.91 6.92 3.42 

Intermediate 
Casing 9 5/8", 47.0 ppf, T-95 8979.0-10354.3 8.625 9.03 1.97 4.59 2.64 

 9 5/8", 53.5 ppf, N-80 10354.3-11354.3 8.5 8.44 1.8 4.61 2.38 
Production 

Liner 7", 38.0 ppf, T-95 8979.0-11795.0 5.795 6.21 2.31 4.95 2.67 

 7", 38.0 ppf, N80 11795.0-12795.0 5.795 6.51 2.05 6.18 2.35 

Πίνακας 2: Παράμετροι σωληνώσεων για το παράδειγμα σχεδιασμού γεώτρησης σε μεγάλα θαλάσσια βάθη (τα βάθη 
μετρούνται από τη στάθμη της θάλασσας). 
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Εικόνα 8: Παράδειγμα σχεδιασμού γεώτρησης σε μεγάλα θαλάσσια βάθη. 

Συμπεράσματα 

Ο σχεδιασμός της γεώτρησης αποτελεί μια από τις πιο απαιτητικές πτυχές του πεδίου της 
μηχανικής γεωτρήσεων. Απαιτείται συνδυασμός και εφαρμογή βασικών αρχών της 
μηχανικής προς αποφυγή παρεκκλίσεων εφόσον οι απαιτήσεις της βιομηχανίας είναι 
διαφορετικές ανάλογα με τις γεωγραφικές και γεωλογικές συνθήκες της περιοχής. Σε 
κάθε περίπτωση, το τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι μια γεώτρηση στην οποία θα 
πληρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας, θα είναι οικονομικά βιώσιμη και θα 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του μηχανικού ταμιευτήρων που επιβλέπει την παραγωγή 
υδρογονανθράκων.  

Είναι γεγονός ότι για την ΕΔΕΥ, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η τήρηση των μέτρων 
ασφαλείας στο σχεδιασμό της γεώτρησης και η ασφάλεια των εργαζομένων τοποθετείται 
υψηλότερα όλων των άλλων παραγόντων. Μάλιστα, η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι ο 
σχεδιασμός της γεώτρησης μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του γεωτρητικού 
προγράμματος, όταν στην πορεία ανακαλύπτονται νέες παράμετροι που θα μπορούσαν 
να θέσουν σε κίνδυνο το προσωπικό. Δεύτερη σε σειρά προτεραιοτήτων έρχεται η 
ακεραιότητα της γεώτρησης. Το σχέδιο της γεώτρησης διαμορφώνεται πάντα με τέτοιο 
τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να συμβεί το καταστροφικό φαινόμενο «blow 
out» ή άλλα, μικρότερης επικινδυνότητας, συμβάντα. 
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Χρηματοοικονομική ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων  

Μαρία Ματζάκου 

Η εξασφάλιση της δυνατότητας των πετρελαϊκών εταιρειών να ανταποκριθούν 
οικονομικά στις εργασίες πετρελαίου που αναλαμβάνουν με τη σύναψη μίας σύμβασης, 
αλλά και σε μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης που ενδεχομένως προκύψει, είναι ένα θέμα 
που απασχολεί τόσο τις κατά τόπους εθνικές πετρελαϊκές αρχές, ευρωπαϊκές και μη, αλλά 
και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ασχολούνται με την εφαρμογή της Οδηγίας 
2013/30/ΕΕ, καθώς στην τελευταία δεν παρέχονται συγκεκριμένες μέθοδοι και εργαλεία, 
παρά μόνο γενικές κατευθυντήριες γραμμές. 

Ως προς αυτό, τονίστηκε η ανάγκη διαμόρφωσης μιας ενωσιακής μεθοδολογίας για τον 
υπολογισμό των ποσών που θα απαιτούνται από τις εθνικές αρχές που να σέβεται τις 
ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων, τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας και τον περίγυρο 
της εγκατάστασης, έτσι ώστε να παρέχεται επαρκής κάλυψη για ατυχήματα με 
διασυνοριακές επιπτώσεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη να επιτρέπεται 
επαρκής ευελιξία όσον αφορά στη μορφή των μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας. 

Υπογραμμίστηκε, δε, η ανάγκη για πιο εναρμονισμένους κανόνες όσον αφορά στην 
επαλήθευση ότι η μορφή και το ποσό της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής ασφάλειας 
θα είναι επαρκής για την κάλυψη πιθανών ζημιών και ότι οι οντότητες παροχής 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τη ζήτηση για κάλυψη, 
έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η υιοθέτηση παρόμοιων μέσων κατά αναλογικό τρόπο. 

Στο παρόν έγγραφο, θα γίνει απόπειρα συνοπτικής αποτύπωσης των διαφορετικών 
ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σε διάφορες δικαιοδοσίες, με στόχο να ανιχνευθούν οι 
καλές πρακτικές κρατών με μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων, αφού εξετασθεί το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα. 

Ελλάδα2 

Τα ζητήματα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, 
ρυθμίζονται από το Ν. 2289/1995. Αναφορικά με το ζήτημα της οικονομικής ικανότητας 
του αιτούντος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για την εκτέλεση εργασιών πετρελαίου 
που θα αναληφθούν, ο αιτών αξιολογείται από εντεταλμένη επιτροπή, η οποία 

 
1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0308_EL.html#title2 
2 Νόμος υπ’ αριθ. 2289/1995, ΦΕΚ 27/Α/8.2.1995, Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων 
και άλλες διατάξεις 

Για το συγκεκριμένο θέμα μάλιστα κατετέθη πρόταση ψηφίσματος1 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το 2016, σε μία απόπειρα βελτίωσης του πλαισίου που ετέθη με την 
Οδηγία 2013/30. Στο ψήφισμα αυτό εκφράστηκε ανησυχία για τη μη υιοθέτηση μέσων 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας στην ΕΕ για την κάλυψη των ζημιών που προκαλούνται 
από τα πιο δαπανηρά υπεράκτια ατυχήματα και σημειώθηκε παράλληλα η έλλειψη 
κανονιστικών απαιτήσεων για συγκεκριμένα επίπεδα κάλυψης σε πολλά κράτη μέλη. 
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αναλαμβάνει την αξιολόγηση της οικονομικής και της τεχνικής ικανότητάς του με βάση 
τους όρους που τίθενται στη διακήρυξη για την υποβολή προσφορών. 

Ιδιαίτερη αναφορά στα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση 
γίνεται από το Ν. 4409/20163, στο άρθρο 4 όπου αναφέρεται ότι: 

1. Οι αποφάσεις για τη χορήγηση ή τη μεταβίβαση αδειών κατά το Ν. 2289/1995, 
εκδίδονται αφού ληφθεί υπόψη η ικανότητα του αιτούντος την άδεια, καθώς 
πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο αυτής, 
σύμφωνα με τις συναφείς ρυθμίσεις του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου και 
ιδίως του παρόντος Νόμου. 

2. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής και της οικονομικής ικανότητας του αιτούντος 
την άδεια, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα εξής: 

α. Το επίπεδο διακινδύνευσης, οι κίνδυνοι και όποιες άλλες συναφείς 
πληροφορίες σχετίζονται με την εξεταζόμενη περιοχή αδειοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του κόστους της υποβάθμισης του 
θαλασσίου περιβάλλοντος σύμφωνα με την περίπτωση γ` της παρ. 1 του 
άρθρου 8 του Ν. 3983/2011 (Α` 144). 

β. Το συγκεκριμένο στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι υπεράκτιες εργασίες 
υδρογονανθράκων. 

γ. Οι χρηματοοικονομικές δυνατότητες που διαθέτει ο αιτών, 
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρηματοοικονομικής ασφάλειας, 
προκειμένου να καλύπτει τις ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν από τις εν 
λόγω υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων (συμπεριλαμβανομένης της 
ευθύνης για ενδεχόμενες οικονομικές ζημίες), σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

δ. Οι διαθέσιμες πληροφορίες σε ζητήματα ασφάλειας και περιβάλλοντος που 
αφορούν στον αιτούντα, περιλαμβανομένων όσων αφορούν σε σοβαρά 
ατυχήματα, εφόσον ενδείκνυται για τις εργασίες για τις οποίες ζητήθηκε η 
χορήγηση άδειας. 

Πριν από τη χορήγηση ή τη μεταβίβαση άδειας υπεράκτιων εργασιών 
υδρογονανθράκων, η Αδειοδοτούσα Αρχή διαβουλεύεται, εφόσον ενδείκνυται, με 
την Αρμόδια Αρχή. 

3.  

α. Η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια, μόνον εφόσον θεωρήσει επαρκείς τις 
αποδείξεις ότι ο αιτών έχει λάβει ή θα λάβει κατάλληλη πρόνοια, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, προκειμένου να καλυφθούν ευθύνες που ενδέχεται να 
προκύψουν από τις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων τις οποίες εκτελεί. 

 
3 Νόμος υπ' αριθμ. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136/28.07.2016) Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες 
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του 
Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις. 
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Η πρόνοια αυτή πρέπει να έχει ληφθεί κατά την έναρξη των υπεράκτιων 
εργασιών υδρογονανθράκων. Οι αιτούντες οφείλουν να αποδείξουν 
προσηκόντως τις τεχνικές και οικονομικές τους ικανότητες, καθώς και να 
παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την περιοχή που καλύπτεται 
από την άδεια και το συγκεκριμένο στάδιο υπεράκτιων εργασιών 
υδρογονανθράκων. 

β. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο πρόνοιες αξιολογούνται προκειμένου να 
διαπιστωθεί, εάν ο αιτών διαθέτει επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους για 
την άμεση έναρξη και την απρόσκοπτη συνέχιση όλων των δράσεων που είναι 
αναγκαίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης και της συνακόλουθης αποκατάστασης. 

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας μπορούν να εισάγονται ρυθμίσεις προς διευκόλυνση της ανάπτυξης 
και χρήσης βιώσιμων χρηματοοικονομικών εργαλείων και άλλων 
διευθετήσεων, που συμβάλλουν στην απόδειξή της, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
χρηματοοικονομικής ικανότητας των αιτούντων άδεια. 

δ. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας μπορεί να ρυθμίζονται τα θέματα για την ταχεία και αποτελεσματική 
εκδίκαση των αγωγών αποζημίωσης προς αποκατάσταση ζημιών λόγω 
παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένων και 
αποζημιώσεων για διασυνοριακά περιστατικά. 

ε. Οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να διατηρούν επαρκή ικανότητα, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις οικονομικές υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από 
ευθύνες τους στο πλαίσιο υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων. 

Περαιτέρω, ως προς το ζήτημα της χρηματοοικονομικής ασφάλειας, ο ελληνικός 
πετρελαϊκός νόμος 2289/1995 στο άρθρο 12.Α.5. προβλέπει τη δυνατότητα του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας να επιβάλει την κατάθεση εγγύησης, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται από τον Υπουργό μετά από εισήγηση της ΕΔΕΥ ή εναλλακτικά ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο σε διεθνή οίκο κατά παντός κινδύνου. 

Ανάλογες ρυθμίσεις συναντούμε στην πρότυπη σύμβαση μίσθωσης που χρησιμοποιείται 
από την ΕΔΕΥ. Συγκεκριμένα, στις νεότερες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί έχει 
συμπεριληφθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, όρος για την σύναψη ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου που να καλύπτει τα ακόλουθα: 

«(1) Ο Μισθωτής οφείλει να συνομολογεί και να διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστική σύμβαση 
για τις Εργασίες Πετρελαίου, για εκείνα τα ποσά και έναντι εκείνων των κινδύνων, που 
ασφαλίζονται κατά συνήθεια ή με σύνεση στη διεθνή πετρελαϊκή βιομηχανία, η οποία 
ασφαλιστική σύμβαση θα καλύπτει:  
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α. κάθε απώλεια ή ζημία στο σύνολο των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των 
λοιπών περιουσιακών στοιχείων για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιούνται 
στις Εργασίες Πετρελαίου,  

β. κάθε αιφνίδια και προκληθείσα εξαιτίας ατυχήματος ρύπανση που προκλήθηκε 
κατά την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου και για την οποία ο Μισθωτής ή ο 
Εκμισθωτής μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι,  

γ. απώλεια ή ζημία περιουσίας, σωματική βλάβη ή θάνατος τρίτου προσώπου που 
προκαλείται κατά την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου για την οποία μπορεί 
να ευθύνονται ο Μισθωτής ή ο Εκμισθωτής, ή για την οποία μπορεί ο Μισθωτής 
να ευθύνεται να αποζημιώσει τον Εκμισθωτή,  

δ. τις δαπάνες για την απομάκρυνση ερειπίων και για τις εργασίες καθαρισμού 
κατόπιν ατυχήματος κατά την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου, και  

ε. (ε) την ευθύνη του Μισθωτή για κάθε σωματική βλάβη των εργαζομένων του 
που απασχολούνται στις Εργασίες Πετρελαίου…» 

Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι στο άρθρο 7 του Ν. 4409/2016 «Ευθύνη για 
περιβαλλοντικές ζημίες» αναφέρεται ρητά ότι: «Με την επιφύλαξη του υφιστάμενου 
πεδίου εφαρμογής των ευθυνών σχετικά με την πρόληψη και την αποκατάσταση 
περιβαλλοντικής ζημίας σύμφωνα με το Π.δ. 148/2009 (Α’ 190), σε κάθε περίπτωση, ο 
κάτοχος άδειας είναι οικονομικά υπεύθυνος για την πρόληψη και αποκατάσταση των 
περιβαλλοντικών ζημιών όπως αυτές ορίζονται στο Π.δ. 148/2009, που προκαλούνται από 
υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων, οι οποίες πραγματοποιούνται από τον κάτοχο 
άδειας ή το διαχειριστή ή για λογαριασμό τους». 

Συνάγεται, λοιπόν, ότι οι προβλέψεις αναφορικά με την Χρηματοοικονομική Ασφάλεια  
που βρίσκουμε και στο ΠΔ 148/20094 εφαρμόζονται και στις υπεράκτιες εργασίες 
υδρογονανθράκων. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 14 του συγκεκριμένου ΠΔ γίνεται ρητή 
μνεία στη χρήση χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ιδιωτικής ασφάλισης καθώς και άλλων 
μορφών χρηματοοικονομικών εγγυήσεων), μέσω των κατάλληλων οικονομικών και 
χρηματοπιστωτικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών μηχανισμών 
σε περίπτωση αφερεγγυότητας προκειμένου να καλυφθεί η ευθύνη των φορέων 
εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση αυτή ο φορέας εκμετάλλευσης μεριμνά, ώστε στους 
όρους ασφάλισης και άλλων μορφών χρηματοοικονομικών εγγυήσεων, να διασφαλίζεται 
με ένα εύλογο κόστος και με λογικές προϋποθέσεις, η κατά το δυνατόν πληρέστερη 
κάλυψη της αποκατάστασης των πιθανολογούμενων περιβαλλοντικών ζημιών. 

Με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΝ, Ανάπτυξης και άλλου τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, 
προσδιορίζεται επακριβώς για κάθε μία ή για κάθε κατηγορία από τις ανωτέρω 
δραστηριότητες, το χρονοδιάγραμμα της ανωτέρω υποχρεωτικής υπαγωγής τους στα εν 
λόγω συστήματα, λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση της Επιτροπής Ε.Κ. που προβλέπεται 

 
4 Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 148/2009 (ΦΕΚ Α 190/29.9.2009)  Περιβαλλοντική ευθύνη για την 
πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει. 
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στο άρθρο 14 (παρ.2) της οδηγίας 2004/35/ΕΚ, καθώς και την ικανότητα της οικονομικής 
αγοράς για τη διάθεση ολοκληρωμένης και οικονομικά εφικτής προσφοράς της σχετικής 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας. 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ως αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, προσδιορίζει το ποσό της χρηματοοικονομικής ασφάλειας. Ο προσδιορισμός 
αυτός σε καμιά περίπτωση δεν προσδιορίζει και την ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης 
που καθορίζεται στο παρόν διάταγμα, και γίνεται με κύριο κριτήριο την έκταση, το είδος 
και τη διάσταση της ζημίας που μπορεί να προκαλέσει η εν λόγω δραστηριότητα. Η 
μέθοδος για τον προσδιορισμό του ανωτέρω ποσού, καθορίζεται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πρέπει να 
βασίζεται σε τεχνικά κριτήρια που εγγυώνται μια ομοιογενή εκτίμηση των σεναρίων των 
κινδύνων και των αντίστοιχων δαπανών αποκατάστασης και να διασφαλίζει μια 
ομοιόμορφη οριοθέτηση της απαραίτητης ασφαλιστικής κάλυψης για κάθε 
δραστηριότητα. 

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, ο 
φορέας εκμετάλλευσης επιβαρύνεται με τις δαπάνες των δράσεων πρόληψης και 
αποκατάστασης που αναλαμβάνονται σύμφωνα με το ΠΔ 148/2009, ενώ η αρμόδια αρχή 
ανακτά από τον φορέα εκμετάλλευσης που προκάλεσε την περιβαλλοντική ζημία ή την 
άμεση απειλή τέτοιας ζημίας, μέσω ασφαλιστικής κάλυψης ή άλλων χρηματοοικονομικών 
εγγυήσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ΠΔ 148/2009, τις δαπάνες με τις οποίες 
αυτή επιβαρύνθηκε για την ανάληψη δράσεων πρόληψης ή αποκατάστασης, κατ’ 
εφαρμογή του παρόντος διατάγματος. 

Ο ακριβής καθορισμός των δαπανών αυτών γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΝ 
και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του ΣΥΓΑΠΕΖ και γνώμη της ΕΑΠΕΖ 
ή με απόφαση των Υπουργών ΠΕΝ και Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση 
του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 

Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενεργεί με δική του πρωτοβουλία, κατόπιν 
όμως συνεννόησης και συνεργασίας με την αρμόδια αρχή, προς αντιμετώπιση 
περιβαλλοντικής ζημίας ή άμεσης απειλής τέτοιας ζημίας και λάβει στο σύνολο τους ή 
μερικώς, τα αναγκαία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος μέτρα 
πρόληψης ή αποκατάστασης, δικαιούται να αναζητήσει από τον φορέα εκμετάλλευσης 
που προκάλεσε την περιβαλλοντική ζημία ή την άμεση απειλή τέτοιας ζημίας, τις δαπάνες 
που κατέβαλε για τη λήψη των ανωτέρω μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα περί αδικαιολόγητου πλουτισμού (άρθρα 904 επ.) ή διοίκησης αλλοτρίων (άρθρα 
730 επ.), εφαρμοζόμενων εν προκειμένω αναλογικώς. Η ανωτέρω αξίωση παραγράφεται 
μετά από μια πενταετία αφότου ολοκληρώθηκαν τα αναγκαία μέτρα πρόληψης ή 
αποκατάστασης και εντοπίσθηκε ο φορέας εκμετάλλευσης. 

Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι για την προκληθείσα περιβαλλοντική 
ζημία ή την άμεση απειλή τέτοιας ζημίας ευθύνονται πλείονες φορείς εκμετάλλευσης, για 
τον καταλογισμό και την αναζήτηση των δαπανών πρόληψης (άρθρο 12 ΠΔ 148/2009) ή 
αποκατάστασης εφαρμόζονται αναλογικώς τα άρθρα 926 και 927 του Αστικού Κώδικα. Η 
αναγωγική απαίτηση ενός φορέα εκμετάλλευσης έναντι άλλου συνυπεύθυνου φορέα 
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εκμετάλλευσης, βάσει του άρθρου 927 του Αστικού Κώδικα, παραγράφεται μετά από μια 
πενταετία αφότου ο πρώτος κατέβαλε στην αρμόδια αρχή τις γενόμενες από αυτήν 
δαπάνες και έλαβε γνώση του προσώπου του συνυπεύθυνου φορέα εκμετάλλευσης` σε 
κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την τελευταία γνώση, η αναγωγική αυτή απαίτηση 
παραγράφεται μετά την πάροδο 20 ετών από την καταβολή των δαπανών στην αρμόδια 
αρχή. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που ένας φορέας εκμετάλλευσης προέβη 
ο ίδιος στα αναγκαία προληπτικά μέτρα ή μέτρα αποκατάστασης, ενώ υφίστανται και 
άλλος ή άλλοι συνυπεύθυνοι φορείς εκμετάλλευσης, και αναζητεί τις δαπάνες για τα εν 
λόγω μέτρα από τον άλλο ή τους άλλους συνυπεύθυνους φορείς εκμετάλλευσης. 

Ηνωμένο Βασίλειο5 

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ασφάλεια των υπεράκτιων εγκαταστάσεων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και το ζήτημα την χρηματοοικονομικής ασφάλειας, ρυθμίζεται 
από ένα σύνολο νομοθετημάτων6. Σε γενικές γραμμές, η χρηματοοικονομική επάρκεια 
του αιτούντος άδεια για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων ελέγχεται από 
παραπάνω από έναν φορέα με σημαντικότερους τους ακόλουθους: 

• από το Oil & Gas Authority που ελέγχει την οικονομική κατάσταση των αιτούντων 
κατά το στάδιο της υποβολής προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη και τη διενέργεια 
εργασιών που προβλέπονται στο εκάστοτε πετρελαϊκό πρόγραμμα (πχ. 
γεωτρήσεων) & 

• από το Department for Business, Energy and Industrial Strategy’s Offshore 
Petroleum Regulator for Environment and Decommissioning (OPRED), που ελέγχει 
την οικονομική ικανότητα των αιτούντων υπό το πρίσμα της αποξήλωσης των 
εγκαταστάσεων που θα απαιτηθεί μελλοντικά και έχει ένα σημαντικά υψηλό 
κόστος. 

Επί του παρόντος, θα αναλυθεί κυρίως η προσέγγιση του Oil & Gas Authority, η 
αξιολόγηση του οποίου εδράζεται σε δύο άξονες: 

• στην οικονομική βιωσιμότητα (financial viability), που αναφέρεται στην 
φερεγγυότητα του αιτούντος και παρέχει τη βεβαιότητα ότι ο αιτών είναι και θα 
παραμείνει φερέγγυος στο μέλλον και αξιολογείται με τη σειρά της μέσω 
τεσσάρων κριτηρίων [1. Demonstratable track record (αξιολογούνται οικονομικά 
στοιχεία σε βάθος 5ετίας), 2. Current Financial Analysis, 3. Capital Structure & 4. 
Newly incorporated Applicants] και  

• στην οικονομική ικανότητα (financial capacity) του αιτούντος, που αναφέρεται 
στην ικανότητα του να ανταποκρίνεται σε όλες τις γνωστές και αναμενόμενες 
οικονομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών του κατατεθειμένου 
προγράμματος πετρελαϊκών εργασιών και αξιολογείται με τη σειρά της μέσω δύο 
κριτηρίων (1. Net Worth & 2. Cash Flow Forecasts). 

 
5 Oil & Gas Authority, Financial Guidance, 8 August 2018 
6 Petroleum Act 1998, as amended by the infrastructure Act 2015, MER UK Strategy, Energy Act 2016  
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Βασικός στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι ο αιτών θα διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια 
για να φέρει εις πέρας το πρόγραμμα που αναλαμβάνει αλλά και να ανταποκριθεί σε 
καταστάσεις τις οποίες μπορεί να μην είναι σε θέση να προβλέψει.  

Σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί να επικαλεστεί ως απόδειξη για την 
χρηματοοικονομική του επάρκεια κάποιον τρίτο εγγυητή, τότε η οικονομική επάρκεια του 
εγγυητή ελέγχεται ως αν ήταν ο ίδιος ο αιτών. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο 
εγγυητής λάβει την έγκριση της αρχής ο αιτών δεν ελέγχεται ως προς την οικονομική του 
ικανότητα (financial capacity) αλλά μόνο ως προς την οικονομική του βιωσιμότητα 
(financial viability). Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ένας εγγυητής έγκριση της 
αρμόδιας αρχής, αποτελεί η ρητή αναγνώριση από πλευράς του όλων των υποχρεώσεων 
που αναλαμβάνει να καλύψει με την πράξη (Deed of Guarantee) που υπογράφεται μεταξύ 
αυτού και του αιτούντος (η ύπαρξη της οποίας επίσης αποτελεί προαπαιτούμενο). Το Oil 
& Gas Authority, έχει δημοσιευμένα πρότυπα για τις συγκεκριμένες εγγυητικές πράξεις, 
τα οποία είναι δεσμευτικά για τους αιτούντες και δεν μπορούν να τροποποιούνται χωρίς 
προηγούμενη έγκριση του. Εγγυητής, θα μπορούσε να είναι τόσο φυσικό όσο και νομικό 
πρόσωπο.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε περίπτωση που ο εγγυητής δεν έχει την έδρα του στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή η από την πλευρά του εγγύηση, αποτελεί η 
κατάθεση γνωμοδότησης δικηγορικής εταιρείας, αναφορικά με το ζήτημα της 
δικαιοδοσίας εφαρμογής της εγγυητικής πράξης και συγκεκριμένα αναφορικά με τη 
δυνατότητα επιβολής των όρων της στη χώρα που εδρεύει ο εγγυητής. Οι αιτούντες 
μπορούν να επικαλεστούν και άλλα ευέλικτα μέσα χρηματοδότησης του προγράμματός 
τους που αξιολογούνται κατά περίπτωση.  

Εκτός από τα ως άνω νομοθετήματα, στο Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζεται επίσης η 
Οδηγία 2013/30/ΕΕ, που σε μεγάλο βαθμό επηρεάστηκε από το Safety Case, του 
Ηνωμένου Βασιλείου και με τη σειρά της παρέχει γενικές κατευθύνσεις για την 
αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής ικανότητας των αιτούντων άδεια. Περαιτέρω, τα 
κράτη της Βόρειας Θάλασσας, υιοθέτησαν το 1995 και τη Συνθήκη για την προστασία του 
θαλασσίου περιβάλλοντος του Βόρειο – ανατολικού Ατλαντικού (OSPAR Convention)7. 
Σύμφωνα με την τελευταία, η υποχρέωση για τον καθαρισμό της θάλασσας κατόπιν 
ατυχήματος επιβαρύνει τον ρυπαίνοντα. 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι διαχειριστές 
πετρελαϊκών πεδίων, έχουν δημιουργήσει τον οργανισμό OPOL (στον οποίον θα 
αναφερθούμε παρακάτω), που έχει ως βασικό σκοπό την κάλυψη του κόστους που θα 
προκύψει σε συνέχεια ατυχήματος από πετρέλαιο μέχρι το ποσό των 250.000.000 USD 
(ανά περιστατικό). 

 
7 International Law on Liability and Compensation in the Offshore Oil & Gas Industry Erik ter Brake Vice 
President Houlder Americas, Houston TX 77042, USA Journal of Shipping and Ocean Engineering 6 (2016) 
185-190 doi 10.17265/2159-5879/2016.03.007 



32 

Offshore Pollution Liability Agreement (OPOL)8 

Ο οργανισμός OPOL9 είναι μία ένωση της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Λειτουργεί ως 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και διαχειρίζεται ένα εθελοντικό σχήμα αυστηρής 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας που χρησιμοποιείται κατόπιν ατυχήματος κατά τις 
υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων. Ο OPOL ξεκίνησε από το Ηνωμένο Βασίλειο 
(όπου και ετέθη σε ισχύ την 1η Μαΐου 1975) σαν μία συμφωνία μεταξύ του Ηνωμένου 
Βασιλείου και των πετρελαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στο υπεράκτιο χώρο 
της δικαιοδοσίας του. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συμμετοχή μίας πετρελαϊκής εταιρείας στον OPOL αποτελεί 
προϋπόθεση για την εξασφάλιση άδειας έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 
από το κράτος10. Ο OPOL αυτή τη στιγμή αριθμεί 122 μέλη και καλύπτει τις υπεράκτιες 
εγκαταστάσεις στη δικαιοδοσία του κάθε κράτους που συμμετέχει στη συμφωνία. Ο OPOL  
παρέχει έναν εξωδικαστικό μηχανισμό διακανονισμού των αξιώσεων για αποζημίωση 
που προκύπτουν κατόπιν ατυχήματος. Περαιτέρω, εξασφαλίζει ότι τα απαραίτητα 
κεφάλαια θα είναι διαθέσιμα όταν απαιτηθούν, καθώς τα μέλη του OPOL υποχρεούνται 
να αποδεικνύουν την οικονομική τους ικανότητα. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ενός 
μέλους και αδυναμίας του να καλύψει το κόστος αποζημιώσεων κατόπιν ατυχήματος, 
τότε τα υπόλοιπα μέλη αναλαμβάνουν να καλύψουν το κόστος κατ’ αναλογία του 
αριθμού των υπεράκτιων εγκαταστάσεων που θα διαθέτουν κατά τη χρονική στιγμή 
επέλευσης του ατυχήματος. 

Βασικό στοιχείο του OPOL είναι ότι κάθε μέλος του ρητά συμφωνεί να εξασφαλίσει και 
να διατηρήσει την απαιτούμενη χρηματοοικονομική ικανότητα να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις που αναλαμβάνει αναφορικά με τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις στις οποίες 
είναι διαχειριστής. 

Ο διαχειριστής μπορεί να αποδείξει την χρηματοοικονομική του ικανότητα με διάφορους 
τρόπους: 1. ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 2. εγγύηση (από εγγυητή που αποδέχεται ο OPOL), 
3. αυτασφάλιση (παρέχοντας στον οργανισμό  πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει 
ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας. Στη περίπτωση αυτή 
απαιτείται και κάποια δήλωση αναγνώρισης της δέσμευσης. 

Δανία11 

Στη Δανία όλοι οι κάτοχοι άδειας θα πρέπει να αποδείξουν την οικονομική και τεχνική 
τους δυνατότητα να ανταποκριθούν στο έργο που αναλαμβάνουν. Η αρμόδια αρχή της 
Δανίας διενεργεί έλεγχο για την διακρίβωση της οικονομικής κατάστασης καθενός από 

 
8 Civil Liability and Financial Security for Offshore Oil and Gas Activities Hardcover – 20 Oct. 2016 by Edited 
by Michael Faure (Author). 
9 http://www.opol.org.uk/  
10 https://oilandgasuk.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/Mandatory-Financial-Requirements-for-Oil-
Industry-Operations-in-the-UKCS.pdf  
11 Guidelines on security and insurances for companies holding an exploration and production licenses 
pursuant to the provisions of the Danish Subsoil Act., 26.06.2018 

http://www.opol.org.uk/
https://oilandgasuk.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/Mandatory-Financial-Requirements-for-Oil-Industry-Operations-in-the-UKCS.pdf
https://oilandgasuk.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/Mandatory-Financial-Requirements-for-Oil-Industry-Operations-in-the-UKCS.pdf
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τους κατόχους άδειας. Η οικονομική τους κατάσταση θα πρέπει να είναι επαρκής για τις 
εργασίες που πρόκειται να αναλάβουν και θα πρέπει να περιλαμβάνονται κεφάλαια για 
την άμεση εφαρμογή και αδιάκοπη συνέχιση όλων των απαιτούμενων μέτρων για την 
αντιμετώπιση μίας κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την επακόλουθη αποκατάσταση, 
συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης της εγκατάστασης μετά την ολοκλήρωση της 
παραγωγής. 

Πριν από την έναρξη μίας νέας φάσης εργασιών και πριν από την αποδοχή προγράμματος 
εξερεύνησης και διάνοιξης γεώτρησης ή πλάνου εργασιών παραγωγής, αλλά και πριν από 
την υλοποίηση προγράμματος αποξήλωσης εγκατάστασης, ο κάτοχος άδειας θα πρέπει 
να αποδείξει πως διαθέτει τους απαραίτητους χρηματοοικονομικούς πόρους για τις 
αναλαμβανόμενες εργασίες. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι υποχρεώσεις 
του μπορούν να καλυφθούν με τα κεφάλαια της εταιρείας, τα έσοδα και τις ασφάλειες 
που έχουν παράσχει για λογαριασμό του Δανέζικου Κράτους. Ένα μεγάλο μέρος, λοιπόν, 
της χρηματοοικονομικής επάρκειας του κατόχου άδειας αποδεικνύεται από τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχει συνάψει αλλά και τις χρηματικές εγγυήσεις που έχουν 
παρασχεθεί  για λογαριασμό του δανέζικου κράτους. 

Οποιαδήποτε στιγμή ο υπουργός Ενέργειας της Δανίας, μπορεί να αιτηθεί όπως ο κάτοχος 
άδειας του αποδείξει ότι διαθέτει την χρηματοοικονομική επάρκεια που απαιτείται για 
τις εργασίες που έχει αναλάβει. Αν, δε, η παραχώρηση δεν αφορά έναν μόνο κάτοχο 
άδειας αλλά πρόκειται για κοινοπραξία, και σε περίπτωση που ένας από τους 
συμμισθωτές αποτύχει να αποδείξει την χρηματοοικονομική του επάρκεια, τότε οι 
υπόλοιποι συμμισθωτές θα πρέπει να αποδείξουν ότι καλύπτουν και το δικό του ποσοστό 
εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 

Οι εταιρείες στις οποίες χορηγούνται άδειες έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων στην Βόρεια Θάλασσα, θα πρέπει να παρέχουν στο δανέζικο κράτος 
χρηματικές εγγυήσεις12 υπέρ του (του δανέζικου κράτους) για όλες τις δημοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου υποχρεώσεις και για όλες τις χρηματικές υποχρεώσεις όπως 
αναφέρονται στην οικεία νομοθεσία13, αλλά και για όλες τις μελλοντικές υποχρεώσεις 
που δύναται να προκύψουν από μελλοντικούς κανονισμούς. Οι κάτοχοι άδειας, θα πρέπει 
ακόμη να παρέχουν μία Εγγυητική Επιστολή της Μητρικής τους εταιρείας. 

Κατ’ εξαίρεση μόνο, μπορεί να εξετασθεί η παροχή εναλλακτικής εγγύησης και αυτή θα 
αξιολογείται κατά περίπτωση. Συνήθως, εναλλακτικοί τρόποι εγγυήσεων γίνονται 
αποδεκτοί σε φάσεις της σύμβασης όπου δεν υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι και συνήθως 
οι φάσεις αυτές είναι οι αρχικές, όπου δεν υπάρχει ερευνητική γεώτρηση ή παραγωγή. 
Κατόπιν αξιολόγησης, είναι δυνατόν να κριθεί ότι δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 
κατά τη διάρκεια των αρχικών φάσεων της σύμβασης, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει 
σημαντικός κίνδυνος για πρόκληση ρύπανσης σαν αποτέλεσμα γεώτρησης, παραγωγής ή 
αποξήλωσης. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατόν κατόπιν ενημέρωσης 30 ημέρες νωρίτερα, 
η δανέζικη αρχή να ζητήσει την αλλαγή ή συμπλήρωση της εγγύησης. 

 
12 Model Licence, art. 32 & Subsoil Act, section24f 
13 Subsoil Act, section 35 
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Η εγγύηση της μητρικής εταιρείας στη Δανία, δεν έχει ορισμένη χρονική διάρκεια και για 
το λόγο αυτό συνήθως δεν είναι δυνατόν να επιστραφεί στον κάτοχο της άδειας, με το 
σκεπτικό, ότι πιθανές αξιώσεις για αποζημίωση ενδέχεται να εγερθούν πολλά χρόνια 
αργότερα. Μόνον κατόπιν ειδικού αιτήματος και ειδικής σύμφωνης γνώμης της δανέζικης 
υπηρεσίας ενέργειας (Danish Energy Agency) είναι δυνατή η επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής. Σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που ακολουθούνται, ακόμη και μετά το 
πέρας των εργασιών, συνήθως η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής δεν γίνεται 
αποδεκτή αν από την εγγύηση καλύπτονται γεωτρήσεις, ανεξαρτήτως αν αυτές έχουν 
σφραγιστεί και εγκαταλειφθεί, γεγονός που επίσης απαντάται ως πρακτική στο Ην. 
Βασίλειο και τη Νορβηγία. Συνήθως το αίτημα για επιστροφή της εγγυητικής γίνεται 
αποδεκτό, μόνον εφόσον κατατεθεί μία νέα εγγυητική επιστολή που να καλύπτει του 
πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους.  

Εναλλακτικές μορφές εγγυήσεων που γίνονται αποδεκτές κατόπιν αξιολόγησης από τη 
δανέζικη υπηρεσία ενέργειας περιλαμβάνουν τις τραπεζικές εγγυητικές επιστολές και 
τους δεσμευμένους λογαριασμούς (Escrow accounts) 

Για να γίνουν αποδεκτές οι ως άνω εγγυήσεις, θα πρέπει οι τράπεζες ή τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που επικαλούνται να είναι αναγνωρισμένα και να έχουν 
κατάταξη «upper medium grade» ή καλύτερα να ανταποκρίνονται στην αξιολόγηση A3 
(Moody’s), A- (S&P), A- (Fitch) ή σε αντίστοιχη κατάταξη άλλου διεθνώς αναγνωρισμένου 
οίκου αξιολόγησης. Για να αξιολογηθεί η περίπτωση κατάθεσης εναλλακτικών 
εγγυήσεων, η αρμόδια δανέζικη αρχή σε συνεργασία με τη βιομηχανία προβαίνει σε έναν 
κατά προσέγγιση υπολογισμό του κόστους που μπορεί να προκύψει κατόπιν ατυχήματος 
το οποίο βασίζεται στο χειρότερο σενάριο. 

Αυστραλία14 

Τα βασικότερα νομοθετήματα στην Αυστραλία που ρυθμίζουν το ζήτημα της 
χρηματοοικονομικής ικανότητας των εταιρειών να ανταποκριθούν σε περίπτωση 
ατυχήματος αλλά και για την εκτέλεση του συμβατικού τους προγράμματος εν γένει είναι 
το «Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act» του 2006, η τελευταία 
τροποποίηση του οποίου δημοσιεύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2019 αλλά και το 
«Environment Protection and Biodiversity Conservation Act» του 1999. Κομβικό σημείο 
για τη διαμόρφωση της οικείας νομοθεσίας αποτέλεσε το ατύχημα στην θάλασσα του 
Τιμόρ, (στο πεδίο Montara) που συνέβη τον Αύγουστο του 2009 και κατά το οποίο η 
διαρροή πετρελαίου συνεχίστηκε έως το Νοέμβριο του ίδιου έτους. Η εξεταστική 
επιτροπή που συγκροτήθηκε συνεπεία του ατυχήματος, στην 96η πρότασή της ανέφερε 
ότι η υποχρέωση των εμπλεκόμενων σε ένα ατύχημα εταιρειών να ανταποκριθούν στο 
σύνολο του κόστους παρακολούθησης και αποκατάστασης θα πρέπει να αποτελεί 
προϋπόθεση έγκρισης των αδειών, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, και ότι κατάλληλα 
μέτρα όπως για παράδειγμα συμβάσεις ασφάλισης ή άλλα παρεμφερή μέτρα θα πρέπει 
να υπάρχουν ώστε να διασφαλίζεται η χρηματοοικονομική ικανότητά τους. 

 
14 NOPSEMA Guideline N-04730-GL1381 Financial Assurance for Petroleum Titles, Rev 7, June 2019 
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Βασική, λοιπόν, αρχή και στο νομοθετικό πλαίσιο της Αυστραλίας, είναι πριν την έγκριση 
του Περιβαλλοντικού Σχεδίου (που πρέπει να συνοδεύει κάθε πετρελαϊκή εργασία που 
πραγματοποιείται) να έχει αποδειχθεί από τους κατόχους άδειας, ότι έχουν την 
απαραίτητη χρηματοοικονομική επάρκεια για την κάλυψη του κόστους και των 
οικονομικών υποχρεώσεων που δύναται να προκύψουν από τις πετρελαϊκές εργασίες 
αυτές καθ’ εαυτές ή από κάθε άλλη εργασία που σχετίζεται με αυτές. Η αρμόδια για τον 
έλεγχο αρχή της Αυστραλίας (National Offshore Petroleum Safety and Environmental 
Management Authority - NOPSEMA) υποχρεούται να απορρίψει κάθε νέο περιβαλλοντικό 
σχέδιο ή την τροποποίηση κάποιου παλαιότερου, όταν από την αξιολόγησή του, δεν 
προκύπτει συμμόρφωση του κατόχου άδειας με τις διατάξεις περί χρηματοοικονομικής 
ασφάλειας15. 

Υπό το πρίσμα, λοιπόν, των διατυπώσεων της οικείας νομοθεσίας οι κάτοχοι άδεια θα 
πρέπει να υπολογίσουν το σύνολο των κατά το δυνατόν μέγιστων ποσών κόστους, εξόδων 
και οικονομικών υποχρεώσεων που δύναται να προκύψουν από ένα συμβάν σχετιζόμενο 
με τις εργασίες πετρελαίου, ώστε να καθοριστεί το ύψος της χρηματοοικονομικής 
εγγύησης που θα απαιτηθεί. Δεδομένου, δε, ότι στην πλειοψηφία τους τα ατυχήματα στις 
υπεράκτιες πετρελαϊκές εργασίες, έχουν ως αποτέλεσμα τη διαρροή πετρελαίου και την 
πρόκληση σημαντικής ρύπανσης στο περιβάλλον, στο ως άνω αναφερθέν κονδύλι, θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν οι δαπάνες τρίτων που σχετίζονται με την άμεσα απόκριση 
σε ένα ατύχημα, τις εργασίες καθαρισμού, αποκατάστασης του περιβάλλοντος και 
παρακολούθησης κατόπιν του ατυχήματος. 

Ο κάτοχος άδειας θα πρέπει να αποδείξει την ύπαρξη επαρκών χρηματοοικονομικών 
πόρων μέσω μίας ανεξάρτητης, πιστοποιημένης και επικυρωμένης από τη NOPSEMA 
μεθόδου υπολογισμού του κόστους αυτού. Για το σκοπό αυτό κάθε κάτοχος άδειας, 
οφείλει αρχίζοντας τη διαδικασία υπολογισμού του κόστους, και εφόσον αυτή δεν έχει 
στο παρελθόν αξιολογηθεί και εγκριθεί από τη NOPSEMA, να καταθέσει προς συζήτηση 
τη νέα μέθοδο που προτίθεται να ακολουθήσει, εν συνεχεία, δε, να θέσει υπό αξιολόγηση 
τη μέθοδο του και σε κάποιον τρίτο ανεξάρτητο φορέα επικύρωσης. Εφόσον η μέθοδος 
υπολογισμού ανώτατου κόστους χρηματοοικονομικής επάρκειας που απαιτείται 
επικυρωθεί, σειρά έχουν τα μέσα εξασφάλισης της. 

Οι τρόποι με τους οποίους οι κάτοχοι άδειας θα εξασφαλίσουν την χρηματοοικονομική 
τους επάρκεια για το ποσό, που θα έχει καθοριστεί ως άνω, ποικίλουν, μπορούν, δε, να 
εφαρμοστούν σωρευτικά έως την κάλυψη του αιτούμενου ποσού και είναι οι ακόλουθοι: 
σύμβαση ασφάλισης, αυτασφάλιση, ομόλογο, κατάθεση ποσού ως χρηματική εγγύηση σε 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, άλλου είδους εγγυήσεις, εγγυητική επιστολή 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, υποθήκη. 

Τα όσα έχουν περιγραφεί παραπάνω υπογραμμίζονται και από την αρχή ο «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» που ισχύει και στην περιβαλλοντική νομοθεσία της Αυστραλίας, βάσει της 
οποίας ο κάτοχος της άδειας, από τις πετρελαϊκές εργασίες του οποίου προκαλείται 
περιβαλλοντική ρύπανση, υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 

 
15 Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006, art. 571 “Financial assurance—petroleum 
titles” 
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την αντιμετώπιση της ρύπανσης και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος 
(συμπεριλαμβανομένης και της παρακολούθησης της όλης διαδικασίας αποκατάστασης). 
Δυνάμει, δε, των σχετικών διατάξεων καλύπτεται και η περίπτωση που ο κάτοχος άδειας 
δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και που η NOPSEMA και οι 
συναρμόδιοι δημόσιοι φορείς καλούνται να λάβουν τις απαραίτητες ενέργειες. Και σε 
αυτή την περίπτωση τα έξοδα για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και της 
αποκατάστασης αναζητούνται από τον κάτοχο της άδειας. 

Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι πράγματι η χρηματοοικονομική επάρκεια του 
κατόχου άδειας θα του εξασφαλίσει τα απαιτούμενα διαθέσιμα ποσά σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. Δεν απαιτείται τα ως άνω ποσά να είναι διαθέσιμα καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του έργου, αλλά σε κάθε περίπτωση κατά το χρονικό διάστημα που 
εκτελούνται εργασίες που από τη φύση τους μπορούν να οδηγήσουν στον κίνδυνο, τον 
οποίον ο κάτοχος άδειας έχει ασφαλίσει. 

Η εξασφάλιση της χρηματοοικονομικής επάρκειας θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά από 
τον κάτοχο άδειας και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει διαδικασία αναθεώρησης και 
ελέγχου της. Σε κάθε περίπτωση η NOPSEMA στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της μπορεί 
να διενεργεί επιθεωρήσεις κατά τις οποίες να ελέγχεται τόσο η χρηματοοικονομική 
επάρκεια του κατόχου άδεια όσο και η εγκυρότητα των όσων έθεσε υπόψη της κατά τα 
διάφορα στάδια αξιολόγησης και επικύρωσης που προηγήθηκαν. 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το «Oil Pollution Act of 1990 (OPA)» ενεργοποιήθηκε 
για να προωθήσει, μέτρα για την πρόληψη των πετρελαιοκηλίδων και παρείχε μία πιο 
ισχυρή ομοσπονδιακή αντιμετώπιση τους. Ο εν λόγω οργανισμός αύξησε την 
χρηματοοικονομική ευθύνη των ρυπαινόντων [οι οποίοι στο νομοθέτημα 
χαρακτηρίζονται Υπεύθυνα Μέρη - Responsible Parties (RPs)] για τέτοιες 
πετρελαιοκηλίδες και προέβλεψε αποζημίωση σε όσους επιβαρύνθηκαν με δαπάνες για 
τον καθαρισμό τους, αλλά και με άλλες ζημίες συνεπεία αυτών. Περαιτέρω, το «Clean 
Water Act» παρέχει τη δυνατότητα για επιβολή υψηλότερου προστίμου, σε περίπτωση 
βαριάς αμέλειας που οδηγεί σε διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα16. Γενικά τα υπεύθυνα 

 
16 U.S.C. sec 1321(b)(7) Civil penalty action. 
(A)Discharge, generally.— Any person who is the owner, operator, or person in charge of any vessel, onshore 
facility, or offshore facility from which oil or a hazardous substance is discharged in violation of paragraph 
(3), shall be subject to a civil penalty in an amount up to $25,000 per day of violation or an amount up to 
$1,000 per barrel of oil or unit of reportable quantity of hazardous substances discharged. 
(B)Failure to remove or comply.— Any person described in subparagraph (A) who, without sufficient cause— 
(i)fails to properly carry out removal of the discharge under an order of the President pursuant to subsection 
(c); or 
(ii)fails to comply with an order pursuant to subsection (e)(1)(B); 
shall be subject to a civil penalty in an amount up to $25,000 per day of violation or an amount up to 3 times 
the costs incurred by the Oil Spill Liability Trust Fund as a result of such failure. 
(C)Failure to comply with regulation.— Any person who fails or refuses to comply with any regulation issued 
under subsection (j) shall be subject to a civil penalty in an amount up to $25,000 per day of violation. 
(D)Gross negligence.— In any case in which a violation of paragraph (3) was the result of gross negligence or 
willful misconduct of a person described in subparagraph (A), the person shall be subject to a civil penalty of 
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μέρη είναι υπόχρεα χωρίς περιορισμό (ανώτατο όριο) όταν η διαρροή είναι αποτέλεσμα 
βαριάς αμέλειας ή δόλου ή παραβίασης των κανονισμών λειτουργίας, ασφάλειας και 
κατασκευής [OPA 1004 (33 U.S.C. § 2704)]. 

Το 1986 το Κογκρέσο ίδρυσε εντός του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων 
Πολιτειών το  Ταμείο για την κάλυψη της ευθύνης από πετρελαιοκηλίδα, στο οποίο για 
πρώτη φορά κατατέθηκαν χρήματα από το Κογκρέσο και ενεργοποιήθηκε η λειτουργία 
του το 1989 μετά από το ατύχημα της εταιρείας Exxon (Valdez). Το ταμείο αυτό, έχει 
ζωτικό ρόλο για την εφαρμογή του ΟΡΑ, καθώς καλύπτει το ομοσπονδιακό κόστος για τον 
καθαρισμό μίας πετρελαιοκηλίδας όταν υπάρξει κάποια διαρροή και αποζημιώνει τα 
τρίτα μέρη που ζημιώνονται, όταν το υπεύθυνο μέρος είτε δεν καλύπτει τα συγκεκριμένα 
κόστη, είτε δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί. Για κάθε μεμονωμένο περιστατικό διαρροής, 
το Ταμείο είναι εξουσιοδοτημένο να πληρώσει αποζημιώσεις έως του ποσού του 1 δις 
USD. Όταν ισχύουν ανώτατα όρια ευθύνης βάσει του OPA, τα υπεύθυνα μέρη για 
υπεράκτιες εγκαταστάσεις θα είναι υπεύθυνα για όλα τα έξοδα απομάκρυνσης της 
πετρελαιοκηλίδας, καθώς και για ποσό που δύναται να φτάσει έως και τα 133,65 εκ. USD 
για ζημιές εξαιτίας αυτής. Το μόνο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα ζημίες που είναι 
γνωστό ότι υπερέβησαν το ως άνω ποσό είναι αυτό που συνέβη στον Κόλπο του Μεξικό. 
Εξαιτίας αυτού, προτάθηκε η αύξηση του ως άνω ορίου. 

Από την μελέτη των ως άνω γίνεται αντιληπτό ότι είναι σημαντικό να αξιοποιούνται όλα 
τα εργαλεία που το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο παρέχει στις αρμόδιες εθνικές αρχές. 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις χρηματικές εγγυήσεις, στα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
και στις λοιπές μεθόδους εξασφάλισης που χρησιμοποιούνται, οι οποίες πρέπει να 
ελέγχονται σχολαστικά από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, επιβεβαιώνοντας αρχικά τη 
φερεγγυότητα των εγγυητών, αλλά και τη δυνατότητα διάθεσης των απαιτούμενων 
κονδυλίων κατά το χρόνο που αυτά θα καταστούν αναγκαία. 

Τέλος, η ανάπτυξη σαφών διαδικασιών αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής επάρκειας 
των εταιρειών που πρόκειται να συνάψουν σύμβαση για την έρευνα και εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων και ο τακτικός επανέλεγχος της επάρκειας αυτής και κατά τη διάρκεια 
ισχύος των συμβάσεων ακόμη και μέσω επιθεωρήσεων θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα των αρμόδιων εθνικών αρχών. 

 

 
not less than $100,000, and not more than $3,000 per barrel of oil or unit of reportable quantity of hazardous 
substance discharged. 
(E)Jurisdiction.— An action to impose a civil penalty under this paragraph may be brought in the district court 
of the United States for the district in which the defendant is located, resides, or is doing business, and such 
court shall have jurisdiction to assess such penalty. 
(F)Limitation.— A person is not liable for a civil penalty under this paragraph for a discharge if the person has 
been assessed a civil penalty under paragraph (6) for the discharge. 
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Απαιτήσεις εσωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

Κατερίνα Κωστάκη, Μαρία Ματζάκου, Νίκος Μπάρκας 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (ΕΔΕΥ ΑΕ) ασκεί τα 
καθήκοντα της Αρμόδιας Αρχής σύμφωνα με το Ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια 
στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.Δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
136), για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος της 
παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παραπάνω νόμου, που θα ρυθμίζει οριστικά το θέμα 
της Αρμόδιας Αρχής. 

Από το 2018 που η ΕΔΕΥ ασκεί πλήρως το ρυθμιστικό της ρόλο, έχει εκδώσει μια σειρά 
κατευθυντήριων οδηγιών που θέτουν το πλαίσιο λειτουργίας όλων των εταιριών που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σκοπός τους είναι να καθοδηγήσουν τους διαχειριστές 
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ως προς τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές 
απορρέουν από το σχετικό Νόμο, με στόχο πιο ασφαλείς λειτουργικά εγκαταστάσεις και 
μείωση της πιθανότητας εκδήλωσης ατυχημάτων. Τον Απρίλιο του 2020 η ΕΔΕΥ 
δημοσίευσε την πλέον πρόσφατη οδηγία, η οποία αφορά την κατάρτιση των εσωτερικών 
σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης από τους διαχειριστές των υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 Παρ. 1(ζ) του N. 4409/2016, η Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων (ΕΜΚ) 
που κατατίθεται από τους διαχειριστές ή τους ιδιοκτήτες Μη Παραγωγικών 
Εγκαταστάσεων πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή του εσωτερικού σχεδίου 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης. Το κατευθυντήριο 
έγγραφο της ΕΔΕΥ δίνει τις βασικές απαιτήσεις ενός εσωτερικού σχεδίου για μία 
υπεράκτια εγκατάσταση υδρογονανθράκων. Μέσα από την περιγραφή του εσωτερικού 
σχεδίου έκτακτης ανάγκης πρέπει να αποδεικνύεται ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
αυτές, το περιεχόμενο κάθε σχεδίου θα καθορίζεται και θα αξιολογείται ανάλογα με τις 
ιδιαίτερες συνθήκες κάθε εγκατάστασης. 

Οργανωτική Δομή 

Όσον αφορά στην Οργανωτική δομή του Εσωτερικού Σχεδίου, είναι σημαντικό να 
περιγράφονται οι οργανωτικές ρυθμίσεις αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
μέσω των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των μελών της ομάδας του. Για κάθε βασικό ρόλο, 
πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνεται και αντικαταστάτης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
επί 24ώρου βάσεως κάλυψη των καθηκόντων του ρόλου. Πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε 
να μην έχουν ανατεθεί στο ίδιο άτομο πολλαπλές αρμοδιότητες που δεν μπορούν να 
ασκηθούν ταυτόχρονα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Στις πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται και πληροφορίες για κατάλληλες 
χερσαίες εγκαταστάσεις όπου μπορεί να συγκαλείται η ομάδα αντιμετώπισης έκτακτης 
ανάγκης του διαχειριστή προκειμένου να χειριστεί την κατάσταση. Οι εγκαταστάσεις 
πρέπει να είναι κατάλληλες και για χρήση από την εθνική ομάδα διαχείρισης υπεράκτιων 
κρίσεων εάν κριθεί απαραίτητο. Η αίθουσα επιχειρησιακού συντονισμού πρέπει να είναι 
κατάλληλη για τη φιλοξενία τουλάχιστον 15 ατόμων και να περιλαμβάνει ικανό αριθμό 
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τηλεφωνικών συνδέσεων, επαρκείς υποδοχές ρεύματος, επιτοίχιους πίνακες, φορητούς 
υπολογιστές, οθόνες ή προβολείς, γραφική ύλη, δυνατότητες γραμματειακής 
υποστήριξης, καθώς και συστήματα που εγγυώνται την απρόσκοπτη συνέχιση των 
εργασιών στην αίθουσα επιχειρησιακού συντονισμού. 

Σχέδια και Διαδικασίες 

Η επισκόπηση του εσωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
πρέπει να αποδεικνύει ότι απεικονίζει τις απειλές οι οποίες εντοπίζονται στην 
εγκατάσταση και κατά τη λειτουργία της. Το σχέδιο αντιμετώπισης των μεγάλων κινδύνων 
πρέπει να βασίζεται σε σενάρια και να απεικονίζει τα σοβαρά ατυχήματα, όπως αυτά 
έχουν αναγνωρισθεί κατά την προαναφερόμενη αξιολόγηση. Είναι σκόπιμο δε να 
περιλαμβάνει τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται για τον έλεγχο κάθε πιθανού σεναρίου 
ατυχήματος και τον περιορισμό των συνεπειών του. Ο εξοπλισμός και οι πόροι οι οποίοι 
είναι διαθέσιμοι για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης πρέπει να 
περιγράφονται αναλυτικά. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι συνεπής με τον κατάλογο 
εξοπλισμού αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 του N. 
4409/2016, καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα μπορούν να είναι 
διαθέσιμοι. Ο κατάλογος του διαθέσιμου εξοπλισμού αντιμετώπισης της θαλάσσιας 
ρύπανσης θα πρέπει να καλύπτει την απόκριση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με τις 
ενέργειες. Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες ιδιοκτησίας, τοποθεσίες 
αποθήκευσης, ρυθμίσεις μεταφοράς στο σημείο εγκατάστασης, τρόπο λειτουργίας, 
εκτιμώμενο χρόνο μεταφοράς και εγκατάστασης και μέτρα για την εξασφάλιση της 
διατήρησης του εξοπλισμού και των διαδικασιών απόκρισης σε λειτουργική κατάσταση. 

Εάν το σχέδιο βασίζεται στην υποστήριξη από εξωτερικούς φορείς ή συνεργάτες, θα 
πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο συντονίζεται η συνεισφορά τους. Στους 
φορείς αυτούς μπορεί να συγκαταλέγονται θαλάσσιες και αεροπορικές υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης, καθώς και άλλοι διαχειριστές και ιδιοκτήτες οι οποίοι βρίσκονται στην 
περιοχή. 

Πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζονται διάφορα επίπεδα 
αντιμετώπισης (tier levels) και η κλιμάκωσή τους. Όταν οι ενέργειες αντιμετώπισης 
μεταβιβάζονται από ένα άτομο σε άλλο, πρέπει να περιγράφεται ο μηχανισμός και η 
διαχείριση αυτής της μεταβίβασης π.χ. όταν μια απόκριση βαθμίδας 1 (συμβάν που 
μπορεί να αντιμετωπίσει εξ' ολοκλήρου ο διαχειριστής) ενός χειριστή της εγκατάστασης 
μεταφέρεται ή κλιμακώνεται σε απόκριση βαθμίδας 2/3 του διαχειριστή της γεώτρησης 
(συμβάν που απαιτεί το συντονισμό περισσότερων φορέων διάθεσης τεχνικών μέσων, 
εξοπλισμού και προσωπικού, μέχρι και ενεργοποίηση σε εθνική κλίμακα). 

Τέλος, είναι απαραίτητη η περιγραφή του πώς συνδέεται το εσωτερικό σχέδιο με το 
υφιστάμενο εξωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης όσον αφορά στην 
ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών, στην παροχή κατάλληλων πληροφοριών και στη 
διασφάλιση του συντονισμού σε όλα τα επίπεδα. 
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Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης 

Όσον αφορά στις διαδικασίες εκκένωσης, πρέπει να υπάρχουν αρκετά κατάλληλα 
σωστικά μέσα για άμεση και αποτελεσματική χρήση σε κρίσιμες καταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της διάσωσης των ατόμων που βρίσκονται στη θάλασσα και της 
εκκένωσης όλων των επιβατών απευθείας στη θάλασσα. Ο εξοπλισμός διάσωσης πρέπει 
να περιλαμβάνει τα απαραίτητα ώστε να επιτρέπει την επιβίωση για αρκετό χρονικό 
διάστημα και να έχει τοποθετηθεί στην εγκατάσταση κατά τρόπο ώστε η ελεγχόμενη 
εκκένωση όλων των ατόμων επί του σκάφους να μπορεί να πραγματοποιηθεί 
αποτελεσματικά. 

Όταν η απελευθέρωση τοξικών αερίων αποτελεί πιθανό σενάριο έκτακτης ανάγκης, θα 
πρέπει να γίνεται εκτίμηση της διασποράς τοξικού νέφους μέσω κατάλληλων μεθόδων 
μοντελοποίησης. Η μοντελοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει παράγοντες 
σχετιζόμενους με τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν τη διασπορά και θα πρέπει να 
προσδιορίζει την έκταση των περιοχών που μπορεί να πληγούν, συμπεριλαμβανομένων 
και των κατοικημένων περιοχών στην ξηρά. Θα πρέπει επίσης να παρουσιάζονται 
διαθέσιμα μοντέλα που δουλεύουν σε πραγματικό χρόνο (real-time) τα οποία που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της κατεύθυνσης και της εξέλιξης του 
τοξικού νέφους και να παρουσιάζονται λεπτομέρειες για τη διαθεσιμότητα των 
κατάλληλων μονάδων παρακολούθησης. 

Σε περίπτωση δημιουργίας πετρελαιοκηλίδας, πρέπει να γίνονται εκτιμήσεις για τη 
διασπορά της πετρελαιοκηλίδας μέσω κατάλληλων μεθόδων μοντελοποίησης. Η 
μοντελοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει παράγοντες που σχετίζονται με τις καιρικές 
συνθήκες καθώς και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη ρύπανση, και θα πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση των περιοχών που ενδέχεται να πληγούν, 
συμπεριλαμβανομένων των ακτών. Το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες παραμέτρους στην περιοχή. Αυτές μπορεί να σχετίζονται με τα θαλάσσια 
πτηνά, τα κητοειδή και την αλιεία (τόποι αναπαραγωγής και ωοτοκίας κ.λπ.). και τον 
εντοπισμό όλων των προστατευόμενων περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν σε 
περίπτωση διαφυγής πετρελαίου στη θάλασσα.  

Η μετακίνηση οποιασδήποτε ορατής ρύπανσης πρέπει να παρακολουθείται, να 
προσδιορίζονται πηγές κατάλληλης δορυφορικής απεικόνισης, να αναφέρεται πώς θα 
επιτυγχάνεται η προσομοίωση της εξέλιξης της πετρελαιοκηλίδας σε πραγματικό χρόνο 
και από ποιόν θα πραγματοποιείται. Τα αεροσκάφη επιτήρησης, που κατά 
περίπτωση μπορεί να είναι διαθέσιμα για την από αέρος παρακολούθηση της 
πετρελαιοκηλίδας, θα πρέπει να διαθέτουν ασύρματο VHF, δυνατότητα λήψης ψηφιακών 
φωτογραφιών και βίντεο, δορυφορικό τηλέφωνο, κατάλληλο εξοπλισμό πλοήγησης, 
συμπεριλαμβανομένου Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS) καθώς και 
εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Πρέπει να καθορίζεται η μέθοδος 
ποσοτικοποίησης πετρελαίου που θα καταλήγει στη θάλασσα. 
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Για την αντιμετώπιση της πετρελαιοκηλίδας, πρέπει να γίνεται επιβεβαίωση της 
διαθεσιμότητας επαρκούς εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των υλικών για τον 
περιορισμό και την ανάκτηση, τα σκάφη υποστήριξης), συμπεριλαμβανομένης της 
εκτίμησης του χρόνου που απαιτείται για την εφαρμογή του. Πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνονται λεπτομέρειες των καιρικών συνθηκών υπό τις οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα και πληροφορίες για τη 
διαχείριση των αποβλήτων. 

Πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με τις διατάξεις κάλυψης 
(capping devices) που θεωρούνται κατάλληλες για χρήση. Χρειάζεται επιβεβαίωση ότι η 
καταλληλότητα της διάταξης έχει αξιολογηθεί πλήρως και είναι συμβατή με την υποδομή 
της γεώτρησης και έχει πιστοποιηθεί για τις αναμενόμενες πιέσεις των φρεατίων και 
απαιτείται εκτίμηση του χρόνου ο οποίος απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
της σφράγισης από την ημέρα που αποφασίζεται η χρήση της μεθόδου μέχρι την ημέρα 
που το φρεάτιο έχει καλυφθεί με επιτυχία. 

Όσο αφορά την ανόρυξη γεώτρησης εκτόνωσης, πρέπει να έχει προηγηθεί εντοπισμός 
κατάλληλων τοποθεσιών για ανόρυξη γεώτρησης εκτόνωσης και να δίνονται 
λεπτομέρειες σχετικά με τις κινητές μονάδες MODU που είναι διαθέσιμες στην ευρύτερη 
περιοχή και την καταλληλότητα τους. Απαραίτητη είναι η εκτίμηση του χρόνου ο οποίος 
απαιτείται για την ολοκλήρωση της γεώτρησης εκτόνωσης από την ημέρα κατά την οποία 
αποφασίζεται η ανόρυξη μέχρι την ημέρα καταστολής της γεώτρησης. Στον ως άνω 
υπολογισμό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το διάστημα που είναι απαραίτητο για την 
αξιολόγηση από την Αρμόδια Αρχή της κοινοποίησης εργασιών γεώτρησης (εκτόνωσης εν 
προκειμένω). 

Όσον αφορά στη χρήση χημικών διασκορπιστικών πρέπει να γίνεται επιβεβαίωση της 
διαθεσιμότητας κατάλληλων ποσοτήτων, εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την 
εφαρμογή των διασκορπιστικών, απόδειξη ότι τα επιλεγμένα διασκορπιστικά ανήκουν 
στον κατάλογο των εγκεκριμένων μέσων διασποράς από το Ελληνικό Δημόσιο, και 
επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας κατάλληλων σκαφών ή αεροσκαφών για τη χρήση των 
διασκορπιστικών. 

Επιμόρφωση και Ασκήσεις 

Όσον αφορά στον αριθμό ασκήσεων έκτακτης ανάγκης, αυτές πρέπει να 
πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης  
καταστάσεων  έκτακτης  ανάγκης πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς τις απαιτήσεις 
ασκήσεων για την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδας, όπως προγραμματισμένες ασκήσεις 
βασισμένες σε σενάρια  μεγάλου  ατυχήματος. Ο εξοπλισμός ανάκτησης πετρελαίου 
πρέπει να δοκιμάζεται και να χρησιμοποιείται στο πεδίο κάθε χρόνο. Οι αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Ακτοφυλακής και της  ΕΔΕΥ, πρέπει να λαμβάνουν 
γνώση του χρονοδιαγράμματος και του περιεχομένου των προγραμματισμένων 
ασκήσεων, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν ή να συμμετέχουν σε αυτές. 
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Ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά 

Οι κάτοχοι αδείας εκμετάλλευσης πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στην Αδειοδοτούσα 
Αρχή σχετικά με την επαρκή οικονομική ικανότητα τους για υπεράκτιες δραστηριότητες 
πετρελαίου και φυσικού αερίου που αναλαμβάνουν. Τα μέσα εκτίμησης του ύψους των  
υποχρεώσεων θα πρέπει να βασίζονται στο χειρότερο σενάριο και μπορεί να 
υπολογίζονται σύμφωνα με αποδεκτές μεθοδολογίες στην Ευρώπη ή διεθνώς. 
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Δομές λασποηφαιστείων στην Ανατολική Μεσόγειο: Χωρική κατανομή και γεωλογική 
πληροφορία από την μελέτη δειγμάτων 

Αναστάσιος Νικήτας, Αλέξανδρος Παπαδόπουλος 

Εισαγωγή  

Η Ανατολική Μεσόγειος θεωρείται μία ανεξερεύνητη περιοχή σχετικά με την έρευνα για 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο, γεγονός που οφείλεται στην απουσία γεωτρήσεων μεγάλου 
βάθους. Συνεπώς, είναι άγνωστη η στρωματογραφία των βαθιών γεωλογικών στρωμάτων 
και το δυναμικό αυτών όσον αφορά στην παραγωγή υδρογονανθράκων. Εξαίρεση, 
αποτελεί η περιοχή ρηχών υδάτων της Αιγύπτου (δέλτα του Νείλου) και σε έναν βαθμό η 
θαλάσσια περιοχή της νότιας Κύπρου στην οποία αναπτύσσεται σχετική έρευνα κατά τα 
τελευταία χρόνια από διάφορες πολυεθνικές πετρελαϊκές εταιρίες. 

Είναι γεγονός ότι, πέρα από την μελέτη των πρόσφατα προσκτηθέντων σεισμικών 
γραμμών από την εταιρία PGS (2012), οι μόνες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους 
βαθιά θαμμένους γεωλογικούς σχηματισμούς της Ανατολικής Μεσογείου προέρχονται 
από την μελέτη δειγμάτων λασποηφαιστείων. Τα λασποηφαίστεια αποτελούν υβώματα 
στον πυθμένα της θάλασσας, ποικίλου μεγέθους και σχήματος και αποτελούνται από 
ιζηματογενές υλικό προερχόμενο από γεωλογικά στρώματα τα οποία βρίσκονται 
θαμμένα σε μεγάλο βάθος. Τα ιζήματα αυτά, αποτελούνται κατά κανόνα από μια κύρια 
μάζα, γκρίζου χρώματος, με μέγεθος κόκκων ιλύος και αργίλου, η οποία φιλοξενεί 
υπογωνιώδεις και μερικώς συνεκτικούς κλάστες μεγέθους λίγων εκατοστών (Cita et al., 
1981). Ο τύπος των ιζημάτων αυτών ονομάζεται «mud breccia», ένας όρος που στα 
ελληνικά θα μπορούσε να αποδοθεί ως ‘’λασπολατυποπαγές’’. Ο όρος αυτός δηλώνει ότι 
το υλικό αυτό δεν έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τους φυσιολογικούς μηχανισμούς 
ιζηματογένεσης, αλλά αποτελείται από παλαιότερες αποθέσεις, οι οποίες κινήθηκαν 
ανοδικά και κατόπιν αναμείχθηκαν και συσσωρεύτηκαν στον πυθμένα της θάλασσας. 
Έτσι, μια ολοκληρωμένη μελέτη των εν λόγω ιζημάτων από όλη την έκταση της Ανατολικής 
Μεσογείου, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ σημαντικά συμπεράσματα όσον αφορά 
στην στρωματογραφία, τεκτονική και πετρελαϊκή γεωλογία ενός μεγάλου όγκου της 
θαλάσσιας αυτής περιοχής. 

Μηχανισμός γένεσης των λασποηφαιστείων 

Ο λόγος για τον οποίο υλικό από βαθιά στρώματα μεταναστεύει κάποιες εκατοντάδες ή 
χιλιάδες μέτρα μακριά, ακολουθώντας ανοδική πορεία προς τον πυθμένα της θάλασσας, 
συνδέεται με την ανάπτυξη συμπιεστικών δυνάμεων στην περιοχή και την προσπάθεια 
των ιζηματογενών στρωμάτων για αποφόρτιση από αυτές τις δυνάμεις. Υπάρχουν τρεις 
κύριοι μηχανισμοί που μπορούν συνδυαστικά ή/και κατά μόνας να προκαλέσουν τη 
συμπίεση των γεωλογικών στρωμάτων και τη σύγχρονη δημιουργία λασποηφαιστείων: 
(α) ανάπτυξη (κυρίως συμπιεστικών) τεκτονικών δυνάμεων, (β) ανάπτυξη μεγάλης 
λιθοστατικής πίεσης, λόγω ταχείας ιζηματογένεσης και συσσώρευσης μεγάλου πάχους 
ιζημάτων και (γ) παραγωγή και συσσώρευση μεγάλου όγκου υδρογονανθράκων ή/και 
άλλων διαγενετικών ρευστών (Dimitrov, 2002). Στην περίπτωση της Ανατολικής 
Μεσογείου, η ανάπτυξη των λασποηφαιστείων δείχνει να οφείλεται κυρίως στο σενάριο 
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(α) και συγκεκριμένα στην συμπίεση που δημιουργείται λόγω της σύγκλισης και 
υποβύθισης της αφρικανικής πλάκας κάτω από την Ευρασιατική-Αιγιακή (Limonov et al., 
1996). Το σενάριο αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των 
δομών λασποηφαιστείων παρατηρούνται κατά μήκος ενός τόξου (Μεσογειακή Ράχη) που 
θεωρείται ότι ταυτίζεται χωρικά με την ζώνη υποβύθισης (Δ. Κεφαλονιά–Δ. 
Πελοπόννησος–Δ. Κρήτη–Ν. Κρήτη–ΝΔ Καστελόριζο–Αν. Κύπρος–Δ. Κύπρος) και συνεπώς 
είναι η περιοχή στην οποία παρατηρείται το συμπιεστικό καθεστώς. Όσον αφορά στο 
σενάριο (β), αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις διαθέσιμες σεισμικές εικόνες, αλλά και τις 
διαθέσιμες (μικρού βάθους) γεωτρήσεις, στις οποίες τα στρώματα του Πλειο-
Τεταρτογενούς εμφανίζονται μόλις ~100 μ. (Emeis et al., 1996) και συνεπώς δεν φαίνεται 
να αποτελούν φορτίο, ικανό να προκαλέσει αυξημένη λιθοστατική πίεση. Ομοίως, το 
σενάριο (γ) δεν επιβεβαιώνεται καθώς οι μεγάλες συγκεντρώσεις ρευστών θα ήταν 
δυνατόν να προκαλέσουν μόνο τοπικές εκδηλώσεις λασποηφαιστείων και όχι 
γενικευμένη ανάπτυξη τέτοιων δομών κατά μήκος ενός ευκρινούς τόξου όπως συμβαίνει 
στην Ανατολική Μεσόγειο.  

Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα, αποτελούν τα πεδία λασποηφαιστείων που βρίσκονται 
στην θαλάσσια περιοχή του δέλτα του Νείλου (κώνος του Νείλου), τα οποία και είναι 
γενετικά ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς βρίσκονται 
εκτός της ζώνης σύγκλισης των λιθοσφαιρικών πλακών. Η δημιουργία αυτών των δομών 
φαίνεται να ακολουθούν το σενάριο (β) καθώς θεωρείται ότι ο μηχανισμός που προκαλεί 
την συμπίεση των βαθιών γεωλογικών στρωμάτων είναι η ταχεία συσσώρευση μεγάλου 
φορτίου κυρίως Πλειο-Τεταρτογενών αλλά και παλαιότερων ιζημάτων, λόγω της 
συνεχούς και έντονης δράσης του Νείλου (Loncke et al., 2004). 

Ιστορικά στοιχεία, προηγούμενες και παρούσα μελέτη 

Η πρώτη καταγραφή λασποηφαιστείου στην Μεσόγειο έλαβε χώρα το 1978 με την 
ανακάλυψη της δομής ‘’Prometheus’’ στον δυτικό τομέα της Μεσογειακή Ράχης, στην 
θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου (Cita et al., 1981). Έκτοτε, η 
Μεσογειακή ράχη τράβηξε το ενδιαφέρον των ερευνητών ως ένας χώρος με προοπτικές 
για την ανακάλυψη νέων λασποηφαιστείων και άλλων γεωλογικών δομών που 
συνδέονται με την ανάπτυξη συμπιεστικού καθεστώτος. Έτσι, κατά την διάρκεια των 
προηγούμενων δεκαετιών έχουν εκπονηθεί πολλές μελέτες σχετικά με την χωρική 
κατανομή (Rabaute & Chamot‐Rooke, 2007; Mascle et al., 2014 κ.α.), τα ιζηματολογικά και 
γεωχημικά χαρακτηριστικά (Cita et al., 1981; Emeis et al., 1996; Silva et al., 1996; Schulz et 
al. 1997; Kopf et al., 2000; Panagiotopoulos et al., 2020 κ.α.) και την πιθανή σχέση των 
λασποηφαιστείων με διαφυγές αερίων και την ανάπτυξη υδριτών μεθανίου (Aloisi et al., 
2000; Perissoratis et al., 2011 κ.α.). 

Οι μελέτες αυτές αποκάλυψαν πολλά από τα χαρακτηριστικά των βαθιών γεωλογικών 
στρωμάτων της Μεσογείου μέσω της μελέτης των ιζημάτων ‘’mud breccia’’. Μάλιστα, σε 
μια περίπτωση, η μελέτη ενός μεγάλου όγκου δειγμάτων λασποηφαιστείων από τη δυτική 
Μεσογειακή Ράχη οδήγησε στην κατασκευή μιας σχεδόν πλήρους στρωματογραφικής 
στήλης, αναγνωρίζοντας πετρώματα ανάμεσα στις γεωλογικές ηλικίες Κρητιδικού-Αν. 
Μειοκαίνου (Akhmanov et al., 2003). Όμως, όπως συμβαίνει και στις περισσότερες 
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μελέτες, πέραν της λιθολογικής περιγραφής και του καθορισμού της ηλικίας των 
πετρωμάτων, δεν δόθηκε έμφαση στην εξαγωγή πληροφοριών σχετικά με την πετρελαϊκή 
γεωλογία της περιοχής και τον καθορισμό ενός πιθανού πετρελαϊκού συστήματος. 

Οι Rabaute & Chamot-Rooke (2007) αξιοποιώντας τα δεδομένα του προέκυψαν από 
σόναρ πλευρικής σάρωσης πυθμένα από προηγούμενη έρευνα (επιστημονική καμπάνια 
MEDEE - 1995) και άλλα δεδομένα, εκπόνησαν μια λεπτομερή μελέτη σχετικά με τη 
χωρική κατανομή των λασποηφαιστείων στην δυτική Μεσογειακή Ράχη. Η ανάλυση των 
δεδομένων οδήγησε στην χαρτογράφηση 215 (παλαιών και νέων ανακαλύψεων) 
λασποηφαιστείων, από τα οποία, το 96% των δομών βρίσκονται κοντά στο άνω όριο της 
Μεσογειακής Ράχης. Λαμβάνοντας υπόψιν τον μεγάλο αριθμό και την πυκνή κατανομή 
των λασποηφαιστείων που αποκάλυψε η έρευνα αυτή, θεωρείται πολύ πιθανό το 
ενδεχόμενο ύπαρξης αντίστοιχου δυναμικού για νέες ανακαλύψεις και στην υπόλοιπη 
Μεσογειακή Ράχη (π.χ. νότια και ανατολική Κρήτη), αν εκπονηθεί αντίστοιχη λεπτομερής 
έρευνα.  

Σε αυτό το κεφάλαιο, περιλαμβάνονται μια σειρά από μικρές αλλά περιεκτικές αναφορές 
για καθένα από τα γνωστά πεδία λασποηφαιστείων στην Ανατολική Μεσόγειο – κυρίως 
στην υπό καθεστώς συμπίεσης Μεσογειακή Ράχη. Για κάθε ξεχωριστό πεδίο έχει 
αναπτυχθεί ένα υποκεφάλαιο το οποίο περιλαμβάνει τις διαθέσιμες επιστημονικές 
πληροφορίες, όπως: 

• Τοποθεσία και ονομασία του πεδίου 

• Όνομα και ημερομηνία της επιστημονικής καμπάνιας κατά την οποία έλαβε χώρα 
η ανακάλυψη του πεδίου 

• Λιθολογία και ηλικία των ιζημάτων ‘’mud breccia’’ (κύριος όγκος υλικού και 
κλάστες) 

• Άλλες διαθέσιμες πληροφορίες 

Επίσης, στο παρόν κεφάλαιο περιέχονται χάρτες στους οποίους καταγράφονται τα 
γνωστά πεδία λασποηφαιστείων, όπως επίσης και  διάφορες  θαλάσσιες περιοχές νοτίως 
της Κρήτης στις οποίες νέες ανακαλύψεις πεδίων λασποηφαιστείων είναι πιθανές. Τα 
συμπεράσματα που αφορούν στις εν δυνάμει νέες ανακαλύψεις έχουν εξαχθεί από: (α) 
τη μελέτη των διαθέσιμων σεισμικών γραμμών (PGS-2012) κατά την οποία έχουν 
αναγνωριστεί σεισμικοί χαρακτήρες λασποηφαιστείων, πέραν των δομών που 
αναφέρονται στην μέχρι τώρα βιβλιογραφία και (β) την προσεκτική μελέτη της 
μορφολογίας του πυθμένα της θάλασσας από υψηλής ανάλυσης βαθυμετρικούς χάρτες 
της βάσης δεδομένων της ΕΔΕΥ. 

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν κεφάλαιο προέρχονται από ήδη 
υπάρχουσες επιστημονικές μελέτες, οι οποίες είναι δημοσιευμένες σε επιστημονικά 
περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων ή άλλες επιστημονικές εκδόσεις και η πρόσβαση τους 
είναι ελεύθερη στο κοινό. Τέλος, ο (κατά προσέγγιση) ορισμός και καταγραφή του βάθους 
διάφορων γεωλογικών οριζόντων (παράρτημα) αλλά και ο ορισμός διάφορων 
προτεινόμενων, εν δυνάμει νέων ανακαλύψεων λασποηφαιστείων (ενότητα ‘’Άλλες 
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περιοχές ενδιαφέροντος’’) οφείλεται στην υποκειμενική επιστημονική αντίληψη των 
γεωεπιστημόνων της ΕΔΕΥ. 

Κύρια πεδία λασποηφαιστείων στην Ανατολική Μεσόγειο 

Δομή Prometheus 

Το λασποηφαίστειο Prometheus βρίσκεται στην δυτική Μεσογειακή Ράχη, στην θαλάσσια 
περιοχή νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου. Η ανακάλυψη της δομής έλαβε χώρα το 1978, 
κατά την ερευνητική καμπάνια Eastward (ερευνητικό σκάφος Eastward). Η 
δειγματοληψία αποκάλυψε για πρώτη φορά την ύπαρξη δομής λασποηφαιστείου στη 
Μεσογειακή Ράχη μέσω της περιγραφής και ερμηνείας των ιζημάτων. Σε εκείνη την εποχή 
έγκειται και η ονομασία αυτού του υλικού σε ιζήματα τύπου ‘’mud breccia’’. Τα εν λόγω 
ιζήματα θεωρήθηκε ότι προέρχονται από πολύ βαθύτερα στρώματα, λόγω του 
περιεχομένου τους σε συναθροίσεις μικροπανίδας Αλβίου-Απτίου, που παρεμβάλλονταν 
ανάμεσα στα σύγχρονα Πλειο-Ολοκαινικά ημιπελαγικά ιζήματα (Cita et al., 1981). Ως αιτία 
του φαινομένου αυτού, προτάθηκε η ύπαρξη συμπιεστικού τεκτονικού καθεστώτος λόγω 
σύγκλισης της Αφρικανικής και Ευρασιατικής πλάκας. Η ανακάλυψη της δομής 
Prometheus ήταν η αφορμή για την ανάπτυξη πολλών επιστημονικών προγραμμάτων  σε 
όλη την Μεσογειακή Ράχη. Η δομή Prometheus, συνδυαστικά με τα υπόλοιπα 
λασποηφαίστεια που έχουν ανακαλυφθεί και μελετηθεί σε κοντινή απόσταση, μας έχουν 
δώσει πολλές πληροφορίες για την στρωματογραφία των βαθιά θαμμένων σχηματισμών 
της περιοχής. Η συνέχιση των ερευνών στο πεδίο της πετρελαϊκής γεωλογίας θα 
μπορούσε να προσφέρει μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη εικόνα των εν λόγω σχηματισμών. 

Δομές Novorossiysk, Aros, και ‘’Unnamed’’ 

Τα λασποηφαίστεια Novorossiysk, Aros, και ‘’Unnamed’’, βρίσκονται στην δυτική 
Μεσογειακή Ράχη, σε κοντινή απόσταση από το λασποηφαίστειο Prometheus και 
ανακαλύφθηκαν κατά το ερευνητικό πρόγραμμα UNESCO ‘’Training-through-Research’’ 
(TTR-4), το 1994 (ερευνητικό σκάφος Gelendzhik). Από τα ιζήματα ‘’mud breccia’’ των 
τριών λασποηφαιστείων, ελήφθησαν δείγματα και οι Akhmanov et al. (2003) κατάφεραν 
να περιγράψουν 97 ξεχωριστούς κλάστες όσον αφορά την λιθολογία τους και την 
περιεκτικότητά τους σε συναθροίσεις μικροπανίδας. Η μελέτη της λιθολογίας δείχνει ότι 
υπάρχουν κλάστες που αντιπροσωπεύουν και τις τρεις μεγάλες ιζηματογενείς ομάδες 
(πηλόλιθοι, ασβεστόλιθοι, ψαμμίτες/ιλυόλιθοι). Συγκεκριμένα, η ομάδα των 
ασβεστολίθων αποτελείται από: απολιθωματοφόρους μικρίτες, απολιθωματοφόρους 
βιομικρίτες με ολοκληρωτικά ανακρυσταλλωμένα τρημματοφόρα, κλαστικούς 
βιομικρίτες, βιοκαλκαρενίτες, πελσπαρίτες και καλσιλιθίτες. Η ομάδα των 
ψαμμιτών/ιλυολίθων περιλαμβάνει: υποχαλαζιτικούς αρενίτες, αρενίτες με 
συγκολλητικό υλικό ποικιλτικού ασβεστίτη, γκρίζους ιλυόλιθους και γκρίζους ιλυόλιθους 
με οργανικό υλικό. Η ομάδα των πηλόλιθων περιλαμβάνει: πηλόλιθους ανοιχτού γκρίζου 
χρώματος, ασβεστιτικούς πηλόλιθους, ασβεστιτικούς πηλίτες, σχιστοπηλούς, 
δολομιτιωμένους πηλόλιθους και αργιλίτες σκούρου γκρίζου χρώματος. Από την 
καταγραφή και ανάλυση της μικροπανίδας των κλαστών σε συνδυασμό με τη λιθολογική 
περιγραφή οι Akhmanov et al. (2003) κατάφεραν να σχεδιάσουν μια υποθετική, σχεδόν 
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πλήρη στρωματογραφική στήλη της περιοχής, στο εύρος ηλικιών Άπτιο-Μεσσήνιο. 
Περιληπτικά, στην στρωματογραφική στήλη περιλαμβάνονται: 

• Πηλίτες ηλικίας Απτίου-Αλβίου 

• Άνω Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι 

• Παλαιογενή κλαστικά πετρώματα 

• Μειοκαινικοί ασβεστόλιθοι και πηλόλιθοι διάφορων τύπων 

Άξονας Medriff 

Ο άξονας Medriff αποτελεί μια επιμήκη περιοχή στην δυτική Μεσογειακή Ράχη με 
προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Κατά την διάρκεια της επιστημονικής καμπάνιας Discovery D206 
(πρόγραμμα MEDRIFF), το έτος 1993/1994, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία στην 
περιοχή, συμπεριλαμβανομένου δύο υβωμάτων (Fusi et al., 1996). Παρατηρήθηκε, ότι και 
στους δύο πυρήνες που αντιστοιχούσαν στα εν λόγω υβώματα καταγράφηκε η ύπαρξη 
ιζημάτων ‘’mud breccia’’, τα οποία και αντιστοιχούσαν κυρίως στις ηλικίες Βουρδιγαλίου-
Λαγγίου (κάτω-μέσο Μειόκαινο) (Silva et al., 1996). Η έρευνα για τις συγκεκριμένες δομές 
δεν έχει προχωρήσει περαιτέρω. 

Δομή Médée-Hakuho 

Το λασποηφαίστειο Médée-Hakuho βρίσκεται στην θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της 
Κρήτης και βορειοδυτικά του πεδίου Pan di Zucchero. Η δομή ανακαλύφθηκε κατά την 
ερευνητική καμπάνια Médée, το 1995. Αργότερα, κατά την καμπάνια PENELOPE (2007), 
πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία της δομής. Τα αποτελέσματα της μελέτης των Kioka 
et al. (2015) δείχνουν ότι οι κλάστες των ιζημάτων ‘’mud breccia’’ αποτελούνται κυρίως
 από σχιστοπηλούς και πηλόλιθους, ενώ σε μικρότερο ποσοστό συμμετέχουν
 ασβεστόλιθοι, κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, καλκαρενίτες και αλκαλικοί βασάλτες. Κατά την
 ίδια  έρευνα,  οι  κλάστες  και  το  μη  συνεκτικό  λεπτόκοκκο  υλικό  των  ιζημάτων 
εξετάστηκαν για το περιεχόμενό τους σε ασβεστολιθικό ναννοπλαγκτόν, ενώ επιπλέον 
εφαρμόστηκαν  μέθοδοι  οργανικής  πετρογραφίας  (μέτρηση ανακλαστικότητας  του 
βιτρινίτη)  για  τον  καθορισμό  της  θερμικής  ωριμότητας  της  οργανικής  ύλης.  Τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι οι κλάστες χρονολογούνται στο εύρος άνω Ιουρασικό – 
κάτω  Κρητιδικό,  χωρίς  ίχνος  νεότερων  (Καινοζωικών)  ιζημάτων.  Το  μη  συνεκτικό 
υλικό περιέχει  ιζήματα των ίδιων ηλικιών,  στα οποία όμως συμμετέχει  και  νεότερο 
υλικό  (μέσο  Μειοκαινική  συνάθροιση  ναννοπανίδας).  Σχετικά  με  την  θερμική 
ωριμότητα,  οι  τιμές  ανακλαστικότητας  του  βιτρινίτη  κυμαίνονται  ανάμεσα  σε  0.5  - 
0.7%  για  το  μη  συνεκτικό  ίζημα  και  0.35%  -  1.29%  για  τους  κλάστες.  Συνεπώς 
αναγνωρίζονται ιζήματα: (α) θερμικώς ανώριμα, (β) θερμικώς ώριμα για την παραγωγή 
πετρελαίου και (γ) θερμικώς ώριμα για την παραγωγή φυσικού αερίου. Τέλος, αξίζει να
 σημειωθεί ότι το σχήμα της δομής Medee φαίνεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον 
καθώς  πρόκειται  για  μια  επιμήκη  συνέχεια  της  Μεσογειακής  Ράχης  μέσα  στο 
γεωτεκτονικό περιβάλλον του backstop. Αυτή η επιμήκης έξαρση των θαμμένων 
γεωλογικών στρωμάτων, πιθανόν οριοθετείται από ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης και 
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Πεδίο Pan di Zucchero 

Το πεδίο Pan di Zucchero βρίσκεται στην θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης, λίγα 
χιλιόμετρα εκτός της ελληνικής ΑΟΖ. Η ανακάλυψη του πεδίου έλαβε χώρα κατά το 
ερευνητικό πρόγραμμα BAN89 (ερευνητικό σκάφος Bannock), το έτος 1989. Το πεδίο 
αποτελείται από δύο κύριες δομές (Pan di Zucchero και SW Dome/Pan di Zucchero 2), 
γύρω από τις οποίες αναπτύσσονται και άλλες, μικρότερες σε μέγεθος, όπως οι δομές 
Oriana και Jessica (Camerlengi et al., 1992). Η κορυφή του λασποηφαιστείου Pan di 
Zucchero, θεωρείται το ρηχότερο σημείο της Μεσογειακής Ράχης με βάθος ~1200 μ. 
(Staffini et al., 1993). Κατά την ερευνητική καμπάνια, ελήφθησαν επτά (7) πυρήνες από 
τους οποίους μόνο ο ένας (δομή Pan di Zucchero) περιείχε ιζήματα ‘’mud breccia’’. Η 
μελέτη των ιζημάτων για το περιεχόμενό τους σε μικροπανίδα (πλαγκτονικά 
τρηματοφόρα) δείχνουν την ύπαρξη ιζημάτων στο εύρος ηλικιών Ηωκαίνου–κάτω 
Πλειοκαίνου, με την συνάθροιση του Ολιγοκαίνου να υπερισχύει των υπολοίπων (Staffini 
et al., 1993). Το πεδίο λασποηφαιστείων Pan di Zucchero θεωρείται ένα από το λιγότερο 
μελετημένα πεδία της Μεσογειακής Ράχης. Περεταίρω έρευνες θα μπορούσαν να 
ανακαλύψουν περισσότερες δομές, ενώ εκτενέστερη μελέτη των ιζημάτων μπορεί να 
οδηγήσει σε βαθύτερη και λεπτομερέστερη κατανόηση των θαμμένων γεωλογικών 
σχηματισμών στην περιοχή. 

Πεδία Olimpi και Prometheus 2 

Τα πεδία λασποηφαιστείων Olimpi και Prometheus 2 βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα 
βορειότερα της μέσης γραμμής κεντρικής Κρήτης–Λιβύης και τα μεταξύ τους όρια είναι 
μάλλον ασαφή. Η ανακάλυψη των πεδίων έλαβε χώρα κατά την διάρκεια δύο 
ερευνητικών προγραμμάτων του ερευνητικού σκάφους Bannock (καμπάνιες BAN88 και 
BAN89) τις χρονολογίες 1988 και 1989 αντίστοιχα. Οι έρευνες οδήγησαν στην αναγνώριση 
έξι (6) δομών λασποηφαιστείων στο πεδίο Olimpi, σε πολύ κοντινή μεταξύ τους απόσταση 
και τριών (3) δομών στο πεδίο Prometheus 2. Το επόμενο διάστημα έλαβαν χώρα 
επιπλέον ανακαλύψεις γύρω από την αρχική περιοχή μελέτης, κυρίως κατά το πρόγραμμα 
TTR-3, αλλά και διάφορα άλλα προγράμματα. 

Τα πεδίο λασποηφαιστείων Olimpi, μαζί με το γειτονικό πεδίο Prometheus 2 αποτελεί 
ίσως το καλύτερα μελετημένο πεδίο λασποηφαιστείων στην Ανατολική Μεσόγειο, με 
πλήθος ερευνών να έχουν εστιάσει σε αυτή την περιοχή κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, 
ενώ επιστημονικές δημοσιεύσεις συνεχίζουν να εκδίδονται μέχρι σήμερα (Camerlenghi et 
al., 1992; Staffini et al., 1993; Limonov et al., 1994; Emeis et al., 1996; Silva et al., 1996; 
Schulz et al. 1997; Kopf et al., 2000; Panagiotopoulos et al., 2020, κ.α.). Κατά την διάρκεια 
των ερευνών, έχει πραγματοποιηθεί δειγματοληψία από τις δομές Gelendzhik, Heraklion, 
Moscow, Milano, Leipzig, Napoli, Prometheus 2, Jaen, Monza, Maidstone, Bergamo, Stvor, 
Nezhinka και Milford Haven. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από διαφορετικές 
επιστημονικές καμπάνιες στις οποίες περιλαμβάνονται οι: 

-βάση παρατήρησης- φαίνεται να διακόπτει την συνέχεια των παχιών στρωμάτων 
εβαποριτών στην περιοχή. 
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• Bannock cruise, ερευνητικό σκάφος Bannock (1988- 1991)–τέσσερεις καμπάνιες 

• Training Through Research Cruise (TTR-3), ερευνητικό σκάφος Gelendzhik (1993) 

• Ocean Drilling Program (ODP) Leg 160, ερευνητικό σκάφος JOIDES Resolution 
(1995)  

• LEVECO cruise, ερευνητικό σκάφος Aegaeo (2016) 

Οι πρώτες επιστημονικές δημοσιεύσεις (Camerlenghi et al., 1992) ανακάλυψαν ιζήματα 
‘’mud breccia’’ στο πεδίο Olimpi, των οποίων ο κύριος όγκος (λεπτόκοκκο, μη συνεκτικό 
ίζημα) αντιστοιχεί στο εύρος ηλικιών Ολιγοκαίνου-Νεογενούς, ενώ οι συνεκτικοί κλάστες 
των ιζημάτων αντιστοιχούν στις ηλικίες Μειοκαίνου και Πλειόκαινου. Οι Staffini et al. 
(1993) μελέτησαν δείγματα από τις δομές Napoli, Monza, Milano και Bergamo και 
διέκριναν συναθροίσεις μικροπανίδας στο εύρος ηλικιών Κρητιδικό-Πλειόκαινο, με την 
μεγαλύτερη συνάθροιση να αφορά Μειοκαινική ηλικία. Περισσότερο λεπτομερής ήταν η 
έρευνα των Emeis et al. (1996), όπου μελέτησαν δείγματα από τα ιζήματα των δομών 
Napoli και Milano. Στους κλάστες των λασποηφαιστείων βρέθηκαν λιθολογίες 
πηλόλιθου/πηλίτη, ψαμμίτη και ασβεστόλιθου και ηλικίες στο συγκεκριμένο διάστημα 
ηλικιών Βουρδιγαλίου-Λαγγίου (κάτω-μέσο Μειόκαινο). Σε μικρότερη συχνότητα 
καταγράφηκαν άτομα μικροπανίδας του Ολιγοκαίνου, Ηωκαίνου και άνω Κρητιδικού, τα 
οποία και θεωρήθηκαν μεταφερμένα. Το μη συνεκτικό λεπτόκοκκο ίζημα των ιζημάτων 
αποτελείται από ένα μίγμα ιζημάτων που αφορά ηλικίες Μειοκαίνου, Ολιγοκαίνου, 
Ηωκαίνου και άνω Κρητιδικού, με το υλικό του Μειοκαίνου να υπερισχύει. Οι Silva et al. 
(1996) μελέτησαν δείγματα από τις δομές Jaen, Leipzig, Moscow, Maidstone, Milford 
Haven και Gelendzhik. Η χρονολόγηση των ιζημάτων μέσω της μικρο- και ναννοπανίδας 
συνιστά επίσης ηλικίες Βουρδιγάλιου-Λάγγιου (κάτω-μέσο Μειόκαινο), πολλές φορές με 
την παρουσία παλαιότερων (μεταφερμένων) ιζημάτων. Εξαίρεση στα παραπάνω 
αποτελεί η δομή Gelendzhik, τα ιζήματα της οποίας θεωρήθηκαν ηλικίας κάτω 
Σερραβαλλίου (μέσο Μειόκαινο).  

Λίγα χρόνια αργότερα, οι Schulz et al (1997) και Kopf et al. (2000) εφάρμοσαν μεθόδους 
οργανικής πετρογραφίας στις δομές λασποηφαιστείων Napoli και Milano και παρήγαγαν 
δεδομένα που αφορούν στην θερμική ωριμότητα της οργανικής ύλης των ιζημάτων 
σχετικά με το δυναμικό παραγωγής υδρογονανθράκων. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
αποκαλύπτουν τρεις (3) διαφορετικούς πληθυσμούς οργανικής ύλης: (α) θερμικά 
ανώριμη, (β) θερμικά ώριμη και (γ) θερμικά υπερώριμη οργανική ύλη. Η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο ανώριμος πληθυσμός είναι ενδεικτικός 
του στρωματογραφικού διαστήματος από το οποίο προέρχονται τα ιζήματα ‘’mud 
breccia’’ (Kopf et al., 2000). Παρόμοια συμπεράσματα εξήχθησαν και από πρόσφατες 
έρευνες για τις δομές Gelendzhik, Heraklion, Moscow, Milano και Leipzig, όπου οι 
Panagiotopoulos et al. (2020), επίσης θεώρησαν τα αντίστοιχα ιζήματα ως θερμικά 
ανώριμα σχετικά με την παραγωγή υδρογονανθράκων. Επίσης, στην ίδια μελέτη και 
σύμφωνα με την ανάλυση των βιοδεικτών, η οργανική ύλη θεωρήθηκε κυρίως χερσαίας 
προέλευσης, γεγονός το οποίο δείχνει δυναμικό για την παραγωγή φυσικού αερίου  ενώ 
το βάθος από το οποίο προέρχονται τα ιζήματα ‘’mud breccia’’ δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο από 2 χιλιόμετρα υποκείμενα του βυθού της θάλασσας. Τέλος, κατά τη 
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μελέτη του Nikitas (2020) σε δείγματα από τις ίδιες δομές λασποηφαιστείων (Gelendzhik, 
Heraklion, Moscow, Milano και Leipzig) καταγράφηκαν συνεκτικοί κλάστες πηλολίθων και 
σχιστοπηλών. Κατά την παρατήρηση των δειγμάτων στο μικροσκόπιο για το περιεχόμενό 
τους σε συναθροίσεις ναννοπανίδας καταγράφηκαν ηλικίες μέσου Ολιγοκαίνου και 
κατωτέρου-μέσου Μειοκαίνου και συγκεκριμένα οι βιοζώνες NP23/24, ΝP24, ΝΝ4, ΝΝ5, 
ΝΝ6 και ΝΝ7. Σε πολλούς κλάστες, παρατηρήθηκαν μεταφερμένοι οργανισμοί 
παλαιότερων ηλικιών (Ολιγοκαίνου, Ηωκαίνου και Κρητιδικού). Στα ίδια δείγματα 
εφαρμόστηκαν μέθοδοι οργανικής γεωχημικής ανάλυσης (Rock-Eval pyrolysis) για την 
αξιολόγηση των δειγμάτων ως μητρικά πετρώματα υδρογονανθράκων. Στα 
αποτελέσματα διακρίνονται πετρώματα πλούσια και φτωχά σε οργανική ύλη (ΤOC>0.5% 
και ΤOC<0.5% αντίστοιχα), ενώ σύμφωνα με τις καταγραφές των δεικτών υδρογόνου και 
οξυγόνου, πιστοποιείται η ύπαρξη κηρογόνου τύπου ΙΙΙ σχεδόν σε όλα τα δείγματα, το 
οποίο δείχνει το δυναμικό των ιζημάτων για την παραγωγή φυσικού αερίου. Εξαίρεση 
αποτελεί ένα μοναδικό δείγμα από την δομή Gelendzhik της το οποίο κατατάσσεται στην 
βιοζώνη ΝΝ7 (ανώτατο Σερραβάλλιο). Πρόκειται για ένα δείγμα πηλολίθου-σαπροπηλού 
με υψηλό ποσοστό οργανικού άνθρακα (TOC=2%) ο οποίος αποτελείται από κηρογόνο 
τύπου ΙΙ, δείχνοντας δυναμικό για την παραγωγή πετρελαίου. Σχετικά με την αξιολόγηση 
της θερμικής ωριμότητας της οργανικής ύλης, το σύνολο των δειγμάτων θεωρούνται 
θερμικά ανώριμα ως οριακά ώριμα (Τmax ≤ 434 oC). 

Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι τα ιζήματα των πεδίων Olimpi και Prometheus 2 
αποτελούνται από τυπικά ιζήματα ‘’mud breccia’’. Οι κλάστες των ιζημάτων 
χαρακτηρίζονται από διαφορετικές λιθολογίες, όμως ανήκουν κυρίως στο εύρος ηλικιών 
κάτω-μέσο Μειόκαινο. Εντός των κλαστών πολλές φορές παρατηρούνται μεταφερμένα 
ιζήματα από παλαιότερα πετρώματα, ηλικίας Ολιγοκαίνου, Ηωκαίνου και Κρητιδικού. Το 
αντίστοιχο λεπτόκοκκο, μη συνεκτικό υλικό των ιζημάτων συνιστά ένα μίγμα ιζημάτων 
των παραπάνω ηλικιών. Εξαίρεση αποτελεί η δομή λασποηφαιστείου Gelendzhik, της 
οποίας τα ιζήματα χρονολογούνται στην ηλικία του ανώτατου Σερραβάλλιου. Τέλος, τα 
ιζήματα των λασποηφαιστείων Gelendzhik, Heraklion, Moscow, Milano, Napoli και Leipzig 
θεωρούνται θερμικά ανώριμα όσον αφορά το δυναμικό τους για την παραγωγή 
υδρογονανθράκων. 

Δομή Toronto 

Το λασποηφαίστειο Toronto, βρίσκεται νοτιοδυτικά του πεδίου Olimpi και η ανακάλυψή 
του έλαβε χώρα κατά το ερευνητικό πρόγραμμα ‘’Training-through-Research" (TTR3), το 
1993. Η κύρια μάζα (λεπτόκοκκο, μη συνεκτικό υλικό) των ιζημάτων ‘’mud breccia’’ 
αποτελείται από ιζήματα Κρητιδικής ηλικίας, νεότερα του άνω Απτίου (Limonov et al., 
1994). Μεταγενέστερη και πιο λεπτομερή μελέτη των ίδιων ιζημάτων, χρονολογεί τα 
ιζήματα στο εύρος ηλικιών Άπτιο-Σαντόνιο, με σπάνια άτομα μικροπανίδας από νεότερες 
ηλικίες του Ηωκαίνου, άνω Ολιγοκαίνου και μέσου Μειοκαίνου (Silva et al., 1996). 
Επιπλέον, στην ίδια δημοσίευση, ο συγγραφέας αναφέρει ότι μεταξύ των ιζημάτων 
παρατηρούνται: 

Θραύσματα μαργαϊκών ιζημάτων που ομοιάζουν με τον γνωστό σχηματισμό ‘’Scisti a 
Fucoidi’’ (Άλβιο-Άπτιο) της λεκάνης Umbria-Marche (κεντρική Ιταλία) και θραύσματα 
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ασβεστολίθων κόκκινου χρώματος που ομοιάζουν με τον γνωστό σχηματισμό ‘’Scaglia 
Rossa’’ του άνω Κρητιδικού (κεντρική Ιταλία). 

Είναι γεγονός, ότι το λασποηφαίστειο Toronto είναι η μόνη γνωστή δομή στην θαλάσσια 
περιοχή νότια της Κρήτης, στην οποία παρατηρούνται κατά βάση ιζήματα Κρητιδικής 
ηλικίας. Θεωρείται λοιπόν, ότι η περεταίρω μελέτη του υλικού αυτού μπορεί να μας 
δώσει πληροφορίες σχετικά με την στρωματογραφία και το πετρελαϊκό δυναμικό των 
βαθιά θαμμένων γεωλογικών σχηματισμών του Κρητιδικού, στην περιοχή της κεντρικής 
Μεσογειακής Ράχης, για την οποία η μέχρι τώρα πληροφορίες περιορίζονται στην 
περιγραφή μόνο των Μειοκαινικών και Ολιγοκανικών σχηματισμών. 

Ύβωμα Ηνωμένων Εθνών 

Η περιοχή του Υβώματος των Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βορειότερα της 
μέσης γραμμής κεντρικής Κρήτης – Λιβύης, ανατολικά του πεδίου Olimpi. Η ύπαρξη 
δομών  λασποηφαιστείων ανακαλύφθηκε κατά την διάρκεια του ερευνητικού 
προγράμματος TREDMAR «Training-through-Research» (TTR4), το έτος 1995. Οι έρευνες 
οδήγησαν στην ανακάλυψη δύο κύριων δομών σε βάθος  περίπου 2000 μέτρων, στα 
οποία και δόθηκαν τα ονόματα «Stoke-on-Trent» και «Dublin». Η δειγματοληψία και 
μελέτη των δειγμάτων από τις δομές αυτές οδήγησε στην αναγνώριση τυπικών ιζημάτων 
«mud breccia». Οι κλάστες των ιζημάτων αποτελούνται από: 

• Κλαστικούς και βιογενείς ψαμμίτες ρηχών υδάτων  

• Μάργες 

• Ασβεστόλιθους 

• Πηλόλιθους 

Στα παραπάνω πετρώματα θεωρείται ότι αντιστοιχούν ηλικίες Μειοκαίνου, Ολιγοκαίνου 
και πιθανόν Κρητιδικού (Cronin et al., 1997). 

Ανάμεσα στα αποτελέσματα των ερευνών, εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι κατά τη 
διάρκεια λήψης υποθαλάσσιων πλάνων από την δομή «Stoke-on-Trent» παρατηρήθηκαν 
«κλάστες» διαμέτρου μερικών μέτρων εντός των ιζημάτων «mud breccia». Ήταν η πρώτη 
φορά που παρατηρήθηκε παρουσία συνεκτικού υλικού τέτοιου μεγέθους στον πυθμένα 
της Μεσογείου, λόγω της δράσης λασποηφαιστείων. 

Είναι γεγονός ότι το Ύβωμα των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί μια από τις λιγότερο 
μελετημένες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου σχετικά με την ύπαρξη 
λασποηφαιστείων, αλλά και τη μελέτη των ήδη γνωστών δομών. 

Υποθαλάσσια Όρη Αναξίμανδρου 

Η ύπαρξη λασποηφαιστείων στα Υποθαλάσσια Όρη Αναξίμανδρου (ΝΑ Καστελόριζο) 
ανακαλύφθηκε κατά την διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος ANAXIPROB 95, το 
1995. Αργότερα ακολούθησαν οι καμπάνιες  ANAXIPROB 96 (1996), PRISMEDICA (1998), 
MEDINAUT (1998) και MEDINETH/SMILABL (1999), οι οποίες προσέφεραν πολύτιμες 
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πληροφορίες όσον αφορά την βαθυμετρία, τεκτονική, ιζηματολογία, θαλάσσια βιολογία 
και θαλάσσια χημεία/γεωχημεία της περιοχής. Νεότερες προσεγγίσεις σχετικά με τα 
υποθαλάσσια όρη του Αναξίμανδρου περιλαμβάνουν τις δύο καμπάνιες του ερευνητικού 
προγράμματος EC ANAXIMANDER (2003 και 2004), όπως επίσης και  το πρόγραμμα ΝΑ022 
του 2012. Οι παραπάνω έρευνες πιστοποίησαν την ύπαρξη οχτώ (8) ξεχωριστών 
λασποηφαιστείων σε μια σχετικά μικρή περιοχή, περίπου 2000 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων, στα οποία δόθηκαν τα ονόματα Kula, Thessaloniki, Athina, Amsterdam, 
Kazan, San Remo, Tuzlukush και Saint Ouen l’Aumone (Woodside et al., 1998; Zitter et al., 
2005; Lykousis et al., 2008; Talas et al., 2015). Δείγματα ιζημάτων από πέντε (5) δομές 
(Kula, Thessaloniki, Athina, Amsterdam και Kazan) υποβλήθηκαν σε εργαστηριακό έλεγχο 
ως προς τις γεωχημικές και ιζηματολογικές παραμέτρους τους και παρατηρήθηκε ότι 
ανάμεσα στις πέντε δομές λασποηφαιστείων δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Τα 
ιζήματα παρουσιάζουν την τυπική εικόνα των ιζημάτων ‘’mud breccia’’ καθώς γενικά 
αποτελούνται από μια κύρια μη συνεκτική μάζα με διάφορες αναλογίες άμμου και ιλύος 
(Talas et al., 2015), στην οποία περιλαμβάνονται συνεκτικά ιζήματα (κλάστες) διαφόρων 
λιθολογικών τύπων και ηλικιών. 

Η κύρια μάζα των ιζημάτων «mud breccia» αποτελείται από ένα μίγμα ιζημάτων άνω 
Κρητιδικής, κάτω-μέσο/άνω Ηωκαινικής και Μειοκαινικής ηλικίας (Lykousis et al., 2008), 
ενώ ανάμεσα στους κλάστες αναγνωρίστηκαν: 

Ύβωμα της Φλωρεντίας 

Το Ύβωμα της Φλωρεντίας είναι ένα επίμηκες τοξοειδές ύβωμα στον πυθμένα της 
θάλασσας που συνδέει την περιοχή των Υποθαλάσσιων Ορέων του Αναξίμανδρου με την 
ανατολική πλευρά του νησιού της Κύπρου. Η θαλάσσια περιοχή μελετήθηκε για την 
ύπαρξη λασποηφαιστείων και άλλων υποθαλάσσιων δομών, κατά το επιστημονικό 
πρόγραμμα PRISMED II, το έτος 1998 (ερευνητικό σκάφος l’Atalante). Από τα 
αποτελέσματα των ερευνών προέκυψε χάρτης του θαλάσσιου πυθμένα στον οποίο 
προτείνεται η ύπαρξη αρκετών δομών λασποηφαιστείων (Woodside et al., 2002). Το 
επόμενο έτος (1999), κατά το επιστημονικό πρόγραμμα MEDINETH (ερευνητικό σκάφος 
Professor Logachev) πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία στην  δομή ‘’Texel’’ από την 
οποία ανασύρθηκαν ιζήματα τύπου ‘’mud breccia’’. Η μελέτη του υλικού αυτού, η οποία 
περιορίστηκε στην ορυκτολογία των λεπτόκοκκων, μη συνεκτικών ιζημάτων, αποκάλυψε 

• Άνω Κρητιδικοί wackstones (ανθρακικά πετρώματα με ποσοστό κόκκων >10%) 

• Άνω Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι 

• Παλαιοκαινικά  κλαστικά πετρώματα 

• Ηωκαινικοί βιογενείς ασβεστόλιθοι 

• Κάτω-μέσο / άνω Ηωκαινικοί νηριτικοί ασβεστόλιθοι  

• Μειοκαινικοί πηλόλιθοι 

(Lykousis et al., 2008) 
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την ύπαρξη μεγάλου ποσοστού σμεκτίτη (~80%) σε σχέση με τα υπόλοιπα αργιλικά 
ορυκτά (Zitter, 2004). Ο συγγραφέας θεωρεί ότι τα μεγάλα ποσοστά σμεκτίτη και 
καολινίτη, σχετίζονται με χερσαίας προέλευσης ιζήματα, τα οποία αποτελούν προϊόντα 
μεταφοράς και απόθεσης του Νείλου. Είναι γεγονός ότι το Ύβωμα της Φλωρεντίας 
αποτελεί μια ελάχιστα μελετημένη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

Ύβωμα Τρόοδος-Λάρνακα / Λεκάνη της Κύπρου 

Το Ύβωμα Τρόοδος-Λάρνακα και Λεκάνη της Κύπρου βρίσκονται στην θαλάσσια περιοχή 
ανατολικά της Κύπρου. Δομές λασποηφαιστείων και άλλες δομές του θαλάσσιου 
πυθμένα ανακαλύφθηκαν στην περιοχή κατά το επιστημονικό πρόγραμμα BLAC, το έτος 
2003 (ερευνητικό σκάφος LeSuroit), μετά από βαθυμετρικές έρευνες και συλλογή 
δεδομένων σεισμικής ανάκλασης υψηλής ανάλυσης (Benkhelil et al., 2005). Το επόμενο 
έτος (2004), κατά την ερευνητική καμπάνια SAGA (ερευνητικό σκάφος Pelagia), 
πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική έρευνα στην περιοχή, με σκοπό την κατανόηση της 
σχέσης μεταξύ των κινήσεων των εβαποριτών, την ανάπτυξη των λασποηφαιστείων και 
των τεκτονικών κινήσεων (Hübscher et al., 2009). Ο συνδυασμός των βαθυμετρικών και 
σεισμικών δεδομένων οδήγησε στην αναγνώριση αρκετών δομών λασποηφαιστείων, 
χωρίς όμως να έχει πραγματοποιηθεί κάποια δειγματοληψία μέχρι σήμερα. 

Δέλτα (ή κώνος) του Νείλου 

Η θαλάσσια-δελταϊκή περιοχή του Δέλτα του Νείλου αποτελεί ένα πεδίο 
λασποηφαιστείων στο οποίο έχουν καταγραφεί περισσότερες από 350 δομές 
λασποηφαιστείων (Kirkham et al., 2018). Η διαφορά των δομών αυτών σε σχέση με τις 
υπόλοιπες δομές της Ανατολικής Μεσογείου έγκειται στον μηχανισμό που προκαλεί την 
ισχυρή συμπίεση των θαμμένων ιζηματογενών σχηματισμών της περιοχής και κατά 
συνέπεια την ανάπτυξη λασποηφαιστείων στον πυθμένα της θάλασσας. Όπως 
αναφέρθηκε και προηγουμένως, στην Μεσογειακή Ράχη η ανάπτυξη της ισχυρής 
συμπίεσης προκαλείται από τη σύγκλιση της Αφρικανικής και Ευρασιατικής-Αιγιακής 
πλάκας (Limonov et al., 1996). Όσον αφορά στον κώνο του Νείλου, η αντίστοιχη συμπίεση 
των θαμμένων ιζημάτων, οφείλεται στην αυξημένη τιμή της λιθοστατικής πίεσης που 
παρατηρείται στην περιοχή. Αυτό συμβαίνει λόγω της ύπαρξης ενός μεγάλου πάχους 
(Πλειο-Τεταρτογενούς) καλύμματος, το οποίο αποτελείται κυρίως από την συσσώρευση 
ιζημάτων χερσαίας προέλευσης από την δράση του ποταμού Νείλου (Loncke et al., 2004). 

Άλλες περιοχές ενδιαφέροντος 

Η λεπτομερής μελέτη των σεισμικών γραμμών της PGS (2012) στην θαλάσσια περιοχή του 
μπλοκ «Νότια της Κρήτης», σε συνδυασμό με την μελέτη της μορφολογίας πυθμένα από 
υψηλής ανάλυσης βαθυμετρικούς χάρτες, έχει οδηγήσει στην αναγνώριση διάφορων μη 
γνωστών δομών λασποηφαιστείων. Αυτή η νέα πληροφορία μπορεί να οδηγήσει στην 
δειγματοληψία και πιστοποίηση της ύπαρξης νέων λασποηφαιστείων στις προτεινόμενες 
περιοχές και συνεπώς, δυνητικά να προστεθεί νέα γνώση σχετικά με το γεωλογικό 
υπόβαθρο της περιοχής. Οι περιοχές στις οποίες αναγνωρίζονται οι εν λόγω δομές είναι: 
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• Ύβωμα Ηνωμένων Εθνών (σεισμική γραμμή 4010) 

• Βορειοδυτικά του πεδίου Olimpi/Prometheus 2 (σεισμικές γραμμές 3028 και 4008) 

• Νοτιοανατολικά της Κρήτης (σεισμική γραμμή 4011) 

• Περιμετρικά της δομής Toronto (σεισμικές γραμμές 3030 και 4008) 

• Ανατολικά – βορειοανατολικά του μπλοκ «Νότια της Κρήτης» 
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Παράρτημα-Χάρτες 

Σε αυτήν την ενότητα περιλαμβάνονται χάρτες με τα κύρια πεδία λασποηφαιστείων που 
έχουν καταγραφεί στην Ανατολική Μεσόγειο και έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα 
κεφάλαια. Περιλαμβάνεται ένας χάρτης στον οποίο φαίνεται η κατανομή των 
λασποηφαιστείων σε ολόκληρη την έκταση της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και χάρτες 
μεγαλύτερης μεγέθυνσης οι οποίοι εστιάζουν σε συγκεκριμένα πεδία λασποηφαιστείων. 
Η κατηγοριοποίηση των μέχρι τώρα γνωστών δομών έχει γίνει με τον ακόλουθο 
συμβολισμό:  

Μεγάλη κουκίδα μπλε, πράσινου, κόκκινου ή κίτρινου χρώματος, ανάλογα με την 
παλαιότερη παρατηρούμενη ηλικία των κλαστών των ιζημάτων «mud breccia»  

Μικρή κουκίδα σκούρου μπλε χρώματος για άγνωστη ηλικία των κλαστών των ιζημάτων 
‘’mud breccia’’ ή μη πραγματοποίηση δειγματοληψίας από τις δομές 

Η κατηγοριοποίηση των μέχρι τώρα άγνωστων δομών έχει γίνει με τον ακόλουθο 
συμβολισμό: 

Μεγάλη μπλε κουκίδα – κωδικός «S» και αρίθμηση, για τις δομές που καθορίστηκαν από 
την μελέτη της σεισμικής εικόνας  

Μικρή μαύρη κουκίδα – απλή αρίθμηση, για τις δομές που καθορίστηκαν από την μελέτη 
της μορφολογίας του πυθμένα 

Επίσης, στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται συγκεντρωτικός πίνακας με όλες τις 
σημαντικές διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με δομές λασποηφαιστείων στην κεντρική 
και δυτική Μεσογειακή Ράχη. Στις πληροφορίες περιλαμβάνονται: 

Οι ονομασίες πεδίου και ξεχωριστών δομών 

Οι ηλικίες των κλαστών των ιζημάτων ‘’mud breccia’’ από κάθε δομή 

Οι κοντινές σεισμικές γραμμές (PGS – 2012) για το κάθε πεδίο 

Το βάθος της υδάτινης στήλης στο κάθε πεδίο (σύμφωνα με την διαθέσιμη σεισμική 
εικόνα) 

Το κατά προσέγγιση βάθος των οριζόντων: ανώτατο και κατώτατο Μεσσήνιο, κατώτατο 
Μειόκαινο, ανώτατο και κατώτατο Κρητιδικό, βάσει των παρατηρήσεων σε κοντινές 
σεισμικές γραμμές για κάθε πεδίο  
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Γεωλογική μελέτη Μεσοελληνικής Αύλακας 

Βασιλική Κοσμίδου, Γεώργιος Μακροδήμητρας 

Εισαγωγή 

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να συνοψίσει ορισμένα προκαταρκτικά 
συμπεράσματα από τις μελέτες που έχει πραγματοποιήσει το τμήμα έρευνας της ΕΔΕΥ 
Α.Ε. για την περιοχή της Μεσοελληνικής Αύλακας. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 
για την έρευνα της ΕΔΕΥ προέρχονται από το αρχείο Υδρογονανθράκων της Ελλάδος, το 
οποίο περιλαμβάνει γεωφυσικά δεδομένα καθώς και δεδομένα γεωτρήσεων και 
παλαιότερες μελέτες για την περιοχή. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε διεθνής και εγχώρια 
βιβλιογραφία. 

Γεωλογία-Στρωματογραφία λεκάνης 

Η ανάδυση της Υποπελαγονικής ζώνης συμπίπτει χρονικά με την ανάδυση των 
εσωτερικών Ελληνίδων κατά το τέλος του Ηωκαίνου. Στην διάρκεια του Ολιγοκαίνου 
πραγματοποιείται και η ανάδυση της ζώνης της Πίνδου (εξωτερικές Ελληνίδες) στα 
δυτικά. Οι διαδοχικές αυτές αναδύσεις ζωνών συνοδεύονται από ορογενετικές φάσεις 
πτυχώσεων που έχουν ως αποτέλεσμα το σχηματισμό μίας αύλακας στη ραφή μεταξύ 
Υποπελαγονικής ζώνης και ζώνης της Πίνδου. Η αύλακα αυτή ονομάζεται Μεσοελληνική 
και έχει σχήμα επίμηκες με διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ. Η Μεσοελληνική αύλακα επεκτείνεται 
από την Αλβανία-όπου και έχουμε τις πρώτες φάσεις, έως την περιοχή των Γρεβενών και 
Καλαμπάκας, όπου και βυθίζεται. 

Το υπόβαθρο της λεκάνης αποτελείται από οφιολίθους και ασβεστολίθους, ενώ τοπικά 
έχει παρατηρηθεί και η παρουσία σχηματισμών φλύσχη. Το πάχος των υπερκειμένων 
ιζημάτων σύμφωνα με τα γεωφυσικά δεδομένα, ξεπερνά τα 4.000 μέτρα.  

Τα ιζήματα της βάσης χαρακτηρίζονται από ποτάμιες αποθέσεις και ρηχής θάλασσας του 
Ολιγοκαίνου, ενώ μεταβαίνοντας προς τα επάνω στους ανώτερους σχηματισμούς 
συναντάμε τουρβιδιτικά ιζήματα βαθιάς θάλασσας Ολιγοκαινικής-Μειοκαινικής ηλικίας. 
Τέλος, στα ανώτερα στρώματα συναντάμε σε ασυμφωνία λιμνοποτάμιες αποθέσεις του 
Πλειοκαίνου-Πλειστοκαίνου. Πιο συγκεκριμένα, η στρωματογραφία της περιοχής 
εμφανίζεται στον Πίνακα 1. 
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Σχηματισμοί Ηλικία Πάχος (μ.) Περιγραφή 

Κρανιά-Ρίζομα 
Μέσο-

Ανώτερο 
Ηώκαινο 

~1.500 

Ο σχηματισμός Ρίζομα επικάθεται 
ασύμφωνα επί του Πελαγονικού 

υποβάθρου και αποτελείται κυρίως 
από σχιστολιθικές αργίλους και 

μεγάλου πάχους ψαμμιτικά 
στρώματα. Ο σχηματισμός της Κρανιάς 

είναι φλύσχης. 

Επταχωρίου Ολιγόκαινο ~1.000 

Αποτελείται από αργιλικές μάργες στα 
ανώτερα τμήματα ενώ στα κατώτερα 

από λεπτοστρωμένους πολύ 
λεπτόκοκκους ψαμμίτες. Στο κατώτερο 
τμήμα παρατηρούνται κροκαλοπαγή. 

Πενταλόφου 
και Ταλιαρού 

Ολιγόκαινο-
Κατώτερο 
Μειόκαινο 

~2.500 

Ψαμμιτικά στρώματα αυξανόμενου 
κοκκομετρικού μεγέθους προς τα 

επάνω, που καταλήγουν σε 
κροκαλοπαγή. Τα κροκαλοπαγή 

παρατηρούνται κυρίως στα νότια 
τμήματα της λεκάνης. 

Τσοτιλίου 
Κατώτερο-

Μέσο 
Μειόκαινο 

~600-1.000 

Εναλλαγές μαργών και ψαμμιτικών 
στρωμάτων στο βόρειο τμήμα της 
λεκάνης. Στα νότια τμήματα της 

λεκάνης παρατηρούνται γνευσιακής 
προέλευσης κροκαλοπαγή. Οι 

γεωτρήσεις Νεάπολη 1, Νεάπολη-2, 
Αγναντερό-1 και Αγναντερό-2 έχουν 

διαπεράσει τον σχηματισμό του 
Τσοτιλίου. 

Όρλιας και 
Όντριας 

Κατώτερο-
Ανώτερο 

Μειόκαινο 
~90-350 

Εναλλαγές μαργών και ψαμμιτικών 
στρωμάτων με απολιθωματοφόρους 

ασβεστολίθους. 

Πλειοκαίνου-
Πλειστοκαίνου 

Πλειόκαινο-
Πλειστόκαινο ~200-300 

Ψαμμιτοκροκαλοπαγείς σχηματισμοί 
με φακοειδείς ενστρώσεις αργίλων και 
παρεμβολές λιγνιτικών ενστρώσεων. 
Εμφανίζεται κυρίως στην ανατολική 
πλευρά της λεκάνης. Οι γεωτρήσεις 

Αγναντερό-1 και Αγναντερό-2 έχουν 
διαπεράσει Πλειοκαινικές και 
Πλειστοκαινικές αποθέσεις. 

Πίνακας 1: Περιγραφή σχηματισμών που απαντώνται στην Μεσοελληνική Αύλακα (Zelilidis et al., 2002; Ferriere et al., 
2013). 
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Γεωτρήσεις Νεάπολη-1 και Νεάπολη-2 

Το 1967, στην περιοχή της Νεάπολης Κοζάνης πραγματοποιήθηκαν δύο γεωτρήσεις, η 
Νεάπολη-1 και η Νεάπολη-2, ενώ στα νοτιότερα στην περιοχή του Αγναντερό 
πραγματοποιήθηκαν την ίδια χρονιά οι γεωτρήσεις Αγναντερό-1 και Αγναντερό-2.  

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 1, όλες οι γεωτρήσεις διαπέρασαν το σχηματισμό του 
Τσοτιλίου έως το υπόβαθρο. Παρότι ο σχηματισμός αυτός δεν είναι ο πλέον ελπιδοφόρος 
σε ό,τι αφορά την έρευνα υδρογονανθράκων, πραγματοποιήθηκε από την ΕΔΕΥ 
ιζηματολογική ανάλυση φάσεων που έδειξε ότι στις γεωτρήσεις Νεάπολη-1 και Νεάπολη-
2 καταγράφονται ιζήματα με τα χαρακτηριστικά που καταγράφονται στον Πίνακα 1 και 
κατηγοριοποιούνται στις εξής 7 ιζηματολογικές φάσεις: 

Ιζηματολογική φάση 

CH – Τουρβιδιτικά κανάλια 

LV – Τουρβιδιτικές αποθέσεις αναχωμάτων 

LS – Τουρβιδιτικοί λοβοί 

LSf – Αποθέσεις στα όρια των τουρβιδιτικών λοβών 

IS – Αποθέσεις μεταξύ των τουρβιδιτικών λοβών 

DS – Δεβριτικές ροές 

Πίνακας 2: Ιζηματολογικές φάσεις γεωτρήσεων Νεάπολη-1 και Νεάπολη-2. 
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Εικόνα 1: Πλευρική εξέλιξη ιζηματολογικών φάσεων γεωτρήσεων Νεάπολη-1 και Νεάπολη-2. 
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Σεισμική ερμηνεία 

Η σεισμική ερμηνεία των διαθέσιμων σεισμικών γραμμών στηρίζεται κυρίως στην 
επιφανειακή γεωλογία. Για την ερμηνεία των γραμμών χρησιμοποιήθηκαν διαθέσιμοι 
γεωλογικοί χάρτες της περιοχής ώστε να γίνει αντιστοίχιση και Interpolation της 
επιφανειακής γεωλογίας με την υπεδάφια διασκόπηση. Ερμηνεύτηκαν ορίζοντες που 
εμφανίζονται σε όλη την περιοχή μελέτης (regional) καθώς και ορίζοντες που 
εμφανίζονται τοπικά. Μετά από τη μελέτη των διαφορετικών σεισμικών μελετών και 
μελέτης της διαθέσιμης βιβλιογραφίας οργανώθηκε η βάση των σεισμικών φάσεων που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός.  

Επταχώρι: Η ενότητα Επταχωρίου παρουσιάζεται ως μία σεισμική φάση με ορίζοντες που 
παρουσιάζουν παράλληλη σχέση μεταξύ τους στο μεγαλύτερο τμήμα των σεισμικών 
γραμμών. Λιθολογικά, η συγκεκριμένη σεισμική φάση αντιστοιχεί σε λεπτόκοκκους 
τουρβιδιτικούς σχηματισμούς σε εναλλαγή με σποραδικούς ψαμμίτες. Στο περιορισμένο 
τμήμα που εμφανίζεται η Κρανιά, μπορεί να γίνει διαχωρισμός των δύο ενοτήτων. Στα 
σεισμικά δεδομένα γίνεται αναγνώριση των τυπικών γεωμετριών των δέλτα (τύπου 
Gildert) με την παρουσία τόσο δελταϊκών αποθέσεων σε κλίση (clinoforms), στρώματα 
που υπερκαλύπτουν (onlaps) δίνοντας ενδείξεις για την ύπαρξη ενός δέλτα που ξεκινά 
από την ακτή και συνεχίζει υποθαλάσσια (shoreline to subaqueous delta). Σε μερικές 
σεισμικές γραμμές ερμηνεύονται παράλληλοι ορίζοντες, ενδεικτικοί για την ύπαρξη ενός 
δελταϊκού πεδίου (delta plain) και στην εμπρόσθια χώρα του δέλτα. Η παραπάνω 
παρατήρηση πρέπει να εξεταστεί με προσοχή καθώς η γεωφυσική επεξεργασία μπορεί 
να έχει δημιουργήσει τεχνητές κλίσεις. 

Πεντάλοφος: Η ενότητα Πενταλόφου εμφανίζεται με τουλάχιστον 6 διαφορετικές φάσεις 
στο σύνολο των σεισμικών γραμμών, δύο εκ των οποίων αντιστοιχούν σε λιθολογίες του 
Κάτω Πενταλόφου και οι υπόλοιπες τέσσερεις σε λιθολογίες του Ανώτερου μέλους του 
Πενταλόφου. Οι φάσεις του Κάτω Επταλόφου χαρακτηρίζονται από σεισμικές ανακλάσεις 
που χαρακτηρίζουν εναλλαγές ψαμμιτικών και σχιστολιθικών τουρβιδιτών με ενδείξεις 
ότι τοπικά υπάρχουν κανάλια. 

Τσοτύλι: Η ενότητα/ σχηματισμός Τσοτυλίου, εμφανίζεται με δύο σεισμικές φάσεις. Η 
σεισμική φάση στη βάση της ενότητας αποτελείται από παράλληλους/υποπαράλληλους 
ορίζοντες ισχυρής ανάκλησης και σε συνδυασμό με τη μελέτη της επιφανειακής 
γεωλογίας αντιστοιχεί σε σχηματισμούς τουρβιδιτικούς, ψαμμίτες και αργιλικούς 
σχιστόλιθους οι οποίοι υπέρκεινται (κυρίως στο βόρειο τμήμα της λεκάνης) από ψαμμίτες 
(shelf sandstones).  

Ο σεισμικός ορίζοντας (ισχυρή ανάκλαση) που οριοθετεί το ανώτερο υπόβαθρο μπορεί 
να ταυτιστεί γεωλογικά είτε με τη βάση των μολασσικών ιζημάτων (Μειόκαινο–
Ολιγόκαινο), είτε με τη βάση των Τριτογενών ιζημάτων (Μειόκαινο–Ηώκαινο). Η 
παραπάνω επιφάνεια αφορά στο μεγαλύτερο τμήμα της σε επικλησιογενή επαφή μετά 
από διάβρωση του αλπικού υποβάθρου. 

Οι παρακάτω δύο σεισμικές γραμμές συνοψίζουν τις κυριότερες σεισμικές φάσεις που 
αναγνωρίζουμε στη περιοχή (Εικόνα 2, Εικόνα 3). 
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Εικόνα 2: Χαρακτηριστική σεισμική γραμμή για το βόρειο τμήμα της Μεσοελληνικής Αύλακας. Η γραμμή περνάει από 
το βαθύτερο σημείο απόθεσης της βόρειας υπολεκάνης. 

 
Εικόνα 3: Χαρακτηριστική σεισμική γραμμή για το κεντρικό τμήμα της Μεσοελληνικής Αύλακας. Η γραμμή περνάει από 
το βαθύτερο σημείο απόθεσης της νότιας υπολεκάνης. 

Τα αποτελέσματα της σεισμικής μελέτης υποδεικνύουν μια βαθιά λεκάνη ιζημάτων 
(Εικόνα 4 (σε TWT), Εικόνα 5(σε DVD). Χαρακτηριστικά αυτής είναι τα δύο μακρόστενα 
βαθύτερα σημεία απόθεσης (elongated depocenters), εκ των οποίων το νοτιότερο 
εμφανίζεται πιο συνεχές (πιο απλή γεωμετρία) και πολύ πιο βάθη. Υπολογίζεται ότι στο 
βαθύτερο σημείο της νότιας υπό-λεκάνης το πάχος των υπερκείμενων ιζημάτων 
υπερβαίνει τα 4.000 μ. ενώ στο αντίστοιχο της βόρειας υπολεκάνης τα 3.500 μ.  
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Εικόνα 4: Ισοβαθής χάρτης (σε χρόνο) που αποτυπώνει την ερμηνεία του υποβάθρου της λεκάνης. 
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Εικόνα 5: Ισοπαχής χάρτης (σε μέτρα), (Kontopoulos et al., 1999). 

Αξιολόγηση πετρελαϊκού δυναμικού 

Δυνητικά μητρικά πετρώματα είναι οι αργιλικοί σχιστόλιθοι της Βάσης του Επταχωρίου 
και του Πενταλόφου με πάρα πολύ καλό ποσοστό συνολικού οργανικού άνθρακα (TOC). 
Για τα μητρικά πετρώματα του Ηωκαίνου υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις αλλά 
απαιτείται περαιτέρω γεωχημική μελέτη για την εξαγωγή πιο ασφαλών συμπερασμάτων. 
Ιζηματολογικά πρόκειται για λεπτόκοκκες τουρβιδιτικές αποθέσεις τύπου κηρογόνο ΙΙ και 
ΙΙΙ. Σύμφωνα με τη γεωθερμική βαθμίδα της περιοχής, 50 mW/m-2 , και το μοντέλο Lopatin 
(Fytikas and Kolias, 1979 & Kontopoulos, 1999), τα μητρικά πετρώματα που βρίσκονται 
στο βαθύτερο σημείο απόθεσης της λεκάνης (depocenter) βρίσκονται στο παράθυρο του 
πετρελαίου (oil window) και μάλιστα εντοπίζεται αξιόλογο δυναμικό ύπαρξης μητρικών 
πετρωμάτων στο παράθυρο του αερίου (gas window). Αξίζει να σημειωθεί ότι ενδείξεις 
υδρογονανθράκων στους ασβεστόλιθους του υποβάθρου και αυτούς των επιφανειακών 
εμφανίσεων δείχνουν μετακίνηση υδρογονανθράκων εντός τους.  
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Για πετρώματα ταμιευτήρες πληροφορίες μπορούμε να έχουμε από τη γεωλογία 
επιφάνειας κυρίως και σε δεύτερο επίπεδο από τις ενδείξεις των σεισμικών δεδομένων. 
Η μελέτη των παραπάνω δείχνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ύπαρξης πετρωμάτων 
ταμιευτήρων σε διάφορα στρωματογραφικά βάθη των ιζημάτων του Τριτογενούς. 
Αναφορικά με τις πετροφυσικές τους ιδιότητες (πορώδες και διαπερατότητα), η φύση, το 
περιβάλλον και ο τρόπος απόθεσης των κλαστικών ιζημάτων της περιοχής (τουρβιδίτες, 
κανάλια, λοβοί) προτείνουν καλές πετροφυσικές ιδιότητες. Ενδεικτικά αναφέρονται 
εργαστηριακές μετρήσεις του Πενταλόφου σε ψαμμίτες με πορώδες από 7% ως 25% και 
μέση τιμή 15% (Ζεληλίδης κ.α., 2002).  

Αξιολογώντας τόσο τα ερμηνευμένα σεισμικά δεδομένα όσο και την γεωλογία επιφανείας 
από τους γεωλογικούς χάρτες και από διαθέσιμες πληροφορίες φυσικών τομών 
(outcrops) στην περιοχή πιθανές παγίδες μπορούν να αναφερθούν: α) αντικλινικές δομές 
(διαβρωσιγενή ανάγλυφα) σχετιζόμενα με παλιές μορφολογικές αναθολώσεις κάτω από 
ασυμφωνίες, β)  στρωματογραφικές παγίδες (αποσφηνώσεις (pinch-outs), κανάλια, 
εσωτερικές ασυμφωνίες) και γ) ρηξιγενείς παγίδες. 

Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα ) συνοψίζονται τα πετρελαϊκά συστήματα που μπορούν να 
εμφανιστούν σε περιπτώσεις αντίστοιχες με αυτή της Μεσοελληνικής αύλακας. Η εικόνα 
είναι γεωλογικό μοντέλο βασισμένο σε δημοσιευμένες γεωλογικές τομές και στη μελέτη 
σεισμικών γραμμών αντίστοιχων της Εικόνας 6. 

 
Εικόνα 6: Γεωλογικό μοντέλο πιθανών πετρελαϊκών συστημάτων στην Μεσοελληνική αύλακα. Με κόκκινο 
αποτυπώνονται ρηξιγενείς παγίδες, με καφέ στρωματογραφικές παγίδες (αποσφηνώσεις), με μπεζ στρωματογραφικές 
παγίδες (κανάλια, εσωτερικές ασυμφωνίες) και με μπλε αντικλινικές δομές και διαβρωσιγενή ανάγλυφα. 
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Κοίτασμα πετρελαίου Έψιλον της περιοχής εκμετάλλευσης Πρίνου Καβάλας 

Σταυρούλα Ζερβοπούλου 

Η λεκάνη Πρίνου-Καβάλας (Πρίνου) βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Καβάλας 
και της νήσου Θάσου (Εικόνα 1). Η περιοχή εκμετάλλευσης Πρίνου περιλαμβάνει τις 
υποπεριοχές εκμετάλλευσης τα πεδία Πρίνος, Βόρειος Πρίνος και Έψιλον τα οποία 
βρίσκονται εντός της περιοχής παραχώρησης του Θρακικού Πελάγους, σύμφωνα με τo N. 
4135/2013 η τελική περιοχή εκμετάλλευσης παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. Το κοίτασμα 
του Πρίνου αποτελεί το μονό κοίτασμα πετρελαίου στην Ελλάδα, το οποίο είναι υπό 
εκμετάλλευση από τις αρχές της δεκαετίας του '80 έως και σήμερα. 

 
Εικόνα 1: Περιοχή εκμετάλλευσης Πρίνου με τις υποπεριοχές εκμετάλλευσης τα πεδία Πρίνος, Βόρειος Πρίνος και 
Έψιλον και περιοχή εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας (σύμφωνα με το Ν. 4135/2013). 

Γεωλογικές στοιχεία λεκάνης  

Η λεκάνη Πρίνου είναι μια ιζηματογενής λεκάνη που βρίσκεται στο νότιο άκρο της προ-
αλπικής μάζας της Ροδόπης και συγκεκριμένα στον κόλπο της Καβάλας στο Βόρειο Αιγαίο, 
περιτριγυρισμένο από την ηπειρωτική περιοχή της Καβάλας και τη νήσο Θάσο. Το μήκος 
και το πλάτος της λεκάνης ανέρχεται στα 38 χλμ. και 20 χλμ. αντίστοιχα, ενώ ο κύριος 
άξονας αυτής έχει κατεύθυνση ΒΑ-ΝΔ (Πρόεδρος, 1986). Η λεκάνη θεωρείται ότι 
σχηματίστηκε με την δράση ληστρικών ρηγμάτων ΒΑ-ΝΔ και ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης που 
οδήγησαν στην προοδευτική συσσώρευση των ιζημάτων και τη μεταφορά τους στα 
βαθύτερα και νοτιότερα τμήματα της λεκάνης, με αποτέλεσμα η συγκέντρωση των 
αποθέσεων να φτάνει σε πάχος έως και τα 5,8 χιλ. (Proedrou, 1979 ; Mavromatidis and 
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Kelessidis, 2004 ; Kiomourtzi et. al. 2007). Το βάθος της θάλασσας στην περιοχή 
εκμετάλλευσης δε ξεπερνά τα 55 μέτρα.  

Ο τεκτονισμός της περιοχής ξεκίνησε στο κατώτερο Παλαιογενές. Η λεκάνη Πρίνου 
υποδιαιρείται σε δύο λεκάνες, τη βόρεια λεκάνη του Νέστου και τη νότια λεκάνη του 
Πρίνου, η οποία είναι βαθύτερη από την προηγούμενη και χωρισμένη από ένα υψηλό 
τοπογραφικό υπόβαθρο (ενδολεκάνιο ύβωμα) (Εικόνα 2) (Πρόεδρος, 1986). Τα πρώτα 
στάδια του σχηματισμού της λεκάνης έγιναν κατά την περίοδο του Παλαιογενούς, όπου 
σταδιακά η λεκάνη μετατοπίστηκε προς τα Νοτιοδυτικά και παράλληλα βυθίστηκε. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα την εναπόθεση επτά εβαποριτικών στρωμάτων (Proedrou and 
Sidiropoulos, 1992).  

 
Εικόνα 2: Γεωλογικός χάρτης περιβαλλόντων πετρωμάτων Πρίνου-Καβάλας και η υποδιαίρεση της λεκάνης Πρίνου –
Καβάλας στη λεκάνη του Νέστου και στην λεκάνη της Καβάλας (Kiomourtzi et al., 2007, 2016). 

Τα πρώτα ιζήματα αποτέθηκαν πάνω από το μεταμορφωμένο ηπειρωτικό υπόβαθρο, 
αποτελούμενο από γνεύσιους και μάρμαρα. Συγκεκριμένα, εναποτέθηκαν στρώματα 
αλατιού και ανυδρίτη, με ενστρώσεις από ψαμμίτες και αργιλικούς σχίστες θαλάσσιας 
προέλευσης που αποτέθηκαν επάνω τους, και ακολούθησε το τουρβιδικό σύστημα του 
Πρίνου (ταμιευτήρας). Αυτή η ακολουθία ονομάζεται Προ-Εβαποριτική ακολουθία, 
έχοντας μέσο πάχος 2000 μέτρα. Η ύπαρξη στρωμάτων αλατιού στη βάση της λεκάνης 
βοήθησε τις επωθήσεις προς τα νοτιοδυτικά και βαθύτερα τμήματα αυτής. Επτά 
στρώματα Εβαπορίτη που εναλλάσσονται με κλαστικά και τα οποία αποτέθηκαν κατά το 
Ανώτερο Μειόκαινο (Μεσσήνιο), υπέρκεινται της Προ-Εβαποριτικής ακολουθίας. 
Επιπλέον, τα στρώματα αλατιού υπερβαίνουν τα 350 μέτρα σε πάχος, ενώ ολόκληρη η 
ακολουθία ονομάζεται Εβαποριτική ακολουθία με μέσο πάχος 800 μέτρα. Η Μετά-
Εβαποριτική ακολουθία, αποτελούμενη από άμμους και αργίλους, αποτέθηκε από το 
Πλειόκαινο–Πλειστόκαινο έως σήμερα, με μέσο πάχος τα 1800 μέτρα (Πρόεδρος, 1986, 
Proedrou and Papaconstantinou, 2004). Το κατώτερο Μειόκαινο θεωρείται ως ο χρόνος 
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σχηματισμού της λεκάνης Πρίνου (Πρόεδρος, 1986). Η στρωματογραφική στήλη της 
νότιας λεκάνης του Πρίνου (υπολεκάνη) παρουσιάζεται στην Εικόνα 3 περιλαμβάνονται 
και τα βαθύτερα διατηρηθέντα στρώματα του σχηματισμού Έψιλον.  

 
Εικόνα 3: Στρωματογραφική στήλη της υπολεκάνης του Πρίνου στη δομή Έψιλον. Ο χαρακτηρισμός πιθανά μητρικά 
πετρώματα σχηματισμοί αναφέρεται σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ακόμη διατρηθεί από τις γεωτρήσεις του 
σχηματισμού Έψιλον, αλλά βρέθηκαν κατά τη διάτρηση άλλων γεωτρήσεων στην υπολεκάνη (Kiomourtzi et. al. 2007). 

Γεωτεκτονικά στοιχεία εξέλιξης της λεκάνης 

Οι λεκάνες εφελκυσμού του Αιγαίου χαρακτηρίζονται από έντονη τεκτονική, όπως 
συμβαίνει και με την λεκάνη Πρίνου, δηλαδή μεγάλα ρήγματα στις παρυφές και στο 
εσωτερικό αυτής, που διαμορφώσαν το σχήμα, το μέγεθος της, την παλαιογεωγραφική 
της εξέλιξη, το είδος της ιζηματογένεσης και το κυριότερο τη δημιουργία αντικλινικών 
δομών (Proedrou, 2001). 

Επιπλέον, η λεκάνη Πρίνου μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία τυπική τεκτονική τάφρος, 
διότι τα ρήγματα που την οριοθετούν κλίνουν προς το κέντρο αυτής, ενώ παράλληλα 
σφραγίζουν την λεκάνη με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η διαφυγή των 
υδρογονανθράκων (Mavromatidis and Kelessidis, 2004). Η ιζηματογένεση και η βύθιση 
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της λεκάνης έγινε με γρήγορους ρυθμούς, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν ιζήματα 
μεγάλου πάχους, που στο κεντρικό τμήμα αυτής τα ιζήματα έφθασαν στα απαραίτητα 
επίπεδα θερμικής ωριμότητας. Δηλαδή επικράτησαν ευνοϊκές συνθήκες γένεσης, 
μετανάστευσης και παγίδευσης υδρογονανθράκων με αποτέλεσμα τη δημιουργία των 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην λεκάνη Πρίνου (Proedrou and 
Sidiropoulos, 1992). 

Οι παγίδες υδρογονανθράκων προέκυψαν από αντίκλινα ολίσθησης λόγω βαρύτητας 
τύπου roll-over (ανάστροφο) που βρίσκονται στο βόρειο-κεντρικό και νότιο τμήμα της 
λεκάνης (Proedrou and Sidiropoulos, 1992 ; Mertzanides et. al., 2010). 

Περιθωριακός δορυφόρος Έψιλον 

Το κοίτασμα (περιθωριακός δορυφόρος) Έψιλον ανήκει στην περιοχή εκμετάλλευσης 
Πρίνου και αποτελεί μια από τρεις υποπεριοχές εκμετάλλευσης. 

Η εξερεύνηση της περιοχής είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του ’90 και η ανακάλυψη του 
κοιτάσματος έγινε το 2000 και είναι ένα ρήγμα μεγάλου βάθους, με στρωματογραφικά 
κλειστή αντικλινική δομή (Εικόνα 4), του οποίου η έκταση ανέρχεται στα 4 km2 περίπου. 
Το βάθος του νερού στο κοίτασμα έχει εύρος 35-55 μέτρα (ΜΠΚΕ, 2016). 

 
Εικόνα 4: Οι δομές των πεδίων Πρίνος, Βόρειος Πρίνος και Έψιλον (Ιστοσελίδα Energean Oil & Gas). 

Η δομή του κοιτάσματος του Πρίνου χαρακτηρίζεται ως ανάστροφο αντίκλινο, με μέσο 
πάχος τουρβιδιτικής διάταξης τα 300 μέτρα σε πραγματικό κατακόρυφο βάθος μέτρησης 
τα 2500 μέτρα (Kiomourtzi et. al., 2007). Το κοίτασμα Έψιλον παρουσιάζει παρόμοιες 
δομές με αυτές του κοιτάσματος του Πρίνου όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 5 
(Kiomourtzi et. al., 2007). Συγκεκριμένα, το αντίστοιχο τουρβιδιτικό σύστημα του Έψιλον 
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σε σχέση με αυτό του Πρίνου βρίσκεται ορισμένες εκατοντάδες μέτρα πιο ρηχά και το 
πάχος του σχηματισμού είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση με αυτό του Πρίνου. Οι 
υδρογονάνθρακες εντοπίζονται στο σύστημα των τουρβιδιτών που αποτέθηκαν σε 
περιβάλλον αναγωγικό, με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, ενώ το αδιαπέρατο κάλυμμα 
στην κορυφή είναι αργιλικό στρώμα πάχους 10-14 μέτρων, που υπόκειται των 
εβαποριτικών στρωμάτων όπως στον Πρίνο (Proedrou and Papaconstantinou, 2004). 

 
Εικόνα 5: Αντικλινικές δομές στα κοιτάσματα Πρίνου και Έψιλον (Kiomourtzi et. al. 2007). 

Το κοίτασμα ανακαλύφθηκε στα τέλη του 2000 και επιβεβαιώθηκε το 2002 από το πηγάδι 
Ε-1 (πρώτη ερευνητική γεώτρηση απόκλισης (Extended Reach Drilling), η διάτρηση αυτού 
έφθασε έως το αντίστοιχο στρώμα άμμου Α1 του Πρίνου, δηλαδή φθάνοντας έως τα 2800 
μέτρα (πραγματικό κάθετο βάθος) περίπου. Να σημειωθεί πως η εκμετάλλευση στο πεδίο 
του Πρίνου πραγματοποιείται από τρία κύρια σημεία Α, Β και Γ, με τον ταμιευτήρα Α να 
υποδιαιρείται σε Α1 και Α2 και τους ταμιευτήρες Β και Γ να έχουν αναπτυχθεί λιγότερο σε 
σχέση με τον Α (EO&G, 2016). Ένα χρόνο αργότερα έγινε εκτροπή της γεώτρησης, σε μια 
θέση περίπου 500 μέτρα προς τα νοτιοανατολικά, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του 
ταμιευτήρα και βρέθηκε πετρέλαιο. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα από το πηγάδι Ε-1 
σε συνδυασμό με τα σεισμικά δεδομένα του 1993 και 1997, αποτέλεσαν την αρχή της 
ανάπτυξης του πεδίου. 

Ο όγκος των αρχικά επιτόπου αποθεμάτων (STOIIP) από το στρώμα Α1 υπολογίστηκε σε 
39 εκ. βαρέλια, με εκτίμηση να ανέλθουν στα 59 εκ. βαρέλια με την επέκταση της 
εκμετάλλευσης και στα υπόλοιπα στρώματα (EO&G, 2016). Επιπλέον, σύμφωνα με την 
ετήσια αναφορά της παραγωγού εταιρείας για το 2019 τα δυνητικά αποθέματα στο 
κοίτασμα φθάνουν έως και τα 44 MMboe (εκ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου).  

Το τρίτο τρίμηνο του 2009 ξεκίνησε η διάτρηση της πρώτης παραγωγικής γεώτρησης στο 
πεδίο Έψιλον, το πηγάδι αξιολόγησης EA-H1 (οριζόντια γεώτρηση) μήκους 5,3 χλμ. ενώ 
έχει περίπου 700m οριζόντιο τμήμα μέσα στο κοίτασμα με δυο τμήματα (Εικόνα 6). Ο 
ρυθμός παραγωγής ήταν άνω των 2000 βαρελιών/ημερησίως το πρώτο χρονικό 
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διάστημα, παρόλα αυτά όμως άρχισε να μειώνεται, λόγω τεχνικών προβλημάτων 
(κατάρρευση της σωλήνωσης) η παραγωγή σταμάτησε το 2011 από το εν λόγω πηγάδι. 
Το παραγόμενο πετρέλαιο ανήλθε περίπου στα 350.000 βαρέλια (ΜΠΚΕ, 2016; Ημερίδα 
ΤΕΕ, 2012) με συντελεστής ανάκτησης 1%. Παρόλη την πρόωρη διακοπή της παραγωγής 
στο κοίτασμα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αποδείχθηκαν ιδιαιτέρα χρήσιμα για την 
περεταίρω ανάπτυξη του κοιτάσματος και του προγραμματισμού της διάτρησης νέων 
γεωτρήσεων. 

 
Εικόνα 6: Τρισδιάστατη απεικόνιση του κοιτάσματος Έψιλον, με την EA-H1 εκτεταμένη οριζόντια γεώτρηση (Extended 
Reach Drilling) στο κοίτασμα Έψιλον (Ημερίδα ΤΕΕ, 2012). 

Για το έτος 2010 η παραγωγή από το κοίτασμα Έψιλον ανήλθε στο 35% της συνολικής 
παραγωγής από την περιοχή εκμετάλλευσης Πρίνου (πεδία Πρίνου, Βόρειος Πρίνος και 
Έψιλον) μόνο από το πηγάδι EA-H1 (Εικόνα 7). 

 
Εικόνα 7: Η συνεισφορά του κάθε κοιτάσματος στη συνολική παραγωγή για το 2010. 
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Το 2019 ξεκίνησε εκ νέου η παραγωγή στο κοίτασμα, από το πηγάδι ΕΑ-Η3 (οριζόντια 
γεώτρηση) που συνεχίζεται έως και σήμερα. Το πηγάδι ΕΑ-Η3 (Εικόνα 8) έχει συνολικό 
μήκος 5700 μέτρα περίπου, ενώ διείσδυσε κατά 689 μέτρα στον ψαμμιτικό ταμιευτήρα 
του κοιτάσματος Έψιλον. Σύμφωνα με τα δεδομένα της παραγωγού εταιρείας το 
συγκεκριμένο πηγάδι ξεκίνησε να παράγει (Μάιο 2019) γύρω στα 1000 βαρέλια/ημέρα. 
Η συνολική παραγωγή πετρελαίου από το εν λόγω κοίτασμα ξεπερνά το μισό 
εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου από την εκμετάλλευση αυτού το 2010 και από το 2019 
έως και σήμερα.  

 
Εικόνα 8: Πηγάδια στο κοίτασμα Έψιλον (με κόκκινη σήμανση (κύκλο) είναι τα πηγάδια που δεν είναι σε παραγωγή, με 
πράσινη σήμανση είναι αυτά που είναι σε παραγωγή και με μπλε σήμανση αυτά που επρόκειτο να τεθούν σε παραγωγή 
στο εγγύς μέλλον) (Ιστοσελίδα Energean Oil & Gas). 

Το κοίτασμα περιέχει όξινο (λόγω της παρουσίας του υδρόθειου) αργό πετρέλαιο και 
αέριο. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του κοιτάσματος και του παραγόμενου πετρελαίου 
παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. 

Πάχος διατρηθέντος ταμιευτήρα 70-85 m 
Πορώδες 9% 
Μέσος δείκτης καθαρού προς 
ακαθάριστου (NTG) 40-90% 

Διαπερατότητα 1-100 mD 

Στρώμα παραγωγής Στρώμα άμμου (ψαμμιτικό στρώμα) Α1 
Πρίνου 

Πίνακας 1: Κύρια χαρακτηριστικά ταμιευτήρα. 
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Βαρύτητα Πετρελαίου 36ο API 
Υδρόθειο (H2S) 8-14% 
Περιεχόμενο διαλυμένου αερίου  349 scf/bbl 

Πίνακας 2: Κύρια χαρακτηριστικά παραγόμενου πετρελαίου. 

Στα σχέδια ανάπτυξης του κοιτάσματος περιλαμβάνεται η εγκατάσταση μιας νέας της 
εγκατάστασης νέας δορυφορικής εξέδρας με την ονομασία Λάμδα (αυτοεγκαθιστώμενη 
εξέδρα Τύπου 2-SIP2) (Εικόνα 9). Η δομή SIP2 έχει σχεδιαστεί σαν μία συνηθισμένη 
υπεράκτια δομή που υποβάλλεται σε φορτία στατικού εξοπλισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των φορτίων λειτουργίας γεώτρησης), τα κύματα, ρεύματα 
ανέμου και φορτία σεισμών. Στην εξέδρα θα εγκατασταθούν 5 με 9 πηγάδια που στη 
συνέχεια, περίπου μετά τη διέλευση 18 μηνών 2 με 4 πηγάδια θα μετατραπούν από 
παραγωγικά σε εισπίεσης νερού. Η εξέδρα είναι εξοπλισμένη με 15 υποδοχές πηγαδιών. 
Επιπλέον, θα εγκατασταθεί σε απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων δυτικά του υπάρχοντος 
συγκροτήματος Δέλτα του Πρίνου και θα συμπληρώσει την παραγωγή από τις 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις στο συγκρότημα Δέλτα. Η Λάμδα έχει σχεδιαστεί ως μη 
επανδρωμένη εξέδρα (EO&G, 2016). 

 
Εικόνα 9: Σχέδιο αυτοεγκαθιστώμενη εξέδρα Τύπου 2 (αριστερά) και υπό κατασκευή στην Κωστάντζα της Ρουμανίας 
(δεξιά). 

Επί του παρόντος έχει πραγματοποιηθεί η διάτρηση τριών επιπλέον κάθετων πηγαδιών 
(EL-1, EL-2 και EL-3) στο κοίτασμα του Έψιλον τα οποία δεν έχουν τεθεί ακόμη στην 
παραγωγή και με βάση τα σχέδια της παραγωγού εταιρείας έχουν σχεδιαστεί και νέα 
σημεία προς διάτρηση.  

Το EL-1 είναι το πρώτο κάθετο πηγάδι στο κοίτασμα Έψιλον που αναμένεται να τεθεί σε 
παραγωγή μαζί με τα άλλα δυο. Η διάτρηση του πηγαδιού επιβεβαίωσε τη συνέχεια του 
ταμιευτήρα Α στο ανατολικό τμήμα του κοιτάσματος στο οποίο εντοπίστηκαν καλύτερης 
ποιότητας ψαμμίτες. Εντοπίστηκε η επαφή Πετρελαίου-Νερού (Oil Water Contact), 
προσθέτοντας 9 μέτρα μεικτής στήλης πετρελαίου. Επιπλέον, εντοπίστηκε ο βαθύτερος 
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ταμιευτήρας του οποίου οι ψαμμίτες είναι καλύτερης ποιότητας, ενώ η επαφή 
Πετρελαίου-Νερού που εντοπίστηκε προσέθεσε επιπλέον 62 μέτρα μεικτής στήλης 
πετρελαίου. Επίσης, η διάτρηση έφθασε έως και τη δολομιτική ζώνη (τρίτη ζώνη) 
δείχνοντας κάποιο πρόσθετο δυναμικό σε υδρογονάνθρακες στα 140 μέτρα διάτρησης 
(Εικόνα 10). 

Ο εντοπισμός μιας πυκνότερης στήλης με μεγαλύτερο μήκος σχηματισμό για παραγωγή 
υδρογονανθράκων, σε σχέση με ότι είχε συναντηθεί στα προηγούμενα έτη, αναμένεται 
να οδηγήσει σε αύξηση των επιτόπου αποθεμάτων με αποτέλεσμα να αυξηθεί η 
παραγωγή σε περισσότερα από 10.000 βαρέλια/ημέρα έως το 2021. 

Να σημειωθεί πως η ανάπτυξη του πεδίου θα κοστίσει περί τα 50 εκατομμύρια δολάρια 
για την εξέδρα και τους αγωγούς (τριών υποθαλάσσιων αγωγών: παραγωγής, έγχυσης 
νερού και εισπίεσης αερίου) και περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια για τις γεωτρήσεις (τις 
ήδη διατρηθείσες και αυτές που έχουν σχεδιαστεί να γίνουν στο μέλλον). Τα 
προαναφερθέντα κόστη είναι σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πληροφορίες της 
παραγωγού εταιρείας.  

 
Εικόνα 10: Σεισμική γραμμή με παράθεση των πηγαδιών ΕΑ-Η3 και ΕL-1 καθώς και των διατριθέντων ζωνών (Ιστοσελίδα 
Energean Oil & Gas). 

Συνεπώς, η εκμετάλλευση του κοιτάσματος Έψιλον στα βαθύτερα στρώματα άμμου που 
δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, είναι πολλά υποσχόμενη δεδομένου τόσο της χαμηλής 
περιεκτικότητας σε υδρόθειο όσο και της χαμηλής του βαρύτητας. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την ετήσια αναφορά της παραγωγού εταιρείας για το 2019 τα 
έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ανήλθαν γύρω στα €26 εκ. και η παραγωγή του 
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πετρελαίου στα 1,205 εκ. βαρέλια. Ως εκ τούτου το κόστος παραγωγής πετρελαίου ανά 
βαρέλι ανέρχεται στα €21,5/βαρέλι. Με την εκτίμηση της παραγωγού εταιρείας ότι τα 
επιτόπου αποθέματα στο κοίτασμά Έψιλον ανέχονται σε 39 εκ. βαρέλια πετρελαίου και 
το εκτιμώμενο κόστος όλης της επένδυσης ανέρχεται στα $110 εκ., δηλαδή περίπου €97 
εκ., συνεπάγεται πως το κόστος επένδυσης που αναλογεί κατά την παραγωγή κάθε 
βαρελιού πετρελαίου ανέρχεται στα €2,5/βαρέλι. Προσθέτοντας τα δυο κόστη 
οδηγούμαστε σε ένα συνολικό κόστος €24,06/βαρέλι. Εάν λάβουμε υπόψη την πρόσφατη 
εκτίμηση των επιτόπου αποθεμάτων πετρελαίου ότι ανέρχονται στα 44 εκ. βαρέλια τότε 
το συνολικό κόστος θα ανέλθει στα €23,78/βαρέλι. Τα προαναφερθέντα κόστη 
αναφέρονται για το έτος 2019 (λειτουργικά κόστη και την παραγωγή πετρελαίου), για το 
έτος 2020 η κατάσταση θα είναι πιο δυσοίωνη, λόγω της πτώσης της τιμής του πετρελαίου 
και της παραγωγής. 

Τέλος, διαπιστώνεται η σημαντικότητα της συνέχισης της ανάπτυξης του κοιτάσματος 
Έψιλον, που ναι μεν χαρακτηρίζεται ως μια σχετικά υψηλή επένδυση, αλλά το μερίδιο 
συνεισφοράς στην παραγωγή της περιοχής εκμετάλλευσης Πρίνου θα είναι σημαντική. 
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Η ενεργειακή φτώχεια και ο ρόλος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου 

Πένη Χαλάτση 

Την ώρα που οι κυβερνήσεις των κρατών, οι Κεντρικές Τράπεζες, το ΔΝΤ και η ΕΕ 
αναζητούν τρόπους βιώσιμης ανάκαμψης και ενώ η ΕΕ προωθεί την υλοποίηση ενός 
φιλόδοξου Green Deal, μια νέα απειλή υποσκάπτει το μέλλον της μετάβασης σε μια 
πράσινη οικονομία.  

Η ενεργειακή φτώχεια, αν και έχει αναγνωριστεί, έχει αντιμετωπιστεί αποσπασματικά, με 
αποτέλεσμα να εκλείπει από τα διεθνή φόρα ακόμη και ένας κοινώς αποδεκτός ορισμός 
ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τις παραμέτρους και τους τρόπους μέτρησης του 
φαινομένου. H έλλειψη ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας στην υιοθέτηση 
συγκεκριμένων προτύπων και μοντέλων δημιουργεί φραγμούς στη συστηματική 
αντιμετώπιση του ζητήματος σε μια περίοδο μάλιστα όπου επιχειρείται μετάβαση σε 
καθαρότερες μορφές ενέργειας και τα κράτη καλούνται να αποφασίσουν ποια μορφή 
ενέργειας θα κρατήσουν και ποια θα … «πετάξουν». Μήπως, όμως οι σημερινές συνθήκες, 
ιδιαίτερα οι οικονομικές, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τον COVID-19 απαιτούν 
ευελιξία και μερική αναθεώρηση της στρατηγικής; Μήπως το φυσικό αέριο και ακόμη και 
το πετρέλαιο, δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη όσον αφορά στην ενεργειακή 
μετάβαση και μπορούν να διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο στην αντιμετώπιση της 
ενεργειακής φτώχειας και στην τόνωση της οικονομίας;  

Τα πρώτα βήματα και τα Παρατηρητήρια της Ενεργειακής Φτώχειας 

Σε μια απλουστευτική προσέγγιση, ως «ενεργειακή φτώχεια» ορίζεται διεθνώς η 
αδυναμία πρόσβασης σε βασικές ενεργειακές υπηρεσίες, όπως είναι ο ηλεκτρισμός, το 
φυσικό αέριο, η θέρμανση, η ψύξη κ.ά. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας 
(International Energy Agency), υπολογίζεται ότι περί τα 2,6 δισ. του παγκόσμιου 
πληθυσμού διαβιούν σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας με πολλαπλές συνέπειες, 
κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές. 

Ένας άλλος ορισμός έχει επιχειρηθεί να δοθεί στο πλαίσιο του Citizen Energy Forum 2016, 
όπου η ενεργειακή φτώχεια νοείται ως: «μια κατάσταση στην οποία ένα νοικοκυριό ή ένα 
άτομο δεν έχει την οικονομική δυνατότητα πρόσβασης σε βασικές ενεργειακές υπηρεσίες 
(θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, μετακίνηση και ηλεκτροδότηση), ώστε να εξασφαλίσει ένα 
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, λόγω ενός συνδυασμού χαμηλού εισοδήματος, υψηλών 
ενεργειακών δαπανών και χαμηλής ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού του». 

Περνώντας στα επιμέρους εθνικά πλαίσια θα μπορούσε να αναφερθεί ότι αρκετές χώρες 
όπως η Γαλλία, η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Σκωτία, η Ουαλία, η Σλοβακία έχουν υιοθετήσει 
πλέον έναν επίσημο ορισμό για την ενεργειακή φτώχεια. Έναν άτυπο ορισμό της 
ενεργειακής φτώχειας έχουν υιοθετήσει και η Αυστρία και το Βέλγιο. 

Το θέμα της ενεργειακής φτώχειας και των ευάλωτων καταναλωτών επισημαίνεται σε 
αρκετές ευρωπαϊκές οδηγίες (πχ. Οδηγία 2009/72/ΕΚ και Οδηγία 2009/73/ΕΚ), ενώ ειδική 
μνεία υπάρχει στην Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση. 
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Στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής πενίας στις χώρες της ΕΕ, το 2018, δημιουργήθηκε το Παρατηρητήριο 
Ενεργειακής Πενίας (EPOV) της ΕΕ. Το EPOV έχει ως στόχο τη βελτίωση της μέτρησης και 
της παρακολούθησης της ενεργειακής πενίας, καθώς και την ανταλλαγή γνώσεων και 
βέλτιστων πρακτικών σχετικά με το θέμα. 

Αντίστοιχος φορέας έχει δημιουργηθεί και στην Ελλάδα. Το Παρατηρητήριο Ενεργειακής 
Φτώχειας αναπτύχθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
(ΚΑΠΕ) και, σε πρώτη φάση, είχε σκοπό την ενημέρωση του κοινού και των φορέων 
άσκησης πολιτικής σχετικά με τα επίπεδα της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα.  
Μάλιστα, σύμφωνα με πηγή του ΚΑΠΕ, εκπονείται ήδη σχέδιο δράσης για την ενεργειακή 
φτώχεια στο οποίο θα περιλαμβάνονται δείκτες, ορισμοί, μηχανισμοί ποσοτικοποίησης 
ενώ θα λαμβάνονται υπ’όψιν οι επιπτώσεις του φαινομένου σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο ενώ θα 
παρουσιάζονται συγκεκριμένα μέτρα όπως είναι επιδόματα, ενεργειακοί έλεγχοι, 
ευνοϊκότερα τιμολόγια, ενημερωτικές δράσεις, προγράμματα επιδοτήσεων για την 
ανακούφιση των νοικοκυριών. 

Πόση ενεργειακή φτώχεια υπάρχει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα; 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περίπου το 11% του πληθυσμού, δηλαδή 54 εκατομμύρια 
Ευρωπαίοι πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια. Ως βασική αδυναμία στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες αναγνωρίζεται το γεγονός ότι δεν έχουν καθοριστεί οι παράμετροι με 
τις οποίες θα προσδιορίζονται οι ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, ούτε υπάρχουν 
στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπισή της. 

• Σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία, στην Ευρώπη: 

• 57 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα θέρμανσης των σπιτιών τους 
τον χειμώνα  

• 104 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα χρήσης κλιματισμού στα 
σπίτια τους το καλοκαίρι  

• 52 εκατομμύρια άνθρωποι καθυστερούν στην εξόφληση των λογαριασμών 
ενέργειας  

• 10 εκατομμύρια άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να περπατούν περισσότερα από 
30 λεπτά, για να έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις δημόσιων μέσων μεταφοράς  

Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα 

Η ποιότητα ζωής αλλά και η οικονομική ευημερία των Ελλήνων (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, 
βιομηχανία) επηρεάζεται άμεσα όχι μόνο από το βαθμό πρόσβασης στην ενέργεια αλλά 
και από το είδος ενέργειας που χρησιμοποιούν οι Έλληνες καταναλωτές. 

Σύμφωνα με ένα γνωστό γνωμικό, όταν ένα πρόβλημα είναι σωστά προσδιορισμένο, τότε 
έχει λυθεί κατά 50%. Στην Ελλάδα δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη ένας κοινώς αποδεκτός 
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ορισμός για την ενεργειακή φτώχεια και αυτός είναι ίσως και ο πρωταρχικός λόγος που 
μέχρι στιγμής οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν έχουν καταφέρει να την 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή (και μέχρι να 
ολοκληρώσει τις μελέτες του ο αρμόδιος ελληνικός φορέας) δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι 
και επικαιροποιημένοι δείκτες παρακολούθησης του φαινομένου χρησιμοποιούνται πιο 
αδρομερείς προσεγγίσεις. Έτσι, ενεργειακά φτωχό θεωρείται το νοικοκυριό το οποίο 
δαπανά πάνω από το 10% του εισοδήματός του για να καλύψει τις ενεργειακές του 
ανάγκες. 

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στη λογική που είχαν υιοθετήσει δύο Βρετανοί επιστήμονες, 
οι Isherwood και Hancock13, το 1979. Τότε είχαν επιχειρήσει να δώσουν έναν πρώτο 
ορισμό για την ενεργειακή φτώχεια  καθώς και έναν δείκτη παρακολούθησης αυτής, ο 
οποίος ορίζεται ως το ποσοστό δαπανών του νοικοκυριού για τις ενεργειακές ανάγκες του 
σε σχέση με το συνολικό εισόδημά του. Έτσι, αναγνωριζόταν πως «ένα νοικοκυριό βιώνει 
ενεργειακή φτώχεια όταν δαπανά πάνω από το 10% του εισοδήματός του για να καλύψει 
τις ανάγκες του σε ενέργεια». 

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τίτλο 
«Άνιση έκθεση και άνισες συνέπειες: κοινωνική τρωτότητα και ατμοσφαιρική ρύπανση, 
θόρυβος και ακραίες θερμοκρασίες στην Ευρώπη», η Ελλάδα κατατάσσεται στις πρώτες 
θέσεις ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα το χειμώνα. 

Συγκεκριμένα, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων από έκθεση σε διοξείδιο 
του άνθρακα, του αζώτου και του όζοντος. Όπως αναφέρουν τα στοιχεία, κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα, στην Ελλάδα σημειώνονται περισσότεροι θάνατοι, όπως και στην 
Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, σε σχέση με άλλες χώρες όπως είναι η Γερμανία, 
η Ολλανδία και η Φινλανδία. 

Αυτό οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στο διαθέσιμο εισόδημα. Αναλυτικότερα, όσον 
αφορά στην Ελλάδα, από τα νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται κάτω από το 60% του μέσου 
εισοδήματος της χώρας, τα μισά αδυνατούν να κρατήσουν ζεστά τα σπίτια τους. Το 35% 
των μονογονεϊκών οικογενειών βρίσκεται στην ίδια κατάσταση, το ίδιο και το 40% των 
νοικοκυριών με έναν ηλικιωμένο. 

Η δυσχέρεια πρόσβασης των ελληνικών νοικοκυριών σε επαρκή ενέργεια επιβεβαιώνεται 
και από πρόσφατα στοιχεία της Eurostat (2019) όπου φαίνεται πως το 25,7% των 
ελληνικών νοικοκυριών δυσκολεύεται να έχει άνετη πρόσβαση στη θέρμανση τους 
χειμερινούς μήνες. 

Η Ελλάδα με βάση αυτά τα στοιχεία βρίσκεται στην τρίτη υψηλότερη θέση της ΕΕ με τη 
Βουλγαρία να βρίσκεται στην κορυφή των «28» καθώς περίπου ένα στα τρία νοικοκυριά 
αντιμετωπίζει προβλήματα με την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης. 

Φυσικά, η ενεργειακή φτώχεια δεν αποτελεί έννοια που συνδέεται μόνο με τα 
νοικοκυριά.  
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Πρόσφατη εκτενής έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (2019) αποτύπωσε για πρώτη φορά την έκταση 
της ενεργειακής φτώχειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν και τη 
ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. 

Όπως προκύπτει, το ενεργειακό κόστος έχει εξελιχθεί σε μια σοβαρότατη παράμετρο του 
κόστους λειτουργίας, που ενίοτε υπερβαίνει ακόμη και το εργατικό και σε κάθε 
περίπτωση έχει οδηγήσει στην άνοδο της ενεργειακής φτώχειας. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, η 
ενεργειακή φτώχεια αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες επιδείνωσης της θέσης των 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αιτία της εμφάνισης και της 
επιδείνωσης της ενεργειακής φτώχειας είναι η άνοδος των τιμών του ηλεκτρικού 
ρεύματος (κατά 28% για τις μεσαίου μεγέθους βιομηχανίες και 177% για τα νοικοκυριά 
από το 2006 ως το 2017) και η πτώση των εσόδων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). 
Αυτό είχε ως συνέπεια, το 15% των ΜμΕ έχουν καθυστερημένες οφειλές σε λογαριασμούς 
ενέργειας (ΔΕΗ, φυσικό αέριο, κ.α.). Παρότι είναι αδύνατο να εξαχθούν αξιόπιστοι μέσοι 
όροι, εξαιτίας των μεγάλων αποκλίσεων που προέρχονται από τα διαφορετικά μεγέθη και 
τις διαφορετικές δραστηριότητες, πολλές ΜμΕ καταβάλλουν ακόμη και το 66% του 
κέρδους τους για ενεργειακό κόστος. 

Οι σύγχρονες μορφές ενέργειας ως «αντίδοτο» στην ενεργειακή φτώχεια 

Αδιαμφισβήτητα, η πρόσβαση στην ενέργεια δημιουργεί ευκαιρίες για 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Αυτή η διαπίστωση έχει αναφερθεί σε μεγάλο αριθμό 
μελετών αποδεικνύοντας ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ πρόσβασης σε ενέργεια 
και του Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI) καθώς και του Κατά Κεφαλήν Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). 

Η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υπέρβαση της φτώχειας. 
Καμία χώρα δεν έχει επιτύχει σταθερή οικονομική ανάπτυξη χωρίς να βελτιώσει την 
πρόσβαση σε καθαρότερες και σύγχρονες μορφές ενέργειας. Οι ενεργειακές υπηρεσίες 
για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και οι ενεργειακές πολιτικές για την 
καταπολέμηση της ανισότητας στην ανθρώπινη ευημερία είναι συνεπώς και οι δύο 
εξαιρετικά σημαντικές. 

Από την άλλη, οι άφθονες, φθηνές αλλά πολύ ρυπογόνες λύσεις όπως είναι η βιομάζα και 
ο άνθρακας (προτού καταστεί ακριβός λόγω των δικαιωμάτων εκπομπών) θα μπορούσαν 
να συντελέσουν στην οικονομική ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα αλλά θα επέφεραν 
παράπλευρες συνέπειες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Για τις βιομηχανικές χώρες, αυτή η πρόκληση οδηγεί σε μεγάλο βαθμό στο να στραφούν 
σε καθαρότερα ενεργειακά συστήματα, στην ενεργειακή απόδοση και στην προσπάθεια 
διαφοροποίησης του μίγματος ενεργειακού εφοδιασμού ώστε να συμπεριληφθούν 
περισσότερες ανανεώσιμες πηγές για την αντιμετώπιση των ανησυχιών για την κλιματική 
αλλαγή και τις αυξανόμενες ή ασταθείς παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ενώ υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τον 
ορισμό της φτώχειας, υπάρχει μια θετική παγκόσμια συσχέτιση μεταξύ των ενεργειακών 
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υπηρεσιών και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (περίπου μέσο ατομικό εισόδημα) καθώς και σε 
σχέση με την ανθρώπινη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, παρατηρείται συσχέτιση μεταξύ του 
επιπέδου ευεξίας (που φαίνεται από το δείκτη HDI) και της πρόσβασης σε σύγχρονες 
μορφές ενέργειας (υποδεικνύεται από την κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας). Καθώς η κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται, ο 
δείκτης HDI αυξάνεται, ενώ η αύξηση του εισοδήματος και της πρόσβασης στην ηλεκτρική 
ενέργεια έχει άμεση σχέση με την αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

Ο εγγενής δεσμός και η θετική σχέση μεταξύ της ενέργειας και της αντιμετώπισης της 
φτώχειας – είτε της φτώχειας που καθορίζεται από το εισόδημα είτε της φτώχειας που 
συνδέεται με την άνιση κατανομή του εισοδήματος μεταξύ διαφορετικών χωρών – είναι 
πολύ ισχυρή στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό αποδεικνύεται σαφώς από το γεγονός ότι 
οι φτωχοί άνθρωποι αποτελούν μια μεγάλη ομάδα η οποία αριθμεί περίπου 3 
δισεκατομμύρια άτομα που βασίζονται κυρίως σε στερεά καύσιμα (άνθρακας και 
παραδοσιακή βιομάζα), εκ των οποίων 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι μαγειρεύουν και 
θερμαίνουν τα σπίτια τους με παραδοσιακά καύσιμα και σόμπες χαμηλής απόδοσης 
(UNDP και ΠΟΥ, 2009). 

Να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου 

Η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου καλείται πλέον να αποσαφηνίσει το ρόλο 
της στην ενεργειακή μετάβαση και να υποδείξει τα επιχειρηματικά μοντέλα που θα 
υιοθετηθούν προκειμένου να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
(GHG) και στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού (ΙΕΑ,2019). 

Οι αυξανόμενες κοινωνικές και περιβαλλοντικές πιέσεις σε πολλές εταιρείες πετρελαίου 
και φυσικού αερίου εγείρουν πολύπλοκα ερωτήματα σχετικά με το ρόλο αυτών των 
καυσίμων σε μια μεταβαλλόμενη ενεργειακή οικονομία και οι επιχειρήσεις του κλάδου 
καλούνται να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους στις κοινωνίες στις οποίες λειτουργούν. 

Ωστόσο, με φόντο τις αυξανόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, προκύπτει ένα 
βασικό ερώτημα: οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου πρέπει να θεωρούνται 
μέρος του προβλήματος ή μπορούν να διαδραματίσουν εξίσου κρίσιμο ρόλο στην 
επίλυσή του; 

Σε αυτό το ερώτημα επιχείρησε πρόσφατα να απαντήσει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας 
(IEA) σε μια έκθεση η οποία βασίζεται σε ένα πολυετές πρόγραμμα ανάλυσης για το 
μέλλον του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στη σειρά IEA World Energy Outlook 
(WEO). 

Με βάση τα νέα δεδομένα, ο ρόλος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου καθορίζεται 
από τρεις παραμέτρους: 

• -Την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και την αύξηση της ζήτησης στις 
αναδυόμενες οικονομίες 
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• -Την ανάγκη δημιουργίας υποδομών οι οποίες θα διευκολύνουν την προμήθεια 
πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς αυτά εξακολουθούν να διαδραματίζουν 
σημαντικό ενεργειακό και οικονομικό ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες 

• -Την επιτακτική ανάγκη μείωσης των εκπομπών που σχετίζονται με την ενέργεια 
σύμφωνα με τους διεθνείς κλιματικούς στόχους. 

Οι νέες τεχνολογίες και η καθαρή ενέργεια «δίπλα» στη βιομηχανία πετρελαίου και 
φυσικού αερίου 

Δεδομένου ότι το βιομηχανικό τοπίο στην ενέργεια παρουσιάζει μεγάλη διαφοροποίηση, 
δεν υπάρχει καμία στρατηγική η οποία να είναι κοινή για όλους. Η προσοχή 
επικεντρώνεται συχνά στους λεγόμενους Majors, τις επτά μεγάλες εταιρείες πετρελαίου 
και φυσικού αερίου που έχουν μεγάλη επίδραση στις βιομηχανικές πρακτικές και 
κατευθύνσεις. Αλλά ο κλάδος είναι πολύ μεγαλύτερος: οι μεγάλες εταιρείες 
αντιπροσωπεύουν το 12% των αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, το 15% της 
παραγωγής και το 10% των εκτιμώμενων εκπομπών από τη βιομηχανία. 

Σήμερα, το 15% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχονται από 
τη διαδικασία εξόρυξης υδρογονανθράκων και μεταφοράς τους στους τελικούς 
καταναλωτές. 

Η μείωση των διαρροών μεθανίου στην ατμόσφαιρα είναι ο μοναδικός πιο σημαντικός 
και οικονομικός τρόπος προκειμένου η βιομηχανία να μειώσει αυτές τις εκπομπές. 

Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να αναφερθεί ότι υπάρχουν άφθονες, οικονομικά αποδοτικές 
λύσεις για τη μείωση της έντασης των εκπομπών του παραδοθέντος πετρελαίου και 
φυσικού αερίου ελαχιστοποιώντας τις εκπομπές CO2, αντιμετωπίζοντας τις εκπομπές 
μεθανίου και ενσωματώνοντας ακόμη και τη χρήση ΑΠΕ και ηλεκτρισμού που παράγεται 
από καθαρή ενέργεια στις πρακτικές παραγωγής φυσικού αερίου και LNG. 

Σε αυτές περιλαμβάνονται η ανάπτυξη αποθήκευσης, χρήσης και δέσμευσης άνθρακα 
(CCUS), η ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου, βιοκαυσίμων και η συνδυαστική αξιοποίηση 
των υπεράκτιων αιολικών. 

Η κλιμάκωση αυτών των τεχνολογιών και η μείωση του κόστους τους θα μπορούσαν να 
βασίζονται στις δυνατότητες μηχανικής και διαχείρισης έργων μεγάλης κλίμακας, 
πλεονεκτήματα τα οποία ταιριάζουν με εκείνα των μεγάλων εταιρειών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου. 

Για την αποθήκευση και δέσμευση άνθρακα, αξίζει να σημειωθεί ότι  τα τρία τέταρτα του 
CO2 που δεσμεύονται σήμερα σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας προέρχονται από 
εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου και η βιομηχανία αντιπροσωπεύει περισσότερο 
από το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών για έργα CCUS. Εάν ο κλάδος καταφέρει να 
συνεργαστεί με κυβερνήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους για τη δημιουργία βιώσιμων 
επιχειρηματικών μοντέλων για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, αυτό θα μπορούσε να 
δώσει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη. 



95 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι κάθετες λύσεις ίσως να μην είναι οι πιο ιδανικές όταν μιλάμε 
για σύνθετα ζητήματα, θα μπορούσε να λεχθεί ότι ο μετασχηματισμός του ενεργειακού 
τομέα μπορεί να συμβεί χωρίς τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά θα 
ήταν πιο δύσκολο και σίγουρα πιο ακριβό.
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Βιογραφικά 

Γιάννης Μπασιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥ ΑΕ 

Ο Γιάννης Μπασιάς είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥ. Σπούδασε 
Γεωλογία στο ΕΚΠ Αθηνών και κατέχει διδακτορικό τίτλο στις Ιζηματογενείς λεκάνες από 
το Πανεπιστήμιο Πιέρ και Μαρία Κιουρί στο Παρίσι. Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος σε διεθνείς εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και την Αμερική, 
στον τομέα των υδρογονανθράκων. Εργάστηκε ως πρόεδρος και δ.σ. στην Georex επί 16 
έτη. Έχει συγγράψει περισσότερες από 30 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά και 
βιομηχανικά περιοδικά, με πρόσφατα άρθρα δημοσιευμένα στο Oil and Gas Journal για 
το πετρελαϊκό δυναμικό στο κανάλι της Μοζαμβίκης, της Γαλλίας και της Μαδαγασκάρης 
(2015) και τον μηχανισμό μετανάστευσης πετρελαίου στον Ισημερινό Ατλαντικό Ωκεανό 
για τις ΑΟΖ της Γουιάνας, του Σούριναμ και της Γαλλικής Γουιάνας (2016). 

Γεώργιος Μακροδήμητρας, Γεωλόγος-Ιζηματολόγος, ΕΔΕΥ ΑΕ 

Ισμαήλ Ισμαήλ (Ismail Ismail), Μηχανικός Ταμιευτήρων και Παραγωγής, ΕΔΕΥ ΑΕ 

Ο Ισμαήλ Ισμαήλ εργάζεται ως Μηχανικός Ταμιευτήρων και Παραγωγής στην ΕΔΕΥ και 
ασχολείται με την ανάλυση ταμιευτήρων και της παραγωγής πετρελαίου. Παράλληλα 
ασχολείται με το σχεδιασμό γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Έχει εργαστεί 
στο πεδίο πετρελαίου Mansouri (Ιράν) με ειδίκευση στις μεθόδους ανάκτησης και 
βελτίωσης της παραγωγής πετρελαίου και κατέχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και 
συνέδρια σχετικά με το θέμα. Επιπλέον, έχει εμπειρία στους υδρίτες, στον τομέα της 
ασφάλειας μεταφοράς (μεταφορά μέσω αγωγών). Είναι κάτοχος διπλώματος Μηχανικής 
Ταμιευτήρων από το Πανεπιστήμιο Shiraz (Ιράν) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη 
Μηχανική Πετρελαίου από το Πολυτεχνείο της Κρήτης. 

Μαρία Ματζάκου, Νομικός Σύμβουλος του Τομέα Θαλασσίων Δραστηριοτήτων 
Υδρογονανθράκων, ΕΔΕΥ ΑΕ 

Η Μαρία Ματζάκου είναι νομικός σύμβουλος του Τομέα Θαλασσίων Δραστηριοτήτων 
Υδρογονανθράκων της ΕΔΕΥ. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ασχολείται με την 
εφαρμογή του εθνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την ασφάλεια των 
υπεράκτιων εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Είναι απόφοιτος 
της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (LLM) από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με 
αντικείμενο το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας. 

Ο Γεώργιος Μακροδήμητρας, Γεωλόγος–Ιζηματολόγος, είναι απόφοιτος και Διδάκτωρ
 Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (2011). Από το 2012 έως το 2017 εργάστηκε 
στη Μεγάλη Βρετανία (Badley Ashton and Associates Ltd) καταρτίζοντας μελέτες 
σχετικά με την ποιότητα ταμιευτήρα κυρίως σε κοιτάσματα στη Μέση Ανατολή (Ομάν 
και Κουβέιτ). Από το 2017, εντάχθηκε στο τμήμα έρευνας υδρογονανθράκων της 
ΕΔΕΥ όπου και εργάζεται ως Ιζηματολόγος-Project Manager. 
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Κατερίνα Κωστάκη, Συντονισμός και Παρακολούθηση Θαλάσσιων Δραστηριοτήτων 
Υδρογονανθράκων, ΕΔΕΥ ΑΕ 

Η Κατερίνα Κωστάκη είναι γεωλόγος με Διδακτορικό δίπλωμα πάνω στην αποθήκευση 
φυσικού αερίου σε γεωλογικούς σχηματισμούς και περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα 
στον τομέα της υπόγειας αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα στον Καναδά. Έχει 
πολυετή διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια του Καναδά, της Αγγλίας και της Ελλάδας. 
Ως μέλος της ομάδας της ΕΔΕΥ έχει αναλάβει το ρόλο του συντονισμού και 
παρακολούθησης των θαλάσσιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων. 

Νίκος Μπάρκας, Μηχανικός Γεωτρήσεων στο Τμήμα Θαλάσσιων Δραστηριοτήτων 
Υδρογονανθράκων , ΕΔΕΥ ΑΕ 

Ο Νίκος Μπάρκας είναι Μηχανικός Γεωτρήσεων στο Τμήμα Θαλάσσιων Δραστηριοτήτων 
Υδρογονανθράκων της ΕΔΕΥ και ασχολείται με τεχνικές επιθεωρήσεις και θέματα 
υπεράκτιας ασφάλειας στις εγκαταστάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων εντός της Ελληνικής επικράτειας. Έχει 21 χρόνια εμπειρία στη 
βιομηχανία πετρελαίου σε ένα ευρύ φάσμα ρόλων και καθηκόντων. Είναι πτυχιούχος του 
Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην 
Πληροφορική στις Γεωεπιστήμες από το πανεπιστήμιο του Keele του Ηνωμένου 
Βασιλείου. 

Αναστάσιος (Τάσος) Νικήτας, Γεωλόγος Πετρελαίου, ΕΔΕΥ ΑΕ 

Ο Αναστάσιος (Τάσος) Νικήτας, είναι Γεωλόγος Πετρελαίου–Ιζηματολόγος και εργάζεται 
στην ΕΔΕΥ ΑΕ από το 2019. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνεται η αξιολόγηση του 
πετρελαϊκού δυναμικού στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και η μελέτη και 
χαρτογράφηση των λασποηφαιστείων της ανατολικής Μεσογείου. Έχει αποφοιτήσει από 
το τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ (2015) και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων: 
(α) «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων», ΑΠΘ (2017) και (β) «Γεωβιολογία-
Παλαιοντολογία» με κατεύθυνση «Μικροπαλαιοντολογία-Βιοστρωματογραφία», ΑΠΘ-
ΕΚΠΑ (2020). 

Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, GIS manager, ΕΔΕΥ ΑΕ 

O Αλέξανδρος Παπαδόπουλος είναι Φυσικός Γεωγράφος, ειδικός στα Συστήματα 
Γεωπληροφορικής χαρτογράφησης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Μηχανική 
Πετρελαίου, στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. Ειδικότητα του 
είναι η ψηφιακή χαρτογράφηση και οπτικοποίηση υδρογονανθράκων σε περιοχές  που 
γίνεται έρευνα και εκμετάλλευση. Παράλληλα ασχολείται με την συλλογή και οργάνωση 
χωροταξικών δεδομένων Μεσοελληνικής Αύλακας καθώς και με την γεωλογική ερμηνεία 
αυτής. 
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Βασιλική Κοσμίδου, Γεωλόγος Πετρελαίου, ΕΔΕΥ ΑΕ 

Η Βασιλική Κοσμίδου είναι γεωλόγος πετρελαίου στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία 
Υδρογονανθράκων, από το 2017. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ασχολείται με την 
γεωλογική και γεωφυσική ερμηνεία του Ιονίου Πελάγους και περιοχών της Δυτικής 
Ελλάδας για την αξιολόγηση του πετρελαϊκού δυναμικού τους. Επιπλέον, παρακολουθεί 
από τεχνική και οικονομική πλευρά συμβάσεις μίσθωσης του ελληνικού δημοσίου για 
έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2015) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
στις Γεωεπιστήμες Πετρελαίου του Imperial College London (2016). 

Σταυρούλα Ζερβοπούλου, Μηχανικός Ταμιευτήρων, ΕΔΕΥ ΑΕ 

Η Σταυρούλα Ζερβοπούλου εργάζεται ως Μηχανικός Ταμιευτήρων στην ΕΔΕΥ και 
ασχολείται με την ανάλυση ταμιευτήρων πετρελαίου, την παρακολούθηση της 
παραγωγής πετρελαίου καθώς και με συναφή αντικείμενα. Έχει εργαστεί σε ερευνητικό 
πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο εν μέρη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέχει 
δημοσιεύσεις σε Ευρωπαϊκά συνέδρια καθώς και έχει εργασιακή εμπειρία στον 
πετρελαϊκό και μεταλλευτικό τομέα. Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων 
από το Πολυτεχνείο Κρήτης και κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους από το Imperial College 
London (Μηχανική Πετρελαίου), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο–Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
(Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων - Κατεύθυνση: Συστήματα 
Διαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος) και από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (Τραπεζική και Χρηματοοικονομική). 

Πένη-Δέσποινα Χαλάτση, Ενεργειακή Αναλύτρια, ΕΔΕΥ ΑΕ 

Η Πένη-Δέσποινα Χαλάτση είναι δημοσιογράφος και ειδικεύεται σε θέματα ενέργειας, 
γεωπολιτικής και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ως συνεργάτης της ΕΔΕΥ, ασχολείται με 
την ενεργειακή ανάλυση και τις δημόσιες σχέσεις της εταιρείας. Σπούδασε στη 
Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και κατόπιν Δημοσιογραφία και οι Μεταπτυχιακές της 
σπουδές έχουν ως αντικείμενο το Διεθνές Μάρκετινγκ με εξειδίκευση στις Δημόσιες 
Σχέσεις και την ΕΚΕ. Έχει κάνει διεθνές και ενεργειακό ρεπορτάζ για εφημερίδες, κλαδικά 
Μέσα, τηλεόραση, ραδιόφωνο και ηλεκτρονικά Μέσα ενημέρωσης. Έχει διοργανώσει 
συνέδρια και ημερίδες για την ενέργεια και το περιβάλλον και έχει λάβει μέρος σε 
αποστολές στο εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα για την οικονομία και 
το marketing στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Marketing and Operation 
Management». 
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