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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Η ΕΔΕΥ ΣΤΟ “EASTMED - NEW YORK INVESTMENT SUMMIT 2019” 

 

Στο επενδυτικό συνέδριο The Eastmed - New York Investment Summit 2019 του Economist, με θέμα 

“Κύπρος-Ελλαδα-Ισραηλ: Ενισχύοντας τους δεσμούς”, που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη 2 

Μαΐου, συμμετείχε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ).  

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Γιάννης Μπασιάς, παρουσίασε τη θέση της 

Ελλάδας στο χάρτη της ενεργειακής διπλωματίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο πλαίσιο συνεδρίας 

που αφορούσε την ενεργειακή διπλωματία και το γεωπολιτικό περιβάλλον κι ειδικότερα την ανάδειξη 

της περιοχής σε σημαντικό προμηθευτή φυσικού αερίου και ενεργειακό κόμβο.  

Τη συζήτηση άνοιξε ο Αμερικανός Υφυπουργός Εξωτερικών για ενεργειακά θέματα Francis R. Fannon, ο 

οποίος διακήρυξε την απόλυτη υποστήριξη των ΗΠΑ στη συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ για τα 

ενεργειακά θέματα και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να προσφέρουν την απαραίτητη 

τεχνογνωσία για την επίτευξη των στόχων των χωρών στο πεδίο. Ο Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, 

Γιώργος Λακκοτρύπης, παρουσίασε τις εξελίξεις της έρευνας υδρογονανθράκων στη χώρα και τα 

μελλοντικά προγράμματα αξιοποίησης των κοιτασμάτων. Ακολούθησαν η πρώην βοηθός Υφυπουργός 

Εξωτερικών Amanda Sloat, με μία  ανασκόπηση των  ενεργειακών θεμάτων στην περιοχή, κι ο 

Αντιπρόεδρος της ExxonMobil Don Bagley, ο οποίος  παρουσίασε τη γενικότερη στρατηγική της 

εταιρείας, εστιάζοντας στο επενδυτικό σκέλος στη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου. Η 

συζήτηση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κ. Γιάννη Μπασιά, ο οποίος υπογράμμισε τη γεωστρατηγική 

θέση της Ελλάδας, το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η έρευνα υδρογονανθράκων στη χώρα μας και τη 

συμβολή της για εναλλακτικές λύσεις τροφοδοσίας της Ευρώπης με φυσικό αέριο. 

Επόμενος σταθμός της ΕΔΕΥ είναι το 4o Ετήσιο Ενεργειακό Συμπόσιο "Energy Transition IV SE Europe 

and beyond”, της Ελληνικής Δεξαμενής Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (HAEE), το οποίο ξεκινά τις 

εργασίες του σήμερα στο ξενοδοχείο Divani Caravel. 

 

Προφίλ ΕΔΕΥ  
 

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ)», ιδρύθηκε το 2011 (ν. 4001/2011 Κεφάλαιο 
Β). Η εταιρεία διαχειρίζεται με συνέπεια, διαφάνεια, ευελιξία και σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, τα αποκλειστικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση 
Υδρογονανθράκων.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.greekhydrocarbons.gr. 
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