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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η ΕΔΕΥ συμμετείχε στο 15ο Συνέδριο του Economist στην Κύπρο 

Τα επικαιροποιημένα στοιχεία για την πορεία των 11 συνολικά παραχωρήσεων στον ελλαδικό χώρο 
παρουσίασε η ΕΔΕΥ μιλώντας από το βήμα του 15ου Συνεδρίου του Economist που διοργανώθηκε στην 
Κύπρο στις 4-5 Νοεμβρίου. 

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥ, Γιάννης Μπασιάς, παρουσίασε την πρόοδο των 
εργασιών αναφορικά με τις θαλάσσιες και χερσαίες παραχωρήσεις και παρουσίασε το 
χρονοδιάγραμμα των γεωτρήσεων για την επόμενη τριετία σημειώνοντας ότι προοδευτικά οι 
γεωτρήσεις θα ξεκινήσουν από το Κατάκολο και τον Πατραϊκό και μέχρι το 2021 υπάρχει η προσδοκία 
να ξεκινήσουν και στα Ιωάννινα. 

Ο κ. Μπασιάς τοποθετήθηκε απαντώντας σε σχόλιο ομιλητή για την ύπαρξη μεγάλου κοιτάσματος στον 
ελλαδικό χώρο υπογραμμίζοντας ότι «θα ήταν αφέλεια να κάνουμε λόγο για μεγάλα κοιτάσματα από 
τη στιγμή που δεν έχουν γίνει ακόμη γεωτρήσεις. Όταν οι ανάδοχοι ολοκληρώσουν τις απαραίτητες 
εργασίες, σε βάθος πενταετίας, τότε θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε με βεβαιότητα αν οι θετικές 
προοπτικές που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής μπορούν να καταλήξουν σε κοιτάσματα τα οποία θα 
είναι και εμπορικά εκμεταλλεύσιμα». 

Σημειώνεται ότι στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργος Λακκοτρύπης,  
ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Γιάννης Μανιάτης, ο αντιπρόεδρος της 
ExxonMobil  International  για της Ευρώπη, Ρωσία, Κασπία, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, Don 
Bagley, ο αντιπρόεδρος της Total  Exploration & Production για τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, 
Elias Kassis και ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος γεωτρήσεων της Eni S.p.A., Aldo Napolitano. Στο πλαίσιο 
αυτό, η ΕΔΕΥ, ως αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση των υδρογονανθράκων, εξακολουθεί να διευρύνει 
τον κύκλο των επαφών με τη διεθνή και την εγχώρια αγορά προκειμένου να προωθήσει τους 
ελληνικούς υδρογονάνθρακες. 

 

 
 
 
 

 

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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