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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Η ΕΔΕΥ συμμετείχε στο 24ο Εθνικό Συνέδριο του ΙΕΝΕ «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2019» 

 

Στο 24ο Εθνικό Συνέδριο του ΙΕΝΕ «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2019» συμμετείχε η ΕΔΕΥ. Ο 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥ, Γιάννης Μπασιάς, μίλησε σε συνεδρία με θέμα 

«Σε Κρίσιμη Καμπή οι Υδρογονάνθρακες» και αναφέρθηκε στις τρέχουσες και μελλοντικές 

παραχωρήσεις, στο νέο τοπίο που διαμορφώνουν οι εξελίξεις του κλάδου στη ΝΑ Ευρώπη και 

στην κρισιμότητα του ρόλου του φυσικού αερίου. 

Με αφορμή την ενεργειακή μετάβαση και την προγραμματισμένη διείσδυση των ΑΠΕ σε ποσοστό 

30%, ο κ. Μπασιάς κατέδειξε το σημαίνοντα ρόλο του φυσικού αερίου επισημαίνοντας ότι: 

«Φυσικά, κανείς δεν παραγνωρίζει την ανάγκη στροφής στις ΑΠΕ. Όμως, οι επενδυτές στην 

Ελλάδα, ακόμη και αυτοί που επενδύουν στις ΑΠΕ, στρέφονται εντατικά στο LNG, στο φυσικό 

αέριο και στις συναφείς υποδομές. Το business δουλεύει, οι επιχειρήσεις προνοούν προκειμένου 

να είναι έτοιμες για τις επερχόμενες αλλαγές. Υπάρχει στόχος για διείσδυση των ΑΠΕ κατά 30%-

35%. Τι θα γίνει όμως με το υπόλοιπο 65%-70%; Κάπως πρέπει να καλυφθεί στην επόμενη 

δεκαετία, ειδικά αν κλείσουν οι λιγνιτκές μονάδες όπως προβλέπεται μέχρι το 2028. Αυτή τη 

ζήτηση θα πρέπει αναγκαστικά να την καλύψει το φυσικό αέριο, το οποίο θα λειτουργήσει ως 

καύσιμο γέφυρα για τις επόμενες δεκαετίες και εν γένει για όσο διάστημα χρειαστεί να αυξηθεί 

το ποσοστό των ΑΠΕ από το 14% που είναι σήμερα σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα.  

Όσον αφορά στην ανάπτυξη του κλάδου της Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων 

στην Ελλάδα, ο κ. Μπασιάς σημείωσε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, οι οποίες οφείλονται σε δύο 

παράγοντες: α) στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη αγορά άρχισε να αναπτύσσεται πριν από μόλις 10 

χρόνια με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν η απαιτούμενη εμπειρία και η απαιτούμενη τεχνολογία 

(«παρά το γεγονός ότι και τα δύο αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς από την πλευρά των 

εμπλεκόμενων φορέων», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε), β) στο γεγονός ότι καταγράφονται 

αντιδράσεις που αφορούν στο Περιβάλλον, οι οποίες άλλοτε βασίζονται σε συγκεκριμένα 

επιχειρήματα και άλλοτε όχι. «Ήδη θα έπρεπε να τρέχουν 2-3 γεωτρήσεις αλλά δεν γίνεται τίποτα. 

Πρέπει να επιταχύνουμε τις εργασίες στην Ελλάδα. Το θέμα των αργοποριών είναι κάτι που μας 

καίει πολύ γιατί το χρονικό παράθυρο είναι πολύ στενό. Η βιομηχανία ωστόσο είναι εδώ. Υπάρχει 

η τεχνογνωσία και μεγάλες διεθνείς εταιρείες επενδύουν στην Ελλάδα. Διαθέτουν εμπειρία στα 

περιβαλλοντικά ζητήματα, μεγάλα κεφάλαια και αναπτυγμένη τεχνολογία. Έχουν επίγνωση για 

το τι ψάχνουν. Αν για παράδειγμα, Νότια και ΝΔ της Κρήτης δεν βρουν όγκους που να φθάνουν 

τα 500 εκατ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου κατά δομή, θα φύγουν. Τα κόστη για τα 2.000 μέτρα 



 
 

είναι 25-27 δολάρια, για τα 3.000 μέτρα είναι 27-30 δολάρια. Για να κάνουν απόσβεση πρέπει να 

ανακαλύψουν μεγάλους όγκους», σημείωσε ο κ. Μπασιάς. 

Ως προς τις τρέχουσες παραχωρήσεις ο κ. Μπασιάς ανέφερε ότι αυτές φθάνουν τις 11 ενώ όπως 

τόνισε νέες περιοχές παρουσιάζονται σε διεθνείς εταιρείες.  

Αφού ολοκλήρωσε την ομιλία του ο κ. Μπασιάς, κλήθηκε από το πάνελ να απαντήσει στην 

ερώτηση αν η ΕΔΕΥ μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα που της παρέχει η ΕΕ να αλλάξει το 

νομοθετικό πλαίσιο και να αναλάβει την κρατική συμμετοχή. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΥ απαντώντας 

σημείωσε ότι: «Η ΕΔΕΥ άρχισε να λειτουργεί το Νοέμβριο του 2017 αφού στελέχωσε μια 

κατάλληλη και ευέλικτη τεχνική, νομική και οικονομική ομάδα, η οποία δεν έχει να ζηλέψει 

τίποτα από μια μικρή εταιρεία έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Αν άλλαζε το 

νομικό πλαίσιο, θα μπορούσαμε. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι οι 

γεωτρήσεις δεν είναι δουλειά των κρατών και η ΕΔΕΥ αντιπροσωπεύει το κράτος στη διαχείριση 

όλων των θεμάτων που αφορούν στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Ως εκ τούτου, 

δεν προτίθεται σήμερα να παίξει το ρόλο κρατικής εταιρείας Έρευνας και Εκμετάλλευσης 

Υδρογονανθράκων, πράγμα που θα απαιτούσε σημαντικές επενδύσεις από την πλευρά του 

ελληνικού κράτους, το οποίο υποθέτω ότι έχει άλλες ζωτικές προτεραιότητες». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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. 

http://www.greekhydrocarbons.gr/

