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Αριστοφάνης Στεφάτος: Ενδυνάμωση, Σαφήνεια και Κόστος - Κλειδιά για το ξεκλείδωμα της 

βιομηχανίας φυσικού αερίου στην Ελλάδα  

«Όταν συζητάμε για την δυνατότητα να δημιουργήσουμε έσοδα από την ανάπτυξη μιας ελληνικής 

αγοράς παραγωγής υδρογονανθράκων και φυσικού αερίου, τρεις λέξεις πρέπει να έχουμε στο μυαλό 

μας: Ενδυνάμωση, Σαφήνεια και κόστος». Αυτό ήταν το μήνυμα που έδωσε ο Άρης Στεφάτος, Διευθύνων 

Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων, κατά τη διάρκεια του πάνελ 

«Θέματα Ενεργειακής Ασφάλειας στη Μεσόγειο» στο 6ο  Ενεργειακό Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας 

Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE). 

«Πρώτον, γνωρίζουμε ότι το φυσικό αέριο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειές μας για 

μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αυτό είναι σαφές στο Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα. Αν μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ελλάδας, 

θα προσφέρουμε μια τεράστια δυναμική ώθηση - οικονομικής και στρατηγικής φύσης», δήλωσε ο κ. 

Στεφάτος, αναφερόμενος στην ικανότητα μιας ανερχόμενης εγχώριας βιομηχανίας παραγωγής φυσικού 

αερίου να συμβάλει στη μείωση του κόστους περαιτέρω επιτάχυνσης και τόνωσης της ανάπτυξης της 

αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

Δεύτερον, εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥ, ότι παρά τις προσπάθειες την τελευταία δεκαετία 

να αναπτύξει η Ελλάδα βιομηχανία παραγωγής υδρογονανθράκων, εξακολουθεί να μην υπάρχει 

σαφήνεια αναφορικά με το μέγεθος των δυνητικών αποθεμάτων φυσικού αερίου της χώρας. Η ασάφεια 

αυτή παραμένει, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι διαθέτουμε αποθέσεις φυσικού αερίου σημαντικής αξίας, 

που ενδεχομένως να ξεπερνά τα 250 δισ. Ευρώ. Αντίθετα, γειτονικές μας χώρες στην Ανατολική 

Μεσόγειο, όπως η Κύπρος, το Ισραήλ και η Αίγυπτος, έχουν εδώ και χρόνια επιτύχει την αξιοποίηση των 

δικών τους κοιτασμάτων. «Είναι καιρός να ολοκληρώσουμε τις γεωλογικές και σεισμικές έρευνες για να 

αποκτήσουμε την απαιτούμενη σαφήνεια, που θα μας επιτρέψει να τεκμηριώσουμε τις αποφάσεις για 

το πώς θα προχωρήσουμε», δήλωσε ο κ. Στεφάτος.  

Τρίτον, και καταλήγοντας, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει την απαιτούμενη 

σαφήνεια, καθώς οι ενεργειακοί κολοσσοί όπως η ExxonMobil και η TotalEnergies, βρίσκονται στη χώρα 

και είναι έτοιμες να εκτελέσουν τα ερευνητικά τους προγράμματα.  «Το κόστος αυτών των ερευνών το 

αναλαμβάνουν πλήρως οι ενεργειακές εταιρείες, σύμφωνα με τις συμφωνίες αδειοδότησης που έχουν 

ήδη επικυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να 

υποστηρίξουμε την επιτάχυνση και ολοκλήρωση αυτών των μελετών », πρόσθεσε.  

Το ξεκλείδωμα των δυνατοτήτων της Ελλάδας να παράγει φυσικό αέριο, δεν θα έχει μόνο οικονομική 

σημασία, καθώς θα ενισχύσει και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.  Η ασφάλεια και διαφοροποίηση 

του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, σε συνδυασμό με τις κρίσιμες υποδομές φυσικού αερίου που 

αναπτύσσονται θα προσδώσει οφέλη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση δεν 

πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εισαγωγές υδρογονανθράκων και μόνο κόστισαν στην Ελλάδα 150 δισ. Ευρώ 

την τελευταία δεκαετία, και αυτό ενώ σήμερα η Ευρώπη αντιμετωπίζει επί του παρόντος έλλειψη 
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φυσικού αερίου που έχει ως αποτέλεσμα οι τιμές του φυσικού αερίου να έχουν αυξηθεί πάνω από 250% 

από την αρχή του έτους, κατέληξε ο κ. Στεφάτος. 

 
 
Προφίλ ΕΔΕΥ 
 

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ)», ιδρύθηκε το 2011 (ν. 4001/2011 Κεφάλαιο Β) και εδρεύει 
στην Αθήνα. Είναι μια κρατική εταιρεία με το Ελληνικό Δημόσιο να είναι ο μοναδικός μέτοχος (100%), η οποία λειτουργεί 
ανεξάρτητα ως οικονομική οντότητα ιδιωτικού τομέα με εντολή να εκπροσωπεί τα εθνικά συμφέροντα στον τομέα της έρευνας 
και παραγωγής υδρογονανθράκων (upstream). 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.greekhydrocarbons.gr. 
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