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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η στρατηγική της ΕΔΕΥ και οι προκλήσεις για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες παρουσιάστηκαν  

στο Μαυροβούνιο 

 

Τη στρατηγική της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) σε θέματα ασφαλείας 

υπεράκτιων ερευνών καθώς και τις προκλήσεις που προκύπτουν στον ελλαδικό χώρο σχετικά με νέες 

περιοχές ενδιαφέροντος παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της ΕΔΕΥ, Σπύρος Μπέλλας, μιλώντας στο 

συνέδριο για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο,«Balkans Petroleum», που πραγματοποιήθηκε στις 24-25 

Οκτωβρίου στο Μαυροβούνιο. 

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν εστίασαν στις τρέχουσες ευκαιρίες εξερεύνησης, σε θέματα τεχνολογίας , 

νομοθετικά  και ρυθμιστικά θέματα στην περιοχή των Βαλκανίων. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μπέλλας 

αναφέρθηκε στις έρευνες για υδρογονάνθρακες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή σε επτά μπλοκ 

(θαλάσσια και χερσαία) και συγκεκριμένα στο μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας μέχρι τα σύνορα με την 

Ιταλία (Total-ΕΛΠΕ-Edison), στο μπλοκ του Πατραϊκού με επικείμενη γεώτρηση (ΕΛΠΕ-Edison), στο μπλοκ 

του Κατάκολου με επικείμενη γεώτρηση (Energean) και στα τέσσερα χερσαία μπλοκ Ιωαννίνων (Repsol-

Energean), Άρτας-Πρέβεζας (ΕΛΠΕ), Αιτωλοακαρνανίας (Repsol-Energean) και ΒΔ Πελοποννήσου (ΕΛΠΕ). 

Παράλληλα, παρουσίασε τις νέες περιοχές που προωθεί η ΕΔΕΥ νότια της Κρήτης καθώς και στο κεντρικό 

Ιόνιο, για τις οποίες υπάρχουν ήδη γεωφυσικά δεδομένα και έχουν γίνει νέες μελέτες.  

 

Σημαντικό κομμάτι της παρουσίασης του κ. Μπέλλα αποτέλεσε το Offshore Safety, δηλαδή η ασφάλεια 

υπεράκτιων ερευνών, η οποία αποτελεί μία από τις βασικές αρμοδιότητες της ΕΔΕΥ. Όπως τόνισε, η ΕΔΕΥ 

παρακολουθεί τις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που 

πραγματοποιούνται εντός του χώρου δικαιοδοσίας της, διενεργώντας επιθεωρήσεις, αξιολογώντας 

εκθέσεις μεγάλων κινδύνων, κοινοποιήσεις εργασιών γεώτρησης και κοινοποιήσεις σχεδιασμού νέων 

εγκαταστάσεων που καταθέτουν οι διαχειριστές των εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔΕΥ 

συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (EBRD), η εταιρεία DNV GL (για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ασφάλεια 

των Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων στην Ελλάδα) κλπ.  

 

Το συνέδριο αποτελεί το κορυφαίο γεγονός για τη βιομηχανία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου 

στα Βαλκάνια και διοργανώθηκε από την  IN-VR Oil & Gas . 

 



 
 

 

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου (εξερεύνηση και 

παραγωγή), εθνικοί οργανισμοί και ρυθμιστικές, διαχειριστικές Αρχές του κλάδου των 

υδρογονανθράκων, σύμβουλοι επιχειρήσεων, εταιρείες σεισμικών ερευνών και εκπρόσωποι των 

κυβερνήσεων από τις χώρες των Βαλκανίων. 

 
 

 
 
 
 

 

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/

