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Η έρευνα υδρογοναν
θράκων στις υπεράκτιες 
περιοχές της Δυτικής και 
Νότιας Ελλάδας, μαζί με 
το πρόγραμμα του αγω
γού East-Med -ένα από 
τα μεγαλύτερα προ
γράμματα ενεργειακού 
εφοδιασμού στην Ευρώ
πη-, αποτελούν βασι
κούς άξονες της ενεργει
ακής ανάπτυξης που 
πραγματοποιείται στην 
Ελλάδα.

Άρθρο του Προέδρου και 
Διευθύνοντος Συμβούλου της 
Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας 
Υδρογονανθράκων - ΕΔΕΥ,
Γιάννη Μπασιά

Α
υτά τα βήματα ε
ντάσσονται σε ένα 
σημαντικό ενεργει
ακό σχέδιο γεω- 
στρατηγικής σημα
σίας, ιδιαίτερα μετά τις ανακα
λύψεις του φυσικού αερίου σε 

Ισραήλ, Αίγυπτο και Κύπρο και 
με την υλοποίηση του Διαδρια- 
τικού Αγωγού (TAP) που θα φέ
ρει το φυσικό αέριο από την Κα- 
σπία θάλασσα στην ευρωπαϊκή 
αγορά. Επίσης, οι δραστηριότη
τες εξερεύνησης στη Μαύρη θά
λασσα, σε θαλάσσια βάθη πάνω 
από 2.000 μέτρα, καθώς και οι 
ερευνητικές δραστηριότητες 
στην Ελλάδα, σε παρόμοια ή α
κόμη και μεγαλύτερα θαλάσσια 
βάθη έως 3.500 μέτρα, τοποθε
τεί τη χώρα μας στην κορυφή 
των τεχνολογικών εφαρμογών, 
της ασφάλειας των υπεράκτιων 
γεωτρήσεων και των στόχων 
παραγωγής υδρογονανθράκων, 
για τους οποίους η Ελληνική 
Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογο
νανθράκων (ΕΔΕΥ) είναι η αρ

μόδια αρχή αντιπροσωπεύο
ντας το ελληνικό κράτος και ε
φαρμόζοντας το ελληνικό και 
ευρωπαϊκό δίκαιο.

Κατά την τελευταία πενταετία, 
το ποσοστό της παραγωγής από 
βαθιά υπεράκτιες γεωτρήσεις 
αυξήθηκε σε υψηλά επίπεδα, 
φθάνοντας σχεδόν το 30% της 
παγκόσμιας παραγωγής πετρε
λαίου. Σήμερα, κοινοπραξίες ε
ταιρειών μοιράζονται τον επεν
δυτικό κίνδυνο για εξερεύνηση 
και το κόστος της ανάπτυξης 
των κοιτασμάτων, όπως στην 
περίπτωση των κοινοπραξιών 
στην Ελλάδα.

Από το 2016, η ΕΔΕΥ έχει 
οργανώσει την τεχνική, νομική 
και οικονομική δομή της για να 
ανταποκριθεί στις προτεραιότη- 
τές της, στις οποίες συμπερι- 
λαμβάνονται η αποτελεσματική 
διαχείριση των συμβατικών υ
ποχρεώσεων των εταιρειών 
που λειτουργούν στην Ελλάδα 
καθώς και οι διαπραγματεύσεις 
των όρων για νέες παραχωρή

σεις, χερσαίες και υπεράκτιες, 
του Ελληνικού κράτους.

Επίσης, ένας από τους βασι

κούς στόχους της ΕΔΕΥ είναι η 
συνεχής ενημέρωση της διε
θνούς επιστημονικής κοινότη

τας, του κοινού και των επενδυ
τών της βιομηχανίας.

Οι υπεράκτιες περιοχές που 
έχουν ήδη χορηγηθεί ή βρίσκο
νται υπό επικύρωση από το ελ
ληνικό κοινοβούλιο υπερβαί
νουν τα 55.000 τετραγωνικά χι
λιόμετρα. Πρόσθετες υπερά
κτιες εκτάσεις, πάνω από 
70.000 τετραγωνικά χιλιόμε
τρα, αξιολογήθηκαν από την Ε- 
ΔΕΥ το 2018.

Αυτές οι εκτάσεις είναι δια
θέσιμες στο κεντρικό Ιόνιο και 
νοτίως της Κρήτης με πετρελαϊ
κά συστήματα παρόμοια με αυτά 
των μπλοκ που έχουν ήδη πα- 
ραχωρηθεί. Η ΕΔΕΥ παρακο
λουθώντας τις υποχρεώσεις 
των εταιρειών εκμετάλλευσης έ
χει επίγνωση ότι στο εγγύς μέλ
λον η βιομηχανία στην Ελλάδα 
θα πρέπει να λειτουργεί με ε
παρκή τεχνογνωσία και ειδικευ
μένο προσωπικό όπως οι ξένες 
εταιρείες. Γνωρίζοντας τον μα
κροπρόθεσμο χαρακτήρα των 
επενδυτικών σχεδίων και προ
γραμμάτων της βιομηχανίας 
(25 έως 30 έτη) συμβάλλει συ
νεχώς στην ανάπτυξη της αντα
γωνιστικότητας για τις εργασίες 
έρευνας και εκμετάλλευσης πε
τρελαίου και φυσικού αερίου.
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