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Δελτίο Τύπου 

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι γεωφυσικές έρευνες Δυτικά - Νοτιοδυτικά της 

Κρήτης 

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2023 

 

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων 

(ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.)  ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση των δισδιάστατων σεισμικών 

ερευνών στις θαλάσσιες περιοχές «Δυτικά» και «Νοτιοδυτικά» της Κρήτης. Οι 

έρευνες πραγματοποιήθηκαν από τη διεθνή εταιρεία πρόσκτησης και επεξεργασίας 

θαλάσσιων γεωφυσικών δεδομένων PGS, για λογαριασμό των μισθωτριών εταιρειών 

ExxonMobil και Helleniq Energy. 

Από την έναρξή τους στις 10 Νοεμβρίου 2022 και μέχρι την ολοκλήρωσή τους, οι 

γεωφυσικές έρευνες απεικόνισης του υπεδάφους του θαλάσσιου πυθμένα για τον 

εντοπισμό δυνητικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου διεξήχθησαν με εντατικούς 

ρυθμούς, υπερβαίνοντας μάλιστα κατά πολύ τις ελάχιστες συμβατικές υποχρεώσεις. 

Συνολικά συλλέχθηκαν 12.278 χιλιόμετρα σεισμογραφικών δεδομένων έναντι των 

6.500 χιλιομέτρων που προβλέπονταν ως ελάχιστη συμβατική υποχρέωση. Οι 

έρευνες πύκνωσαν το δίκτυο χαρτογράφησης του πυθμένα στις περιοχές εντός των 

παραχωρήσεων Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης, προσφέροντας για πρώτη φορά 

εικόνα και πληροφορίες για σημαντικές και αχαρτογράφητες περιοχές εντός της 

ελληνικής ΑΟΖ. 

Οι έρευνες, οι οποίες διήρκησαν κάτι περισσότερο από 3 μήνες, ολοκληρώθηκαν 

επιτυχώς με εφαρμογή των αυστηρότερων προτύπων και μέτρων ασφαλείας για την 

προστασία του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας ζωής. Οι έρευνες διεξήχθησαν υπό 

την εποπτεία της αρμόδιας κρατικής εταιρείας, της ΕΔΕΥΕΠ, η οποία και είχε 

τοποθετήσει δικούς της, ανεξάρτητους παρατηρητές που παρακολουθούσαν την 

εφαρμογή και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών μέτρων και 

κανονισμών.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, κ. Αριστοφάνης Στεφάτος δήλωσε: «Ως 

Αρμόδια κρατική εταιρεία που διαχειρίζεται τις συμβάσεις των παραχωρήσεων εκ 

μέρους του Ελληνικού κράτους, είμαστε βαθιά ικανοποιημένοι για την εξαιρετική 

συνεργασία μας με τους επενδυτές, οι οποίοι αύξησαν τις επενδύσεις τους και 

ολοκλήρωσαν με ταχείς ρυθμούς το ερευνητικό πρόγραμμα. Θα ακολουθήσει η 

επεξεργασία, η ερμηνεία και η αξιολόγηση των δεδομένων προκειμένου να ληφθούν  

οι αποφάσεις για την είσοδο στην επόμενη φάση ερευνών.» 

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΥΕΠ, κ. Ρίκαρντ Σκούφιας καλωσόρισε την ολοκλήρωση των 

ερευνών και σχολίασε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση των ερευνών σηματοδοτεί την 
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ολοκλήρωση όλων των σεισμογραφικών προγραμμάτων και είναι ένα ελληνικό 

επίτευγμα παγκόσμιας κλίμακας που έρχεται σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την 

Ευρώπη. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να 

αξιοποιήσουμε τους πόρους φυσικού αερίου της Ελλάδας με τρόπο που όχι μόνο 

μπορεί να αποφέρει οικονομικά και στρατηγικά οφέλη, αλλά και να υποστηρίξει την 

επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, που αποτελεί τον απώτερο 

στόχο. Αυτή τη στιγμή οφείλουμε να εστιάσουμε στην ενίσχυση των πόρων και της 

συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, για να διασφαλίσουμε ότι θα διατηρήσουμε αυτή 

την ιστορική δυναμική.» 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, έκανε την ακόλουθη 

δήλωση: «Τον Απρίλιο, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε την 

επιτάχυνση των ερευνών για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων. Σήμερα, 

γρηγορότερα από το αναμενόμενο, ολοκληρώθηκαν οι σεισμικές έρευνες στην 

περιοχή της Κρήτης. Μέσα σε δύο χρόνια προχωρήσαμε σε σεισμικές έρευνες σε 5 

περιοχές, σε αντίθεση με μόλις 2 περιοχές, από το 2011 έως το 2020. Θα ήθελα να 

συγχαρώ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και να δηλώσω πως αναμένουμε με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των ερευνών. Στόχος μας είναι να έχουμε την πρώτη 

δοκιμαστική γεώτρηση εντός του 2025. Πρέπει να διαπιστώσουμε αν το υπέδαφος 

της πατρίδας μας κρύβει μια νέα πιθανή πηγή πλούτου με κοιτάσματα που μπορούν 

να αξιοποιηθούν προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει 

να ανταποκρίνεται με ταχύτητα και ρεαλισμό στις προκλήσεις της ενεργειακής 

κρίσης.» 

 

 

Πεδία ερευνών:  

• Δυτικά της Κρήτης, έκταση 20.058,4 τ.χλμ., Μισθωτές: ExxonMobil 
Exploration & Production Greece B.V. (70% και Διαχειριστής) και HELPE West 
Crete S.A. (30%) 

 

• Νοτιοδυτικά της Κρήτης, έκταση 19.868,37 τ.χλμ., Μισθωτές: ExxonMobil 
Exploration & Production Greece B.V. (70% και Διαχειριστής) και HELPE 
Southwest Crete S.A. (30%) 

 

Μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας που εφαρμόστηκαν: 

 

• Χρήση του πρωτοκόλλου «ήπιας εκκίνησης» για να διασφαλιστεί ότι τα 
θαλάσσια θηλαστικά μπορούν να απομακρυνθούν προσωρινά από την 
περιοχή διενέργειας των γεωφυσικών ερευνών πριν την έναρξή τους. 
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• Διπλασιασμός των παρατηρητών των θαλάσσιων θηλαστικών πάνω στο πλοίο 

που διενήργησε τις σεισμικές έρευνες για να διασφαλιστεί η προστασία των 
κητωδών και άλλων ειδών θαλάσσιας ζωής εντός της ζώνης ασφαλείας. 
 

• Ζώνη ασφαλείας 550 μέτρων γύρω από το πλοίο που διενήργησε τις σεισμικές 
έρευνες σε περίπτωση εντοπισμού μεγάλων θαλάσσιων ζώων. 
 

• Περίοδος αναμονής και παρατήρηση 30 λεπτών πριν την έναρξη και παύση 
κάθε ερευνητικής δραστηριότητας. 
 

• Παθητική ακουστική παρακολούθηση υποβρύχιων ήχων για την μέτρηση των 
επίπεδων θαλάσσιου θορύβου και τον εντοπισμό θαλάσσιων θηλαστικών. 
 

• Εφαρμογή ζώνης αποφυγής 1 χιλιομέτρου γύρω από τις περιοχές «Natura» 
καθώς και τις ιχθυοκαλλιέργειες. 
 

• Παρακολούθηση από αέρος για ενδεχόμενους εκβρασμούς κητωδών κατά τη 
διάρκεια και μετά το πέρας των ερευνών. 
 

• Παρακολούθηση βιοποικιλότητας της περιοχής.  
 

• Πλήρης συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους κανονισμούς και οδηγίες 
σύμφωνα με συμβάσεις MARPOL VI και ACCOBAMS και τις κατευθύνσεις του 
JNCC. 
 

• Συνεχής παρουσία αντιπροσώπων της ΕΔΕΥΕΠ πάνω στο ερευνητικό πλοίο και 
διασφάλιση εφαρμογής των μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας. 

    

 

 

 

Προφίλ ΕΔΕΥEΠ 
 

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. (ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.)», πρώην ΕΔΕΥ αποτελεί 
ανεξάρτητη εθνική εταιρεία και διαχειρίζεται τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την έρευνα και 
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων ανά την Ελληνική Επικράτεια. Το 2020, με το διορισμό της νέας εταιρικής ηγεσίας, η 
στρατηγικής σημασίας αποστολή της ΕΔΕΥΕΠ διευρύνθηκε και σήμερα περιλαμβάνει έργα έρευνας και παραγωγής φυσικού 
αερίου, διαχείρισης και δέσμευσης αερίων του θερμοκηπίου, αποθήκευσης αερίων, διεθνή έργα αγωγών 
(συμπεριλαμβανομένου του αγωγού EastMed και της πρόσφατα ολοκληρωμένης διασύνδεσης IGB), καθώς και τον εθνικό 
σχεδιασμό για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.herema.gr. 
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