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και το κομμάτι των αποδόσεων».
Ενόψει της νέας χρονιάς, η ΕΔΕΥ
προετοιμάζεται για τις εξελίξεις στο
Κατάκολο και στον Πατραϊκό Κόλ
πο, καθώς εντός του 2019 αναμένε
ται να ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις
στα αντίστοιχα «blocks», που θα αποτελέσουν και πρόκριμα για τις ε
πόμενες θαλάσσιες περιοχές ενόψει
και της πρόκλησης των μεγάλων έρ
γων της Κρήτης.
Κατά τον Γ. Μπασιά, τα πράγματα
προχωράνε σιγά - σιγά, παράλληλα
με την εξέλιξη των παραχωρήσεων,
«οπότε δεν είναι κάτι που μας φοβί
ζει», καθώς κατά τη μακρά διάρκεια
των εργασιών τόσο στο ερευνητικό
σκέλος όσο και σε εκείνο της εκμε
τάλλευσης η αρχή ενισχύεται σε ό
λα τα επίπεδα, ώστε να βρίσκεται σε
πλήρη ετοιμότητα σε κάθε στάδιο
ωρίμανσης των έργων.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΟΥΝΤΑ

»> Σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ό
σο και προκλητικό περιβάλλον κα
λείται σήμερα να ανταποκριθεί η ε
πί της ουσίας «νεότευκτη» δημόσια
Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υ
δρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), καθώς
θέτει τις βάσεις για την εξέλιξη ενός
πεδίου μέχρι πρότινος σχεδόν ανύ
παρκτου στην ελληνική οικονομία
και κοινωνία, αλλά με σημαντικές
προοπτικές το επόμενο διάστημα
και ιδίως σε βάθος χρόνου.
Η ΕΔΕΥ υπήρχε από το 2011 στα
χαρτιά, αφού στην πραγματικότητα
ήταν αδρανής, με ένα Διοικητικό
Συμβούλιο που απλώς υπέγραφε έ
ναν ισολογισμό, χωρίς έσοδα και έ
ξοδα, για να αποσταλεί στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους... Μιλώ
ντας στην «Αυγή», ο πρόεδρος της
ΕΔΕΥ Γιάννης Μπασιάς ανέφερε ό
τι τη διορατικότητα και την απόφα
ση «για να βγει από το ψυγείο» η αρ
χή είχε ο Π. Σκουρλέτης ως υπουρ
γός ΠΕΝ, οπότε και ξεκίνησε το
πραγματικό έργο της ΕΔΕΥ (2016).
Όπως είναι εύλογο, «καλύπτουμε
τα πάντα», σημείωσε, «δηλαδή το
οικονομικό, το νομικό και το τεχνι
κό επίπεδο στα θέματα συμβάσεων
παραχώρησης, επιπτώσεων στο πε
ριβάλλον καθώς και την ασφάλεια
υπεράκτιων εγκαταστάσεων (off
shore safety), ελέγχοντας την εφαρ
μογή της σχετικής ευρωπαϊκής Ο
δηγίας στην Ελλάδα, ενώ προωθού
με ενεργά τη χώρα ως ελκυστικό
διεθνή προορισμό επενδύσεων
στον τομέα των υδρογονανθρά
κων».
Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα η
εταιρεία είναι στελεχωμένη με συ
νολικά δεκαεννέα άτομα, που όμως
«κάνουν δουλειά για εκατό» κατά
τον πρόεδρό της, και στόχος είναι
να φτάσουν σταδιακά στα είκοσι πέ
ντε έως τριάντα άτομα, διατηρώ
ντας το ευέλικτο σχήμα που θεω
ρείται ως το πλέον χρήσιμο για τη
δραστηριότητά της και δημιουργώ
ντας παράλληλα «μια μαγιά» νέων,
ειδικευμένων επιστημόνων και στε
λεχών που θα πρωταγωνιστήσουν
στις μελλοντικές εξελίξεις.

Ο poflos ins δημόσιαβ apxiis
Κρίσιμη «δουλειά» της ΕΔΕΥ, που
έχει ως μοναδικό μέτοχο το Ελληνι
κό Δημόσιο και διαχειρίζεται τα δικαιώματά του στο πεδίο της έρευ
νας και εκμετάλλευσης υδρογοναν
θράκων ανά την επικράτεια, είναι
να επιτηρεί, να παρακολουθεί και
να ελέγχει εάν οι εντολοδόχοι εκτελούν αυτό για το οποίο έχουν υπο
γράψει, δηλαδή τις υποχρεώσεις
τους όπως προσδιορίζονται στις
συμβάσεις παραχώρησης.
Ρόλος της ΕΔΕΥ, διευκρίνισε ο Γ.
Μπασιάς, είναι να επιτηρεί τις ε
ταιρείες και όχι να εξηγεί σε κάποια

Προσέλκυση επενδύσεων

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΕΔΕΥ: Ο θεμαιοφύλακας
των ελληνικών
υδρογονανθράκων
διαβούλευση «αν είναι καλές ή κα
κές», γιατί κάτι τέτοιο θα συνιστούσε σύγκρουση συμφερόντων. «Ε
μείς», εξήγησε, «παρακολουθούμε
τις εργασίες που κάνουν οι εταιρεί
ες κι αν υπάρξει πρόβλημα, τότε η
παρέμβασή μας θα είναι καίρια και
αυστηρή, προχωρώντας στις ανα
γκαίες κινήσεις, ενημερώνοντας το
ΥΠΕΝ και τις αρμόδιες αρχές, ενώ υ
πάρχει δυνατότητα ακόμα και επι
βολής προστίμων».Όμως, τόνισε, σε
καμία περίπτωση «η ΕΔΕΥ δεν μπο
ρεί να μπει στη μέση».
Άλλωστε, πρόσθεσε, ακριβώς εκ
του ρόλου της, η ΕΔΕΥ αποτελεί και
ένα «αντίβαρο» για περιφερειακούς
και περιβαλλοντικούς φορείς που
ενδιαφέρονται για περιοχές έρευ
νας και εκμετάλλευσης υδρογοναν
θράκων και είναι σημαντικό η εται
ρεία να διατηρήσει την ανεξαρτη
σία της «διότι είναι η μόνη που έχει
τη δυνατότητα να μην πέσει στην
παγίδα της σύγκρουσης συμφερό
ντων».
Στο επίπεδο της ασφάλειας ε
ντάσσεται και η υποχρέωση δημι
ουργίας ενός συντονιστικού φορέα
στην περίπτωση που υπάρξουν με
γάλα προβλήματα, ο οποίος τίθεται
υπό την «ομπρέλα» του Ξενοκράτη,
δηλαδή προβλέπει σχέδια έκτακτης

. Στην πρώτη γραμμή,
η παρακολούθηση
και ο έλεγχος της
τήρησης των συμβάσεων
από τις εταιρείες

ανάγκης, διαχείρισης μεγάλου κιν
δύνου. Το συντονιστικό σκέλος α
νήκει στην ΕΔΕΥ, η οποία κινητο
ποιεί τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων και αρχών υπό
την δική της οργανωτική ασπίδα. Ο
Γ. Μπασιάς σημείωσε ότι πρόκειται
για ένα ολόκληρο σύστημα και ζη
τήματα που δεν αφορούν ένα μόνο
υπουργείο, τονίζοντας ότι «χρειά
ζονται επενδύσεις τώρα σε επίπεδο
αναγκαίων υποδομών».

Προετοιμασία
για Κατάκολο - Πατραϊκό

«Καλύπτουμε τα πάντα, δηλαδή το
οικονομικό, το νομικό και το τεχνικό
επίπεδο στα θέματα συμβάσεων
παραχώρησηε, επιπτώσεων στο
περιβάλλον καθώε και την ασφάλεια
υπεράκτιων εγκαταστάσεων, ενώ
προωθούμε ενεργά τη χώρα ωε
ελκυστικό διεθνή προορισμό
επενδύσεων στον τομέα των
υδρογονανθράκων» μαε λέει ο
πρόεδροε τηε ΕΔΕΥ Γιάννηε
Μπασιάε μιλώνταε για τον ρόλο τηε
εταιρείαε

Η... ευχή του Γ. Μπασιά για την ε
πόμενη χρονιά είναι «να μην έχου
με αργοπορίες... Δεν μας αρέσουν οι
παρατάσεις γιατί δημιουργούν κα
θυστερήσεις». Εξήγησε ότι μια αί
τηση για παράταση σημαίνει ότι η Ε
ΔΕΥ πρέπει να φτιάξει ένα πλάνο
στο οποίο θα αναλύει τους λόγους
του αιτήματος και στη συνέχεια να
προχωρήσει στη σύνταξη εισήγη
σης, η οποία θα υποβληθεί στον αρ
μόδιο υπουργό. Όπως επισήμανε,
«θέλουμε να προχωρήσουν οι εργα
σίες σε όλες τις περιοχές, ώστε να
βγει μέρισμα για το κράτος το συ
ντομότερο, καθώς όταν υπάρχουν
παρατάσεις, έρχονται καθυστερή
σεις και συνακόλουθα καθυστερεί

Η στρατηγική της ΕΔΕΥ είναι να
μη γίνει νέος γύρος παραχωρήσε
ων. Προσφορότερη επιλογή, δηλα
δή πιο ευέλικτη και λιγότερο χρονοβόρα, αποτελεί η ενημέρωση -στο
πλαίσιο τεχνικών συνεδρίων καθώς
και γεωπολιτικού / πολιτικού ή οι
κονομικού χαρακτήρα εκδηλώσε
ων- για το ενδιαφέρον που παρου
σιάζουν οι περιοχές και εφόσον υ
πάρχει ανταπόκριση οι επενδυτές
έχουν τη δυνατότητα να προβαί
νουν στην κατάθεση εκδήλωσης εν
διαφέροντος. Άλλωστε, η πρακτική
αυτή αποτελεί και επιλογή (η τρίτη
option) που επιτρέπεται από την ευ
ρωπαϊκή νομοθεσία.
Όπως επισήμανε ο Γ. Μπασιάς,
«το κομμάτιασμα της πίτας που έγι
νε στον γύρο παραχωρήσεων το
2014 με τα είκοσι οικόπεδα έχει λή
ξει πια...Ήταν μια μάλλον ‘μπακα
λίστικη’ λογική, που δεν πέτυχε», ε
νώ με την προαναφερθείσα επιλο
γή «κερδίζουμε έξι με εννέα μήνες,
δεδομένου ότι το βασικό ζητούμε
νο είναι να προχωρήσουμε εκτιμώ
ντας μάλιστα ότι σε περίπου ένα τρί
μηνο θα αρχίσει να αποσαφηνίζε
ται το ενδιαφέρον δυνητικών επεν
δυτών.
Οι ενημερώσεις-παρουσιάσεις
που γίνονται σε πολλαπλά επίπεδα
εντός και εκτός συνόρων έχουν ή
δη ξεκινήσει και συνεχίζονται με
μεγαλύτερη ένταση -αξιοποιώντας
παράλληλα και το momentum που
δημιουργεί η έλευση των δύο ισχυ
ρών, διεθνών εταιρειών για τα με
γάλα blocks στην Κρήτη. Αφορούν
ουσιαστικά πέντε γεωλογικές ενό
τητες που καθεμία εμφανίζει τα ιδι
αίτερα χαρακτηριστικά της και δια
φορετικές εξελίξεις: τις γεωλογικές
συνθήκες που υπάρχουν, τα ενδια
φέροντα και τις πιθανότητες που υ
πολογίζονται, δεδομένου ότι κατ’
αρχάς προσελκύεται το ενδιαφέρον
σε τεχνικό επίπεδο.
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 Τα «μεγάλα» έργα της Κρήτης
Πηγή:

ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΕΔΕΥ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΟΥΝΤΑ
Σημαντικές προκλήσεις αλλά
και προοπτικές «έρχονται» τα επό
μενα χρόνια στον τομέα της έρευ
νας και εκμετάλλευσης υδρογοναν
θράκων, με την Ελλάδα να αποκτά
ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του
διεθνούς ενεργειακού χάρτη.
Βέβαια, ο δρόμος προς την κα
τεύθυνση αυτή φαίνεται μάλλον μα
κρύς και δύσκολος, όμως ο θεμέλιος
λίθος για τα λεγάμενα «μεγάλα» έρ
γα έχει πλέον τεθεί.
Πρόκειται ουσιαστικά για τις πα
ραχωρήσεις στα δυτικά και νοτιο
δυτικά της Κρήτης, τα «μεγάλα» έρ
γα, από πλευράς έκτασης, αλλά κυ
ρίως των μεγάλων βαθών, στα ο
ποία συμμετέχουν δύο ισχυρές, διε
θνείς εταιρείες, η αμερικανική
Exxon Mobil και η γαλλική Total, σε
συνεργασία με τον όμιλο των Ελλη
νικών Πετρελαίων.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΕΔΕΥ Γ. Μπασιάς στην «Αυγή» της
Κυριακής, οι ομοιότητες με κοιτά
σματα που έχουν ανακαλυφθεί στην
Κύπρο και στην Αίγυπτο σε χαρα
κτηριστικά γεωμετρίας του υπεδά
φους αλλά και στη σύνθεση του πε
τρώματος είναι πολύ σημαντικές,
«copy paste» σε πολλές περιπτώ
σεις, με αντίστοιχες ελληνικές πε
ριοχές, όμως εκείνο που αλλάζει εί
ναι τα πολύ μεγάλα βάθη στη χώρα
μας.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

Τα «μεγάλα» έργα της Κρήτης

μετά μπορεί να προχωρήσει η γεώ
τρηση στο πέτρωμα. Ως πλεονέκτη
Στην Ελλάδα, εξήγησε, δεν υπάρ
μα θεωρείται το γεγονός ότι σε αυ
χει εμπειρία γεωτρήσεων σε θαλάσ
τά τα βάθη υπάρχουν γεωλογικά πε
σιο περιβάλλον που ξεπερνά τα 200
ριβάλλοντα σαφώς πιο απλοποιη
μέτρα, ενώ στην Κρήτη μιλάμε για
μένα (χωρίς εβαπορίτες, ρήγματα
γεώτρηση παραγωγής πάνω από
κ.λπ.).
3.000 μέτρα υποθαλάσσια, κάτι που
Επομένως, τώρα, σημείωσε ο Γ.
μπορούν να κάνουν μόνο ειδικευ
Μπασιάς, οι εταιρείες μπορούν να
μένες εταιρείες. Γενικώς η τεχνολο
πάνε με σιγουριά έως τις 3.000 μέ
γία, σήμερα, δεν επιτρέπει ακόμη
τρα και σε τρία χρόνια με την εξέλι
γεωτρήσεις σε βάθη μετά τις 3.000
μέτρα νερού (2.940 μέτρα είναι το ξη της τεχνολογίας -που ήδη ανα
«όριο»), μάλιστα δεν καλύπτονται πτύσσεται- θα φτάσουν σε 3.500θεσμικά αλλά και σε επίπεδο ασφά 4.000 μέτρα. Σε τρία χρόνια, που θα
λισης, όμως σε τρία χρόνια αυτό θα έχει τελειώσει η πρώτη φάση των ε
είναι εφικτό. Είναι ενδεικτικό ότι ρευνών θα ληφθούν και οι αποφά
σήμερα για γεωτρήσεις μέχρι τις σεις για τα δύσκολα, «τα πιο βαθιά»,
3.000 μέτρα πρέπει να μελετηθεί λε και θα ξεκινήσει η επόμενη τριετής
πτομερέστατα η μετεωρολογία για φάση.
δύο χρόνια σε επίπεδο λεπτού, δη
Ενδείξειβ και ηροσδοκίεε
μιουργώντας μοντέλα συνθηκών. Η
Κατά καιρούς γίνονται διάφορες
Ελλάδα στην παρούσα φάση βρί
σκεται στο «μάξιμουμ» των βαθών εικασίες ως προς τις προσδοκίες
και από κει και πέρα έρχονται οι που υπάρχουν ιδιαίτερα στα blocks
των μεγάλων βαθών, σχετικά με το
καινούργιες τεχνολογίες.
Η ουσιαστική δυσκολία στα με μέγεθος των κοιτασμάτων που α
γάλα βάθη, ανέφερε, είναι το νερό, ναμένεται να ανακαλυφθούν.
Κατά τον Γ. Μπασιά, το βέβαιο εί
και όχι η «πέτρα», καθώς υπάρχουν
ιδιαίτερες συνθήκες, όπως τα ρεύ ναι πως θα χρειαστούν 500 εκατ. για
ματα στην επιφάνεια, οι θερμοκρα τις τρεις φάσεις της ερευνητικής πε
σίες, η μεγαλύτερη απόσταση από ριόδου, κάτι που σημαίνει ότι συ
την ακτή, οι διάφορες ταλαντώσεις νολικά πρόκειται για τεράστιες οι
στις σωληνώσεις, περισσότερα με κονομικές συνθήκες. Με βάση την ε
τεωρολογικά προβλήματα κ.λπ. Ε μπειρία από τις πρακτικές που ακο
φόσον ξεπεραστεί αυτό το κομμάτι, λουθούνται διεθνώς, αν πρέπει οι ε

Μεγάλα βάθη

ταιρείες-επενδυτές να ξοδέψουν
συνολικά 3 δις. για να μπορέσουν
να παράξουν για 20 χρόνια, τότε εί
ναι προφανές ότι τα κέρδη θα είναι
υψηλότερα, δεδομένου ότι πρέπει
να υπάρξει και το «μερίδιο» του κρά
τους. Στα ερευνητικά χρόνια δεν γί
νεται απόσβεση, ούτε καν στην
πρώτη δεκαετία παραγωγής. Οπό
τε, για να μπορέσει ένας επενδυτής
να ξεκινήσει να έχει καθαρά κέρδη,
πρέπει να φτάσουμε συνολικά στα
17 χρόνια (7 χρόνια έρευνας και 10
χρόνια παραγωγής) δραστηριότη
τας. Επομένως οι επενδυτές «δεν
έρχονται έτσι».
Για συνθήκες βαθέων υδάτων,
σημείωσε, αν δεν υπάρχουν 150 ε
κατ. βαρέλια απολήψιμα, κατά κοί
τασμα, δηλαδή περίπου 600 εκατ.
βαρέλια που είναι στη γη ή ισοδύ
ναμο αέριο, δεν υπάρχει επενδυτικό
ενδιαφέρον, καθώς δεν θεωρείται
προσοδοφόρο. Άρα οι επενδυτές
προσέρχονται για μεγάλους όγκους.
Μια άλλη προσέγγιση είναι η μεί
ωση του κόστους: σήμερα για τέτοι
ες περιοχές το συνολικό κόστος ανά παραγόμενο βαρέλι ανέρχεται σε
28-35 δολάρια, όμως με την ανά
πτυξη της τεχνολογίας για βάθη
2.000 μέτρων αναμένεται ότι θα κα
ταστεί εφικτή η σημαντική μείωσή
του, «πέφτοντας» ακόμα και κάτω α
πό τα 24 δολάρια/βαρέλι.

Ενδεικτική των τεράστιων οικο
νομικών συνθηκών που απαιτού
νται είναι μια περίπτωση στη Μαύ
ρη Θάλασσα, στην περιοχή της Ρου
μανίας, όπου έχει γίνει σημαντική α
νακάλυψη αερίου από μεγάλη, διε
θνή εταιρεία και ο διαγωνισμός που
«βγήκε» μόνο για την πλατφόρμα
που θα ανεβάζει και θα καθαρίζει το
αέριο και τον αγωγό ή τους αγω
γούς που θα το μεταφέρουν στη στε
ριά (δηλαδή όχι πλήρεις εγκατα
στάσεις) αφορά κόστος ύψους 1 δισ.
Είναι προφανές ότι οι πάρα πολύ
μεγάλες δαπάνες που απαιτούνται
για την περίοδο των ερευνών και
για την έναρξη της επόμενης φά
σης, της εκμετάλλευσης, έχουν συ
νυπολογιστεί από τους μεγάλους ε
πενδυτές, οι οποίοι έχουν ήδη με
λετήσει προσεκτικά και επί μακράν
τα δεδομένα και τις προοπτικές των
αναπτυσσόμενων περιοχών, κάτι
που αφορά και στα «οικόπεδα» της
Κρήτης, προσβλέποντας σε μακρο
πρόθεσμη μεν, αλλά σημαντική κερ
δοφορία.

Ο poflos ins xcopas
Όπως επισήμανε ο Γ. Μπασιάς, οι
λόγοι που «παίζει» σημαντικά η χώ
ρα μας είναι γιατί υπάρχει σύγκλιση
τεχνικών, οικονομικών και γεωπο
λιτικών χαρακτηριστικών τα τελευ
ταία χρόνια.

Σε σημαντικό παράγοντα αναδεικνύεται η γεωγραφική θέση της Ελ
λάδας, καθώς όλη η έρευνα που
πραγματοποιείται στη χώρα έχει
την ίδια λογική γραμμή, κατεύθυν
ση, με τη μεταφορά του φυσικού α
ερίου. Είναι άλλωστε προτιμότερο η
έρευνα να βρίσκεται κοντά σε προ
γράμματα μεταφοράς αερίου, κα
θώς, εφόσον υπάρξουν ανακαλύ
ψεις, γίνεται άμεσα η σύνδεση. Υ
ποδομές και έργα, όπως ο αγωγός
EastMed (Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ),
που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο,
μέχρι να κλείσει ο κύκλος των ερευ
νών θα έχουν ολοκληρωθεί.
Παράλληλα, η ανάγκη διαφορο
ποίησης πηγών και οδεύσεων του
αερίου, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση,
κυρίως από την Ρωσία, πριμοδοτεί
την «τάση» ενίσχυσης νέων έργων
υποδομών και παραγωγής με τη
στήριξη τόσο της Ε.Ε. όσο και των
ΗΠΑ.
Επίσης, κατά τον Γ. Μπασιά, η
διερεύνηση σε μεγαλύτερα βάθη,
πέραν των 3.000 μέτρων νερού, θα
καταστήσει την Ελλάδα κι ένα «ερ
γαστήριο» για την εφαρμογή και
νούργιων τεχνολογιών που ανα
πτύσσονται από πολύ μεγάλες εται
ρείες του τομέα, κάτι που ενισχύει
και τις προσδοκίες ότι θα υπάρξουν
και μεγάλες ανακαλύψεις και παρα
γωγή.
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