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Συνδυασμός εξόρυξης και πράσινης ενέργειας

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων αναζητάει συνέργειες στην πράσινη οικο
νομία, συνδυάζοντας τις εξορύξεις φυσικού αερίου με την ανάπτυξη πλωτών αιολικών πάρκων, την παρα
γωγή «μπλε» και «πράσινου» υδρογόνου, αλλά και την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Αυτό 
το συνδυαστικό πακέτο μπορεί να κάνει την ελληνική ενεργειακή αγορά πιο ελκυστική και να βοηθήσει 
στην καλύτερη διαχείριση της αποχώρησης της ισπανικής Repsol από την εγχώρια αγορά και στη μείωση 
της έκθεσης της Total στην Ελλάδα. Σελ. 5
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Η πράσινη ενέργεια συναντά τις εξορϋξεις
Νέο επενδυτικό μοντέλο συνδυάζει τα project των υδρογονανθράκων με τα αιολικά πάρκα και την παραγωγή υδρογόνου

Ο διευθύνουν σύμβουλος της ΕΔΕΥ Αριστοφάνης Στεφάτος εκτιμά ότι 
«αν παντρέψουμε τους δικούς μας ενεργειακούς “παίκτες” με τους ξένους 
επενδυτές, είναι πολύ πιθανόν να κινηθούν και προς τις άλλες γειτονικές 
αγορές, γιατί είμαστε οι πρώτοι στην περιοχή που θα αναπτύξουμε το μείγ
μα αυτών των ενεργειακών τεχνολογιών».

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Ενα δελεαστικό πακέτο npos tis εται- 
peies που έχουν εμπλακεί στην 
έρευνα και στην εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων, με σκοπό να 
κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον 
τουε για την εγχώρια αγορά ενέρ- 
γειαε, ετοιμάζει η ΕΔΕΥ (Ελληνική 
Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογοναν
θράκων). Η εταιρεία που συστάθη- 
κε προ δεκαετίαε, με σκοπό τη δια
χείριση των δικαιωμάτων έρευναε 
και εκμετάλλευσηε των εγχώριων 
υδρογονανθράκων, καλείται σήμερα 
να διαχειριστεί την έξοδο από την 
Ελλάδα ms ισπανιιαίε Repsol αλλά 
και τη μείωση ms έκθεσηε ms Total 
στην ελληνική αγορά, με την απο
χώρησή ms από την περιοχή του 
Ιονίου και αναζητάει συνέργειεε 
στην «πράσινη» οικονομία, συν- 
δυάζονταε tis εξορύξετε φυσικού 
αερίου με την ανάπτυξη πλωτών 
αιολικών πάρκων, την παραγωγή 
«μπλε» και «πράσινου» υδρογόνου 
αλλά και την αποθήκευση διοξει
δίου του άνθρακα (C02). Η στροφή 
εξάλλου ms πετρελαϊκή5 βιομηχα- 
vias στην πράσινη οικονομία απο
τελεί διεθνή τάση που υπαγορεύε
ται από την ενεργειακή μετάβαση. 
Κεφάλαια που προορίζονταν για 
εξορύξειε κατευθύνονται στα υπε
ράκτια αιολικά πάρκα, τεχνολογία 
που προσφέρει ταχεία διείσδυση 
στην αγορά των ΑΠΕ αλλά και στο 
υδρογόνο, μια αγορά για την οποία 
η Ε.Ε. έχει δεσμεύσει 500 δισ. ευρώ 
για να επισπεύσει την κατασκευή 
ms avaYKaias υποδομήβ.

Αυτό που η ΕΔΕΥ επιχειρεί, αξιο- 
Aoy&jvms και τη στροφή των πετρε
λαϊκών npos την πράσινη ενέργεια, 
είναι να εμπλουτίσει τα project των 
υδρογονανθράκων στα οποία συμ
μετέχουν μεγάλε5 πολυεθνικέε on&is

η ExxonMobil και η Total με ένα 
μείγμα καθαρών τεχνολογιών που 
να «κουμπώνει» με nous oroxous 
ms ενεργεί aims μετάβασηε. Ο δι- 
ευθύνων σύμβουλθ3 ms ΕΔΕΥ Αρι- 
oro(p0vns Στεφάτο3, με εμπειρία 15 
χρόνων στον πετρελαϊκό τομέα ms 
Νορβηγέ, περιγράφει στην «Κ» ένα 
μοντέλο κυκλική5 οικονομά που, 
σύμφωνα με τον ίδιο, «εάν το χειρι-

Σιόχος, ένα δελεαστικό 
πακέτο προς τις εται
ρείες που έχουν εμπλα
κεί στην έρευνα υδρο
γονανθράκων, με σκοπό 
να κρατηθεί ζωντανό 
το ενδιαφέρον τους 
για την εγχώρια αγορά 
ενέργειας.

στούμε σωστά θα βάλει τα θεμέλια 
όχι μόνο για την ενεργειακή απεξάρ
τηση ms xcopas, αλλά θα δημιουρ
γήσει και προοπτικέε για εξαγωγέ5 
ενέργειαβ και τεχνολογώ».

Το νέο επενδυτικό πακέτο που 
έχει παρουσιαστεί otis πετρελαϋ^ 
εταιρείεε και έχει κεντρίσει το ενδι
αφέρον tous, περιλαμβάνει εξόρυξη 
φυσικού αερίου με εγκαταστάσειε 
που θα λειτουργούν με ρεύμα από 
πλωτέε ανεμογεννήτριε3, το οποίο 
θα χρησιμοποιείται για την παρα
γωγή «μπλε» υδρογόνου και προο
δευτικά για παραγωγή «πράσινου» 
υδρογόνου από ΑΠΕ και θα κλείνει 
με τη μετεξέλιξη των κοιτασμάτων 
σε anoOrums δέσμευσή του διοξει
δίου του άνθρακα (C02), προσφέρο- 
vras λύσεΐ5 στη βαριά βιομηχανία

ms xcopas που επιβαρύνεται από 
το υψηλό kootos ρύπων.

«Το φυσικό αέριο αποτελεί το εν
διάμεσο καύσιμο για τη μετάβαση 
στην οικονομία των μηδενικών ρύ
πων και είναι αναπόσπαστο στοιχείο 
ms np0oivns oixovopias γιατί δημι
ουργεί συνέργειεε κατασκευαστικά 
αλλά και επενδυτικά, να μπορέσουμε 
να υλοποιήσουμε ns τεχνολογώ του 
αύριο και out0s οι τεχνολογίε3 του 
αύριο, οι onoies σε κάποιεε χώρε$ 
έχουν γίνει ήδη του σήμερα, είναι 
τα πλωτά αιολικά πάρκα, το πράσινο 
και μπλε υδρογόνο, τα οποία όταν 
συνδυαστούν με τη μετεξέλιξη ουσι
αστικά των κοιτασμάτων σε μόνιμεε 
αποθήκε5 διοξειδίου του άνθρακα 
επιτυγχάνουν μηδενικού5 p0nous», 
εξηγεί ο κ. Στεφάτοε. Qs npos την

απήχηση του εγχειρήματοβ otous 
επενδυτέ5 σημειώνει:

«Εχουμε ήδη προσελκύσει στην 
Ελλάδα KOpucpafes εταίρε^ σε αυ
τό το αντικείμενο, οπότε θεωρούμε 
ότι είναι ευκαιρία να χτίσουμε πά
νω σε auronis rous ήδη unapxovxcs 
επενδυτέε προσελκύοντο^ και άλ- 
λουε, αξιοποιώνταβ ns συνέργειε-s 
με ns aviioroixes ελληνικέ-s εται- 
ρείεε, ΕΛΠΕ και Energean, διότι 
είναι μια αγορά που δημιουργεί- 
ται. Η ευκαιρία δηλαδή επενδυτικά 
είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε 
μια επανίδρυση ms ενεργειαι-ois 
βιομηχανίαβ και αυτό δημιουργεί 
πολύ ενδιαφέρουσεε συνέργειεε 
και για tous εγχώριουβ ενεργεια- 
κούε επενδυτέε». Ο i6ios εκτιμά 
ότι «αν παντρέψουμε tous δικούβ

μα5 ενεργειακού5 «naiims» με tous 
ξένουβ επενδυτέΒ, είναι πολύ πιθα
νόν να κινηθούν και npos tis άλ- 
λεε γειτονικέ-s αγορέε, γιατί είμα
στε οι πρώτοι στην περιοχή που 
θα αναπτύξουμε το μείγμα αυτών 
των ενεργειακών τεχνολογιών».

Το επενδυτικό αυτό μοντέλο δεν 
θα περιοριστεί μόνο otis υφιστά- 
μενεβ περιοχέ5 που έχουν παραχω- 
ρηθεί για έρευνα και εκμετάλλευ
ση υδρογονανθράκων. «Βλέπουμε 
εφαρμογέε και σε περιοχέε που εί
χαν προκηρυχθεί στο παρελθόν αλ
λά δεν υπήρξε ενδιαφέρον, καθώε 
και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, 
εάν έχουμε περισσότερο από έναν 
λόγουε να θεωρούμε ότι έχει δυνα
μικό είτε σε υδρογονάνθρακε5 είτε 
σε ΑΠΕ», τονίζει ο κ. Στεφάτο5, συ- 
μπληρώνονταε ότι «αυτό καθιστά 
το εγχείρημα πιο στέρεο».

Ο i6ios μεταφέρα τη θετική αντα
πόκριση των πετρελαϊκών εταιρει
ών, σημειώνονταε ότι οι επενδυτέε 
αναγνωρίζουν τα συγκριτικά πλε
ονεκτήματα ms Ελλάδα3, όπωε η 
γεωγραφική ms θέση, το πλούσιο 
αιολικό δυναμικό των ελληνικών θα
λασσών και το ανεξερεύνητο δυνα
μικό κοιτασμάτων φυσικού αερίου 
σε συνδυασμό και με rous αγωγούβ 
μεταφορά5 φυσικού αερίου μέσω 
των οποίων μπορεί να μεταφερθεί 
και το υδρογόνο. Το θαλάσσιο αιο
λικό δυναμικό ms Ελλάδα5 υπολο
γίζεται με βάση μελέτη ms Ε.Ε. στα 
263 GW και έχει προσεγγίσει ήδη 
το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊ
κών εταιρειών του κλάδου. Η πολ
λά υποσχόμενη αγορά των πλωτών 
αιολικών πάρκων θα ανοίξει με την 
ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου 
τον Ιούνιο, που θα ρυθμίζει κρίσι
μα ζητήματα oncos η χωροθέτηση, 
η αδειοδότηση και η αποζημίωση 
ms παραγόμεντ^ ενέργεια3.

Η Total
Η Total, η οποία είναι 
operator της κοινοπρα
ξίας με τα ΕΛΠΕ και την 
ExxonMobil στις παραχωρή
σεις της Κρήτης, έχει συμ
φωνήσει για τον σχεδίασμά 
και την κατασκευή ενός αντί
στοιχου project (Masshylia) 
με την επίσης γαλλική 
ENGIE, για την παραγωγή 
μπλε υδρογόνου από φυ
σικό αέριο με ταυτόχρονη 
δέσμευση και αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα, κα
θώς και την παραγωγή πρά
σινου υδρογόνου από ΑΠΕ.
Η γαλλική Total μετασχημα
τίζεται στην κατεύθυνση των 
ευρωπαϊκών στόχων για μη
δενικές εκπομπές άνθρακα 
το 2050, έχοντας θέσει ως 
στόχο να είναι στους πέντε 
κορυφαίους παραγωγούς 
ανανεώσιμων πηγών ενέρ
γειας το 2030. Η επίτευξη 
αυτού του στόχου προχω- 
ράει με στοχευμένες επεν
δύσεις σε υπεράκτια αιο
λικά, την αποθήκευση και 
τη δέσμευση C02 παράλλη
λα με την ανακατανομή της 
παραγωγής της στα ορυκτά 
καύσιμα υπέρ του φυσικού 
αερίου. Αντίστοιχη στρατη
γική στροφής προς τις ΑΠΕ 
ακολουθεί το σύνολο των 
ευρωπαϊκών πετρελαϊκών 
εταιρειών υπό την πίεση 
τραπεζών, επενδυτών και 
κυβερνήσεων, σπέρνοντας 
ανεμογεννήτριες από τη Β. 
θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο 
και τις ακτές των ΗΠΑ.
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