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Θα ακολουθήσουν εντός των εποµένων τεσσάρων µηνών οι αντίστοιχες συµβάσεις για τα 

θαλάσσια οικόπεδα νοτιοδυτικά της Κρήτης 

Για την επόµενη Τρίτη 9 Απριλίου 2019 προγραµµατίζεται η επίσηµη τελετή 

υπογραφής των συµβάσεων παραχώρησης των δικαιωµάτων έρευνας και 

εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές του Ιουνίου και του 

Οικοπέδου 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου, της 

ισπανικής Repsol και των ΕΛΠΕ.  

Η τελετή που θα πραγµατοποιηθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εκ 

µέρους του ελληνικού δηµοσίου θα υπογράψει ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης, ο οποίος 

θα έχει µόλις επιστρέψει από τη Βουλγαρία όπου και θα οριστικοποιηθεί η συµφωνία 

µεταξύ των δυο χωρών που αφορά τον αγωγό φυσικού αερίου IGB. 

Σε ότι αφορά τις έρευνες υδρογονανθράκων που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος της κυβέρνησης µετά τις τελευταίες εξελίξεις στα οικόπεδα της Κύπρου, ο 

κ. Σταθάκης επιδιώκει να επιταχύνει τις εξελίξεις κλείνοντας τις εκκρεµότητες.  



Έτσι οι δυο συµβάσεις για το Οικόπεδο 10 και την περιοχή του Ιονίου αφού υπογραφούν 

θα πάρουν το δρόµο για την τελική κύρωση τους από τη Βουλή.  

Υπενθυµίζεται ότι  αντισυµβαλλόµενοι του ελληνικού δηµοσίου για µεν την περιοχή 

του Ιονίου είναι η κοινοπραξία της ισπανικής Repsol µε τα ΕΛΠΕ, ενώ την έρευνα 

στο Οικόπεδο 10 του Κυπαρισσιακού Κόλπου αναλαµβάνουν µόνα τους τα ΕΛΠΕ.  

Με την υπογραφή των συµβάσεων, κλείνει ο κύκλος των παραχωρήσεων που ξεκίνησε το 

2012 στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές της ∆υτικής Ελλάδας.  

Εξάλλου όπως έχει δηλώσει ο κ. Σταθάκης µέσα στους τέσσερις επόµενους µήνες θα 

ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και θα υπογραφούν οι συµβάσεις ανάθεσης του 

δικαιώµατος έρευνας υδρογονανθράκων στην κοινοπραξία Exxon Μobil, Τotal και ΕΛΠΕ 

για τα δυο θαλάσσια οικόπεδα Νότια και Νοτιοδυτικά της Κρήτης.  

Μια συµφωνία µε µεγάλο ειδικό βάρος που εκτιµάται ότι βάζει την Ελλάδα στο χάρτη των 

ερευνών της Ανατολικής Μεσογείου. 
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