
Τσοτσορός: Απαράβατος όρος σε όλες τις επιχειρηµατικές 

µας δραστηριότητες, η προστασία του περιβάλλοντος 

 

Πέµπτη 27/06/2019  

O Όµιλος έχει τελικώς δηµιουργήσει τα τελευταία χρόνια ένα πολλά υποσχόµενο χαρτοφυλάκιο 
10 επιλεγµένων περιοχών στον  ελλαδικό χώρο στο οποίο εκτιµάται ότι υπάρχουν προς ανακάλυψη 
σηµαντικά εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα υδρογονανθράκων.  

Απαράβατος όρος σε όλες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες των ΕΛΠΕ, αποτελεί η 
προστασία του περιβάλλοντος, επεσήµανε µεταξύ άλλων ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος των ΕΛΠΕ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός, κατά τον χαιρετισµό του στην εκδήλωση 
υπογραφής των συµβάσεων µίσθωσης για τα οικόπεδα “∆υτικά” και “Νοτιοδυτικά” της 
Κρήτης. 

Ακολουθούν τα κύρια σηµεία της οµιλίας του: 

H σηµερινή ηµέρα υπογραφής των συµφωνιών µίσθωσης µε το ελληνικό ∆ηµόσιο, των δύο 
µεγάλων ερευνητικών θαλάσσιων περιοχών, ∆υτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης, είναι µια ηµέρα 
σταθµός για τον Όµιλο των Ελληνικών Πετρελαίων, αφού µε την υπογραφή των συµφωνιών, αφ’ 
ενός µεν, ολοκληρώνεται µε επιτυχία το πρώτο µέρος του στρατηγικού µας σχεδιασµού στον τοµέα 
έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων για τις περιοχές της ∆υτικής Ελλάδας και του Ιονίου 
Πελάγους, αναδεικνύοντας τον πρωταγωνιστικό µας ρόλο, µε τη συµµετοχή στις εννέα (9) από τις 
δώδεκα (12) νέες παραχωρήσεις του ∆ηµοσίου, αφ’ ετέρου δε, ενδυναµώνεται αποφασιστικά η 
συνεργασία µας µε τις κορυφαίες διεθνείς εταιρείες ExxonMobil και Total, συµβάλλοντας καθοριστικά 
στο µείζον εθνικό εγχείρηµα για ενεργειακή αυτοδυναµία και ενεργειακή ασφάλεια. 

Επιπλέον, µε τη σηµερινή υπογραφή των συµφωνιών σηµατοδοτείται µια ιδιαίτερης 
σηµασίας διαφοροποίηση από το παρελθόν, όσον αφορά την αντιµετώπιση της µάστιγας της 
γραφειοκρατίας, αφού από την υποβολή της αίτησης ενδιαφέροντος στο ΥΠΕΝ (30 Μαϊου 2017), 
µάλιστα δε για δύο εντελώς διαφορετικές περιοχές, σε σχέση µε αυτές που είχαν συµπεριληφθεί 
στον άγονο διαγωνισµό του 2014, [όχι µόνο στο µέγεθος και τη γεωγραφική τοποθεσία (αφού η µία 
είναι εκτός των προηγουµένων περιοχών), αλλά και στην ερευνητική προσέγγιση], ως ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών ορίστηκε η 5η Μαρτίου 2018 (90 ηµέρες µετά την ανακοίνωση στο ΕU Official 
Journal, Noe 2017), σήµερα µετά δεκαπέντε (15) µήνες ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία, που 
κατά κανόνα διαρκούσε περί τους τριάντα (30) µήνες, δηµιουργώντας µας εύλογες προσδοκίες και 
ελπίδες για µια έστω και καθυστερηµένη, σταδιακή προσαρµογή της πολιτείας στους χρόνους της 
ψηφιακής εποχής. 



Με βάση τις γεωφυσικές έρευνες, οι σηµερινές εκτιµήσεις µας για την περιοχή της Κρήτης είναι 
πολύ ενθαρρυντικές, αλλά παρά το ότι είναι νωρίς ακόµη για εκτιµήσεις χωρίς γεώτρηση, και αυτό 
είναι αλήθεια, µιλώντας µε τους έµπειρους γεωεπιστηµονές µας βλέπεις στα µάτια τους την 
ικανοποίηση του ερευνητή που είναι πια κοντά στο στόχο του. 

Παρά τις όποιες δυσκολίες,  που επηρέαζαν τις γενικότερες στρατηγικές επιλογές, ο Όµιλος έχει 
τελικώς δηµιουργήσει τα τελευταία χρόνια ένα πολλά υποσχόµενο χαρτοφυλάκιο 10 επιλεγµένων 
περιοχών στον  ελλαδικό χώρο στο οποίο εκτιµάται ότι υπάρχουν προς ανακάλυψη σηµαντικά 
εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα υδρογονανθράκων. 

Οι έρευνες στον Πατραϊκό είναι µέχρι στιγµής ιδιαιτέρως θετικές. Τα τρισδιάστατα σεισµικά 
επιβεβαίωσαν τον κύριο γεωλογικό στόχο, µε εκτιµώµενα απολήψιµα αποθέµατα τουλάχιστον 140 
εκατ. βαρέλια πετρελαίου. Είναι σε εξέλιξη οι περιβαλλοντικές µελέτες και έχουν ξεκινήσει οι 
προεργασίες για γεώτρηση στις αρχές 2020. Ο Όµιλος ΕΛΠΕ πρωτοστατεί στην οργάνωση 
υποδοµών σύµφωνα µε την διεθνή πρακτική που περιλαµβάνει την οργάνωση εφοδιαστικής βάσης 
σε λιµενική εγκατάσταση και συστηµάτων υποδοχής και διαχείρισης γεωτρητικών αποβλήτων.  
Ο Όµιλος έχει επίσης αποδείξει έµπρακτα ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι απαράβατος 
όρος σε όλες τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες, αφού αποτελεί κεντρικό άξονα και πυρήνα του 
στρατηγικού του σχεδιασµού Βιώσιµης Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται η 
συστηµατική συνεργασία και συµβολή στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.  

Με βάση την επανερµηνεία όλων των υπαρχόντων ερευνητικών δεδοµένων, έχουν ήδη 
καταγραφεί στο θαλάσσιο χώρο της ∆. Ελλάδας περισσότερες από 30 πετρελαιοπιθανές γεωλογικές 
δοµές, οι οποίες εν δυνάµει περιέχουν πολλές δεκάδες εκατοµµύρια απολήψιµα βαρέλια πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, ενώ υπάρχουν πολύ υψηλές προσδοκίες για τον εντοπισµό και άλλων 
γεωλογικών δοµών στις χερσαίες περιοχές της ∆. Ελλάδας και φυσικά στη θαλάσσια περιοχή του Β. 
Αιγαίου και Θρακικού Πελάγους.  

Όραµα 2050 και στόχοι 2030: 

Το Όραµά µας 

Να αναπτύξουµε περαιτέρω τις διεθνείς συνεργασίες και να παραµείνουµε πρωταγωνιστές στην 
εθνική προσπάθεια, για ενεργειακή αυτοδυναµία και ενεργειακή ασφάλεια, µε την ολοκλήρωση της 
έρευνας  και την Παραγωγή Υδρογονανθράκων (πετρελαίου, φυσικού αερίου βιογενούς Φ.Α.) στο 
σύνολο των παραχωρήσεων, εφαρµόζοντας τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές της Ε.Ε. για την 
προστασία περιβάλλοντος σε συνεργασία µε τις τοπικές κοινωνίες, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην 
µετάβαση  από το «µύθο» δεκαετιών στην «πραγµατικότητα» των µεγεθών της εκµετάλλευσης των 
κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.  

Στόχοι 2030: 

• η ολοκλήρωση της 3ης φάσης της ερευνητικής περιόδου στο σύνολο των εννέα (9) 
παραχωρηθεισών περιοχών της ∆υτικής Ελλάδος, Ιονίου και Κρήτης, καθώς επίσης και των 
µελλοντικών παραχωρήσεων και στη συνέχεια η εκτέλεση γεωτρήσεων αποτίµησης και η 
κατάρτιση των κατά περίπτωση «σχεδίων ανάπτυξης» σύµφωνα µε τις συµβάσεις 
µίσθωσης.  

• ∆ιεύρυνση και ισχυροποίηση στρατηγικών συνεργασιών µε µεγάλες διεθνείς εταιρείες, για 
ενίσχυση της τεχνογνωσίας, µεταφορά τεχνολογίας και αποτελεσµατική υλοποίηση του 
ερευνητικού και παραγωγικού έργου.   

• η ενεργή συµµετοχή στην παραγωγική εκµετάλλευση επιλεγµένων κοιτασµάτων, µε την 
υλοποίηση επενδύσεων υποδοµής και την εκτέλεση των παραγωγικών επενδύσεων 
άντλησης και µεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

• ∆ηµιουργία σηµαντικής προστιθέµενης αξίας για τον Όµιλο από ίδια αποθέµατα 
υδρογονανθράκων από επιτυχείς ερευνητικές εργασίες  

• Ουσιαστική συµµετοχή στον µετασχηµατισµό του ενεργειακού µείγµατος, µε τον εντοπισµό 
κοιτασµάτων και παραγωγή φυσικού αερίου και την χρησιµοποίηση του για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η έρευνα πετρελαίου απαιτεί υψηλές επενδύσεις, σύγχρονη τεχνολογία, συνεργασίες, πολύ 
δουλειά µε προσήλωση στο στόχο, υποµονή και επιµονή. Εµείς όλοι στα Ελληνικά Πετρέλαια είµαστε 
αισιόδοξοι ότι το τελικό αποτέλεσµα θα είναι απολύτως θετικό, δικαιώνοντας τις προσπάθειες και τις 
προσδοκίες µας, για Βιώσιµη Ανάπτυξη του Οµίλου µας και συµβολή στην ανάπτυξη της χώρας και 



ειδικότερα των τοπικών κοινωνιών διασφαλίζοντας, παράλληλα, την ανεκτίµητη κληρονοµιά που 
έχουµε ως λαός, τον φυσικό πλούτο των θαλασσών µας και των βουνών µας. 

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντελεστές της σηµερινής επιτυχίας: 

• ΥΠΕΝ, Ε∆ΕΥ για την εποικοδοµητική προσέγγιση στην αντιµετώπιση των διαφόρων 
θεµάτων που παρουσιάστηκαν 

• Total και ExxonMobil για την εξαιρετική συνεργασία 

• Τα στελέχη και τους εργαζόµενους στην ΕΛΠΕ Upstream για την πολυετή υπηρέτηση, µε 
επιµονή και υποµονή, ακόµα και σε αντίξοους καιρούς, του Οράµατος για έρευνα και 
παραγωγή υδρογονανθράκων, προϋπόθεση της ενεργειακής αυτοδυναµίας και ενεργειακής 
ασφάλειας της πατρίδος µας, καθώς  και για την καθοριστική συµβολή τους στην 
προετοιµασία, την διαπραγµάτευση και την επιτυχή κατάληξη σήµερα, της µίσθωσης των 
παραχωρήσεων ∆υτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης, πιστοποιώντας την πρωταγωνιστική 
παρουσία του Οµίλου στο συνολικό ερευνητικό εγχείρηµα για τη ∆υτική Ελλάδα, Ιόνιο και 
Κρήτη.   

Πίνακας 1. : ∆ιεθνείς διαγωνισµοί και παραχωρήσεις δικαιωµάτων Έρευνας και Παραγωγής 
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο 
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