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Το δικό του σχόλιο για την αγορά πετρελαίου και αερίου και τις προοπτικές της χώρας µας έκανε ο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ Upstream, κος Ιωάννης Γρηγορίου, ενόψει του 4ου Παγκρήτιου 

Ενεργειακού Συνεδρίου: 

"Η στρατηγική ανάπτυξης της ΕΛΠΕ στην έρευνα υδρογονανθράκων επικεντρώνεται στην Ελλάδα 

µε την απόκτηση δικαιωµάτων σε 10 περιοχές στη ∆. Ελλάδα µε εταίρους τις µεγαλύτερες διεθνείς 

πετρελαϊκές εταιρείες ExxonMobil, Total, Repsol καιEdison. Οι πρόσφατες γεωλογικές µελέτες της 

ΕΛΠΕ σε συνδυασµό µε τις σηµαντικές ανακαλύψεις στη ΝΑ Μεσόγειο δηµιουργούν ένα 

ενθαρρυντικό υπόβαθρο και αισιοδοξία για τις έρευνες στην Ελλάδα. Ήδη έχουν αρχίσει οι έρευνες 

στον Πατραϊκό, όπου σχεδιάζεται η πρώτη γεώτρηση για να ερευνήσει στις αρχές 2020 ένα γεωλογικό 

στόχο της τάξεως των 140 εκατ. βαρελιών πετρελαίου. ∆ιεξάγονται µε επιτυχία περιβαλλοντικές 

µελέτες και γεωλογικές και γεωφυσικές εργασίες στην Άρτα – Πρέβεζα, Β∆ Πελοπόννησο και στο 

block 2 δυτικά της Κέρκυρας. Παράλληλα οι εταιρείες αδηµονούν για την κύρωση στη Βουλή των 

Συµβάσεων Μίσθωσης σε 4 νέες περιοχές στο Ιόνιο πέλαγος και στην Κρήτη για να ξεκινήσουν άµεσα 

τις ερευνητικές εργασίες. 

Τα πιθανά επιτυχή αποτελέσµατα αυτών των ερευνών, πέραν της ιδιαίτερα σηµαντικής συµβολής 

στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, σε συνδυασµό µε τις ανακαλύψεις στην  Κύπρο θα 

δηµιουργήσουν νέα γεωπολιτική δυναµική στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και θα 

διευκολύνουν σηµαντικές αποφάσεις για νέες οδούς µεταφοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη µε 

στόχο  την ασφάλεια εφοδιασµού και την ενεργειακή αυτάρκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Είναι αδιαπραγµάτευτη υποχρέωση προς την κοινωνία αλλά και επιταγή της αυστηρής υπάρχουσας 

ελληνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας η απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος των µοναδικών 

θαλασσών και βουνών µας. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, 

τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια, σε συνύπαρξη την αγροτική οικονοµία, την αλιεία, τον τουρισµό 

έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι είναι εφικτή στη χώρα, ενώ η προσδοκώµενη συνεισφορά του φυσικού 

αερίου στο ενεργειακό µίγµα υλοποιεί τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους της κλιµατικής 

αλλαγής για το 2030 - 2050".   

Πρόγραµµα σε εξέλιξη και Συµµετοχές του Συνεδρίου αναλυτικά: 

https://cretanenergyconferences.org/ 

∆ιοργάνωση: Cretan Energy Conferences 
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