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Επί µισό αιώνα περίπου η Ελλάδα ζει και τρέφεται αποκλειστικά από εισαγωγές 
υδρογονανθράκων και αυτό παρ' ότι εδώ και πολλά χρόνια οι πάντες γνωρίζουν ότι 
υπάρχουν σηµαντικές προοπτικές δηµιουργίας εγχώριου ορυκτού πλούτου 
κοιτασµάτων φυσικού αερίου. Σύµφωνα δε µε πρόσφατη έκθεση της Κοµισιόν, η 
Ελλάδα, παρά τα πιστοποιηµένα κοιτάσµατα που διαθέτει, είχε την έβδοµη µεγαλύτερη 
ενεργειακή εξάρτηση στην ΕΕ των 28 χωρών (73,6%) και την τρίτη υψηλότερη στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη µετά την Κύπρο (96,2%) και την Τουρκία (74,9%). 

Η εξάρτηση αυτή το µόνο που κάνει είναι να δηµιουργεί σηµαντικό πλούτο και θέσεις 
εργασίας στο εξωτερικό. Σήµερα, όµως, συνολική απαίτηση είναι η κατά 
προτεραιότητα δηµιουργία εγχώριου ορυκτού πλούτου --ιδιαίτερα κοιτασµάτων 
φυσικού αερίου-- µέσω προσέλκυσης επενδύσεων για εξορύξεις. Πρόσφατα ο Έλληνας 
πρωθυπουργός ανέφερε µε έµφαση ότι το φυσικό αέριο τις επόµενες δεκαετίες θα 
αποτελέσει το στήριγµα της πράσινης ενέργειας, αντικαθιστώντας το κλείσιµο των 
ρυπογόνων λιγνιτικών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αλλά η ανάδειξη εγχώριου ορυκτού πλούτου κοιτασµάτων φυσικού αερίου εξαρτάται 
από τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων πετρελαϊκών εταιρειών στην Ελλάδα. 
Επ' αυτού: 

Πρώτον, το 2011 αναθεωρήθηκε ο Νόµος 2289/96 υδρογονανθράκων της χώρας µας 
µε το Νόµο 4001 ο οποίος προσέθεσε νέες τεχνικές, οικονοµικές και νοµικές ρυθµίσεις 
για την προσέλκυση επενδύσεων έρευνας και παραγωγής κοιτασµάτων 
υδρογονανθράκων. Μέσω του Νόµου αυτού ιδρύθηκε νέος κρατικός φορέας 



προσέλκυσης επενδύσεων έρευνας και παραγωγής κοιτασµάτων υδρογονανθράκων η 
Ελληνική ∆ιαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (Ε∆ΕΥ Α.Ε.). 

∆εύτερον, ο νόµος αυτός, παρ' ότι περιέχει ιδιαίτερα φορολογικά κίνητρα προς τους 
ξένους επενδυτές (µείωση φόρου από 40% στο 25%), επί του πρακτέου δεν 
προσέφερε στον κρατικό φορέα Ε∆ΕΥ την αναγκαία τεχνική και οικονοµική ευελιξία 
για να µπορεί να προσελκύσει πιο εύκολα ένα γεωτρύπανο και να µπορεί κατ΄αυτόν 
τον τρόπο έµπρακτα να πιστοποιήσει την ύπαρξη ελληνικών υποθαλάσσιων 
αποθεµάτων υδρογονανθράκων. Αν γινόταν αυτό, θα απογείωνε τόσο το παγκόσµιο 
επενδυτικό ενδιαφέρον των εταιρειών πετρελαίου όσο και την οικονοµία της χώρας 
µας. 

Τρίτον, να υπενθυµίσουµε ότι µόνο µέσω πιστοποίησης αποθεµάτων 
υδρογονανθράκων µε γεωτρήσεις µία εταιρεία µπορεί να ανακοινώσει ύπαρξη ή 
ανακάλυψη αποθεµάτων υδρογονανθράκων στο Χρηµατιστήριο. 

Ο ρόλος της Ε∆ΕΥ 

∆εν θα αναλύσουµε εδώ για ποιο λόγο δεν υπήρξαν γεωτρήσεις Ελλάδα τα τελευταία 
10 τουλάχιστον χρόνια. Θα απαιτούσε πολλές σελίδες ιδιαίτερα περίπλοκης ανάλυσης. 
Γι' αυτό θα σταθούµε αποκλειστικά στο τι πρέπει να γίνει από τώρα και στο εξής για 
να µπορέσουµε µετά 34 ολόκληρα χρόνια να δούµε εκ νέου ένα πλωτό γεωτρύπανο 
στην χώρα µας. Για να µπορέσουµε να το δούµε θα απαιτηθεί σύντοµα το αρµόδιο 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να αναβαθµίσει από επιχειρηµατική άποψη 
την Ε∆ΕΥ, ώστε να µπορέσει έµπρακτα να παίξει τον ρόλο, για τον οποίο έχει ιδρυθεί. 

Ρόλος της Ε∆ΕΥ είναι να προσελκύσει επενδύσεις υψηλού κινδύνου για την 
ανακάλυψη κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Γι' αυτόν τον σκοπό θα 
πρέπει να έχει την δυνατότητα να προβάλει ελεύθερα και δηµόσια τον ορυκτό πλούτο 
που διαθέτει η χώρα µας στη διεθνή αγορά, όπως αυτό συµβαίνει παντού στον κόσµο, 
όπως είναι η διεθνής πρακτικής. 

Οφείλει να µπορεί να προβάλλει στη διεθνή αγορά (promotion of investment 
opportunities) το εµπορικό ενδιαφέρον των ελληνικών ερευνητικών περιοχών, 
εξηγώντας ευκρινώς και δηµόσια στις πετρελαϊκές εταιρείες τους βάσιµους λόγους που 
έχουν να επενδύσουν στην χώρα µας αντί να επενδύσουν σε άλλες περιοχές του 
κόσµου. Επίσης το αρµόδιο υπουργείο πρέπει να δώσει στην Ε∆ΕΥ την άδεια να 
περιγράφει στους ενδιαφερόµενους επενδυτές στο που ακριβώς βρίσκεται ο ορυκτός 
πλούτος της χώρας. 

Στην εποχή µας το στοιχείο αυτό δεν αποτελεί πλέον κρατικό µυστικό, αλλά --
σύµφωνα µε την διεθνή πρακτική-- κτήµα της διεθνούς αγοράς. Αρκεί να ρίξει κάποιος 
µια µατιά στις πρόσφατες σεισµικές έρευνες µεταξύ Κρήτης και Λιβύης από την 
γεωφυσική εταιρεία ΙΟΝ των ΗΠΑ για να καταλάβει ότι η γνώση ύπαρξης κοιτασµάτων 
υδρογονανθράκων είναι ευρύτατα διαδεδοµένη γύρω µας. (Εικ.1) και κτήµα κάθε 
ενδιαφερόµενου. 



 

Εικ.1 

∆εν κρύβονται οι υδρογονάνθρακες 
Αποτελεί ουτοπία, λοιπόν, να πιστεύουµε ότι µπορούµε να κρύψουµε την γνώση 
παρουσίας του ορυκτού µας πλούτου από την Τουρκία µήπως και πάψει αυτή να 
ενδιαφέρεται επιθετικά! Στην πραγµατικότητα, τον γνωρίζει πολύ καλύτερα πριν εµείς 
ως Έλληνες γίνουµε οπτικά ενήµεροι της πληροφορίας που κυκλοφορεί κατά κόρον 
ελεύθερα και µε µεγάλη ταχύτητα στη διεθνή αγορά υδρογονανθράκων. 

Οι συµβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί µε τις εταιρείες ExxonMobil-Τοτal-ΕΛΠΕ εντός 
θαλάσσιας περιοχής 40.000 km2 της υπεράκτιας Κρήτης, προβλέπουν µέσα σε µία 
οκταετή περίοδο συνολικές ερευνητικές επενδύσεις ύψους 75.000.000 δολαρίων. Η 
εκτέλεση ερευνητικών γεωτρήσεων προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί µεταξύ του 6ου 
και του 8ου χρόνου ισχύος της Σύµβασης, δηλαδή µεταξύ την περίοδο 2026-2028. 

Είναι φανερό ότι οι γεωτρήσεις αυτές πιθανότατα θα καθορίσουν το µέλλον των 
ελληνικών υδρογονανθράκων, αλλά ίσως και το οικονοµικό και το ενεργειακό µέλλον 
της Ελλάδος. ∆ίπλα µας έχουµε το παράδειγµα της Αιγύπτου όπου µία και µόνη 
ανακάλυψη αποδείχτηκε ότι είναι το µεγαλύτερο κοίτασµα φυσικού αερίου στη 
Μεσόγειο (Zohr) ακαθάριστης συνολικής αξίας 200 δισ. δολάρια. Προφανώς, το 
κοίτασµα αυτό, άλλαξε ριζικά την µοίρα της Αιγύπτου, η οποία ως γνωστόν διαθέτει 
ετήσιο ΑΕΠ της τάξης των 220 δισ. δολάρια. 

Γεωτρύπανο στα πιστοποιηµένα κοιτάσµατα 

Στην Ελλάδα, όµως, υπήρξε καθυστέρηση στην προσέλκυση ερευνητικών επενδύσεων 
επί 10 ολόκληρα χρόνια. Έτσι, επί της ουσίας έχουµε την επικύρωση των 
σηµαντικότερων ερευνητικών συµβάσεων εξορύξεων µόλις στο τέλος του 2018. Η 
καθυστέρηση άφησε την Ελλάδα στο περιθώριο των ερευνητικών εξελίξεων µέσω 
γεωτρήσεων ή και πιθανών ανακαλύψεων κοιτασµάτων. Κατ' αυτόν τον 
τρόπο αφέθηκε ελεύθερος ο δρόµος στην Τουρκία να δηµιουργήσει διαδρόµους νέων 
διεκδικήσεων προς την Λιβύη δυτικά και νότια της Κρήτης. 

Επειδή πιστεύουµε ότι ποτέ δεν είναι αργά και επειδή η τελευταία ελληνική γεώτρηση 
που διεξήχθη µε θαλάσσιο γεωτρύπανο στην χώρα µας έγινε το 1986 στον Θερµαϊκό 



Κόλπο (Εικ.2, 1986, γεώτρηση Νηρέας-1) είναι καιρός µετά από 34 ολόκληρα χρόνια 
η Ελλάδα να επισπεύσει τις δικές της έρευνες µε παρουσία γεωτρυπάνων δυτικά και 
Νότια της Κρήτης. 

Εικ.2 

Από πρακτική άποψη, η δυνατότητα αυτή υπάρχει, αρκεί η Ε∆ΕΥ να µπορέσει µέσω 
της κείµενης νοµοθεσίας να δώσει στις πετρελαϊκές εταιρείες τη δυνατότητα να 
µειώσουν τον οικονοµικό τους κίνδυνο στην προσπάθεια ανακάλυψης, ανάπτυξης και 
παραγωγής υδρογονανθράκων εντός της περιοχής που έχουν αδειοδοτηθεί. Αυτό 
µπορεί να γίνει µε την παροχή επιπλέον συµβατικών κινήτρων. 

Βάσει της υπάρχουσας διεθνούς πρακτικής και εµπειρίας θα µπορούσε π.χ. η Ε∆ΕΥ να 
προτείνει το εξής στις αδειοδοτηµένες κοινοπραξίες: στην περίπτωση που 
πραγµατοποιήσουν γεώτρηση εντός του έτους, αντί εντός της επόµενης 7ετίας, να 
απαλλαγούν από την καταβολή µισθώµατος ή και φόρου επί µία ολόκληρη 5ετία στην 
περίπτωση που το γεωτρύπανο θα ανακάλυπτε εκµεταλλεύσιµο κοίτασµα φυσικού 
αερίου ή πετρελαίου. Εάν η γεώτρηση βρει κοίτασµα, το ενδιαφέρον θα 
αναζωπυρωθεί, µε αποτέλεσµα το ελληνικό κράτος να κερδίσει πολλαπλάσια. 

 

ΠΗΓΗ:  https://slpress.gr/oikonomia/34-chronia-choris-geotrypano-stin-ellada-ta-
pistopoiimena-koitasmata-perimenoyn/ 

 

  


