
Τι φρενάρει… τις γεωτρήσεις στην Ελλάδα 
Παράταση 18 µηνών για την πρώτη γεώτρηση στον Πατραϊκό. Η έλλειψη υποδοµών στα 
λιµάνια πάει πιο πίσω το πρόγραµµα. Τα διοικητικά εµπόδια σε Κατάκολο, Ιωάννινα αλλά 

και στην υποψήφια προς παραχώρηση περιοχή Νότια της Κρήτης. 
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Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, διαχρονικά, περί περιορισµού των γραφειοκρατικών 
αγκυλώσεων στην αδειοδότηση των εταιρειών που µισθώνουν, κατόπιν διεθνών 
διαγωνισµών, περιοχές για έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων, εντούτοις µέχρι 
σήµερα δεν έχει µπει ούτε ένα γεωτρύπανο στην Ελλάδα. 

Πέρασαν οκτώ χρόνια από τότε που διενεργήθηκαν οι πρώτοι διαγωνισµοί για την 
πρόσκληση επενδυτών στα θαλάσσια οικόπεδα του Πατραϊκού Κόλπου και του Κατάκολου 
και το χερσαίο των Ιωαννίνων και αν και τα δύο πρώτα είναι τα πλέον ώριµα, εντούτοις 
διαπιστώνεται ότι οι χρόνοι για τις πρώτες γεωτρήσεις πάνε όλο και πιο πίσω. 

∆ιοικητικές αγκυλώσεις, γραφειοκρατία, έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη διαβεβαίωση των 
κατοίκων και φορέων σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και απουσία 
µακροχρόνιας στρατηγικής προκαλούν επενδυτικά εµπόδια. 

Ολο και πιο πίσω ο Πατραϊκός 
∆εν είναι τυχαίο ότι παραµονές των Χριστουγέννων (23 ∆εκεµβρίου) η κοινοπραξία των 
Ελληνικών Πετρελαίων και της Edison που είναι ανάδοχος του «Πατραϊκού Κόλπου» έλαβε 
από την Ελληνική ∆ιαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων, έχοντας υποβάλει σχετικό 
αίτηµα στις 10 ∆εκεµβρίου, 18µηνη παράταση για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης του 
ερευνητικού της προγράµµατος και συγκεκριµένα της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης. 

Οι µισθωτές είχαν την υποχρέωση -και ενώ είχαν λάβει παράταση και στην πρώτη φάση των 
ερευνών- να πραγµατοποιήσουν τη γεώτρηση µέχρι τον Μάρτιο του 2020. Ο λόγος για τον 
οποίο το γεωτρύπανο δεν πρόκειται να εµφανιστεί ούτε φέτος έχει να κάνει µε σηµαντικές 
ελλείψεις υποδοµών που παρουσιάζουν γειτονικά λιµάνια της περιοχής. Έτσι οι δύο εταιρείες 
δεν µπορούν να φέρουν τον αναγκαίο εξοπλισµό για την έναρξη του γεωτρητικού 
προγράµµατος. 

Υπενθυµίζεται ότι ο Πατραϊκός είναι η πλέον ώριµη περιοχή για την πρώτη γεώτρηση, και 
θα έδινε το πρώτο επενδυτικό σινιάλο της χώρας για την προσέλκυση κι άλλων εταιρειών. Οι 
εκτιµήσεις κάνουν λόγο για κοίτασµα 140 εκατ. βαρελιών πετρελαίου. 



Η τραγελαφική περιπέτεια του Κατάκολου 
Άλλη µία περιοχή που είναι επίσης ώριµη, όχι απλά για ερευνητική γεώτρηση αλλά για 
παραγωγή του κοιτάσµατος, είναι το Κατάκολο. Αν και το περιφερειακό συµβούλιο 
γνωµοδότησε θετικά, εντούτοις τελειώνει και ο Ιανουάριος και το αρµόδιο υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν έχει ακόµη δώσει τις αναγκαίες περιβαλλοντικές εγκρίσεις. 
Αξίζει, δε, να σηµειωθεί η τραγελαφική περιπέτεια που πέρασε η ανάδοχος εταιρεία 
Energean Oil & Gas  µε τη συγκεκριµένη παραχώρηση. 

Το 2014 κυρώθηκε από τη Βουλή η σύµβαση παραχώρησης στην εταιρεία, η οποία και 
επέλεξε χερσαία έκταση για την πραγµατοποίηση της οριζόντιας γεώτρησης στην περιοχή 
∆αφνούλι, δίπλα στον Βιολογικό Καθαρισµό του Κατακόλου. Τον Ιανουάριο του 2015, το 
∆ασαρχείο Πύργου, µετά από αίτηση της εταιρείας, εξέδωσε πράξη χαρακτηρισµού για το 
οποίο µετά από τρεις µήνες εκδόθηκε πράξη τελεσιδικίας. 

Στις 26 Αυγούστου του 2016, η Energean δήλωσε ότι το κοίτασµα είναι εκµεταλλεύσιµο. Ένα 
χρόνο µετά, τον Αύγουστο του 2017, το ελληνικό δηµόσιο ενέκρινε το Σχέδιο Ανάπτυξης της 
εταιρείας. Στις 13 Ιανουαρίου της ίδιας χρονιάς, το ελληνικό δηµόσιο ανάρτησε τους νέους 
δασικούς χάρτες, δίνοντας τη δυνατότητα αµφισβήτησης της δικής του πράξης τελεσιδικίας 
για την έκταση, που είχε εκδώσει το 2015. 

Ως ηµεροµηνία υποβολής αντιρρήσεων ορίστηκε η 12η Ιουνίου 2017. Και πράγµατι 
βρέθηκε κάτοικος ο οποίος υπέβαλε ένσταση για το τεµάχιο γης. Η εκδίκαση της ένστασης 
πραγµατοποιήθηκε στις 17 Απριλίου του 2019 και απορρίφθηκε. Στη συνέχεια, τέθηκε σε 
διαβούλευση η Μελέτη Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αναγκαία για την 
έναρξη των εργασιών ανάπτυξης. Αλλά στις 20 Σεπτεµβρίου του 2019, οι νεοεκλεγείσες 
αυτοδιοικητικές αρχές ζήτησαν από το υπουργείο παράταση της διαβούλευσης… 

Τον δικό της µύθο… έζησε και η παραχώρηση των Ιωαννίνων. Με την κοινοπραξία Repsol - 
Energean Oil & Gas να αντιµετωπίζει τα προηγούµενα χρόνια σοβαρές, ακόµη και βίαιες 
αντιδράσεις ορισµένων κοινωνικών οµάδων, χωρίς όµως να έχει την υποστήριξη της 
πολιτείας. Η πρώτη ερευνητική φάση του προγράµµατος των δύο εταιρειών έχει λάβει 
παράταση έως και τον Οκτώβριο του 2020. 

Χάνεται το στοίχηµα της Νότιας Κρήτης; 
Η σηµερινή κυβέρνηση προχώρησε µε ταχύτατους ρυθµούς την κύρωση των συµβάσεων στη 
Βουλή των πολλά υποσχόµενων παραχωρήσεων ∆υτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης και του 
Ιονίου. Οι µισθωτές είναι οι κοινοπραξίες Total - ExxonMobil - ΕΛ.ΠΕ και Repsol - ΕΛ.ΠΕ, 
αντίστοιχα. 

Εδώ και µήνες, η Ε∆ΕΥ, επιδιώκοντας να επιταχύνει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να 
προσελκύσει επενδυτές, προετοίµασε την υποψήφια φιλόδοξη προς παραχώρηση περιοχή 
Νότια της Κρήτης. Έτσι εκπόνησε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τον 
Αύγουστο. Το κείµενο δόθηκε σε δηµόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας τον Αύγουστο, µε διάρκεια µέχρι και τον Οκτώβριο. Αν και ολοκληρώθηκε η 
διαβούλευση, εντούτοις η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ακόµη δεν έχει ενσωµατώσει 
τα σχόλια και τις παρατηρήσεις, µε αποτέλεσµα να χάνεται πολύτιµος χρόνος αλλά και κυρίως 
η αξιοπιστία της ελληνικής κυβέρνησης ως προς την πρόθεσή της να τρέξει κι άλλο 
πρόγραµµα παραχωρήσεων. 
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