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Οι επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η πανδημία του Covid-19 στην αγορά των 
πετρελαιοειδών δεν αφήνει ανεπηρέαστο τον κλάδο του upstream. 

Όλοι οι μεγάλοι πολυεθνικοί κολοσσοί που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της έρευνας κι 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων έχουν ανακοινώσει περικοπές εκατοντάδων 
εκατομμυρίων ευρώ στα επενδυτικά τους προγράμματα, εξαιτίας της κατάρρευσης των τιμών 
του αργού πετρελαίου. Η κατάσταση μάλιστα δεν δείχνει να βελτιώνεται και παραμένει 
ρευστή, ιδίως μετά τη νέα έξαρση της πανδημίας. 

Όπως είχε γράψει το energypress, και οι πετρελαϊκές εταιρίες που έχουν μισθώσει δικαιώματα 
ερευνών κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χώρα μας επανεξετάζουν τακτικά τα 
ερευνητικά τους προγράμματα. 

Στο πλαίσιο αυτό και η ισπανική Repsol που είναι ο operator της κοινοπραξίας με την 
Energean για την παραχώρηση των Ιωαννίνων, αποφάσισε, σύμφωνα με πληροφορίες, πως 
στην παρούσα φάση και με τις ακραίες συνθήκες που επικρατούν ότι χρειάζεται περισσότερο 
χρόνο για να περάσει στη δεύτερη φάση του ερευνητικού της προγράμματος στη 
προαναφερόμενη περιοχή. 

Με επιστολή της που έστειλε στις 28 Αυγούστου στην ΕΔΕΥ ζήτησε έξι μήνες παράταση για 
την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του ερευνητικού της προγράμματος. Η ΕΔΕΥ με 
απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου στις 17 Σεπτεμβρίου συναίνεσε στο αίτημα του 
εντολοδόχου και έδωσε την παράταση των έξι μηνών, δηλαδή μέχρι τις 2 Απριλίου του 2021. 

Όπως αναφέρουν πηγές η πρώτη φάση έληγε στις αρχές Οκτωβρίου κι από τότε και μετά η 
Repsol θα έπρεπε να λάβει την απόφαση για τη διενέργεια της πρώτης ερευνητικής 
γεώτρησης στην παραχώρηση. Με τον τρόπο αυτό, σημειώνουν αρμόδιοι παράγοντες, 
δίνεται το κατάλληλο περιθώριο στην εταιρία ώστε να μελετήσει καλύτερα τα δεδομένα που 



έχει από τις σεισμικές έρευνες αλλά και να προσδοκά σε καλύτερες συνθήκες στην αγορά του 
πετρελαίου.    

Η ΕΔΕΥ αιτιολογεί την απόφαση της «προκειμένου να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των τεχνικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της πρώτης 
φάσης». 

Αφού περάσει το εξάμηνο, κι εφόσον οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν και η Repsol 
ολοκληρώσει τις υπολειπόμενες εργασίες του πρώτους βασικού σταδίου ερευνών θα πρέπει 
να «υποβάλλει, έως την 2α Απριλίου 2021, την γνωστοποίηση του άρθρου 2.1(β) της 
Σύμβασης με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπληρώσει το Πρόγραμμα 
Ελαχίστων Εργασιών, την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης της Δεύτερης Φάσης του 
Βασικού Σταδίου Ερευνών και τις συναφείς με τη γνωστοποίηση αυτή υποχρεώσεις του. Με 
τη γνωστοποίηση αυτή εκκινεί η Δεύτερη Φάση του Βασικού Σταδίου Ερευνών, η οποία λήγει 
το αργότερο την 2η Απριλίου 2023». 

ΠΗΓΗ:  https://energypress.gr/news/edey-exi-mines-paratasi-stin-proti-fasi-ereynon-sta-ioannina-giati-zitise-

ki-allo-hrono-i 

 


