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Υδρογονάνθρακες: Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ με τις 
πετρελαϊκές - Γρίφος η στάση της Repsol 

 

Συμμετείχαν η Γενική Γραμματέα του ΥΠΕΝ Αλεξάνδρα Σδούκου, ο διευθύνων σύμβουλος 

της ΕΔΕΥ Αριστοφάνης Στεφάτος και οι επικεφαλής των ΕΛΠΕ, Energean, Τotal, 

ExxonMobil και Repsol 

Η αποχώρηση της ισπανικής Repsol  από το χερσαίο οικόπεδο της Αιτωλοακαρνανίας, στο 

οποίο είχε αναλάβει - από κοινού με την ελληνική Energean - την εξόρυξη και εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων έχει θορυβήσει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (ΥΠΕΝ). 

Γι΄ αυτό την προηγούμενη Παρασκευή  πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Μεσογείων, υπό 

τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων Αλεξάνδρα Σδούκου, παρουσία του 

διευθύνοντα συμβούλου της ΕΔΕΥ, κ. Αριστοφάνη Στεφάτου, και των επικεφαλής των 

πετρελαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, δηλαδή των ΕΛΠΕ, της 

Energean, της Τotal, της ExxonMobil και της Repsol. 

Πετρελαϊκές τιμές και πανδημία επηρεάζουν τον κλάδο 

Ο κλάδος του upstream επηρεάζεται από τις τιμές του πετρελαίου και από έκτακτα γεγονότα 

όπως είναι η πανδημία. Γι΄ αυτό το ενεργειακό επιτελείο της κυβέρνησης, συγκάλεσε τη 

σύσκεψη της Παρασκευής προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των ερευνών στις 

ενεργές παραχωρήσεις, αλλά και να δεχθεί τις προτάσεις των εταιρειών σχετικά με πρακτικά 

και θεσμικά ζητήματα που τις απασχολούν, αναφορικά με το πλαίσιο εκτέλεσης των 

εργασιών στα χερσαία και θαλάσσια μπλοκ. 

Έπειτα από την πρόσφατη αποχώρηση της Repsol από το μπλοκ στην Αιτωλοακαρνανία, 

αυτήν τη στιγμή υπάρχουν ενεργές θαλάσσιες και χερσαίες παραχωρήσεις στο μπλοκ 2 

(δυτικά της Κέρκυρας),  στο Ιόνιο, στον Πατραϊκό Κόλπο, στο Κατάκολο, στο μπλοκ 10 (στα 



ανοιχτά της Δυτικής Πελοποννήσου), στα Δυτικά της Κρήτης, στα Νοτιοδυτικά της Κρήτης, 

στον Πρίνο, στα Ιωάννινα, στην Άρτα Πρέβεζα και στη ΒΔ Πελοπόννησο. 

Σύμφωνα με παράγοντα της αγοράς, στη συζήτηση το κλίμα ήταν θετικό και δηλώθηκε η 

βούληση του υπουργείου, αλλά και της διοίκησης της ΕΔΕΥ να αρθούν τυχόν εμπόδια του 

παρελθόντος, τα οποία έφρασσαν τον δρόμο στην απρόσκοπτη πορεία των ερευνών. 

ΥΠΕΝ: Προσπάθεια διευκόλυνσης της εξερεύνησης κοιτασμάτων 

Ενδεικτική των προθέσεων του ΥΠΕΝ ήταν και η πρόσφατη δήλωση ανώτερου στελέχους 

του υπουργείου, ο οποίος σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους, ανέφερε ότι 

«προσπαθούμε να διευκολύνουμε όσους έχουν δείξει ενδιαφέρον για εξερεύνηση πιθανών 

κοιτασμάτων» ενώ ως προς την πορεία των ερευνών επεσήμανε ότι «στόχος είναι να 

τρέξουν όλα εντός των χρονοδιαγραμμάτων». 

Προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκαν και οι εισηγήσεις των επικεφαλής των εταιρειών, οι 

οποίοι συμμετείχαν στη συνάντηση, με τη Repsol να μην αποσαφηνίζει εάν τελικά θα 

παραμείνει στις άλλες δύο παραχωρήσεις που συμμετέχει στην Ελλάδα, δηλαδή στο 

Βορειοδυτικό Ιόνιο (μαζί με τα Ελληνικά Πετρέλαια) και στο μπλοκ των Ιωαννίνων (μαζί 

με την Energean) στο οποίο έχουν έως σήμερα επενδυθεί περί τα 30 εκατ. ευρώ. 

Άλλωστε, όπως υπογραμμίζει στέλεχος του κλάδου στην Ελλάδα, πάντα υπάρχει 

κυκλικότητα τόσο στις τιμές όσο και στη δραστηριότητα του upstream.«Η βιομηχανία έχει 

περάσει πολλές φορές από τέτοιους κύκλους και ξέρει να προσαρμόζεται. Είναι 

εξοικειωμένη με το γεγονός ότι οι τιμές ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Πλέον το brent κινείται 

σε προ πανδημίας επίπεδα», επισημαίνει. 

Εξάλλου είναι δεδομένο ότι, ο πετρελαϊκός κλάδος αποτελεί έναν από τους μεγάλους 

ασθενείς της COVID-19 με πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες να αναδιαμορφώνουν τα 

χαρτοφυλάκιά τους προκειμένου να συγκρατήσουν τα κόστη και να διοχετεύσουν κεφάλαια 

σε πιο πράσινες επενδύσεις όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Ωστόσο, οι εταιρείες εξακολουθούν να επενδύουν στον κλάδο με επιλεκτική συγκέντρωση 

των δραστηριοτήτων του upstream, είτε σε περιοχές οι οποίες είναι πολλά υποσχόμενες ως 

προς την απόδοση των επενδύσεων, είτε σε εκείνες που έχουν φθηνό κόστος έρευνας και 

παραγωγής. 
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