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Τα Ελληνικά Πετρέλαια φαίνεται ότι παίρνουν τη σκυτάλη από τη Repsol και προχωρούν σε 

περιορισμό της παρουσίας τους στον τομέα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 

στη χώρα μας. 

Για την ακρίβεια ο ελληνικός πετρελαϊκός όμιλος φέρεται να περιορίζει την έκθεση του στις 

επισφαλείς, πλέον, επενδύσεις στο upstream. Σύμφωνα με πληροφορίες, το διοικητικό 

συμβούλιο της εταιρίας στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του, αποφάσισε τη 

συρρίκνωση της δραστηριότητας στον τομέα της έρευνας για τον εντοπισμό κοιτασμάτων 

φυσικού αερίου και πετρελαίου. 

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πηγές, η διοίκηση των ΕΛ.ΠΕ θα επιστρέψει στο ελληνικό 

δημόσιο τα δικαιώματα για την έρευνα κι εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στα χερσαία 

«οικόπεδα» που διαθέτει: «Άρτα – Πρέβεζα» και «Β.Δ. Πελοπόννησος». 

Η εταιρία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει κρίνει οικονομικά ασύμφορη τη διενέργεια 

ερευνών στις συγκεκριμένες παραχωρήσεις, ενώ ταυτόχρονα μετρά για την απόφασή της, 

αντιδράσεις ομάδων τοπικών κοινωνιών αλλά και σειρά γραφειοκρατικών εμποδίων. Οι δύο 

τελευταίοι ανασταλτικοί παράγοντες, βέβαια, ισχύουν σχεδόν για το σύνολο των περιοχών 

όπου δραστηριοποιούνται επενδυτές του upstream. 

Ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι και η παραχώρηση του Δυτικού Πατραϊκού 

Κόλπου. Αν και υπάρχουν σεισμικές έρευνες για βεβαιωμένα αποθέματα της τάξης των 100 

εκ. βαρελιών πετρελαίου, αν και τα ΕΛ.ΠΕ έχουν φτάσει λίγο πριν την πρώτη γεώτρηση, 

εντούτοις το δημόσιο δεν έχει αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης υποδομής 

στο λιμάνι της Πάτρας που θα χρησιμοποιηθεί ως επιχειρησιακή βάση. 



Τα ΕΛ.ΠΕ φέρονται να βρίσκονται σε συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση για τα εμπόδια 

και προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις προαναφερόμενες παραχωρήσεις αλλά και για 

εκείνες που θεωρούνται γεωστρατηγικής σημασίας. Όπως για παράδειγμα τα 

θαλάσσια blocks Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης. Η εταιρία συμμετέχει στην κοινοπραξία 

με την Total και την ExxonMobil και δεν προτίθεται να αποχωρήσει. 

Ο ελληνικός πετρελαϊκός όμιλος στρέφεται με τη σειρά του, όπως και μεγαλύτεροι σε σχέση 

με αυτόν, ξένοι κολοσσοί, σε επενδύσεις στις ΑΠΕ και άλλες καθαρές μορφές ενέργειας. Η 

πτώση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και η διεθνής τάση για την επίτευξη στόχων 

που συνδέονται με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής βάζουν στο συρτάρι… τα όποια 

σχέδια για την έρευνα κι εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου. 

Πάντως, οι επόμενοι μήνες αναμένεται να σηματοδοτήσουν ανακατατάξεις στο 

ελληνικό upstream, ενώ προς αυτήν την κατεύθυνση συνηγορούν και οι 

χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών. Ο Νίκος Δένδιας με δηλώσεις του 

στην Arab News ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε γεωτρήσεις και 

να γίνει παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στις ΑΠΕ 

και δεν θέλει να μετατρέψει το Αιγαίο σε Κόλπο του Μεξικού, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αν 

και διπλωματικές πηγές έκαναν λόγο για παρερμηνεία των δηλώσεων του υπουργού, 

εντούτοις όλα δείχνουν πως τα πιθανά κοιτάσματα υδρογονανθράκων της χώρας μας θα 

παραμείνουν θαμμένα… στο υπέδαφος της. 

 

Έρευνα υδρογονανθράκων: Προς αποχώρηση τα ΕΛΠΕ από τα χερσαία οικόπεδα – Στο 

δημόσιο επιστρέφουν «Άρτα- Πρέβεζα» και «Β.Δ. Πελοπόννησος» (energypress.gr) 

  


