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«Η έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων 

 στη Δυτική Ελλάδα» 

«Εθνικός και Περιφερειακός Ενεργειακός Σχεδιασμός 

με ορίζοντα το 2020» 

Φοίβος Συμεωνίδης 

Διευθυντής Γεωτρήσεων & Παραγωγής 

Πάτρα, 1 Απριλίου 2016  

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 



I. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

 Επιχειρηματικές δραστηριότητες 
 Ερευνητικές εργασίες στην Ελλάδα και την ευρύτερη 
 περιοχή Β. Αφρικής και Αδριατικής 
  

II. Σύμβαση Μίσθωσης Ε&Π Δ. Πατραϊκού κόλπου 

 Επιχειρηματικό σχήμα 
 Ερευνητικές εργασίες  
 Το έργο των γεωφυσικών καταγραφών 
 

III. Υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα  

 Διεθνείς διαγωνισμοί στη Δ. Ελλάδα  
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H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. εισηγμένη στα  

Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου  

ακολουθεί πιστά αυστηρούς κανόνες 

εταιρικής διακυβέρνησης  τηρώντας  

πλήρως τη νομοθεσία των χωρών που 

δραστηριοποιείται επιχειρώντας με απόλυτο 

σεβασμό προς το περιβάλλον και τις 

δραστηριότητες των τοπικών κοινωνιών  



 

BULGARIA

GREECE

CYPRUS

SERBIA 

FYROM

EGYPT
LIBYA

TUNISIA

MONTENEGRO

Refinery

Retail & Marketing

Exploration & Production

Power & Gas

Ισχυρή οικονομική θέση  
Ιδιαίτερα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών  
Σημαντικές επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος 
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2012: η ελληνική αγορά στην έρευνα υδρογονανθράκων ανοίγει  

Η ΕΛΠΕ δημιουργεί κοινοπραξίες με αναγνωρισμένες εταιρείες και δεν 
διστάζει να επενδύσει στη χώρα προς όφελος της οικονομίας 
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 Η ΕΛΠΕ εξερεύνησε τη χώρα από το 1975 - 2007  

Ανακάλυψη κοιτασμάτων         Κατάκολο  (1981, πετρέλαιο, Δ. Ελλάδα, ΔΕΠ)                                              

                                 Επανομή (1989, φυσικό αέριο, Β. Ελλάδα, ΔΕΠ - ΕΚΥ)           
                                                 Αλυκές (1990, βαρύ πετρέλαιο, Ζάκυνθος, ΔΕΠ - ΕΚΥ)  

 Το Ελληνικό Δημόσιο παρεχώρησε 

σταδιακά στη ΔΕΠ & ΔΕΠ – ΕΚΥ 

αποκλειστικά δικαιώματα E&P σε 26 

πετρελαιοπιθανές περιοχές (1975 – 1995) 

 Η ΕΛΠΕ, ενεργώντας ως operator 

βασισμένη στο δική της υψηλής ποιότητας  

προσωπικό και updated τεχνολογική 

υποδομή  εξερεύνησε τη χώρα 

 με εκτεταμένες γεωχημικές, 

γεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες  

 καταγράφοντας 63.000 km χερσαία 

και θαλάσσια σεισμικά  και 

 εκτελώντας 75 γεωτρήσεις  

Epanomi 

Katakolo 

Alykes 
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1997 – 2002 : η ΕΛΠΕ συμμετείχε στον 1st Γύρο παραχωρήσεων  

Ιωάννινα:   

 Enterprise 80% (operator),  

 ΔΕΠ – ΕΚΥ (ΕΛΠΕ) 20% 

ΒΔ Πελοπόννησος:  

 Enterprise 80% (operator),  

 ΔΕΠ – ΕΚΥ (ΕΛΠΕ) 20%  

Δ. Πατραϊκός:  

 Triton 88% (operator),  

 ΔΕΠ - ΕΚΥ (ΕΛΠΕ) 12% .  

Αιτωλοακαρνανία:  

 Triton 88% (operator),  

 ΔΕΠ - ΕΚΥ (ΕΛΠΕ) 12% .  

 

2002: Οι περιοχές επεστράφησαν από τους operators για εμπορικούς λόγους στο 
Ελληνικό  Δημόσιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί οι ερευνητικές εργασίες 
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Διεθνείς δραστηριότητες της ΕΛΠΕ σε Ε&Π υδρογονανθράκων 

Συμμετοχή σε 16 διεθνείς γύρους παραχωρήσεων σε κοινοπραξίες με τις πλέον 
αναγνωρισμένες πετρελαϊκές εταιρείες  με  ισχυρή οικονομική θέση GdF, Total, 

ExxonMobil, Statoil, OMV, Repsol, Woodside, Edison, Lukoil, JAPEX, Kuwait Energy κ.α. 

BULGARIA 

GREECE 

CYPRUS 

SERBIA  

EGYPT 
LIBYA 

TUNISIA 

MONTENEGRO 

Active Exploration & Production 

Past blocks 

Τα τελευταία 6 χρόνια οι επενδύσεις της 

ΕΛΠΕ σε ερευνητικές εργασίες στο εξωτερικό 

ανήλθαν σε  $ 220 millions με εκτέλεση 34  

γεωτρήσεων  και ανακάλυψη περίπου 200 

εκατ. βαρελιών (αναλογία της 80 εκ) 

συμμετέχοντας σε διεθνείς κοινοπραξίες 

 Αλβανία: 3 blocks ( 49%  JV με OMV) 

 Λιβύη: 6 blocks (20% σε JV με Woodside και 

Repsol) 

 Αίγυπτος: 2 blocks (W. Obayed 30% με Vegas 

και Mesaha 30% in JV με Petroceltic, Kuwait Energy 

and Beach) 

 Μαυροβούνιο: 3 blocks (εξαγορά της τοπικής 

κρατικής εταιρείας JPK) 

 Ελλάδα:  25% παραχώρηση Θρακικού Πελάγους 
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 Γύρος παραχωρήσεων Open Door round  2012  

 Τον Ιανουάριο 2012 το ΥΠΕΚΑ προκήρυξε γύρο 

παραχωρήσεων με διαδικασία open door σε 3 

περιοχές (Ιωάννινα, Πατραϊκό και Κατάκολο)  

 Μετά από επαφές  της με 19 εταιρείες και με 

αυστηρά κριτήρια οικονομικής και 

τεχνολογικής επάρκειας συγκροτείται  

επιχειρηματικό σχήμα από τις    

 ΕΛΠΕ (33.3%, operator),  

 Edison International (33.3%) 

 Petroceltic Resources (33.3%)                      

το οποίο υπέβαλλε προσφορές  για τις 

περιοχές του Πατραϊκού Κόλπου & 

Ιωαννίνων   

Πατραϊκός 
 Κόλπος 

Ιωάννινα 

Κατάκολο 

9 
Η σύμβαση μίσθωσης Δ. Πατραϊκού   

επικυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και ισχύει από 3 Οκτ 2014 
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Η αρχαιότερη εταιρεία ενέργειας στην Ευρώπη με  
σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή αγορά  της 
Ιταλίας. 
 
Για 130 χρόνια η Edison είχε  πάντα ενεργό ρόλο 
στον κλάδο της ενέργειας και συνέβαλε καθοριστικά 
στην ανάπτυξη της βιομηχανικής δομής της Ιταλίας.  
 
Μέλος του Ομίλου της EDF (Electricité de France)  
με σημαντική ανάπτυξη της εταιρίας στην Ε&Π 
υδρογονανθράκων  τόσο στην Ιταλία όσο και στο 
εξωτερικό. 
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Ιδιαίτερη εμπειρία σε θαλάσσιες έρευνες και παραγωγή πετρελαίου 
φυσικού αερίου στην Μεσόγειο και στην Αδριατική 
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Εξαιρετικά πετρελαιοπιθανή περιοχή, η 
οποία περιβάλλει τα κοιτάσματα της 
περιοχής Πρίνου (παραχώρηση Energean). 

Sea of Thrace 

Sea of Thrace 

Παραχώρηση Θρακικού Πελάγους  

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  25%  

  Calfrac Well Services  75%  
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Έρευνα και παραγωγή πετρελαίου  
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Οι Έρευνες της ΕΛΠΕ στη Δυτική Ελλάδα   



1970 -1975 
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μέχρι 1975 
500 χλμ θαλάσσια σεισμικά 



1970 -1975 
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2.800 χλμ θαλάσσια σεισμικά 
3.000 χλμ χερσαία σεισμικά 
5 γεωτρήσεις 

μέχρι 1980 



μέχρι 1985 
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6.000 χλμ θαλάσσια σεισμικά 
4.100 χλμ χερσαία σεισμικά 
22 γεωτρήσεις 

Κοίτασμα 
 Κατακόλου 

Κοίτασμα 
 Αλυκές 



μέχρι 1995 

19 

6.500 χλμ θαλάσσια σεισμικά 
5.000 χλμ χερσαία σεισμικά 
30 γεωτρήσεις 

Κοίτασμα 
 Κατακόλου 

Κοίτασμα 
 Αλυκές 



μέχρι 2005 
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7.700 χλμ θαλάσσια σεισμικά 
5.700 χλμ χερσαία σεισμικά 
31 γεωτρήσεις 

Κοίτασμα 
 Κατακόλου 

Κοίτασμα 
 Αλυκές 



μέχρι 2015 

21 

8.000 χλμ θαλάσσια σεισμικά 
5.700 χλμ χερσαία σεισμικά 
31 γεωτρήσεις 

Κοίτασμα 
 Κατακόλου 

Κοίτασμα 
 Αλυκές 



1975 - 2015 
2014 
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8.000 χλμ θαλάσσια γεωφυσικά 

 5.700 χλμ χερσαία γεωφυσικά 

31 γεωτρήσεις  

εκ των οποίων 13 θαλάσσιες 

ανακάλυψη δύο κοιτασμάτων  

Κατάκολο και Αλυκές  

στη ευρύτερη περιοχή του      Δ. 
Πατραϊκού κόλπου 

χωρίς απολύτως κανένα 
ατύχημα στο προσωπικό και 
με πλήρη προστασία του 
περιβάλλοντος και αποδοχή 
από τις τοπικές κοινωνίες 

 
 



Γεωτρήσεις  
Patra 1 
KA – 1 
SK -1 

 Σεισμικά 2D 
 4000 χλμ 

Θετικές 
γεωχημικές 
και γεωλογικές  
μελέτες 

1978 – 82 : ΔΕΠ 
1998 – 2001: Triton & ΔΕΠ-ΕΚΥ / ΕΛΠΕ 
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Ι) 1978-1982 

Γεωλογικές & Γεωφυσικές μελέτες 

Γεωφυσικές έρευνες 2D 

3 ερευνητικές γεωτρήσεις  

Νέα επεξεργασία παλαιών γεωφυσικών δεδομένων 

Γεωφυσικές έρευνες 2D 

Περιβαλλοντικές & Γεωλογικές & Γεωφυσικές μελέτες 

Προετοιμασία για γεωτρήσεις 

Προετοιμασία για γεωτρήσεις 

Νέα επεξεργασία παλαιών γεωφυσικών δεδομένων 

Περιβαλλοντικές & Γεωλογικές & Γεωφυσικές μελέτες 

Γεωφυσικές έρευνες 3D 

ΙΙ) 1998-2001 

ΙΙΙ) 2014-2016 

Προετοιμασία για γεωτρήσεις 

2-5 ερευνητικές γεωτρήσεις  
2017-2020 

Γνώση της περιοχής 

Η ερευνητική προσπάθεια στο Δυτικό Πατραϊκό Κόλπο  



 Εξειδικευμένες γεωλογικές μελέτες (2015 – 2017) 

 Επανεπεξεργασία παλαιών σεισμικών (2015) 

 Υψηλής ευκρίνειας  3D σεισμικές διασκοπήσεις  

1800 τ.χλμ. (2015 – 2016)  

 2 -5  ερευνητικές γεωτρήσεις (2017 – 2020) 

Στρατηγική ερευνών: 
Στο τέλος της ερευνητικής περιόδου θα γνωρίζουμε 
εάν υπάρχει πετρέλαιο η όχι στον Πατραϊκό 
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εφαρμόζοντας  σύγχρονες τεχνολογικές 

μεθόδους ασφαλείς και φιλικές προς το 

περιβάλλον,  με πλήρη σεβασμό  στις 

τοπικές κοινωνίες και τις υφιστάμενες 

δραστηριότητές τους 

Στρατηγική ερευνών: 
Στο τέλος της ερευνητικής περιόδου θα γνωρίζουμε 
εάν υπάρχει πετρέλαιο η όχι στον Πατραϊκό 
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Υποσχόμενη περιοχή με δύσκολους γεωλογικούς στόχους  
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28 Μονό vs διπλό αζιμούθιο 

Προδιαγραφές γεωφυσικών καταγραφών 



29 Μονό vs διπλό αζιμούθιο & επεξεργασία 

Προδιαγραφές γεωφυσικών καταγραφών 



Ανάθεση της γεωφυσικής έρευνας μετά από διεθνή διαγωνισμό σε εξειδικευμένη 

εταιρία, την Dolphin Geo,  χρησιμοποιώντας το Polar Empress και τα συνωδά του 

σκάφη εξοπλισμένα με τελευταίας τεχνολογίας καταγραφικά και επανδρωμένα με 

έμπειρο προσωπικό. 

Γεωφυσικές έρευνες 



Προδιαγραφές γεωφυσικών καταγραφών 

3D: 12 καλώδια κάθε ένα μήκους 8 Km 

2D: 1 καλώδιο μήκους 12 Km 
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2D data:  

325 km 

 

Gravity– 

magnetics 

2000km 

 

 

 

3D data  

Α–Δ:   1011 km2 

Β-Ν :    810 km2 

 

 

 

 

Καταγραφές τρισδιάστατες  
από 12 καλώδια μήκους 8 χλμ 
απλωμένα        σε πλάτος 1 χλμ 

Επιφάνεια καταγραφής 
1.000.000 παρκαρισμένα 
αυτοκίνητα  



33 Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

Έκθεση Αρχικής Κατάστασης  

Σχέδιο Περιβαλλοντικής Δράσης 

(γεωφυσικές καταγραφές)  

ACCOBAMS 

JNCC 

Προστατευόμενες 

 περχ, αλιεία,  

ιχθ/τρφ, 

θαλάσσια κυκλοφ 

Σύστημα Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων 

Σχεδιασμός γεωφυσικών καταγραφών – εκτέλεση διεθνούς  διαγωνισμού 

Φάκελος Ασφάλειας έργου γεωφυσικών καταγραφών & 

σχέδια εκτάκτου ανάγκης & διαχείριση αποβλήτων   

Έργο γεωφυσικών  

καταγραφών 

4 Fish Liaisons 

4 Παρατηρητές 

θαλάσσιων θηλ. 

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 

Συνεργείο  

παρακολούθησης 

διάδοσης θορύβου 

Οργάνωση έργου 

Αδειοδότηση – ΥΠΕΝ, ΥΠΕΞ, Περιφέρειες, Λιμεναρχεία   



34 Παρουσία θαλάσσιων θηλαστικών – Συνθήκη της ACCOBAMS 

Υφιστάμενη κατάσταση περιοχής 
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Υφιστάμενη κατάσταση περιοχής 
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Υφιστάμενη κατάσταση περιοχής 
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B 
Υφιστάμενη κατάσταση περιοχής 

Βαθυμετρία 
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Οριοθέτηση ζωνών ασφάλειας – “no-go” 
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Ιθάκη 

Άτοκος 

Μόδι 

Οξιά 
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Control room (μερική όψη) 
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Τα αεροπυροβόλα πριν την ανάπτυξη τους 
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Τα καλώδια με υδρόφωνα 
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2 Fish liaisons για ξηρά 2 Fish liaisons για θάλασσα 

Σύμβουλοι Διασύνδεσης αλιείας (fish liaisons) 
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Ενημερωτικό φυλλάδιο Συνεργατών 

Διασύνδεσης αλιείας  
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Καθορισμός Ζώνης Αποκλεισμού 

JNCC ΕΛΠΕ 
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Μοντέλα Ακουστικότητας και Διάδοσης Θορύβου / 

προσομοίωση Ζώνης Αποκλεισμού (ΖΑ)  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του μοντέλου διάδοσης του υποθαλάσσιου θορύβου 

προσομοιώνονται Ζώνες Αποκλεισμού (ΖΑ) για την προστασία των θαλάσσιων 

θηλαστικών βάσει των πραγματικών χαρακτηριστικών της πηγής (ισχύς και 

κατευθυντικότητα). 

 

Η ελάχιστη Ζώνη Αποκλεισμού θα είναι 750 m.  
 

750μ. 

Τα επίπεδα απώλειας θορύβου σε απόσταση 750 μέτρων από 

την πηγή είναι της τάξεως των 60dB 

Α
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Παρατηρητές θαλάσσιων θηλαστικών (οπτική) 
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Πρωτόκολλο ACCOBAMS 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

30 min 

ΣΤΑΔΙΑΚΗ  

ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

20 min 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ & ΠΑΘΗΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ  

ΘΗΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΣΤΗ ΖΩΝΗ  

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

ΣΤΑΔΙΑΚΗ  

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

30 min 

Ε
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Παρατηρητές θαλάσσιων θηλαστικών (Παθητική 

ακουστική) 
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 Επαλήθευση ζώνης αποκλεισμού 750 m– μετρήσεις πεδίου  
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   Laboratory of Marine Geology & Physical 

Oceanography Department of Geology University of 

Patras 
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Έλεγχος διάδοσης θορύβου 

   Laboratory of Marine Geology & Physical 

Oceanography Department of Geology University of 

Patras 
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Μόνιμη ακουστική απώλεια 

                   230 dB re 1 μPa 

Προσωρινή ακουστική απώλεια 

                      225 dB re 1 μPa 

Μόνιμη ακουστική απώλεια 

               198 dB re 1 μPa2s  

 

Προσωρινή ακουστική απώλεια 

183 dB re 1 μPa2s  

750m 

500m 

750m 
500m 

Μετρήσεις 

Μετρήσεις 

Επαλήθευση ζώνης  

αποκλεισμού 

Μέγιστη Στάθμη ηχητικής πίεσης 

Επίπεδο έκθεσης στον θόρυβο 

200 dB 
198 dB 

182 dB 
178 dB 

Επαλήθευση ζώνης αποκλεισμού 
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Ιθάκη – 115 dB 

Οξιά – 120 dB Μόδι – 108 dB 

Άτοκος – 110 dB 

   Laboratory of Marine Geology & Physical 

Oceanography Department of Geology University of 

Patras 

Μετρήσεις ηχητικής στάθμης πριν την έναρξη του έργου 
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Υψηλά επίπεδα υφιστάμενης  

ακουστικής στάθμης πριν την  

έναρξη του έργου 

Οξιά 

Μόδι 

Άτοκος 

Ιθάκη 

   Laboratory of Marine Geology & Physical 

Oceanography Department of Geology University of 

Patras 

Μετρήσεις ηχητικής στάθμης πριν την έναρξη του έργου 
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Ιθάκη + 16% @20 Hz 

Οξιά – 34% @250 Hz Μόδι + 22 % @40 Hz 

Άτοκος + 27 % @30 Hz 

   Laboratory of Marine Geology & Physical 

Oceanography Department of Geology University of 

Patras 

Μετρήσεις ηχητικής στάθμης πριν  και κατά την διάρκεια  του έργου 
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Παρακολούθηση θαλασσίων θηλαστικών 
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Παρακολούθηση θαλασσίων θηλαστικών 

Συμπεράσματα 

• Πολύ αραιές παρατηρήσεις – μικρή παρουσία κητωδών στη ερευνητική 

     περιοχή 

 

• Οι θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου είναι πολύ σημαντικές για τα κητώδη 

     όμως προτιμούν τα βαθιές θάλασσες με μεγάλες κλίσεις βυθού άρα πολύ  

     σπάνια θα παρατηρούνταν στη ερευνητική περιοχή.  

 

• Τα κοινά δελφίνια παρατηρούνταν κάποτε σε μεγάλους αριθμούς γύρω από 

     τα Ιόνια νησιά. Ο πληθυσμός τους μειώθηκε τη τελευταία δεκαετία λόγω  

     ανθρωπογενών δραστηριοτήτων π.χ. της αλιείας 

 

• Τα bottle nose δελφίνια παρατηρήθηκαν μέσα στη ερευνητική περιοχή αλλά  

     κύρια στα παράκτια τμήματα. 
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Στατιστικά του έργου  

 3D data  

Α–Δ:   1011 km2 

Β-Ν :    810 km2 

 

 

 

 

 

2D data:  

325 km 

Gravity– 

magnetics 

2.000km 

Κανένα 

ατύχημα 
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Διεθνής διαγωνισμός  χερσαίων  περιοχών στη Δ. Ελλάδα 

Patraikos 

Gulf 

NW 

Peloponnese 

Arta 

Preveza 

 Κατόπιν αιτήματος της ENEL (Απρ 2014) το 
ΥΠΕΚΑ προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για 
τρεις περιοχές στη Δ. Ελλάδα με ημερομηνία 
υποβολής προσφορών 6 Φεβ 2015. 

 Η ΕΛΠΕ συμμετείχε σε κοινοπραξία με την  
ENEL και άλλη μια διεθνώς αναγνωρισμένη 
κοινοπραξία για μελέτη των περιοχών και 
υποβολή προσφορών 

 Η ENEL απεσύρθη λόγω αλλαγής της 
εταιρικής στρατηγικής σε θέματα Ε&Π και 
τελικώς η ΕΛΠΕ υπέβαλε προσφορά μόνη της 
για τις περιοχές  

 Άρτα – Πρέβεζα  
 ΒΔ Πελοπόννησο 

  Μετά από αξιολόγηση των σχετικών 
φακέλων η ορισθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης 
του ΥΠΕΝ μας κάλεσε σε διαπραγματεύσεις 
και έχουμε υποβάλλει τελικές δεσμευτικές 
προσφορές από 26 Οκτ 2105  

 Στις 4.02.16 ο ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι η ΕΛΠΕ 
είναι ο πρώτος επιλεγείς αιτών για την 
περιοχή Άρτας-Πρέβεζας και ως μοναδικός 
επιλεγείς για την περιοχή ΒΔ Πελοποννήσου. 

 



Διεθνής διαγωνισμός θαλασσίων περιοχών Δ. Ελλάδας  

 Το 2012 η PGS διεξήγε σεισμικά μη 

αποκλειστικής χρήσης σε όλη τη 

θαλάσσια περιοχή της Δ. Ελλάδας 

 Η ΕΛΠΕ αγόρασε όλα αυτά τα 

σεισμικά, τα οποία μελέτησε σε βάθος 

από κοινού με άλλες διεθνείς εταιρείες   

 Το ΥΠΕΚΑ προκήρυξε διεθνή 

διαγωνισμό για 20 περιοχές στην 

ευρύτερη περιοχή του Ιονίου και ΝΔ 

της Κρήτης με τελική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 14 Ιουλίου 2015 
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Διεθνής διαγωνισμός θαλασσίων περιοχών Δ. Ελλάδας  

 Στο Ιόνιο όμως υπάρχουν 

πετρελαιοπιθανές περιοχές τις οποίες 

μελετήσαμε και κρίναμε ότι με 

αυστηρά επιχειρηματικά και 

επιστημονικά κριτήρια μπορούμε να 

υποβάλλουμε προσφορές είτε σε 

κοινοπραξία είτε αυτοδύναμα 

 Η ΕΛΠΕ έχει υποβάλλει προσφορές και 

με την αποσφράγιση τους στις 5.02.16 

προέκυψε ότι  

 η κοινοπραξία TOTAL- EDISON-ΕΛΠΕ 

είναι η μοναδική αιτούσα για το block 

2,  

 ενώ η ΕΛΠΕ είναι η μοναδική αιτούσα 

για τα block 1 & 10. 
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Η έρευνα πετρελαίου 
απαιτεί υψηλές επενδύσεις, 
σύγχρονη τεχνολογία, πολύ 
δουλειά με προσήλωση στο 
στόχο και στους νόμους, 
νηφαλιότητα υπομονή και 
επιμονή.  


