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Το θέμα των υδρογονανθράκων στην Ηλεία φαίνεται να αποκτά και δεύτερο σημείο αναφοράς μετά

Τα δεδομένα

Τα Ελληνικά Πετρέλαια προετοιμάζονται για την δραστηριότητα τους στο Ιόνιο και την
περιοχή κοντά στην Κεφαλονιά. Στο πλάνο φαίνεται πως εντάσσεται και το λιμάνι της
Κυλλήνης που θα αποτελέσει τη βάση εφοδιασμού των ΕΛ.ΠΕ. στη γεώτρηση στα ανοιχτά
της Κεφαλονιάς που θα γίνει σε απόσταση 5 ν.μ. από τον Πόρο. Χρονικά η έναρξη της
δραστηριότητας που αφορά σε δοκιμαστικές γεωτρήσεις στο συγκεκριμένο οικόπεδο,
τοποθετείται στα μέσα του 2020, άρα ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το πρώτο τρύπημα.

Οι προετοιμασίες πλέον τρέχουν με γοργούς ρυθμούς και σύντομα θα δούμε στην περιοχή
να εξελίσσονται νέα δεδομένα. Η δημιουργία βάσης εφοδιασμού στην Κυλλήνη, εφόσον
αυτή η επιλογή προχωρήσει στην υλοποίηση, αναμένεται να δημιουργήσει θέσεις εργασίας,
όπως έχει προαναγγείλει άλλωστε η εταιρία για τη συνολική της δραστηριότητα στον
Πατραϊκό και τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο, ενώ ακολουθεί στο άμεσο μέλλον και η έρευνα
για υδρογονάνθρακες στον Κυπαρισσιακό Κόλπο.

Γ. Λέντζας: «Το οικόπεδο βρίσκεται σε απόσταση 10 χλμ από την Κυλλήνη»

Μιλώντας στην «ΠΡΩΤΗ» για το θέμα ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. Γιάννης
Λέντζας, τόνισε: «Όντως υπήρξε συνάντηση με στελέχη των ΕΛ.ΠΕ. όπου συζητήσαμε το
θέμα να δημιουργηθεί ανοιχτά του λιμανιού της Κυλλήνης χώρος στάθμευσης και
ανεφοδιασμού για φορτηγά πλοία και φορτηγίδες. Το οικόπεδο στο οποίο θα προχωρήσουν
σε έρευνες βρίσκεται μεταξύ Σάμης και Πόρου, σε απόσταση 10 χλμ από την Κυλλήνη.
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Φυσικά, το θέμα βρίσκεται ακόμα σε θεωρητικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιούν τα
δεδομένα και στη δεύτερη φάση θα προχωρήσουν σε έρευνες. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία,
έγινε απλά μία συνάντηση. Σε ένα με ενάμισι μήνα θα έχουμε κάτι πιο σίγουρο».

Περισσότερες από 30 περιοχές – στόχους

Στο μεταξύ, περισσότερες από 30 περιοχές – στόχους για έρευνες υδρογονανθράκων έχουν
εντοπιστεί στο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή δυτικά και νότια της Κρήτης από τις μέχρι
στιγμής έρευνες σε "οικόπεδα" που έχουν παραχωρηθεί ή είναι υπό παραχώρηση. Ο χάρτης
με τα "οικόπεδα" και τις περιοχές – στόχους, μάλιστα παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της
Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Γιάννη Μπασιά σε ημερίδα για την
ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο στις 6 Οκτωβρίου, ημέρα που συζητείτο στη Βουλή η
κύρωση των συμβάσεων μίσθωσης για την παραχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές σε Κρήτη και Ιόνιο.

Από τον χάρτη της ΕΔΕΥ προκύπτει ότι οι στόχοι δεν περιορίζονται στις περιοχές που
έχουν παραχωρηθεί αλλά εκτείνονται και στα "οικόπεδα" που είναι διαθέσιμα για
παραχώρηση. Τα γεωλογικά στοιχεία των οικοπέδων αυτών, στο κεντρικό Ιόνιο και νότια
της Κρήτης παρουσιάζονται τους τελευταίους μήνες από την ΕΔΕΥ στη διεθνή αγορά και
κατά τις πληροφορίες από την Αρχή έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον διεθνών
πετρελαϊκών εταιριών.

Σε σχέση με την περιοχή δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, από την ΕΔΕΥ τονίζεται ότι οι
πιθανοί στόχοι βρίσκονται σε πετρώματα θαμμένα βαθιά κάτω από τον βυθό της θάλασσας,
ενώ τα θαλάσσια βάθη ξεπερνούν κατά πολύ τα 1.500 μέτρα. Ο μέσος όρος βάθους νερού σε
αυτές τις περιοχές ξεπερνάει τα 2.500 μέτρα και σε πολλές περιπτώσεις είναι γύρω στα
3.500 μέτρα. Η τεχνολογία για γεωτρήσεις σε τόσο μεγάλα θαλάσσια βάθη προβλέπεται να
είναι διαθέσιμη σε χρονικό ορίζοντα τριετίας οπότε και θα ληφθούν οι αποφάσεις από τις
εταιρείες για την πραγματοποίηση ή μη ερευνητικών γεωτρήσεων.

«Είναι εμφανές ότι οι πετρελαϊκές κοινοπραξίες που ενδιαφέρονται για τα πιθανά
ελληνικά κοιτάσματα πρωτοστατούν σε αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις», αναφέρεται σε
σχετική έκθεση της ΕΔΕΥ».
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Διευκρινίζεται ότι οι περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον δεν σημαίνει απαραίτητα ότι
θα «κρύβουν» και ποσότητες υδρογονανθράκων, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί μόνο με
την πραγματοποίηση γεωτρήσεων. Ενθαρρυντικό είναι ωστόσο το γεγονός ότι σε γειτονικές
χώρες που εμφανίζονται στον χάρτη της ΕΔΕΥ έχουν γίνει ανακαλύψεις και υπάρχει
παραγωγή υδρογονανθράκων.
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