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18. ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 
 
Το ιστορικό ερευνών για υδρογονάνθρακες στον ελλαδικό χώρο είναι άµεσα συσχετισµένο µε τις 
εξελισσόµενες µεθόδους έρευνας, τον εµπλουτισµό των γνώσεων για τη γεωλογική δοµή του και µε το 
νοµικό πλαίσιο, και την εξέλιξη του, το οποίο διέπει την αναζήτηση, έρευνα και εκµετάλλευση 
υδρογονανθράκων

1. 
 
Το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία αδειοδότησης στην αναζήτηση, έρευνα και εκµετάλλευση 
υδρογονανθράκων (Ν. 2289/1995, ΦΕΚ 27 Α’), εκσυγχρονίστηκε πρόσφατα µε την ψήφιση του Ν. 4001/2011 
(ΦΕΚ 179/Α/22.08.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για 
Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις», (Κεφάλαιο Β), και 
θεσπίστηκε ένα ελκυστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον.  
 
Το ΥΠΕΚΑ έχει ήδη προβεί στη διαδικασία ∆ιεθνούς ∆ηµόσιας Πρόσκλησης για συµµετοχή σε σεισµικές 
ερευνητικές εργασίες [βλ. Ενδεικτικό Χάρτη της προς έρευνα περιοχής, στη συνέχεια] απόκτησης δεδοµένων 
µη αποκλειστικής χρήσης εντός της θαλάσσιας ζώνης στη ∆υτική και Νότια Ελλάδα.  
 
Επίσης, το ΥΠΕΚΑ έχει προβεί στη διαδικασίας ∆ιεθνούς ∆ηµόσιας Ανοικτής Πρόσκλησης για την 
παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων σε τρεις θαλάσσιες περιοχές: 
Πατραϊκός κόλπος, Ιωάννινα και ∆υτικό Κατάκολο [βλ. Χάρτη µε τις Υπό παραχώρηση περιοχές ∆υτικής 
Ελλάδας (Ιωάννινα, Πατραϊκός κόλπος – δυτικά, Κατάκολο), στη συνέχεια]. 
 
Τέλος, στο Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α’) (Κεφάλαιο Β) συστήνεται η «Ελληνική ∆ιαχειριστική Εταιρία 
Υδρογονανθράκων ΑΕ (Ε∆ΕΥ ΑΕ)» η οποία θα διαχειρίζεται µε διαφάνεια, ευελιξία και σύµφωνα µε την 
ισχύουσα ευρωπαϊκή νοµοθεσία τα αποκλειστικά δικαιώµατα του Ελληνικού ∆ηµοσίου στην αναζήτηση, 
έρευνα και εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων. Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία του Π/∆-γµατος, µε 
το οποίο καταρτίζεται το καταστατικό λειτουργίας της Εταιρίας καθώς και η δηµόσια προκήρυξη εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της σε επίπεδο ∆. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα ανάγονται στις αρχές του 20ου αιώνα (1903). 
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ‘60 οι ερευνητικές προσπάθειες υπήρξαν µη συνεχείς και εντοπίζονται, κυρίως, σε 
περιοχές στην ξηρά (on-shore), όπου υπάρχουν επιφανειακές ενδείξεις υδρογονανθράκων, και κατά κύριο λόγο στη 
∆υτική Ελλάδα. 
Το 1960 ξεκινά η πρώτη συστηµατικότερη προσπάθεια από το τότε Υπουργείο Βιοµηχανίας µε τη συνδροµή του ΙΓΜΕ 
και σύµβουλο το Γαλλικό Ινστιτούτο Πετρελαίων (IFP). Πραγµατοποιήθηκαν εκτεταµένες γεωλογικές κυρίως έρευνες στη 
χερσαία Ελλάδα.  
Την ίδια περίοδο, µεγάλες εταιρείες πετρελαίων έλαβαν παραχωρήσεις. Το τελικό αποτέλεσµα των παραπάνω ερευνών 
ήταν η ανακάλυψη των πρώτων εκµεταλλεύσιµων κοιτασµάτων στη θαλάσσια περιοχή της Θάσου – κοίτασµα 
πετρελαίου Πρίνος και κοίτασµα φυσικού αερίου Ν. Καβάλας- από την OCEANIC (1971-1974). Με βάση τα 
αποτελέσµατα των ερευνών, αποφασίστηκε το 1975, η ίδρυση του πρώτου Φορέα διαχείρισης των δικαιωµάτων του 
ελληνικού ∆ηµοσίου στην αναζήτηση, έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων, η ∆ηµόσια Επιχείρηση Πετρελαίου 
(∆ΕΠ Α.Ε.). Το επόµενο έτος ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή ο πρώτος Νόµος για τις έρευνες υδρογονανθράκων (Ν. 
468/76). Το 1985 ιδρύεται η ∆ΕΠ ΕΚΥ θυγατρική της ∆ΕΠ Α.Ε. Στις ∆ΕΠ & ∆ΕΠ-ΕΚΥ παραχωρήθηκαν από το Ελληνικό 
∆ηµόσιο 24 ερευνητικές άδειες. 
Αποτέλεσµα της ερευνητικής δραστηριότητας που ακολούθησε ήταν η ανακάλυψη του κοιτάσµατος πετρελαίου στη 
θαλάσσια περιοχή του Κατάκολου (∆. Πελοπόννησος), του κοιτάσµατος φυσικού αερίου στην Επανοµή Θεσσαλονίκης, 
καθώς και συγκεντρώσεων βιογενούς αερίου. Το 1995 ψηφίστηκε ο Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/08.02.1995) «Αναζήτηση, 
έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις», ο οποίος αναµόρφωσε το αδειoδοτικό καθεστώς 
ενσωµατώνοντας τη σχετική κοινοτική Οδηγία 94/22/ΕΚ για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, 
εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων. Το 1996, πραγµατοποιήθηκε ο πρώτος διεθνής γύρος παραχωρήσεων 
για 6 περιοχές. Μετά από διεθνή διαγωνισµό παραχωρήθηκαν 4 περιοχές στη ∆. Ελλάδα: Β∆ Πελοπόννησος & 
Αιτωλοακαρνανία στην εταιρεία Τriton και Ιωάννινα & ∆. Πατραϊκός κόλπος στη εταιρεία Enterprise Oil. Επενδύθηκαν 85 
εκατ. €. σε σεισµικές έρευνες και γεωτρήσεις. Οι έρευνες δεν απέδωσαν, αλλά και οι γεωτρήσεις δεν έφθασαν το βάθος 
που προέβλεπαν οι αρχικές συµφωνίες. ∆εν διερευνήθηκαν δύο σηµαντικοί στόχοι: Στα Ιωάννινα µε την εγκατάλειψη της 
βαθιάς γεώτρησης (4.000 µ.) λόγω σοβαρών τεχνικών προβληµάτων από την εταιρεία Enterprise Oil και στο ∆. 
Πατραϊκό κόλπο όπου δεν εκτελέστηκε η προγραµµατισµένη γεώτρηση λόγω αποχώρησης της εταιρείας Triton 
(εξαγορά από Amerada Hess). Οι εταιρίες αποχώρησαν το 2000-2001. 
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Ενδεικτικός Χάρτης της προς έρευνα περιοχής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υπό παραχώρηση περιοχές ∆υτικής Ελλάδας (Ιωάννινα, Πατραϊκός κόλπος–δυτικά, Κατάκολο). 
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19. ΝΟΜΟΣ 4014-2011 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΛΠ. 
 
Η διαδικασία εκτίµησης των δυνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την υλοποίηση έργων και 
δραστηριοτήτων (Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), καθώς και την υιοθέτηση σχεδίων και 
προγραµµάτων (Στρατηγική Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), αποσκοπεί στο να αξιολογούνται 
αυτές όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα πριν από τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και να ενσωµατώνεται η 
περιβαλλοντική διάσταση στις σχετικές αποφάσεις / εγκρίσεις.  
Με την παραπάνω διαδικασία και στο πλαίσιο των αρχών της πρόληψης και προφύλαξης, θεσπίζονται τα 
αναγκαία µέτρα, οι όροι και οι περιορισµοί µέσω των οποίων εξασφαλίζεται ότι το έργο / δραστηριότητα ή το 
σχέδιο / πρόγραµµα θα υλοποιηθεί µε βάση τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. 
 
1. Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Σε κοινοτικό επίπεδο η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθιερώθηκε µε την κοινοτική Οδηγία 85/337 
του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.  
Η Οδηγία 85/337/ΕΚ τροποποιήθηκε τρεις φορές: το 1997, το 2003 και το 20092. 
 
Σε εθνικό επίπεδο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα, εφαρµόζονται πλέον οι διατάξεις του πρόσφατου Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) 
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 
 
Όλα τα έργα και οι δραστηριότητες για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση κατατάσσονται σε 
δυο κατηγορίες: την Α (η οποία υποδιαιρείται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2) και την Β. Στην υποκατηγορία 
Α1 κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σηµαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ στην υποκατηγορία Α2 κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες που 
ενδέχεται να προκαλέσουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η κατηγορία Β περιλαµβάνει έργα και 
δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από τοπικές και µη σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
 
Με τον Ν.4014/2011 απλοποιούνται και εξορθολογίζονται οι διαδικασίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
των έργων και δραστηριοτήτων και µειώνεται ο απαιτούµενος χρόνος για την έκδοση των σχετικών 
αποφάσεων. Μειώνεται ο αριθµός των έργων και δραστηριοτήτων για τα οποία απαιτείται υποβολή και 
αξιολόγηση (ΜΠΕ) προκειµένου να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής 
Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ), και καθίσταται πλέον η υποβολή της προαιρετική. Η ΠΠΕ 
αντικαθίσταται µε τον προαιρετικό φάκελο Προκαταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων 
(ΠΠΠΑ). 
 
Παράλληλα, θεσπίζονται υποχρεωτικοί περιοδικοί τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι από αρµόδιες υπηρεσίες και 
ιδιώτες επιθεωρητές µε στόχο την πραγµατική διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
Ειδικά για έργα και δραστηριότητες που χωροθετούνται εντός προστατευόµενων περιοχών του Οικολογικού 
∆ικτύου Natura 2000 προβλέπεται η υποβολή Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ). Η ΕΟΑ , όπου αυτή 
απαιτείται, εστιάζει στις συνέπειες για την περιοχή βάσει των στόχων διατήρησής της. Η σηµασία των 
επιπτώσεων πρέπει να προσδιορίζεται σε σχέση µε τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ειδικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες που επικρατούν στην προστατευόµενη περιοχή την οποία αφορά το έργο ή η δραστηριότητα, 
λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους στόχους διατήρησης της περιοχής.  
 
Συµπληρωµατικά των παραπάνω θα πρέπει να αναφερθεί ότι, µε τον πρόσφατο νόµο για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση (Ν.4014/2011) η διάρκεια ισχύος των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ) επιµηκύνεται σε 10 έτη, ή σε 12 για έργα που διαθέτουν ISO, ή σε 14 για όσα διαθέτουν 
EMAS και παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των υφιστάµενων ΑΕΠΟ µέχρι τη συµπλήρωση δεκαετίας από την 
έκδοσή τους.  
 
Τέλος, στις διατάξεις του προαναφερθέντα νόµου προβλέπεται η δηµιουργία Ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού 
                                                 
2 - Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την 
εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. 
- Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης  Μαΐου 2003 σχετικά µε τη συµµετοχή 
του κοινού στην κατάρτιση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων που αφορούν το περιβάλλον και µε την τροποποίηση 
όσον αφορά τη συµµετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του 
Συµβουλίου. 
- Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης  Απριλίου 2009 σχετικά µε την 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηµατισµούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 
2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006. 
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µητρώου και Ηλεκτρονική υποβολή της ΜΠΕ και παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης ΑΕΠΟ ή 
τροποποίησης / ανανέωσης, ενώ συν τις άλλοις δηµιουργείται και η Περιβαλλοντική Ταυτότητα Έργου, που 
θα περιλαµβάνει κάθε περιβαλλοντική πληροφορία για το έργο.  
 
2. Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΜΠΕ) 
Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση σύµφωνα µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο είναι η διαδικασία 
εκτίµησης, αξιολόγησης και αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός σχεδίου ή 
προγράµµατος, η οποία περιλαµβάνει α) την εκπόνηση ΣΜΠΕ, β) τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων, γ) τη 
συνεκτίµηση της ΣΜΠΕ και των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη απόφασης, δ) την 
ενηµέρωση σχετικά µε την απόφαση αυτή.  
 
Σκοπός της ΣΜΠΕ είναι η καλύτερη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωµάτωση 
περιβαλλοντικών ζητηµάτων στην προετοιµασία και θέσπιση σχεδίων και προγραµµάτων, προωθώντας τη 
βιώσιµη ανάπτυξη. Ειδικότερα, πρέπει να σταθµίζονται κατά ουσιαστικό και διαφανή τρόπο τα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα κατά τη διάρκεια εκπόνησης και έγκρισης των σχεδίων και προγραµµάτων που 
ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
 
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και 
προγραµµάτων θεσµοθετήθηκε µε την Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 «Σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων 
σχεδίων και προγραµµάτων». Σε εθνικό επίπεδο, το βασικό θεσµικό πλαίσιο της στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίµησης καθορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση µε α.π. 
ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017 /28.8.2006 (ΦΕΚ 1225 Β’) για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «Σχετικά 
µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001. 
 
 
 
 
 


