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Η συμβολή των διαφόρων μορφών ενέργειας στην 
κάλυψη των παγκόσμιων αναγκών 

Source: EIA, World Energy Outlook 2009 

World energy demand expands by 45% between now and 2030 –an average rate 
of increase of 1.6% per year –with coal accounting for more than a third of the 
overall rise  

PVT Lab - TUC 



Περιοχές πετρελαϊκής δραστηριότητας στη περιοχή της Μεσογείου 
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Oil & Gas exploration offshore Cyprus 



Ανακαλύψεις κοιτασμάτων και παραχωρήσεις στην Ιταλική ΑΟΖ της 

Νότιας Αδριατικής 



Παραχωρήσεις στην Αλβανική ΑΟΖ 

http://www.ildce.com/media/14853/map_albania_big.jpg


Πρόσφατες ανακαλύψεις στο Δέλτα του Νείλου 



Οι λεκάνες της ΝΑ Μεσογείου 



Περιοχές υπό παραχώρηση στο Ιόνιο και το Νότιο Κρητικό Πέλαγος 



Ερευνητική δραστηριότητα στον Ελλαδικό χώρο  
μέχρι σήμερα 

 
Σεισμικές έρευνες    63000 Km 

(η μεγάλη πλειοψηφία χαμηλής ευκρίνειας) 

 

Ερευνητικές γεωτρήσεις   161 (74 ΔΕΠ/ΕΚΥ) 

 

Ανακαλυφθέντα κοιτάσματα 

 

-Πρίνος (120 ΜΜ βαρέλια ανάκτηση από το 1980) 

-Νότια Καβάλα (φυσικό αέριο) 

-Κατάκολο (4ΜΜ βαρέλια ?) 
-Επανωμή (φυσικό αέριο) 
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Συγκεντρώσεις υδρογονανθράκων που έχουν εντοπιστεί  
στον κόλπο της Καβάλας 
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Οι πλατφόρμες της Kavala Oil  



Οι ήδη παραχωρηθείσες περιοχές Πατραϊκός-Κατάκολο-Ιωάννινα 



Δίκτυο σεισμικών ερευνών της PGS 



Oι υπό παραχώρηση περιοχές στο Ιόνιο και  

το Νότιο Κρητικό Πέλαγος 
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Οι υποσχέσιμες μεγάλες γεωλογικές δομές Πύρρος και Αχιλλέας 

http://www.lygeros.org/Images/13333_1.jpg


 

Γενική εκτίμηση του πετρελαϊκού δυναμικού 

της χώρας 

 

 
- Διαπιστωμένη εκτεταμένη πετρελαιογένεση 

 

- Περιορισμένη ερευνητική δραστηριότητα και άρα  

έλλειψη στοιχείων και δεδομένων 

 

- Μη ώριμη πετρελαϊκά περιοχή 

 

-Δύσκολο γεωλογικό υπόβαθρο 

 

- Μεγάλα βάθη θαλασσών 
 



Πιθανό κοίτασμα που απεικονίζεται στα επεξεργασμένα δεδομένα 

σεισμικών ερευνών 

http://www.finderexp.com/wp-content/uploads/2012/10/ACP-45-Seismic.jpg
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Deviated & Horizontal Wells 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=drilling+a+well&source=images&cd=&cad=rja&docid=G117o0REDlEr6M&tbnid=cFqXjiJmeIa8NM:&ved=&url=http://www.ppdm.org/wiki/index.php/Well_Operations_Reference_guide&ei=of0HUZrqMoPStAaz3IEY&bvm=bv.41524429,d.Yms&psig=AFQjCNE6-A6BIL2R89K1Qn1fAtEGr4O9OA&ust=1359564578354565
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Τέστ παραγωγής (καύσεως) σε εξωχώρια ερευνητική γεώτρηση 

http://oloigiaolous.gr/site/wp-content/uploads/drilling-derrick.jpg
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Πλατφόρμες παραγωγής υδρογονανθράκων  

σε διάφορα θαλάσσια βάθη 

http://images.angelpub.com/2010/11/4138/deepwater-oil-drilling.png


Εγκατάσταση πλατφορμών παραγωγής και  
έναρξη εκμετάλλευσης 



Εκτιμώμενο χρονικό πλαίσιο για την 

εκμετάλλευση πιθανών κοιτασμάτων 

 

0-2 έτη  Σεισμικές Έρευνες 

 

3 έτος  Σεισμικές έρευνες 3D 

 

4-6 έτος  Γεωτρητική έρευνα 

 

7-9 έτος  Περιχαράκωση και ανάπτυξη 

   κοιτάσματος 

 

10+   Παραγωγή 



Κατανομή κόστους 1 bbl αργού πετρελαίου 



Έχει τεθεί σαν στόχος 

 

Σε 15-20 χρόνια, η χώρα να καλύπτει το 30% των 

αναγκών της (120 ΜΜ βαρέλια ετησίως) σε 

υδρογονάνθρακες από την εγχώρια παραγωγή 

 

Προϋποθέτει : 

 

-παραγωγή 40ΜΜ βαρέλια το χρόνο αξίας 4 δις 

ετησίως 

-ανεύρεση κοιτασμάτων με περί τα 800 ΜΜ βαρέλια 

απολήψιμο πετρέλαιο  

                                         ………….που θα μπορούσαν 

να αποδώσουν συνολικά στην εθνική οικονομία 

 
 πάνω από 80 δις € !!!! 



Συμπεράσματα 
 

•Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα εύρεσης σημαντικών 

κοιτασμάτων Υ/Α στην Ελλάδα 

 

•Υπάρχει σημαντική μαγιά εγχώριας τεχνογνωσίας 

και ανθρώπινου τεχνικού δυναμικού 

 

•Απαιτείται πολιτική βούληση και κοινωνική 

συναίνεση για την προσέλκυση εταιρειών- 

επενδυτών 

 

•Χρειάζεται οργάνωση και αποτελεσματικότητα του 

διοικητικού οργανισμού 
 
 



• Λιμενικές εγκαταστάσεις  (ογκώδεις κατασκευές, φορτηγίδες, 
καύσιμα, γεωτρητικές ιλύες, κλπ) θα μεταφερθούν μέσω θαλάσσης  

• Χώροι αποθήκευσης (για εξοπλισμό, σωληνώσεις γεώτρησης, καύσιμα 
και πρώτες ύλες καθώς και για πρωτογενή επεξεργασία και 
αποθήκευση των παραγομένων υδρογονανθράκων). 

• Αερολιμένας με δυνατότητες εξυπηρέτησης αυξημένου αριθμού 
αφίξεων και αναχωρήσεων και απευθείας αεροπορικής σύνδεσης της 
πόλης με τα μεγάλα κέντρα του εξωτερικού 

• Βάσεις ελικοπτέρων 

• Οδικό δίκτυο υψηλής ποιότητας 

• Χώροι συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευών ογκώδους 
εξοπλισμού με χρήση γιγάντιων γερανών, περονοφόρων ανυψωτών, 
κλπ 

• Νέες κατοικίες για προσωπικό υψηλού εισοδηματικού επιπέδου και 
πολλές χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα γραφείων 

Απαιτούμενες υποδομές περιοχών γειτονικών με τις  

περιοχές έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων 
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επίσης.... 
 

• Λόγω του οικονομικού μεγέθους της παγκοσμιοποιημένης πετρελαϊκής 

βιομηχανίας θα επενδυθούν μεγάλα κεφάλαια εξωτερικού προς οφέλος 

των τοπικών κοινωνιών 

• Η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε μια περιοχή θα λειτουργήσει 

σαν μαγνήτης επίσης και για εσωτερικές επενδύσεις και στην ανάπτυξη 

εταιρειών τεχνολογίας spin-off 

• Τοπικές ή ελληνικές εταιρείες για να διεκδικήσουν μέρος της πίτας των 

υπηρεσιών υποστήριξης θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να γίνουν 

ανταγωνιστικές 
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υπέρ...... 

• Αύξηση της κυκλοφορίας του χρήματος στη περιοχή 

• Αύξηση του πληθυσμού 

• Βελτίωση των υποδομών 

• Βελτίωση των τηλεπικοινωνιών 

• Περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης 

• Αύξηση των εσόδων της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης 

• Τεχνικό και εργατικό δυναμικό υψηλοτέρου επιπέδου και 

εξειδίκευσης 

• Βελτίωση ιατρικών και νοσοκομειακών υποδομών 
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κατά..... 

 

• Αύξηση της αξίας της γής 

• Αύξηση τιμών αγαθών και υπηρεσιών 

• Περιβαλλοντικές οχλήσεις 

• Ελλείψεις κατοικιών 

• Αύξηση μισθών και ημερομισθίων 
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Οικονομικός πολλαπλασιαστής (multiplier)  
πετρελαϊκής βιομηχανίας 

  

Προσδιορίζεται από τον αριθμό των θέσεων εργασίας, που 1 θέση 

εργασίας  στην πετρελαϊκή βιομηχανία δημιουργεί στην τοπική οικονομία : 

  

(α) άμεσα                                               1 

(β) έμμεσα              4.7 

(γ) με τη διάχυση του εισοδήματος      2.6 

---------------------------------------------------------------- 

Σύνολο     7 !!! 
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• Προμήθεια πρώτων υλών κατασκευών 

• Προμήθεια καυσίμων 

• Υπηρεσίες καθαρισμού 

• Νομικές υπηρεσίες  

• Εταιρείες υψηλής τεχνογνωσίας (know-how) 

• Ταξί-ενοικιάσεις αυτοκινήτων 

• Υπηρεσίες ασφάλειας 

Δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε μεγάλο βαθμό 
σε περιοχές πλησίον των πετρελαϊκών δραστηριοτήτων 
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• Μηχανουργεία 

• Ενοικιάσεις βαρέως εξοπλισμού 

• Ναυπηγοεπισκευαστικές υπηρεσίες 

• Ρυμουλκά-θαλάσσιες μεταφορές 

• Υπηρεσίες catering 

• Ξενοδοχειακές υπηρεσίες σε 12μηνη βάση 

Δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε μεγάλο βαθμό 
σε περιοχές πλησίον των πετρελαϊκών δραστηριοτήτων 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας !!! 


