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ΘΕΜΑ: Ορισµός Επιλεγέντος Αιτούντος για τη θαλάσσια περιοχή παραχώρησης «Νοτιοδυτικά 
Κρήτης» στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων (ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14325/4348, Β’ 2848)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98). 

2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (ΦΕΚ Α’ 
160), όπως ισχύει. 

3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
Α’/210). 

4. Τα άρθρα 145 έως και 164 του ν. 4001/2011 «για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’/179), όπως ισχύει. 

5. Το υπ’ αρ. 14/2012 προεδρικό διάταγμα «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) στην αγγλική Hellenic 
Hydrocarbon Resources Management SA. (H.H.R.M. S.A.)-Κατάρτιση καταστατικού αυτής». 

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 19859/8.5.2015 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί έναρξης λειτουργίας της Ελληνικής 
Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.). 

7. Το ν.2289/1995 «Αναζήτηση, έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 27), όπως ισχύει. 

8. Τη με αρ. πρωτ. 14128/4286/27.07.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
με την οποία επιλέγεται ως είδος σύμβασης η «Σύμβαση Μίσθωσης» για την παραχώρηση του 
δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Δυτικά 
Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά Κρήτης». 

9. Την υπ’ αριθ.  ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14325/4348, απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ. «Προκήρυξη Διεθνούς 
Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 
στις θαλάσσιες περιοχές «Δυτικά Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά Κρήτης».» (ΦΕΚ Β’ 
2848/11.08.2017). 

10. Την υπ’ αριθ. 2017/C 411/04 Ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά 
με την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους όρους χορήγησης και χρήσης 
των αδειών αναζήτησης, έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, αναφορικά µε την 
Προκήρυξη Διεθνούς Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη χορήγηση και τη χρήση αδείας 
Έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές Νοτιοδυτικά Και Δυτικά 
της Κρήτης (Περιοχές προς παραχώρηση «Νοτιοδυτικά Κρήτης» Και «Δυτικά Κρήτης»), η οποία 
δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 02.12.2017. 
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11. Την από 31.05.2017 αίτηση των εταιρειών με τις επωνυμίες «Total E&P Greece B.V.». 
«ExxonMobil Exploration and Production Greece (Crete) B.V.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» 
για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε 
θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. 

12. Την υπ’ αριθ. 1604/09.03.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. «Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης για την 
αξιολόγηση των αιτήσεων στο Διεθνή Διαγωνισμό για παραχώρηση δικαιώματος Έρευνας και 
εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Δυτικά Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά 
Κρήτης» (ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14325/4348, ΦΕΚ Β 2848/11.08.2017).

13. Την µε αρ.πρωτ.2240/26.06.2018 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης
14. Την υπ’ αρ.πρωτ.2242 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της επιτροπής 
αξιολόγησης. 

15. Την ανάγκη ορισμού Επιλεγέντος Αιτούντα για τις θαλάσσιες περιοχές «Δυτικά Κρήτης» και 
«Νοτιοδυτικά Κρήτης» και οριστικοποίησης του προς υπογραφή σχεδίου σύβασης, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία µε τη διασφάλιση του µέγιστου 
δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην απόφαση του σημείου 7 του 
προοιμίου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14325/4348 απόφασης του Υπουργού Π.ΕΝ. «Προκήρυξη 
Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 
στη θαλάσσια περιοχή «Νοτιοδυτικά Κρήτης».» (ΦΕΚ Β’ 2848/11.08.2017) (εφεξής «Προκήρυξη»), για 
τη θαλάσσια περιοχή παραχώρησης Περιοχή Παραχώρησης «Νοτιοδυτικά Κρήτης», ορίζεται ως 
Επιλεγείς Αιτών η κοινοπραξία TOTAL S.A. - EXXON MOBIL –ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. 

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 1604/09.03.2018 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 
Α.Ε. όπως ισχύει (σηµείο 12 του προοιµίου), να καλέσει την κοινοπραξία TOTAL S.A. - EXXON MOBIL –
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, ως Επιλεγέντα Αιτούντα για για τη θαλάσσια περιοχή παραχώρησης Περιοχή 
Παραχώρησης «Νοτιοδυτικά Κρήτης» σύμφωνα µε την παρ. 1 της παρούσας απόφασης, προκειµένου 
να οριστικοποιηθεί το προς υπογραφή σχέδιο σύμβασης, σύμφωνα µε την Προκήρυξη. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γεώργιος Σταθάκης
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