
Ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με την οδηγία 94/22/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών 

αναζήτησης, έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων

(2017/C 411/05)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ 

ΕΛΛΑΔΑ («ΙΟΝΙΟ»)

Στις 2 Ιουνίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 17 περίπτωση β) του Ν. 2289/1995 με τίτλο «Αναζήτηση, έρευνα 
και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, η εταιρεία «Energean Oil & Gas - Ενεργειακή Αιγαίου 
Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων» εκδήλωσε στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογοναν
θράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ) το ενδιαφέρον της για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε 
θαλάσσια περιοχή της Δυτικής Ελλάδας («Ιόνιο»), επί της υφαλοκρηπίδας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Με την απόφαση αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/9269/3048/22.6.2017, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν του υπ’ αρ. 
πρωτ. 655/9.06.2017 εισηγητικού σημειώματος της ΕΔΕΥ ΑΕ, έκανε δεκτή την ως άνω εκδήλωση ενδιαφέροντος και ενεργο
ποιεί τη διαγωνιστική διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 2 παράγραφος 17 περίπτωση β) του Ν. 2289/1995, όπως 
ισχύει.

Η Ελληνική Δημοκρατία, διά του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προσκαλεί και άλλους τυχόν ενδιαφερομένους να 
συμμετάσχουν στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Η διαθέσιμη αποκλειστική περιοχή παρουσιάζεται στον χάρτη και οριοθετείται από τις εξής γεωγραφικές συντεταγμένες:

Περιοχή Γεωγραφικό μήκος Γεωγραφικό πλάτος

Ιόνιο 19° 35′ 00″ Α 39° 40′ 00″ Β

19° 35′ 00″ Α 39° 35′ 00″ Β

19° 40′ 00″ Α 39° 35′ 00″ Β

19° 40′ 00″ Α 39° 30′ 00″ Β

19° 45′ 00″ Α 39° 30′ 00″ Β

19° 45′ 00″ Α 39° 25′ 00″ Β

19° 50′ 00″ Α 39° 25′ 00″ Β

19° 50′ 00″ Α 39° 20′ 00″ Β

20° 05′ 00″ Α 39° 20′ 00″ Β

20° 05′ 00″ Α 39° 05′ 00″ Β

20° 30′ 00″ Α 39° 05′ 00″ Β

20° 30′ 00″ Α 39° 00′ 00″ Β

20° 35′ 00″ Α 39° 00′ 00″ Β

20° 35′ 00″ Α 38° 50′ 00″ Β

20° 30′ 00″ Α 38° 50′ 00″ Β

20° 30′ 00″ Α 38° 35′ 00″ Β

19° 55′ 00″ Α 38° 35′ 00″ Β
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Περιοχή Γεωγραφικό μήκος Γεωγραφικό πλάτος

19° 55′ 00″ Α 38° 50′ 00″ Β

19° 25′ 00″ Α 38° 50′ 00″ Β

19° 25′ 00″ Α 39° 40′ 00″ Β

19° 35′ 00″ Α 39° 40′ 00″ Β

Όλες οι αιτήσεις θα κριθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2289/1995, όπως ισχύει, και του Ελληνικού Δικαίου και υπό το 
πρίσμα της διαρκούς ανάγκης της Ελλάδας για συνεχή, εμπεριστατωμένη, αποτελεσματική και ασφαλή έρευνα για τον εντοπισμό 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ελληνική επικράτεια και την εκμετάλλευση αυτών, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα περι
βαλλοντικά θέματα.

Η ΕΔΕΥ ΑΕ θα συνάψει σύμβαση για την Περιοχή προς Παραχώρηση με τον Επιλεγέντα Αιτούντα με βάση το καθεστώς 
μίσθωμα/φόρος (σύμβαση Μίσθωσης). Η σύμβαση Μίσθωσης που θα υπογραφεί από την ΕΔΕΥ ΑΕ θα εγκριθεί από τον υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Χωρίς την έγκριση αυτή, η εν λόγω σύμβαση είναι απολύτως άκυρη και δεν παράγει κανένα 
έννομο αποτέλεσμα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία δημο
σίευσης της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαικής Ένωσης.

Οι αιτήσεις που θα παραληφθούν από την ΕΔΕΥ ΑΕ μετά την ημερομηνία αυτή δε θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στην:

Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε.
Λεωφόρος Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:

i) Οικονομική βιωσιμότητα του αιτούντος να διεξάγει έρευνα και, όπου προσήκει, εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην 
περιοχή ενδιαφέροντος.

ii) Αποδεδειγμένη τεχνική ικανότητα και εμπειρογνωμοσύνη του αιτούντος.

iii) Αποδεδειγμένη εμπειρία του εντολοδόχου στην εκτέλεση εργασιών έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής (εκμετάλλευσης) υδρο
γονανθράκων, ειδικά σε θαλάσσιες περιοχές μεγάλου και εξαιρετικά μεγάλου βάθους.

iv) Ποιότητα του υποβληθέντος προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος εργασιών για την αξιολόγηση του πλήρους δυνα
μικού της περιοχής για την οποία κατατίθεται η αίτηση.

v) Κατανόηση του αιτούντα του γεωλογικού περιβάλλοντος της γεωγραφικής περιοχής και ο τρόπος με τον οποίο ο επιλεγείς 
αιτών προτείνει τη διεξαγωγή αποτελεσματικής και ασφαλούς έρευνας υδρογονανθράκων.

vi) Εμπειρία στην όρυξη γεωτρήσεων υπό την παρουσία υδρόθειου.

vii) Ικανότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης προς συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις και προς επίτευξη της μέγιστης 
δυνατής περιβαλλοντικής επίδοσης, καθώς και η εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές 
και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος σε περιοχές όπου ο τουρισμός είναι 
ανεπτυγμένος και μεγάλης οικονομικής σημασίας.

viii) Έμφαση θα δοθεί σε κάθε έλλειψη αποτελεσματικότητας και υπευθυνότητας ή σε περιπτώσεις μη εκπλήρωσης που έχει 
τυχόν επιδείξει ο αιτών ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από προηγούμενες παραχωρήσεις σε αυτόν.

ix) Στοιχεία δημοπράτησης

— Πρόγραμμα ελάχιστων ερευνητικών εργασιών

— Οικονομική δέσμευση

— Μίσθωμα Ελληνικού Δημοσίου (Royalties)

— Ποσοστό αποσβέσεων (%)

— Αντάλλαγμα υπογραφής σύμβασης και αντάλλαγμα παραγωγής

— Εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη
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— Ποσοστό αποδέσμευσης της περιοχής (%)

— Στρεμματική αποζημίωση κατά το Στάδιο Ερευνών και το Στάδιο Εκμετάλλευσης.

Οι αιτούντες που αξιολογήθηκαν ότι πληρούν τα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια θα κληθούν να διαπραγματευτούν ανταγωνι
στικά για τις προσφερόμενες εκτάσεις. Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν βάσει των ανταγωνιστικών στοιχείων. Είναι δυνατόν 
να κληθούν περισσότεροι από ένας αιτούντες σε διαπραγματεύσεις για την περιοχή προς παραχώρηση.

Η παραχώρηση δικαιώματος από την ΕΔΕΥ ΑΕ θα πραγματοποιηθεί με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 
παράγραφος 6 της Οδηγίας 94/22/ΕΚ.

Λεπτομερείς πληροφορίες και όλα τα σχετικά έγγραφα θα είναι αναρτημένες, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
ανακοίνωσης για την πρόσκληση υποβολής προσφορών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαικής Ένωσης, στον ιστότοπο της 
ΕΔΕΥ ΑΕ www.greekhydrocarbons.gr

Χάρτης

ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
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