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Εισαγωγή 

  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από παρακμή και 

οικονομικό μαρασμό. Πράγματι, οι οικονομικές πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών 

έφεραν την Ελλάδα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας (Σ. Παπαθεμελής, 2013)  Με 

δεδομένο την υπάρχουσα κατάσταση, αναζητούνται εφικτές και άμεσα υλοποιήσιμες 

λύσεις, για τη σωτηρία της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστεί εάν η εκμετάλλευση 

των εγχώριων αποθεμάτων υδρογονανθράκων που βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα, 

μπορεί να αποτελέσει μια αναπτυξιακή προοπτική για την έξοδο της Ελλάδας από την 

κρίση.  

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τους υδρογονάνθρακες στην 

Ελλάδα  
 

Παρά το γεγονός ότι οι υδρογονάνθρακες είναι ευρύτατα διαδεδομένοι στις ημέρες μας, 

καθίσταται απαραίτητος ο ορισμός τους. Σύμφωνα, λοιπόν, με το Ν.2289/95, ο όρος 

υδρογονάνθρακες περιλαμβάνει κάθε είδους πετρελαιοειδή σε στερεά, υγρή ή αέρια 

κατάσταση και συγκεκριμένα το ορυκτό αργό πετρέλαιο ή φυσική βενζίνη, τα φυσικά 

υδρογονανθρακούχα αέρια, καθώς και κάθε είδους ορυκτά ή ουσίες που εξορύσσονται 

μαζί τους. Επιπλέον, εκτός από τον ορισμό των υδρογονανθράκων, η ανωτέρω 

νομοθετική διάταξη ενσωμάτωσε την κοινοτική οδηγία 99/22/ΕΚ και αναμόρφωσε το 

αδειοδοτικό καθεστώς για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των 

υδρογονανθράκων (Β. Αθανασοπούλου και συν, 2015). 

Στη συνέχεια, η οριοθέτηση της ελληνικής ΑΟΖ, δια μέσω διμερών συμφωνιών, 

επέλυσε μέρος του προβλήματος της εκμετάλλευσης του υποθαλάσσιου πλούτου της 

χώρας (Θ. Καριώτης, 2016). Έπειτα, το 2007, με σχετική τροπολογία του Ν.3587/2007, 
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το Ελληνικό Δημόσιο ανακάλεσε όλες τις παραχωρήσεις στις ΔΕΠ/ΔΕΠ-ΕΚΥ/ΕΛΠΕ, 

πλην εκείνων στις οποίες η ΕΛΠΕ ΑΕ συμμετέχει στην ευρύτερη περιοχή του Πρίνου. 

Επιπλέον, με την ψήφιση του Ν.4001/11, πραγματοποιήθηκε ο εκσυγχρονισμός του 

νομικού πλαισίου και συστάθηκε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία 

Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), η οποία κλήθηκε να διαχειρισθεί με ευελιξία και διαφάνεια 

τα θέματα περί υδρογονανθράκων.  

Σήμερα, η Ελλάδα δεσμεύεται από όλα τα διεθνή πρωτόκολλα, συμβάσεις και τη 

νομοθεσία της ΕΕ, βοηθώντας ενεργά στις βέλτιστες πρακτικές της εκμετάλλευσης των 

υδρογονανθράκων. Πρόσφατα, μάλιστα, η Ελλάδα, με την ψήφιση του Ν.4409/2016, 

ενσωμάτωσε στο εθνικό της δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/30 ΕΚ και 

τροποποίησε το ΠΔ.148/2009, με σκοπό την ασφάλεια των υπεράκτιων 

δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου 

(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, 2016). Τέλος, η χώρα μας στρέφεται σε μια στρατηγική περιβαλλοντική 

εκτίμηση για κάθε περιοχή ενδιαφέροντος, όπου θα περιγράφει και θα αξιολογεί τις 

ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά την υλοποίηση έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Όλα τα ανωτέρω, καταστούν έκδηλη την 

προσπάθεια της Ελλάδας, από το 1995 έως σήμερα,  να εκμεταλλευτεί τους 

υδρογονάνθρακες που βρίσκονται στο υπέδαφός της (Γ. Μανιάτης, 2016). 

Έρευνες για την ύπαρξη υδρογονανθράκων 

Κατά καιρούς έχουν λάβει χώρα 175 ερευνητικές γεωτρήσεις στην Ελλάδα, 

ακολουθώντας πάντα τις συνεχείς και εξελισσόμενες μεθόδους έρευνας και 

εμπλουτίζοντας τις υπάρχουσες γνώσεις σχετικά με τη γεωλογική δομή. Οι πρώτες 

έρευνες  μέχρι το 1960, πραγματοποιήθηκαν με ρηχές γεωτρήσεις και επιφανειακές 

μετρήσεις. Οι περιοχές που εξετάστηκαν ήταν η Ζάκυνθος, το Κατάκολο, τα Λουτρά 

Κυλλήνης και η Ήπειρος και τα ευρήματα περιορίστηκαν σε απλές ενδείξεις 

πετρελαίου και αερίων υδρογονανθράκων. 
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Προχωρώντας στην δεκαετία 1960-1970,  παρατηρείται μια συστηματικότερη 

προσπάθεια από το Υπουργείο Βιομηχανίας με τη συνδρομή του Ινστιτούτου 

Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και σύμβουλο το Γαλλικό 

Ινστιτούτο Πετρελαίων (IFP), όπου πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες γεωλογικές 

έρευνες. Την ίδια περίοδο άλλες εταιρείες, όπως η BP,  η ESSO, η HUNT, η TEXACO, 

η CHEVRON, η ANSCHUTZ και η OCEANIC-COLORADO, πραγματοποίησαν 

περισσότερες από 40 γεωτρήσεις σε ξηρά και θάλασσα. Οι περισσότερες από τις 

γεωτρήσεις αυτές είχαν ενθαρρυντικές ενδείξεις για την ύπαρξη υδρογονανθράκων. Το 

σημαντικότερο  αποτέλεσμα, όμως, ήταν ο εντοπισμός των κοιτασμάτων Πρίνου και 

Νότιας Καβάλας στο Θρακικό πέλαγος (Τσάλτας και Αναγνώστου, 2014). 

Ακολούθησε η περίοδος 1975-1998, με την ίδρυση του πρώτου φορέα διαχείρισης των 

δικαιωμάτων του ελληνικού δημοσίου στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων, με την επωνυμία ΔΕΠ Α.Ε., και στη συνέχεια ακολούθησε η ίδρυση 

της θυγατρικής ΔΕΠ-ΕΚΥ. Το ελληνικό δημόσιο παραχώρησε στους εν λόγω φορείς 24 

ερευνητικές άδειες, σε ξηρά και θάλασσα, χωρίς διαγωνισμό. Στη συνέχεια, 

εκτελέστηκαν 73.000 χιλιόμετρα σεισμικών 2D και 2.500 τ.χλμ. σεισμικών 3D, καθώς 

και 73 ερευνητικές γεωτρήσεις βασισμένες στις σεισμικές έρευνες και ανακαλύφθηκαν 

τρία μικρά κοιτάσματα πετρελαίου στη θαλάσσια περιοχή του Δυτικού Κατάκολου, 

ασφάλτου στην Ζάκυνθο και φυσικού αερίου στην περιοχή Επανομής στην Χαλκιδική 

(Ν.Λαλεχός,1992). Ακολούθησε ο 1ος γύρος διεθνών παραχωρήσεων, το 1995, με 

εκχώρηση τεσσάρων περιοχών:  

1. Η TRITON διερεύνησε την Αιτωλοακαρνανία και τον Πατραϊκό κόλπο. Όμως, 

η εταιρεία εγκατέλειψε την παραχώρηση πληρώνοντας τις σχετικές ρήτρες στο 

δημόσιο. Έτσι στον Πατραϊκό κόλπο δεν εκτελέστηκε η προγραμματισμένη 

γεώτρηση λόγω αποχώρησης της εταιρείας Triton. 

2. Η ENTERPRISE OIL ερεύνησε την Ήπειρο και την ΒΔ Πελοπόννησο και 

εντόπισε ενδείξεις υδρογονανθράκων αλλά χωρίς αξιόλογα αποτελέσματα (Φ. 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=766&language=el-GR#map2
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=766&language=el-GR#map2
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=767&language=el-GR
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Μαρνέλλης, 2011). Εντούτοις, η γεώτρηση (4.000 μ.) στα Ιωάννινα 

εγκαταλείφθηκε ημιτελής για τεχνικούς λόγους.  

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται φανερό ότι παρόλο που επενδύθηκαν συνολικά 85 

εκατ. ευρώ σε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις, οι έρευνες αυτές δεν απέδωσαν. 

Επιπρόσθετα, οι γεωτρήσεις αυτές, δεν έφθασαν το βάθος όπου προέβλεπαν οι αρχικές 

συμφωνίες. Από τότε μέχρι και πρόσφατα υπήρξε αδράνεια και στασιμότητα, λόγω 

κυρίως της διάλυσης της κρατικής ΔΕΠ-ΕΚΥ, αλλά και της έλλειψης πολιτικής 

βούλησης για συνέχιση των δραστηριοτήτων (Κ. Νικολάου, 2012). Εξαίρεση στην 

αδράνεια αποτελούν οι ερευνητικές και παραγωγικές δραστηριότητες στην περιοχή του 

Πρίνου στο Θρακικό πέλαγος (Τσάλτας και Αναγνώστου, 2014). Από τις μέχρι σήμερα 

έρευνες εντοπίσθηκαν τα εξής: 

Κοιτάσματα στην περιοχή του Πρίνου στο Θρακικό Πέλαγος  

1 Κοιτάσματα Πετρελαίου Πρίνος 116 εκατ. βαρέλια 

2 Κοιτάσματα Φυσικού Αερίου 855 εκατ.κυβ.μέτρα 

3 Κοίτασμα Βόριου Πρίνου 3,5 εκατ. βαρέλια 

4 Κοίτασμα Έψιλον 350.000 βαρέλια. 

 

Τα τελευταία χρόνια, και πιο συγκεκριμένα από το 2013, εκτελούνται μετά από 

διαγωνισμό 12.500χλμ σεισμικά μη αποκλειστικής χρήσης από την Νορβηγική εταιρεία 

PGS. Στη συνέχεια, την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός με τη διαδικασία 

ανοικτής πρόσκλησης (opendoor) για τρεις περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, στη Δυτική 

Ελλάδα. (Μάιος 2014) υπογράφηκαν συμβάσεις μίσθωσης με την Energean Oil & Gas 

για τις περιοχές του Κατάκολου και των Ιωαννίνων και για τον Δυτικό Πατραϊκό 

Κόλπο με την Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ (Κων/νος Νικολάου, 2016). 

Η πλειοψηφία των γεωτρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, είχαν 

τοποθετηθεί  εκτός στόχων ή ήταν ρηχές ή τεχνικά άστοχες. Οι μέχρι σήμερα έρευνες 

χαρακτηρίζονται από αποσπασματικότητα, με μεγάλα διαστήματα αδράνειας. Ενώ, στις 
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εποχές όπου εντατικοποιήθηκαν οι έρευνες, υπήρξαν επιτυχίες. Οι κατά καιρούς 

εκφραζόμενες απόψεις ότι, σε περιοχές της Ελλάδας, όπως στη νότια από την Κρήτη 

θαλάσσια περιοχή ή στο Ιόνιο πέλαγος ή αλλού, έχουν εντοπισθεί μεγάλα κοιτάσματα 

υδρογονανθράκων, δεν έχουν ακόμα πιστοποιηθεί (Κ. Νικολάου, 2012). 

Εκτιμήσεις και αξία των υδρογονανθράκων 
 

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές εκτιμήσεις για τον ενεργειακό 

πλούτο της Ελλάδας και για το πόσα χρήματα μπορεί να συνεισφέρει στο Ελληνικό 

ΑΕΠ. Όλα αυτά με την προϋπόθεση πως όντως υπάρχουν αυτά τα κοιτάσματα σε 

αντίστοιχες ποσότητες και μπορούν να είναι εκμεταλλεύσιμα (Γ. Μανιάτης, 2016).  

Μια από τις πιο σοβαρές προσεγγίσεις που έγιναν για τα κοιτάσματα της Ελλάδας, ήταν 

η Έκθεση της γερμανικής τράπεζας Deutsche Bank. Αναλυτικότερα, η Deutsche Bank, 

κατόπιν μελέτης στα υποθαλάσσια κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Κρήτη, κατέληξε 

στο ποσό των 427 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το καθαρό όφελος για το ελληνικό 

δημόσιο ανέρχεται στα 214 δισ. δολάρια, ποσό που ουσιαστικά ξεπερνάει το 107% του 

ελληνικού ΑΕΠ.  

Ως εκ τούτου, η Ελλάδα αναμένεται να αναδειχθεί ως η 15η μεγαλύτερη κάτοχος 

κοιτασμάτων φυσικού αέριου στον κόσμο. Οι εμπειρογνώμονες γεωλόγοι που 

πραγματοποίησαν την έρευνα αναφέρουν την ύπαρξη σημαντικών αποθεμάτων 

πετρελαίου στην Ελλάδα, επιπροσθέτως αυτών του φυσικού αερίου. Οι υπολογισμοί 

της Τράπεζας αφορούν μόνο τα υποθαλάσσια κοιτάσματα της Κρήτης και όχι και αυτά 

του Ιονίου ή και του Αιγαίου (Σόλων Κασίνης, 2012). 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονισθεί το γεγονός των αυξημένων αναγκών, ήτοι 95 

δισεκατομμύρια βαρέλια, παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας για το 2014. Η αυξημένη 

παγκόσμια ζήτηση, από τη μια πλευρά και η κατοχή υδρογονανθράκων της Ελλάδας 

http://www.fortunegreece.com/article/deutsche-bank-se-richa-nera-ta-kerdi-tis-trapezas/
http://ww.fortunegreece.com/article/i-petrelaikes-pigan-gia-na-minoun-sto-delta-tis-nigirias/
http://www.fortunegreece.com/article/katatethike-i-perivallontiki-meleti-gia-ton-tap/
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από την άλλη, καθιστούν τη χώρα ανταγωνιστική στις διεθνής αγορές. Με αυτό τον 

τρόπο και σύμφωνα πάντα με το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, η Ελλάδα 

αποκτά ένα ισχυρό προβάδισμά, ενώ διεκδικεί μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς 

(Κων/νος Νικολάου, 2016). 

Οφέλη από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων 
 

Είναι αλήθεια ότι τα προσδοκώμενα οφέλη από την εκμετάλλευση των 

υδρογονανθράκων έχουν πολλές και διαφορετικές διαστάσεις. Αρχικά, τα άμεσα κέρδη 

του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία παράγονται από τις παραγωγικές 

δραστηριότητες μπορούν να φτάσουν αρκετά δισεκατομμύρια ετησίως. Συνεπώς, τα 

αυξημένα έσοδα του προϋπολογισμού θα οδηγήσουν σε μεγάλες επενδύσεις στην 

ανάπτυξη, στην παιδεία, την υγεία και γενικά σε ένα κοινωνικό σύστημα πρόνοιας, το 

οποίο θα έχει άμεση επίπτωση στη ζωή των ελλήνων πολιτών. 

Ταυτόχρονα, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων στη χώρα θα αποφέρει 

μια εισροή εσόδων στα ταμεία, δημιουργώντας ένα καλό αποθεματικό κεφάλαιο, αλλά 

και μια χρηματική ροή στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία  αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ρευστότητας. Επιπρόσθετα, θα ενισχυθεί η ασφάλεια της Ελλάδας από 

εξωτερικές απειλές, με την ύπαρξη εμπορικών δομών και συμφερόντων ξένων 

δυνάμεων.  

Στις ημέρες μας, οι εισαγόμενες πηγές ενέργειας είναι ιδιαίτερα δαπανηρές, έτσι η 

εγχώρια παραγωγή υδρογονανθράκων θα συμβάλει ενεργά στη ασφάλεια του 

εφοδιασμού της χώρας, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει τις τιμές του πετρελαίου και του 

φυσικού αερίου για τους τελικούς χρήστες. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί η 

ανταγωνιστικότητα τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. 

Από τη μία η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη, με ποσοστό ανεργίας 

23%, κατόπιν μετρήσεων της Eurostat τον Οκτώβριο του 2016, και από την άλλη η 
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αναζήτηση, η έρευνα και η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, η διάρκεια των 

οποίων είναι τουλάχιστον δεκαετής, θα δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας. Άμεσα, 

είτε στις ανάδοχες ή στις θυγατρικές εταιρείες που θα προκύψουν είτε έμμεσα με τη 

μεγαλύτερη εμπλοκή ντόπιων επιχειρήσεων στην παροχή υλικών και υπηρεσιών προς 

τις εταιρείες. Καθώς επίσης, μεγαλύτερη εμπλοκή θα υπάρξει και για τις 

υποστηρικτικές επιχειρήσεις, όπως σίτισης, ναυτιλίας, ξενοδοχειακές κτλ.  

Τέλος, θα υπάρξει ανάπτυξη της τοπικής γνώσης σε θέματα υδρογονανθράκων 

(τεχνικής, οικονομικής, λογιστικής, νομικής φύσεως), ανάπτυξη εγχώριας βιομηχανίας 

και τεχνολογίας πετρελαίου και αερίου και δημιουργία θέσεων εργασίας. Επιπλέον, θα 

υπάρξει μείωση του κόστους εισαγωγής ενεργειακών προϊόντων και παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της χρήσης των εγχώριων κοιτασμάτων, πχ. φυσικού 

αερίου (Γ. Μανιάτης, 2016). 

Το παράδειγμα της Κύπρου 
 

Κλείνοντας θα γίνει αναφορά στις πρακτικές που εφαρμόστηκαν για την έρευνα και 

εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην Κύπρο. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο των 

υδρογονανθράκων που διέπει την Κύπρο, οι άδειες έρευνας και εκμετάλλευσης, όπως 

καθορίζει ο περί υδρογονανθράκων νόμος, έχουν ως εξής: 

1. Περιλαμβάνει δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, καθώς και 

ερευνητικές γεωτρήσεις. 

2. Χορηγείται η ερευνητική άδεια σε πετρελαϊκές εταιρείες για διάρκεια τριών 

ετών, με δυνατότητα ανανέωσης από δύο έτη κάθε φορά. 

3. Σε κάθε ανανέωση, 25% της αδειοδοτούμενης περιοχής αποδεσμεύεται. 

4. Άδεια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων παραχωρείται σε πετρελαϊκές 

εταιρείες για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε έτη. 

5. Υπάρχει δυνατότητα μιας ανανέωσης, διάρκειας 10 ετών. 
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Το 2007, η Κύπρος ξεκίνησε τις αδειοδοτήσεις για την έρευνα των υδρογονανθράκων 

σε τεμάχια συνολικής έκτασης 46.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με τις εξής 

ιδιαιτερότητες: 

1. Κατόπιν σχετικής διαδικασίας αδειοδότησης, παραχωρήθηκε ένα ερευνητικό 

τεμάχιο στην εταιρεία Noble Energy International Ltd για εκτέλεση 

ερευνητικών εργασιών με σκοπό τον εντοπισμό κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων. 

2. Η εν λόγω παραχώρηση δεν ήταν τυχαία διότι η ανάδοχος εταιρεία είναι 

αμερικανικών συμφερόντων και διαθέτει μεγάλη πείρα στην έρευνα και 

παραγωγή στο θαλάσσιο χώρο.  

3. Η εταιρεία ορίζεται ως ανάδοχος ή εργολάβος και αναλαμβάνει καθ’ ολοκληρία 

τα έξοδα του κόστους παραγωγής και εξόρυξης. 

4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην άδεια έρευνας και 

εκμετάλλευσης αναφέρονται ρητά σε συμφωνία αναλογικού καταμερισμού 

παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα καθορίζεται η συμμετοχή του κράτους στα 

έσοδα από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων που υφίστανται εντός της 

ΑΟΖ της χώρας. 

5. Το κράτος εισπράττει ποσοστά από τις πωλήσεις, ενώ παράλληλα έχει τη 

δυνατότητα να εισπράττει τέλη επιφάνειας έρευνας και μπόνους παραγωγής. 

6. Η Κύπρος δημιούργησε και μια ζώνη ασφαλείας εύρους 500 μέτρων 

περιμετρικά των εργασιών για την περαιτέρω προστασία της έρευνας.  

7. Στη δεύτερη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών έρευνας 

και εκμετάλλευσης, εισήγαγε ένα συντελεστή, τον «R-Factor», που προκύπτει 

από την αναλογία εσόδων και εξόδων της εταιρείας (Θ. Καρυωτής, 2016). 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η μέθοδος με τη συμφωνία του 

αναλογικού καταμερισμού είναι ότι: 
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1. Παρέχει την ευκαιρία, μετά την αξιολόγηση των οικονομικοτεχνικών 

δεδομένων του κάθε υποψηφίου επενδυτή, να γίνεται διαπραγμάτευση και να 

ενσωματώνονται τυπικοί όροι και κριτήρια ανά περίπτωση, με αποτέλεσμα να 

εφαρμόζονται οι διάφορες πολιτικές του κράτους.  

2. Το κράτος παραμένει νόμιμος ιδιοκτήτης του κοιτάσματος και διατηρεί το 

δικαίωμα, αντί μέρους των εσόδων, να παραλαμβάνει μέρος των παραγόμενων 

υδρογονανθράκων με αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης από την 

εισαγωγική εταιρεία. 

Η παραπάνω διευθέτηση βοήθησε στο να πραγματοποιηθεί με επιτυχία και ο τρίτος 

γύρος αδειοδοτήσεων και εκμετάλλευσης, όπου υπεγράφη συμβόλαιο μεταξύ της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και της κοινοπραξίας ExxonMobil - Qatar Petroleum, οι χώρες 

από τις οποίες προέρχονται οι δύο πετρελαϊκοί κολοσσοί – ΗΠΑ και Κατάρ 

(Α.Ελλις,2017). 
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ΕΔΠΠ Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος 

ΕΛΠΕ Ελληνικά Πετρέλαια 

Υ/Α Υδρογονάνθρακες 

ΔΕΠ Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου Α.Ε.  

ΕΛ.Δ.Α Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπρόπυργου Α.Ε.  

ΙΓΜΕ Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών  

IFP/ΓΙΠ Γαλλικό Ινστιτούτο Πετρελαίων  
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