Έρευνα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Η έρευνα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά
χρόνια. Διάφορες γεωτρήσεις που έχουν γίνει κατά διαστήματα έδειξαν σε ποιες περιοχές
περίπου μπορεί να υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αεριού , χωρίς αυτό να
είναι απολύτως βέβαιο. Επιπροσθέτως κανείς δεν γνωρίζει εάν αυτά τα κοιτάσματα είναι
εκμεταλλεύσιμα ή όχι.
Η πολιτεία μετά από πολλά χρόνια αποφάσισε να προκηρύξει διαγωνισμό για έρευνα
πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ορισμένες περιοχές.
Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών θα διαρκέσουν αρκετό χρονικό διάστημα και το
κόστος θα είναι ανάλογο! Κατά τον εντοπισμό των περιοχών που ενδέχεται να υπάρχει
πετρέλαιο ή φυσικό αέριο,πιθανόν να προκύψουν αμφισβητούμενα πορίσματα και
χαρτογραφήσεις του κοιτάσματος, πράγμα που συνεπάγεται χάσιμο χρόνου και κατά
επέκταση περαιτέρω επανορθωτικές εκτιμήσεις και μελέτες.
Η SubSystem Μ.Ε.Π.Ε με την πρωτοποριακή και καινοτόμο μέθοδο της εφεύρεσής
της ,με αριθ. αίτησης 20110100536 που έχει καταθέσει στον Ο.Β.Ι. , με δικούς της
πόρους πραγματοποίησε έρευνες από το 2007 πανελλαδικά και έχει εντοπίσει και
αποτυπώσει διάφορα σημεία στην ξηρά και στην θάλασσα όπου υπάρχει πετρέλαιο και
φυσικό αέριο σε ανάλογα μικρά και μεγάλα βάθη . Η μακρόχρονη έρευνά της έχει εντοπίσει
σημαντικά κοιτάσματα προς εκμετάλλευση . Γνωρίζει επίσης σε ποιο βάθος βρίσκεται, πόσο
χώρο καταλαμβάνει το κοίτασμα και μπορεί να δείξει ακριβώς το πλάτος και το μήκος
αυτού.
Παράδειγμα :
Περιοχή έρευνας από το Αντίρριο έως την Άρτα, και από τον Αστακό έως τα Αθαμάνια, η
SubSystem Μ.Ε.Π.Ε κατόρθωσε να ερευνήσει και εντοπίσει ακριβώς υπάρχον κοίτασμα
πετρελαίου στον μοναδικό χρόνο 5 έως 10 εργασίμων ημερών. Είμαστε σε θέση να
υποδείξουμε στο συγκεκριμένο γεωγραφικό περίγραμμα να εκτελεστούν εργασίες
γεώτρησης σε χερσαίο χώρο και το ακριβές σημείο της ανόρυξης του κοιτάσματος
πετρελαίου. Στοιχεία της ανωτέρω έρευνας ευρίσκονται χαρτογραφημένα στην εταιρεία
μας.
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Επιπλέον η εταιρεία μας δεν περιορίστηκε μόνο στην ανωτέρω συγκεκριμένη έρευνα αλλά
και σε άλλες περιοχές του Ελλαδικού χώρου με τα ίδια αποτελέσματα. Είμαστε στην
διάθεση οποιουδήποτε Δημόσιου ή Ιδιωτικού Φορέα για να παρουσιάσουμε τα
αποτελέσματα των ερευνών μας τόσο σε χερσαίο χώρο όσο και σε θαλάσσιο ( π.χ. Κρήτη ).

Τα πλεονεκτήματα της SubSystem Μ.Ε.Π.Ε στην έρευνα για
Πετρέλαιο ή φυσικό αέριο είναι τα εξής:
1) Ένα κοίτασμα πετρελαίου ή φυσικού αέριου μπορούμε να το εντοπίσουμε από
50.000 έως 100.000 μέτρα μακριά με απόλυτη ακρίβεια .

2) Με την καινοτόμο μέθοδο της εφεύρεσής μας μπορούμε να γνωρίζουμε άμεσα σε
σύντομο χρονικό διάστημα λίγων ημερών το ακριβές σημείο ανόρυξης του
κοιτάσματος.

3) Με την γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδο της SubSystem γνωρίζουμε το χώρο
που καταλαμβάνει το κοίτασμα και γνωρίζουμε το εμβαδόν ακριβώς άμεσα.

4) Έχουμε την δυνατότητα να ερευνήσουμε και να εντοπίσουμε εάν ένα κοίτασμα
πετρελαίου συνδέεται με ένα άλλο κοίτασμα και σε ποιο σημείο ακριβώς καθώς
και την υψομετρική διαφορά του ενός κοιτάσματος σε σχέση με ένα άλλο κοίτασμα.
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