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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων 

για την παροχέτευση υδρογονανθράκων από την Ανατολική Μεσόγειο προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, και κυρίως τον πυρήνα της, εξετάζοντας το θέμα από την τεχνική, 

την οικονομική και τη γεωστρατηγική του σκοπιά. Η έρευνα έγινε σε άμεση σχέση με 

την Ελλάδα και την Κύπρο, ήτοι τον Ελληνισμό -με συνοπτικές βέβαια αναφορές και σε 

άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, όπου κρίθηκε αναγκαίο- δίνοντας επίσης 

ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας.  

Στο πρώτο μέρος της εργασίας εξετάζεται υπό το πρίσμα του ευρωπαϊκού πλαισίου 

ενέργειας, το περιβάλλον και η κατάσταση της Ανατολικής Μεσογείου. Εν συνεχεία, 

εξετάζεται ο ρόλος του λεγόμενου ελληνισμού στην περιοχή, και τα όποια προβλήματα 

- συμφωνίες υπάρχουν μεταξύ των κρατών της περιοχής καθώς και οι περιορισμοί. Στο 

δεύτερο μέρος της εργασίας εξετάζονται ο επικρατέστερες λύσεις για την παροχέτευση 

Υ/Α της Ανατολικής Μεσογείου προς τις υπάρχουσες αγορές, με επίκεντρο την αγορά 

της Ε.Ε. Προτείνεται η βέλτιστη λύση αξιοποίησης και μεταφοράς των Υ/Α της 

Ανατολικής Μεσογείου προς την Ε.Ε και αναφέρονται τα οφέλη της προτεινόμενης 

λύσης στον Ελληνισμό. Τέλος, σε όλο το φάσμα της εργασίας εξετάζονται ειδικότερα 

ζητήματα που άπτονται του επαγγέλματος ενός μηχανικού, όπως επίσης και η 

συμβατότητα των περιορισμών με το Ενωσιακό Δίκαιο.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
1
 

 

 Για την ενέργεια μπορεί να ειπωθεί ότι αποτελεί τόσον για την παγκόσμια οικονομία 

όσον και για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, όχι απλώς τον σημαντικότερο 

παράγοντα, αλλά εκείνον τον παράγοντα, χωρίς τον οποίο δεν μπορεί καν να υπάρξει 

οικονομία και ζωή, όπως την νοούμε σήμερα. Αυτό γίνεται πέρα για πέρα φανερό, αν 

προσπαθήσουμε να φανταστούμε τον κόσμο σήμερα χωρίς ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς 

θερμότητα και χωρίς μέσα μεταφοράς. Η βιομηχανική επανάσταση και ο σύγχρονος 

τεχνικός πολιτισμός στηρίζονται στην ενέργεια. Η ενέργεια αποτελεί επομένως το 

οξυγόνο της οικονομίας και του σύγχρονου τεχνικού πολιτισμού. 

 Οι πηγές ενέργειας ή πρώτες ύλες για την παραγωγή ενέργειας ή ενεργειακές πρώτες 

ύλες διακρίνονται σε μη ανανεώσιμες και ανανεώσιμες. Στην πρώτη κατηγορία 

υπάγονται αφ’ ενός τα ορυκτά καύσιμα, ήτοι η ξυλεία, ο άνθρακας, το αργό πετρέλαιο 

και το φυσικό αέριο, αφ’ ετέρου το ουράνιο και άλλα ραδιενεργά υλικά από την 

διάσπαση των οποίων παράγεται πυρηνική ενέργεια. Στην δεύτερη κατηγορία υπάγονται 

το νερό, ο αέρας, το ηλιακό φως, η γεωθερμία και τα βιοκαύσιμα. 

 Όλες οι πηγές ενέργειας καλούνται και φυσικοί πόροι., εξ’ αυτών δε οι μη 

ανανεώσιμες πηγές καλύπτουν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας 

καταναλώσεως (ακόμη και μέχρι το 2030 προβλέπεται να καλύπτουν το 81% περίπου 

αυτής). 

 Από πλευράς Ευρωπαϊκού Δικαίου της Ενέργειας ορίσθηκε προσφάτως δια του 

Κανονισμού 256/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26.02.2014 ότι οι πηγές ενέργειας διακρίνονται σε 

1) πρωτογενείς πηγές ενέργειας, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άνθρακας, 

2) πηγές ενέργειας από μετατροπή, όπως ηλεκτρική ενέργεια, 

3) πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπου συμπεριλαμβάνονται η υδροηλεκτρική, η 

βιομάζα, το βιοαέριο, η αιολική, η ηλιακή, η παλιρροιακή και η γεωθερμική ενέργεια, 

και 

4) ενεργειακά προϊόντα, όπως προϊόντα διύλισης πετρελαίου και βιοκαύσιμα. 
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 Βλ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενέργειας, Δίκαιο 

Συνθηκών, Ασφάλεια Εφοδιασμού, Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας, Διεθνείς Συμβάσεις της Ελλάδος -  
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 Ιστορικά προκύπτει η μεγάλη στρατηγική σημασία του τομέα της ενέργειας για όλα 

τα κράτη και επομένως η στενή της σχέση τόσο με την εξωτερική πολιτική όσο και με 

την ανταγωνιστικότητα των εθνικών οικονομιών. 

 Οι μέχρι σήμερα ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες και η ευρωπαϊκή νομοθεσία 

προστασίας περιβάλλοντος, η οποία σχετίζεται με την ενέργεια υιοθετούν, μεταξύ των 

άλλων, μέτρα για την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και μέτρα 

εξοικονομήσεως ενέργειας,  ώστε να εξυπηρετούνται δύο στόχοι: 

 αυτός της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και  

 αυτός της προστασίας του περιβάλλοντος. 

 Οι στόχοι λοιπόν της πολιτικής της ενέργειας σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο μπορεί να αναλυθούν ως εξής: 

I. Εξασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού της Χώρας, με την βοήθεια και της 

εξωτερικής πολιτικής 

II. Οργάνωση της εσωτερικής αγοράς υπό συνθήκες ανταγωνισμού 

III. Προστασία περιβάλλοντος 

IV. Διαλειτουργικότητα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας (συνθήκη της 

Λισσαβώνας – άρθρο 194 ΣυνθΛΕΕ) 

V. Ασφάλεια από τεχνικής πλευράς (ασφάλεια εγκαταστάσεων εξορύξεως ή 

παραγωγής, ασφάλεια δικτύων μεταφοράς και διανομής) 

Έτσι μπορούμε να ομιλούμε και περί «μαγικού πενταγώνου». 

 Η παγκόσμια διάσταση των προβλημάτων του κλάδου της ενέργειας είναι προφανής. 

Εκ της φύσεως των πραγμάτων λοιπόν, οι πρώτοι νομικοί κανόνες απαντώνται σε 

επίπεδο Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, σε δεύτερο επίπεδο, οι κανόνες που διέπουν 

τον κλάδο της ενέργειας απαντώνται στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σε τρίτο 

επίπεδο στο Εθνικό Δίκαιο. Οι κανόνες αυτοί αλληλοσυμπληρώνονται, επιφυλάσσουν 

δε σημαντικό ρόλο τόσο στα κράτη και τους κρατικούς οργανισμούς, όσο και στον 

ιδιωτικό τομέα και στους καταναλωτές. 

Ειδικότερα:
2
 

 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενέργειας 

 Το Δίκαιο των Συνθηκών (το πρωτογενές δίκαιο της ενέργειας) 

Συνθήκη της Λισσαβώνας 

 Το παράγωγο δίκαιο της ενέργειας 

 Ασφάλεια εφοδιασμού (πετρέλαιο – Οδηγία 2009/119 του Συμβουλίου, 

φυσικό αέριο – Κανονισμός (ΕΕ) 994/2010, ηλεκτρική ενέργεια – 

Οδηγία 90/547/ΕΟΚ – Οδηγία 2005/89/ΕΚ, νομοθεσία ασφάλειας 

εφοδιασμού – Κανονισμός 256/2014 – Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 

1113/2014 της Επιτροπής) 

 Διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας 

Κανονισμός (ΕΕ)347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

                                                           
2
 Βλ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενέργειας, Δίκαιο 

Συνθηκών, Ασφάλεια Εφοδιασμού, Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας, Διεθνείς Συμβάσεις της Ελλάδος -  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ Ε.Ε. 
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Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 1391/2013 της Επιτροπής 

 Προστασία του περιβάλλοντος 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  

Το Διεθνές Περιβάλλον 

 

I. Κατάσταση Υ/Α στην Ευρώπη 

 Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε το πλαίσιο στο οποίο κινείται η παραγωγή και 

κατανάλωση της Ε.Ε. στον τομέα της ενέργειας όσον αφορά τους Υ/Α. 

 

Α) Παραγωγή αργού πετρελαίου από τα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας 

 

http://ibiblio.org/tcrp/sidebars/extraction.html 

 Το γενικός συμπέρασμα όπως παρατηρούμε είναι ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου 

από τα κοιτάσματα του Η.Β. και της Νορβηγίας βρίσκεται σε πτωτική τάση και θα 

συνεχίσει μέχρι και το 2020.
3
 

 

B) Παραγωγή Φ/Α κύριων κρατών στην Ε.Ε. 

                                                           
3
 http://ibiblio.org/tcrp/sidebars/extraction.html 

http://ibiblio.org/tcrp/sidebars/extraction.html
http://ibiblio.org/tcrp/sidebars/extraction.html


5 
 

 

http://www.321energy.com/editorials/mearns/mearns121307.html 

Επίσης διακρίνεται μία πτωτική τάση και στον τομέα της παραγωγής του Φ/Α. 

 

Γ) Προβλέψεις αναγκών και κατανάλωσης μέχρι το 2020. 

 

http://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/Shrinking-Norwegian-Natural-Gas-Production-Puts-Europe-In-

Dire-Situation.html 

Από τις τιμές του πίνακα, εντοπίζουμε ένα  έλλειμμα της τάξεως των 400 δις. 

 

 

 

Δ) Προβλέψεις παραγωγής και εισαγωγών Φ/Α για την Ε.Ε. 

http://www.321energy.com/editorials/mearns/mearns121307.html
http://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/Shrinking-Norwegian-Natural-Gas-Production-Puts-Europe-In-Dire-Situation.html
http://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/Shrinking-Norwegian-Natural-Gas-Production-Puts-Europe-In-Dire-Situation.html
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http://www.321energy.com/editorials/mearns/mearns121307.html 

 Παρατηρούμε ότι το 2020 οι εισαγωγές Φ/Α για την Ε.Ε. θα φτάσουν τα 442 δις 

m
3
/έτος. Ήδη τα 240 δις m

3
/έτος τα καλύπτει η Ευρώπη από Ρωσία (περίπου 160 δις 

m
3
/έτος) και από Βόρεια Αφρική (περίπου 90 δις m

3
/έτος). Επομένως διακρίνουμε νέο 

έλλειμμα 200 δις. 

 

II. Κατάσταση Υ/Α στη Ρωσία
4
 

 

http://www.cedigaz.org/products/Cedigaz%20Insights/russian-gas-market-entering-new-era.aspx 

 Η ετήσια παραγωγή Φ/Α της Ρωσίας είναι περίπου 600 δις m
3
/έτος (579,4 δις 

m
3
/έτος)

5
. Παρατηρούμε όμως ότι 400 δις περίπου αντιστοιχούν στην εσωτερική της 

κατανάλωση (390,9 δις m
3
/έτος)

6
. Από τα 200 δις που απομένουν, τα 150 - 160 δις 

                                                           
4
 http://www.cedigaz.org/products/Cedigaz%20Insights/russian-gas-market-entering-new-era.aspx 

 
5
 BP Statistical Review  of World Energy  June 2017 

6
 BP Statistical Review  of World Energy  June 2017 

http://www.321energy.com/editorials/mearns/mearns121307.html
http://www.cedigaz.org/products/Cedigaz%20Insights/russian-gas-market-entering-new-era.aspx
http://www.cedigaz.org/products/Cedigaz%20Insights/russian-gas-market-entering-new-era.aspx
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περίπου διοχετεύονται προς την Ε.Ε. και τα υπόλοιπα 40 δις προς την αγορά της Κίνας 

με καινούριες συμβάσεις
7
. Επίσης σύμφωνα με μελέτες της Gazprom αναμένεται στο 

μέλλον πτώση της παραγωγής Φ/Α από τα κοιτάσματα της χώρας. Τα αποθέματα της 

Ρωσίας υπολογίζονται σε 47 τρις εκ. m
3
, από τα οποία τα 2/3 απαιτούνται για την 

ικανοποίηση των εσωτερικών αναγκών της χώρας. Η πραγματικότητα που 

δημιουργείται λοιπόν, επιτρέπει τη Ρωσία να εξάγει περίπου μόνο 15 τρις εκ. m
3
 Φ/Α. 

Συνυπολογίζοντας πως από τις εξαγώγιμες ποσότητες τα 3 τρις εκ. περίπου θα 

διοχετεύονται σε χώρες της Άπω Ανατολής (όπως Κίνα), τότε οι ποσότητες που 

απομένουν για τη Δύση – Ε.Ε. είναι της τάξεως των 12 τρις. Συμπεραίνουμε λοιπόν και 

με τα παραπάνω ότι η Ρωσία αν θελήσει να καλύψει το ετήσιο έλλειμμα της Ευρώπης 

των 200 δις, συν την ετήσια ποσότητα των 150 - 160 περίπου δις που προμηθεύει ήδη, 

τότε μέχρι τη δεκαετία 2050 - 2060 λογικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον κίνδυνο 

έλλειψης Φ/Α. Επομένως, θα σκεφτούν σοβαρά την επαφή με τις χώρες τις Ανατολικής 

Μεσογείου ώστε να κοντρολάρουν και τις τιμές Φ/Α στα ήδη νέα κι πιθανά ανερχόμενα 

κοιτάσματα της περιοχής. 

 

III. Κατάσταση Υ/Α στη Βόρεια Αφρική 

 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=710 

 Αξίζει να διερευνηθεί και η περίπτωση των χωρών της Βόρειας Αφρικής όπως η 

Αλγερία, η Αίγυπτος και η Λιβύη ως λύση για το έλλειμμα της Ε.Ε., όμως από τον 

παραπάνω χάρτη συμπεραίνουμε την αδυναμία των χωρών να ανταπεξέλθουν στη 

κάλυψη της απαιτούμενης ζήτησης μεμονωμένα. 

 

 

                                                           
7
 http://tvxs.gr/news/kosmos/ypegrafi-i-symfonia-rosias-kinas-gia-fysiko-aerio 

 

 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=710
http://tvxs.gr/news/kosmos/ypegrafi-i-symfonia-rosias-kinas-gia-fysiko-aerio
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IV. Διεθνή συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο 

 Όπως διαφαίνεται ο Αμερικανός Πρόεδρος - Αμερική είναι πιο κοντά στρατηγικά 

στην Ευρώπη παρά ο Πούτιν – Ρωσία με Ευρώπη, διότι τα συμφέροντα τα 

υπερατλαντικά συμπίπτουν πιο πολύ. 

 Με τη σειρά της η Ανατολική Μεσόγειος θα είναι «πόλος έλξης». Θα παίξουν οι 

Ευρωπαίοι λόγω του Ενεργειακού Χάρτη 2020-2050
8
 (το 2013 το Ευρωκοινοβούλιο 

ψήφισε τον οδικό χάρτη-αναφέρεται για πρώτη φορά και η Ανατολική Μεσόγειος) που 

ενεργοποιεί τα άρθρα 76 και 77 που μιλάνε για προώθηση των αυτόχθονων πηγών 

ενέργειας.
9
 

 Επίσης, διακρίνεται στροφή της Ευρώπης προς την πράσινη ενέργεια, και μια 

επιθυμία να την προωθήσει. 

 «Το Φυσικό Αέριο είναι αέριο μείγμα κορεσμένων υδρογονανθράκων με μικρο αριθμο 

ατόμων άνθρακα . Εξάγεται από υπόγειες κοιλότητες και εξαιτίας των ιδιοτήτων του 

θεωρείται οικολογικό καύσιμο»
10

. Το Φ/Α δεν έχει σε μεγάλο βαθμό απόβλητα ειδικά 

όταν είναι βιογενές, διότι πραγματικά το ποσοστό σε μεθάνιο=CH4 είναι τεράστιο. 

Αξίζει να τονίσουμε το γεγονός ότι στην ανατολική μεσόγειο το κοίτασμα Zohr 

αποτελείται από Φ/Α αέριο βιογενές.
11

 

 H Αμερική μέσω των εταιρειών της, επιθυμεί την προσφορά και πώληση στην 

Ευρώπη, συνεπώς εντοπίζουμε πάλι πεδίο κοινών συμφερόντων. 

Η Ε.Ε. είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής – εισαγώγεας
12

 

Ας μην ξεχνάμε πως το marketing αναφέρει: «ο καταναλωτής είναι ο Βασιλιάς». 

 Άρα η Ρωσία αναγκαστικά θα μπει μέσα στο πλαίσιο κ μάλιστα μπήκε στην Κύπρο 

με την Gazprom
13

, μπήκε με την Novatek και μάλιστα σε συνδυασμό με την Total 

(κοινοπραξία).
14  

 Ενδιαφέρον έχει επίσης ο όμοιος συνδυασμός ExxonMobil-Total-ΕΛΠΕ 

(κοινοπραξία). Τελικά η Ευρώπη βλέπουμε να ΄΄παίζει΄΄ και με τους δύο στη σκακιέρα 

των Υ/Α. Επομένως, μπορούμε να διακρίνουμε ότι η Αμερική, η Ρωσία και η Ε.Ε., που 

αποτελούν ως οντότητες από μόνες τους μεμονωμένα μεγάλους παίκτες, δημιουργούν 

τώρα ένα στρατηγικό μείγμα. 

                                                           
8
 https://europa.eu/european-union/topics/energy_el 

9
 Βλ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενέργειας, Δίκαιο 

Συνθηκών, Ασφάλεια Εφοδιασμού, Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας, Διεθνείς Συμβάσεις της Ελλάδος -  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ Ε.Ε. 
10

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%

CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF 
11

 http://www.lygeros.org/articles.php?n=21405&l=gr 
12

 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports/el 

13
 https://energypress.gr/news/gazprom-flert-me-kypro-kai-aoz 

14
https://gr.rbth.com/articles/2012/10/31/i_rosiki_novatek_epilextike_gia_tin_ereyna_ydatanthrakon_stin_

kypro_17875 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%B3%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://europa.eu/european-union/topics/energy_el
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.lygeros.org/articles.php?n=21405&l=gr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports/el
https://energypress.gr/news/gazprom-flert-me-kypro-kai-aoz
https://gr.rbth.com/articles/2012/10/31/i_rosiki_novatek_epilextike_gia_tin_ereyna_ydatanthrakon_stin_kypro_17875
https://gr.rbth.com/articles/2012/10/31/i_rosiki_novatek_epilextike_gia_tin_ereyna_ydatanthrakon_stin_kypro_17875
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 Τα συμφέροντα δεν συγκρούονται εδώ, απλώς αλληλοσυμπληρώνονται για να μην 

έχουμε αποκλειστικότητα πλέον στον τομέα. Παράδειγμα αποκλειστικότητας σε 

μικρότερη κλίμακα αποτελεί και η Ελλάδα με τα συμβόλαια αγοράς Φ/Α από Αλγερία, 

Αζερμπαϊτζάν, Ρωσία. 

 Το στρατηγικό μείγμα δύναται να δημιουργηθεί, με μία ποικιλία δράσεων που 

ερμηνεύεται και με τη Θεωρία Nash (ισορροπία Nash)
15 , δηλαδή έχουμε παίκτες που 

θα καταλήξουν σε μια ισορροπία – «modus vivendi» και η οποία είναι ωφέλιμη και για 

τους τρεις, δλδ:  

 Κοιτάν να μπουν γρήγορα στα θαλάσσια οικόπεδα (πρέπει), δεν μπορούν να 

μπουν μόνοι τους και αν αργήσουν θα είναι εκτός timing 

 Για να μπουν γρήγορα συνεργάζονται και συνεργάζονται σύμφωνα με το 

«θεώρημα των περιστεριών
16

», δηλαδή ανοίγουν λίγα οικόπεδα, το οποίο 

αποφέρει ως αποτέλεσμα να αναγκάζει τις εταιρίες σε κοινοπραξίες. 

 

Α) Αμερική – Ρωσία και η διάσταση αντιπαλότητας 

 Η Αμερική δεν έχει υπογράψει το Δίκαιο της Θάλασσας από το 1982, η λογική 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα κάνει προσάρτησή του διότι υπάρχει το παιχνίδι της 

Αρκτικής (8 χώρες διεκδικούν δικαιώματα)
17

. Για το ζήτημα της Αρκτικής ξεκίνησαν οι 

συνομιλίες  με την υφαλοκρηπίδα. Η πλευρά της  Ρωσίας τόνισε ότι ΄΄όλο ρωσικό΄΄ και 

τότε ξαφνικά μπήκε το παιχνίδι της ΑΟΖ – μέση γραμμή και άφησαν την 

υφαλοκρηπίδα. Αυτό το ζήτημα συνδέεται και με Ε.Ε. και ειδικότερα με Νορβηγία 

έμμεσα, Δανία, Γροιλανδία άμεσα. Ξανά λοιπόν διακρίνεται ως συνδετικό σημείο ο 

Χάρτης Ενέργειας 2020-2050. 

 Όλα τα νησιά μέσα στη Μεσόγειο ανήκουν στην Ε.Ε., γεγονός που αποδεικνύει πως 

δεν ασχολείται τυχαία η Ευρώπη με Κύπρο και Μάλτα, διότι δίνουν και μεγαλύτερη 

ΑΟΖ. Επίσης μαζί με τις ΑΟΖ από Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο έχουμε ως 

Ε.Ε. συνεκτικότητα. Η συνεκτικότητα αυτή προσφέρει το πλαίσιο κίνησης και ευελιξίας 

σε χώρους αποκλειστικά κρατών – μελών της Ε.Ε. με όλα τα οφέλη που δύναται να 

αξιοποιηθούν. Αυτό σχετίζεται άμεσα και με τις διελεύσεις είτε αγωγών είτε 

ηλεκτρικών καλωδίων. 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι, η Ελλάδα, αν κάνει ΑΟΖ θα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη 

ΑΟΖ των χωρών της Ευρώπης (πίσω από Γαλλία) και μαζί με Κύπρο (ο ελληνισμός) τη 

μεγαλύτερη της Ευρώπης. 

                                                           
15

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%80%CE

%AF%CE%B1_Nash 
16

https://www.ceid.upatras.gr/webpages/faculty/papaioan/dchmnt/2016-17/dm-lectures/Pigeonhole-

principle-from-chapter4-from-rosen-gr.pdf 

https://www.softlab.ntua.gr/~fotakis/discrete_math_2008_2009/data/10_Pigeonhole.pdf 

17
 http://mignatiou.com/2017/07/h-ameriki-to-dikeo-tis-thalassas-ke-i-elliniki-aoz-mia-terastia-

aftotravmatiki-pligi/ 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1_Nash
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1_Nash
https://www.ceid.upatras.gr/webpages/faculty/papaioan/dchmnt/2016-17/dm-lectures/Pigeonhole-principle-from-chapter4-from-rosen-gr.pdf
https://www.ceid.upatras.gr/webpages/faculty/papaioan/dchmnt/2016-17/dm-lectures/Pigeonhole-principle-from-chapter4-from-rosen-gr.pdf
https://www.softlab.ntua.gr/~fotakis/discrete_math_2008_2009/data/10_Pigeonhole.pdf
http://mignatiou.com/2017/07/h-ameriki-to-dikeo-tis-thalassas-ke-i-elliniki-aoz-mia-terastia-aftotravmatiki-pligi/
http://mignatiou.com/2017/07/h-ameriki-to-dikeo-tis-thalassas-ke-i-elliniki-aoz-mia-terastia-aftotravmatiki-pligi/
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 Οι εκτιμήσεις λένε ότι όλη η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου πολύ πλούσια σε 

κοιτάσματα. Να πατήσουμε και στα παραπάνω, διότι Ελλάδα και Κύπρος διαθέτουν 

πολύ καλή θέση και συνεκτικότητα, αρκεί να κατανοηθεί ότι και το μέγεθος των κρατών 

Ελλάδας, Κύπρου με τις ΑΟΖ που τους αναλογούν, είναι εντελώς διαφορετικό από το 

καθαρά χερσαίο.  

 

Β) Αμερική - Ρωσία και η διάσταση σύμπλευσης  

 Ο Donald J. Trump εξέφρασε την επιθυμία του για ανάπτυξη των σχέσεων των δύο  

χωρών μεταξύ τους
18

. Ο Vladimir V. Putin από την πλευρά του, θέλει ανάπτυξη 

εσωτερική της Ρωσίας, κοιτάζοντας στο πρόγραμμα 10-20 ετίας της χώρας αναμένουμε 

ότι θα αυξηθούν δραματικά οι ανάγκες της Ρωσίας εσωτερικά για Φ/Α, γεγονός το 

οποίο επίσης θα μειώσει τις δυνατότητες εξαγωγής της Ρωσίας, ευνοώντας παράλληλα 

άλλους παραγωγούς όπως την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μπορεί κάποιος να 

πει λοιπόν πως η λύση της Ανατολικής Μεσογείου παίζει δυνατά και χρονικά επίσης, αν 

υποτεθεί πως βρεθούν και αξιοποιηθούν νέα κοιτάσματα στις χώρες της περιοχής, αλλά 

και στην Ελλάδα. Επίσης δένει χρονικά και η ανακοίνωση του project East Med 

Pipeline για ολοκλήρωση του έργου το 2025. Βλέπουμε επίσης, η Rosneft μπήκε με 

30% στο Zohr και λογικά αναμένονται και νέες κινήσεις.
19 Ίσως μπει και η Gazprom 

κάποια στιγμή στο παιχνίδι. 

 

Γ) Υψηλή Στρατηγική
20

 

 Εξετάζοντας το θέμα πιο βαθιά  καθώς και με περισσότερη ανάλυση, διακρίνουμε ότι 

όλα τα παραπάνω είναι και ένας τρόπος αντιμετώπισης της Τρομοκρατίας, διότι η 

τρομοκρατία εφοδιάζεται από τα ενεργειακά στη Μέση Ανατολή, ξαφνικά οι 3 μεγάλοι 

παίκτες παίζουν μεταξύ τους στην Ανατολική Μεσόγειο, άρα τη Μέση Ανατολή θα την 

αφήσουν. Αυτό σημαίνει θα πουλούν εκεί λιγότερο άρα θα τροφοδοτούν πολύ λιγότερο 

αυτές τις πράξεις. Επίσης η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ θα παίξουν αναγκαστικά 

διαφορετικά, συν ότι θα υφίσταται λιγότερο πειρατεία οπότε θα πέσουν και οι τιμές. 

Εξάλλου στη γεωπολιτική όταν έχουμε κοινά συμφέροντα δημιουργούνται οι φιλίες. 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 http://www.kathimerini.gr/908976/article/epikairothta/kosmos/hpa-o-proedros-tramp-epi8ymei-

kalyteres-sxeseis-me-th-rwsia 
19

 http://www.capital.gr/epixeiriseis/3176301/eni-poulaei-to-30-tou-pediou-fusikou-aeriou-zohr-sti-rosneft 
20

 Βλ. Ν. Λυγερός https://www.youtube.com/watch?v=QuEpUw9D-ak - 02/06/2017 

 

http://www.kathimerini.gr/908976/article/epikairothta/kosmos/hpa-o-proedros-tramp-epi8ymei-kalyteres-sxeseis-me-th-rwsia
http://www.kathimerini.gr/908976/article/epikairothta/kosmos/hpa-o-proedros-tramp-epi8ymei-kalyteres-sxeseis-me-th-rwsia
http://www.capital.gr/epixeiriseis/3176301/eni-poulaei-to-30-tou-pediou-fusikou-aeriou-zohr-sti-rosneft
https://www.youtube.com/watch?v=QuEpUw9D-ak
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

Η Κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο 

 

I. Κύπρος - Ισραήλ21 

 

Α) Φ/Α 

 Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα των δύο κρατών, Ισραήλ και Κύπρος έχουν 

ανακοινώσει σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου στις υπεράκτιες Αποκλειστικές 

Οικονομικές Ζώνες (ΑΟΖ) της Ανατολικής Μεσογείου και όπως διαφαίνεται 

αναμένεται να ανακαλύψουν περισσότερα κοιτάσματα. 

Τα δύο βασικά ισραηλινά πεδία  

 Tamar, 10 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (tcf), που ανακαλύφθηκε το 2009 και  

 Leviathan, 19 tcf, ανακαλύφθηκε το 2010  

ήταν τα μεγαλύτερα ευρήματα φυσικού αερίου βαθέων υδάτων για εκείνα τα χρόνια. Τα 

πεδία που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι τώρα είναι σε υψόμετρο έως 2.000 μέτρα, ενώ οι 

πραγματικοί υδρογονάνθρακες αρκετές χιλιάδες μέτρα κάτω από το θαλάσσιο βυθό. 

Το μοναδικό κυπριακό που μέχρι τώρα βρέθηκε, 

 το πεδίο της Αφροδίτης, το οποίο ανακαλύφθηκε το 2011,εκτιμάται ότι είναι 5.2 

tcf.  

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα αποθέματα αυτά είναι συγκριτικά μικρά. 

 Το Ιράν έχει αποδείξει αποθεματικά 1.187 tcf και  

 το Κατάρ έχει 885 tcf.  

Ακόμη και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,  

 η Αίγυπτος απέδειξε αποθέματα 72 tcf.  

Ωστόσο, οι ανακαλύψεις είναι αρκετά μεγάλες ώστε να επηρεάσουν σημαντικά την 

οικονομική ανάπτυξη και την ενεργειακή ασφάλεια των δύο χωρών.  

 Ο Leviathan και η Αφροδίτη, καθώς και άλλοι νέοι τομείς, δεν έχουν ακόμη 

εξερευνηθεί πλήρως. Αλλά είναι ήδη σαφές ότι και οι δύο χώρες θα έχουν ένα διαθέσιμο 

πλεονάσματος για εξαγωγή.  

 Στην περίπτωση του Ισραήλ,( το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ, με απόφαση που 

εξέδωσε, έδωσε την άδεια για εξαγωγή του 40% των αποθεμάτων της χώρας σε φυσικό 

αέριο) η κυβέρνηση αποφάσισε ότι το 40% των αποθεμάτων φυσικού αερίου του, όπως 

εκτιμάται το 2013, μπορεί να εξαχθεί.
22

 

                                                           
21

 Introduction from natural gas export options for Israel and Cyprus by Simon Henderson 
22

 http://www.anixneuseis.gr/?p=87362 

 

http://www.anixneuseis.gr/?p=87362
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 Η Κύπρος, με τον μικρότερο πληθυσμό της, θα απαιτήσει λιγότερο από το 10% των 

αποθεμάτων της για εγχώρια κατανάλωση, οπότε το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού 

αερίου της είναι πιθανό να προορίζεται για εξαγωγή. 

 

Β) Πετρέλαιο 

 Δεν έχει ανακαλυφθεί κανένα κοίτασμα πετρελαίου, αλλά η μελλοντική εξερεύνηση 

είναι πιθανό να βρει κάποια αποθέματα.
 
Η τρέχουσα διαφορά τιμής μεταξύ πετρελαίου 

και καυσίμου φυσικού αερίου - περίπου 4: 1, όσον αφορά: το ενεργειακό περιεχόμενο, 

το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και την ευκολότερη εμπορία - θα υπάρξει σημαντικό 

κίνητρο για την απόσπαση οποιουδήποτε πετρελαίου που βρέθηκε, υπό τον όρο ότι οι 

διαπιστωθείσες ποσότητες το κάνουν εμπορικά ελκυστικό. Ο κύριος εξερευνητής και 

χειριστής στην ΑΟΖ του Ισραήλ και της Κύπρου, η Noble Energy των Ηνωμένων 

Πολιτειών, σχεδίαζε να διενεργήσει μια "δοκιμή βαθέων πετρελαίων" το 2014 και είχε 

σημειώσει ότι υπάρχουν "πολλαπλές παρόμοιες προοπτικές" στην έκτασή του. Ήδη το 

Tamar και τα πεδία Leviathan απέδωσαν σημαντικές ποσότητες συμπυκνώματος 

φυσικού αερίου, ένα πολύτιμο προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πετροχημικά 

προϊόντα. Τα συμπυκνώματα αερίου είναι υγροί υδρογονάνθρακες που διαχωρίζονται 

από το αέριο σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

 

 

II. Περίοδος συνεργασιών για την Ανατολική Μεσόγειο  

 Στην Ελλάδα παρατηρούμε ότι ήδη από το 2012 το θέμα της ΑΟΖ μπήκε στο 

πρόγραμμα των πολιτικών κομμάτων της χώρας. Μία ανάλογη φάση αξίζει να 

σημειώσουμε ότι εντοπίζουμε και σήμερα το 2017. Επίσης γεγονότα όπως: 

 η ανακάλυψη του κοιτάσματος Zohr στην Ανατολική Μεσόγειο. (Η ιταλική 

εταιρεία ενέργειας ΕΝΙ ανακοίνωσε στις 30 Αυγούστου 2015 την ανακάλυψη 

ενός κοιτάσματος «υπεργίγαντα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε σε δελτίο 

Τύπου που εκδόθηκε, εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της 

Αιγύπτου. Το κοίτασμα με την ονομασία Zohr είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα 

που έχει ανακαλυφθεί ποτέ στη Μεσόγειο.)
23

  

 τα δεδομένα που υπάρχουν μεταξύ Αιγύπτου και Κύπρου και του τριπλού 

σημείου επαφής της εκεί ΑΟΖ,  

 καθώς και δηλώσεις προώθησης για οριοθέτηση  ΑΟΖ του ΥΠΕΞ Αιγύπτου
24

 

μπορούν να ερμηνευθούν ως θετικά τόσο για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 

όσο και για την ίδια την Ελλάδα και την Κύπρο. 

 Μία σειρά αναφοράς, όπως η παρακάτω, μπορεί να φαίνεται παράξενη, αλλά δύναται 

να αποτελέσει βάση συνομιλιών και συμφωνιών μεταξύ των κρατών της Αν. Μεσογείου 

και κυρίως της Ελλάδας: 

                                                           
23

 https://energypress.gr/news/koitasma-zohr-tis-aigyptoy 
24

 http://www.huffingtonpost.gr/2017/05/27/diethnes-aisiodoxos-gia-symfonia-sxetika-me-tin-oriothetisi-

tis-aoz-metaxi-tis-elladas-kai-tis-aigyptou-o-ypourgos-exoterikon-tis-egyptou_n_16836164.html 

https://energypress.gr/news/koitasma-zohr-tis-aigyptoy
http://www.huffingtonpost.gr/2017/05/27/diethnes-aisiodoxos-gia-symfonia-sxetika-me-tin-oriothetisi-tis-aoz-metaxi-tis-elladas-kai-tis-aigyptou-o-ypourgos-exoterikon-tis-egyptou_n_16836164.html
http://www.huffingtonpost.gr/2017/05/27/diethnes-aisiodoxos-gia-symfonia-sxetika-me-tin-oriothetisi-tis-aoz-metaxi-tis-elladas-kai-tis-aigyptou-o-ypourgos-exoterikon-tis-egyptou_n_16836164.html


13 
 

1) Κοιτάσματα 

2) Θαλάσσια οικόπεδα 

3) Οριοθέτηση ΑΟΖ 

4) Ανακήρυξη ΑΟΖ (παραπομπή στα διαγράμματα Voronoi) 

 Επίσης, με βάση τα νέα ευρήματα κοιτασμάτων στην Αίγυπτο και τα αναμενόμενα 

στην Κύπρο μπορεί να πει κανείς ότι ίσως ανοίγονται νέοι ορίζοντες και για την Κρήτη 

- Ελλάδα. 

 Συμπληρώνοντας τα παραπάνω παρατηρούμε ότι όλα αυτά οδήγησαν και τον ίδιο τον 

Πρωθυπουργό της χώρας, Αλ. Τσίπρα να υποδεχθεί επενδυτές όπως η εταιρία 

ExxonMobil νότια της Κρήτης.
25

 

 Τίθεται λοιπόν εμφανώς το ερώτημα αν από γεωπολιτική και γεωστρατηγική σκοπιά 

είναι κατάλληλη περίοδος προωθήσεων συνεργασιών στον τομέα των Υ/Α στην 

Ανατολική Μεσόγειο, όπως επίσης και για την ίδια την χώρα (Ελλάδα) αν ήρθε όντως η 

ώρα για την προώθηση οριοθέτησης και τελικά ανακήρυξης της ΑΟΖ. Η απάντηση στα 

παραπάνω μπορεί να είναι θετική γιατί
26

: 

 Όταν κράτη και εταιρίες επενδύουν στο πλαίσιο της ΑΟΖ και τοποθετούνται 

παίκτες πάνω σε αυτήν την σκακιέρα, αυτοί με τη σειρά τους γίνονται σύμμαχοι 

πολύ ισχυροί και ανθεκτικοί. Αξίζει να τονιστεί ότι αναφερόμαστε και σε μεγάλα 

χρονικά διαστήματα π.χ. συμβάσεων) 

 Η αλλαγή της κυβέρνησης στην Αμερική μας ευνοεί στην πραγματικότητα. 

 Η νευρικότητα της Τουρκίας είναι προβληματική για την ίδια την Τουρκία. 

 Οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή αφορούν Αμερική – Ρωσία για ζώνες επιρροής 

 

 

III. Στρατηγική και Ενέργεια ως υπόβαθρο 

 Η ουσία λοιπόν είναι ότι η Στρατηγική και η Ενέργεια μπαίνουν όλο και πιο βαθιά 

στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, από τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος ο 

Πρόεδρος της Αμερικής - Donald John Trump δείχνει να ενισχύει αυτό το πλαίσιο
27

 με 

την τοποθέτηση του Rex Wayne Tillerson, πρώην CEO of ExxonMobil (2006–

2016),στη θέση του 69th United States Secretary of State. Οι επαφές πλέον της 

ExxonMobil με την εταιρία Total και τα ΕΛΠΕ γίνονται πλέον επίσημα, προσεγγίζοντας 

τη λύση της κοινοπραξίας στον ελλαδικό χώρο
28

. Όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, 

παρόμοιο πλαίσιο ισχύει και για Total και ENI.
29

 

 Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η ExxonMobil είχε αποφασίσει να πάει στην Κύπρο 

πριν την εκλογή του νέου Προέδρου της Αμερικής. Ταυτόχρονα, ανεξάρτητα της 

                                                           
25

 http://www.kathimerini.gr/910718/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/symfwnia-elpe-me-

exxonmobil-kai-total 
26

 Βλ. Ν. Λυγερός https://www.youtube.com/watch?v=QuEpUw9D-ak - 02/06/2017 
27

 https://en.wikipedia.org/wiki/Rex_Tillerson 
28

 http://www.kathimerini.gr/910718/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/symfwnia-elpe-me-

exxonmobil-kai-total 
29

 http://www.kathimerini.gr/910718/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/symfwnia-elpe-me-

exxonmobil-kai-total 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_executive_officer
https://en.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Secretary_of_State
http://www.kathimerini.gr/910718/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/symfwnia-elpe-me-exxonmobil-kai-total
http://www.kathimerini.gr/910718/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/symfwnia-elpe-me-exxonmobil-kai-total
https://www.youtube.com/watch?v=QuEpUw9D-ak
https://en.wikipedia.org/wiki/Rex_Tillerson
http://www.kathimerini.gr/910718/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/symfwnia-elpe-me-exxonmobil-kai-total
http://www.kathimerini.gr/910718/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/symfwnia-elpe-me-exxonmobil-kai-total
http://www.kathimerini.gr/910718/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/symfwnia-elpe-me-exxonmobil-kai-total
http://www.kathimerini.gr/910718/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/symfwnia-elpe-me-exxonmobil-kai-total
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εκλογής του Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron – Ιούνιος του 2017 στη Γαλλία, 

βλέπαμε τη σύμπλευση ExxonMobil – Total και το ενδιαφέρον τους για 

νοτιοδυτικά/νότια της Πελοποννήσου
30

 

 Διαφαίνεται λοιπόν, πως ίσως υπάρχουν πολύ μεγάλα πιθανά αποθέματα άρα και 

πιθανά πολύ μεγάλα κέρδη τόσο για τις ίδιες τις εταιρείες όσο και για τα κράτη, Ελλάδα 

και  Κύπρος. 

 Συγκεκριμένα η Κρήτη - (Ελλάδα) δύναται να γίνει ενεργειακός κόμβος και πηγή 

ταυτόχρονα. Αυτό συμπεριλαμβάνεται και ως λύση για το ενεργειακό ζήτημα της 

Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια. Αξιοσημείωτο είναι πως η γερμανική τράπεζα 

Deutsche Bank ανακοίνωσε κοιτάσματα Φ/Α νοτίως της Κρήτης 427 δις € το 2012.
31

 

 Βέβαια αν συμβεί η εύρεση κοιτασμάτων αντίστοιχης αξίας, γίνονται αμέσως 

αντικρουόμενα τα συμφέροντα με τη Ρωσία στον τομέα εμπορίας Υ/Α και κυρίως του 

Φ/Α.  

 Απάντηση και σημείο κλειδί στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι η επενδυτική 

προσπάθεια των εταιρειών όπως ExxonMobil – Αμερική, Total – Γαλλία, Gazprom - 

Ρωσία ώστε να προσεγγίσουν τη λύση ενός πλαισίου “modus vivendi” μεταξύ τους. 

 Θα υπάρξει προσπάθεια περαιτέρω τροφοδοσίας της Ε.Ε. γιατί θα αυξηθούν οι 

ανάγκες κάλυψης της ζήτησης Υ/Α στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα η παραγωγή στη 

Βόρεια Θάλασσα θα μειωθεί, άρα θα βρεθεί συμβιβασμός.
32

  

 

 

IV. Υ/Α - Αγορά 

 Η πολυπλοκότητα του τομέα των Υ/Α φανερώνεται και από το γεγονός πως, σε 

οποιαδήποτε ανάλυση πρέπει να ληφθεί υπόψιν το τεχνικό και οικονομικό κομμάτι 

διότι, ακόμα και στον ίδιο ενεργειακό τομέα των Υ/Α παρατηρούμε διαφοροποίηση 

ιδιαίτερα στο πως θα γίνει εμπορεύσιμο το ίδιο το αγαθό. 

 Το πετρέλαιο ως εμπορικό αγαθό, οπουδήποτε και να εντοπιστεί ως κοίτασμα σε 

κάποιο χώρο, δύναμαι να το αποθηκεύσω π.χ. σε τάνκερ ή βαρέλι, γεγονός που 

το καθιστά άμεσα  εμπορεύσιμο για την αγορά. 

 Στο Φ/Α αντιθέτως πρέπει να βρω αγορά. 

Αυτή τη στιγμή η Ρωσία έχει αποθέματα και θέλει να τα πουλήσει στην Ευρώπη αλλά 

και στις νέες αγορές της Κίνας και της Ινδίας. 

 Η Κύπρος ετοιμάζεται να αξιοποιήσει τα πιθανά – αναμενόμενα πολύ μεγάλα 

αποθέματά της. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα: «που θα πάνε;» 

 Κύπρο: δεν μπορούν μικρή αγορά 

                                                           
30

 http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1541730/poia-ellhnika-koitasmata-skanaroyn-

exxonmobil-tota.html 
31

 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=487030 
32

 http://aix.meng.auth.gr/lhtee/education/IAxBE5.pdf 

http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1541730/poia-ellhnika-koitasmata-skanaroyn-exxonmobil-tota.html
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1541730/poia-ellhnika-koitasmata-skanaroyn-exxonmobil-tota.html
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=487030
http://aix.meng.auth.gr/lhtee/education/IAxBE5.pdf
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 Αραβικές χώρες: δεν πρόκειται να πάνε έχουν τα δικά τους 

 Τουρκία: είναι και πρόβλημα να πάνε 

 Ε.Ε.: βέλτιστη λύση 

 (Ισραήλ: δεν είναι εύκολο να πουλήσει Ευρώπη αλλά συμφέρει να περάσει από 

East Med 

 Κύπρος: (η συνέχεια) ο μεγάλος παίκτης είναι η Ε.Ε. ΟΧΙ Τουρκία ούτε 

Αίγυπτος, άρα συμφέρει να πάει προς Ελλάδα 

 Ελλάδα: τους ίδιους λόγους προς Ιταλία) 

 Ταυτόχρονα παρατηρούμε και μία βούληση μεγάλων εταιριών του χώρου για την 

Κρήτη, με επισημάνσεις για μεγάλες δυνατότητες αντίστοιχες του κοιτάσματος Zohr ή 

πολλαπλάσιες. 

 Άρα αυτά τα αποθέματα είτε θα συνδεθούν με την Ανατολή (Κύπρο – Ισραήλ) ώστε 

να βρουν αγορά ή δεν θα συνδεθούν και θα κινδυνεύσουν με την η εμπορευσιμότητά 

τους. 

 Επομένως, απαιτούνται κινήσεις γρήγορες και σωστές από τις πολιτικές ηγεσίες και 

από την Ελλάδα (π.χ. Κρήτη) γιατί παραμονεύει ο κίνδυνος της μη εύρεσης αγοράς και 

παροχέτευσης σε αυτήν των ποσοτήτων. Ιδανικό παράδειγμα αποτέλεσε η Κύπρος με τη 

λογική της, ότι ενεργειακά αφού ανακαλύφθηκε η «Αφροδίτη» έλυσε ως κράτος το 

μεγαλύτερο μέρος της ενεργειακής της εξίσωσης, και ξαφνικά βρέθηκε το κοίτασμα της 

Αφροδίτης στα αζήτητα της άμεσης εκμετάλλευσης με την ανακοίνωση του 

κοιτάσματος Zohr. Απαιτείται και προσοχή λοιπόν μην πάθουμε το ίδιο στην Κρήτη και 

ως χώρα, διότι όσο πιο γρήγορα γίνονται οι σωστές κινήσεις, τόσο η σύνδεση με Ε.Ε. 

αποτελεσματική. 

 

 

V. Τουρκία 

 Η Τουρκία σε όλο αυτό το παίγνιο για το οποίο μιλάμε δεν παίζει, είναι εκτός 

σκακιέρας, θέλει να παίξει διαφορετικά αλλού και μπορεί να το κάνει με αυτόν τον 

τρόπο. Η Ρωσία (όχι Σοβιετική Ένωση) δεν εμπιστεύεται διαχρονικά την Τουρκία, αν 

μπορεί να κάνει business για λίγο θα το κάνει, όμως σε βάθος χρόνου θεωρεί 

αναξιόπιστη την Τουρκία. Η Αμερική βλέπουμε να βγάζει βάσεις
33

 και ο Τράμπ μιλάει 

για ακραία ισλαμικά στοιχεία. Στους χάρτες των στόχων της Κύπρου δεν διεκδικούν 

στην ουσία κανένα. Στην πραγματικότητα το παράθυρο της Τουρκίας έκλεισε, εάν 

ήθελε πραγματικά η Τουρκία να κάνει κάτι θα το είχε κάνει πριν το συμβόλαιο με την 

ExxonMobil και την Qatar Petroleum.
34  Στην πραγματικότητα η Τουρκία θέλει να παίξει 

ότι φαίνεται να θέλει να κάνει κάτι για να μπορεί να έχει ένα φιλικό πλαίσιο και μία 

ισορροπία για να μπορεί να παίξει αλλού!!
35

 Στο θαλάσσιο οικόπεδο 6 έπρεπε να είχε 

κάνει την αμφισβήτηση από πριν ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού ή πριν τον τρίτο 

                                                           
33

 http://mignatiou.com/2015/12/ichiro-chastouki-se-tourkia-fevgoun-ta-amerikanika-machitika-apo-to-

intsirlik/ 
34

 http://mignatiou.com/2017/04/ipegrafi-to-simvoleo-gia-to-temachio-10-tis-kipriakis-aoz-me-

exxonmobil-ke-qatar-petroleum/ 
35

 Βλ. Ν. Λυγερός https://www.youtube.com/watch?v=QuEpUw9D-ak - 02/06/2017 

http://mignatiou.com/2015/12/ichiro-chastouki-se-tourkia-fevgoun-ta-amerikanika-machitika-apo-to-intsirlik/
http://mignatiou.com/2015/12/ichiro-chastouki-se-tourkia-fevgoun-ta-amerikanika-machitika-apo-to-intsirlik/
http://mignatiou.com/2017/04/ipegrafi-to-simvoleo-gia-to-temachio-10-tis-kipriakis-aoz-me-exxonmobil-ke-qatar-petroleum/
http://mignatiou.com/2017/04/ipegrafi-to-simvoleo-gia-to-temachio-10-tis-kipriakis-aoz-me-exxonmobil-ke-qatar-petroleum/
https://www.youtube.com/watch?v=QuEpUw9D-ak
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γύρο αδειοδότησης, τότε θα είχε κάποιο νόημα. Οι βολές με πυρά στα ύδατα είναι 

νόμιμες γιατί είναι σε διεθνή χωρικά ύδατα. Η κυπριακή ΑΟΖ είναι πάνω σε διεθνή 

χωρικά ύδατα άρα το να δηλώσει κάποιος με NAVTEX για άσκηση αφού δεν έχει 

δηλώσει άλλος είναι εντελώς νόμιμο. Το θέμα είναι: από τη στιγμή που βάζουμε 

γεωτρύπανο το βάζουμε με NAVTEX, τότε δεν έχουμε δει ποτέ την Τουρκία να 

αμφισβητεί. Τον τρίτο γύρο αδειοδότησης δεν τον προκάλεσε η Κύπρος, τον 

προκάλεσαν οι εταιρείες όταν είδαν τι έγινε με το  κοίτασμα Zohr.
36  Οι εταιρείες έχουν 

μπει ήδη, οι συμφωνίες έχουν γίνει ήδη άρα η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει τίποτα (τα 

άλλα είναι και πολιτική προπαγάνδα για τις εκλογές). 

 

VI. Κύπρος 

 Η εικόνα παρακάτω δείχνει τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίου της Κύπρου και τις 

διεθνείς εταιρείες Υ/Α που σχετίζονται με αυτά. 

 

https://www.pwc.com.cy/en/energy/completed-licensing-rounds.html 

 Αξίζει να γίνει η αναφορά των εταιρειών όπως η Eni (Ιταλική), η Total (Γαλλική), η 

ExxonMobil (Αμερικάνικη), η Kogas (Κορεάτικη), η Shell (Ολλανδική  - Αγγλική) , η 

Qatar Petroleum (Καταριανή), γεγονός μεγάλης σημασίας. Η πρώτη γεώτρηση στην 

Κύπρο πραγματοποιήθηκε στο θαλάσσιο Οικόπεδο 12 από  τις Noble Energy, Delek και 

Avner (μεσαίες εταιρίες), στο κοίτασμα Αφροδίτη
37

. Ο σταθμός γεώτρησης west 

capella
38

, κάνει σεισμικά για ENI – Total στο θαλάσσιο Οικόπεδο 11, το καλοκαίρι του 

2017. 

                                                           
36

 http://mignatiou.com/2017/03/h-machi-ton-agogon-ke-o-tritos-giros-adiodotisis-stin-aoz-tis-kipriakis-

dimokratias/ 
37

 http://www.protothema.gr/economy/article/482542/eboreusimo-kiruhthike-to-koitasma-afroditi-stin-

kupriaki-aoz/ 
38

 http://www.philenews.com/oikonomia/kypros/article/411320/en-plo-ga-to-oikopedo-11-to-ploio-

gotrypano-west-capella 

https://www.pwc.com.cy/en/energy/completed-licensing-rounds.html
http://mignatiou.com/2017/03/h-machi-ton-agogon-ke-o-tritos-giros-adiodotisis-stin-aoz-tis-kipriakis-dimokratias/
http://mignatiou.com/2017/03/h-machi-ton-agogon-ke-o-tritos-giros-adiodotisis-stin-aoz-tis-kipriakis-dimokratias/
http://www.protothema.gr/economy/article/482542/eboreusimo-kiruhthike-to-koitasma-afroditi-stin-kupriaki-aoz/
http://www.protothema.gr/economy/article/482542/eboreusimo-kiruhthike-to-koitasma-afroditi-stin-kupriaki-aoz/
http://www.philenews.com/oikonomia/kypros/article/411320/en-plo-ga-to-oikopedo-11-to-ploio-gotrypano-west-capella
http://www.philenews.com/oikonomia/kypros/article/411320/en-plo-ga-to-oikopedo-11-to-ploio-gotrypano-west-capella
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https://www.vesselfinder.com/news/8784-SDLP-Seadrill-Partners-Announces-Contract-Award-for-the-

West-Capella 

Έχουν μπει μεγάλοι παίκτες ήδη με συμφέροντα πολύ μεγάλα. Από τη στιγμή που 

υπάρχουν συμβάσεις που κανένας από τους άλλους επενδυτές δεν είπε ότι δεν είναι 

καλή η σύμβαση, τότε πιστεύουν όλοι ότι αυτό είναι το πρέπων. 

 

 

VII. Λιβύη 

 Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το κράτος της Λιβύης
39

.Υπάρχει ο διαχωρισμός των 3 

οντοτήτων: 

i. Τρίπολη (2 κυβερνήσεις) 

ii. Τομπρούμ (1 κυβέρνηση) 

iii. Έρημος 

Οι 3 οντότητες είναι από τα Ηνωμένα Έθνη που αποφάσισαν να αποτελούν ένα κράτος. 

Άρα η Ελλάδα αν θέλει να παίξει σοβαρά να δει και το παράδειγμα της Λιβύης, διότι 

υπάρχουν και ομοιότητες: 

 Αποτελεί σχετικά νέα οντότητα, η Λιβύη θεωρείται μικρό κράτος, ακόμα και σε 

πληθυσμό, ενώ πρόσφατα έγινε και μεγάλος παραγωγός στον τομέα Υ/Α. 

Υπογραμμίζεται ότι οι ΑΟΖ Λιβύης και Αιγύπτου έχουν και αυτές ζώνες επαφής, καθώς 

επίσης υπάρχει και ζώνη επαφής της ΑΟΖ της Λιβύης και με την Ελλάδα. Στο χάρτη 

των θαλασσίων οικοπέδων της Ελλάδας παρατηρούμε ότι το οικόπεδο 20 βρίσκεται 

ακριβώς στο σημείο επαφής των ΑΟΖ Λιβύης και Αιγύπτου. Η μύτη δεξιά κάτω από το 

οικόπεδο 20 είναι τα όρια της ΑΟΖ Αιγύπτου – Λιβύης – Ελλάδας. 

 

                                                           
39

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CF%8D%CE%B7 

 

https://www.vesselfinder.com/news/8784-SDLP-Seadrill-Partners-Announces-Contract-Award-for-the-West-Capella
https://www.vesselfinder.com/news/8784-SDLP-Seadrill-Partners-Announces-Contract-Award-for-the-West-Capella
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CF%8D%CE%B7
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http://elliniki-aoz.blogspot.gr/2014/08/H-Apofash-tou-YPEKA-gia-ta-20-ellhnika-thalassia-oikopeda.html 

 Η Λιβύη είναι ήδη επανδρωμένη στον τομέα των Υ/Α, έχει δομές, έχει αγωγούς, 

έχει κοιτάσματα. Επομένως καλό θα ήταν η Ελλάδα να πάρει πρωτοβουλίες για 

οριοθέτηση της ΑΟΖ. Σημειώνουμε εδώ πως δεν είχαμε αντιδράσεις από τη Λιβύη μετά 

την επίσημη παρουσίαση των θαλάσσιων οικοπέδων της χώρας, δεν διαμαρτυρήθηκε 

κανείς όσον αφορά τα ελληνικά οικόπεδα που εφάπτονται πάνω στα όρια, ενώ τα 

οικόπεδα είναι και μέσα στο FIR της Τρίπολης. Το γεγονός αυτό από μόνο του είναι 

σημαντικό δείγμα, που φανερώνει και τα κοινά συμφέροντα. Το ότι τα θαλάσσια 

οικόπεδα φανερώθηκαν από την Ελλάδα και δεν υπήρξαν αντιδράσεις από το κράτος 

της Λιβύης δείχνει στο βάθος ότι συμφωνούν για κοινή εκμετάλλευση, άρα πρέπει να 

υπάρξει μια πρωτοβουλία εκ μέρους της Ελλάδας θετική. Υπάρχει το Δίκαιο της 

Θάλασσας και το Διεθνές Δίκαιο (αναγνωρίζονται και οι 3 ως οντότητες και δεν 

υφίσταται πράξη που παραβιάζει τα νόμιμα). Πολύ ωφέλιμο γεγονός λοιπόν, γιατί 

ενεργοποιούνται και τα δεδομένα της Γαύδου μέσω Κρήτης για την Ελλάδα. Η Γαύδος 

όπως παρατηρεί κανείς είναι εκτός του θαλάσσιου οικοπέδου 13. 

 Ως Ελλάδα μπορούμε να παίζουμε και με τις 3 οντότητες, δίνοντας βέβαια σημασία 

στις 2 κύριες. Η κρατική οντότητα που δίνει παραχωρήσεις και συνεργάζεται με τις 

κυβερνήσεις στη Λιβύη λειτουργεί, άρα η Ελλάδα δύναται να κινηθεί κατάλληλα για το 

http://elliniki-aoz.blogspot.gr/2014/08/H-Apofash-tou-YPEKA-gia-ta-20-ellhnika-thalassia-oikopeda.html
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θέμα της ΑΟΖ. Τα τεχνοκρατικά επίπεδα Ελλάδας-Λιβύης λειτουργούν και τα δύο, άρα 

η προσέγγιση του θέματος από το σωστό υπόβαθρο, που είναι η στρατηγική και η 

ενέργεια, αποτελεί αξιόπιστη λύση και σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να κινηθούν και οι 

δύο χώρες. 

 Πάντως μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχία το γεγονός ότι η Ελλάδα έβγαλε τα 

θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης χωρίς αντιδράσεις από τη Λιβύη, τηρώντας 

βέβαια την αρχή της μέσης γραμμής στα οικόπεδα και έχοντας και τη Γαύδο μέσα. 

 Το παράδειγμα Ιταλίας – Ελλάδας – Μάλτας – Λιβύης αποτελεί ένα ορόσημο. 

Ύστερα από συνομιλίες των εμπλεκόμενων κρατών αποφασίστηκε και ειπώθηκε προς 

τη Λιβύη να μην κλείσει τον κόλπο της Σύρτης, δείχνοντας μάλιστα πως περνάμε από 

“de facto” σε “de jure” κατάσταση. 

 

https://olympia.gr/2012/04/08/%CE%B1%CE%BF%CE%B6-

%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CF%8D%CE%B7%CF%82-e%CE%BD%CE%B1-

%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF-%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5/ 

 

 

 

 

https://olympia.gr/2012/04/08/%CE%B1%CE%BF%CE%B6-%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CF%8D%CE%B7%CF%82-e%CE%BD%CE%B1-%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF-%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5/
https://olympia.gr/2012/04/08/%CE%B1%CE%BF%CE%B6-%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CF%8D%CE%B7%CF%82-e%CE%BD%CE%B1-%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF-%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5/
https://olympia.gr/2012/04/08/%CE%B1%CE%BF%CE%B6-%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CF%8D%CE%B7%CF%82-e%CE%BD%CE%B1-%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF-%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5/
https://olympia.gr/2012/04/08/%CE%B1%CE%BF%CE%B6-%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CF%8D%CE%B7%CF%82-e%CE%BD%CE%B1-%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF-%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5/
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http://www.lygeros.org/lygeros/7761-gr.html 

 Αξίζει να ειπωθεί πως εάν έκλεινε η Λιβύη τον κόλπο της Σύρτης είναι περίπου 

2.310 m
2 

(κίτρινο χρώμα), δηλαδή περίπου ίσο με 23 Zohr επιφάνεια, για τα ελληνικά 

θαλάσσια οικόπεδα. 

 

 Στην παρακάτω εικόνα καταλαβαίνουμε τον καταλυτικό ρόλο που παίζει η Γαύδος 

δίνοντας μια περιοχή 2.428 km
2
 ΑΟΖ. 

 

http://viewer.expresspigeon.com/view_online?v=zs3emkq39fkamhps6gmiukbha1a4h9oto1rys8yoo47qp1k

da5hegc18tj46zz3mca17i1jc3gx74h6q4pq1h6qj3cyexg9wuhas68y 

 

http://www.lygeros.org/lygeros/7761-gr.html
http://viewer.expresspigeon.com/view_online?v=zs3emkq39fkamhps6gmiukbha1a4h9oto1rys8yoo47qp1kda5hegc18tj46zz3mca17i1jc3gx74h6q4pq1h6qj3cyexg9wuhas68y
http://viewer.expresspigeon.com/view_online?v=zs3emkq39fkamhps6gmiukbha1a4h9oto1rys8yoo47qp1kda5hegc18tj46zz3mca17i1jc3gx74h6q4pq1h6qj3cyexg9wuhas68y
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 Ομοιότητα με την περίπτωση της Γαύδου παρουσιάζει το παράδειγμα Ιταλίας-

Ελλάδας  στην περιοχή της Κέρκυρας (Οθωνοί). Όπως παρατηρούμε από την εικόνα και 

τις κυψέλες Voronoi
40

 τα νησιά βόρεια της Κέρκυρας παίζουν ρόλο για να βρεθεί το 

τριπλό σημείο. 

 

http://www.lygeros.org/articles.php?n=13333&l=gr 

 

 

VIII. Αίγυπτος 

 Η Αίγυπτος για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου παίζει ένα ρόλο κλειδί, όχι 

μόνο για τα κοιτάσματα των Υ/Α και τον πληθυσμό της, αλλά και για τη γεωγραφική 

της θέσης στη βόρεια Αφρική. Βρίσκεται σε επαφή με Λιβύη και Σαουδική Αραβία, 

περιοχές που δρουν και εμφανίζονται στοιχεία της οργάνωσης ISIS ή DAESH
41

. 

Εύκολα γίνεται αντιληπτός ο ρόλος της Αιγύπτου και οι αποφάσεις της ως κράτος, διότι 

εξετάζοντας το θέμα της παροχέτευσης των Υ/Α σύμφωνα με τη θεωρία παιγνίων είναι 

διακριτές οι επιρροές του ενός θέματος στο άλλο. 

 

IX. Ισραήλ
42

 

 Το Ισραήλ όπως ανακοίνωσε επίσημα μέσω του Υπουργείου Ενέργειας του κράτους 

αναμένεται να προκηρύξει 24 καινούργια οικόπεδα για εξερεύνηση και παραγωγή 

                                                           
40

 https://gerasimos-politis.blogspot.gr/2011/12/voronoi-17122011.html 
 
41

 https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State_of_Iraq_and_the_Levant 

 
42

 http://www.geoexpro.com/articles/2016/11/licensing-update-israel 

 

 

http://www.lygeros.org/articles.php?n=13333&l=gr
https://gerasimos-politis.blogspot.gr/2011/12/voronoi-17122011.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State_of_Iraq_and_the_Levant
http://www.geoexpro.com/articles/2016/11/licensing-update-israel
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υδρογονανθράκων τον Ιούλιο του 2017
43

. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, το γεγονός 

πως το Ισραήλ στην αρχή δεν πίστεψε πολύ ότι έχει Υ/Α, σχεδιάζοντας τα θαλάσσια 

οικόπεδα μικρά όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, όμως όταν δεν βγάζεις 

μεγάλα blocks δεν ασχολούνται και οι μεγάλες εταιρείες. Βρέθηκε λοιπόν σε μία 

κατάσταση με μικρά οικόπεδα, την οποία για να την αλλάξει απαιτείται πολύ 

προσπάθεια.  

 

http://tekmormonitor.blogspot.gr/2017/03/conflict-with-lebanon-on-gas-looking.html 

 

X. Λίβανος 

 Ταυτόχρονα, ο Λίβανος επίσης ανακοίνωσε ότι θα προκηρύξει καινούργια 

οικόπεδα για εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ του τους 

επόμενος μήνες και ίσως μέχρι το τέλος του 2018.
44

 

 

                                                           
43

http://www.energy-sea.gov.il/English-

Site/Lobby/Articles/Pages/The%20delineation%20of%20new%20exploration%20sites%20in%20Israel's

%20economic%20zone%20(EEZ)%20was%20approved%20today%20by%20the%20Petroleum%20Coun

cil.aspx 
44

 http://www.globes.co.il/en/article-lebanon-to-launch-offshore-gas-exploration-1001140477 

 

http://tekmormonitor.blogspot.gr/2017/03/conflict-with-lebanon-on-gas-looking.html
http://www.energy-sea.gov.il/English-Site/Lobby/Articles/Pages/The%20delineation%20of%20new%20exploration%20sites%20in%20Israel's%20economic%20zone%20(EEZ)%20was%20approved%20today%20by%20the%20Petroleum%20Council.aspx
http://www.energy-sea.gov.il/English-Site/Lobby/Articles/Pages/The%20delineation%20of%20new%20exploration%20sites%20in%20Israel's%20economic%20zone%20(EEZ)%20was%20approved%20today%20by%20the%20Petroleum%20Council.aspx
http://www.energy-sea.gov.il/English-Site/Lobby/Articles/Pages/The%20delineation%20of%20new%20exploration%20sites%20in%20Israel's%20economic%20zone%20(EEZ)%20was%20approved%20today%20by%20the%20Petroleum%20Council.aspx
http://www.energy-sea.gov.il/English-Site/Lobby/Articles/Pages/The%20delineation%20of%20new%20exploration%20sites%20in%20Israel's%20economic%20zone%20(EEZ)%20was%20approved%20today%20by%20the%20Petroleum%20Council.aspx
http://www.globes.co.il/en/article-lebanon-to-launch-offshore-gas-exploration-1001140477
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http://lebanongasnews.com/wp/lebanons-oil-and-gas-wealth-policy-recommendations/ 

XI. Θαλάσσια οικόπεδα στην Ανατολική Μεσόγειο 

 

Όλα τα υπάρχοντα οικόπεδα για εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων στην 

Νοτιοανατολική Μεσόγειο (Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος, Λίβανος, Ισραήλ και Αίγυπτος), Πηγή: 

https://pbs.twimg.com/media/C1evwSdXUAA1QcL.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lebanongasnews.com/wp/lebanons-oil-and-gas-wealth-policy-recommendations/
https://pbs.twimg.com/media/C1evwSdXUAA1QcL.jpg
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

Ενδείξεις – Εκτιμήσεις θαλάσσιων οικοπέδων Ελλάδας και Κύπρου 

 

I. Κύπρος 

 Το καλοκαίρι του 2017 πραγματοποιήθηκε η γεώτρηση από την Γαλλική εταιρία 

Total στο θαλάσσιο οικόπεδο 11 και ενώ ήταν εξ’ ολοκλήρου για την Total το θαλ. 

οικόπεδο 11, η εταιρία παραχώρησε το 50% του οικοπέδου στην Ιταλική ENI 

δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνεργασία των δύο.
45

 Όπως και στο θαλ. οικόπεδο 

6 οι δύο εταιρίες είναι ξανά μαζί. Παρατηρούμε λοιπόν, μία μεγάλη ευρωπαϊκή 

συμμαχία, γνωρίζοντας βέβαια πως Total – Eni παίζουν συχνά μαζί. Η Κύπρος φαίνεται 

να πίστευε αρχικά ότι έχει μόνο το κοίτασμα της Αφροδίτης, αλλά τα αποτελέσματα των 

ερευνών για το θαλ. οικόπεδο 11 και του χρόνου το 10 ίσως αναδείξουν νέα 

κοιτάσματα. Η παρουσία ιδιαίτερα της ExxonMobil και της Qatar Petroleum 

προϊδεάζουν για εκτιμήσεις αντάξιες των ονομάτων των δύο εταιριών. 

 

https://www.pwc.com.cy/en/energy/completed-licensing-rounds.html 

 Η παρουσία μεγάλων παικτών με δυνατότητες οικονομικές και τεχνολογικές, 

όπως είναι του «operator» αναδεικνύει, και λόγω εμπειρίας των εταιριών, τη μη 

σπατάλη χρόνου στα δρώμενα, μιας και η Κύπρος είναι νεοεισερχόμενη στον τομέα των 

Υ/Α. Με την νέα τεχνολογία στις γεωτρήσεις σε 2 μήνες μπορεί κάποιος να έχει 

αποτελέσματα. 

                                                           
45

 http://www.kathimerini.gr/918630/article/epikairothta/politikh/h-gewtrhsh-sto-oikopedo-11 

https://www.pwc.com.cy/en/energy/completed-licensing-rounds.html
http://www.kathimerini.gr/918630/article/epikairothta/politikh/h-gewtrhsh-sto-oikopedo-11
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 Αξίζει να αναφερθεί ότι ο παραπάνω χάρτης, το 2004 θα ήταν άδειος, αφού ούτε καν 

θέσπιση ΑΟΖ δεν είχε ανακηρύξει η Κύπρος. Ας υποθέσουμε τώρα ότι βάζουμε την 

Κρήτη πάνω στη θέση της Κύπρου και ίσως βλέπουμε το μέλλον. 

 Ενώ η Total μιλάει για 20% πιθανότητα, που είναι μία πιθανότητα διπλάσια από 

την παγκόσμια πιθανότητα της τάξεως του 10% εύρεσης νέου κοιτάσματος, εν τούτοις 

οι ενδείξεις είναι 90% πιθανότητα ότι θα βρει και ότι θα βρει κάτι σημαντικό, δεν θα 

είναι μεγαλύτερο από το κοίτασμα Zohr αλλά προβλέπεται γιγαντιαίο κοίτασμα.
46

 Σε 

ένα θεωρητικό πλαίσιο μια εταιρεία μπαίνει στο παιχνίδι με πιθανότητες από 15-20% 

πηγαίνοντας με θετικό πρόσημο για επενδύσεις. 

 Νέα δεδομένα με PGS (Petroleum Geo Services)
47

, η οποία έκανε τα σεισμικά 

και στην Ελλάδα. Τελευταία αξιολόγηση των Zohr Αιγύπτου / Κύπρου / Λιβάνου. 

 

http://www.viadiplomacy.gr/megalitero-kitasma-fisikou-aeriou-ston-kosmo-notioditika-tis-kritis/ 

Διακρίνουμε λοιπόν με το κόκκινο χρώμα στόχους τύπου ‘ΖΟΡ’, δηλαδή 

υπεργιγαντιαίους  στόχους κοιτασμάτων Φ/Α. 

Στόχοι κοιτασμάτων καρστικού ασβεστολιθου: (κόκκινο) 

Στόχοι κοιτασμάτων ψαμμιτών: (κίτρινο) 

Η PGS αναφέρει ότι υπάρχουν, με δικά της σεισμικά, 3 νέοι στόχοι Zohr (το 1 Zohr 

άλλαξε το μέλλον της Αιγύπτου, ας αναλογιστούμε τα 3) 

                                                           
46

 Βλ. Ηλ. Κονοφάγος https://www.youtube.com/watch?v=QuEpUw9D-ak - 02/06/2017 
47

 https://www.pgs.com/ 

http://www.viadiplomacy.gr/megalitero-kitasma-fisikou-aeriou-ston-kosmo-notioditika-tis-kritis/
https://www.youtube.com/watch?v=QuEpUw9D-ak
https://www.pgs.com/
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 Στο κυπριακό «block 6», (στο οποίο, όποιες αξιώσεις διεκδικεί η Τουρκία είναι στο 

Βορρά και όχι Νότια), εντοπίζουμε στόχους με πορτοκαλί χρώμα, δλδ  στόχος 

ψαμμιτικός τύπου Zohr. Οι εκτιμήσεις μιλάνε για ισοδυναμία της τάξης  2 x Zohr, δλδ 

υπεργιγαντιαίος στόχος. Αυτό αποτελεί μία απόδειξη για το γεγονός ότι βρίσκεται η 

Total και η Eni στο χώρο, και από όσο φαίνεται όχι τυχαία. 

 Όταν αναφερόμαστε σε κοιτάσματα τύπου Zohr μερικά χαρακτηριστικά που πρέπει 

να γνωρίζουμε είναι τα εξής: αποτελεί καρστικό ασβεστολιθικό κοίτασμα, το οποίο 

στην ίδια ποσότητα σε σύγκριση με ένα κλασικό ψαμμιτικό κοίτασμα δύναται να 

εγκλωβίσει 70% Φ.Α., σε αντίθεση με το ψαμμιτικό που είναι της τάξεως του 30%.
48

 

 Η εξής σειρά κατηγοριοποίησης κοιτασμάτων δύναται να δώσει μια σαφή εικόνα 

στον αναγνώστη: 

 Κλασικό κοίτασμα: όπως π.χ. το κοίτασμα Αφροδίτη (5.2 tcf εκτίμηση). 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις θα δίνει 550 εκ. € το χρόνο, για 25 με 30 χρόνια στην 

Κύπρο. 

 Στρατηγικό κοίτασμα 

 Γιγαντιαίο κοίτασμα 

 Υπεργιγαντιαίο κοίτασμα (τύπου Zohr):  αντί να είναι της τάξεως των 4 tcf, είναι 

της τάξης των 40 tcf
49

 

 Στο θαλάσσιο οικόπεδο 10, δύο από τους στόχους είναι μεγαλύτεροι από το 

κοίτασμα Zohr σύμφωνα με εκτιμήσεις, επομένως η ExxonMobil, η οποία ενδιαφέρεται 

και για νότια και δυτικά της Κρήτης, βλέπουμε δεν πάει για ΄΄μικροπράγματα΄΄. Η 

πολιτική της εταιρίας εξάλλου κοιτώντας την προϊστορία της δείχνει ότι στοχεύει σε 

πολύ μεγάλα κοιτάσματα και κινείται μόνο για αυτά (π.χ. κοίτασμα Frigg)
50 Η 

ενεργοποίηση και η παρουσίαση της ExxonMobil στο θαλάσσιο οικόπεδο 10, 

συνοδευόμενη με την απόφαση της Κυβέρνησης της Αμερικής να είναι παρούσα η υφ. 

Εξωτερικών, που είναι αρμόδια για θέματα ενέργειας, στην συμφωνία της Κύπρου με 

την ExxonMobil, δίνει αμέσως ένα στίγμα ότι η Αμερική υποστηρίζει την προσπάθεια 

και ότι δεν έχει μια ουδέτερη στάση
51

. 

 Στο οικονομικό κομμάτι, οι εκτιμήσεις αναφέρουν: 

 το θαλάσσιο οικόπεδο 12 ΄΄κοστίζει΄΄- έχει αξία 100 δις εκ. $
52

 

 Αναφέρουμε εδώ το εξής, τα  θαλάσσια οικόπεδα υπολογίζονται μαθηματικά, 

γεωλογικά κλπ. και λαμβάνουν την τελική τους μορφή με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε κάθε 

οικόπεδο να έχει ΄΄πάνω – κάτω΄΄ την οικονομική αξία του διπλανού. 

 Η PGS έδωσε την παραπάνω εικόνα επίσημα στο Λονδίνο σε διαλέξεις που φέραν 

τον τίτλο: ΄΄ψάχνοντας για υπεργίγαντες΄΄ - (μεταφρασμένο από τα αγγλικά). Οι 

                                                           
48

 Βλ. Ηλ. Κονοφάγος https://www.youtube.com/watch?v=QuEpUw9D-ak - 02/06/2017 

 
49

 Βλ. Ηλ. Κονοφάγος https://www.youtube.com/watch?v=QuEpUw9D-ak - 02/06/2017 
50 http://www.iefimerida.gr/news/340690/kypros-koitasmata-mamoyth-fysikoy-aerioy-sta-oikopeda-6-10 

51
 http://www.tanea.gr/news/world/article/5436550/kypros-paroysia-twn-hpa-oi-ypografes-twn-

symbolaiwn-me-thn-exxon-mobil/ 
52

 http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/281095/sta-100-dis-i-axia-tou-fusikou-aeriou-sto-oikopedo-12 

https://www.youtube.com/watch?v=QuEpUw9D-ak
https://www.youtube.com/watch?v=QuEpUw9D-ak
http://www.iefimerida.gr/news/340690/kypros-koitasmata-mamoyth-fysikoy-aerioy-sta-oikopeda-6-10
http://www.tanea.gr/news/world/article/5436550/kypros-paroysia-twn-hpa-oi-ypografes-twn-symbolaiwn-me-thn-exxon-mobil/
http://www.tanea.gr/news/world/article/5436550/kypros-paroysia-twn-hpa-oi-ypografes-twn-symbolaiwn-me-thn-exxon-mobil/
http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/281095/sta-100-dis-i-axia-tou-fusikou-aeriou-sto-oikopedo-12
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διαλέξεις έγιναν από την PGS και την Spectrum Geo
53

, εταιρεία που τα σεισμικά της 

χρησιμοποίησε ήδη η ExxonMobil για να βρει 2 πολύ μεγάλα κοιτάσματα στη Νότια 

Αμερική
54

. 

 Τέλος, να σημειωθεί ότι οι εταιρείες υψηλού επιπέδου έχουν μπει στη λογική 

υπεργιγαντιαίων στόχων, άρα σύμφωνα με τη δική τους στρατηγική αν εντοπιστεί 

στόχος για κλασικό κοίτασμα μπορεί και να μην δραστηριοποιηθούν. 

 Να σημειωθεί ότι όπου υπάρχουν κοιτάσματα Zohr είναι επαναλαμβανόμενα
55

 (η 

εικόνα εκτείνεται 310 km  Κύπρο – ελληνική ΑΟΖ) άρα γιατί όχι και νότια της Κρήτης 

με Λιβύη να μην είναι επαναλαμβανόμενα). Αναμένονται προφανώς πολλοί 

αναμενόμενοι στόχοι, όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση απαιτούνται και σεισμικά 3 

διαστάσεων, με ακριβότερη και οικονομικά τεχνολογία, διότι τα ηχητικά κύματα των 

σεισμικών ερευνών είναι «κάτω από αλάτια» και εντοπίζονται δύσκολα.  

 

 

https://energypress.gr/news/oi-hartografiseis-ton-kypriakon-kai-aigyptiakon-zor-apo-tin-pgs 

Η Λεκάνη του  Ηροδότου εκτιμάται πιθανόν από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου 

και Φ/Α και μέρος της ανήκει και στην ελληνική ΑΟΖ. 

                                                           
53

 http://www.spectrumgeo.com/ 
54

 http://www.spectrumgeo.com/press-release/exxonmobil-discover-oil-offshore-guyana-with-liza-2-well 

 
55

 https://energypress.gr/news/prosdokies-megaloy-koitasmatos-aerioy-notiodytika-tis-kritis 
 

https://energypress.gr/news/oi-hartografiseis-ton-kypriakon-kai-aigyptiakon-zor-apo-tin-pgs
http://www.spectrumgeo.com/
http://www.spectrumgeo.com/press-release/exxonmobil-discover-oil-offshore-guyana-with-liza-2-well
https://energypress.gr/news/prosdokies-megaloy-koitasmatos-aerioy-notiodytika-tis-kritis
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II. Ελλάδα - Κρήτη: 

 

 Η Ελλάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή, γνωρίζουμε ότι βρίσκεται πιο πίσω χρονικά 

και από την Κύπρο στον τομέα των Υ/Α. Υπάρχουν πιθανότητες εύρεσης κοιτασμάτων, 

σύμφωνα και με μελέτες, δεν γνωρίζει ως κράτος αν θα βρεθούν πράγματι, θα το 

δείξουν βέβαια οι γεωτρήσεις, αν και όταν γίνουν. Αξιομνημόνευτο πάντως αποτελεί ως 

γεγονός το ότι σήμερα κοιτάμε τα μεγέθη, και όχι το ερώτημα για το αν πραγματικά 

υπάρχουν κοιτάσματα Υ/Α. ( βλ. ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα, Υπουργείο 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ακαδημία Αθηνών, κ.ο.κ.).  

 Η εικόνα που ακολουθεί, δείχνει δεδομένα από τα τελευταία σεισμικά, με άδεια από 

πλευράς Λιβύης. Επίσης, η ερμηνεία αυτών των σεισμικών που παρουσιάστηκαν στο 

Λονδίνο έγινε από την εταιρία Spectrum Geo και όχι από την ΙΟΝ Geophysical, η οποία 

πραγματοποίησε τις σεισμικές καταγραφές. 

 

 

http://www.viadiplomacy.gr/megalitero-kitasma-fisikou-aeriou-ston-kosmo-notioditika-tis-kritis/ 

http://www.viadiplomacy.gr/megalitero-kitasma-fisikou-aeriou-ston-kosmo-notioditika-tis-kritis/
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 Η εταιρία ΙΟΝ Geophysical εδρεύει στο Houston των Η.Π.Α. και πραγματοποιεί  

σεισμικά ακόμα και στη Ρωσία – Σιβηρία, γεγονός που αναδεικνύει την παγκόσμια 

εμβέλεια της στον τομέα.
56

 

 Οι στόχοι 1 και 2 που απεικονίζονται, παρουσιάσθηκαν κατόπιν αναλύσεων ως 

στόχοι τύπου Zohr. Μάλιστα ο στόχος 1 λέγεται ότι είναι 50 x Zohr. Το 1 Zohr 

ισοδυναμεί με 30 τρις κυβικά πόδια ή 800 δις κυβικά μέτρα.
57

Αν λοιπόν είναι το ίδιο, 

όλο γεμάτο, είναι περίπου το μέγεθος του κοιτάσματος του Qatar που είναι το 

μεγαλύτερο στον κόσμο (αν πράγματι ισχύει και αν πράγματι έχει Υ/Α).
58

 Στη 

μεσογειακή ράχη έχουμε τις ίδιες δομές γεωλογικά, μαθηματικά κ.ο.κ., συν το γεγονός 

ότι κοιτάσματα τύπου Ζορ είναι επαναλαμβανόμενα όπως είδαμε. 

 Αρνητικό σημείο αποτελεί το ότι όλα αυτά γίνονται επίσημα και πολλές φορές χωρίς 

καμία απολαβή της Ελλάδος. Όσο η Ελλάδα καθυστερεί στο θέμα οριοθέτησης και 

ανακήρυξης της ΑΟΖ, θα υπάρχουν σεισμικά δεδομένα που θα πωλούνται επίσημα στη 

διεθνή αγορά. Αν υφίσταται οριοθέτηση με την Λιβύη και η ΑΟΖ είχε ανακηρυχθεί, 

τότε όλα αυτά θα ήταν οικονομικό όφελος της Ελλάδας άμεσο. 

 Η κίνηση της ExxonMobil και το ενδιαφέρον της και για την Ελλάδα έχει άμεση 

σχέση με: 

 Εκτός από τα σεισμικά της PGS, τα οποία ήταν και αραιά 

 Έτυχε όταν υπήρχε η ΔΕΠ.ΕΚΥ, επί Φωκιανού Τερέζας, να έχουν γίνει σεισμικά με 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα πάνω από συγκεκριμένο στόχο, άρα τον ξέρει και η Total 

τον γνώρισε και η ExxonMobil και υπάρχει συγκεκριμένος στόχος έξω από γνωστά 

σεισμικά που έρχεται για αυτόν και μόνο. Μάλλον οι πιθανότητες δυτικά της 

Κρήτης και της Λιβύης πολύ μεγαλύτερες του 15%
59

  

 Νότια της Κρήτης δεν έχουμε ΑΟΖ, άρα τα ύδατα είναι διεθνή, επομένως περνάνε 

σεισμικά πλοία με 12 κόμβους, αντί με 32 κόμβους πορεία διέλευσης και 

καταγράφουν και στη συνέχεια πουλιούνται τα σεισμικά στην ΄΄πιάτσα΄΄. Η 

τακτοποίηση ορίων λοιπόν με τις γείτονες χώρες για ΑΟΖ αποτελεί προτεραιότητα, 

έτσι ώστε να υποχρεωθούν και τα διερχόμενα πλοία να δίνουν αποτελέσματα 

μετρήσεων στην κυβέρνηση – κράτος.  
 

 

 

 

 

 

                                                           
56

 https://en.wikipedia.org/wiki/ION_Geophysical 
57 https://en.wikipedia.org/wiki/Zohr_Field 
58

 https://en.wikipedia.org/wiki/South_Pars/North_Dome_Gas-Condensate_field 
 
59

 http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=765 

https://en.wikipedia.org/wiki/ION_Geophysical
https://en.wikipedia.org/wiki/Zohr_Field
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Pars/North_Dome_Gas-Condensate_field
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=765
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Στρατηγικοί στόχοι Νότια της Κρήτης και της Κύπρου
60

 

 

http://www.lygeros.org/articles.php?n=21684&l=gr 

 

 Κύπρος: 4 στόχους 

 Κρήτη: 5 στόχους 

Κόκκινοι στόχοι (Λεβιάθαν, Ταμάρ, Αφροδίτη) 

 Καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι το μέλλον είναι στο Νότο της Κρήτης, όχι μόνο σε 

επίπεδο κράτους αλλά και σε επίπεδο τοπικό, στο ίδιο το νησί. Οι ενδείξεις που το 

φανερώνουν είναι: 

1) Λιβύη 

2) PGS 

3) Το αντιλαμβανόμαστε από το πλέγμα που είχαμε ήδη 

4) Ο στόχος από Total και ExxonMobil από μόνος του αξίζει 

 

III. Αναμενόμενα Αποθέματα 

                                                           
60

 http://www.lygeros.org/articles.php?n=21684&l=gr 

 

http://www.lygeros.org/articles.php?n=21684&l=gr
http://www.lygeros.org/articles.php?n=21684&l=gr
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 Η εκτίμηση των αποθεμάτων πραγματοποιήθηκε από την εταιρία Spectrum Geo και 

η παρουσίασή τους έλαβε χώρα στο Λονδίνο, όπου σύμφωνα με τις αναλύσεις της ίδιας 

της εταιρίας προκύπτουν τα εξής: 

 Αναφορά προηγούμενων αναλύσεων σε 100 τρις κυβικά μέτρα για την Κύπρο, 

τώρα εκτιμάται η ποσότητα σε 300 τρις κυβικά μέτρα. 

 Νοτιοδυτικά της Κρήτης (μόνο) και στην περιοχή Βόρεια της Λιβύης, εκτός από 

το Φ/Α αναφέρθηκε και στις πιθανότητες να υπάρξει πετρέλαιο. 

10 δις εκ. βαρέλια, σταματάει βέβαια στα όρια της υποτιθέμενης ΑΟΖ της 

Ελληνικής, αλλά θα μπορούσε να κάνει εκτίμηση και πιο πάνω. 

Άρα όταν μιλάμε για 20 δις εκ. βαρέλια μιλάμε για περίπου 590 τρις εκ. $ αξία 

ακαθάριστη νοτιοδυτικά της Κρήτης. 

 

Πιθανές συνολικές ποσότητες φυσικού αερίου και πετρελαίου που μπορεί να ανακαλυφθούν και 

έχουν ήδη ανακαλυφθεί στην Ανατολική Μεσόγειο και την Βόρεια Αφρική, Δεκέμβριος 2016, 

Πηγή: Παρουσίαση Spectrum σε εκδήλωση του Γεωλογικού Ινστιτούτου του Λονδίνου, 

http://8fe58123c2b60d684a8e-      

8539da5f57da5b34cc8df0af5cddbdab.r59.cf1.rackcdn.com/FP%2012.12.2016%20Neil%20Hodgs 

on%20and%20Jevon%20Hilder_Spectrum.pdf 

 

 Οι πιθανές συνολικές ποσότητες φυσικού αερίου και πετρελαίου που μπορεί να 

ανακαλυφθούν στην Ανατολική Μεσόγειο και την Βόρεια Αφρική εκτιμώνται: 

 80 τρις κυβικά πόδια φυσικού αερίου στην ΑΟΖ της Αιγύπτου 

 50 τρις κυβικά πόδια φυσικού αερίου έχουν ήδη ανακαλυφθεί στην ΑΟΖ του 

Ισραήλ με μεγάλες πιθανότητες για ανακαλύψεις μεγαλύτερων κοιτασμάτων 

 60 τρις κυβικά πόδια φυσικού αερίου ή 10 δις βαρέλια Πετρέλαιο στην ΑΟΖ 

του Λιβάνου 

http://8fe58123c2b60d684a8e-8539da5f57da5b34cc8df0af5cddbdab.r59.cf1.rackcdn.com/FP%2012.12.2016%20Neil%20Hodgson%20and%20Jevon%20Hilder_Spectrum.pdf
http://8fe58123c2b60d684a8e-8539da5f57da5b34cc8df0af5cddbdab.r59.cf1.rackcdn.com/FP%2012.12.2016%20Neil%20Hodgson%20and%20Jevon%20Hilder_Spectrum.pdf
http://8fe58123c2b60d684a8e-8539da5f57da5b34cc8df0af5cddbdab.r59.cf1.rackcdn.com/FP%2012.12.2016%20Neil%20Hodgson%20and%20Jevon%20Hilder_Spectrum.pdf
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Όλα αυτά βέβαια σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Spectrum Geo σε συνέδριο που 

έλαβε χώρα στο Λονδίνο. 

 Άξια αναφοράς είναι και η εξής καρτέλα εκτιμήσεων από την Αμερικάνικη εταιρία 

Stratfor
61

, η οποία συνεργάζεται και με τη CIA
62

.  

 

Βαρέλια αναγωγής πετρελαίου σε Φ/Α, δλδ. Ένα βαρέλι πετρελαίου αν καεί δίνει τόση 

ενέργεια, πόσο Φ/Α θα δώσει αντίστοιχα τόση ενέργεια. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61

 https://en.wikipedia.org/wiki/Stratfor 

 
62

 Barron's once referred to Stratfor as "The Shadow CIA". 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stratfor
https://en.wikipedia.org/wiki/Barron%27s_Magazine
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
63

 

 

I. Εισαγωγή 

 Στο χάρτη παρατίθεται μία συνοπτική εικόνα των κρατών - μελών της Ε.Ε. και οι 

ΑΟΖ του κάθε κράτους. Εύκολα παρατηρεί κανείς, τη συνεκτικότητα που προσδίδουν 

οι ζώνες επαφής των ΑΟΖ κάθε κράτους - μέλους από Κύπρο έως Ισπανία και στη 

συνέχεια πάνω Ιρλανδία. Η συνεκτικότητα αυτή αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερης σημασίας, 

λόγω του γεγονότος πως επιτρέπει την ΄΄κίνηση-διέλευση΄΄ αποκλειστικά και μόνο σε 

κράτη – μέλη της Ε.Ε., επομένως και εντός της λεγόμενης εσωτερικής αγοράς της 

Ένωσης.  

 

http://mignatiou.com/2015/12/teliosan-ta-psemata-irthe-i-ora-gia-tin-aoz-tis-evropis/ 

 

 Η ΑΟΖ είναι πάντα εθνική, και όχι ευρωπαϊκή, όμως όπως παρατηρούμε και στο 

χάρτη, στην περιοχή της Μεσογείου οι ΄΄ευρωπαϊκές΄΄ ΑΟΖ καλύπτουν έναν χώρο πιο 

μεγάλο από τις ΄΄ασιατικές΄΄ και ΄΄αφρικανικές΄΄, γεγονός που οφείλεται στα νησιά των 

κρατών μελών της Ε.Ε. και τις αντίστοιχες «κυψέλες – διαγράμματα Voronoi»
64

 που 

αντιστοιχούν σε κάθε νησί. 
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Σημαντικά στοιχεία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΑΟΖ, τα οποία θα 

χρειαστούν στον αναγνώστη και θα βοηθήσουν περαιτέρω στην ανάπτυξη του θέματος 

αποτελούν τα εξής: 

 Προβλέπεται ότι υπάρχει και κάποιο κράτος έχει ΑΟΖ μόνο όταν έχεις 

οικονομική δραστηριότητα στο χώρο που σου προσδίδει την ΑΟΖ. Άρα, ένα 

άδειο νησί δεν έχει ΑΟΖ. 

 Στην έννοια οριοθέτησης των ΑΟΖ, παράγραφος 3 του κειμένου είναι εξίσου 

σημαντική αφού αναφέρεται στη συνεκμετάλλευση 

 Επίσης μία σημαντική διάκριση αποτελεί η εξής: Όταν αναφερόμαστε στα 12 

ν.μ. στην ουσία είναι η κυριαρχία, ενώ στη  περίπτωση της ΑΟΖ (200ν.μ.) 

μιλάμε για κυριαρχικά δικαιώματα 

 

 

II. Ελλάδα – Κύπρος 

 Τίθεται λοιπόν το θέμα οριοθέτησης και ανακήρυξης ΑΟΖ της Ελλάδας. Σε μία 

προσέγγιση και του θέματος, όπως θα δούμε παρακάτω, εξετάζοντας τη λύση ενός 

αγωγού για την παροχέτευση των Υ/Α από την Ανατολική Μεσόγειο προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα πιο συγκεκριμένα του αγωγού East Med Pipeline, 

διαπιστώνουμε τα εξής: 

 Ισραήλ έχει ΑΟΖ με Κύπρο 

 Κύπρος έχει ΑΟΖ με Αίγυπτο, Ισραήλ 

επομένως διακρίνει κανείς πως 4 χώρες μαζί με την Ιταλία (με την οποία η Ελλάδα έχει 

καλές σχέσεις λόγω υφαλοκρηπίδας), που δύναται να διασυνδεθούν και μέσω Ελλάδας, 

έχουν κινηθεί στο πλαίσιο της ΑΟΖ. Το γεγονός αυτό, προσδίδει και κάποια ένδειξη ότι 

η Ελλάδα θα έχει ουσιαστικά και μία εξωτερική πίεση, διότι όταν ο αγωγός αποφασιστεί 

ως υλοποιήσιμο project και αν κατασκευαστεί και έρθει στην περιοχή, αν δεν έχει 

φροντίσει η Ελλάδα το θέμα οριοθέτησης και ανακήρυξης της ΑΟΖ, τότε θα θέλει να 

πει απλώς ότι ο αγωγός βρίσκεται σε διεθνή χωρικά ύδατα. 

 Σύμφωνα με τους κανόνες στη διεθνή αγορά και το λεγόμενο ΄΄normal business΄΄, οι 

μεγάλες εταιρίες – επενδυτές θα προτιμούσαν ένα καθαρό τοπίο. Το ασαφές κοστίζει 

πολλαπλώς. Από τα πράγματα που κοιτάνε αυτοί που ερευνούν αυτά τα πράγματα είναι 

και η πολιτική σταθερότητα. Όταν υπάρχει ασάφεια στο περιβάλλον – χώρο, είναι 

λογική κίνηση ο επενδυτής να μην τοποθετήσει τα κεφάλαιά του ή οι τράπεζες να μην 

χρηματοδοτήσουν τις όποιες κινήσεις, αποφεύγοντας τους όποιους κινδύνους λόγω 

ρίσκου. Για να υπάρχουν ευνοϊκοί όροι από Τράπεζες, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως 

όσο πιο τακτοποιημένο το ΄΄οικόπεδο΄΄τόσο καλύτερα. Επίσης, αξίζει να αναφερθούμε 

όχι μόνο στους όρους χρηματοδότησης, αλλά και στα θέματα ασφάλειας και προστασίας 

μιας επένδυσης. Ως παράδειγμα θα μπορούσε να ειπωθεί η ύπαρξη Τζιχαντιστών στη 

Λιβύη, όπου έχουμε ορισμένες ομάδες, όλα αυτά συνδέονται με ασφάλιστρα που 

πληρώνονται ετήσια σε επώνυμες εταιρείες, οι οποίες αναλαμβάνουν προστασία.
65
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 Ένα θέμα που ενδιαφέρει άμεσα τις επενδύτριες εταιρείες είναι η οριστική και ακριβής 

διευθέτηση των συνόρων μεταξύ των χώρων. Αυτό συμβαίνει επειδή κάποιο τμήμα από 

τους  ταμιευτήρες που μπορεί να ανακαλυφθούν μπορεί να βρίσκεται στο υπέδαφος της 

άλλης χωράς. Στις περιπτώσεις αυτές, κάποια κράτη επιταχύνουν την εξόρυξη ώστε να 

προλάβουν να αρπάξουν ότι μπορέσουν από το διπλανό. Αν μάλιστα αρχίσει και το άλλο 

κράτος να παράγει και από την άλλη μεριά, προκειμένου να προλάβει κι αυτό να αντλήσει 

όσο το δυνατόν περισσότερο, τότε επέρχεται η απολυτή καταστροφή του ταμιευτήρα. Η 

μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου μένει μέσα και για πάντα. Στις περιπτώσεις αυτές, που 

είναι γνωστές διεθνώς με τον όρο "Unitization" και που ουσιαστικά σημαίνει ορθολογική 

και δίκαιη συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων που εντοπίζονται σε όμορες χώρες, η λύση 

είναι μια και μοναδική, κάτι το οποίο έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία και νομοθεσία: να 

ανατίθεται η από κοινού εκμετάλλευση του κοιτάσματος σε έναν operator, που να 

γνωρίζει πολύ καλά μηχανική των ταμιευτήρων πετρελαίου, ώστε να γνωρίζει και να 

εκτίμα ακριβώς τις ποσότητες που παράγει το κάθε τμήμα ταμιευτήρα που βρίσκεται στα 

σύνορα χωρών. Δύσκολη δουλειά, άλλα δυνατόν γενέσθαι!
66

  

 Η άμεση σύνδεση του θέματος της ασφάλειας στις επενδύσεις γίνεται αντιληπτή και 

από το ακόλουθο παράδειγμα. Εταιρίες όπως η ExxonMobil, η Total κλπ. είναι 

προφανές και λογικό να συζητήσουν, διαπραγματευθούν με τα κράτη (όπως Ισραήλ, 

Κύπρος, Ελλάδα κ.ο.κ.) θέτοντας εύλογα το ερώτημα για το ποιός θα χρηματοδοτήσει 

την ασφάλεια μιας υποτιθέμενης επένδυσής τους και ως παράγωγο αυτής, των 

κεφαλαίων τους. Υπάρχουν τορπιλάκατοι, drones (μέρα - νύχτα), κλπ. από τα ίδια τα 

κράτη ή πρέπει να φροντίσουν οι ίδιες οι εταιρείες. Σε περίπτωση ύπαρξης και διάθεσής 

τους επηρεάζεται άμεσα και το κόστος και τα ποσοστά απολαβών στη σύμβαση μιας 

υποτιθέμενης συμφωνίας κράτους – εταιρίας, ενώ αντιθέτως εύκολα γίνεται αντιληπτό 

πως το μερίδιο απολαβών του κράτους θα μειωθεί. 

 Οι τέλειοι όροι, επομένως προσεγγίζονται όταν υπάρχουν τακτοποιημένα τα πάντα, 

αυτό δεν σημαίνει όμως πως υφίστανται πάντα όλα τέλεια και τακτοποιημένα. Στην 

πραγματικότητα η εταιρεία θέλει το block της να είναι ξεκάθαρο (επιδιώκει συμφωνία 

«win-win») . Αν το κοίτασμα ΄΄πατάει΄΄ με γειτονικές χώρες (ΑΟΖ) και δεν υπάρχει 

συμφωνία συνεκμετάλλευσης τότε έχουμε περίπτωση «lose-lose». Αντίστοιχο 

παράδειγμα παρατηρούμε και στην ίδια την χώρα στο κοίτασμα Πύρρος στο Ιόνιο, το 

οποίο βρίσκεται πάνω στην αναμένουσα ανακηρυχθείσα ΑΟΖ της Ιταλίας - Ελλάδας, 

όπου διακρίνεται το «win-win» πλαίσιο.
67

 

 Πρέπει ο παίκτης λοιπόν η αλλιώς η εταιρεία να γνωρίζει ακριβώς τι επιθυμούν τα 

δύο κράτη σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν τα δύο κράτη έχουν μία συμφωνία οριοθέτησης 

επίσημη, το τρίτο σκέλος της συμφωνίας αυτής προβλέπει τη συνεκμετάλλευση. Στην 

ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών
68

 υπάρχουν ανανεωμένες όλες οι συμβάσεις μεταξύ 
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κρατών. Το πρώτο πράγμα που πράττει μια εταιρεία του τομέα είναι να κοιτάξει αν στην 

περιοχή υπάρχει σύμβαση – συμφωνία οριοθέτησης ή αν υπάρχει ΑΟΖ. 

 Διεθνώς έχουμε πάνω από 125 χώρες που έχουν θεσπίσει την ΑΟΖ, ενώ στη 

Μεσόγειο από τα 21 κράτη της περιοχής, μόνον τα 8 έχουν θεσπίσει ΑΟΖ.
69

 Το 

πρόστιμο για την παραβίαση της ΑΟΖ είναι στη θέσπιση, και όχι στην οριοθέτηση, 

δηλαδή  το πρόστιμο για τους ζωϊκούς και μη ζωϊκούς οργανισμούς καταγράφεται στην 

ανακήρυξη της ΑΟΖ. 

 Ας σημειωθεί και το εξής, αν υποθέσουμε πως έχει λάβει χώρα η οριοθέτηση μεταξύ 

δύο χωρών, όπου ο ένας αποφασίζει μέχρι που θα προχωρήσει στο όριο και ο δεύτερος 

συμφωνεί. Τώρα, έρχεται η εταιρεία = τρίτος χωρίς να διαθέτει κάποια σχέση με τους 2 

πριν, δηλώνοντας πως την οριοθέτηση δεν την έχει υπογράψει η ίδια και ενδιαφέρεται 

για τοποθέτηση μια πλωτής πλατφόρμα στο όριο. Τι γίνεται στη συγκεκριμένη 

περίπτωση; Δεν γίνεται τίποτα σε περίπτωση προστίμου, διότι η οριοθέτηση είναι 

εντελώς χωρίς ουσία, δεν μπορεί να μπει ούτε πρόστιμο, διότι δεν έχει θεσπιστεί ακόμα 

η ΑΟΖ. 

 Πάντως επιδιώκεται όμως και το θέλουμε ως Ελλάδα, οι συζητήσεις να είναι 

προχωρημένες στο στάδιο οριοθέτησης της ΑΟΖ. Ιστορικό παράδειγμα: 

 Το 2003 Κύπρος και Αίγυπτος έκαναν συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ (εδώ 

υπάρχει και το στοιχείο μιας χριστιανικής χώρας και μιας μουσουλμανικής 

χώρας) 

 Η θέσπιση της ΑΟΖ υλοποιήθηκε το 2004 από τον Τάσσο Παπαδόπουλο, ο 

οποίος κύρωσε την συμφωνία οριοθέτησης την ίδια μέρα θέσπισης του 2004, 

άρα ενεργοποιήθηκε πραγματικά η συμφωνία του 2003 το 2004 με τη θέσπιση. 

(Κύπρος μια χώρα που δεν υπάρχει για την Τουρκία και όμως η συμφωνία έγινε 

από Αίγυπτο – μουσουλμανική) 

Επομένως :  

1. Πρώτα έχουμε ομάδες διαπραγμάτευσης, αυτές τα βρίσκουν 

2. Βρίσκουν ότι θα είναι εδώ η οριοθέτηση 

3. Και μετά μπορούν να το περάσουν από Βουλή 

Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή φαίνεται ο διάλογος προχωρημένος με:  

 Αίγυπτο (να πατήσουμε και στη συμβολή και στο παράδειγμα της Κύπρου) 

 Κύπρο (ξεκάθαρο και από τις 2 πλευρές) 

 Ιταλία (είμαστε σε φάση τροποποίησης για τη συμφωνία υφαλοκρηπίδας του 

1977,τροποποιούμε σε ΑΟΖ) 

Και στη συνέχεια με: 

 Λιβύη (προσεκτικοί με το θέμα της Γαύδου) 

 Αλβανία (συμφωνία και διαπραγμάτευση) 

 Άρα στην πραγματικότητα η θέσπιση είναι το νομικό διάβημα, ακόμα και να γίνει 

μία οριοθέτηση σημαίνει απλώς ότι υπάρχει μία διμερής συμφωνία (ο ένας λέει ότι δεν 
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μπαίνω στα χωράφια του άλλου). Η θέσπιση απευθύνεται κατευθείαν στα Ηνωμένα 

Έθνη και δηλώνει ότι το κράτος ενεργοποιεί το κυριαρχικό του δικαίωμα. Όταν δεν 

υφίσταται η θέσπιση δεν μπορούν να υπάρξουν πρόστιμα, το πρόστιμο βρίσκεται 

αναγκαστικά στο κείμενο της θέσπισης, όπου έχουμε πρόστιμο για τους ζωντανούς 

οργανισμούς (ψάρια) και για τους μη ζωντανούς (π.χ. Υ/Α). Πράγμα το οποίο σημαίνει 

και πιο πρακτικά ότι σε περίπτωση διελεύσεων καραβιών που κάνουν σεισμικά μέσα 

στην ΑΟΖ, δύναται το κράτος να επιβάλει πρόστιμο. 

 

 

http://elliniki-aoz.blogspot.gr/ 

 Στην εικόνα εμφανίζεται η ΑΟΖ του λεγόμενου ελληνισμού της Μεσογείου, ήτοι  

ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου μαζί. Ελληνισμός μαζί, μεγαλύτερη ΑΟΖ Μεσογείου, πιο 

μεγάλη από ΑΟΖ Ιταλίας που είναι η μεγαλύτερη κράτους (στη Μεσόγειο). Η Ελλάδα 

και η Κύπρος όταν οριοθετούν για την ΑΟΖ, επιδιώκουν τη λύση της μέσης γραμμής. 

Λιβύη: ως το οικόπεδο 20 

Αίγυπτος: το λευκό κομμάτι ως το οικόπεδο 4 της Κύπρου 

Κύπρος:  

 στο οικόπεδο 3, 13 οριοθέτηση με το Λίβανο το 2007 

 στο οικόπεδο 9,12 οριοθέτηση με το Ισραήλ το 2010 

 με Αίγυπτο συμφωνία οριοθέτησης το 2003 

Ελλάδα:  

Τα θαλάσσια οικόπεδα εμφανίστηκαν το 2014 (ενώ κανένας δεν το πίστευε ότι θα το 

κάνει η Ελλάδα) έγινε μετά από το Νόμο περί Υ/Α, Ν.2289/95 που τροποποιήθηκε το 

2011 με την τροπολογία Ν.4001/2011 (ανακοινώθηκαν από τον αρμόδιο Υπουργό). Τα 

http://elliniki-aoz.blogspot.gr/
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20 θαλάσσια οικόπεδα της Ελλάδας τα μάθαμε επίσημα μέσω Νορβηγίας που ήταν στο 

συνέδριο στο Λονδίνο (άρα και οι εταιρείες το ήξεραν πριν από τους Έλληνες) 

Υπήρξαν τρεις υποψηφιότητες στα θαλάσσια οικόπεδα 1,2 και 10. 

Το 2: ήταν αναμενόμενο εφόσον είχε υπογραφεί η συμφωνία υφαλοκρηπίδας το 1977 με 

Ιταλία, επομένως δεν παρουσιάζονται δυσκολίες. (Edison – Total – ΕΛΠΕ). Θα είναι το 

ανάλογο με το θαλ. Οικόπεδο 12 στην Κύπρο 

Το 1: αφορά την Αλβανία μόνο ΕΛΠΕ (για λόγους εθνικούς) 

Το 10: παίζουν τα ΕΛΠΕ, επειδή στο Κατάκολο είχαν γίνει το 1982 ήδη γεωτρήσεις και 

γνωρίζουν το χώρο, κίνηση από ExxonMobil.
70

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει η εξής παρατήρηση για τα θαλάσσια οικόπεδα της 

Ελλάδος, παρατηρούμε τον στρατηγικό σχεδιασμό των οικοπέδων έτσι ώστε: 

 στο Ιόνιο: πετρέλαιο 

 στην Κρήτη: Φ/Α  

Τέλος, στο θαλάσσιο οικόπεδο 14, νότια της Κρήτης, υπάρχει στόχος, ο λεγόμενος 

«Μίνωας»
71

, ο οποίος εκτιμάται πως είναι 77 φορές ο Πρίνος. 

 

III. Τουρκία – Ελλάδα - Κύπρος:
72

 

 Η Τουρκία ως επίσημη στάση εκφράζει τις διαφωνίες και αντιθέσεις της σχετικά με 

το θέμα οριοθέτησης και ανακήρυξης ΑΟΖ τόσο με την Ελλάδα, όσο και με το Βόρειο 

τμήμα της Κύπρου. Εξετάζοντας τη δική της περίπτωση, παρατηρείται πως η Τουρκία 

στη Μαύρη Θάλασσα έχει συμφωνήσει με τη λογική της μέσης γραμμής με την  (τότε) 

Σοβιετική Ένωση και με την Βουλγαρία, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει πως η μαύρη 

Θάλασσα αποτελεί ανοικτή Θάλασσα, αντιθέτως η Μεσόγειος κλειστή, και δεν 

συμφωνεί με τη λογική της μέσης γραμμής, ενώ το έχει κάνει στη Μαύρη Θάλασσα. 

 Αν λοιπόν επέλθει συμφωνία οριοθέτησης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και στη 

συνέχεια ανακήρυξης της ΑΟΖ της Ελλάδας και η Τουρκία δεν αναγνωρίσει τίποτα από 

ότι συμφώνησαν οι άλλες, π.χ. αμφισβήτηση στο σύμπλεγμα Καστελορίζου, η 

αμφισβήτηση λοιπόν γίνεται μονομερώς και αποστέλλεται στα Ηνωμένα Έθνη. Η 

ανακήρυξη (στην ουσία δεν είναι υλική, δεν έχει γεωγραφία, δεν είναι πουθενά)  είναι 

ένα νομικό διάβημα το οποίο λέει: εγώ ως χώρα επειδή δεν έχω ένα κυρίαρχο δικαίωμα 

π.χ. νησιού, δηλώνω ότι έχω επίσημα ΑΟΖ, αυτό αποστέλλεται στα Η. Έθνη και αυτοί 

το αναγνωρίζουν. Το γεγονός ότι η Τουρκία δεν το αναγνωρίζει ή όχι είναι ακριβώς το 

ίδιο με Κύπρο (ολόκληρη χώρα). Όμως τα Ηνωμένα Έθνη και το Δίκαιο της Θάλασσας 

αναγνωρίζουν αυτά-αυτούς που έχουν υπογράψει το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Τουρκία 

δεν έχει υπογράψει το Δίκαιο της Θάλασσας, άρα ακόμα και να θέλει να κάνει 

παρέμβαση επίσημα στα Η.Ε. όπως το είχε κάνει με Κύπρο επί Τάσσου Παπαδόπουλου 
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(Προεδρίας) απορρίφθηκε το αίτημα, δεν καταγράφηκε και καταγράφηκε η απάντηση 

του Τάσσου Παπαδόπουλου ο οποίος έλεγε ότι αυτό που κάνατε είναι απαράδεκτο. 

Τέλος στα επίσημα χαρτιά των Η.Ε. έμεινε μόνο η απάντηση της Κύπρου. 

 Παρότρυνση λοιπόν αποτελεί η ανακήρυξη της ΑΟΖ, αλλά ταυτόχρονα και η 

δημοσίευση και επίσημα χαρτών ως Ελλάδα, τηρώντας βέβαια τη μέση γραμμή. 

Το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου, όσον αφορά το θέμα της ΑΟΖ αναλύεται: 

 Η Στρογγύλη προσδίδει ΑΟΖ 5.855 km
2
, υπάρχει φυλάκιο του στρατού 

(ελληνικό) άρα και κάτοικοι, 

 Το νησιωτικό σύμπλεγμα στο Καστελόριζο προσδίδει έτσι συνολικά AOZ 

20.851 km
2
, ενώνει τις ΑΟΖ Ελλάδας - Κύπρου: με μία ζώνη επαφής 48,6 km , 

θέλει όμως κατάλληλους πολιτικούς. 

Κομβικό ρόλο διαδραματίζει το σύμπλεγμα του Καστελορίζου, διότι επιτρέπει και την 

πρόσβαση Αιγύπτου και Κύπρου στο τριπλό σημείο επαφής με την Ελλάδα, και αυτό 

γιατί (όπως θα δούμε παρακάτω) από εκεί θα περάσουν: 

 Όλα τα καλώδια 

 Όλοι οι αγωγοί 

 Όλα τα καράβια 

Για τον απλούστατο λόγο της συνεκτικότητας εδαφών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, χωρίς εμπλοκή τρίτων χωρών. 

 

http://greekamericannewsagency.com/2010-01-19-17-50-12/2010-01-19-17-53-39/31282-

kolomvakis11214 

http://greekamericannewsagency.com/2010-01-19-17-50-12/2010-01-19-17-53-39/31282-kolomvakis11214
http://greekamericannewsagency.com/2010-01-19-17-50-12/2010-01-19-17-53-39/31282-kolomvakis11214
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IV. Σύγκριση ΑΟΖ με FIR:73 

 Στο σημείο αυτό γίνεται απλή αναφορά στη συσχέτιση της ΑΟΖ με το FIR στα 

πλαίσια που δύναται να κινηθεί το θέμα της εργασίας.  

 Για παράδειγμα, η ΑΟΖ της Κύπρου είναι πιο μικρή από το FIR της, επομένως τα 

ελικόπτερα ή τα αεροπλάνα δύναται να προσεγγίσουν το κοίτασμα της Αφροδίτης ή 

τα μελλοντικά πιθανά κοιτάσματα χωρίς κανένα πρόβλημα, αφού κινούνται εντός FIR. 

 Στην περίπτωση της Ελλάδας τώρα, η ΑΟΖ παρατηρούμε ότι εισχωρεί στο FIR των 

άλλων κρατών, αλλά η συμφωνία δεν βρίσκεται μακριά διότι η Ελλάδα προσεγγίζει το 

θέμα της ΑΟΖ με τη λογική της μέσης γραμμής και δεν διεκδικεί περαιτέρω 

δικαιώματα, γεγονός που αποδέχεται σεβασμό και από τους συνομιλητές. 

 

http://www.lygeros.org/articles.php?n=15811&l=gr 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄  
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Ανάλυση 

 

I. Γεωστρατηγική και Γεωπολιτική 

 Εξετάζοντας το θέμα των Υ/Α  της Ανατολικής Μεσογείου και της παροχέτευσής 

τους προς την αγορά της Ε.Ε., αντιλαμβανόμαστε πως βρισκόμαστε πάνω σε μια 

σκακιέρα  με πολλούς παίκτες. Αντίστοιχα βέβαια υφίστανται και άλλες σκακιέρες που 

παίζονται παιχνίδια, όπως π.χ. το θέμα των ΑΟΖ, οι οποίες ασκούν επιρροές η μία πάνω 

στην άλλη, σύμφωνα και με τη ΄΄Θεωρία των Παιγνίων΄΄.
74

 

 Αναλύοντας το θέμα πιο ειδικά, και πιο συγκεκριμένα για την Ελλάδα και την 

Κύπρο, εντοπίζουμε τα παρακάτω σημεία υψηλής σημασίας: 

 Έχουμε μια προστιθέμενη αξία που είναι οι Υ/Α 

 Όλοι ασχολούμαστε με οικονομία και πολιτικά, ενώ το υπόβαθρο είναι η 

στρατηγική και η ενέργεια, όταν διαθέτω και συνδυάζω αυτά τα δύο τότε έχω 

και πολιτική και οικονομία, όταν έχω μόνο πολιτική και οικονομία τότε σιγά 

σιγά θα οδηγηθώ σε αδιέξοδο. 

 η θέση χαρακτηρίζεται ως γεωστρατηγική / τοποστρατηγική, διότι δύναται να 

έχουμε ένωση Κύπρου – Ελλάδας – Ιταλίας οι οποίες έχουν μπει σε ένα project 

το οποίο ενσωματώνεται στην Ε.Ε. 

 η Ε.Ε. με τον οδικό χάρτη ενέργειας 2020-2050 δηλώνει πως πρέπει να 

προχωρήσουμε δυναμικά με τις αυτόχθονες πηγές ενέργειας και πρέπει να 

υπάρχουν συνέργειες μεταξύ των κρατών – μελών, έτσι ώστε να έχουμε 

ελαχιστοποίηση κόστους και βελτιστοποίησης κέρδους, που σημαίνει πρακτικά 

απεξάρτηση από την Ενέργεια των άλλων. 

Π..χ.: η Ελλάδα ΄΄παίρνει΄΄ Φ/Α από την Αλγερία (αυτήν την περίοδο) έως το 2020 με 

πάρα πολύ σκληρά συμβόλαια, όπου αν τα διακόψει η ρήτρα είναι σαν να τα πλήρωσε 

ως το τέλος χωρίς να τα πάρει κιόλας. Μετά το 2020 όπου λήγει η ισχύς του τωρινού 

συμβολαίου θα πραγματοποιηθούν ενέργειες για νέο συμβόλαιο – ανανέωση. Θα ήταν 

μεγάλο λάθος από πλευράς Ελλάδας να γίνει ανανέωση συμβολαίου με 

αποκλειστικότητα ενώ η Ελλάδα θα δύναται να παραγει η ίδια Φ/Α. 

Άρα η Ελλάδα, απεξάρτηση από το Φ/Α από:  

 Αλγερία  

 Ρωσία, ως ένα βαθμό  

 Αζερμπαϊτζάν 

Το Φ/Α που έρχεται από Αλγερία είναι Φ/Α σε μορφή LNG, το πιο ακριβό που μπορεί 

να αγοραστεί. Οι νόμοι της αγοράς συμφωνούν πως όταν βρεθεί πελάτης πουλάς, και 

αυτό κάνει η Αλγερία. 

Όταν όμως η Ελλάδα θα δύναται να παράγει δικό της Φ/Α, και μάλιστα σε αποστάσεις 

70-100 km τότε: 
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 Λιγότερο το κόστος 

 Ακόμα και αν πουλήσω στην ίδια τιμή που το πουλάει ο άλλος, θα έχω 

μεγαλύτερο κέρδος, αλλά αν το κατεβάσω κάνω «dumping effect»
75

 θα 

αγοράζουν πρώτα από εμάς και μετά από τους άλλους (γιατί πολύ πιο φθηνό). 

 Συνοψίζοντας, επειδή υπολογίζονται και με μαθηματικά και με στρατηγική και με 

την επιστήμη κάθε αρμόδιου τομέα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τα κοιτάσματα 

(αν υπάρχουν και αν βρεθούν) όχι μόνο είναι βιώσιμα αλλά και αποτελεσματικά. 

Ενεργειακά, παρατηρούμε ότι τα πράγματα πάνε ανάποδα: 

 Κοιτάζουμε πρώτα που είναι τα κοιτάσματα 

 Και στη συνέχεια αν υπάρχει κάποια στεριά κοντά 

 Άξια αναφοράς επίσης είναι και το ακόλουθο παράδειγμα γεωστρατηγικού 

σχεδιασμού δίνοντας μια εικόνα στα πλαίσια ενός στρατηγικού λάθους: Ακόμα και αν η 

κυβέρνηση ενός κράτους είναι δυναμική (π.χ. Κύπρος επί προεδρίας Τάσσου 

Παπαδόπουλου 2003 – 2008), θεώρησε μάλλον λανθασμένα, πως δεν διαθέτουν πολλά 

κοιτάσματα. Υπέθεσαν ότι διαθέτουν μόνο το Αφροδίτη, άρα προσανατολίστηκαν σε 

μία λογική πώλησης του αερίου της Αφροδίτης στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος, αν και 

διαθέτει δικά της θα το αγοράσει, γιατί μετά θα το πουλάει σε μορφή LNG, άρα υπάρχει 

αμέσως προστιθέμενη αξία. Το LNG όταν το μετατρέπουμε, έχουμε ένα συντελεστή 

συμπίεσης 600, αυτό επιτρέπει στον πωλητή να στέλνει 1 καράβι αντί 600 καράβια 

(επίσης Κύπρος θα το έδινε με αγωγό). Τελικά η Κύπρος το ξανασκέφτηκε, και ερευνά 

μήπως υπάρχουν περισσότερα κοιτάσματα άρα μήπως είναι καλό να το κάνει ως χώρα 

και αυτή και να το πουλάει η ίδια. 

 Ο τομέας των Υ/Α αποτελεί λοιπόν έναν πολύ σπάνιο τομέα, γιατί προσφέρει την 

δυνατότητα 3πλης εξοικονόμησης. 

 Αντί να αγοράζω από έξω, παράγω εγώ 

 Παράγω με ντόπιους οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε αυτό 

 Και αυτό που πουλάω, το πουλάω έξω 

και επιπροσθέτως έχουμε και ολόκληρη την Ε.Ε. που ζητάει να διαθέτει πρόσβαση σε 

Υ/Α  και Ενέργεια και εμείς (Ελλάδα – Κύπρος) είμαστε ακριβώς στη σωστή περιοχή. 

Άρα καλύτερα να κοιτάς το στρατηγικό και γεωστρατηγικό σχεδιασμό πρώτα και μετά 

το νομικό πλαίσιο παρά το αντίθετο. 

II. Τεχνικά και Οικονομικά στοιχεία 

 Μια εταιρεία όταν κάνει μια γεώτρηση κοστολογεί περίπου: $5-9,3 εκ. η τρύπα 

γεώτρησης
76

 και συνολικό κόστος για η επίτευξη $50-70 εκ. Μία γεώτρηση θέλει μέσο 

όρο 5 τρύπες. 

Επίσης, η αξία γεωτρυπάνου κοστολογείται στα $1 δις
77

 (κεφαλές από διαμάντια για 

σκληρότητα) 

                                                           
75

 http://study.com/academy/lesson/dumping-in-economics-definition-effects.html 

 
76

 https://seekingalpha.com/article/4034075-oil-economics-much-oil-gas-well-cost 

http://study.com/academy/lesson/dumping-in-economics-definition-effects.html
https://seekingalpha.com/article/4034075-oil-economics-much-oil-gas-well-cost


44 
 

LNG καράβι: $170-200 εκ. η μονάδα
78

 

Σταθμός υγροποίησης: γύρω στα $12 δις 

Αγωγός: $10 δις (east med pipeline) 

Το μισό κόστος της αξίας του οικοπέδου η γεώτρηση, για αυτό τέτοια νούμερα 

 Μια εταιρεία: (αγοράζει σεισμικά, συν bonus υπογραφής  – όλα αυτά έξοδα) σε 

οικόπεδο παραχώρησης όλα τα έξοδα δικά της και αν δεν βρει τίποτα φεύγει με τα 

έξοδά της. (δεν παίζουν έτσι τυχαία) 

Παράδειγμα: από όλα τα μεταλλεία μαζί η Ελλάδα το χρόνο παίρνει 2 εκ. €, από εδώ 

ποσοστό 0,4-1,6% που παίρνει το δημόσιο και η Κύπρος πήρε 200εκ.€ από το bonus 

υπογραφής ότι θα έρθουν ENI-Total από δύο συμβόλαια) 

Άρα για να γίνει απόσβεση πρέπει να υπάρχει μια μελέτη, και λογικά υπάρχουν και 

γίνονται οι κατάλληλες αυτές μελέτες στις εταιρίες.  

 Η μέθοδος ανάπτυξης στα Θαλάσσια Οικόπεδα συνίσταται να γίνεται ως εξής: πρώτα 

ξεκινάνε από τα ρηχά σημεία φτιάχνουν υποδομές και στήνω τα πάντα με πλάνο 25ετίας 

και φτάνω στο μεγάλο κοίτασμα που γνώριζα και στο τέλος συνδέω στον αγωγό, 

δηλαδή ανάπτυξη με το σύστημα ραχοκοκαλιάς, με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνω και τη 

βέλτιστη εκμετάλλευση. 

 Τα λεγόμενα ΄΄Σεισμικά΄΄ αποτελούν ηλεκτρομαγνητικά συστήματα στην 

πραγματικότητα, όπου έρχεται το καράβι το οποίο εκπέμπει 25MHz ένα σήμα, 

πηγαίνει κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας 7-8 km και ξαναέρχεται, έτσι «ακούει» 

το υπέδαφος και καταγράφει τη δομή του. 

 Μία γενική εικόνα για τις γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο: 

 στην Αίγυπτο ›1.800 

 στη Λιβύη ›150 

 Ισραήλ 8 

 Κύπρος 1 

Στην τελευταία δεκαετία στις γεωτρήσεις όλου του κόσμου οι τρεις (3) καλύτερες είναι: 

οι δύο (2) του Ισραήλ και η μία (1) της Αφροδίτης – Κύπρου. Τα κοιτάσματα φυσικού 

αερίου που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 

είναι τέσσερα, αυτά είναι: 

 Το κοίτασμα Αφροδίτη στην Κύπρο 

 Τα κοιτάσματα Ταμάρ (ήδη σε παραγωγή) και Λεβιάθαν στο Ισραήλ και 

 Το κοίτασμα Ζορ στην Αίγυπτο 
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Κύρια Κοιτάσματα Φυσικού Αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο ανά χώρα και ανά αποθέματα, 

Πηγή: http://bruegel.org/2015/11/egypt-the-catalyst-for-a-new-eastern-mediterranean-gas-hub/ 

 

 Για να γίνει αντιληπτό πόσο σημαντικά σε μέγεθος και σε ποσότητα είναι τα 

παραπάνω κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου θα πρέπει να 

σημειώσουμε ότι: 

 Το κοίτασμα ΄΄Αφροδίτη΄΄ της Κύπρου έχει αποθέματα 140 δισεκατομμύρια 

κυβικά μέτρα φυσικού αερίου με ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου της 

Ελλάδος στα τέσσερα (4) περίπου δις και της Κύπρου λιγότερο από ένα (1) 

δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. 

 Τα κοιτάσματα Ταμάρ και Λεβιάθαν του Ισραήλ έχουν αποθέματα 280 και 640 

δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου αντίστοιχα, με την ετήσια 

κατανάλωση φυσικού αερίου του Ισραήλ να κυμαίνεται περίπου στα έξι (6) με 

εφτά (7) δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. 

 Το κοίτασμα Ζορ στην Αίγυπτο έχει αποθέματα 850 δισεκατομμύρια κυβικά 

μέτρα φυσικού αερίου με την ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου της  Αιγύπτου 

να είναι της τάξεως περίπου των 50 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. 

 Επίσης, στο θέμα της ποιότητας του Φ/Α οι ενδείξεις αναφέρουν για κοιτάσματα με 

πάρα πολύ υψηλή, διότι το μεθάνιο=CH4 αποτελεί σχεδόν το 97% του αερίου, άρα δεν 

έχει S=θείο, το οποίο το βγάζουν στα διυλιστήρια, άρα δεν επιβαρύνομαι με τόσα 

έξοδα, συν το πουλάω στην ίδια τιμή με αυτό το αέριο που έχει υποστεί επεξεργασία, 

επομένως επεξεργασία ελάχιστη, πιο φθηνό, πιο ανταγωνιστικό.
79

 

 Τέλος, άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός πως η περιοχή βρίσκεται, γεωλογικά και 

τεκτονικά, με την Αφρικανική πλάκα κάτω από την Ευρωασιατική πλάκα, και όταν 

έχουμε συγκλίνουσες τεκτονικές πλάκες η μία πάνω από την άλλη εκεί έχουμε συνήθως 

τα μεγαλύτερα κοιτάσματα.
80

 

 

 

III. Παράγοντες βελτιστοποίησης του Χρόνου 

 

Α) Ο ρόλος της γραφειοκρατίας  

 Στην περίπτωση κατασκευής υποδομών όπως οι αγωγοί, θα ήταν ωφέλιμο να 

περιοριστεί η γραφειοκρατία των κρατών στο ελάχιστο. Στο Ισραήλ, για παράδειγμα, 

θέλοντας να αξιοποιήσουν τα αποθέματα του κοιτάσματος Ταμάρ μείωσαν τη 

γραφειοκρατία στο ελάχιστο για λόγους εθνικής ανάγκης. Άμεσο αποτέλεσμα αυτού 

ήταν η αξιοποίηση του κοιτάσματος σε 4 χρόνια αντί για 15 χρόνια. Θα μπορούσε να 

παραδειγματιστεί και να κινηθεί και η Ελλάδα στο ίδιο πλαίσιο.   
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 Ταμάρ
81

: (το μεγαλύτερο κοίτασμα του 2009): ανακαλύφθηκε το 2009, είναι 

εμπορικό από το 2013, όσοι πηγαίνουν στους Αγίους Τόπους και χρησιμοποιούν τον 

αυτοκινητόδρομο φωτίζονται από το ρεύμα που παράγεται από το Φ/Α του κοιτάσματος 

Πρίν κάνουν όλη την εξερεύνηση του κοιτάσματος Ταμάρ άρχισαν να κάνουν αγωγό 

για τροφοδότηση. Ανάλογο κάνουν τώρα και με το Λεβιάθαν
82

: (το μεγαλύτερο 

κοίτασμα της δεκαετίας) 

 Άρα δύναται και η Κύπρος και η Ελλάδα σε 4 χρόνια να κάνει εμπορικό ένα 

κοίτασμα και όχι να συζητάει χάνοντας χρόνο αν είναι εμπορεύσιμο το κοίτασμα. 

 

Β) Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών  

 Η χρήση νέων τεχνολογιών και σύγχρονης ρομποτικής επιβάλλεται σε τέτοιες 

περιπτώσεις. Τα οφέλη που προσδίδει είναι πολλά, με ιδιαίτερη αναφορά στο χρονικό 

ορίζοντα, ο οποίος μειώνεται αρκετά. Ταυτόχρονα δύναται να πραγματοποιείται η 

διάτρηση και ότι και να συμβαίνει στο γύρω περιβάλλον , να μην υπάρχει διακοπή. 

 

IV. Τεχνικό Δίκαιο Ενεργειακών Αγωγών – Κανονισμοί - Αρχές 

 

 Τα διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών καθιερώθηκαν θεσμικά με τη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ, ενώ κατευθυντήριες οδηγίες υιοθετήθηκαν το 1996, με την Απόφαση 

1692/96/Ε.Κ.. Στο πλαίσιο της αναθεώρησής τους προβλέφθηκε, μεταξύ άλλων, με το 

άρθρο 12, η δημιουργία θαλάσσιων διαδρόμων, έννοια που είχε εισαχθεί ήδη με τη Λευκή 

Βίβλο για τις μεταφορές. Παράλληλα, συμπεριλήφθηκαν οι θαλάσσιοι διάδρομοι στα έργα 

προτεραιότητας που πρέπει να ξεκινήσουν πριν το 2010.
83

 

 Επειδή επίκεντρο της εργασίας είναι η λύση του αγωγού Eastmed και κάναμε 

αναφορά για τη συνεκτικότητα του ευρωπαϊκού εδάφους λογικά θα εφαρμοσθούν τα 

πρότυπα του Ευρωκώδικα (Eurocodes) και πιο συγκεκριμένα: 

 Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN1998-1:2004 (Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, 

Κανόνες για κτίρια), Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών 

– Μέρος 1» 

 και EN1998-4 (Σιλό, Δεξαμενές, Αγωγοί) 

 Βέβαια θεωρώ ότι εάν υπάρχουν Εθνικοί Νόμοι πιο αυστηροί (π.χ. αντίστοιχος 

Ε.Α.Κ.) μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις τους για λόγους ασφαλείας στα μέρη 

που όντως είναι πιο «αυστηροί στις προδιαγραφές» 

 Στη βάση βέβαια όλων των παραπάνω προστίθενται και οι Αρχές της Σύμβασης της 

Βαρκελώνης και το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης. Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν το Άρθρο 

4(1) με την αναφορά του για το λεγόμενο Mediterranean Action Plan – MAP και τη 
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 https://en.wikipedia.org/wiki/Tamar_gas_field 
82

 https://en.wikipedia.org/wiki/Leviathan_gas_field 
83

 ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ, Ο νησιωτικός χώρος στον 21
0
 αιώνα, αειφορία και περιβάλλον, Πρόλογος 

Παπαδημητρίου Γεώργιος, Εκδόσεις ΣΙΔΕΡΗΣ Ι., 2005. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tamar_gas_field
https://en.wikipedia.org/wiki/Leviathan_gas_field
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βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου καθώς και το Άρθρο 4(2) το οποίο 

δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη διακρατικών συμφωνιών για την εφαρμογή των 

προηγουμένων.
84

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Λύσεις παροχέτευσης Υ/Α από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ε.Ε.
85

 

 

I. Εισαγωγή 
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 Βλ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Συμβατική περιβαλλοντική διακυβέρνηση και Μεσόγειος ή PLUS 

ULTRA, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2006. 
85

 Ενεργειακή και Γεωπολιτική Πραγματικότητα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο – Αθανάσιος Πίτατζης, 

19/03/2017 
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 Σε αυτό το σημείο θα εξετάσουμε όσο μπορούμε, στα πλαίσια της εργασίας, τους εν 

δυνάμει μελλοντικούς πιθανούς τρόπους μεταφοράς Φ/Α από την Ανατολική Μεσόγειο 

προς την Ευρώπη. Συνοπτικά αυτοί είναι: 

 

 Αγωγός προς Τουρκία και από εκεί σύνδεση με τους ήδη υπάρχοντες αγωγούς. 

 

http://www.middleeasteye.net/multimedia/infographics/oil-and-gas-pipelines-turkey-36486773 

 

 

 

 

 

 Αγωγός από τα κοιτάσματα του Ισραήλ προς την Κύπρο και στη συνέχεια μέσω 

της Κρήτης προς Ελλάδα και προς Ιταλία στο τέλος, ο γνωστός αγωγός ως East 

Med Pipeline 

http://www.middleeasteye.net/multimedia/infographics/oil-and-gas-pipelines-turkey-36486773
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http://mignatiou.com/2017/03/o-agogos-fisikou-aeriou-east-med-pipeline-ke-i-tropi-metaforas-apo-

mesogio-stin-evropi/ 

 Αγωγοί από την Κύπρο και το Ισραήλ προς τις κοντινές αγορές φυσικού αερίου, 

όπως η Ιορδανία. Προσφάτως υπογράφτηκε και δεκαπενταετής αντίστοιχη 

συμφωνία μεταξύ της Ιορδανίας και των εταιρειών που διαχειρίζονται το 

κοίτασμα Λεβιάθαν για μεταφορά φυσικού αερίου από το κοίτασμα μέσω 

αγωγού προς Ιορδανία
86

 

 

http://www.censoo.com/2013/08/overview-oil-natural-gas-eastern-mediterranean-region/ 

 Αγωγοί από την Κύπρο και το Ισραήλ προς την Αίγυπτο, είτε για χρήση στην 

τοπική αγορά της Αιγύπτου, ειδικά σε μελλοντική μεγάλης αύξησης της ζήτησης 

για φυσικό αέριο, είτε για εξαγωγή από τους δύο σταθμούς υγροποίησης, στην 

μορφή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τις παγκόσμιες αγορές 

φυσικού αερίου. 
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 http://www.liberal.gr/arthro/160308/amyna--diplomatia/2017/oi-energeiakes-sumfonies-me-aigupto-

iordania-apomakrunoun-to-israil-apo-tin-tourkia.html 

http://mignatiou.com/2017/03/o-agogos-fisikou-aeriou-east-med-pipeline-ke-i-tropi-metaforas-apo-mesogio-stin-evropi/
http://mignatiou.com/2017/03/o-agogos-fisikou-aeriou-east-med-pipeline-ke-i-tropi-metaforas-apo-mesogio-stin-evropi/
http://www.censoo.com/2013/08/overview-oil-natural-gas-eastern-mediterranean-region/
http://www.liberal.gr/arthro/160308/amyna--diplomatia/2017/oi-energeiakes-sumfonies-me-aigupto-iordania-apomakrunoun-to-israil-apo-tin-tourkia.html
http://www.liberal.gr/arthro/160308/amyna--diplomatia/2017/oi-energeiakes-sumfonies-me-aigupto-iordania-apomakrunoun-to-israil-apo-tin-tourkia.html
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https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=12371 

 Ένας σταθμός υγροποίησης εξαγωγής LNG στην Κύπρο, πιο συγκεκριμένα στον 

Βασιλικό, όπου θα εξάγεται το κυπριακό και το ισραηλινό φυσικό αέριο και 

ίσως στο απώτερο μέλλον το αέριο του Λιβάνου.
87

 

 
Environmental Protection, LNG, LNG Canada, LNG in BC, LNG Shipping, Woodfibre LNG 
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 http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/98523D8CC9501FBDC2257B2000473830?OpenDocument 

 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=12371
https://www.fnlngalliance.com/category/environmental-protection/
https://www.fnlngalliance.com/category/lng/
https://www.fnlngalliance.com/category/lng-canada/
https://www.fnlngalliance.com/category/lng-in-bc/
https://www.fnlngalliance.com/category/lng-shipping/
https://www.fnlngalliance.com/category/woodfibre-lng/
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/98523D8CC9501FBDC2257B2000473830?OpenDocument
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http://www.laimitomos.com/%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7-%CE%BF%CE%B9-

%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA/ 

 

 

 
http://www.golarlng.com/our-fleet 

 

 

http://www.laimitomos.com/%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7-%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA/
http://www.laimitomos.com/%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7-%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA/
http://www.laimitomos.com/%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7-%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA/
http://www.laimitomos.com/%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7-%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA/
http://www.laimitomos.com/%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7-%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA/
http://www.golarlng.com/our-fleet
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 Κατασκευή πλωτού σταθμού υγροποίησης (FLNG) για εξαγωγές LNG
88

 

 

Πλωτός σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου (FLNG), Πηγή: Shell 

 

 

 Μεταφορά φυσικού αερίου με πλοία CNG, η επιλογή αυτή αν και φαίνεται να 

είναι πιο οικονομική στη μεταφορά Υ/Α σε σχέση με τη μεταφορά με πλοία 

LNG, θεωρείται ακόμα αβέβαιη διότι δεν έχει εφαρμοσθεί ευρέως στην πράξη.
89

 

 

Το πρώτο στον κόσμο επιχειρησιακά αξιοποιήσιμο πλοίο CNG μεταφοράς φυσικού αερίου, 

Πηγή: http://www.enricgroup.com/en/newsinfo.asp?id=302 
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 http://www.kathimerini.gr/916324/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/prelude-flng-to-megalytero-

nayphghma-sthn-istoria-shkwse-agkyres 
89

 http://www.enricgroup.com/en/newsinfo.asp?id=302 

http://www.enricgroup.com/en/newsinfo.asp?id=302
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http://www.enricgroup.com/en/newsinfo.asp?id=302
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 Καύση Φ/Α, μετατροπή και παραγωγή Η/Ε, project EuroAsia Interconnector 

 

http://www.euroasia-interconnector.com/ 

 Πάντως ο Ισραηλινός υπουργός ενέργειας, Γιουβάλ Στάινιτζ (Σεπτέμβριος 2016) 

εξέφρασε το σκεπτικό για την προοπτική κατασκευής δύο αγωγών αερίου για την 

μεταφορά Ισραηλινού αερίου προς την Ευρώπη, ενός προς την Ελλάδα μέσω 

υποθαλάσσιου αγωγού και ενός μέσω Τουρκίας, αν βέβαια βελτιωθούν και οι σχέσεις 

των δύο κρατών.90 Τέλος εξετάζεται και η λύση των σταθμών υγροποίησης της 

Αιγύπτου. 

 Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει μια εικόνα με όλες τις επικρατέστερες επιλογές 

εξαγωγής φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη  συσχετίζοντας 

ορισμένες ποσότητες και τα κόστη ανά project. 

 

Συγκεντρωτικός Πίνακας με τις επικρατέστερες επιλογές εξαγωγής φυσικού αερίου από την 

Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη, Πηγή: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2014/522339/EXPO- 

AFET_SP(2014)522339_EN.pdf 
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 http://www.kathimerini.gr/848560/article/proswpa/synentey3eis/o-yp-energeias-toy-israhl-sthn-k-

mporoyme-kai-dyo-agwgoys-pros-ellada-kai-toyrkia 
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Α) Αγωγός προς την Τουρκία και σύνδεση με τους ήδη υπάρχοντες αγωγούς 

 Η λύση αυτή αν και φαινομενικά φαντάζει η πιο εύκολη, δύσκολα μπορεί να 

επιλεχθεί σε σχέση με τις υπόλοιπες, ιδίως ως τη μόνη αποκλειστική μεταφορά. Τα 

βασικά ζητήματα που υπάρχουν λόγω της ασταθούς κατάστασης της Τουρκίας στο 

εσωτερικό της μετά και την απόπειρα πραξικοπήματος
91

 το καλοκαίρι του 2016, 

φαντάζει το εγχείρημα πιο δύσκολο για συμφωνίες. Πάντως, η γεωγραφική θέση της 

χώρας, σε σχέση με τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου και τη γεωγραφική 

θέση της Ευρώπης, σε συνδυασμό με τις μικρές χωρητικότητες και τα συμβόλαια 

μεταφοράς των αγωγών TANAP και στη συνέχεια τον υπό κατασκευή TAP, σχετικά 

με τον όγκο των ήδη υπαρχόντων και αναμενόμενων κοιτασμάτων Υ/Α της 

Ανατολικής Μεσογείου οδηγούν στη λύση μόνο μέρους του όγκου των κοιτασμάτων 

με αυτήν την οδό. Τέλος παράγοντες όπως οι σχέσεις με τη Ρωσία και ως επακόλουθο 

το ρωσικό αέριο ή τα ζητήματα ΑΟΖ με τη Συρία, το Λίβανο και την Κύπρο 

επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την επιλογή. 

 

Β) Αγωγός East Med Pipeline 

 Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθούμε σε μερικά χαρακτηριστικά για τον αγωγό 

East Med Pipeline, τα οποία εξετάστηκαν και μελετήθηκαν στο Αμερικάνικο 

Πανεπιστήμιο MIT
92

, το 2013, για τους τρόπους εξαγωγής φυσικού αερίου της 

Κύπρου. Αναφέρεται λοιπόν ότι: 

 Ένας τέτοιος υποθαλάσσιος αγωγός σε τόσα μεγάλα βάθη είναι τεχνικά πολύ 

δύσκολος να κατασκευαστεί αλλά είναι και πολύ επικίνδυνος στο να υποστεί 

μελλοντικές ζημιές από κάποιον μελλοντικό σεισμό στην περιοχή. Οι σεισμοί 

στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Κρήτη και Κύπρο είναι πολλοί συχνοί. 

 Μια μέση τιμή τελικής πώλησης φυσικού αερίου στην Ελλάδα (από Κύπρο μέχρι 

Πελοπόννησο) με την οποία το έργο θα ήταν κερδοφόρο κυμαίνεται ανάμεσα 

στα 7 με 9,5 $/ MMBtu.
93

 

 Σύμφωνα πάλι με την έκθεση από το Αμερικάνικο πανεπιστήμιο MIT, αν 

υπάρχει τρία χρόνια καθυστέρηση στην ημερομηνία παράδοσης του έργου, αυτό 

θα οδηγούσε σε αύξηση των τιμών. 

 Τέλος όλοι οι παραπάνω υπολογισμοί από το πανεπιστήμιο MIT χρησιμοποιούν 

σαν βάση τιμής το κόστος παραγωγής του κοιτάσματος Αφροδίτη στα 2,5 $/ 

MMBtu, με μεγάλη πιθανότητα αυτή η τιμή να είναι μεγαλύτερη λόγω μεγάλων 

βαθών της Θάλασσας αλλά και μικρότερη σε περίπτωση κοινών εγκαταστάσεων 

εξόρυξης ανάμεσα στο κοίτασμα Λεβιάθαν και Αφροδίτη.
94
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE
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 http://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2013/10/MITEI-RP-2013-001.pdf 
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 Ενεργειακή και Γεωπολιτική Πραγματικότητα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο – Αθανάσιος Πίτατζης, 

19/03/2017 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF_2016_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF_2016_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF_2016_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2013/10/MITEI-RP-2013-001.pdf
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Τιμή τελικής πώλησης φυσικού αερίου στην Ελλάδα (από Κύπρο μέχρι Πελοπόννησο) 

του αγωγού East Med σε αναλογία με το κόστος κατασκευής, Πηγή: 

http://energy.mit.edu/wp- content/uploads/2013/10/MITEI-RP-2013-001.pdf 

 

 Με την επιφύλαξη βέβαια πως η μελέτη του Πανεπιστημίου MIT έγινε πριν 4 

χρόνια και πολλά δεδομένα έχουν σαφώς αλλάξει. 

 

 Τον τελευταίο καιρό πάντως, υπάρχει έντονη κινητικότητα για την υλοποίηση του 

project του συγκεκριμένου αγωγού, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της 

Ελλάδας, Γιώργο Σταθάκη να πραγματοποιεί συναντήσεις και στο εξωτερικό για την 

υλοποίηση του έργου. Η ΔΕΠΑ αναφέρει πως με βάση τις πρόσφατες μελέτες που 

έχουν εκπονηθεί, το έργο είναι τεχνικά εφικτό καθώς και με την προοπτική των νέων 

κοιτασμάτων της περιοχής δύναται να είναι και ανταγωνιστικά βιώσιμο. Παρόμοια 

έργα, είτε έχουν ήδη κατασκευαστεί (αγωγός Medgas Αλγερία - Ισπανία)
95

, είτε είναι 

σε φάση έναρξης κατασκευής (αγωγός Galsi Αλγερία – Ιταλία)
96

.
97

 

 

 

Γ) Αγωγοί προς Ιορδανία και μέσω Τουρκίας μεταφορά προς την Ε.Ε. 

 

Η λύση αυτή εκ των πραγμάτων απορρίπτεται, αφού εξετάστηκε και η Περίπτωση Α 

 

 

Δ) Εξαγωγές LNG μέσω των τερματικών σταθμών της Αιγύπτου 

 Η ανάλυση εδώ θα πρέπει να εξεταστεί με προσοχή, κυρίως από τα 

νεοεισερχόμενα κράτη στον τομέα των Υ/Α, όπως η Κύπρος και το Ισραήλ, διότι η 

Αίγυπτος διαθέτει  ήδη δικά της κοιτάσματα τα οποία και θα εξάγει προς την αγορά 

μέσω των τερματικών της. Επομένως, στην περίπτωση υπογραφής συμβάσεων 

πώλησης αερίου προς την Αίγυπτο, είτε τα αποθέματα των τρίτων θα επέλθουν σε 
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 http://www.medgaz.com/medgaz/pages/index-eng.htm 
96

 https://en.wikipedia.org/wiki/GALSI 
97

 http://www.insider.gr/epiheiriseis/energeia/42344/synehizontai-oi-zymoseis-gia-ton-east-med 
 

http://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2013/10/MITEI-RP-2013-001.pdf
http://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2013/10/MITEI-RP-2013-001.pdf
http://www.medgaz.com/medgaz/pages/index-eng.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/GALSI
http://www.insider.gr/epiheiriseis/energeia/42344/synehizontai-oi-zymoseis-gia-ton-east-med
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δεύτερη μοίρα, είτε θα πωληθούν μπορεί και προς τις ίδιες τις χώρες – παραγωγούς 

σε μορφή LNG. (βλ. και ανάλυση σελ. 40 της εργασίας) 

 

 

Ε) Εξαγωγές LNG από την Κύπρο μέσω του μελλοντικού σταθμού υγροποίησης 

στο Βασιλικό 

 

 

Παγκόσμιες τιμές εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG ανά περιοχή και χώρα – 

Φεβρουάριος 2017, Πηγή: https://www.oilandgas360.com/lng-horse-race/ 

 Σχολιάζοντας τα δεδομένα της παραπάνω εικόνας, διακρίνεται πως οι τιμές 

εισαγωγής για το LNG τον Ιούλιο του 2017 κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα 

παγκοσμίως, αρκεί να συγκριθούν οι τιμές εισαγωγής για το LNG το Φεβρουάριο του 

2014 στην Ιαπωνία, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα, η 

τιμή είχε φτάσει στα $20/MMBtu.
98

 Σύμφωνα και με το διάγραμμα που ακολουθεί, οι 

τιμές LNG παγκοσμίως, όπως παρατηρο υφίστανται μία πτωτική πορεία. 
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 https://bluegoldresearch.com/global-lng-prices 
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Παγκόσμιες τιμές LNG, Μάρτιος 2017, Πηγή: http://geckoicapital.com/global-lng-prices 

  

 Εξετάζοντας και το παρακάτω διάγραμμα, παρατηρούμε πως λογικά, εκτός 

απροόπτου, οι χαμηλές τιμές στο αέριο LNG θα παραμείνουν έως και το 2021-2022, 

αφού διακρίνεται ένα πλεόνασμα προσφοράς συγκρίνοντας με την αναμενόμενη 

ζήτηση. 

 

http://www.cedigaz.org/products/LNG%20Service/cedigaz-perspectives.aspx 

 Επίσης με βάση πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας τράπεζας οι παγκόσμιες τιμές 

φυσικού αερίου για την επόμενη δεκαετία θα είναι:
99

Στην Ευρώπη μεταξύ 4,5 – 8 $/ 

MMBtu με αυξητική τάση κατά την διάρκεια της δεκαετίας. Στις ΗΠΑ μεταξύ 2.3 – 5 

MMBtu με αυξητική τάση κατά την διάρκεια της δεκαετίας. Στην Ιαπωνία μεταξύ 7-10 
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 https://energyroutes.eu/2016/08/18/monetization-options-for-emerging-and-future-gas-producers-lng-

cng-downstream-options/ 

http://geckoicapital.com/global-lng-prices
http://www.cedigaz.org/products/LNG%20Service/cedigaz-perspectives.aspx
https://energyroutes.eu/2016/08/18/monetization-options-for-emerging-and-future-gas-producers-lng-cng-downstream-options/
https://energyroutes.eu/2016/08/18/monetization-options-for-emerging-and-future-gas-producers-lng-cng-downstream-options/
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MMBtu με αυξητική τάση κατά την διάρκεια της δεκαετίας.
100

 

 

Παγκόσμιες τιμές φυσικού αερίου από το 2015 μέχρι το 2025 στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην 

Ιαπωνία, Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24735 

 Έχοντας αναφέρει τα παραπάνω, ως υπόβαθρο για την κατανόηση της αγοράς του 

αερίου σε μορφή LNG, θα γίνει τώρα μια προσπάθεια διερεύνησης για το εάν η 

εξαγωγή  Φ/Α από τον αναμενόμενο σταθμό υγροποίησης φυσικού αερίου στο 

Βασιλικό της Κύπρου είναι βιώσιμη και ανταγωνιστική στα πλαίσια της αγοράς. 

 Σύμφωνα πάλι με έρευνα του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου MIT, σχετικά με το 

σταθμό υγροποίησης στο Βασιλικό της Κύπρου, δίνεται έμφαση στη διερεύνηση 

βιωσιμότητας στις εξής παραμέτρους: 

 Θεωρείται ότι το κόστος παραγωγής του φυσικού αερίου από το κοίτασμα 

΄΄Αφροδίτη΄΄ θα είναι $2,5/MMBtu 

 Η χωρητικότητα του σταθμού υγροποίησης θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον 

το 85% του εν δυνάμει συνόλου του. 

 Το κατασκευαστικό κόστος θα ανέρχεται  στα $1200 ανά τόνο - LNG 

 

 Στη συνέχεια παρατίθενται στήλες διαγραμμάτων ξανά από το Αμερικάνικο  

Πανεπιστήμιο MIT, στις οποίες συσχετίζεται η τιμή πώλησης του αερίου, πάνω από 

την οποία είναι κερδοφόρος ο σταθμός στο Βασιλικό της Κύπρου με: 
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 Ενεργειακή και Γεωπολιτική Πραγματικότητα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο – Αθανάσιος Πίτατζης, 

19/03/2017 

 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24735
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 το κόστος κατασκευής του σταθμού υγροποίησης 

 

Τιμή πώλησης Κυπριακού φυσικού αερίου στις Διεθνείς αγορές LNG πάνω από την οποία είναι 

κερδοφόρος ο σταθμός υγροποίησης στο Βασιλικό σε αναλογία με το κόστος κατασκευής, Πηγή: 

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο MIT, http://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2013/10/MITEI-RP- 

2013-001.pdf 

 το κόστος παραγωγής του φυσικού αερίου από το κοίτασμα Αφροδίτη 

Τιμή πώλησης Κυπριακού φυσικού αερίου στις Διεθνείς αγορές LNG πάνω από την οποία είναι 

κερδοφόρος ο σταθμός υγροποίησης στο Βασιλικό σε αναλογία με το κόστος παραγωγής του 

φυσικού αερίου από το κοίτασμα Αφροδίτη , Πηγή: Αμερικανικό ΠανεπιστήμιοMIT , 

http://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2013/10/MITEI-RP-2013-001.pdf 

http://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2013/10/MITEI-RP-2013-001.pdf
http://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2013/10/MITEI-RP-2013-001.pdf
http://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2013/10/MITEI-RP-2013-001.pdf
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 το ποσοστό χρησιμοποίησης της χωρητικότητας του σταθμού υγροποίησης 

 

Τιμή πώλησης Κυπριακού φυσικού αερίου στις Διεθνείς αγορές LNG πάνω από την οποία 

είναι κερδοφόρος ο σταθμός υγροποίησης στο Βασιλικό σε αναλογία με  το ποσοστό 

χρησιμοποίησης της χωρητικότητας του σταθμού υγροποίησης, Πηγή: Αμερικανικό 

Πανεπιστήμιο MIT, http://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2013/10/MITEI-RP-2013-

001.pdf 

 Για τη βιωσιμότητα του σταθμού υγροποίησης στο Βασιλικό της Κύπρου 

ξεχωρίζουν ιδιαίτερα, ο παράγοντας του κόστους παραγωγής του Φ/Α  και ο 

παράγοντας πληρότητας άνω του 85% σε χωρητικότητα του σταθμού, χωρίς βέβαια 

να μην επηρεάζουν και διάφοροι άλλοι παράγοντες το τελικό αποτέλεσμα. 

 Τέλος, αξίζει να τονίσουμε πως η παραπάνω μελέτη από το Αμερικάνικο 

Πανεπιστήμιο MIT πραγματοποιήθηκε το 2013, όμως οι τεχνολογίες στην 

παγκόσμια βιομηχανία όπως και στη βιομηχανία του LNG αναπτύσσονται με 

γοργούς ρυθμούς, γεγονός που δύναται να επηρεάσει τις τιμές και τα κόστη 

παραγωγής σταθμών LNG προς τα κάτω μέχρι να ξεκινήσει η κατασκευή του 

σταθμού στον Βασιλικό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2013/10/MITEI-RP-2013-001.pdf
http://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2013/10/MITEI-RP-2013-001.pdf
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ΣΤ) Εξαγωγές LNG από την Ανατολική Μεσόγειο προς τις διεθνείς αγορές LNG 

μέσω πλωτού σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου (FLNG) 

 
Παγκόσμια Συνολική Χωρητικότητα πλωτών σταθμών υγροποίησης φυσικού αερίου (FLNG) 

ανά κατασκευή και προτεινόμενα μελλοντικά πρότζεκτ, Πηγή: Έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας 

Φυσικού Αερίου, IGU World Gas LNG Report — 2016 Edition, 

file:///C:/Users/User1/Downloads/IGU_World_LNG_Report_2016%20(3).pdf 

 

 Σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Φυσικού Αερίου, IGU – 2016 

World LNG Report, η μέση τιμή κόστους παραγωγής LNG των πλωτών σταθμών 

υγροποίησης φυσικού αερίου (FLNG) είναι περίπου 1600 $ ανά τόνο LNG. 

 Τέλος τους τελευταίους μήνες προτείνεται από διάφορους ειδικούς και η λύση του 

πλωτού σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου (FLNG) για την Ανατολική Μεσόγειο 

λόγω της σημαντικής μείωσης τους κόστους υγροποίησης/εξαγωγών φυσικού αερίου σε 

αυτούς τους σταθμούς, ο καιρός και η παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου θα κρίνουν αν 

αυτή η μέθοδος εξαγωγών είναι η κατάλληλη και φυσικά οικονομική/ανταγωνιστική 

για την Κύπρο και κατά επέκταση για την Ανατολική Μεσόγειο.
101,102,103

 

 

Ζ) Εξαγωγές Φ/Α με πλοία CNG από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ελλάδα – 

Ιταλία 

 Η επιλογή αυτή διαφαίνεται από τις πιο ανταγωνιστικές όσον αφορά την περιοχή 

της Ανατολικής Μεσογείου από άποψη τιμής, όμως οι περιορισμοί που την διέπουν 

τελικά οδηγούν στην μη επιλογή της εφαρμογής της. Πρώτον σχετίζεται με μικρές 
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 Ενεργειακή και Γεωπολιτική Πραγματικότητα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο – Αθανάσιος Πίτατζης, 

19/03/2017 
102

 http://in-cyprus.com/flng-for-the-east-med/ 
103

 http://in-cyprus.com/only-two-options-for-cyprus-gas-turkey-or-flng/ 
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ποσότητες εξαγωγής φυσικού αερίου σε ένα πεδίο εφαρμογής , όπως είναι η 

Ανατολική Μεσόγειος, στην οποία από όσο διαφαίνεται οι ποσότητες των 

κοιτασμάτων ίσως αποδειχτούν τεράστιες , μετά και την ανακάλυψη του 

κοιτάσματος ΖΟΡ στην Αίγυπτο. Και δεύτερον, οι οικονομικές μελέτες 

αποδεικνύουν τη βιωσιμότητα για αποστάσεις μέχρι και 2.500 km από το παράγων 

κοίτασμα φυσικού αερίου μέχρι τον σταθμό παράδοσης. Η μελέτη από το MIT 

προβλέπει την τιμή πώλησης αερίου πάνω από την οποία είναι κερδοφόρο για τις 

επιχειρήσεις με πλοία CNG από την Κύπρο προς την Πελοπόννησο να κυμαίνεται 

στα $5.86/MMBtu.
104

 

 

Τιμή πώλησης αερίου πάνω από την οποία είναι κερδοφόρο για τις επιχειρήσεις με πλοία CNG 

από την Κύπρο προς την Πελοπόννησο, Πηγή: : Αμερικανικό Πανεπιστήμιο MIT , 

http://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2013/10/MITEI-RP-2013-001.pdf 

 

Η) Καύση Υ/Α προς μετατροπή τους σε Η/Ε και μεταφορά προς την Ε.Ε. – project 

EuroAsia Interconnector 

 Το έργο EuroAsia Interconnector, αποτελεί την ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα 

σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ. Αυτό το έργο είναι ήδη σε φάση υλοποίησης για 

αυτό δεν το αναφέραμε μέχρι τώρα στην ανάλυση μας και όπως διαφαίνεται θα 

ολοκληρωθεί σύντομα. Αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση διότι με τις κατάλληλες 

υποδομές δύναται να παράγεται Η/Ε από την καύση Φ/Α και με αυτόν τον τρόπο να 

μεταφέρεται ενέργεια προς την Ε.Ε.  
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 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24735 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Βέλτιστη Λύση 

 

I. Γενικά 

  Ως βέλτιστη λύση παροχέτευσης των Υ/Α της Ανατολικής Μεσογείου προς την 

Ε.Ε. φαίνεται να είναι ο συνδυασμός των εξής: 

i. Σε πρώτη φάση: η κατασκευή του project “EuroAsia Interconnector” (με 

καύση του Φ/Α των κοιτασμάτων και μετατροπή του σε ηλεκτρισμό Η/Ε – 

έμμεσος τρόπος) 

ii. Σε δεύτερη φάση: η κατασκευή ενός σταθμού υγροποίησης Φ/Α ως 

ενδιάμεσο στάδιο, και συγκεκριμένα ο σταθμός υγροποίησης Φ/Α στο 

Βασιλικό της Κύπρου105 
 

iii. Σε τρίτη φάση: η κατασκευή του αγωγού “East Med Pipeline”, ο οποίος ίσως 

μελλοντικά χρειαστεί να είναι πολυκλαδικός. 

 

II. EuroAsia Interconnector
106

  
http://www.euroasia-interconnector.com/ 

 

 Το καλώδιο θα συνδέει αρχικά το Ισραήλ με την Κύπρο σε μία διαδρομή 329 km 

όπως φαίνεται και στον παραπάνω χάρτη. Η Κύπρος στη συνέχεια θα συνδεθεί με την 

Κρήτη, περνώντας το καλώδιο από τη ζώνη επαφής, απόστασης 48,6 km, της 
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http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/11FFCD876C06B58CC2257C7700255D18/$file/Vasilikos%

20Master%20Plan%202013_Executive%20Summary%20-%20Greek.pdf 
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 https://en.wikipedia.org/wiki/EuroAsia_Interconnector 
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ελληνικής και κυπριακής ΑΟΖ, διασχίζοντας μία συνολική απόσταση σύνδεσης των 

δύο νήσων ίση με 879 km. Από την Κρήτη, στη συνέχεια θα γίνει σύνδεση με την 

Πελοπόννησο και την ηπειρωτική Ελλάδα υλοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τη 

σύνδεση με το πανευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν το project 

κατασκευαστεί θα μιλάμε για ένα καλώδιο  συνολικού μήκους άνω των 1.000km (δύο 

χαλκούς – οπτικές ίνες και από πάνω είδος χαρτονιού), το οποίο θα τοποθετηθεί σε 

βάθος 1m κάτω από το βυθό της θάλασσας. Θα δύναται να μεταδίδει 2GW ηλεκτρικής 

ενέργειας, όταν η συνολική κατανάλωση της Κύπρου ισοδυναμεί με 1,4GW. Το 

συνολικό κόστος αναμένεται να φτάσει τα 3 δισ. €, εκ των οποίων τα 500 εκατ. € θα 

είναι το κόστος του συνδέσμου Ισραήλ - Κύπρος. Ένα μνημόνιο συμφωνίας για τη 

διεξαγωγή της μελέτης σκοπιμότητας υπογράφηκε στην Ιερουσαλήμ στις 4 Μαρτίου 

2012 μεταξύ της εταιρείας έργου DEI Quantum Energy και της Israel Electric 

Corporation
107

. Η κοινοπραξία Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ επικυρώθηκε και μέσω της 

κοινής διακήρυξης των τριών ηγετών, που υπεγράφη - στο πλαίσιο της επόμενης 

τριμερούς - στην Ιερουσαλήμ, στις 8 Δεκεμβρίου 2016.
108

Το έργο αναμένεται να 

ολοκληρωθεί μέσα σε 3 χρόνια από την έναρξη της κατασκευής.
109

 Σε συνάντηση των 

ισραηλινών και κυπριακών υπουργών ενέργειας τον Ιούνιο του 2015, ο ισραηλινός 

υπουργός πρότεινε να διπλασιαστεί η προγραμματισμένη ικανότητα του καλωδίου. Με 

το Ισραήλ και την Κύπρο να έχουν εν δυνάμει σημαντικά αποθέματα φυσικού αερίου 

στα θαλάσσια οικόπεδά τους, θα πρέπει να κατασκευάσουν σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο και να εξάγουν σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Ευρώπη. Βέβαια, όλα αυτά και ε την εκπόνηση μελετών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί και θα αναπτυχθεί από την 

DEI Quantum Energy, μια κοινή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2011. Αποτελείται από 

την ελληνική DEI, την Κβαντική Ενέργεια της Κύπρου και την Τράπεζα Κύπρου ως 

μειοψηφικό μέτοχο.
110,111 
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III. Σταθμός Υγροποίησης Φ/Α στο Βασιλικό της Κύπρου 

 Ακολουθεί εικόνα με την περιοχή του Βασιλικού και το ανερχόμενο project: 

 

http://www.energia.gr/article.asp?art_id=78166 

 

 Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της 

Κύπρου:
112

 

Τον Ιούνιο του 2012 η Κυβέρνηση αποφάσισε (κατ’ αρχήν) την έναρξη ενεργειών για τη 

δημιουργία Μονάδας Υγροποίησης Φυσικού Αερίου στο Βασιλικό. Η εν λόγω Μονάδα 

θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις υγροποίησης φυσικού αερίου και αποθήκευσης και 

φόρτωσης ΥΦΑ σε δεξαμενόπλοια, για μεταφορά στις διεθνείς αγορές. Η Μονάδα αυτή 

θα έχει αρχική δυναμικότητα εξαγωγής 5 εκ. τόνων ΥΦΑ ετησίως (μία συστοιχία 
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υγροποίησης), που θα μπορεί να επεκταθεί σε 15 εκ. τόνους ΥΦΑ ετησίως (τρεις 

συστοιχίες υγροποίησης). Το έργο αυτό αποτελεί προτεραιότητα για το Κράτος. 

Η περιοχή του Βασιλικού βρίσκεται στα νότια του Αυτοκινητόδρομου Α1 Λευκωσίας-

Λεμεσού, διοικητικά ανήκει κατά ένα μεγάλο μέρος στην κοινότητα Μαρί (που βρίσκεται 

εντός των ορίων της Επαρχίας Λάρνακας) και εφάπτεται της νότιας ακτογραμμής της 

Κύπρου, απέχοντας περίπου 40 χιλιόμετρα από την πόλη της Λάρνακας και 25 

χιλιόμετρα από την πόλη της Λεμεσού. Το Ενεργειακό Κέντρο θα ανεγερθεί στη νότια 

ακτή της Κύπρου, σε έκταση της οποίας τμήμα αποτελεί ο χώρος που κατελάμβαναν οι 

Ελληνικές Χημικές Βιομηχανίες. Η επιλογή του χώρου αυτού κρίθηκε, λόγω της θέσης 

και μορφολογίας του, ως η πιο ενδεδειγμένη για την ανέγερση των εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης και διανομής πετρελαιοειδών, καθώς και για τη δημιουργία της Μονάδας 

Υγροποίησης Φυσικού Αερίου. Ένας άλλος λόγος που συνηγόρησε στην επιλογή του 

συγκεκριμένου χώρου είναι η γειτνίαση με τον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού της 

ΑΗΚ, που προσφέρει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης συνεργιών. 

 

 Σύμφωνα και με τον ο επίτροπο για τα θέματα Ενέργειας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, Günther Oettinger, το τερματικό υγροποίησης Φ/Α στο Βασιλικό της 

Κύπρου χαρακτηρίζεται και αυτό ως έργο κοινού ενδιαφέροντος, δηλώνοντας σε 

συνέντευξή του πως:
113

  

«Μετά τις πρόσφατες ανακαλύψεις στην Κύπρο, οι αρχές σκέφτονται την δημιουργία 

ενός τερματικού υγροποίησης στο Βασιλικό. Σε αυτό το πλαίσιο οι κυπριακές αρχές 

επικοινώνησαν μαζί μας και φυσικά εμείς είμαστε θετικοί στο να συνεργαστούμε μαζί 

τους ούτως ώστε να βρούμε μια οικονομικά βιώσιμη λύση μεταφοράς αερίου από την 

Κύπρο στην υπόλοιπη ΕΕ καθώς μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο 

διαφοροποίησης του εφοδιασμού της ΕΕ με φυσικό αέριο. Από τη στιγμή που το θέμα της 

αποθήκευσης σχετίζεται με το τερματικό, έχει χαρακτηριστεί ως έργο κοινού 

ενδιαφέροντος όσον αφορά την ανάπτυξη διευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών.» 
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IV. East Med Pipeline 

 

http://drrichswier.com/2016/01/29/greece-cyprus-and-israel-to-build-eastern-mediterranean-gas-

pipeline/ 

 

 Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα
114

 της ΄΄IGI Poseidon΄΄ τα κύρια 

χαρακτηριστικά του αγωγού και άξια αναφοράς είναι τα εξής ακόλουθα: 

 

Η διαδρομή 

 Το τρέχον σχέδιο σχεδιασμού του EastMed προβλέπει αγωγό ανοικτής θαλάσσης 

μήκους 1.300 χιλιομέτρων και αγωγό χερσαίων αγωγών μήκους 600 χιλιομέτρων. Ο 

αγωγός ξεκινά από τις νέες ανακαλύψεις φυσικού αερίου στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: 200 χλμ. Υπεράκτιου αγωγού που 

εκτείνεται από τις πηγές της Ανατολικής Μεσογείου προς την Κύπρο. 700 χιλιόμετρα 

υπεράκτιου αγωγού που συνδέει την Κύπρο με την Κρήτη. 400 χιλιόμετρα υπεράκτιου 

αγωγού από την Κρήτη στην ηπειρωτική Ελλάδα (Πελοπόννησος). 600 χιλιόμετρα 

                                                           
114

 http://www.igi-poseidon.com/en/eastmed 
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χερσαίο αγωγό που διασχίζει την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Ο αγωγός 

EastMed σχεδιάστηκε αρχικά για να έχει σημεία εξόδου στην Κύπρο, την Κρήτη, την 

ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και το σημείο σύνδεσης με τον αγωγό του Ποσειδώνα. 

 

Ευρωπαϊκή στήριξη 

 Το 2015, με την υποστήριξη της κυπριακής, ελληνικής και ιταλικής κυβέρνησης και 

ως αποτέλεσμα των πλεονεκτημάτων που προσφέρει το έργο στην Ευρώπη, ο αγωγός 

EastMed επιβεβαιώθηκε ως έργο κοινού ενδιαφέροντος (PCI), το οποίο 

συμπεριελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο δεύτερος κατάλογος PCI μεταξύ των 

έργων του νότιου διαδρόμου αερίου. Το έργο EastMed έχει επίσης συμπεριληφθεί στο 

τελευταίο δεκαετές αναπτυξιακό σχέδιο (TYNDP), σύμφωνα με το στόχο του 

Ευρωπαϊκού Διαχειριστή Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου (ENTSOG) να 

δημιουργήσει μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου και ένα αξιόπιστο και 

ασφαλές δίκτυο μεταφοράς ικανή να καλύψει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες 

της Ευρώπης. Το έργο απονεμήθηκε το 2015 με ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις ύψους 2 

εκατομμυρίων ευρώ μέσω του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), το 

οποίο είναι απαραίτητο για τη συγχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων πριν από τη 

διατροφή των ζώων. Τον Απρίλιο του 2017, κατά τη διάρκεια της υπουργικής 

διάσκεψης κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ, παρουσία του Ευρωπαίου 

Επιτρόπου Miguel Arias Canete, οι Υπουργοί Ενέργειας της Ιταλίας, της Ελλάδας, της 

Κύπρου και του Ισραήλ υπέγραψαν κοινή δήλωση για να επιβεβαιώσουν την 

υποστήριξή τους στην ταχεία υλοποίηση του Έργου.  

 

Κατάσταση ανάπτυξης  

 Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2016, η IGI Poseidon ολοκλήρωσε, χάρη στη 

χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος CEF, με την 

υποστήριξη πρωτοπόρων διεθνών μελετών (consortium Intecsea και C & M consortium) 

και παγκόσμιων εταιρειών παροχής συμβουλών (IHS-Cera) FEED μελέτες, 

επιβεβαιώνοντας οριστικά ότι το EastMed Pipeline Project είναι: 

 τεχνικά εφικτό: οι σχετικοί φορείς της βιομηχανίας επιβεβαίωσαν τη ικανότητα να 

εξασφαλίσουν την υλοποίηση του έργου  

 οικονομικά βιώσιμη: η τρέχουσα εκτίμηση των απαιτήσεων των κεφαλαιουχικών 

δαπανών του σχεδίου αποδεικνύει ότι τα συνολικά αποτελέσματα κόστους του 

έργου είναι χαμηλότερα από τα έργα εισαγωγής παρόμοιων δυνατοτήτων στην ΕΕ 

και είναι βιώσιμα ενόψει των σεναρίων τιμών της ΕΕ για το φυσικό αέριο ·  

 συμπληρωματικά προς άλλες επιλογές εξαγωγής: οι τρέχουσες ανακαλύψεις από 

την περιοχή θα διατηρούσαν εξαγωγές περίπου 30 Bcm / έτος στις παγκόσμιες 

αγορές, χωρίς να υπολογίζονται οι μελλοντικές ανακαλύψεις σε μια περιοχή που 

έχει υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, και ως εκ τούτου θα υποστηρίξει πολλαπλά 

συστήματα εξαγωγής, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων αγορών μέσω ΥΦΑ 

Ευρώπη μέσω του αγωγού EastMed. Οι δραστηριότητες ανάπτυξης του έργου 
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EastMed Pipeline στοχεύουν στην πραγματοποίηση θαλάσσιων επιθεωρήσεων 

κατά μήκος της διαδρομής, προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια των 

δρομολογίων και να ολοκληρωθεί η προετοιμασία των προσφορών για την έναρξη 

της κατάλληλης φάσης ανάπτυξης, που θα επιτρέψει στο έργο να επιτύχει την 

επενδυτική απόφαση. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Project East Med Pipeline 

 Σημασία έχει ότι το project δεν είναι πια μόνο βιώσιμο και τεχνικά εφικτό, είναι 

ότι τώρα έχουμε επίσημες συμφωνίες, επίσημα υπογραφές και μάλιστα έχουμε 

αξιοποίηση των υπογραφών και σε άλλο πλαίσιο, επειδή στο G7 θα γίνει αναφορά (και 

η Ιταλία είναι από την αρχή μέσα). Θεωρούν όλοι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, το 

ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα από τη 

στιγμή που έχουμε αυτόν τον στρατηγικό οριζόντιο άξονα, με υποστήριξη Ε.Ε. (πλαίσιο 

Ιταλία – Ελλάδα – Κύπρο) σε συμφωνία και με το Ισραήλ και ακόμα πιο σημαντικό και 

με την Αμερική εφ’ όσον έρχεται να ενισχύσει όλη αυτήν την προσπάθεια. Ο αγωγός 

Eastmed
115

: έχει τελειώσει το τεχνικό κομμάτι, επίσης η βιωσιμότητά του και το 

εμπορικό στοιχείο ενισχύθηκε πολύ και από το κοίτασμα Zohr. 

 Αγωγός: 2.000 χλμ θα συνδέει Ισραήλ – Κύπρο κοιτάσματα 

 Κόστος: μπορεί να ξεπεράσει τα 6 δις. 

 Χρονοδιάγραμμα: κοντά στο 2025 έτοιμος 

 Κόστος: φαίνεται να είναι μεγάλο, δεν είναι τόσο μεγάλο όμως γιατί οι αρχικές 

προβλέψεις ήταν γύρω στα 10 δις. Σύγκριση: ένας σταθμός υγροποίησης Φ/Α 

κοστίζει 12 δις. Το γεγονός ότι έχει μειωθεί το κόστος είναι και το ότι έχει 

προχωρήσει η τεχνολογία (την ώρα που εμείς συζητάμε αυτά τα θέματα 

στρατηγικά, παράλληλα η τεχνολογία εξελίσσεται και μπορούμε πιο εύκολα να 

βάλουμε σε αυτά τα βάθη αγωγούς για Φ/Α, χωρίς κανένα πρόβλημα). 

 Ατύχημα στον αγωγό Φ/Α ,δλδ αυτό που μπορεί να γίνει είναι να έχουμε μια διαρροή 

και Φ/Α να βγαίνει από τον αγωγό. Αυτό το πράγμα συμβαίνει συνεχώς μέσα στη 

θάλασσα εφ’ όσον έχουμε το μεθάνιο που ουσιαστικά βγαίνει από τα έγκατα της γης και 

πηγαίνει προς την ατμόσφαιρα. Το μεθάνιο έχει μηδενική διαλυτότητα μέσα στο νερό 

στα βάθη στα οποία μιλάμε και στη συνέχεια όταν ανεβαίνει εξατμίζεται, ουσιαστικά 

ανεβαίνει στην υψηλή ατμόσφαιρα και διαλύεται μετά από 5 χρόνια εντελώς 

φυσιολογικά, το θέμα είναι ότι τοπικά δεν κάνει τίποτα το ιδιαίτερο. 

 Σημασία όμως έχει και το γεγονός ότι τα 2 projects (που είναι και τα 2 project of 

common interest of Europe) είναι πολύ ενισχυτικά και για τις ΑΟΖ μας και για την 

Ενέργεια και για την Στρατηγική.  
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 Έχει σημασία να έχεις και κοιτάσματα και πέρασμα γιατί γεωστρατηγικά αν έχεις 

μόνο πέρασμα σιγά σιγά  σου λένε θα περάσω από αλλού. Άρα ο αγωγός θα περάσει 

από εδώ γιατί τον συμφέρει να περάσει από περιοχές που έχουν κοιτάσματα, γιατί μετά 

κάνει διακλαδώσεις και παρέχει την ενέργεια με πολύ πιο φθηνό τρόπο. 

 Αναφορά γίνεται και στο γεγονός πως άνθρωποι αρκετοί θα εργαστούν σε πολλούς 

τομείς της βιομηχανίας και της επιστήμης σε συνεργασία με τους ντόπιους, δεν 

συμφέρει μια εταιρεία να φέρει π.χ. αμερικανούς για τις συγκολλήσεις, ενώ έχει 

ντόπιους που μπορούν να κάνουν το ίδιο. 

(μόνο σε φάση έρευνας έρχονται ειδικοί, μένουν πάνω στην πλατφόρμα για 4 μήνες, 

εξειδικευμένο προσωπικό με τεράστιο κόστος και τεράστια υπεραξία αυτοί και 

τεράστιο ρίσκο αν δεν βρουν τίποτα) 

Ανακεφαλαιώνοντας σημειώνουμε: ο αγωγός East Med Pipeline 

 Ξεκινάει από ΑΟΖ Ισραήλ (από τα κοιτάσματα όχι από το κράτος δηλαδή 

Ταμάρ, Λεβιάθαν) 

 Συνεχίζει με την ΑΟΖ Κύπρου 

 Μπαίνει στη ζώνη επαφής των 2 ΑΟΖ που είναι τα 48,6 km που έχουμε χάρη 

στο σύμπλεγμα Καστελορίζου (άρα κομβικό το Καστελόριζο, φωνάζει η 

Τουρκία για αυτό – φωνάζει για το πάνω μέρος κυρίως) αλλά εμάς μας 

ενδιαφέρει (και) το κάτω που είναι η ζώνη επαφής των 2 ΑΟΖ (ελληνικής – 

κυπριακής) 

 Στη συνέχεια πηγαίνει κάτω από Κρήτη (Νότο της Κρήτης) 

 Γυρίζει από την Πελοπόννησο 

 Πάει και πιάνει τη σύνδεση με την Ιταλία που βρίσκεται στο τακούνι της Ιταλίας 

και μάλιστα είναι το ίδιο σημείο όπου πάει και ο αγωγός TAP 

Άρα για όσους δεν μπορούν να πιστέψουν το ένα ενώ βλέπουν το άλλο 

καταλαβαίνουν ότι άμα πηγαίνουν στο ίδιο σημείο είναι επειδή το δίκτυο της 

Ιταλίας είναι τόσο καλά οργανωμένο που θα μπορεί να αγωγούς ακόμα και 

έχουν μεγαλύτερο μέγεθος (π.χ. 3πλασιο) 

 Eastmed: θα χρηματοδοτηθεί για να περάσει από Δυτική Ελλάδα (μία από τις πιο 

φτωχές περιοχές της Ευρώπης) – (Αιτωλοακαρνανία/Ηγουμενίτσα/Ν.Πρέβεζας, 

Άρτας) 

 Άρα, όντως η πορεία του τρέχει πάνω από αυτά που θα είναι τα μελλοντικά 

κοιτάσματα και όσον αφορά την Κρήτη να έχουμε μια διασύνδεση με μία διακλάδωση 

πάνω στον αγωγό (γιατί φαντάσου να έχει κοιτάσματα στην Κρήτη και να μην έχει 

αγωγό). Το γεγονός ότι ο αγωγός θα αρχίσει τη διαδικασία και θα είναι έτοιμος το 2025 

θέλει να πει ότι στην Ελλάδα θα είναι σε φάση αξιοποίησης των κοιτασμάτων, θα 

έχουμε το project του αγωγού σε φάση τελική. Το μεγαλύτερο κομμάτι του αγωγού 

όσον αφορά το διεθνές περιβάλλον είναι Κύπρου –Κρήτης και την προσβασιμότητα από 

άλλες χώρες. Όχι όμως και μικρό το κομμάτι από Κρήτη προς Ιταλία, απλώς είναι σε 

χώρες καθαρά ελληνικό και ιταλικό στη συνέχεια. (Κωνσταντίνος Η. Κονοφάγος 

(πολιτικός Ελλάδας): οριοθετησε 31 σημεία της υφαλοκρηπίδας με την Ιταλία το 1977). 

Η ΑΟΖ γεννήθηκε το 1982 όμως χάρη σε αυτό το γεγονός έχουμε και πολύ καλές 

σχέσεις με την Ιταλία για το θέμα. Ενώ στο ενδιάμεσο κομμάτι του αγωγού, δλδ 

Κύπρου – Κρήτης που είναι ουσιαστικά και το μεγαλύτερο και για EuroAsia 
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Interconnector παίζονται άλλα διακυβεύματα γιατί έχουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι 

επαφής 48,6 km όσον αφορά ΑΟΖ και ο αγωγός εντελώς τυχαία περνάει από εκεί όπως 

και το καλώδιο. Οι αγωγοί σχετίζονται με τις ΑΟΖ και συγκεκριμένα ο East Med 

Pipeline.116 Τέλος τονίζουμε πως συνδέεται άμεσα με νέες πηγές για την Ευρώπη καθώς 

επίσης φροντίζει να ενισχύσει την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην 

Ευρώπη.  

 

Υποδομές, Πλατφόρμες: 

 Ως επακόλουθο όλων των παραπάνω θα πρέπει να σκεφτεί κανείς και το θέμα των 

υποδομών και των πλατφόρμων γεώτρησης και εξόρυξης Υ/Α. Σε μια ομαλή εξέλιξη 

των πραγμάτων θα πρέπει σε κάποια φάση να υπάρχει και επικοινωνία της μορφής 

΄΄πάρε-δώσε΄΄ με την ξηρά. Για παράδειγμα, θα υπάρχουν υποδομές διαφόρων 

επιπέδων, με πρώτο επίπεδο τις πλατφόρμες γεώτρησης, οι οποίες θα απασχολούν κατά 

μέσο όρο έναν αριθμό 800 ατόμων – ειδικοί. Στη συνέχεια η πλατφόρμα γεώτρησης 

προετοιμάζει το έδαφος για την πλατφόρμα εξόρυξης και μετά υπάρχουν και όλες οι 

υποδομές υποστήριξης. 

 Οι εξελίξεις οδηγούν από μόνες τους σε νέες προοπτικές και κατευθύνσεις όχι μόνο 

στον τομέα της βιομηχανίας, και κυρίως των άμεσα εμπλεκόμενων κρατών, αλλά και σε 

αρκετούς ακόμα τομείς με άμεση ή έμμεση συσχέτιση. Για παράδειγμα, θα 

αναπτυχθούν αναγκαστικά και σε θέματα πανεπιστημιακής κοινότητας τομείς όπως: 

 οργανική χημεία 

 σεισμικά Υ/Α 

 καράβια ναυτιλιακά, σιγά σιγά θα λειτουργούν και καράβια με LNG κίνηση και 

μετά και αυτοκίνητα. κ.ο.κ. 

 Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι και το θέμα των περιοχών από τις οποίες θα περάσουν 

τα συγκεκριμένα projects, με διαφορές ακόμα και στο εσωτερικό των κρατών. Αρκεί να 

παρατηρήσουμε πιο προσεκτικά το παρακάτω σχήμα: άλλη περιοχή, άλλη υποδομή, 

άλλη οικονομία, άλλες αποφάσεις!! Παράδειγμα: να σκεφτούν και ορθολογικά όταν 

μιλήσουν με εταιρείες οι δήμαρχοι περιφερειάρχες, δλδ αν θέλουν κάτι πολύ κεντρικά 

τότε οι εταιρείες δεν θα φτιάξουν τπτ, υπάρχουν έτοιμες υποδομές, αν λίγο πιο Νότια 

τότε ξαφνικά μπορεί να φτιάξουν δρόμους, σπίτια κ.λ.π. για αυτούς που θα δουλεύουν. 

 

Κρήτη 

 Η γενική τάση του αγωγού East Med είναι όχι αμφίδρομα, δεν είναι με επιστροφή, η 

όλη ιδέα είναι να πάμε προς Ιταλία με σκοπό την αγορά της Ε.Ε. Η Κρήτη μπορεί να 

είναι και HUB , δλδ να έχουμε μια διασύνδεση πάνω στην Κρήτη και μετά να 

τροφοδοτούμε νησιά κοντά της. Επομένως η Κρήτη δύναται να παίξει έναν διπλό ρόλο 

– διπλής χρήσης (και να περνάει και να δίνει), πρέπει να τον έχει απαραίτητα γιατί είναι 

το μόνο που διασφαλίζει και την απόλυτη αυτονομία των τριών κρατών (Ελλάδα, 

                                                           
116

 http://www.igi-poseidon.com/en/eastmed 

http://www.igi-poseidon.com/en/eastmed


72 
 

Κύπρο, Ισραήλ), διότι 2 από τα κράτη μπορούν να βοηθούν το τρίτο σε φάση ανάγκης 

και οι 3 μαζί μπορούν να ενισχύουν την Ε.Ε. (το ίδιο ισχύει και το καλώδιο EuroAsia 

Interconnector). 

 Η Κρήτη επίσης δημιουργεί και κόμβο και αυτό βοηθάει τα κοιτάσματα που ίσως 

βρεθούν να γίνουν αμέσως οικονομικά – εμπορικά (γιατί π.χ. Αφροδίτη ξαφνικά για 3-4 

χρόνια βρέθηκε στα αζήτητα – εμπορικά) και βρίσκει τελικά αγορά το κοίτασμα που δεν 

θα έβρισκε εύκολα αν δεν υπάρχει αγωγός, γιατί για να υγροποιήσω επί τόπου μεγάλη 

επένδυση. Παράδειγμα: στην Αθήνα καταναλώνουμε Φ/Α που έρχεται από 6.600 km 

μακριά στο σπίτι για θέρμανση, το κόστος εδώ επιβαρύνεται από τον παράγοντα  

απόσταση, ενώ άλλο η Κρήτη που είναι στα 70 km (άλλο κόστος εδώ). Άρα με τον 

αγωγό αν βρω κοιτάσματα τα μετατρέπω αμέσως εμπορικά χωρίς να εμβαθύνω για το 

εάν θα είναι βιώσιμα ή όχι. 

 Επίσης αν βρεθούν κοιτάσματα στην περιφέρεια της Κρήτης, όπως και σε κάθε 

αντίστοιχη περιφέρεια, θα έχουμε και παροχές από το ελληνικό δημόσιο (π.χ. 5%)
117

, 

στη Σικελία τα δικαιώματα της περιφέρειας φτάνουν το 50%. 

 Άρα ο East Med ενισχύει πολύ και φαίνεται ότι δεν σχεδιάστηκε τυχαία να περνάει 

και από το Νότο της Κρήτης. 

Η Κρήτη: 

I. Έχει περιφέρεια – στεριά 

II. Είναι από τη σωστή πλευρά όσο αφορά τη μεσογειακή ράχη 

III. Είναι καλό το βάθος 

Όταν λέμε ρηχά ίσο με 1.500 m έως τον πυθμένα και μετά 4,5-5 km από κάτω 

(σε επίπεδα τεχνολογίας πριν 2 δεκαετίες όχι ρηχά)  

 Στα θετικά της βέλτιστης λύσης που προτείνεται συμπεριλαμβάνεται και το γεγονός 

πως το ηλεκτρικό καλώδιο μεταφοράς EuroAsia Interconnector αν αφήσει ρεύμα στην 

Κρήτη τότε δεν θα καίγεται πετρέλαιο για Η/Ε στο νησί, στις ποσότητες που καίγεται 

σήμερα. Αυτό ελαφρύνει και τη ΔΕΗ γιατί ως κρατική επιχείρηση ορθά φροντίζει για τα 

νησιά αλλά κοστοβόρα , οπότε αντικατοπτρίζεται και στο τιμολόγιο πληρωμής των 

Ελλήνων, οπότε θα καταλήξει σε ελάφρυνση και για τα τιμολόγια των καταναλωτών σε 

όλη την Ελλάδα. 

 Πάντως θα πρέπει εκφραστούν και οι επιφυλάξεις, κυρίως για τους υπό κατασκευή 

σταθμούς υγροποίησης Φ/Α και πιο συγκεκριμένα για το κράτος του Ισραήλ διότι στο 

περιβάλλον των διεθνών εξελίξεων δρουν και τρομοκρατικές οργανώσεις, όμως με 

σωστές κινήσεις πρόληψη και προφύλαξη μπορεί να αντιμετωπιστεί η όποια εν δυνάμει 

δυσκολία.  

Τέλος, η κοινωνική συμμετοχή στη λεγόμενη περιβαλλοντική διακυβέρνηση στα 

πλαίσια του καθεστώτος της Σύμβασης της Βαρκελώνης για τη Μεσόγειο θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψιν και πιο συγκεκριμένα το Άρθρο 20 της αναθεωρημένης Σύμβασης.  
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Α.Π.Ε. 

Τέλος, άξιο αναφοράς είναι και το πως θα βοηθήσει ο τομέας των Υ/Α ακόμα και στην 

παραγωγή Η/Ε. Κάνοντας και μία σύγκριση με την παραγωγή Η/Ε από Α.Π.Ε. 

(υπέρμαχοι αλλά), σύμφωνα και με τα δεδομένα της εποχής: 

 φ/β βράδυ όχι, επίσης λειτουργούν ως ένα βαθμό 

 αιολικά, όχι άνεμος - σταματάει 

 κλπ. 

Άρα στην παραγωγή Η/Ε υπάρχει διάγραμμα με σκαμπανεβάσματα (σαν 

καρδιογράφημα), εμείς θέλουμε σταθερή τιμή κάτι που γίνεται εφικτό με παραγωγή Η/Ε 

από Φ/Α. 
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