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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Η τρέχουσα εργασία διεξήχθη στα πλαίσια της Διπλωματικής Εργασίας, η οποία 

αποτελεί αντικείμενο του 10ου εξαμήνου του τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων 

Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.. Εκπονήθηκε από τον σπουδαστή Λιανό Δημήτριο την 

περίοδο Μαρτίου – Ιουλίου του 2017.  

το 1ο κεφάλαιό της δίνονται γενικά στοιχεία για το φυσικό αέριο, περιγράφονται 

αναλυτικά ο τρόπος σχηματισμού και μετανάστευσής του, η παγίδευσή του σε 

ταμιευτήρες, η μέθοδος εκμετάλλευσης, ο πάγιος εξοπλισμός και οι διάφοροι τρόποι 

εξόρυξης που πραγματοποιούνται. Επίσης, παρατίθενται στοιχεία για τα παγκόσμια 

αποθέματα φυσικού αερίου, για τις μεγαλύτερες χώρες – παραγωγούς καθώς και για 

τα μεγαλύτερα δίκτυα μεταφοράς του σε παγκόσμια κλίμακα.  

το 2ο κεφάλαιό της δίνονται γενικά στοιχεία για τα αποθέματα φυσικού αερίου των 

χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, όπως το Ισραήλ, η Κύπρος, η Αίγυπτος, ο 

Λίβανος, η υρία, η Παλαιστινιακή Αρχή – Λωρίδα της Γάζας, η Σουρκία και η 

Ελλάδα, καθώς και για τις υποδομές προώθησής του από τις χώρες αυτές προς τις 

αγορές. 

το 3ο κεφάλαιό της γίνεται εκτενής ανάλυση για τον αγωγό EastMed και για τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά των υποθαλάσσιων αγωγών. Πιο συγκεκριμένα, 

αναλύονται οι πιθανές διαδρομές του αγωγού, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η 

δυναμικότητά του, η γεωπολιτική σημασία του και τα οικονομικά χαρακτηριστικά 

του. Επίσης, αναλύονται και οι τρόποι πόντισης των αγωγών καθώς και οι 

γεωλογικές – τεκτονικές συνθήκες που επικρατούν κατά μήκος της διαδρομή του 

αγωγού και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. 

το 4ο κεφάλαιό της παρουσιάζονται ορισμένα συμπεράσματα, που απορρέουν από 

την παραπάνω ανάλυση, και ορισμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση ορισμένων 

διακρατικών και οικονομικών προβλημάτων που απορρέουν από την κατασκευή 

του αγωγού.  

το σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία οφία ταματάκη και 

την κυρία Ρένα Δημητρέλλου, για την πολύτιμη βοήθειά τους κατά την υλοποίηση 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

 

 

Καλή ανάγνωση, 

ο συγγραφέας 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Σο φυσικό αέριο είναι ένα μίγμα πολλών διαφορετικών φυσικά σχηματιζόμενων 

οργανικών ενώσεων, το οποίο μεταναστεύει κατά μήκος των γεωλογικών 

σχηματισμών και παγιδεύεται κάτω από αδιαπέρατα στρώματα σχηματίζοντας 

ταμιευτήρες υδρογονανθράκων.  

Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου αποτελεί βασικό κομμάτι της 

παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς καθώς και η διάθεσή του είτε μέσω αγωγών ή μέσω 

μεταφοράς υγροποιημένου αερίου με πλοία (LNG).  

Σα νέα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, την έχουν 

φέρει στο επίκεντρο της παγκόσμιας ενεργειακής σκηνής. Παράλληλα, η ανακάλυψη 

των ισραηλινών κοιτασμάτων Tamar, Leviathan, Karish και Tanin, του κυπριακού 

κοιτάσματος Αφροδίτη και του αιγυπτιακού κοιτάσματος Zohr προκάλεσε μία σειρά 

οικονομικών και γεωπολιτικών εξελίξεων. Ο Λίβανος και η Λωρίδα της Γάζας 

ύστερα από τις ενδείξεις ύπαρξης κοιτασμάτων φυσικού αερίου στις θαλάσσιες 

περιοχές τους προσπάθησαν να κηρύξουν Α.Ο.Ζ. και να τα εκμεταλλευτούν 

συναντώντας την άμεση αντίδραση του Ισραήλ. Η Αίγυπτος λόγω της εσωτερικής 

αστάθειας που αντιμετωπίζει έχει περιοριστεί στην εισαγωγή, υγροποίηση και 

διάθεση φυσικού αερίου προς τις εγχώριες και διεθνείς αγορές θέτοντας την εξόρυξη 

των κοιτασμάτων της σε δεύτερη μοίρα. Η υρία λόγω του εμφυλίου πολέμου έχει 

αδρανήσει στον ενεργειακό τομέα παρόλο που τα τελευταία χρόνια κατέβαλε 

προσπάθειες για να ανακάμψει, κυρίως στον τομέα των αγωγών. Σέλος, η Ελλάδα, η 

Σουρκία και η Κύπρος βρίσκονται σε συνεχή διαμάχη επειδή δεν συμφωνούν στην 

κήρυξη των Α.Ο.Ζ. τους καθώς και για τον τρόπο μεταφοράς του φυσικού αερίου. 

Ο αγωγός EastMed είναι ένα έργο το οποίο είναι ακόμα υπό σχεδιασμό και έχει ως 

στόχο τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Νοτιοανατολικής 

Μεσογείου στην Ευρώπη. Ο βασικός σχεδιασμός ορίζει ότι θα ξεκινά από τα 

υποθαλάσσια κοιτάσματα νότια της Κύπρου, θα μεταβαίνει στο Βασιλικό της 

Κύπρου, από εκεί θα διασχίσει τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και θα βγει ανατολικά 

της Κρήτης και από εκεί θα συνεχίσει πάλι μέσω θαλάσσης προς την ανατολική 

Πελοπόννησο απ’ όπου θα συνεχίσει μέσω ξηράς την πορεία του προς βορρά. 

Οι τεχνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο υπό σχεδιασμό αγωγός σχετίζονται με 

το μεγάλο βάθος της θάλασσας και τους πολύπλοκους γεωλογικούς και 

γεωτεκτονικούς σχηματισμούς που δημιουργούν ένα δυσμενές περιβάλλον. Επίσης, 

επειδή ο αγωγός θα περάσει από περιοχές οι οποίες διεκδικούνται από τις γύρω 

χώρες, εγείρονται και γεωπολιτικά ζητήματα. Σέλος, για την αξιολόγηση της 

οικονομικότητας του αγωγού γίνεται προσπάθεια σύγκρισης μεταξύ της επιλογής 

του αγωγού και της επιλογής μεταφοράς του φυσικού αερίου με πλοία LNG, με 

στόχο την ανάδειξη του πιο βιώσιμου τρόπου διάθεσης του φυσικού αερίου της 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου στις αγορές.           
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SUMMARY 

Natural gas is a mixture of many different naturally formed organic compounds, 

which migrates along geological formations and it is trapped under impermeable 

layers forming hydrocarbon reservoirs. 

Exploitation of natural gas is a key part of the global energy market as well as its 

availability either through pipelines or via LNG ships. 

New gas fields in the Southeast Mediterranean have brought it to the heart of the 

global energy scene. At the same time the discovery of the Israeli deposits of Tamar, 

Leviathan, Karish and Tanin, the Aphrodite deposit in Cyprus and the Egyptian 

Zohr deposit caused a series of economic and geopolitical developments. Lebanon 

and the Gaza, following signs of gas deposits in their marine areas, have attempted 

to declare Exclusive Economic Zones (EEZ) and exploit them by meeting Israel's 

immediate reaction. Egypt, due to its internal instability, has been confined to 

importing, liquefying and distributing natural gas to domestic and international 

markets, putting its exploitation on a secondary footing. Due to civil war, Syria has 

become inactive in the energy sector, although it has made efforts in recent years to 

recover, especially in the pipeline sector. Finally, Greece, Turkey and Cyprus are in 

constant controversy because they do not agree to the declaration of their EEZs and 

how to transport produced natural gas. 

The EastMed pipeline is a project that is still under development and aims to 

transport natural gas from the Southeast Mediterranean resources to Europe. The 

basic design stipulates that it will start from the underwater deposits, it will go to 

Vasilikos in Cyprus, from where it will cross the southeastern Mediterranean and 

reach to the east of Crete and from there it will continue again by sea to the eastern 

Peloponnese from where it will continue its course to the north through land. 

The technical challenges faced by the under design pipeline are diverse, as the great 

depth of the sea and the complex geological and geotectonic formations which create 

an unfavorable environment. Also, as the pipeline will pass through areas that are 

disputed by surrounding countries, geopolitical issues are also emerging. Finally, 

from an economic point of view, a comparison is made between the pipeline 

scenario and the alternative choice of transporting produced gas via LNG ships, in 

order to select the most viable choice to make available the Southeastern 

Mediterranean gas to the markets.  
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

κοπόσ 

τόχος της τρέχουσας ακαδημαϊκής αναφοράς είναι η μελέτη, ανάλυση και 

παρουσίαση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής 

Μεσογείου, καθώς και η ανάλυση των οικονομικών, τεχνικών και γεωπολιτικών 

προκλήσεων που χαρακτηρίζουν το υπό διαπραγμάτευση έργο της κατασκευής του 

αγωγού EastMed. 

Μεθοδολογία Προςέγγιςησ  

Για την προσέγγιση του θέματος της διπλωματικής εργασίας ακολουθήθηκαν τα 

παρακάτω βήματα: 

 Διεξαγωγή εκτενούς έρευνας για κάθε χώρα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου 

ξεχωριστά.    

 υλλογή πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές ενέργειας της κάθε χώρας και 

από μελέτες εγκρίτων πανεπιστημίων και οργανισμών. 

 Αποδελτίωση, εμπλουτισμός, επεξεργασία και παρουσίαση.  

 Οργάνωση και σύνταξη των αντίστοιχων κεφαλαίων. 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε επιβεβαιωμένα ή πιθανά κοιτάσματα φυσικού 

αερίου, επομένως οι τιμές για τα αποθέματα ενέχουν τη σχετική ανασφάλεια και 

αλλάζουν στο χρόνο. Επίσης, ο αγωγός EastMed βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της 

διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις εμπλεκόμενες χώρες διότι η διαδρομή του περνά 

από περιοχές οι οποίες αμφισβητούνται από τις γύρω χώρες. Επιπλέον, κάποια από 

τα κοιτάσματα που θα τροφοδοτούν τον αγωγό, επίσης, αποτελούν σημείο 

αντιπαράθεσης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Έτσι, οι μελέτες, που έχουν 

εκπονηθεί για τα οικονομικά, τα τεχνικά και τα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά του 

έργου, είναι ποικίλες, ωστόσο παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο επειδή όλες οι 

εμπλεκόμενες πλευρές δεν έχουν βρει έναν κοινό τόπο συνεννόησης. Γι αυτό στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας θα γίνει προσπάθεια παρουσίασης ορισμένων 

αξιόπιστων στοιχείων για να εκμαιευτούν χρήσιμα συμπεράσματα για την 

ενεργειακή πολιτική στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.      
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Κεφάλαιο 1°. Υυςικό Αέριο  

1.1 Η Γένεςη του Υυςικού Αερίου 

το πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας εξετάζονται τα αποθέματα 

φυσικού αερίου που εντοπίζονται στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ο 

όρος "φυσικό αέριο" περιγράφει ένα μίγμα, πολλών διαφορετικών φυσικά 

σχηματιζόμενων οργανικών ενώσεων, το οποίο αποτελείται ως επί το πλείστον από 

μεθάνιο, ωστόσο μπορεί να περιέχει και μικρά ποσοστά άλλων οργανικών ενώσεων, 

κυρίως αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο και πεντάνιο. Σο κοινό στοιχείο αυτών των 

διαφορετικών αερίων μιγμάτων είναι ότι ανήκουν στη μεγάλη χημική οικογένεια 

των υδρογονανθράκων.1 

Σο φυσικό αέριο του πλανήτη προήλθε από ζωντανούς οργανισμούς. Όλοι οι 

ζωντανοί οργανισμοί, όπως, τα φυτά, τα ζώα και τα μικρόβια, αποθηκεύουν την 

ενέργεια, στο σώμα τους, ως πολύπλοκα μόρια άνθρακα (C). Όταν οι οργανισμοί 

αυτοί πεθαίνουν και αποσυντίθενται, τα σύνθετα μόρια C κατανέμονται και 

σχηματίζουν απλούστερα οργανικά μόρια, που υπό τις κατάλληλες συνθήκες πίεσης 

και θερμοκρασίας μπορούν να μετασχηματιστούν σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο 

(Εικόνα 1.1). Ωστόσο αξίζει να επισημανθεί ότι ορισμένα μικρόβια παράγουν φυσικό 

αέριο ακόμη και ως υποπροϊόν του μεταβολισμού τους. Πιο αναλυτικά, οι 

διαδικασίες αυτές απαιτούν την ταχύτατη ιζηµατογένεση σε υδάτινο περιβάλλον µε 

οργανικό υλικό οδηγώντας στη συσσώρευση αργίλου, πλούσιας σε οργανική ύλη 

(σαπροπηλού), σε αναερόβιο περιβάλλον.1 

 

Δηθόλα 1.1: ηάδηα γέλεζεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ 

Πεγή: https://anjungsainssmkss.wordpress.com/2012/10/24/hydrocarbons/ 

 

 

                                                           
1
 νθία ηακαηάθε, Μεραληθή Πεηξειαίσλ, Δθδόζεηο Δ.Μ.Π., 2004 

https://anjungsainssmkss.wordpress.com/2012/10/24/hydrocarbons/
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Ο σχηµατισµός των υδρογονανθράκων, όµως, προϋποθέτει την “ωρίµανση” αυτής 

της αργίλου µε την κατάλληλη επίδραση της πίεσης και της θερµοκρασίας. Σο 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο προέρχονται από την ίδια γεωλογική διεργασία, της 

θερμικής πυρόλυσης, με συνέπεια να βρίσκονται συχνά μαζί στην ίδια γεωλογική 

παγίδα. Γενικά, τα οργανικά ιζήματα που είναι θαμμένα σε βάθη που κυμαίνονται 

από 1.000 έως 6.000 μέτρα και σε θερμοκρασίες από 60°C έως 150°C παράγουν 

πετρέλαιο. Όμως, μία πιο εκτεταµένη έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία, ή μία, 

µικρότερης διάρκειας, έκθεση σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες µπορεί προοδευτικά να 

οδηγήσει στο σχηµατισµό αερίων συµπυκνωµάτων, υγρού αερίου ή αερίου. Έτσι, 

διακρίνονται δύο κύριοι τύποι αερίου ανάλογα με τις συνθήκες γένεσης και το 

βάθος, το βιογενές (3 – 91,44 μέτρα) και το θερμογενές (>914,4 μέτρα) (Εικόνα 1.2).2 

 

Δηθόλα 1.2: ρεκαηηζκόο πδξνγνλαλζξάθσλ ζπλαξηήζεη ηνπ βάζνπο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο 

Πεγή: https://opentextbc.ca/geology/depth-and-temperature-limits-for-biogenic-gas/ 

Ο µηχανισµός της µετανάστευσης των υδρογονανθράκων από το µητρικό πέτρωµα 

δεν έχει γίνει απόλυτα κατανοητός. Η δηµιουργία τους συνοδεύεται από µεταβολές 

όγκου, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν την αιτία έναρξης µικρορωγµών στο 

µητρικό πέτρωµα, παρέχοντας δίοδο διαφυγής σε περατά συστήµατα. Καθώς η πίεση 

ελαττώνεται, λόγω της εκτόνωσης, οι µικρορωγµές στο µητρικό πέτρωµα συγκλίνουν. 

Η καθ’ αυτό κίνηση των υδρογονανθράκων µπορεί να γίνει είτε εν διαλύσει σε νερό, 

είτε ως διακριτή φάση πετρελαίου ή αερίου, χωρίς όµως να υπάρχει ταύτιση 

απόψεων για την πιθανότερη εκδοχή. Η διαδικασία της µετανάστευσης 

περιλαµβάνει δύο στάδια. Αρχικά µέσω του µητρικού πετρώµατος και στη συνέχεια 

µέσω ενός περατού συστήµατος (Εικόνα 1.3 και 1.4). Η µετανάστευση στο περατό 

                                                           
2
 νθία ηακαηάθε, Μεραληθή Πεηξειαίσλ, Δθδόζεηο Δ.Μ.Π., 2004 
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σύστηµα πραγµατοποιείται λόγω της διαφοράς πυκνότητας των ρευστών, και οδηγεί 

τους υδρογονάνθρακες είτε στην επιφάνεια, είτε σε κάποιο σχηµατισµό όπου 

παγιδεύονται.3  

 

Δηθόλα 1.3: Μνληέιν κεηαλάζηεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ 

Πεγή: νθία ηακαηάθε, Μεραληθή Πεηξειαίσλ, Δθδόζεηο Δ.Μ.Π., 2004  

 

Δηθόλα 1.4: Μνληέιν κεηαλάζηεπζεο πεηξειαίνπ 

Πεγή: νθία ηακαηάθε, Μεραληθή Πεηξειαίσλ, Δθδόζεηο Δ.Μ.Π., 2004 

 

Σο πρώτο στάδιο της µετανάστευσης, από το µητρικό πέτρωµα σε ένα περισσότερο 

πορώδες γειτονικό περιβάλλον, καλείται πρωτογενής µετανάστευση. Σο επόµενο 

στάδιο, όπου οι υδρογονάνθρακες μετακινούνται µέσα από το πορώδες περιβάλλον 

σε ανώτερα τοπογραφικά σηµεία, µέσω ρηγµάτων ή ρωγµατωµένων ζωνών, έως ότου 

παγιδευτεί, καλείται δευτερογενής µετανάστευση.4 

                                                           
3
 νθία ηακαηάθε, Μεραληθή Πεηξειαίσλ, Δθδόζεηο Δ.Μ.Π., 2004 

4
 νθία ηακαηάθε, Μεραληθή Πεηξειαίσλ, Δθδόζεηο Δ.Μ.Π., 2004 
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Σα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου που βρίσκουμε σήμερα υπάρχουν σε 

περιοχές όπου το αέριο έτυχε να μεταναστεύσει σε ιδιαίτερα πορώδη και διαπερατά 

πετρώματα κάτω από ένα αδιαπέραστο γεωλογικό σχηματισμό. Δηλαδή, δεν αρκεί 

μόνο η γένεση για να υπάρξει κοίτασμα, αλλά και οι κατάλληλες συνθήκες 

παγίδευσης. Ο χώρος που παγιδεύονται τόσο το φυσικό αέριο όσο και το πετρέλαιο 

ονομάζεται ταμιευτήρας. Οι ταμιευτήρες, όπου οι υδρογονάνθρακες µπορούν να 

παγιδευτούν και να δηµιουργήσουν µία συγκέντρωση ενδιαφέροντος είναι, κυρίως, 

δύο τύπων, οι τεκτονικές, που απαντώνται με µεγαλύτερη συχνότητα, και οι 

στρωµατογραφικές (Εικόνα 1.5). Οι τεκτονικοί ταμιευτήρες ταξινοµούνται κυρίως σε 

αντίκλινα, ρήγµατα και δόµους.4  

 

Δηθόλα 1.5: Σα είδε ησλ ηακηεπηήξσλ ζηνπο νπνίνπο παγηδεύνληαη νη πδξνγνλάλζξαθεο 

Πεγή: http://www.wsgs.wyo.gov/energy/oil-gas-resources 

 

Οι τεκτονικές παγίδες έχουν, συνήθως, µεγάλες διαστάσεις και εκτείνονται σε µεγάλα 

πάχη ιζηµάτων. Η αποθηκευτική ικανότητα ενός αντικλίνου εξαρτάται από το ύψος 

παγίδευσης, την κατακόρυφη δηλαδή απόσταση µεταξύ του ανώτερου τοπογραφικά 

σηµείου του αντικλίνου και του κατώτερου οριζόντιου επιπέδου όπου το αντίκλινο 

είναι κλειστό. Πρακτικής σηµασίας για την έρευνα αποτελεί η συµµετρία του 

αντικλίνου, εάν δηλαδή το αξονικό επίπεδο είναι κατακόρυφο ή κεκλιµένο, διότι 

άµεσα εξαρτάται από αυτό το ύψος παγίδευσης.5 

                                                           
5
 νθία ηακαηάθε, Μεραληθή Πεηξειαίσλ, Δθδόζεηο Δ.Μ.Π., 2004 
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Σα αδιαπερατά πετρώµατα παρέχουν στεγανό κάλυµµα πάνω και κάτω από το 

περατό αποθήκευτρο πέτρωµα. Η διαφορά πυκνότητας µεταξύ νερού, πετρελαίου 

και αερίου δηµιουργεί, σε συνθήκες ισορροπίας, οριακές περιοχές επαφής των 

ρευστών γνωστές ως επαφές.5 

Οι στρωµατογραφικές παγίδες διακρίνονται σε πρωτογενείς, που δηµιουργούνται 

κατά την απόθεση φακοειδών διαπερατών ενστρώσεων µέσα σε αδιαπέρατα ιζήµατα, 

και σε διαγενετικές, που προκύπτουν κατά το στάδιο της διαγένεσης από την 

πλευρική µεταβολή της περατότητας εντός του ίδιου ιζηµατογενούς ορίζοντα.5 

Ωστόσο, σε αρκετές ιζηµατογενείς περιοχές συναντάται κι άλλος ένας τύπος παγίδας, 

οι παγίδες εκ συνδυασµού τεκτονικών και στρωµατογραφικών στοιχείων, που 

προκύπτει από την αποκοπή επικλινών διαπερατών στρωµάτων από µία 

αδιαπερατή επιφάνεια ασυµφωνίας. Όμως, δεν είναι ξεκάθαρο εάν οι παγίδες αυτές 

µπορούν να ταξινοµηθούν ως στρωµατογραφικές λόγω της παγίδευσης µέσω 

λεπτόκοκκων ιζηµάτων ή τεκτονικές λόγω της γεωλογικής φύσης της ασυνέχειας.5 

Σα κοιτάσματα φυσικού αερίου, ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής που 

πραγματοποιείται, χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες, τα συμβατικά και τα μη 

συμβατικά. Σα συμβατικά απαντώνται συνήθως σε ταμιευτήρες που εμπεριέχουν και 

πετρέλαιο. Σα μη συμβατικά περιλαμβάνουν κοιτάσματα φυσικού αερίου μέσα σε 

συμπαγή ψαμμίτη, σχιστόλιθο και γαιάνθρακα.5 
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1.2 Αποθέματα Υυςικού Αερίου  

χεδόν το 80% των συνολικών επιβεβαιωμένων αποθεμάτων φυσικού αερίου στον 

κόσμο βρίσκονται συγκεντρωμένα σε δέκα χώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία τόσο της 

εταιρείας BP όσο και της αμερικάνικης υπηρεσίας C.I.A..6 

Η Ρωσία μέχρι και το 2013 εθεωρείτο ότι βρισκόταν στην κορυφή της λίστας 

κατέχοντας περίπου το 1/4 των συνολικών αποθεμάτων, δηλαδή σχεδόν 1720 

τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Όμως, οι εκτιμήσεις του 2014 και του 2015 για τις 

αντίστοιχες χώρες έφεραν το Ιράν στην 1η θέση της λίστας με αποθέματα που 

αγγίζουν σχεδόν τα  1201,4 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια και τη Ρωσία στη 2η θέση 

με 1139,6 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για το 2016 

ξαναέφεραν τη Ρωσία στην 1η θέση αποδεικνύοντας ότι οι εκτιμήσεις των 

αποθεμάτων, γενικά, των ορυκτών πόρων ενός κράτους δεν είναι ποτέ σταθερές. Η 

λίστα περιλαμβάνει 106 χώρες με επιβεβαιωμένα αποθέματα. Η Ελλάδα βρίσκεται 

στην 104η θέση με μόλις 35 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια. τη συνέχεια παρατίθεται 

ένας πίνακας στον οποίο γίνεται ονομαστική καταγραφή των πρώτων 20 χωρών της 

λίστας με αποθέματα από 63 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια έως 1688 

τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια.6,7,8 

 

 

                                                           
6
 BP, Statistical Review of World Energy, June 2016 

7
 http://www.iea.org/statistics/, Natural Gas Information, Database Documentation 

8
  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2253rank.html 
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Πίλαθαο 1.1: Οη 25 ρώξεο κε ηα κεγαιύηεξα απνζέκαηα θπζηθνύ αεξίνπ ην 2016 

Πεγή: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2253rank.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χώρα 
Αποθέματα 

(x1012 cf) 
Χώρα 

Αποθέματα 
(x1012 cf) 

Χώρα 
Αποθέματα 

(x1012 cf) 
Χώρα 

Αποθέματα 
(x1012 cf) 

1. Ρωσία 1688 6. Σουρκμενιστάν 265 11. Αλγερία 159 16. Αίγυπτος 77 

2. Ιράν 1201 
7. Ηνωμένα 

Αραβικά 
Εμιράτα 

215 12. Ιράκ 112 17. Καναδάς 71 

3. Κατάρ 866 8.Βενεζουέλα 198 13. Ινδονησία 102 18. Νορβηγία 68 

4. Η.Π.Α. 369 9. Νιγηρία 185 14.Μοζαμβίκη 100 19. Ουζμπεκιστάν 65 

5. αουδική 
Αραβία 

299 10. Κίνα 175 15. Καζακστάν 85 20. Κουβέιτ 63 
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Σο συμπέρασμα που προκύπτει από τις εκτιμήσεις των αποθεμάτων είναι ότι τα 

κοιτάσματα φυσικού αερίου, αξιόλογα και πλούσια σε αποθέματα είναι 

συγκεντρωμένα σε τέσσερις περιοχές, τη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή, τη 

Λατινική Αμερική και την Ευρώπη. τη συνέχεια ακολουθούν η Ασία, η Ωκεανία 

και η Αφρική με λιγότερο αξιόλογα κοιτάσματα (Εικόνα 1.6 και 1.7). 

 

Δηθόλα 1.6: Γηάγξακκα θαηαλνκήο ησλ παγθόζκησλ απνζεκάησλ θπζηθνύ αεξίνπ 

 

 

Δηθόλα 1.7: Υάξηεο θαηαλνκήο απνζεκάησλ θπζηθνύ αεξίνπ 

Πεγή: ΒΡ 

 

Bcm 
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1.3 Φώρεσ Παραγωγοί Υυςικού Αερίου  

Η παγκόσμια κατανάλωση φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 1,7% το 2015 (Εικόνα 

1.8), αύξηση σημαντική σε σχέση με την αντίστοιχη του 2014 η οποία ήταν πολύ 

χαμηλή της, τάξεως του 0,6%. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη από τον 

μέσο όρο της τρέχουσας δεκαετίας που κυμαίνεται στο 2,3%. Όπως και στο 

πετρέλαιο, ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης του αερίου ήταν κάτω από το μέσο 

όρο για τις εκτός του ΟΟΑ χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 53,5% της 

παγκόσμιας κατανάλωσης, αγγίζοντας το 1,9%, σε αντίθεση με τις εντός του ΟΟΑ 

χώρες στις οποίες είναι πάνω από το μέσο όρο, αγγίζοντας το 1,5%. Επίσης, μεταξύ 

των αναδυόμενων οικονομιών, το Ιράν με 6,2% και η Κίνα με 4,7% σημείωσαν τις 

μεγαλύτερες αυξήσεις στην κατανάλωση, παρόλο που η αύξηση στην Κίνα ήταν 

υποτονική σε σύγκριση με τη μέση αύξηση σε επίπεδο δεκαετίας η οποία άγγιξε το 

15,1%. Εν τω μεταξύ, η Ρωσία, με μείωση της κατανάλωσης που άγγιξε το 5%, 

κατέγραψε τη μεγαλύτερη ογκομετρική πτώση, ακολουθούμενη από την Ουκρανία 

της οποίας η κατανάλωση έπεσε κατά 21,8%. Μεταξύ των χωρών του ΟΟΑ, οι 

Η.Π.Α., με αύξηση 3%, είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ η κατανάλωση στην Ε.Ε. 

άγγιξε το 4,6% ανακάμπτοντας έτσι ύστερα από μία μεγάλη πτώση το 2014. 

υνολικά, το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει το 23,8% της πρωτογενούς κατανάλωσης 

ενέργειας.9  

 

Δηθόλα 1.8: Γηαρξνληθή θαηαλάισζε θπζηθνύ αεξίνπ αλά πεξηνρή 

Πεγή: BP, Statistical Review of World Energy, June 2016 

Η παγκόσμια παραγωγή φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 2,2% (Εικόνα 1.9), 

ξεπερνώντας το αντίστοιχο ποσοστό της κατανάλωσης, παραμένοντας ωστόσο κάτω 

από τον μέσο όρο της δεκαετίας που ήταν 2,4%. Όπως και με την κατανάλωση, οι 

Η.Π.Α. σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση η οποία άγγιξε το 5,4%, ενώ το Ιράν με 

                                                           
9
 BP, Statistical Review of World Energy, June 2016 

 Bcm 
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 Bcm 

5,7% και η Νορβηγία με 7,7% σημείωσαν επίσης σημαντική αύξηση της παραγωγής 

τους. Η αύξηση ήταν πάνω από το μέσο όρο στη Βόρεια Αμερική, την Αφρική, την 

Ασία και τον Ειρηνικό. Όμως, η παραγωγή της Ε.Ε. μειώθηκε και πάλι απότομα στο 

8%, με τις Κάτω Φώρες να καταγράφουν τη μεγαλύτερη πτώση στον κόσμο η οποία 

ήταν της τάξεως του 22,8%. Οι μεγάλες ογκομετρικές μειώσεις παρατηρήθηκαν 

επίσης στη Ρωσία με 1,5% και στην Τεμένη με 71,5%.10 

 

Δηθόλα 1.9: Γηαρξνληθή παξαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ αλά πεξηνρή 

Πεγή: BP, Statistical Review of World Energy, June 2016 

χεδόν το 40% της συνολικής παραγωγής φυσικού αερίου προέρχεται πρώτα από τις 

Η.Π.Α. και δεύτερον από τη Ρωσία (Εικόνα 1.10), οι οποίες αποτελούν τις πρώτες 

παραγωγούς χώρες παγκοσμίως. Η αντίστοιχη λίστα περιλαμβάνει 95 χώρες 

παραγωγούς. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 92η θέση με μόλις 5 εκατομμύρια κυβικά 

μέτρα παραγωγής ανά έτος. Αξία έχει η ονομαστική καταγραφή των πρώτων 21 

χωρών της λίστας με παραγωγή για το 2015 μεγαλύτερη από 40 δισεκατομμύρια 

κυβικά μέτρα παραγωγής ανά έτος. Αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.2.11  

 

  

                                                           
10

 BP, Statistical Review of World Energy, June 2016 
11

 https://www.statista.com/statistics/264101/world-natural-gas-production-by-country/ 
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Πίλαθαο 1.2: Δηήζηα παξαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ ησλ 21 πξώησλ ρσξώλ ην 2015 

Πεγή: https://www.statista.com/statistics/264101/world-natural-gas-production-by-country/ 

 

 

 

Δηθόλα 1.10: Δμέιημε παξαγσγήο θπζηθνύ αεξίνπ ησλ 5 κεγαιύηεξσλ παξαγσγώλ – ρσξώλ 

Πεγή: https://www.statista.com/statistics/  

  

Χώρα
Παραγωγή

(x 109 m3/έτος)
Χώρα

Παραγωγή
(x 109 m3/έτος)

Χώρα
Παραγωγή

(x 109 m3/έτος)

1. Η.Π.Α. 769 8. Νορβηγία 114.9 15. Αυςτραλία 62.72

2. Ρωςία 648.9 9. αουδ. Αραβία 102.4 16. Ουζ/ςτάν 59.63

3. Ιράν 172.6 10. Σουρκμενιςτάν 84.8 17. Αίγυπτοσ 57.6

4. Κατάρ 163.7 11. Αλγερία 79.65
18. Ην. Αραβ. 
Εμιράτα

54.6

5. Καναδάσ 158.2 12. Ινδονηςία 70.4 19. Μεξικό 45.4

6. Ε. Ένωςη 132.3 13. Ολλανδία 70.25
20. Σρινιντάντ &
Σομπάγκο

42.8

7. Κίνα 129.5 14. Μαλαιςία 64 21. Σαϊλάνδη 41.8
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1.4 Δίκτυα Μεταφοράσ και Σροφοδοςίασ Υυςικού Αερίου 

Η αποδοτική και η αποτελεσματική μεταφορά του φυσικού αερίου από τις περιοχές 

παραγωγής στις περιοχές κατανάλωσης απαιτεί ένα εκτεταμένο και πολύπλοκο 

σύστημα μεταφοράς, ώστε να μπορεί να ταξιδέψει μία μεγάλη απόσταση για να 

φτάσει στο σημείο χρήσης του. Σο σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου αποτελείται 

από ένα σύνθετο δίκτυο αγωγών. Η μεταφορά του συνδέεται στενά με την 

αποθήκευσή του, γι’ αυτό και σε περιπτώσεις που το μεταφερόμενο αέριο δεν 

απαιτείται για άμεση χρήση μπορεί να τεθεί σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και να 

χρησιμοποιηθεί όταν είναι αναγκαίο.12 

Τπάρχουν τρεις βασικοί τύποι αγωγών κατά μήκος της διαδρομής μεταφοράς: 

 Σο σύστημα συλλογής, το οποίο αποτελείται από χαμηλής πίεσης αγωγούς 
μικρής διαμέτρου που μεταφέρουν ακατέργαστο φυσικό αέριο από την 
παραγωγική γεώτρηση στις μονάδες επεξεργασίας.  

 Σο διακρατικό ή ενδοκρατικό σύστημα αγωγών, όπου το πρώτο μεταφέρει 
φυσικό αέριο από μία πολιτεία ή χώρα ή ήπειρο σε άλλη, ενώ το δεύτερο το 
μεταφέρει εντός των συνόρων ενός κράτους (Εικόνα 1.11 και 1.12).  

 Σο σύστημα διανομής, το οποίο αποτελεί το τελικό βήμα της παροχής του 
φυσικού αερίου προς τους πελάτες. υνήθως στο σύστημα αυτό εμπλέκονται 
εταιρείες που εξυπηρετούν εντός μίας συγκεκριμένης περιοχής.12 

Ο Πίνακας 1.3 περιλαμβάνει τις 21 χώρες με το μεγαλύτερο σε μήκος, ήδη, 

κατασκευασμένο δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου, άνω των 11000 χιλιομέτρων 

(στοιχεία 2014). Η Ελλάδα βρίσκεται στην 70η θέση με μόλις 1329 χιλιόμετρα 

δικτύου μεταφοράς.13 

Πίλαθαο 1.3: Υώξεο κε ηα κεγαιύηεξα ζε κήθνο δίθηπα κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ γηα ην 2014 

Πεγή: http://www.theodora.com/pipelines/ 

 

                                                           
12

 http://naturalgas.org/naturalgas/transport/ 
13

 http://www.theodora.com/pipelines/ 

Χώρα
υν. Μήκος

(km)
Χώρα

υν. Μήκος
(km)

Χώρα
υν. Μήκος

(km)

1. Η.Π.Α. 1984321 8. Γερμανία 26985 15. Γαλλία 15322

2. Ρωςία 163872 9. Ιράν 20794 16. Πολωνία 14198

3. Κίνα 48502 10. Ιταλία 20223 17. Ινδία 13581

4. Ουκρανία 36720 11. Ουγγαρία 19028 18. Πακιςτάν 12646

5. Αυςτραλία 30054 12. Μεξικό 18074 19. Σουρκία 12603

6. Αργεντινθ 29930 13. Βραζιλία 17312 20. Καζακςτάν 12432

7. Ην. Βαςίλειο 28603 14. Αλγερία 16415 21. Ινδονηςία 11702
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Δηθόλα 1.11: Οη παγθόζκηεο κεηαθνξέο θπζηθνύ αεξίνπ είηε κέζσ αγσγώλ είηε σο LNG 

Πεγή: BP, Statistical Review of World Energy, June 2016 

 

Δηθόλα 1.12: Οη κεγαιύηεξνη αγσγνί κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ παγθνζκίσο 

Πεγή: http://www.theodora.com/pipelines/  
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Κεφάλαιο 2°. Νοτιοανατολική Μεςόγειοσ και Υυςικό Αέριο 

2.1 Η Περιοχή τησ Ανατολικήσ Μεςογείου 

Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αποτελείται από εννέα σημαντικές 

ενεργειακές λεκάνες οι οποίες είναι, η λεκάνη της Κύπρου, ο υποθαλάσσιος ορεινός 

όγκος του Ερατοσθένη, η λεκάνη της Λατάκιας, η λεκάνη της Λεβαντίνης, η λεκάνη 

του Ηροδότου, η λεκάνη της Ιουδαίας, η λεκάνη του Δέλτα του Νείλου, η περιοχή 

της Δυτικής Αραβίας και η περιοχή Ζάγκρο.14 

Η Ανατολική Μεσόγειος είναι μία τεκτονικά περίπλοκη περιοχή, με τη θαλάσσια 

περιοχή της υρίας να βρίσκεται πάνω στο όριο μεταξύ των τεκτονικών πλακών της 

Αφρικής και της Ευρασίας που ορίζονται από το σύστημα Latakia Ridge (Εικόνα 2.1 

και 2.2). Επίσης  προς τα ανατολικά, το σύστημα σφάλματος του μετασχηματισμού 

της Νεκράς Θάλασσας χωρίζει τις τεκτονικές πλάκες της Αφρικής και της Ευρασίας 

από την Αραβική τεκτονική πλάκα με μία τριπλή διασταύρωση η οποία βρίσκεται 

στη βορειοδυτική υρία. Η ανάλυση των ευρημάτων που προέκυψαν από σεισμικά 

δεδομένα μεγάλου μήκους (5.000 χιλιομέτρων), οδήγησε στην ταυτοποίηση τριών 

ιζηματογενών λεκανών, της Λεβαντίνης, της Κύπρου και της Λατάκιας. Κάθε λεκάνη 

έχει μία μοναδική δομική και στρωματογραφική ιστορία. Ύστερα από ερευνητικές 

γεωτρήσεις που διεξήχθησαν το 2011 στη νότια πλευρά της λεκάνης της Λεβαντίνης, 

το μεσοζωικό ιζηματογενές τμήμα ερμηνεύτηκε ως πολύ παχύτερο απ’ ότι είχε 

προηγουμένως εκτιμηθεί και ως εκ τούτου ενισχύθηκε η προοπτική ύπαρξης 

υδρογονανθράκων στην περιοχή.14 

Έτσι, ύστερα από εκτεταμένες έρευνες, εκτιμήσεις και ανακαλύψεις 

προσδιορίστηκαν τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στις λεκάνες της Ανατολικής 

Μεσογείου προκαλώντας  έτσι μία σειρά τόσο οικονομικών όσο και γεωπολιτικών 

εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.  
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 Regional seismic interpretation of the hydrocarbon prospectivity of offshore Syria, Steven A. Bowman, 
GeoArabia, 2011, v. 16, no. 3, p. 95-124 Gulf PetroLink, Bahrain 
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Δηθόλα 2.1: Υάξηεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ κε ηηο Σεθηνληθέο Πιάθεο θαη ηηο Λεθάλεο 

Πεγή: Regional seismic interpretation of the hydrocarbon prospectivity of offshore Syria, Steven A. 

Bowman, GeoArabia, 2011, v. 16, no. 3, p. 95-124 Gulf PetroLink, Bahrain 

 

 



28 

 

Δηθόλα 2.2: Σα ηεθηνληθά ζηνηρεία ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

Πεγή: Hydrocarbon plays and prospectivity of the Levantine Basin, offshore Lebanon and Syria from 

modern seismic data, Glyn Roberts and David Peace, GeoArabia, Vol. 12, No. 3, 2007 Gulf PetroLink, 

Bahrain 
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2.2 Σα Κοιτάςματα Υυςικού Αερίου τησ Ανατολικήσ Μεςογείου 

Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελείται από 

εννέα σημαντικές ενεργειακές λεκάνες οι οποίες είναι, η λεκάνη της Κύπρου, ο 

υποθαλάσσιος ορεινός όγκος του Ερατοσθένη, η λεκάνη της Λατάκιας, η λεκάνη της 

Λεβαντίνης, η λεκάνη του Ηροδότου, η λεκάνη της Ιουδαίας, η λεκάνη του Δέλτα 

του Νείλου, η περιοχή της Δυτικής Αραβίας και η περιοχή Ζάγκρο. Όλες αυτές οι 

λεκάνες περιέχουν αξιόλογα κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Η Ευρώπη, από τις 

πρώτες ανακαλύψεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (Α.Ο.Ζ.) του Ισραήλ και 

της Κύπρου, είδε τις λεκάνες της Ανατολικής Μεσογείου ως μία νέα πηγή 

τροφοδοσίας, καθώς η εξάρτησή της από τις εισαγωγές φυσικού αερίου, σύμφωνα με 

τις προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, συνεχίζει να αυξάνεται από το 

45% που είναι σήμερα, σε περίπου 65% μέχρι το 2020. Η κρίση στην Ουκρανία έχει 

εντείνει το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για τα κοιτάσματα της περιοχής, τα οποία κατά 

ένα μέρος αποτελούν και δυνητικά ευρωπαϊκά κοιτάσματα, αφού σε αυτά 

συγκαταλέγονται τα βεβαιωμένα κοιτάσματα της Κύπρου καθώς και τα 

πιθανολογούμενα κοιτάσματα της Ελλάδας στην περιοχή νοτίως της Κρήτης. 15,16,17 

Ωστόσο, η λεκάνη η οποία αποτελεί «το Μήλον της Έριδος» σχεδόν για όλα τα κράτη 

της περιοχής, εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και των πλούσιων κοιτασμάτων 

που διαθέτει, είναι η λεκάνη της Λεβαντίνης (Εικόνα 2.3). Η λεκάνη της Λεβαντίνης 

καταλαμβάνει περίπου 83.000 km2 στην Ανατολική Μεσόγειο. Η περιοχή αυτή 

περιορίζεται στα ανατολικά από τη ζώνη μετασχηματισμού της Λεβαντίνης, 

βορειότερα από το ρήγμα Tartus, στα βορειοδυτικά από τον ορεινό όγκο του 

Ερατοσθένη (Eratosthenes Seamount), στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά από τα όρια 

του κώνου του Νείλου (Nile Cone) και στα νότια από το όριο των συμπιεστικών 

δομών του ινά. Η ενεργειακή σημασία της λεκάνης αυτής προέκυψε μετά τη 

δημοσίευση της έκθεσης του Γεωλογικού Ινστιτούτου των Η.Π.Α. (USGS) το 2010, η 

οποία εκτιμά ότι η λεκάνη της Λεβαντίνης μπορεί να περιέχει 122 τρισεκατομμύρια 

κυβικά πόδια φυσικού αερίου και 1,7 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.15,18 
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 World Energy Outlook 2016, International Energy Agency 
18

 Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province, Eastern 

Mediterranean, USGS 
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Δηθόλα 2.3: Ζ ιεθάλε ηεο Λεβαληίλεο 

Πεγή: Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province, Eastern 

Mediterranean, USGS 

 

Μέσα στην τελευταία πενταετία έχουν επιβεβαιωθεί σημαντικά αποθέματα φυσικού 

αερίου στα μεγάλα πεδία Λεβιάθαν και Σαμάρ στο Ισραήλ και Αφροδίτη στην 

Κύπρο, καθώς και σε άλλα μικρότερα ισραηλινά  κοιτάσματα, όπως των Dalit, 

Tanim, Dolphin, Shimson, Sara και Νοa (Εικόνα 2.4), ενώ συνεχίζονται τα 

προγράμματα ερευνών στα κυπριακά blocks 2, 3, 9, 10 και 11. 
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Δηθόλα 2.4: Σα ηζξαειηλά θνηηάζκαηα θπζηθνύ αεξίνπ θαη ην θππξηαθό θνίηαζκα Αθξνδίηε 

Πεγή: Delek Drilling & Avner Oil Exploration – Energizing The Eastern Med 

Επίσης, το USGS εκτιμά, για την Αίγυπτο, ότι η  λεκάνη του Δέλτα του Νείλου 

διαθέτει περίπου 223 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου και 1,8 

δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ωστόσο, τα επιβεβαιωμένα αποθέματά της 

ανέρχονται σε 77 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου και σε 4,4 

δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Η Αίγυπτος είναι μία χώρα η οποία είναι πολύ 

εξειδικευμένη στον τομέα των υδρογονανθράκων καθώς διαθέτει πολύ πλούσια 

κοιτάσματα, εξειδικευμένες μονάδες επεξεργασίας και τις απαραίτητες υποδομές 

αποθήκευσης και μεταφοράς τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 19,20 

Μία από τις σημαντικότερες χώρες στην περιοχή είναι η υρία, της οποίας τα 

αποδεδειγμένα αποθέματα ανέρχονται σε 8,5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια 

φυσικού αερίου και 2,5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ενώ, ο Λίβανος ο 

οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει στο ενεργειακό παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο, 

βρίσκεται σε διαμάχη με το Ισραήλ καθώς διεκδικεί ποσοστό από το ισραηλινό 

κοίτασμα Λεβιάθαν. Έρευνες στις νοτιοανατολικές ακτές της χώρας εντόπισαν την 

ύπαρξη κοιτάσματος που εκτιμάται ότι περιλαμβάνει 3,78 τρισεκατομμύρια κυβικά 

πόδια φυσικού αερίου. Επίσης, στα 1,4 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού 

αερίου εκτιμάται η δυναμικότητα του κοιτάσματος Marine – 1 στη Λωρίδα της 

Γάζας. Έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της Λωρίδας της Γάζας έδειξαν ότι υπάρχουν 

κοιτάσματα που εκτιμώνται στα 3 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια, ενώ οι ίδιες 

έρευνες επιβεβαίωσαν την ύπαρξη κοιτάσματος Μari – B, τα αποθέματα του οποίου 
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ανέρχονται σε περίπου ένα τρισεκατομμύριο κυβικά πόδια και βρίσκεται στην 

περιοχή της ισραηλινής και ενδεχόμενης παλαιστινιακής Α.Ο.Ζ..21,22 

Σο συμπέρασμα που προκύπτει από τα προαναφερθέντα είναι ότι για την 

εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου θα εμπλακούν, άμεσα ή 

έμμεσα, οκτώ κράτη, το Ισραήλ, η Κύπρος, η Αίγυπτος, ο Λίβανος, η υρία, η 

Παλαιστινιακή Αρχή – Λωρίδα της Γάζας, η Σουρκία και η Ελλάδα. τη συνέχεια 

παρουσιάζονται συγκεκριμένα στοιχεία για την ενεργειακή κατάσταση της κάθε 

χώρας ξεχωριστά.  

2.2.1 Ιςραήλ  

Η ενεργειακή αυτάρκεια ήταν αδιανόητη για το Ισραήλ συγκριτικά με τους Άραβες 

γείτονές του, που είναι πλούσιοι σε ενεργειακές πηγές, μέχρι το 2009 που η εταιρεία 

Noble Energy ανακάλυψε στη λεκάνη της Λεβαντίνης το κοίτασμα φυσικού αερίου 

Tamar, μεγέθους περίπου 10 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών. Ωστόσο,τον 

Οκτώβριο του 2010, το Ισραήλ ανακάλυψε ένα τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου 

πάλι στη λεκάνη της Λεβαντίνης, το κοίτασμα Leviathan. Σρεις ισραηλινές εταιρείες 

σε συνεργασία με την αμερικανική Noble Energy ανακοίνωσαν ότι οι εκτιμήσεις των 

αποθεμάτων του Leviathan κυμαίνονται περίπου στα 22 τρισεκατομμύρια κυβικά 

πόδια, καθιστώντας το ως τη μεγαλύτερη ανακάλυψη φυσικού αερίου σε βαθιά 

ύδατα την τελευταία δεκαετία. Σο κοίτασμα Leviathan επαρκεί για να προμηθεύσει 

το Ισραήλ με φυσικό αέριο για έναν αιώνα. Σο Ισραήλ διαθέτει επιβεβαιωμένα 

αποθέματα φυσικού αερίου της τάξεως των 7 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών και 

επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου της τάξεως των 14 εκατομμυρίων 

βαρελιών.23,24,25 

Σο Ισραήλ δεν παράγει ούτε αργό πετρέλαιο ούτε συμπυκνώματα αυτού, ωστόσο τον 

Υεβρουάριο του 2015 ξεκίνησαν διερευνητικές γεωτρήσεις για την εύρεση 

πετρελαίου στο νότιο τμήμα των υψωμάτων του Γκολάν. Επίσης, προγραμματίζεται, 

το Νοέμβριο του 2017, η έναρξη της διεξαγωγής γεωτρήσεων σε μία περιοχή κοντά 

στη Νεκρά Θάλασσα. Η περιοχή αυτή, η οποία ανακαλύφθηκε το 1995 και ήταν 

εγκαταλειμένη μέχρι πρόσφατα, εκτιμάται ότι περιέχει από 7 έως 11 εκατομμύρια 

βαρέλια πετρελαίου. Οι ανακαλύψεις πετρελαίου στα υψίπεδα του Γκολάν και 

κοντά στη Νεκρά Θάλασσα έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν θετικά τις 

προσδοκίες του Ισραήλ για ενεργειακή ανεξαρτησία.26  
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Η ανακάλυψη των ισραηλινών κοιτασμάτων φυσικού αερίου (Εικόνα 2.5) 

πραγματοποιήθηκε ύστερα από την κερδοφόρα εταιρική σχέση που συμφωνήθηκε 

μεταξύ των ιδιωτικών εταιρειών, κυρίως της Noble Energy με έδρα το Φιούστον και 

μελών της ισραηλινής Delek Group, οι οποίες από το 1999 άρχισαν να ερευνούν τη 

θαλάσσια περιοχή του Ισραήλ ανακαλύπτοντας το κοίτασμα Noa, το 1999, με 

εκτιμώμενα αποθέματα 40 δισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών, το κοίτασμα Mari – B, 

το 2000, με εκτιμώμενα αποθέματα 1,5 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών, το 

κοίτασμα Tanin, το 2012, με εκτιμώμενα αποθέματα 1,2 τρισεκατομμυρίων κυβικών 

ποδιών και τα προαναφερθέντα κοιτάσματα Tamar και Leviathan το 2009 και το 

2011 αντιστοίχως. Με την ανακάλυψη του κοιτάσματος Tamar, το οποίο βρίσκεται 

περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Φάιφα και σε βάθος 1.700 μέτρων, του τεραστίου 

κοιτάσματος Leviathan και με την πρόσφατη ανακάλυψη του κοιτάσματος Daniel 

East και Daniel West με εκτιμώμενα αποθέματα 9 τρισεκατομμυρίων κυβικών 

ποδιών, το Ισραήλ έχει τη μεγάλη ευκαιρία να αλλάξει την ενεργειακή του 

κατάσταση και να γίνει ενεργειακά αυτάρκεις από ενεργειακός εισαγωγέας που 

είναι σήμερα και δεν αποκλείεται να καταστεί μεσοπρόθεσμα καθαρός ενεργειακός 

εξαγωγέας.27 

 

Δηθόλα 2.5: Σα θνηηάζκαηα θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ Ηζξαήι 

Πεγή: https://middleeastnewsservice.com/2017/01/13/the-geopolitical-puzzle-of-turkeygreece-cyprus-for-

2017-as-risks-are-coming-to-a-head-for-the-whole-region-during-this-year/ 

Με πολύ λίγη εγχώρια παραγωγή υδρογονανθράκων και γαιανθράκων, το Ισραήλ 

εξαρτιόταν πάντα από τις εισαγωγές. Σο 2015, η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας 

του Ισραήλ προήλθε κατά 43% από το πετρέλαιο, κατά 30% από το φυσικό αέριο και 
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κατά 26% από το γαιάνθρακα. Ωστόσο, για μεγάλο χρονικό διάστημα το Ισραήλ δεν 

μπόρεσε να εξασφαλίσει ενεργειακό εφοδιασμό και κατ’ επέκταση να κάνει 

εισαγωγές υδρογονανθράκων από την περιφερειακή αγορά, λόγω του μποϊκοτάζ 

των αραβικών παραγωγών ενέργειας ως απάντηση στην εγκαθίδρυση του 

ισραηλινού κράτους. Η ισραηλινή παραγωγή φυσικού αερίου προέρχεται κατά βάση 

από τα δύο μεγαλύτερα κοιτάσματα της χώρας, το Mari – Β και το Νοa. 

Αξιοσημείωτη είναι και η έναρξη της παραγωγή φυσικού αερίου στο πεδίο Tamar το 

2013 ενώ η παραγωγή του κοιτάσματος Leviathan προγραμματίζεται να ξεκινήσει 

άμεσα. Η παραγωγή που θα προκύψει μόνο από το κοίτασμα Tamar εκτιμάται πως 

είναι δυνατόν να καλύψει την εγχώρια ζήτηση του Ισραήλ για τα επόμενα 25 με 30 

χρόνια. Επίσης, σημαντική είναι και η ανακάλυψη του κοιτάσματος Dalit (Εικόνα 

2.6), το 2009, με εκτιμώμενα αποθέματα 530 δισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών 

φυσικού αερίου το οποίο βρίσκεται νοτιοδυτικά του Tamar και έχει τεθεί σε 

παραγωγή από το 2013. Σέλος, έντονο είναι το ενδιαφέρον της εταιρείας Energean 

Oil & Gas για τα δύο ισραηλινά πεδία Mira και Sara. 28,29 

 
Δηθόλα 2.6: Οη ηακηεπηήξεο ησλ θνηηαζκάησλ Leviathan, Tamar θαη Dalit 

Πεγή: Regional seismic interpretation of the hydrocarbon prospectivity of offshore Syria, Steven A. 

Bowman, GeoArabia, 2011, v. 16, no. 3, p. 95-124 Gulf PetroLink, Bahrain 

Η εταιρεία Energean Israel κατέχει το 100% των αδειών εκμετάλλευσης των 

υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου Karish και Tanin. Σα δύο κοιτάσματα 

έχουν διαπιστωμένα 2,4 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου καθώς και 

20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τα οποία αποτελούν δυνητικά και προοπτικά 

αποθέματα. Σον Υεβρουάριο του 2017 η Kerogen Capital, η οποία είναι διεθνής 

διαχειρίστρια ιδιωτικών κεφαλαίων, συμφώνησε να επενδύσει αρχικά 50 
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εκατομμύρια δολάρια στην Energean Israel και, μετά την έγκριση της συμφωνίας 

από τις ισραηλινές αρχές, πρόκειται να κατέχει το 50% των μετοχών της εταιρείας. Η 

Energean Israel έχει σχεδιάσει να επενδύσει από 1,3 έως 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια 

μέχρι να φτάσει στην πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου στις αρχές του 2020. 

Παράλληλα, έχει δεσμευθεί να υποβάλει στην ισραηλινή κυβέρνηση ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης των πεδίων έως τα μέσα του 2017, με την χρήση 

ενός FPSO, ενώ εκτιμά ότι χρειάζεται να συμβολαιοποιήσει ετησίως περί τα 106 

δισεκατομμύρια κυβικά πόδια αερίου για να λάβει την τελική επενδυτική απόφαση. 

Σο αέριο που θα παραχθεί από τους ταμιευτήρες των δύο κοιτασμάτων προορίζονται 

για την ισραηλινή αγορά. Η οικονομία του Ισραήλ αναπτύσσεται με ιδιαίτερα 

ισχυρούς ρυθμούς, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρισμού αναμένεται, κατά το 

μετριοπαθέστερο σενάριο, να αυξάνεται κατά 2% ετησίως για την επόμενη δεκαετία. 

Αυτό σημαίνει ότι η χώρα θα χρειαστεί ετησίως την εγκατάσταση περίπου 300 

MWatt για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο και ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας. ημειώνεται ότι οι δύο άδειες λήγουν το 2044.30  

Σα κοιτάσματα Karish και Tanin βρίσκονται στην Α.Ο.Ζ. του Ισραήλ σε βάθος 1.700 

μέτρων και σε απόσταση 40 χιλιομέτρων το ένα από το άλλο. Ανακαλύφθηκαν από 

την εταιρεία Noble το 2012 και το 2013 αντιστοίχως στη λεκάνη της Λεβαντίνης με 

εκτιμώμενα αποθέματα φυσικού αερίου της τάξεως των 2 τρισεκατομμυρίων 

κυβικών ποδιών για το κοίτασμα Karish – 1, με εκτιμώμενα αποθέματα φυσικού 

αερίου της τάξεως των 1,2 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών για το κοίτασμα Tanin 

και με σημαντικά αποθέματα πετρελαίου για το κοίτασμα Karish C. Η γεώτρηση για 

το Karish – 1 ξεκίνησε στις 21 Μαρτίου 2013 και έφθασε σε ένα συνολικό βάθος 4.812 

μέτρων. Η γεώτρηση διήρκεσε 77 ημέρες. Η γεώτρηση για το Tanin ξεκίνησε στις 9 

Δεκεμβρίου 2011 και έφθασε σε συνολικό βάθος 5.504 μέτρων, ενώ διήρκεσε 88 

ημέρες. Οι άδειες εκχωρήθηκαν τον Νοέμβριο του 2014 και έχουν 30ετή διάρκεια με 

δυνατότητα επέκτασης για δέκα ακόμη χρόνια, ενώ καλύπτουν τα δύο πεδία καθώς 

και γειτονικούς ερευνητικούς στόχους, χωρίς δικαιώματα εξαγωγής της παραγωγής. 

H Energean συμφώνησε την αγορά του 100% των δύο κοιτασμάτων από τις Delek 

Drilling και Avner τον Αύγουστο του 2016, ενώ τέσσρις μήνες αργότερα δόθηκε και 

η απαιτούμενη έγκριση από τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές.30 

υμφωνία για την προμήθεια φυσικού αερίου στο Ισραήλ υπέγραψε η Energean Oil 

& Gas Group, εκμεταλλευόμενη το άνοιγμα της ισραηλινής ενεργειακής αγοράς 

στον ανταγωνισμό. Η Energean υπέγραψε συμβόλαια για την προμήθεια έως και 

813 δισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών φυσικού αερίου σε ιδιωτικούς σταθμούς 

ενέργειας του Ισραήλ από τα κοιτάσματα Tanin και Karish. Η υπογραφή των 

συμβολαίων έγινε με την Dalia Power, η οποία διαχειρίζεται τον μεγαλύτερο 

ιδιωτικό σταθμό ενέργειας του Ισραήλ, και την Or Power, η οποία σχεδιάζει να 

κατασκευάσει νέες μονάδες ενέργειας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ίδιας της 
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Energean. Η Energean αγόρασε το Δεκέμβριο του 2016 τις άδειες για τα κοιτάσματα 

Karish και Tanin από την Delek Group του Ισραήλ, έναντι τιμήματος 40 και 108,5 

εκατομμυρίων δολαρίων αντιστοίχως. Η Delek και ο εταίρος της, η Noble Energy, 

που μαζί ελέγχουν δύο τεράστια γειτονικά κοιτάσματα φυσικού αερίου, ήταν έως 

τώρα οι μοναδικές που υπέγραφαν συμφωνίες προμήθειας φυσικού αερίου στο 

Ισραήλ. Όμως η ισραηλινή κυβέρνηση τις υποχρέωσε να πωλήσουν τα μικρότερα 

κοιτάσματα Tanin και Karish και να μειώσουν τη συμμετοχή τους στο κοίτασμα 

Tamar, ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Λεβιάθαν, του 

μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου του Ισραήλ. Η εταιρεία αναμένει την 

έναρξη της παραγωγής το 2020. Tα δύο κοιτάσματα, Karish και Tanin διαθέτουν 

περίπου 2,4 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, αποθέματα που 

ισοδυναμούν περίπου με το ένα πέμπτο του κοιτάσματος Tamar.31  

Σο Ισραήλ έχει, επίσης, εκδηλώσει το ενδιαφέρον για την εξαγωγή φυσικού αερίου, 

αλλά αυτό έχει καθυστερήσει από διάφορους παράγοντες. Ο ισραηλινός 

αντιμονοπωλιακός ρυθμιστής αρχικά ανέστειλε την ανάπτυξη του κοιτάσματος 

Leviathan, λόγω των ανησυχιών σχετικά με τις μονοπωλιακές επιπτώσεις που θα είχε 

στην ενεργειακή αγορά του Ισραήλ. Έτσι, όταν η κυβέρνηση θέσπισε νέους όρους και 

συμφώνησε με τις εμπλεκόμενες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα πεδία Tamar 

και Leviathan (Εικόνα 2.7), η απόφαση της ρυθμιστικής αρχής ανεστάλη. Ωστόσο, το 

Μάρτιο του 2016 το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ ακύρωσε την αναπτυξιακή 

συμφωνία, διότι έκρινε ότι η συμφωνία δεν παρείχε στις μελλοντικές κυβερνήσεις 

επαρκή ευελιξία για αλλαγές στην τιμολόγηση του φυσικού αερίου αλλά και σε 

άλλους βασικούς όρους. Οι ενεργειακές εταιρείες και η ισραηλινή κυβέρνηση 

διαπραγματεύθηκαν μία δεύτερη συμφωνία στα τέλη Μαΐου του 2016 κι έτσι το 

Ισραήλ αναμένεται να αρχίσει να εξάγει φυσικό αέριο μέχρι το 2019. Οι εξαγωγές 

φυσικού αερίου από το πεδίο Leviathan έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν έσοδα 

δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τις επόμενες δεκαετίες. 32,33 
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Δηθόλα 2.7: To θνίηαζκα Leviathan θαη νη, ήδε ππάξρνπζεο ή νη ππό θαηαζθεπή, εγθαηαζηάζεηο 

Πεγή: Delek Drilling & Avner Oil Exploration – Energizing The Eastern Med 

Μέχρι το 2000, το Ισραήλ δεν κατανάλωνε φυσικό αέριο. τη συνέχεια, ύστερα από 

την ανακάλυψη των κοιτασμάτων Noa και Mari – B, άρχισε να καταναλώνει φυσικό 

αέριο, τάση η οποία βαίνει διαρκώς αυξανόμενη. Σο 2010 το Ισραήλ κατανάλωσε 188 

δισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, εκ των οποίων το 40% το 

προμηθεύτηκε από την Αίγυπτο και το υπόλοιπο καλύφθηκε από την εγχώρια 

παραγωγή του πεδίου Mari – B. Η ενεργειακή συνεργασία με την Αίγυπτο ήταν 

σημαντική για την ισραηλινή ενεργειακή ασφάλεια. Σο 2003 η Αίγυπτος και το 

Ισραήλ υπέγραψαν συμφωνία για την παροχή 248 δισεκατομμυρίων κυβικών 

ποδιών φυσικού αερίου ετησίως στο Ισραήλ για 20 χρόνια μέσω του υποθαλάσσιου 

αγωγού Arish – Askelon, συνολικού μήκους 100 χιλιομέτρων, ο οποίος αποτελεί 

προέκταση του αγωγού Arab Gas που συνδέει την Αίγυπτο με την Ιορδανία, το 

Λίβανο και τη υρία. Αυτός ο εφοδιασμός με φυσικό αέριο ξεκίνησε το 2008, αλλά 

μετά από τρία χρόνια ο αγωγός αυτός σταμάτησε τελείως και οριστικά λόγω των 

συχνών δολιοφθορών που υπέστη κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της Αραβικής 

Άνοιξης το 2011. Επιπλέον, η ενεργειακή ασφάλεια του Ισραήλ απειλείται από τη 

σταδιακή εξάντληση του πεδίου Mari – B, του οποίου η παραγωγή ξεκίνησε το 2004 

και σταμάτησε το 2013. Για να διατηρηθεί η εθνική ενεργειακή ασφάλεια του Ισραήλ 

και να αντισταθμιστεί η διακοπή του εφοδιασμού με αιγυπτιακό φυσικό αέριο, τον 

Ιανουάριο του 2013 το Ισραήλ εγκαινίασε έναν τερματικό σταθμό LNG, ο οποίος 

είναι μία πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης και αποθήκευσης φυσικού αερίου και 

βρίσκεται 10 χιλιόμετρα από την ακτή της Hadera (Εικόνα 2.8). Αυτός ο τερματικός 

σταθμός μπορεί να εισάγαγει 170 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια ετησίως.34  
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Δηθόλα 2.8: Ο πισηόο ηεξκαηηθόο ζηαζκόο LNG ηεο Hadera 

Πεγή: http://excelerateenergy.com/project/hadera-deepwater-lng-terminal/ 

 

Πισηόο Σεξκαηηθόο ηαζκόο LNG 
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Δηθόλα 2.9: Οη αγσγνί πνπ πξνκεζεύνπλ ην Ηζξαήι κε θπζηθό αέξην 

Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Gas_Pipeline 

Σο Ισραήλ διαθέτει δύο αγωγούς (Εικόνα 2.9), έναν για τη μεταφορά του 

εξορυγμένου αερίου από τις πλατφόρμες των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων σε όλη 

την ισραηλινή επικράτεια και ένα δεύτερο, τον El Arish – Ashkelon, ο οποίος 

συνδέεται με τον αγωγό Arab Gas, μέσω του οποίου το Ισραήλ εισάγει φυσικό αέριο 

για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του. Ο υποθαλάσσιος αγωγός El Arish – 

Ashkelon μεταφέρει το εισαγόμενο φυσικό αέριο από την αιγυπτιακή πόλη El Arish 

στην ισραηλινή πόλη Ashkelon όπου συνδέεται με τον ενδοϊσραηλινό, μαύρο στο 

χάρτη, αγωγό και από εκεί το αέριο διοχετεύεται σε όλη τη χώρα. Επίσης ο 

ενδοϊσραηλινός αγωγός έχει άλλα δύο παρακλάδια, το ένα το οποίο συνδέει την 

πλατφόρμα με το Ashdod και συνεχίζει προς άλλες περιοχές και το δεύτερο όπου 

από το Ashdod διασχίζει όλα τα παράλια του Ισραήλ τροφοδοτώντας άλλες πόλεις. 

Σο φυσικό αέριο, εκτός από αστική χρήση, χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας στις 18 μονάδες που σημειώνονται στο χάρτη.35  

Επί του παρόντος, το Ισραήλ δεν έχει ακόμα αποφασίσει τις στρατηγικές οδούς που 

θα ακολουθήσουν οι εξαγωγές του σε φυσικό αέριο. Αμφιταλαντεύεται, δηλαδή, εάν 

η μελλοντική παραγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα Leviathan και από τα 
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άλλα γειτονικά κοιτάσματα θα κατευθυνθεί προς την Ευρώπη ή προς την Ασία ή 

προς τις περιφερειακές αγορές. Τπάρχουν πολλά σχέδια σχετικά με την υλοποίηση 

υποδομών εξαγωγής φυσικού αερίου, όπως η κατασκευή εγκαταστάσεων LNG και 

χερσαίων ή υποθαλάσσιων αγωγών, προκειμένου να φθάσουν στις αγορές.36  

2.2.2 Κύπροσ  

Η Κύπρος είναι πολιτικά και εδαφικά διχοτομημένη μεταξύ της Ελληνοκυπριακής 

Δημοκρατίας της Κύπρου και της Σουρκοκυπριακής περιοχής της βόρειας Κύπρου, η 

οποία είναι στρατιωτικά κατεχόμενη από την Σουρκία ύστερα από τη στρατιωτική 

εισβολή του 1974 στα εδάφη της τότε ενιαίας Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Σουρκία 

αναγνώρισε τα κατεχόμενα εδάφη ως ανεξάρτητο κράτος, κίνηση η οποία 

απορρίφθηκε και καταδικάστηκε τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τη Διεθνή Κοινότητα. Έτσι όταν η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυπριακή 

Δημοκρατία, δηλαδή τα ελεύθερα εδάφη με πρωτεύουσα τη Λευκωσία, εισήλθε στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίστηκε ως ενιαίο νησί σαν να μην έγινε ποτέ η εισβολή, 

κίνηση η οποία προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Σουρκίας, προκαλώντας έτσι 

μία σειρά αρνητικών επιπτώσεων στην πολύ ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου. Μία από αυτές τις επιπτώσεις είναι ότι, οι διαρκείς προσπάθειες της 

Κύπρου και των άλλων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, κυρίως του Ισραήλ, να 

συμφωνήσουν σε μία κατανομή των δικαιωμάτων του κάθε κράτους για έρευνες 

ύπαρξης υδρογονανθράκων καθώς και για υπεράκτιες γεωτρήσεις, χωρίς αρχικά να 

έχει επιλυθεί το πρόβλημα της ενοποίησης του νησιού, έχουν συναντήσει εμπόδια 

από την πλευρά της Σουρκίας.37  

Ωστόσο, η Κύπρος προχώρησε στη διεξαγωγή ερευνών, για την ύπαρξη φυσικού 

αερίου, στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού έτσι ώστε να ελαττώσει την 

αποκλειστική εξάρτησή της από το πετρέλαιο (Εικόνα 2.10) καθώς και για να 

ενισχύσει τη γεωπολιτική της θέση. Μετά την κήρυξη της κυπριακής Α.Ο.Ζ. (Εικόνα 

2.11), η Κύπρος οριοθέτησε Α.Ο.Ζ. με κράτη της περιοχής, όπως η Αίγυπτος, ο 

Λίβανος και το Ισραήλ.  
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Δηθόλα 2.10: Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Κύπξνο γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθώλ ηεο αλαγθώλ. 

Πεγή: Michael Ratner, Congressional Research Service , Natural Gas Discoveries in the Eastern 

Mediterranean, 2016 

 

 
Δηθόλα 2.11: Ζ θππξηαθή Α.Ο.Ε. κε ηα 13 blocks 

Πεγή: http://cyprus-mail.com/tag/natural-gas/ 

Σο μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στην περιοχή  που  εκτείνεται από τη 

λεκάνη της Λεβαντίνης μέχρι τα όρια της λεκάνης του Ηροδότου, αποτελούμενη από 

13 υπεράκτια blocks, εκ των οποίων το πιο σημαντικό είναι το block 12 (Εικόνα 

2.12), στο οποίο βρίσκεται το κοίτασμα Αφροδίτη. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός 

ότι το block 12 βρίσκεται ακριβώς πάνω στη γραμμή οριοθέτησης των Α.Ο.Ζ. της 

Κύπρου και του Ισραήλ καθώς και ότι τα κοιτάσματα Αφροδίτη και Leviathan 
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βρίσκονται αρκετά κοντά εξυπηρετώντας έτσι τα κυπριακά συμφέροντα απέναντι 

στις αξιώσεις της Σουρκίας. 38 

 

Δηθόλα 2.12: Σν θνίηαζκα Αθξνδίηε ζην block 12 

Πεγή: http://cyprus-mail.com/tag/natural-gas/ 

Η αμερικανική εταιρεία Noble Energy έλαβε την παραχώρηση για τη διερεύνηση  

στο block 12 τον Οκτώβριο του 2008 και η πρώτη γεώτρηση έγινε το επτέμβριο του 

2011, εντoπίζοντας μεγάλη ποσότητα φυσικού αερίου η οποία εκτιμάται ότι 

κυμαίνεται από 5 έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα 

στην Κύπρο να γίνει ένας ενεργειακός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο 

εκμεταλλευόμενη τη γεωγραφική της θέση. Επιπλέον, η ανακάλυψη των 

κοιτασμάτων φυσικού αερίου δίνει τη δυνατότητα στην Κύπρο να αλλάξει το 

ενεργειακό της μίγμα, εγκαταλείποντας παροδικά τις εισαγωγές πετρελαίου και 

χρησιμοποιώντας το φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.39,40 

Η Κύπρος ξεκίνησε τις έρευνες για υδρογονάνθρακες το 2006, οριοθετώντας 13 

υπεράκτια blocks εξερεύνησης στην Α.Ο.Ζ. της στο νότιο τμήμα του νησιού, οι 

οποίες κάλυψαν τον υποθαλάσσιο ορεινό όγκο του Ερατοσθένη, τη λεκάνη της 

Λεβαντίνης και τη λεκάνη του Δέλτα του Νείλου. Η κυβέρνηση της Κύπρου 

προχώρησε το 2007 στον πρώτο γύρο παραχώρησης αδειών για 11 υπεράκτια blocks, 

όπου τελικά το  2008 απονεμήθηκε μία άδεια εξερεύνησης υδρογονανθράκων στην 

εταιρεία Noble Energy International LTD για το block 12. Σο 2011 ύστερα από τη 

διεξαγωγή ευρευνητικών γεωτρήσεων, στο block 12, ανακαλύπτεται το κοίτασμα 
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Αφροδίτη με εκτιμώμενα αποθέματα από 5 έως 8 τρισεκατομμυρίων κυβικών 

ποδιών. Μετά την επιτυχία της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης και της ανακάλυψης 

του κοιτάσματος Αφροδίτη, το 2012 η κυπριακή κυβέρνηση ξεκίνησε ένα δεύτερο 

γύρο αδειοδότησης, όπου το 2013 η ιταλονοτιοκορεατική κοινοπραξία ENI – 

KOGAS κατοχύρωσε τις σχετικές άδειες για έρευνες στα blocks 2, 3 και 9, ενώ η 

γαλλική εταιρεία Total κατοχύρωσε την άδεια για έρευνες στα blocks 10 και 11. Σο 

2016 ο όμιλος BG, που τώρα αποτελεί μέρος της εταιρείας Shell, κατοχύρωσε το 35% 

της άδειας για το block 12. Επίσης, το 2016 η κυβέρνηση της Κύπρου προχώρησε 

στον τρίτο γύρο χορήγησης αδειών για 3 υπεράκτια blocks. Σέλος, το 2017 

χορηγήθηκαν άδειες στις εταιρείες ENI International και Total για το block 6, στην 

εταιρεία ENI International για το block 8 και στις εταιρείες ExxonMobil και Qatar 

Petroleum για το block 10 (Εικόνα 2.13).41 

 
Δηθόλα 2.13: Σα blocks πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί ζε πεηξειατθέο εηαηξείεο 

Πεγή: http://cyprus-mail.com/tag/natural-gas/ 

Ωστόσο, η Κύπρος δεν διαθέτει υποδομές για τη μεταφορά και την επεξεργασία του 

φυσικού αερίου, καθιστώντας την κατασκευή τους, από το πεδίο της Αφροδίτης στο 

εσωτερικό της χώρας, δύσκολη και δαπανηρή. Ένα τέτοιο σχέδιο θα απαιτούσε την 

κατασκευή δύο χερσαίων αγωγών στο νησί για τη μεταφορά του φυσικού αερίου 

στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

αντίστοιχα. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ενός τέτοιου σχεδίου είναι εάν θα 

πρέπει η Κύπρος να κατασκευάσει έναν τερματικό σταθμό LNG έτσι ώστε να εξαγεί 

το φυσικό αέριο απευθείας στην Ευρώπη ή να το προωθήσει στους τερματικούς 

σταθμούς LNG των γειτονικών χωρών. Σο δίλημμα αυτό προκύπτει από το γεγονός 
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ότι η κατασκευή ενός αγωγού που θα συνδέει το κοίτασμα Αφροδίτη με τους 

τερματικούς σταθμούς LNG της Αιγύπτου θα ήταν πολύ λιγότερο δαπανηρή από 

την κατασκευή μίας αντίστοιχης εγκατάστασης στην Κύπρο. Επίσης, εξετάζεται και η 

περίπτωση κατασκευής του αγωγού EastMed, του οποίου η αφετηρία θα είναι 

υποθαλάσσια από τα κοιτάσματα της Λεβαντίνης προς το Βασιλικό της Κύπρου, στη 

συνέχεια θα συνεχίζει την όδευσή του προς τις ακτές της Κρήτης και ακολούθως 

μέσω της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδος προς την Ιταλία, μέσω του αγωγού 

IGI – Poseidon. 42,43   

Οι πολύ εύθραυστες ισορροπίες στο κυπριακό ζήτημα καθώς και οι ρευστές συνθήκες 

που επικρατούν στη Μέση Ανατολή δεν επιτρέπουν στην κυπριακή κυβέρνηση να 

ενεργεί με πλήρη ελευθερία. Έτσι, το κυπριακό Τπουργείο Ενέργειας ερευνά συνεχώς 

πολλά πιθανά σενάρια για την καλύτερη και την οικονομικότερη εκμετάλλευση των 

κοιτασμάτων καθώς και για τον καλύτερο τρόπο μεταφοράς και διάθεσης του 

φυσικού αερίου στις αγορές διασφαλίζοντας πάντα την εθνική ασφάλεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. το επιθυμητό σενάριο που οι έρευνες ευοδωθούν και οι 

τελικές ποσότητες επιτρέπουν εξαγώγιμη χρήση των κοιτασμάτων τα πιθανά 

σενάρια, που εξετάζονται, είναι τα εξής: 

 Κατασκευή τερματικού σταθμού LNG στην Κύπρο  
Η κατασκευή ενός επίγειου τερματικού σταθμού LNG στην Κύπρο αποτελεί 

μία καλή επιλογή από οικονομική, γεωπολιτική και στρατηγική άποψη. Ένας 

τερματικός σταθμός LNG μπορεί να είναι κοστοβόρος κατά την κατασκευή 

του, ωστόσο παρέχει αυτονομία, διότι η Κύπρος θα στέλνει απευθείας το 

φυσικό αέριο από το κοίτασμα στο σταθμό υγροποίησης χωρίς να εξαρτάται 

από γειτονικές χώρες. Παρέχει επίσης εθνική ασφάλεια, διότι σε ένα 

διχοτομημένο κράτος όπως είναι η Κύπρος αποτελεί,  ο σταθμός αυτός, έναν 

ενεργειακό κόμβο για την περιοχή δυσκολεύοντας την πραγματοποίηση 

οποιασδήποτε προσπάθειας υπονόμευσης από την πλευρά της Σουρκίας εις 

βάρος της κυριαρχίας της Κύπρου. Βεβαίως, παρέχει και ευελιξία από την 

πλευρά τόσο της μεταφοράς όσο και της διάθεσης του φυσικού αερίου στις 

αγορές σε σύγκριση με τους πλωτούς σταθμούς και με τα δίκτυα αγωγών τα 

οποία είναι πολύ κοστοβόρα. Περαιτέρω, ένα τέτοιο σενάριο θα προσδώσει 

πολύ σημαντικά οφέλη στην κυπριακή κοινωνία, κάποια εκ των οποίων είναι 

η δημιουργία θέσεων εργασίας, η αύξηση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, 

η μείωση των τιμών στην κατανάλωση ενέργειας και η απόκτηση ενεργειακής 

αυτάρκειας για την Κύπρο. Οι ενστάσεις, γι αυτό σενάριο, είναι το υψηλό 

κόστος της κατασκευής του σταθμού, ο πολύς χρόνος που απαιτείται για την 
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κατασκευή του και η έλλειψη της απαραίτητης τεχνογνωσίας των Κυπρίων 

για ένα τέτοιο εγχείρημα.44,45 

 Η κατασκευή του αγωγού ΕastMed 
Όπως ένας τερματικός σταθμός LNG, έτσι και ο αγωγός μεταφοράς φυσικού 

αερίου EastMed, ως εν δυνάμει project, θα επιφέρει σημαντικά 

πλεονεκτήματα για την Κύπρο στα πλαίσια της ενεργειακής πολιτικής 

ασφάλειας της Ε.Ε., η οποία έχει ως στόχο την εξεύρεση εναλλακτικών πηγών 

τροφοδοσίας με φυσικό αέριο της ευρωπαϊκής αγοράς. Ένας αγωγός που θα 

συνδέει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα, και υπό προϋποθέσεις και την 

Αίγυπτο, με τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά δίκτυα θα βγάλει την Κύπρο από το 

περιθώριο της ενεργειακής και της γεωπολιτικής σκακιέρας και θα 

αναβαθμίσει την στρατηγική της αξία στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Έτσι, η 

Ελλάδα και η Κύπρος θα προστατεύονται ενεργειακά και γεωπολιτικά από τη  

θεσμική ομπρέλα της Ευρώπης και από τη σθεναρή στήριξη του Ισραήλ. Η 

ανάπτυξη των τριμερών σχέσεων της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Κύπρου 

επιτρέπει μία τέτοια εξέλιξη.  

την αρνητική πλευρά του σεναρίου αυτού, συνυπολογίζονται οι τεχνικές 

δυσκολίες του έργου, η απουσία της ανακήρυξης Α.Ο.Ζ. μεταξύ Ελλάδας και 

Κύπρου, η υπάρχουσα υποδομή και οι διαπραγματεύσεις με Αίγυπτο και 

Ισραήλ καθώς και η ενδεχόμενη αναθέρμανση των τουρκοϊσραηλινών 

σχέσεων. Επιπλέον, συνυπολογίζεται και το κόστος του αγωγού αφού το 

μεγάλο βάθος της θάλασσας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου 

αυξάνει το κόστος της κατασκευής και της συντήρησής του.46 
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Δηθόλα 2.14: ρεκαηηθή δηαδξνκή ηνπ αγσγνύ ΔastMed 

Πεγή: https://picfrappe.files.wordpress.com/2012/05/east-med-pipeline-and-connections.jpg 

 Κατασκευή αγωγού προς την Αίγυπτο για την αξιοποίηση των 

υπαρχόντων τερματικών σταθμών σε Idku και Damietta. 

H ανακάλυψη του κοιτάσματος Ζορ στην αιγυπτιακή Α.Ο.Ζ. έχει ανατρέψει 

τους ενεργειακούς σχεδιασμούς στην περιοχή. Η υπεροχή της Αιγύπτου στον 

τομέα των υδρογονανθράκων, από την πλευρά των υποδομών, της 

παραγωγής και της τεχνογνωσίας, έχει αμβλύνει τα περιθώρια ελιγμών και 

κινήσεων από τους άλλους δρώντες στην περιοχή. Η ενδυνάμωση των 

διμερών ενεργειακών σχέσεων μεταξύ της Αιγύπτου και της Κύπρου το 2013, 

σε αντιδιαστολή με τα τουρκικά αναθεωρητικά σχέδια, λειτουργεί επικουρικά 

στην προσπάθεια για την ενεργειακή διασύνδεση των δύο μεσογειακών 

κρατών. 

τη θετική πλευρά του σεναρίου αυτού συγκαταλέγονται οι παραδοσιακά 

φιλικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ της Κύπρου και της Αιγύπτου, η 

στήριξη που παρείχαν στην κυβέρνηση του Προέδρου Αλ – ίσι η Ε.Ε., οι 

Η.Π.Α., η Ρωσία και το Ισραήλ, το υπάρχον ενεργειακό σύστημα της 

περιοχής, η αιγυπτιακή αγορά ενέργειας, η γεωγραφική εγγύτητα των δύο 

χωρών, η δυναμική της περιοχής σε κοιτάσματα υδρογονανθράκων και η 

συμφωνία για τον καθορισμό Α.Ο.Ζ. μεταξύ της Κύπρου και της Αιγύπτου το 

2003. 

την αρνητική πλευρά του σεναρίου αυτού εντάσσονται η πολιτική 

ρευστότητα που επικρατεί στην Αίγυπτο, η ισλαμική τρομοκρατία, η έλλειψη 

ευελιξίας στις μεταφορές, η απουσία της ευρωπαϊκής θεσμικής ομπρέλας, το 

κόστος της μεταφοράς του φυσικού αερίου και τα χρόνια προβλήματα που 
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υπάρχουν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σο σημαντικότερο, όμως, 

αρνητικό σε αυτή την περίπτωση για την Κύπρο είναι η ενεργειακή εξάρτησή 

της από ένα τρίτο κράτος το οποίο μάλιστα δεν έχει πολιτική σταθερότητα. 

Επίσης, αυτή η επιλογή δεν καθιστά την Κυπριακή Δημοκρατία ενεργειακό 

κόμβο στην περιοχή και τα πολιτικά οφέλη θα είναι σαφώς περιορισμένα.47 

 Η κατασκευή αγωγού στην Ιορδανία μέσω του Ισραήλ 

Η κατασκευή αγωγού στην Ιορδανία αποτελεί ακόμα μία επιλογή από τη 

στιγμή που το Ισραήλ θα επιλέξει την εξαγωγή του δικού του φυσικού αερίου 

προς ανατολάς. Οι διμερείς συμφωνίες που έγιναν το 2014 και το 2016 

επιτρέπουν μία τέτοια εξέλιξη. Σα θετικά στοιχεία του σεναρίου αυτού είναι 

το χαμηλό κόστος της κατασκευής του αγωγού, η γεωγραφική εγγύτητα των 

εμπλεκόμενων κρατών, η πολιτική σταθερότητα και το υπάρχον δίκτυο 

μεταφοράς του Ισραήλ.  

την αρνητική, όμως πλευρά, του σεναρίου αυτού πρέπει να υπογραμμιστεί η 

μικρή δυναμική της ιορδανικής αγοράς και η αναγκαστική συμπόρευσή της 

με την ισραηλινή λόγω της έλλειψης γεωγραφικής συνέχειας μεταξύ των δύο 

κρατών. Η διαμάχη των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων για τα εδάφη της 

Δυτικής Όχθης ανάγκασε τον αγωγό Arab Gas να περάσει από την Αίγυπτο, 

μέσω της χερσονήσου του ινά, στην Ιορδανία αυξάνοντας έτσι το κόστος 

μεταφοράς. Έτσι, η έλλειψη γεωγραφικής συνέχειας των δύο κρατών έχει ως 

άμεση συνέπεια την αύξηση του κόστους μεταφοράς του φυσικού αερίου. Σο  

σενάριο αυτό μπορεί να αποτελέσει συμπληρωματικό μίας άλλης επιλογής 

αλλά σαφώς δεν μπορεί να αποτελεί την κύρια επιλογή της Κύπρου. τα 

αρνητικά επίσης είναι ότι δεν αποτρέπει την υλοποίηση του επόμενου 

σεναρίου το οποίο όπως θα αναλυθεί παρακάτω θα πρέπει να αποφευχθεί.48 

 Η κατασκευή αγωγού στην Τουρκία μέσω των κατεχομένων κυπριακών 
εδαφών ή μέσω του Leviathan – Ceyhan  
την πρώτη περίπτωση η άμεση διασύνδεση με την Σουρκία μέσω των 

κατεχομένων κυπριακών εδαφών προϋποθέτει τη λύση του κυπριακού 

ζητήματος. Όμως, ακόμα και μετά τη λύση του κυπριακού  η επιλογή αυτή 

δεν θα πρέπει να αποτελεί εξεταζόμενο σενάριο από την πλευρά της Κύπρου. 

Η εξάρτηση της Κύπρου από την Σουρκία σε ενεργειακό, οικονομικό και 

πολιτικό επίπεδο εγκυμονεί άμεσους κινδύνους ακόμη και για μετατροπή της 

Κύπρου σε προτεκτοράτο της. 

Πέραν των αρνητικών που είναι αυτονόητα, ίσως το μόνο θετικό είναι το 

μικρό κόστος κατασκευής του αγωγού που και αυτό συνδέεται  με τις άλλες 

επιλογές. 
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τη δεύτερη περίπτωση ένας αγωγός μέσω της κυπριακής Α.Ο.Ζ. που θα 

συνδέει το Leviathan – Ceyhan, που δεν μπορεί να αποτραπεί από την 

Κυπριακή Δημοκρατία βάσει του Διεθνούς Δικαίου Θαλάσσης, θα αποτελέσει 

μία αρνητική εξέλιξη που θα ακυρώνει τα σενάρια 2 και 4 με ότι αυτό 

συνεπάγεται για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κύπρου.  

Οι ισραηλινοκυπριακές σχέσεις σίγουρα δεν θα είναι ποτέ όπως παλιά και θα 

απωλέσει, η Κύπρος, έναν εν δυνάμει σύμμαχο. Μπορεί αυτό το σενάριο να 

μην αποτελεί σήμερα την πρώτη επιλογή του Ισραήλ αλλά όσο καθυστερούν η 

Κύπρος και η Ελλάδα με τους δικούς τους σχεδιασμούς τόσο αυξάνονται και 

οι πιθανότητες υλοποίησής του. 

Επί αυτού του θέματος, πρέπει να επισημανθεί ότι εντός του Ισραήλ υπάρχει 

απόκλιση απόψεων μεταξύ των τεχνοκρατών – εταιρειών από τη μία, και της 

πολιτικής – στρατιωτικής ηγεσίας από την άλλη. Η πρώτη πλευρά επικαλείται 

τα βραχυπρόθεσμα οικονομικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την 

επιλογή κατασκευής αγωγού που θα ενώνει το Ισραήλ με την Σουρκία, ενώ η 

δεύτερη αναγνωρίζει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς κινδύνους που 

ελλοχεύουν για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, σε περίπτωση που 

εφαρμοστεί αυτό το σενάριο. 

κοπίμως, η παραπάνω παράθεση των σεναρίων ακολουθεί μία ιεράρχηση των 

στόχων ωφελιμότητας, ούτως ώστε να καταδείξει από πάνω προς τα κάτω το βαθμό 

που η Κυπριακή Δημοκρατία θα επωφεληθεί περισσότερο ή λιγότερο από μία 

ενδεχόμενη υλοποίηση ενός εκ των πέντε σεναρίων. Κάθε μία από τις επιλογές ενέχει 

σημαντικά οφέλη, προκλήσεις άλλα και κινδύνους για την Κύπρο. Τπάρχουν επίσης 

πολλά και σημαντικά δεδομένα που θα πρέπει να συνυπολογιστούν πριν ληφθεί η 

τελική απόφαση. Ένας άλλος όμως παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ 

όψιν είναι και αυτός του χρόνου. Σα δεδομένα σε σχέση με τον ενεργειακό χάρτη της 

περιοχής δεν είναι σταθερά. Η καθυστέρηση της δημιουργίας των απαραίτητων 

συμμαχιών και της υλοποίησης ενός στρατηγικού πλάνου για την αξιοποίηση του 

φυσικού αερίου μπορεί να καταστήσει την Κύπρο και την Ελλαδα από πρωτοπόρους 

σε αρωγούς των εξελίξεων. 

2.2.3 Αίγυπτοσ  

Η Αίγυπτος είναι η μοναδική χώρα της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία 

αποδεδειγμένα  διαθέτει σημαντικά και πλήρως εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα 

φυσικού αερίου (Εικόνα 2.15), καθώς και ένα άρτια οργανωμένο σύστημα εισαγωγής 

και εξαγωγής αερίου. ήμερα, εκτιμάται ότι η εν λόγω χώρα διαθέτει επιβεβαιωμένα 

77 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου και 4,4 δισεκατομμύρια βαρέλια 

πετρελαίου. Σο 70% της παραγωγής φυσικού αερίου της Αιγύπτου απορρέει από τα 

κοιτάσματα του Κωνικού Πεδίου στα ανοιχτά του Δέλτα του Νείλου. Νέες 

ανακαλύψεις υδρογονανθράκων γίνονται σχεδόν κάθε χρόνο στη λεκάνη του Δέλτα 

του Νείλου και στη Δυτική Έρημο. Πηγές του United States Geological Survey 
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αναφέρουν ότι ενδέχεται να υπάρχουν ποσότητες φυσικού αερίου που να φθάνουν 

τα 106 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. 49,50,51 

 

Δηθόλα 2.15: Σα αηγππηηαθά θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ 

Πεγή: Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Nile Delta Basin Province, Eastern 

Mediterranean, USGS  
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Παρά τις νέες ανακαλύψεις, η παραγωγή φυσικού αερίου στην Αίγυπτο μειώθηκε 

κατά 5% από το 2012 έως το 2013 (Εικόνα 2.16). Η Αίγυπτος παρήγαγε 2 

τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια ξηρού φυσικού αερίου το 2013, εκ των οποίων 

περίπου τα 1,9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια καταναλώθηκαν από την εγχώρια 

αγορά ενώ εξήχθησαν πάνω από 100 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Η Αίγυπτος, 

για να καλύψει τη ζήτηση της εγχώριας αγοράς, προωθεί τη μεγαλύτερη ποσότητα 

φυσικού αερίου που παράγει προς το εσωτερικό της χώρας μειώνοντας έτσι τις 

εξαγωγές. Σο αποτέλεσμα ήταν, οι συνολικές εξαγωγές φυσικού αερίου να μειωθούν 

κατά 30% από το 2010 έως το 2013 καθώς, όπως έχει ήδη ειπωθεί, η αύξηση της 

εγχώριας ζήτησης, ιδιαίτερα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ανταγωνίζεται τις 

εξαγωγές.52 

 

Δηθόλα 2.16: Ζ αηγππηηαθή παξαγσγή θαη θαηαλάισζε θπζηθνύ αεξίνπ  

Ωστόσο, η Αίγυπτος αντιμετωπίζει, σήμερα, σημαντικές ελλείψεις σε φυσικό αέριο 

επειδή η κυβέρνηση έχει θεσπίσει επιδοτήσεις, οι οποίες καλύπτουν το κόστος της 

κατανάλωσης των καυσίμων δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερη ζήτηση. Επιπλέον, η 

αιγυπτιακή νομοθεσία υποχρεώνει τους παραγωγούς φυσικού αερίου να πωλούν 

ένα ποσοστό της παραγωγής τους σε τιμές χαμηλότερες από τις διεθνείς, μειώνοντας 

έτσι το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη νέων πόρων φυσικού αερίου. Η αιγυπτιακή 

παραγωγή φυσικού αερίου έφθασε περίπου τα 6,1 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια 

ημερισίως το 2009 και μειώθηκε κατά 27%, στα 4,4 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια 

ημερισίως, την περίοδο από το 2009 μέχρι το 2015. Η μείωση αυτή της παραγωγής 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των αποθεμάτων των ήδη υπό εκμετάλλευση 

κοιτασμάτων, των πολιτικών αναταραχών και των εσωτερικών ενεργειακών 

πολιτικών. Η ζήτηση, ωστόσο, του φυσικού αερίου, κυρίως από το βιομηχανικό και 
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τον ενεργειακό τομέα που αντιπροσωπεύουν το 85% της καταναλωσης, προβλέπεται 

ότι θα αυξηθεί κατά 22% έως το 2021.53  

Μεγάλο μέρος του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στην Αίγυπτο 

χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Η 

αιγυπτιακή κυβέρνηση ενθαρρύνει τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τον 

βιομηχανικό τομέα να θεωρούν το φυσικό αέριο ως υποκατάστατο των προϊόντων 

του πετρελαίου και του άνθρακα. Σον Ιανουάριο του 2008, η Παγκόσμια Σράπεζα 

ενέκρινε δάνεια για το χέδιο υνδέσεων Υυσικού Αερίου, το οποίο αποσκοπεί στην 

αλλαγή της κατανάλωσης από το υγραέριο (LPG) στο φυσικό αέριο μέσω 

επενδύσεων σε νέες συνδέσεις και στην περαιτέρω επέκταση της χρήσης του σε 

πυκνοκατοικημένες και χαμηλού βιοτικού επιπέδου περιοχές. Επίσης, το μερίδιο του 

φυσικού αερίου που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών αυξήθηκε μετά την 

ανάπτυξη των υποδομών και των οχημάτων που χρησιμοποιούν συμπιεσμένο 

φυσικό αέριο (CNG).54  

Σον Αύγουστο του 2015, η ιταλική εταιρεία Eni SPA ανακάλυψε το τεράστιο 

κοίτασμα φυσικού αερίου Zohr. Σο κοίτασμα Zohr, το οποίο περιέχει μέχρι 30 

τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια και έχει αξία πάνω από 100 δισεκατομμύρια 

δολάρια, είναι η μεγαλύτερη, μέχρι σήμερα, ανακάλυψη στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Εξαιτίας της υψηλής εγχώριας ζήτησης σε φυσικό αέριο, η Αίγυπτος προσπαθεί να 

ξεκινήσει με γρήγορους ρυθμούς την εξόρυξη του κοιτάσματος του Zohr, 

πιστεύοντας ότι έτσι θα μειώσει τις εισαγωγές. Τπολογίζεται ότι το παραγόμενο 

φυσικό αέριο του πεδίου Zohr θα μπορούσε να φθάσει στην εγχώρια αγορά μέχρι το 

2017. υμπεριλαμβανομένου του κοιτάσματος του Zohr, η Αίγυπτος αναπτύσσει 12 

ακόμα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του φυσικού αερίου συνολικής αξίας 33 

δισεκατομμυρίων δολαρίων. 55 

Η Αίγυπτος έχει, επίσης, τη δυνατότητα μέσω κατάλληλης διμερούς συμφωνίας να 

προχωρήσει από κοινού με την Κύπρο στην εκμετάλλευση των οικοπέδων 4,5,10 και 

11 τα οποία εντοπίζονται και εντός της κυπριακής Α.Ο.Ζ.. Για την εκμετάλλευση, την 

παραγωγή και την εξαγωγή φυσικού αερίου αρμόδιες είναι οι κρατικές εταιρείες 

Egyptian General Petroleum Corporation και Egyptian Natural Gas Holding 

Company.56 

Η Αίγυπτος διαθέτει τρεις μεγάλες εγκαταστάσεις υγροποίησης φυσικού αερίου 

(LNG), τις Egypt LNG Train 1 και 2 και την Segas LNG Train 1.  
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Οι τερματικοί σταθμοί Egypt LNG Train 1 και 2 στο Idku (Εικόνα 2.17 και 2.18) είναι 

μία εγκατάσταση δύο σταθμών LNG στις ακτές της Μεσογείου, οι οποίοι μπορούν να 

εισάγουν συνολικά 354 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια ανά έτος. Οι σταθμοί αυτοί 

χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή του αιγυπτιακού LNG στην Ευρώπη και τις 

Η.Π.Α.. Σο έργο αυτό έλαβε το βραβείο καλύτερης χρηματοδότησης για το έτος 2003 

από τη Euromoney. Όμως, όταν κατασκευάζονται τερματικοί σταθμοί LNG πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες μελλοντικές επεκτάσεις, γι αυτό κι ο χώρος έχει 

σχεδιαστεί για να φιλοξενεί έως και έξι trains υγροποίησης. Επειδή, όμως το ισχύον 

νομικό πλαίσιο της Αιγύπτου επιβράδυνε την υλοποίηση της οποιασδήποτε 

επέκτασης και ταυτόχρονα οι ποσότητες φυσικού αερίου που έπρεπε να 

υγροποιηθούν αυξάνονταν συνεχώς, το αιγυπτιακό Τπουργείο Πετρελαίων 

αναγκάστηκε να θεσπίσει ένα νέο νομικό μοντέλο που θα παρέχει τη σχετική 

ευελιξία. Σο μοντέλο αυτό περιλαμβάνει την ίδρυση κοινοπραξίας τεσσάρων 

εταιρειών, της Egyptian Liquefied Natural Gas Company, της Egyptian Operating 

Company for Natural Gas Liquefaction Projects, της El Behera Natural Gas 

Liquefaction Company και της Idku Natural Gas Liquefaction Company.57   

Η El Behera Natural Gas Liquefaction Company διαθέτει τη γραμμή υγροποίησης 

(LNG train) 1 η οποία μπορεί να εισάγει μέχρι 3,6 εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως. 

Οι εξαγωγές LNG από τη γραμμή 1 ξεκίνησαν στις 29 Μαΐου 2005, έξι μήνες 

νωρίτερα από την ημερομηνία της σύμβασης. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009 

εξήχθησαν 57 φορτία LNG. Σο επενδυτικό κόστος είναι περίπου 1,12 

δισεκατομμύρια δολάρια. Οι μέτοχοι της εταιρείας αυτής είναι η Egyptian Gas 

Holding Co με 12%, η Egyptian General Petroleum Corporation με 12%, η British 

Gas με 35,5%, η PETRONAS με 35,5% και η Gaz de France με 5%.57 

Η  Idku Natural Gas Liquefaction Company διαθέτει τη γραμμή υγροποίησης (LNG 

train) 2 η οποία μπορεί να εισάγει μέχρι 3,6 εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως. Σο 

κόστος επένδυσης είναι περίπου 965 εκατομμύρια δολάρια. Η γραμμή 2 παραδόθηκε 

το επτέμβριο του 2005 αντί του Ιουλίου του 2006, περίπου 9 μήνες πριν από το 

χρονοδιάγραμμα. Σο πρώτο φορτίο LNG εξήχθη στις 15 επτεμβρίου 2005 αντί της 

1ης Απριλίου. Σο επενδυτικό κόστος της γραμμής 1 και της γραμμής 2 είναι περίπου 

1,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι μέτοχοι της εταιρείας είναι η Egyptian Gas Holding 

Co με 12%, η Egyptian General Petroleum Corporation με 12%, η British Gas με 38% 

και η PETRONAS με 38%.57 
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Δηθόλα 2.17: Οη εγθαηαζηάζεηο Egypt LNG Train 1 θαη 2 ζην Idku 

 

Δηθόλα 2.18: Ζ ηξνθνδνζία ηνπ πινίνπ κε LNG από ηηο εγθαηαζηάζεηο Egypt LNG Train 1 θαη 2 ηνπ 

Idku 

Πεγή: http://www.petroleum.gov.eg/en/ProjectsandActivities/StrategicProjects/Pages/Idku.aspx 

Οι εγκαταστάσεις LNG της SEGAS βρίσκονται στην αιγυπτιακή ακτή της Μεσογείου 

εντός της υφιστάμενης περιοχής του λιμανιού της Damietta. Αυτό το λιμάνι 

βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά του Port Said. Σο λιμάνι διαθέτει ένα κανάλι εισόδου 

που παρέχει πρόσβαση στην αποβάθρα η οποία έχει αρκετό βάθος και πλάτος για να 

χωρούν οι δεξαμενές LNG οι οποίες έχουν χωρητικότητα 233 δισεκατομμυρίων 
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κυβικών ποδιών και μήκος 300 μέτρων. Ο σταθμός LNG βρίσκεται σε μία θέση που 

είναι ενσωματωμένη στα όρια του λιμένα. Πρόκειται για μία πλήρως αυτόνομη 

εγκατάσταση με δική της προβλήτα, με δικά της βοηθητικά μέσα και με δικές τις 

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η SEGAS, ανήκε αρχικά 100% 

στην εταιρεία Union Fenosa Gas. τα τέλη του 2002, η Union Fenosa Gas και η 

ιταλική εταιρεία ENI Oil & Gas Spa συνήψαν συμφωνία συμμετοχής, στην οποία η 

Eni κατέλαβε το 50% της SEGAS από την Union Fenosa Gas. Σον Ιούνιο του 2003 η 

Union Fenosa Gas υπέγραψε συμφωνία συμμετοχής σύμφωνα με την οποία η 

Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) και η EGPC κατέλαβαν η κάθε μία 

από 10% των μετόχων της SEGAS. 58  

 

 

Δηθόλα 2.19: Οη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί LNG ηεο Αηγύπηνπ 

Πεγή: http://www.petroleum.gov.eg/en/ProjectsandActivities/StrategicProjects/Pages/Idku.aspx 
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Σο προς εξαγωγή αιγυπτιακό φυσικό αέριο κατευθύνεται προς τις αγορές κατά 30% 

μέσω αγωγών, όπως ο Arab Gas (Εικόνα 2.20), o oποίος μεταφέρει φυσικό αέριο προς 

το Λίβανο, την Ιορδανία, τη υρία και το Ισραήλ και κατά 70% σε μορφή LNG με 

κύριους αποδέκτες χώρες, όπως  οι Η.Π.Α., η Ισπανία και η Γαλλία.59  

Όμως, η Αίγυπτος σταμάτησε τις τακτικές εξαγωγές LNG το 2014 και επιδόθηκε 

ενεργά στην αναζήτηση νέων πηγών φυσικού αερίου. Η κυβέρνηση της Αιγύπτου 

για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση σε φυσικό αέριο άρχισε να εισάγει 

ποσότητες που κυμαίνονται από 1 έως 1,1 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια ημερισίως 

και οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν σε 2 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια ημερισίως. 

Οι εισαγωγές LNG ξεκίνησαν το 2015 για να ικανοποιηθεί η εγχώρια κατανάλωση, η 

οποία αυξήθηκε κατά 7%. Σο Μάιο του 2014 η Αιγυπτιακή Εταιρεία υμπαραγωγής 

Υυσικού Αερίου (EGAS), η εθνική εταιρεία φυσικού αερίου της χώρας, υπέγραψε 

επιστολή προθέσεων με την Hoegh LNG της Νορβηγίας για να χρησιμοποιήσει μία 

από τις πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης για πέντε χρόνια, 

δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην Αίγυπτο να εισάγει LNG. Σον Απρίλιο του 2015, 

το FSRU έφυγε από την ακτή της Ερυθράς Θάλασσας με προορισμό το λιμάνι Ain 

Sukhna, μεταφέροντας το πρώτο φορτίο LNG. Επίσης, η Αίγυπτος έχει υπογράψει 

συμφωνίες για την εισαγωγή φορτίων LNG από την εταιρείες Gazprom της Ρωσίας 

και Sonatrach της Αλγερίας καθώς και με τις εμπορικές εταιρείες Trafigura, Vitol και 

Noble. Σην άνοιξη του 2016, η Αίγυπτος εξήγαγε δύο φορτία LNG από την 

εγκατάσταση LNG του Idku. Οι μεταφορές αυτές δεν αποτελούν κίνητρο για 

μεγαλύτερες εξαγωγές LNG, με αποτέλεσμα η Αίγυπτος να παραμείνει εισαγωγέας 

LNG τουλάχιστον μέχρι το 2022.60  
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Δηθόλα 2.20: Ο αγσγόο Arab Gas 

Πεγή: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Arab_Gas_Pipeline.svg/1920px-

Arab_Gas_Pipeline.svg.png 

 

 



57 

2.2.4 Λίβανοσ   

Ο Λίβανος είναι μία χώρα, η οποία θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

ως προμηθευτής ενέργειας, λόγω των τεραστίων αποθεμάτων πετρελαίου και 

φυσικού αερίου που διαθέτει στη θαλάσσια περιοχή του. Η Α.Ο.Ζ. του Λιβάνου είναι 

μέρος της λεκάνης της Λεβαντίνης και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του USGS υπάρχει 

σημαντική πιθανότητα να διαθέτει 30 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού 

αερίου και 660 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.61 

Ο Λίβανος συγκαταλέγεται στην κατηγορία των χωρών που δεν 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, οπότε για την 

κάλυψη των εγχώριων αναγκών του καταφεύγει στις εισαγωγές. Από το 2009 

προμηθεύεται μικρές ποσότητες φυσικού αερίου χάρη στη διασύνδεσή του με τον 

αγωγό Arab Gas, ενώ δρομολογείται η συμμετοχή του και στο project του αγωγού 

Islamic Gas. Σο φυσικό αέριο δεν έπαιξε ποτέ σημαντικό ρόλο στο λιβανέζικο 

ενεργειακό μείγμα, λόγω της έλλειψης ενδογενών αποθεμάτων υποχρεώνοντας έτσι 

το Λίβανο να αρχίσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου από την Αίγυπτο μέσω του 

αγωγού Arab Gas ο οποίος διασχίζει το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Λίβανο και τη 

υρία. Ωστόσο, ο Λίβανος επωφελήθηκε από τις αιγυπτιακές εισαγωγές μόνο για ένα 

έτος, 2009 – 2010, επειδή η ροή του αιγυπτιακού φυσικού αερίου συχνά 

διαταρασσόταν από τις καθυστερήσεις των κυβερνητικών πληρωμών και των 

επιθέσεων εναντίον του αγωγού στο ινά. Η έκρηξη της Αραβικής Άνοιξης στην 

Αίγυπτο και η κατάσταση αστάθειας που ακολούθησε, σταμάτησαν τις εισαγωγές. 62 

Ο Λίβανος διαθέτει ένα τεράστιο ενεργειακό δυναμικό για εκμετάλλευση, αλλά οι 

εγχώριοι παράγοντες, η πολιτική αδυναμία και οι εντάσεις με το Ισραήλ έχουν μέχρι 

στιγμής παρεμποδίσει την ανάπτυξη των υπεράκτιων κοιτασμάτων. Ο Λίβανος και 

το Ισραήλ έχουν μία χρόνια διαμάχη για τα όρια των θαλάσσιων συνόρων τους. Η 

γραμμή ανακωχής που ορίστηκε το 1949, χρησιμεύει ως de facto χερσαίο σύνορο 

μεταξύ των δύο χωρών. Σόσο ο Λίβανος όσο και το Ισραήλ διεκδικούν μία θαλάσσια 

περιοχή περίπου 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων, η οποία είναι δυνητικά πλούσια 

σε υδρογονάνθρακες. Όλες αυτές οι διαφορές οδήγησαν, κατά περιόδους, τα δύο 

αυτά κράτη στο χείλος της στρατιωτικής εμπλοκής, η οποία ωστόσο ανατρεπόταν 

ύστερα από τις παρεμβάσεις της Διεθνούς Κοινότητας.63  

Ο Λίβανος  υποστηρίζει, ότι η διαχωριστική διαμάχη που έχει με το Ισραήλ αποτελεί 

το κύριο εμπόδιο για την εξερεύνηση και την ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικού 

αερίου που βρίσκονται εντός της λιβανέζικης Α.Ο.Ζ. η οποία απαρτίζεται από 10 

blocks (Εικόνα 2.21). υγκεκριμένα, το block 9 απέχει περίπου 4 χιλιόμετρα από τα 
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χωρικά ύδατα του Λιβάνου και του Ισραήλ, όπου το τελευταίο ισχυρίζεται ότι 

αποτελεί μέρος της Α.Ο.Ζ. του. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τις αρχές του 

Λιβάνου, το ισραηλινό κοίτασμα φυσικού αερίου Tamar, το οποίο βρίσκεται 

περίπου 35 χιλιόμετρα νότια από τα λιβανέζικα ύδατα αλλά εντός της ισραηλινής 

Α.Ο.Ζ., διασχίζει σε δύο σημεία τα θαλάσσια σύνορα που διεκδικεί ο Λίβανος. 

Επιπλέον, όταν το Ισραήλ ανακάλυψε το υπεράκτιο κοίτασμα Karish το 2013, το 

οποίο είναι κοντά στην αμφισβητούμενη περιοχή, ο Λίβανος εξέφρασε ενστάσεις 

υποστηρίζοντας ότι υπήρξε παραβίαση της λιβανέζικης Α.Ο.Ζ. από το Ισραήλ, 

θεωρώντας το πεδίο Karish απέχει μόλις 4 χιλιόμετρα έξω από τα χωρικά του ύδατα. 

Οι ισχυρισμοί αυτοί εκφράζονται όλο και πιο έντονα επειδή ο Λίβανος, λόγω των 

συνεχών διενέξεων, ποτέ δεν οριοθέτησε την Α.Ο.Ζ. του με το Ισραήλ. Επίσης, πρέπει 

να επισημανθεί ότι αυτές οι δύο χώρες δεν έχουν διπλωματικές και πολιτικές σχέσεις 

λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί μεταξύ τους. Η διαμάχη μεταξύ 

Λιβάνου και Ισραήλ συνδέεται με το ευρύτερο πρόβλημα της οριοθέτησης των 

θαλασσίων συνόρων, που επικρατεί διαχρονικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Σα 

προβλήματα αυτά θα μπορούσαν, ωστόσο, να αντιμετωπιστούν με την εφαρμογή της 

σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Θάλασσα (UNCLOS), η οποία τέθηκε σε 

ισχύ το 2014 και ορίζει μηχανισμούς για την οριοθέτηση των Αποκλειστικών 

Οικονομικών Ζωνών και την άσκηση δικαιοδοσίας στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα. 

Ωστόσο, ο Λίβανος υπέγραψε την UNCLOS το 1995 μαζί με την Αίγυπτο και την 

Κύπρο, χώρες οι οποίες την υπέγραψαν το 1983 και το 1988 αντίστοιχα, αλλά το 

Ισραήλ, η Σουρκία και η υρία δεν έχουν υπογράψει αυτή τη σύμβαση.64 
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Δηθόλα 2.21: H ιηβαλέδηθε Α.Ο.Ε. θαη ηα 10 block ηεο 

Πεγή: http://www.mesp.me/2013/03/31/oil-gas-updates-weekly-roundup-april-1st-2013/ 

Μία επικίνδυνη κλιμάκωση θα μπορούσε να προκληθεί στην περιοχή εάν 

διεξαχθούν έρευνες για υδρογονάνθρακες στην αμφισβητούμενη περιοχή. Και οι 

δύο κυβερνήσεις έχουν δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσουν τις ένοπλες δυνάμεις τους 

για την προστασία των κοιτασμάτων και η ενίσχυση των ναυτικών δυνάμεών τους 

στην περιοχή δείχνει τον κίνδυνο πρόκλησης ενός θερμού επεισοδίου. Ωστόσο, μέχρι 

σήμερα το Ισραήλ και ο Λίβανος απέφυγαν να διεξάγουν έρευνες στις 

αμφισβητούμενες περιοχές, αλλά ο Λίβανος θα μπορούσε να προωθήσει τα 

δικαιώματά του μεσοπρόθεσμα, ωθούμενος από τη στρατηγική ανάγκη ανάπτυξης 

των εγχώριων αποθεμάτων φυσικού αερίου.65 

Αυτή η έλλειψη της οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων και η πολιτική αδυναμία 

της κυβέρνησης του Λιβάνου καθυστέρησαν τη δρομολόγηση ενός πρώτου κύκλου 

αδειών για την έρευνα και την εκμετάλλευση των υπεράκτιων κοιτασμάτων. Ο 

κύκλος προεπιλογής που ξεκίνησε στις αρχές του 2013 προσέλκυσε αρκετές από τις 

σημαντικότερες διεθνείς εταιρείες υδρογονανθράκων, όπως η Total, η ENI, η Shell, η 

Statoil, η Chevron και η ExxonMobil, επιβεβαιώνοντας έμμεσα την κερδοφόρα 

δυναμική των υπεράκτιων κοιτασμάτων. Ωστόσο, η αδυναμία του κοινοβουλίου του 

Λιβάνου να εκλέξει νέο πρόεδρο και η δημιουργία μίας ασταθούς κυβέρνησης τον 
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Υεβρουάριο του 2014 είχαν ως αποτέλεσμα την παράλυση της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων, εμποδίζοντας την κυβέρνηση του Λιβάνου να περάσει δύο ουσιαστικά 

διατάγματα που ήταν απαραίτητα για την έναρξη των υπεράκτιων ερευνών. Σο 

πρώτο διάταγμα αφορούσε την οριοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής του Λιβάνου 

καθώς και της λιβανέζικης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης ενώ το δεύτερο 

αφορούσε τις προβλέψεις των μελλοντικών υμφωνιών Εξερεύνησης και 

Παραγωγής (EPA). Ύστερα  από αυτό το μακροπρόθεσμο αδιέξοδο, ο Λίβανος 

αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τα ενεργειακά του σχέδια.66  

ύμφωνα με τον Bassam Fattouh , Διευθυντή του Ινστιτούτου Μελετών Ενέργειας 

της Οξφόρδης, ο Λίβανος θα μπορέσει να ξεκινήσει την παραγωγή φυσικού αερίου 

το 2020, ακόμα κι αν κάτι τέτοιο, όπως όλα δείχνουν, είναι πιο ρεαλιστικό να 

επιτευχθεί το 2025, σε αντίθεση με την προηγούμενη προθεσμία η οποία ήταν το 

2017. Κατά συνέπεια, αυτή τη μεταβατική περίοδο των 5 με 10 χρόνων ο Λίβανος θα 

πρέπει να εισάγει φυσικό αέριο από το εξωτερικό για να καλύψει την συνεχώς 

αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση καθώς και για να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος της 

αύξησης του μεριδίου του φυσικού αερίου, στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, από το 

σημερινό μηδενικό επίπεδο στα δύο τρίτα μέχρι το 2030. Η υλοποίηση των 

υποδομών για την εισαγωγή φυσικού αερίου καθώς και ενός εθνικού δικτύου 

αγωγών για την κάλυψη της εγχώριας αγοράς έχουν καταστεί ως δύο αλληλένδετοι 

και στρατηγικοί στόχοι για τη λιβανέζικη κυβέρνηση. Ωστόσο, η περιφερειακή 

αστάθεια, όπως ο πόλεμος στη υρία και οι επιδεινωμένες σχέσεις με κάποιους 

γείτονες, όπως το Ισραήλ, εμποδίζει την κατασκευή αγωγών, με αποτέλεσμα η 

κατασκευή ενός σταθμού LNG να είναι η καλύτερη λύση.66 

Οι λιβανέζικες εισαγωγές φυσικού αερίου από την Αίγυπτο σταμάτησαν το 2010 

λόγω της αστάθειας που επικρατούσε, ενώ ο αγωγός Gasyle ο οποίος σχεδιάστηκε 

για να μεταφέρει ετησίως 53 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια συριακού φυσικού 

αερίου στο Λίβανο δεν χρησιμοποιείται πια εξαιτίας της κατάρρευσης της συριακής 

παραγωγής λόγω του εμφυλίου πολέμου. Σο σχεδιαζόμενο έργο για την κατασκευή 

ενός παράκτιου αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος θα συνδέεται με ένα σχεδιαζόμενο 

επίγειο τερματικό σταθμό αποθήκευσης κοντά στη μελλοντική πλωτή μονάδα 

επαναεριοποίησης και αποθήκευσης στην Tyre στο νότιο Λίβανο, αποτελεί μέρος της 

εθνικής ενεργειακής στρατηγικής της χώρας με στόχο την αποφυγή παραγόντων 

αστάθειας οι οποίοι επηρεάζουν τους υπεράκτιους αγωγούς.66  

Παρά τα σχέδια της κυβέρνησης, προς το παρόν ο Λίβανος δεν είναι σε θέση να 

εισάγει LNG λόγω της έλλειψης προόδου στην υλοποίηση των υποδομών. Επίσης, οι 

ανησυχίες για την ασφάλεια θα επηρεάσουν τη μελλοντική στρατηγική των 

εξαγωγών της χώρας. Ένα ενδεχόμενο σενάριο κατασκευής υπερεθνικών αγωγών 

για την εξαγωγή του  παραγόμενου φυσικού αερίου δεν είναι ρεαλιστικό λόγω της 
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εκρηκτικής κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή. Σο Ισραήλ, η υρία και το Ιράκ, 

που διατηρούν αποθέματα φυσικού αερίου αλλά πρέπει αναγκαστικά να εισάγουν 

μεσοπρόθεσμα αρκετούς όγκους, δεν αποτελούν ασφαλείς επιλογές για τις 

λιβανέζικες εξαγωγές λόγω των κινδύνων που καραδοκούν εναντίον των υποδομών 

μεταφοράς αποτρέποντας ταυτόχρονα και τον τακτικό ενεργειακό εφοδιασμό του 

Λιβάνου. Η Ιορδανία θα μπορούσε να είναι μία ενδιαφέρουσα περιφερειακή αγορά, 

επειδή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο υφιστάμενος αγωγός Arab Gas ο οποίος θα 

έδινε τη δυνατότητα διακίνησης του φυσικού αερίου μεταξύ των δύο κρατών. 

Ωστόσο, αυτή η διαδρομή θα μπορούσε να επηρεαστεί από τις διαταραχές που 

συνδέονται με την περιφερειακή αστάθεια, όπως έγινε το 2011 με την Αραβική 

Άνοιξη.67  

Δεδομένης της γεωγραφικής θέσης του Λιβάνου στην Ανατολική Μεσόγειο, η 

επιλογή της κατασκευής σταθμού LNG θεωρητικά αντιπροσωπεύει την καλύτερη 

επιλογή για τις εξαγωγές. Δεδομένων των εκτιμώμενων αποθεμάτων, ο Λίβανος θα 

είναι σε θέση να εξάγει από μία ή δύο γραμμές υγροποίησης (LNG trains) ετησίως. 

Ωστόσο, το πρόβλημα με τις εξαγωγές του Λιβάνου είναι το χρονοδιάγραμμα, 

επειδή όταν ο Λίβανος θα ξεκινήσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου, το 2020 με 2025, θα 

υπάρξει υπερπροσφορά στην παγκόσμια αγορά για το LNG, λόγω της αύξησης της 

παραγωγής και των εξαγωγών από την Αυστραλία, τη Μοζαμβίκη και τη Βόρεια 

Αμερική. Ως εκ τούτου, ο Λίβανος θα πρέπει να προωθήσει τις εξαγωγές φυσικού 

αερίου προς τις ευρωπαϊκές και τις ασιατικές αγορές, δεδομένης της αναμενόμενης 

αύξησης της ζήτησης του φυσικού αερίου, αντί να εμπλακεί σε ένα δυσμενή 

ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά. Για παράδειγμα, η Κύπρος θα μπορούσε να 

είναι ένας ενδιαφέρων ενεργειακός εταίρος για τον Λίβανο, ο οποίος μπορεί να  

μεταφέρει τις εξαγωγές φυσικού αερίου σε αυτόν τον πιθανό κόμβο εξαγωγών και 

στη συνέχεια να συμβάλει στην προμήθεια των αγορών της Ε.Ε. μέσω του αγωγού 

EastMed.67 

2.2.5 υρία 

Η υρία παράγει κυρίως πετρέλαιο, ωστόσο, λόγω μίας διαφαινόμενης εξάντλησης 

των αποθεμάτων της, άρχισε σταδιακά να προσανατολίζεται στην παραγωγή 

φυσικού αερίου. Σο 2009, η συνολική παραγωγή φυσικού αερίου άγγιξε τα 219 

δισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Σα συνολικά αποδεδειγμένα αποθέματα της χώρας 

ανέρχονται σε 8,5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου και σε 2,5 

δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.68 

Ο ενεργειακός τομέας της υρίας αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις εξαιτίας του 

εμφυλίου πολέμου και των κυρώσεων που της επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της 
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Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ζημιές που υπέστησαν οι ενεργειακές της 

υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου και 

των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εμπόδισαν την εξερεύνηση, την 

ανάπτυξη, την παραγωγή και τη μεταφορά των ενεργειακών πόρων της χώρας. 69 

Η υρία, ως πρώην μεγάλος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στην 

Ανατολική Μεσόγειο, έχει δει την παραγωγή της να πέφτει σε προπολεμικά επίπεδα. 

Η υρία δεν είναι πλέον σε θέση να εξάγει πετρέλαιο, με αποτέλεσμα τα δημόσια 

έσοδα από τον ενεργειακό τομέα να έχουν μειωθεί σημαντικά. Πριν από τον πόλεμο, 

όταν παρήγαγε ημερησίως 383.000 βαρέλια πετρελαίου και 316 εκατομμύρια κυβικά 

πόδια φυσικού αερίου, ο τομέας των υδρογονανθράκων αντιπροσώπευε περίπου το 

ένα τέταρτο των κρατικών εσόδων.69 

Η υρία αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά την παροχή καυσίμων στους πολίτες 

της καθώς και με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος η οποία σε μεγάλο μέρος της 

χώρας είναι σποραδική. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα του πολέμου μεταξύ της 

συριακής κυβέρνησης, των δυνάμεων της συριακής αντιπολίτευσης και του 

Ισλαμικού Κράτους (ISIS). Επιπλέον, η έρευνα και η ανάπτυξη των κοιτασμάτων 

πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας έχει καθυστερήσει πολύ. Όμως, μία 

τελευταία απόπειρα ανάκαμψης του κλάδου της έρευνας και της ανάπτυξης των 

συριακών κοιτασμάτων έγινε το Δεκέμβριο του 2013 όταν η Ρωσία υπέγραψε 

συμφωνία με τη υρία για έρευνες υδρογονανθράκων στη συριακή Α.Ο.Ζ. (Εικόνα 

2.22), ωστόσο εξαιτίας του πολέμου το σχέδιο αδρανοποιήθηκε. Παρόλα αυτά, 

ακόμα κι αν τελείωνε ο πόλεμος, θα χρειαζόταν χρόνια για να επιστρέψει το 

συριακό ενεργειακό σύστημα στην προπολεμική του κατάσταση.69 
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Δηθόλα 2.22: Ζ ζπξηαθή Α.Ο.Ε. 

Πεγή: http://www.mintpressnews.com/western-firms-plan-to-cash-in-on-syrias-oil-and-gas-

frontier/211703/ 

Όπως τα περισσότερα πετρελαϊκά πεδία, έτσι και τα περισσότερα πεδία φυσικού 

αερίου βρίσκονται στο κεντρικό και το ανατολικό τμήμα της χώρας (Εικόνα 2.23). Σο 

μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου της υρίας χρησιμοποιείται από εμπορικούς 

και οικιακούς πελάτες καθώς και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σο 2008, η 

υρία έγινε καθαρός εισαγωγέας φυσικού αερίου, αλλά η σημερινή εμπόλεμη 

κατάσταση και οι επιβληθείσες κυρώσεις επηρέασαν τη δυνατότητά της να εισάγει 

φυσικό αέριο. Η μόνη πηγή εισαγωγής φυσικού αερίου, ο αγωγός Arab Gas (Εικόνα 

2.24), έγινε στόχος επιθέσεων καθώς ο πόλεμος κλιμακωνόταν, αναγκάζοντάς τον να 

τερματίσει τη λειτουργία του.70  
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Δηθόλα 2.23: Σα ζπξηαθά θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ 

Η υρία αρχικά σχεδίαζε να αναδειχθεί σε εξαγωγέα φυσικού αερίου και σε αυτό το 

πλαίσιο, ολοκλήρωσε τον πρώτο αγωγό εξαγωγής στο Λίβανο το 2003, χωρίς ωστόσο 

να υπάρξει  ποσότητα ικανή για  παράδοση – μεταφορά μέχρι το 2009, με 

αποτέλεσμα να μετατραπεί σε εισαγωγέα φυσικού αερίου, εισάγοντας για πρώτη 

φορά 5 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια από την Αίγυπτο, μέσω του αγωγού Arab Gas. 

To 2009 υπεγράφη ένα μνημόνιο συνεργασίας με την Σουρκία, σύμφωνα με το οποίο 

η Άγκυρα θα κατασκευάσει έναν αγωγό 56 μιλίων από την πλευρά των συνόρων της, 

ο οποίος θα διασταυρώνεται με μία επέκταση του αγωγού Arab Gas που η υρία 

εγκαθιστά από το Φαλέπι προς το Kilisr, προκειμένου να προμηθεύεται ετησίως από 

17,5 έως 35 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου για μία πενταετία. 

Ακολούθως, τον Ιούνιο του 2010  η υρία και το Αζερμπαϊτζάν υπέγραψαν 

πρωτόκολλο, με το οποίο το δεύτερο θα μπορούσε να προμηθεύει τη Δαμασκό με 

φυσικό αέριο μέσω Σουρκίας, όπως επίσης και με το Ιράν και το Ιράκ στις αρχές του 

2011,για την κατασκευή του αγωγού Islamic Gas, του οποίου η χωρητικότητα είναι 

αυξημένη κατά 30% συγκριτικά με εκείνη του αγωγού Nabucco, παρέχοντας μια 

εναλλακτική δίοδο για το ιρανικό φυσικό αέριο προς τις ευρωπαϊκές αγορές, 
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επιλογή που θίγει τα ενεργειακά συμφέροντα των αραβικών χωρών του Κόλπου, της 

Σουρκίας αλλά και της Ρωσίας.71  

 

Δηθόλα 2.24: Ο αγσγόο Arab Gas 

Πεγή: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Arab_Gas_Pipeline.svg/1920px-

Arab_Gas_Pipeline.svg.png 

Ο πόλεμος που διεξάγεται στη υρία και οι διενέξεις του Ισραήλ με τις αραβικές 

χώρες έχουν δημιουργήσει ένα πολύ ρευστό περιβάλλον το οποίο είναι αποτρεπτικό 

για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας.  

2.2.6 Παλαιςτινιακή Αρχή – Λωρίδα τησ Γάζασ 

Σο φυσικό αέριο στα νερά της Γάζας (Εικόνα 2.25) ανακαλύφθηκε το 2000, εννέα 

χρόνια  πριν από την ανακάλυψη του κοιτάσματος Tamar και δέκα χρόνια πριν από 

το κοίτασμα Leviathan. Σο 1999 η βρετανική εταιρεία British Gas απέκτησε από την 

Παλαιστινιακή Αρχή τη σχετική άδεια για έρευνες στα παλαιστινιακά χωρικά ύδατα 

ανάμεσα στα αιγυπτιακά και τα ισραηλινά ύδατα. Έτσι,  ύστερα από δύο 

γεωτρήσεις, τις οποίες ονόμασε Gaza Marine – 1 και Gaza Marine – 2, οδηγήθηκε 

στην ανακάλυψη του κοιτάσματος φυσικού αερίου, τα αποθέματα του οποίου στα 

συγκεκριμένα μόνο σημεία ανέρχονται σε 1,4 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια και η 

αξία των οποίων έχει υπολογιστεί πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το 

κοίτασμα έχει υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής τουλάχιστον μία 15ετία.72,73 
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Δηθόλα 2.25: Σν θνίηαζκα θπζηθνύ αεξίνπ ζηα λεξά ηεο Γάδαο 

Πεγή: http://images.energy365dino.co.uk/standard/135820_38e1fa40f6424550978b.jpg 

Μία τεχνική μελέτη, η οποία έγινε το 2001, πρότεινε την ανάπτυξη του κοιτάσματος 

με υπεράκτια εξέδρα και την κατασκευή ενός αγωγού ο οποίος θα μετέφερε το 

φυσικό αέριο στη Λωρίδα της Γάζας. Η Παλαιστινιακή Αρχή θέλησε να θέσει σε 

εφαρμογή το σχέδιο αυτό το 2002, ωστόσο συνάντησε τη σθεναρή αντίσταση του 

Ισραήλ. τα χρόνια που ακολούθησαν οι διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν 

ανάμεσα στο Ισραήλ και τη British Gas για την ανάπτυξη του κοιτάσματος δεν 

σημείωσαν κάποια πρόοδο και ιδίως όταν η Φαμάς κέρδισε τις εκλογές τον 

Ιανουάριο του 2006 η κατάσταση περιπλέχθηκε ακόμα περισσότερο. Σο 2008 η 

British Gas αποσύρθηκε από το Σελ Αβίβ. Ύστερα, το Ισραήλ επιχείρησε να 

προσεγγίσει την Παλαιστινιακή Αρχή έτσι ώστε να ξεκινήσει η εκμετάλλευση του 

κοιτάσματος. Ωστόσο, ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας το 

Νοέμβριο του 2012 εξάλειψε κάθε πιθανότητα συνεργασίας.74 

Όμως, οι εταίροι του ισραηλινού κοιτάσματος Leviathan (Noble Energy, Delek 

Group και Ratio Oil Exploration) υπέγραψαν την πρώτη τους συμφωνία εξαγωγής 

φυσικού αερίου με την εταιρεία Ηλεκτρισμού της Παλαιστίνης,   βάσει της οποίας η 

Παλαιστίνη  επρόκειτο να  καταστεί ο πρώτος πελάτης του Ισραήλ για  το φυσικό 

αέριο που θα αντλήσει από το κοίτασμα Leviathan. Αυτή η κίνηση αναζωπυρώνει τις 
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ελπίδες για προσέγγιση και ειρήνευση των δύο πλευρών ύστερα από μακροχρόνιες 

διενέξεις στην περιοχή.75 

2.2.7 Σουρκία 

Η Σουρκία εκμεταλλευόμενη την προνομιακή γεωγραφική της θέση έχει τη 

δυνατότητα να αποκομίσει όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη από την ενεργειακή 

αγορά. τόχοι της είναι να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο, σε μία από τις 

μεγαλύτερες περιφερειακές δυνάμεις της περιοχής και σε μία γέφυρα που θα ενώνει 

την Ανατολή με τη Δύση και το Βορρά με το Νότο. Ήδη, η Σουρκία έχει μετεξελιχθεί 

σε χώρα – κλειδί για τη διαμετακόμιση υδρογονανθράκων μεταξύ των χωρών της 

πρώην οβιετικής Ένωσης, της Μέσης Ανατολής αλλά και της ευρωπαϊκής αγοράς 

ενέργειας. ημαντικοί όγκοι πετρελαίου αποστέλλονται από την Κασπία Θάλασσα 

στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και στη συνέχεια στις δυτικές αγορές με 

δεξαμενόπλοια μέσω των τουρκικών τενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελλίων. 

76  

Από την Σουρκία διέρχονται δύο σημαντικοί αγωγοί πετρελαίου, ο αγωγός  Μπακού 

–Συφλίδα – Σσεϋχάν (B.T.C.) και ο Κιρκούκ – Γιουμουρταλίκ που διακινούν αζέρικο 

και ιρακινό πετρέλαιο αντίστοιχα στα τουρκικά παράλια της Ανατολικής 

Μεσογείου, με τελικό προορισμό τις  ευρωπαϊκές αγορές. Αξίζει επίσης να σημειωθεί 

ότι από το 2005 μέχρι σήμερα, ο αγωγός B.T.C. έχει αποφέρει κέρδη που ξεπερνούν 

σε ύψος τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια στo τουρκικό κράτος, ενώ η  συνολική 

ποσότητα  πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω αυτών των αγωγών υπολογίζεται στο 

3% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Η Σουρκία είναι επίσης έτοιμη να γίνει 

σημαντικός κόμβος για τους αγωγούς φυσικού αερίου της περιοχής. Ωστόσο, σήμερα 

οι περισσότερες από τις συνδέσεις με αγωγούς φυσικού αερίου χρησιμεύουν μόνο 

για εισαγωγές φυσικού αερίου επειδή οι αυξανόμενες απαιτήσεις για φυσικό αέριο 

έχουν αφήσει λίγα περιθώρια για εξαγωγές.76  

Από το 2010, η Σουρκία παρουσίασε μερικές από τις μεγαλύτερες αυξήσεις της 

συνολικής ζήτησης ενέργειας μεταξύ των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής 

υνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΑ). ε αντίθεση με άλλες χώρες του ΟΟΑ στην 

Ευρώπη, η οικονομία της Σουρκίας απέφυγε την παρατεταμένη στασιμότητα που 

επικράτησε σε μεγάλο μέρος της ηπείρου τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η χώρα 

αντιμετώπισε ορισμένες πρόσφατες προκλήσεις. τις 24 Νοεμβρίου 2015, η Σουρκία 

κατέρριψε ένα ρωσικό αεροπλάνο κοντά στα σύνορα Σουρκίας – υρίας. Μετά το 

περιστατικό, οι ρωσοτουρκικές σχέσεις ήταν τεταμένες. Η Ρωσία επέβαλε διάφορες 

οικονομικές κυρώσεις στην Σουρκία και οι συζητήσεις σχετικά με τον αγωγό 

φυσικού αερίου Turkish Stream ανεστάλησαν. Ύστερα από την απόπειρα 

πραξικοπήματος στην Σουρκία τον Ιούλιο του 2016, οι σχέσεις μεταξύ Σουρκίας και 
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Ρωσίας βελτιώθηκαν και το σχέδιο του αγωγού Turkish Stream συζητείται και 

πάλι.76 

Για τον τουρκικό τομέα του φυσικού αερίου αρμόδια είναι η Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας (EMRA), όμως ο κλάδος κυριαρχείται από την κρατική Petroleum 

Pipeline Corporation (BOTAS), μολονότι το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς είναι 

ανοικτό στον ανταγωνισμό. Αρχικά, η BOTAS είχε μονοπωλιακά δικαιώματα για το 

φυσικό αέριο που καταργήθηκαν σταδιακά από το 1990 και έπαυσαν το 2007,με τη 

διεθνική Shell να γίνεται διανομέας ορισμένων εισαγωγών από τη Ρωσία. Τπάρχουν 

14 περιοχές φυσικού αερίου στην Σουρκία, η μεγαλύτερη εκ των οποίων είναι η 

Marmara Kuzey, ενώ η παραγωγή του  φυσικού αερίου πραγματοποιείται κυρίως 

από τις εταιρείες TPAO, BP και SHELL με τη συμμετοχή της Toreador, εταιρεία 

εξόρυξης με έδρα τις Η.Π.Α.. Σο περιοδικό Οil and Gas Journal εκτιμά ότι τα 

τουρκικά αποθέματα φυσικού αερίου ανέρχονται σε 177 δισεκατομμύρια κυβικά 

πόδια. Η Σουρκία παράγει λίγες ποσότητες φυσικού αερίου με τη συνολική 

παραγωγή να ανέρχεται σε 14 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια για το 2015 (Εικόνα 

2.26). Η Σουρκία είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη όπου η 

κατανάλωση φυσικού αερίου δείχνει ισχυρή ανάπτυξη. Η διαρκώς αυξανόμενη 

κατανάλωση συνέβαλε στην ανάπτυξη πολλών αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου 

και ενώ έχει λίγες διαθέσιμες ποσότητες φυσικού αερίου για εξαγωγή, έχουν 

παραγγελθεί νέες προμήθειες και κατασκευάζονται νέοι αγωγοί που θα αυξήσουν τις 

εισαγωγές και τις εξαγωγές φυσικού αερίου.77 

 

Δηθόλα 2.26: Ζ δηαρξνληθή παξαγσγή θαη θαηαλάισζε θπζηθνύ αεξίνπ ηεο Σνπξθίαο 

 

                                                           
77

  https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=TUR 



69 

Η κατανάλωση φυσικού αερίου στην Σουρκία αυξήθηκε ραγδαία κατά την τελευταία 

δεκαετία, φθάνοντας τα 1,7 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια το 2014. Σο φυσικό αέριο 

χρησιμοποιείται κυρίως στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία 

αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου. Σο 

μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης κατανάλωσης κατανέμεται σχεδόν ομοιόμορφα 

μεταξύ του οικιακού, του εμπορικού και του βιομηχανικού τομέα. Η αύξηση της 

κατανάλωσης φυσικού αερίου αναμένεται να είναι ισχυρή καθώς η ανάπτυξη του 

βιομηχανικού τομέα και η αυξανόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα 

αυξήσουν τη ζήτηση. Η Σουρκία μέσω του LNG και των πολλαπλών συνδέσεων με 

αγωγούς, έχει ένα πολύπλοκο σύστημα προμηθειών. Ωστόσο, η ρωσική εταιρεία 

Gazprom είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής, αντιπροσωπεύοντας το 56% των 

συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της Σουρκίας (Εικόνα 2.27). Η Σουρκία είναι 

η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά φυσικού αερίου για τη Ρωσία μετά τη 

Γερμανία. 78 

 

Δηθόλα 2.27: Ζ πξνέιεπζε ησλ πξνκεζεηώλ θπζηθνύ αεξίνπ ηεο Σνπξθίαο 

Λόγω της ταχείας αύξησης της ζήτησης, η ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου στην 

Σουρκία προσεγγίζει τα ετήσια όρια της παραγωγικής ικανότητας των υποδομών 

εισαγωγής της χώρας (αγωγοί και σταθμοί LNG). Ωστόσο, η ζήτηση του φυσικού 

αερίου δεν είναι ομοιόμορφη κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά κορυφώνεται κατά 
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τους χειμερινούς μήνες, όταν η χρήση του για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

και για θέρμανση είναι υψηλότερη. Επιπλέον, η Σουρκία διαθέτει μικρής 

χωρητικότητας υποδομές αποθήκευσης φυσικού αερίου και βασίζεται στην αύξηση 

των εισαγωγών όταν αυξάνεται εποχικά η ζήτηση. Οι ελλείψεις φυσικού αερίου δεν 

είναι ασυνήθιστες το χειμώνα, καθώς η χωρητικότητα των αγωγών είναι ανεπαρκής 

για να καλύψει τις απαιτήσεις της χειμερινής περιόδου. Οι εισαγωγές φυσικού 

αερίου στην Σουρκία έχουν μειωθεί ή έχουν προσωρινά ανασταλεί λόγω των 

επιθέσεων σε αγωγούς εισαγωγής ή λόγω του κρύου καιρού σε χώρες που εξάγουν 

στην Σουρκία. Αυτές οι διαταραχές μπορούν να μετριαστούν από άλλους 

προμηθευτές εάν υπάρχει εφεδρική χωρητικότητα στους αγωγούς.79  

το τέλος του 2015, η BOTAŞ είχε διασυνδέσεις με τέσσερις διεθνείς αγωγούς 

εισαγωγής και με έναν διεθνή αγωγό εξαγωγής (Εικόνα 2.28). Με αρκετούς αγωγούς 

υπό κατασκευή το 2016, η Σουρκία επεκτείνει το σύστημα αγωγών της έτσι ώστε να 

εξυπηρετήσει καλύτερα την αυξανόμενη κατανάλωση φυσικού αερίου καθώς και για 

να προωθήσει περισσότερο φυσικό αέριο προς τους ευρωπαίους καταναλωτές. Η 

διεθνής και η περιφερειακή πολιτική διαδραματίζει κάποιο ρόλο σε οποιονδήποτε 

αγωγό που διασχίζει τα σύνορα, αλλά η πολιτική είναι ιδιαίτερα κρίσιμη όταν 

πρόκειται για την πραγματοποίηση αγωγών που προτείνονται να διέλθουν από την 

Σουρκία. Οι σχέσεις Ρωσίας – Ουκρανίας, οι σχέσεις Ρωσίας – Ε.Ε. και οι σχέσεις 

Ρωσίας – Σουρκίας παίζουν βασικό ρόλο στο σχεδιασμό του αγωγού της Gazprom, 

Turkish stream. Οι σχέσεις μεταξύ της Σουρκίας, της κουρδικής περιφερειακής 

κυβέρνησης και της κεντρικής κυβέρνησης του Ιράκ πιθανόν να επηρεάσουν τα 

σχέδια για την κατασκευή αγωγού από το βόρειο Ιράκ στην Σουρκία. Επιπλέον, οι 

αντάρτες στην Σουρκία και στις γειτονικές χώρες έχουν επανειλημμένα επιτεθεί σε 

αγωγούς φυσικού αερίου.79 

                                                           
79

  https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=TUR 



71 

 

Δηθόλα 2.28: Οη αγσγνί θπζηθνύ αεξίνπ πνπ δηέξρνληαη από ηελ Σνπξθία 

Πεγή: https://www.naturalgasworld.com/turkey-energy-mega-hub  

Οι πρώτες εισαγωγές φυσικού αερίου στην Σουρκία πραγματοποιήθηκαν, όπως και 

στην  περίπτωση  της  Ελλάδας, μέσω του «διαβαλκανικού» ρωσικού αγωγού Trans –

Balkan μέσω Ουκρανίας, Μολδαβίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας, ο οποίος διέθετε 

δυνατότητα αποστολής 494,41 εκατομμυρίων κυβικών ποδιών φυσικού αερίου 

ετησίως. την πλειοψηφία τους οι εισαγωγές προέρχονται από τη Ρωσία, με τη 

Gazprom να διακινεί φυσικό αέριο προς τη βορειοδυτική Σουρκία μέσω των 

Βαλκανίων και την Κεντρική Σουρκία μέσω του αγωγού Bluestream που συνδέει τη 

Ρωσία με την Σουρκία διασχίζοντας τη Μαύρη Θάλασσα αλλά και μέσω του αγωγού 

αχ Ντενίζ από το Ιράν και το Αζερμπαϊτζάν, καθώς και LNG στο πλαίσιο των 

συμβάσεων με την Αλγερία και τη Νιγηρία. Με τις εξαγωγές φυσικού αερίου του 

Αζερμπαϊτζάν προς την Ευρώπη μέσω του αγωγού διασύνδεσης Ελλάδας – Σουρκίας 

– Ιταλίας (ITGI), η Σουρκία έχει αρχίσει να πετυχαίνει το στόχο της να καταστεί 

«ενεργειακή γέφυρα» μεταξύ της Κασπίας  και της Ευρώπης. Πρόθεση της τουρκικής 

διπλωματίας είναι να απεμπλακεί από το ρωσικό και ιρανικό φυσικό αέριο. Ωστόσο, 

για να εισάγει από το Σουρκμενιστάν είναι αναγκασμένη να χρησιμοποιήσει τον 

ιρανοτουρκικό αγωγό Trans – Caspian Gas (T.C.P.) ελλείψει αγωγού στην Κασπία, ο 

οποίος τυγχάνει αμερικανικής υποστήριξης στο μεγάλο γεωενεργειακό ανταγωνισμό 

στην Ευρασία και αναμένεται να μεταφέρει αέριο από το Καζακστάν και το 

Σουρκμενιστάν στο Αζερμπαϊτζάν, παρακάμπτοντας τη Ρωσία και το Ιράν. 

Επιπλέον, ο μοναδικός αγωγός που δεν εμπλέκεται σε ρωσικά ή ιρανικά 

συμφέροντα, είναι ο αγωγός του Νοτίου Καυκάσου (BTE) που εξάγει αζέρικο φυσικό 
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αέριο και ο οποίος κρίνεται ανεπαρκής για να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες της 

Σουρκίας. 80 

H αναζωπύρωση της συζήτησης περί της οικοδόμησης ενός νοτίου ευρωπαϊκού 

διαδρόμου  προς τα κοιτάσματα της Κασπίας έχει δύο βασικούς πρωταγωνιστές, 

τους αγωγούς TAP και Nabucco, οι οποίοι επιδιώκουν να πάρουν το χρίσμα 

κατασκευής ενός αγωγού στην περιοχή των Βαλκανίων, ο οποίος θα ενώνει τον 

αγωγό TANAP (Σrans – Anatolian Gas Pipeline) με την ευρωπαϊκή ενεργειακή 

αγορά. Ενδεχόμενη, επίσης συμμετοχή της Σουρκίας στον υποθαλάσσιο αγωγό 

EastMed που προωθεί το Ισραήλ μέσω της Α.Ο.Ζ. της Κύπρου θα υποβαθμίσει τις 

σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο, αν και κάτι τέτοιο, προς το παρόν 

φαντάζει απίθανο, εν όψει της κρίσης στις σχέσεις των δύο χωρών.80  

Σέλος, το 2015 οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αντιπροσώπευαν 

το 16% της συνολικής εισαγόμενης ποσότητας φυσικού αερίου της Σουρκίας, 

σύμφωνα με την BP Statistical Review of World Energy. Πάνω από το 90% των 

εισαγωγών LNG της Σουρκίας προέρχεται από την Αλγερία, το Κατάρ και τη 

Νιγηρία, ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από τη Νορβηγία, το Σρινιντάντ, το 

Σομπάγκο και από το επανεξαγόμενο LNG από τις Η.Π.Α. και την Ευρώπη. Οι 

όγκοι του LNG προωθούνται στους δύο τερματικούς σταθμούς LNG της χώρας, στο 

Marmara Ereglisi στο Tekirdag και στον Aliaga στη μύρνη. Ο τερματικός σταθμός 

Marmara Ereglisi λειτουργεί από το 1994 και ανήκει στην εταιρεία BOTAŞ ενώ η 

ετήσια παραγωγική του ικανότητα αγγίζει τα 280 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Ο 

τερματικός σταθμός Aliaga ανήκει στην εταιρεία EgeGaz και έχει ετήσια 

δυναμικότητα 210 δισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών φυσικού αερίου.81 

Αν και η Σουρκία ενθαρρύνει τη διέλευση του φυσικού αερίου μέσω αγωγών μέσα 

από την επικράτειά της, ωστόσο αποθαρρύνει τη διαμετακόμιση LNG. Η Ουκρανία, 

η Ρουμανία και η Βουλγαρία πρότειναν την κατασκευή εγκαταστάσεων εισαγωγής 

LNG στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Ωστόσο, ο μόνος τρόπος για να φτάσει ένα 

δεξαμενόπλοιο LNG σε μία τέτοια εγκατάσταση θα είναι μόνο μέσω των Σουρκικών 

τενών και οι τουρκικές αρχές ανέφεραν ότι δεν θα επιτρέψουν στα πλοία LNG να 

διέλθουν από τα στενά για λόγους ασφαλείας.81   
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2.2.8 Ελλάδα 

Η Ελλάδα βασιζόταν αποκλειστικά στο πετρέλαιο για την κάλυψη των εγχωρίων 

αναγκών της μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οπότε η τότε κυβέρνηση του 

Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου με στόχο την ενεργειακή επάρκεια επέλεξε να 

εισάγει στη χώρα το φυσικό αέριο ως φθηνότερο και καθαρότερο καύσιμο. Έτσι, το 

1988 συστάθηκε η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε. που κυριαρχεί  στον 

τομέα των αγωγών, τόσο σε ότι αφορά την κατασκευή και διαχείριση του ελληνικού 

εσωτερικού δικτύου, όσο και τη συμμετοχή σε διεθνή project, όπως για παράδειγμα 

συνέβη με τον αγωγό ΣGI, το διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου με τη 

Βουλγαρία. Σο φυσικό αέριο εμφανίστηκε στην ελληνική αγορά στα μέσα της 

δεκαετίας του 1990 και έκτοτε η χρήση του αυξάνεται ραγδαία, κυρίως λόγω της 

επιλογής του ως βασικού καυσίμου για την παραγωγή της πρόσθετης ηλεκτρικής 

ενέργειας, ενώ ακολουθούν ο βιομηχανικός και ο οικιακός τομέας. Κύριοι 

προμηθευτές φυσικού αερίου της Ελλάδας είναι η Ρωσία, μέσω των αγωγών που 

φθάνουν στη χώρα μέσω άλλων βαλκανικών χωρών, το Αζερμπαϊτζάν, μέσω του 

αγωγού TGI, αλλά και η Αλγερία με LNG.82  

Σο ιστορικό των ερευνών για υδρογονάνθρακες στον ελληνικό χώρο μπορεί, σε 

γενικές γραμμές, να συστηματοποιηθεί σε ξεχωριστές χρονικές περιόδους, στη βάση 

τόσο των συνεχώς εξελισσόμενων μεθόδων έρευνας, όσο και του εμπλουτισμού των 

γνώσεων για τη γεωλογική δομή του. Είναι επίσης άμεσα συσχετισμένο με το ισχύον 

νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει την αναζήτηση, την έρευνα και την εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων.83 

Οι περίοδοι αυτοί είναι: 

 Από τις αρχές του 20ου αιώνα έως τις αρχές τις δεκαετίας του 1960 

Οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα ανάγονται στις αρχές του 20ου 

αιώνα, το 1903, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αναφορές για κάποιες 

προσπάθειες οι οποίες έλαβαν χώρα τη δεκαετία του 1860. Οι πρώτες 

γεωτρητικές εργασίες εκτελέστηκαν από εταιρείες όπως η London Oil 

Development, η HELLIS, η PAN – ISRAEL και η DEILMAN – ILIO σε 

περιοχές όπως το Έλος Κερί στη Ζάκυνθο, στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο 

και τον Έβρο. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960 οι ερευνητικές 

προσπάθειες υπήρξαν μη συνεχείς και εντοπίζονται, κυρίως, σε περιοχές στην 

ξηρά όπου υπάρχουν επιφανειακές ενδείξεις υδρογονανθράκων και κατά 

κύριο λόγο στη δυτική Ελλάδα. 
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 Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1970 
Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τη συστηματοποίηση των ερευνών, τα 

αποτελέσματα της οποίας οδήγησαν στην απόφαση για την ίδρυση του 

πρώτου φορέα έρευνας υδρογονανθράκων. Σο 1960 ξεκινά μία 

συστηματικότερη προσπάθεια από το τότε Τπουργείο Βιομηχανίας με τη 

συνδρομή του Ι.Γ.Μ.Ε. και με σύμβουλο το Γαλλικό Ινστιτούτο Πετρελαίων 

(IFP). Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες γεωλογικές, κυρίως, έρευνες στη 

χερσαία Ελλάδα και εκτελέστηκαν 17 γεωτρήσεις μικρού βάθους. Σην ίδια 

περίοδο, μεγάλες εταιρείες πετρελαίων έλαβαν παραχωρήσεις όπως η BP στην 

Αιτωλοακαρνανία, η ESSO στη Β.Δ. Πελοπόννησο, στη Ζάκυνθο και στους 

Παξούς, η HUNT στη Θεσσαλονίκη, η TEXACO στο Θερμαϊκό, η CHEVRON 

στη Λήμνο, η ANSCHUTZ στη Θεσσαλονίκη – Επανομή και η OCEANIC – 

COLORADO στο Θρακικό πέλαγος, οι οποίες πραγματοποίησαν 

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

αυτές τις γεωτρήσεις διέτρησαν γεωλογικούς στόχους με ενθαρρυντικές 

ενδείξεις για ύπαρξη υδρογονανθράκων και συνέβαλαν τόσο στον 

εμπλουτισμό της γεωλογικής γνώσης, όσο και στην ενίσχυση της πεποίθησης 

όσον αφορά το πετρελαϊκό δυναμικό της χώρας. Σο τελικό αποτέλεσμα των 

παραπάνω ερευνών ήταν η ανακάλυψη των πρώτων εκμεταλλεύσιμων 

κοιτασμάτων στη θαλάσσια περιοχή της Θάσου, κοίτασμα πετρελαίου Πρίνος 

και το κοίτασμα φυσικού αερίου νότιας Καβάλας, από την OCEANIC την 

περίοδο 1971 – 1974. 

 
 Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα των ερευνών, αποφασίστηκε το 1975, η 

ίδρυση του πρώτου φορέα διαχείρισης των δικαιωμάτων του ελληνικού 

Δημοσίου στην αναζήτηση, την έρευνα και την εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.) Α.Ε.. Η 

περίοδος αυτή καλύπτει την έρευνα από τον εν λόγω φορέα, από την ίδρυσή 

του μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 2289/95 με βάση τον οποίο 

αναμορφώθηκε το θεσμικό καθεστώς των αδειοδοτήσεων, οπότε κι άρχισαν, 

εκ νέου, οι παραχωρήσεις για έρευνες σε ξένες εταιρείες. Σο επόμενο έτος 

ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή ο πρώτος νόμος για τις έρευνες 

υδρογονανθράκων (ν. 468/76). Σο 1985 ιδρύεται η Δ.Ε.Π. – ΕΚΤ  θυγατρική 

της Δ.Ε.Π. Α.Ε. τις Δ.Ε.Π. και Δ.Ε.Π. – ΕΚΤ παραχωρήθηκαν από το 

Ελληνικό Δημόσιο 24 ερευνητικές άδειες σε περιοχές στην ξηρά και τη 

θάλασσα χωρίς διαγωνισμό. Εκτελέστηκαν 73.000 χιλιόμετρα σεισμικών 2D 

και 2.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων σεισμικών 3D, καθώς και 73 ερευνητικές 

γεωτρήσεις βασισμένες στις σεισμικές έρευνες. Αποτέλεσμα της ως άνω 

ερευνητικής δραστηριότητας ήταν η ανακάλυψη του κοιτάσματος πετρελαίου 

στη θαλάσσια περιοχή του Κατάκολου, στη δυτική Πελοπόννησο, του 

κοιτάσματος φυσικού αερίου στην Επανομή Θεσσαλονίκης, καθώς και 
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συγκεντρώσεων βιογενούς αερίου. Σην περίοδο αυτή οι γνώσεις αναφορικά 

με τα πετρελαϊκά συστήματα στον ελληνικό χώρο, όπως τεκτονικές – 

στρωματογραφικές παγίδες, πετρώματα ταμιευτήρες, πετρώματα καλύμματα, 

μητρικά πετρώματα, ενισχύθηκαν σημαντικά γεγονός το οποίο δημιούργησε 

ένα εκτεταμένο αρχείο δεδομένων που αποτέλεσαν σοβαρή βάση για το νέο 

εγχείρημα. 

 Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2000 

Σο 1995 ψηφίζεται ο νόμος 2289/95, ο οποίος αναμόρφωσε το αδειoδοτικό 

καθεστώς ενσωματώνοντας τη σχετική κοινοτική οδηγία 94/22/ΕC. Σο 1996, 

πραγματοποιήθηκε ο πρώτος διεθνής γύρος παραχωρήσεων για 6 περιοχές 

(Εικόνα 2.29).  

 

Δηθόλα 2.29: Οη πεξηνρέο ηνπ πξώηνπ γύξνπ παξαρσξήζεσλ 

Πεγή: http://www.ypeka.gr/Portals/0/energeia/ 

Μετά από διεθνή διαγωνισμό παραχωρήθηκαν 4 περιοχές στη δυτική Ελλάδα. 

Η Β.Δ. Πελοπόννησος και η Αιτωλοακαρνανία στην εταιρεία Σriton και τα 

Ιωάννινα και ο δυτικός Πατραϊκός Κόλπος στην εταιρεία Enterprise Oil. 

Επενδύθηκαν 85 εκατομμύρια ευρώ σε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις. Οι 

έρευνες δεν απέδωσαν, αλλά και οι γεωτρήσεις δεν έφθασαν το βάθος που 

προέβλεπαν οι αρχικές συμφωνίες. Δεν διερευνήθηκαν δύο σημαντικοί 
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στόχοι, στα Ιωάννινα με την εγκατάλειψη της βαθιάς γεώτρησης (4.000 

μέτρων) λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων από την εταιρεία Enterprise 

Oil και στο δυτικό Πατραϊκό Κόλπο όπου δεν εκτελέστηκε η 

προγραμματισμένη γεώτρηση λόγω αποχώρησης της εταιρείας Triton. Οι 

εταιρίες αποχώρησαν το 2000 – 2001. 

 Από τις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 2000 έως σήμερα 

Μετά το 2001, δεν υπήρξε, για την επόμενη δεκαετία, οπότε και άρχισαν να 

τίθενται οι βάσεις για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου 

αδειοδοτήσεων για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, περαιτέρω 

ερευνητική δραστηριότητα. Σο 2007, με τροπολογία στο νόμο 3587 (άρθρο 20) 

το Ελληνικό Δημόσιο ανακάλεσε όλες τις παραχωρήσεις στις Δ.Ε.Π., Δ.Ε.Π. – 

ΕΚΤ και ΕΛ.ΠΕ., μετά την ιδιωτικοποίηση της Δ.Ε.Π. – ΕΚΤ και την αλλαγή 

της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., οι οποίες 

επανέρχονται στο Τπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πλην εκείνων στις 

οποίες η ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. συμμετέχει στην ευρύτερη περιοχή του Πρίνου.84  

 

Δηθόλα 2.30: Οη πεξηνρέο πνπ είραλ παξαρσξεζεί πξνο έξεπλα ζηε ΓΔΠ – ΔΚΤ 

Πεγή: http://www.ypeka.gr/Portals/0/energeia/ 

Σο νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία αδειοδότησης στην αναζήτηση, 

την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων (ν. 2289/95), 
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εκσυγχρονίστηκε πρόσφατα από την Ελληνική Κυβέρνηση με την ψήφιση του 

ν. 4001/2011 (Κεφάλαιο Β) και θεσπίστηκε ένα ελκυστικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Σο Τπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στη 

διαδικασία Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης για συμμετοχή σε σεισμικές 

ερευνητικές εργασίες απόκτησης δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης εντός 

της θαλάσσιας ζώνης στη Δυτική και Νότια Ελλάδα. ε δημόσια διαβούλευση 

τέθηκε επίσης και η αναγγελία άμεσης παραχώρησης εκ μέρους του 

Ελληνικού Δημοσίου των δικαιωμάτων του για έρευνα και εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων με τη διαδικασία της «ανοικτής πρόσκλησης» (open door) 

σε τρεις περιοχές, στον Πατραϊκό Κόλπο, στα Ιωάννινα και στο Δυτικό 

Κατάκολο. Επίσης, με το ν. 4001/2011 (Κεφάλαιο Β) συστάθηκε η Ελληνική 

Διαχειριστική Εταιρία Τδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Τ.) Α.Ε. η οποία 

διαχειρίζεται με διαφάνεια, ευελιξία και σύμφωνα με την ισχύουσα 

ευρωπαϊκή νομοθεσία τα αποκλειστικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου 

στην αναζήτηση, την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.85  

Η ανοικτή πρόσκληση, το 2012, αναφερόταν σε τρία blocks στη Δυτική 

Ελλάδα, στο χερσαίο block των Ιωαννίνων και στα δύο υπεράκτια blocks του 

Δυτικού Πατραϊκού Κόλπου και του Κατακόλου, και προσέλκυσε αρκετούς 

διεθνείς και εγχώριους φορείς και εταίρους. Έτσι, το block στο Δυτικό 

Πατραϊκό Κόλπο παραχωρήθηκε στην κοινοπραξία ΕΛ.ΠΕ. και Edison, το 

block στα Ιωάννινα παραχωρήθηκε στην Energean Oil & Gas και το block του 

Κατακόλου παραχωρήθηκε στην κοινοπραξία Energean Oil & Gas και Trajan 

Resources. Σρία χερσαία blocks, στην Άρτα – Πρέβεζα, στην 

Αιτωλοακαρνανία και στη Β.Δ. Πελοπόννησο, τέθηκαν επίσης σε διεθνή 

διαγωνισμό το 2014 και παραχωρήθηκαν αντιστοίχως το πρώτο και το τρίτο 

στα ΕΛ.ΠΕ. και το δεύτερο στην Energean Oil & Gas. Ύστερα, ο κύκλος 

αδειοδότησης της υπεράκτιας Δυτικής Ελλάδας και της Νότιας Κρήτης 

ανακοινώθηκε μέχρι τα μέσα του 2014, συμπεριλαμβάνοντας 20 blocks και 

μία περιοχή περίπου 225.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, και ολοκληρώθηκε 

στις 14 Ιουλίου 2014. Έτσι, το block 2 δυτικά της Κέρκυρας παραχωρήθηκε 

στην κοινοπραξία Total, Edison και ΕΛ.ΠΕ. και το block 10 παραχωρήθηκε 

στα ΕΛ.ΠΕ.. Σέλος, τρεις διεθνείς διαγωνισμοί για τις περιοχές Νοτιοδυτικά 

και Δυτικά της Κρήτης (Εικόνα 2.31) και το Ιόνιο πέλαγος (Εικόνα 2.32) 

δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 11 

Αυγούστου 2017. Μετά τη δημοσίευση αυτή ακολούθησε η εκδήλωση 

ενδιαφέροντος της κοινοπραξίας Total – ExxonMobil – ΕΛ.ΠΕ. για τη 

νοτιοδυτική και δυτική Κρήτη και της Energean Oil & Gas για το Ιόνιο 

Πέλαγος.86  
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Δηθόλα 2.31: Οη δύν πξνο παξαρώξεζε πεξηνρέο Ννηηνδπηηθά θαη Γπηηθά ηεο Κξήηεο 

Πεγή: http://www.greekhydrocarbons.gr/index.php/tenders/2017tenders 
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Δηθόλα 2.32: Οη πξνο παξαρώξεζε πεξηνρέο ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο 

Πεγή: http://www.greekhydrocarbons.gr/index.php/tenders/2017tenders 

Επί του παρόντος, η Ελλάδα έχει υπεράκτια παραγωγή πετρελαίου και 

φυσικού αερίου στα πεδία του Πρίνου και της Νότιας Καβάλας στο Βόρειο 

Αιγαίο.87,88 

Σα βασικά συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από τις μέχρι σήμερα έρευνες είναι: 

 Σο δίκτυο των σεισμικών ερευνών είναι αντικειμενικά αραιό αν υπολογιστεί 

το σύνολο της επικράτειας, οι δε σεισμικές καταγραφές 2D της αντίστοιχης 

εποχής, χαμηλής ανάλυσης με βάση βεβαίως τα σημερινά δεδομένα. 

Παρέχουν όμως πολύτιμες πληροφορίες και αποτελούν μία πολύ σημαντική 

βάση για την επόμενη φάση των ερευνών. Οι σεισμικές καταγραφές που 

έγιναν την περίοδο 1999 – 2000 ήταν υψηλότερης ανάλυσης.  

 Ο προσανατολισμός των γεωτρητικών ερευνών ήταν κυρίως σε ρηχούς και 

μέσου βάθους στόχους οι οποίοι, όπως αποδείχτηκε, παρουσιάζουν 

περιορισμένο ενδιαφέρον αν και δεν έχουν εξερευνηθεί στο σύνολό τους. ε 
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βαθύτερους στόχους (>4.000 μέτρων) οι προοπτικές είναι ευνοϊκότερες, όμως 

δεν έχουν ερευνηθεί γεωτρητικά. Η έρευνα στράφηκε κυρίως στις χερσαίες 

περιοχές, ενώ στο θαλάσσιο χώρο εστιάστηκε έως μεσαία βάθη θάλασσας 

(μέχρι 500 μέτρα), και περιορίστηκε σε ορισμένες περιοχές του Ιονίου 

πελάγους, μέρος του Θρακικού Πελάγους και του Θερμαϊκού Κόλπου.  

 Η πολιτική που τα τελευταία 6 χρόνια ακολουθεί και συστηματικά υλοποιεί 

το Τπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στοχεύει στην πρόσκτηση νέων 

σεισμικών δεδομένων αξιοποιώντας την τελευταία τεχνολογία στον τομέα της 

γεωφυσικής διασκόπησης, καλύπτοντας έτσι τις υποθαλάσσιες περιοχές του 

Ιονίου και νοτίως της Κρήτης όπου δεν υπήρχαν ανάλογες πληροφορίες λόγω 

του βάθους της θάλασσας. τη βάση αυτής της πολιτικής, προκηρύχθηκε, το 

2012, ο διαγωνισμός για την εκτέλεση των νέων σεισμικών ερευνών στη 

θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και νοτίως της Κρήτης κατά την οποία 

πραγματοποιήθηκαν και επεξεργάστηκαν νέες δισδιάστατες σεισμικές 

γραμμές 12.000 χιλιομέτρων. Σαυτόχρονα, επανεπεξεργάστηκαν παλαιά 

σεισμικά δεδομένα αξιοποιώντας νέους αλγόριθμούς και συνερμηνεύτηκαν 

με τα καινούργια με στόχο να αποτυπωθεί, πάντα στη βάση των διαθέσιμων 

δεδομένων, η «πετρελαϊκή ιστορία» της περιοχής και οι δυνητικοί στόχοι. 

 τη συνέχεια, το Τπουργείο να προκηρύξει διεθνείς αδειοδοτικούς 

διαγωνισμούς για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης 

σε συγκεκριμένες περιοχές (blocks). τη βάση αυτή, όπως αναλύθηκε 

παραπάνω, έχουν προκηρυχθεί από το 2012 έως σήμερα πέντε διεθνείς 

διαγωνισμοί: 

1. Σης ανοικτής πρόσκλησης (open door) για τις περιοχές Ιωάννινα 

(Εικόνα 2.33), Δυτικός Πατραϊκός Κόλπος (Εικόνα 2.34) και Κατάκολο 

(Εικόνα 2.35). 
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Δηθόλα 2.33: Σν ρεξζαίν block ησλ Ησαλλίλσλ 

Πεγή: http://www.greekhydrocarbons.gr/ 

 

Δηθόλα 2.34: Σν block ζην Γπηηθό Παηξατθό Κόιπν 

Πεγή: http://www.greekhydrocarbons.gr/ 
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Δηθόλα 2.35: Σν block ζην Καηάθνιν 

Πεγή: http://www.greekhydrocarbons.gr/ 

2. Σων χερσαίων blocks στη Δυτική Ελλάδα, Άρτα – Πρέβεζα (Εικόνα 

2.36), Αιτωλοακαρνανία (Εικόνα 2.37) και Β.Δ. Πελοπόννησο (Εικόνα 

2.38). 

 

Δηθόλα 2.36: Σν block ζηελ Άξηα – Πξέβεδα 

Πεγή: http://www.greekhydrocarbons.gr/ 
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Δηθόλα 2.37: Σν block ζηελ Αηησιναθαξλαλία 

Πεγή: http://www.greekhydrocarbons.gr/ 

 

Δηθόλα 2.38: Σν block ζηε Β.Γ. Πεινπόλλεζν 

Πεγή: http://www.greekhydrocarbons.gr/ 

3. Ο 2ος Διεθνής Γύρος παραχωρήσεων για 20 θαλάσσια blocks στο Ιόνιο 

και Ν. Κρήτη. Έτσι, το block 2 (Εικόνα 2.39) παραχωρήθηκε στην 
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κοινοπραξία Total, Edison και ΕΛ.ΠΕ. και το block 10 (Εικόνα 2.40) 

παραχωρήθηκε στα ΕΛ.ΠΕ..  

 

Δηθόλα 2.39: Σν block 2 

Πεγή: http://www.greekhydrocarbons.gr/ 

 

Δηθόλα 2.40: Σν block 10 

Πεγή: http://www.greekhydrocarbons.gr/ 

4. Η πρόσφατη υπουργική απόφαση για τη διεθνή διαγωνιστική 

διαδικασία για 2 blocks Δυτικά και Νότια της Κρήτης μετά από 

εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις εταιρείες ExxonMobil, Total και 

ΕΛ.ΠΕ..  
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5. Η πρόσφατη υπουργική απόφαση για τη διεθνή διαγωνιστική 

διαδικασία για 1 block στο Ιόνιο μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος 

από την εταιρεία Energean Oil & Gas.89,90  

ε ότι αφορά τον τομέα των κοιτασμάτων φυσικού αερίου και τις προοπτικές που 

δημιουργούνται, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Κρήτη, η οποία 

προστίθεται στην παγκόσμια ενεργειακή «σκακιέρα». Αν και υπάρχουν κατά 

καιρούς διάφορες εκτιμήσεις σχετικά με τις δυνητικές συγκεντρώσεις 

υδρογονανθράκων και ειδικότερα φυσικού αερίου σε περιοχές της ελληνικής 

επικράτειας με προεξέχουσα την υποθαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, είναι 

σαφές ότι τις τελικές απαντήσεις θα δώσουν μόνο οι ερευνητικές γεωτρήσεις. ήμερα, 

ο νέος διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη σε τμήμα της περιοχής αυτής, μετά από 

την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις εταιρείες ExxonMobil, Total και ΕΛ.ΠΕ., στην 

ουσία ανοίγει τη διαδικασία αυτή, ελπίζοντας ότι θα φέρει σημαντικά 

αποτελέσματα.  

Η Ελλάδα εισάγει σχεδόν το σύνολο του πετρελαίου για την κάλυψη των εγχώριων 

αναγκών της. Η παραγωγή πετρελαίου από το κοίτασμα του Πρίνου είναι πλέον 

πολύ μικρή, αγγίζοντας τα 5.000 βαρέλια ημερησίως (Εικόνα 2.41 και 2.42). Οι 

πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της έρευνας υδρογονανθράκων, όπως έχουν 

περιγράφει ανωτέρω, στοχεύουν στον εντοπισμό και αξιοποίηση των εγχώριων 

πόρων ώστε να υπάρξει μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα μία σταδιακή μείωση της 

εξάρτηση της χώρας από εισαγωγές αργού πετρελαίου. Από τις μέχρι σήμερα έρευνες 

τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα εκτιμάται ότι ο ελλαδικός χώρος διαθέτει 

ενεργά πετρελαϊκά συστήματα με σημαντικές προοπτικές όσον αφορά τα δυνητικά 

αποθέματα υδρογονανθράκων.  

                                                           
89

 http://www.ypeka.gr/Portals/0/energeia/ 
90

 http://www.greekhydrocarbons.gr/ 
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Δηθόλα 2.41: Σα θνηηάζκαηα ηνπ Πξίλνπ Βνξεηνδπηηθά ηεο Θάζνπ 

Πεγή: http://www.greekhydrocarbons.gr/ 
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Δηθόλα 2.42: Οη πιαηθόξκεο εμόξπμεο πεηξειαίνπ ζηνλ Πξίλν 

Πεγή: http://www.greekhydrocarbons.gr/ 

Βέβαια, η έρευνα και η εξόρυξη υδρογονανθράκων ιδίως στο Αιγαίο Πέλαγος δεν 

είναι εύκολη υπόθεση καθώς όλες οι διαδικασίες προσκρούουν στις διαρκείς 

αντιδράσεις της Σουρκίας η οποία θέτει συνεχώς θέματα κυριαρχίας στο Αιγαίο. 

Αμφισβητείται σφόδρα από την πλευρά της Σουρκίας το θέμα της ελληνικής Α.Ο.Ζ. 

όπως αυτή προκύπτει με βάση το διεθνές δίκαιο της Θάλασσας (Εικόνα 2.43), επειδή 

κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα την ένωση των Α.Ο.Ζ. της Ελλάδας και της 

Κύπρου και την απομόνωση της Σουρκίας κοντά στα παράλια της Ανατολίας καθώς 

και από τα κοιτάσματα των λεκανών της Ανατολικής Μεσογείου (Εικόνα 2.44).  
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Δηθόλα 2.43: Οη Α.Ο.Ε. ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ 

 

 

Δηθόλα 2.44: Ζ Α.Ο.Ε. ηεο Σνπξθίαο 

Πεγή: https://www.defence-point.gr/       
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την Ελλάδα η εταιρεία που ήταν αρχικά αρμόδια για τους αγωγούς και γενικά για 

την προμήθεια του φυσικού αερίου ήταν η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.. Ωστόσο, στις 30 Μαρτίου 

2007 ιδρύθηκε ο Διαχειριστής Εθνικού υστήματος Υυσικού Αερίου (Δ.Ε..Υ.Α.) 

Α.Ε. βάσει του Ν. 3428/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου 

(ΥΕΚ 313/27.12.2005), με τον οποίο εναρμονίσθηκε η ελληνική νομοθεσία με την 

Οδηγία 03/55. Ο νόμος αυτός προέβλεψε τη δημιουργία του Δ.Ε..Υ.Α. ως 

θυγατρικής εταιρίας της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.. Σο Διοικητικό υμβούλιο του Δ.Ε..Υ.Α. 

ορίζεται απ΄ ευθείας από την Κυβέρνηση για τα πρώτα 10 χρόνια από τη σύστασή 

του.91 

τον Δ.Ε..Υ.Α. μεταβιβάστηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., με απόσπαση, ο κλάδος του 

Εθνικού υστήματος Υυσικού Αερίου (Ε..Υ.Α.). Σο Εθνικό ύστημα Υυσικού 

Αερίου ορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 3428/05, και περιλαμβάνει το ύστημα 

Μεταφοράς Υυσικού Αερίου και το σταθμό LNG της Ρεβυθούσας. Με τη μεταβίβαση 

στον Δ.Ε..Υ.Α. του κλάδου αυτού, ο Δ.Ε..Υ.Α. απέκτησε πλήρες και αποκλειστικό 

δικαίωμα στη λειτουργία, τη διαχείριση, την εκμετάλλευση και την ανάπτυξη του 

Ε..Υ.Α.. Ο Δ.Ε..Υ.Α. είναι και ο ιδιοκτήτης του Ε..Υ.Α.. Με το Προεδρικό 

Διάταγμα 33 που δημοσιεύτηκε στο ΥΕΚ Α 31/20.02.2007 εγκρίθηκε το καταστατικό 

του Δ.Ε..Υ.Α.. Επίσης, με το Προεδρικό Διάταγμα 34 που δημοσιεύτηκε στο ΥΕΚ Α 

31/20.02.2007 εγκρίθηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία για τη μεταφορά και ένταξη 

προσωπικού από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. στον Δ.Ε..Υ.Α..91 

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ο Δ.Ε..Υ.Α. ανέλαβε πλήρως τον έλεγχο του 

Ε..Υ.Α.. κοπός της εταιρείας είναι η λειτουργία, η συντήρηση, η διαχείριση, η 

εκμετάλλευση και η ανάπτυξη του Εθνικού υστήματος Υυσικού Αερίου, όπως αυτό 

ορίζεται στο Άρθρο 6 του ν. 3428/2005, και των διασυνδέσεών του, προκειμένου το 

Ε..Υ.Α. να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο και να 

εξυπηρετούνται οι ανάγκες των καταναλωτών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 31 

του ν. 3428/2005, σε φυσικό αέριο κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και 

οικονομικά αποδοτικό. ημαντικός σταθμός στη λειτουργία του Ε..Υ.Α. ήταν η 

έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης Ε..Υ.Α. την 1η Απριλίου 2010. Η διαχείριση του 

Ε..Υ.Α. διέπεται από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.91  

Σο Εθνικό ύστημα Μεταφοράς Υυσικού Αερίου μεταφέρει φυσικό αέριο από τα 

ελληνοβουλγαρικά και τα ελληνοτουρκικά σύνορα σε καταναλωτές 

εγκατεστημένους στην ηπειρωτική Ελλάδα και αποτελείται από: 

 Σον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αερίου και τους κλάδους αυτού 

 Σους Μετρητικούς ταθμούς υνόρων ιδηροκάστρου ερρών και Κήπων 

Έβρου 

 Σο ταθμό υμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης 

 Σους Μετρητικούς και Ρυθμιστικούς σταθμούς φυσικού αερίου 
                                                           
91

 http://www.desfa.gr/wp-content/uploads/ 



90 

 Σα Κέντρα Ελέγχου και Κατανομής Υορτίου 

 Σα Κέντρα Λειτουργίας και υντήρησης του Μετρητικού ταθμού υνόρων 

ιδηροκάστρου, Ανατολικής Ελλάδος, Βορείου Ελλάδος, Κεντρικής Ελλάδος 

και Νοτίου Ελλάδος 

 Σο σύστημα Σηλελέγχου και Σηλεπικοινωνιών92 

Ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς, συνολικού μήκους 512 χιλιομέτρων και πίεσης 

σχεδιασμού 70 barg, εκτείνεται από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (Προμαχώνας) 

έως την Αττική. Από τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς ξεκινούν κλάδοι μεταφοράς 

φυσικού αερίου μήκους 947 χιλιομέτρων, με σκοπό την τροφοδοσία με φυσικό αέριο 

των περιοχών της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλονίκης, του 

Πλατέως, του Βόλου, των Σρικάλων, των Οινοφύτων, των Αντικύρων, του 

Αλιβερίου, της Κορίνθου, της Μεγαλόπολης, της Θίσβης και της Αττικής. Κατά 

μήκος του κεντρικού αγωγού και των κλάδων είναι εγκατεστημένοι: 

 ταθμοί βαλβιδοστασίων για την τμηματική απομόνωση του Εθνικού 

υστήματος Μεταφοράς Υυσικού Αερίου σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης ή 

προγραμματισμένης συντήρησης 

 ταθμοί ξεστροπαγίδων για την αποστολή και παραλαβή συσκευών 

καθαρισμού (ξέστρων) ή συσκευών εσωτερικής επιθεώρησης του αγωγού 

 ύστημα καθοδικής προστασίας του αγωγού από φαινόμενα διάβρωσης  

 Καλώδιο οπτικών ινών για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος 

ελέγχου λειτουργίας, επικοινωνιών και τηλεχειρισμού92 

Ο Σερματικός ταθμός Τγροποιημένου Υυσικού Αερίου (LNG) Ρεβυθούσας 

αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εθνικές υποδομές της χώρας μας. 

υγκαταλέγεται στους δεκατρείς αντίστοιχους σταθμούς LNG, που λειτουργούν 

σήμερα σε όλο το χώρο της Μεσογείου και της Ευρώπης. Ο ταθμός είναι 

εγκατεστημένος στη νήσο Ρεβυθούσα, 500 μέτρα περίπου από την ακτή της Αγίας 

Σριάδας, στον κόλπο Πάχης Μεγάρων, 45 χιλιόμετρα δυτικά της Αθήνας.93  

Ο ταθμός LNG σχεδιάστηκε και λειτουργεί, σύμφωνα με τις αυστηρότερες 

προδιαγραφές ασφαλείας τόσο για τους εργαζομένους στο νησί όσο και για τους 

κατοίκους των γύρω περιοχών. Η τεχνολογία επεξεργασίας του υγροποιημένου 

φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται είναι φιλική προς το περιβάλλον και τηρείται 

αυστηρά η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η διατήρηση των υψηλών 

προδιαγραφών ασφαλείας και σεβασμού προς το περιβάλλον ελέγχονται και 

πιστοποιούνται διαρκώς από ανεξάρτητους φορείς, καθώς ο ταθμός είναι 

πιστοποιημένος κατά τα πρότυπα OHSAS 18001 και ISO 14001. τα δέκα χρόνια 

λειτουργίας του έχουν παραληφθεί πάνω από 300 φορτία LNG, που φθάνουν στη 

χώρα μας με δεξαμενόπλοια και αποθηκεύονται προσωρινά στις δύο δεξαμενές 

συνολικής χωρητικότητας 130.000 κυβικών μέτρων LNG και στη συνέχεια, στις 
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 http://www.desfa.gr/wp-content/uploads/ 
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 http://www.desfa.gr/wp-content/uploads/ 
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ειδικές εγκαταστάσεις αεριοποίησης του ταθμού, το LNG μετατρέπεται ξανά σε 

αέριο και τροφοδοτεί το Εθνικό ύστημα Μεταφοράς Υυσικού Αερίου.93 

Ο Σερματικός ταθμός LNG του Δ.Ε..Υ.Α. αποτελεί ένα σπουδαίο ενεργειακό 

κεφάλαιο για την Ελλάδα, αφού παρέχει ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας, 

λειτουργική ευελιξία στο σύστημα μεταφοράς και αυξημένη δυνατότητα κάλυψης 

αιχμιακών απαιτήσεων της αγοράς φυσικού αερίου.  

 



92 

 

Δηθόλα 2.45: Σν Γίθηπν Μεηαθνξάο Φπζηθνύ Αεξίνπ 
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Δηθόλα 2.46: Σν Δζληθό ύζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνύ Αεξίνπ 
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Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB) 

Σο έργο του Ελληνοβουλγαρικού Διασυνδετήριου Αγωγού (Εικόνα 2.47) αποτελείται 

από έναν αγωγό μήκους περίπου 182 χιλιομέτρων, εκ των οποίων 31 χιλιόμετρα 

βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας, καθώς και τις αναγκαίες 

υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (Μετρητικοί ταθμοί, βανοστάσια, Κέντρο 

Λειτουργίας). Με σημείο εκκίνησης την Κομοτηνή, ο αγωγός θα καταλήγει στη Stara 

Zagora αντίστοιχα, συνδέοντας τα δίκτυα Υυσικού Αερίου Ελλάδος και Βουλγαρίας, 

ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα της αντίστροφης ροής (reverse flow). Προβλέπεται η 

μεταφορά ποσοτήτων φυσικού αερίου της τάξης των 106 δισεκατομμυρίων κυβικών 

ποδιών ετησίως, με δυνατότητα αύξησής τους στα 177 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια 

ετησίως με την κατασκευή ταθμού υμπίεσης.94 

Ση μελέτη, την κατασκευή και τη λειτουργία του Έργου έχει αναλάβει η Εταιρεία 

ICGB AD, που έχει την έδρα της στη Βουλγαρία και ιδρύθηκε στις 5 Ιανουαρίου 

2011. Οι Μέτοχοι της ICGB AD είναι η βουλγαρική κρατική εταιρεία Bulgarian 

Energy Holding (BEH) (50%) και η ελληνική Εταιρεία ΤΑΥΑ ΠΟΕΙΔΩΝ (50%), 

στην οποία συμμετέχουν ισομερώς η ΔΕΠΑ και η ιταλική EDISON. ημειώνεται ότι, 

τόσο η Ελλάδα, όσο και η Βουλγαρία, υποστηρίζουν ενεργά το Έργο 

χαρακτηρίζοντάς το ως έργο εθνικής σημασίας, και δημοσίου συμφέροντος (Ελλάδα: 

Νόμος 4001/2011, Άρθρο 176, Βουλγαρία: Απόφαση Τπουργικού υμβουλίου No 

452 της 07.06.2012).94 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέταξε το Έργο στα Έργα Ευρωπαϊκού 

Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest - PCIs) της ισχύουσας λίστας βάσει του 

Ευρωπαϊκού Κανονισμού 347/2013. Επίσης, το Έργο περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο των έργων προτεραιότητας της πρωτοβουλίας για την Ενεργειακή 

Διασύνδεση των χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Central and 

South Eastern Europe Gas Connectivity - CESEC). Έχει ήδη εγκριθεί η 

συγχρηματοδότησή του με 45 εκατομμύρια ευρώ από την Ε.Ε. στα πλαίσια του 

προγράμματος του Ευρωπαϊκού χεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης στον τομέα της 

ενέργειας (EEPR), ενώ παράλληλα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας του έργου, εξετάζονται συμπληρωματικές μορφές 

χρηματοδότησης μέσω των Διαρθρωτικών Σαμείων. Η Σελική Επενδυτική Απόφαση 

ελήφθη στις 10 Δεκεμβρίου 2015 και με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η 

κατασκευή του έργου προγραμματίζεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2018, 

ενώ η έναρξη λειτουργίας του προσδιορίζεται για πρώτο τρίμηνο του 2020.94  
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Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας - Ιταλίας (IGI) 

Ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας - Ιταλίας (IGI) (Εικόνα 2.47) αποτελείται από δύο 

τμήματα, το χερσαίο τμήμα (Κομοτηνή - Θεσπρωτικές ακτές), μήκους περίπου 600 

χιλιομέτρων το οποίο αναπτύσσεται από το Δ.Ε..Υ.Α. και το υποθαλάσσιο τμήμα 

του έργου, με την ονομασία «Αγωγός ΠΟΕΙΔΩΝ» και μήκος περίπου 200 

χιλιομέτρων (Θεσπρωτικές ακτές - Οτράντο Ιταλίας), το οποίο αναπτύσσεται από την 

ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «Τποθαλάσσιος Αγωγός Υυσικού Αερίου 

Ελλάδος - Ιταλίας ΠΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.». την εν λόγω εταιρεία συμμετέχουν ισοµερώς 

η ΔΕΠΑ και η Ιταλική EDISON.95 

Ο αγωγός έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να μεταφέρει 424 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια 

φυσικού αερίου ετησίως με δυνατότητα αναβάθμισης μέχρι και σε 707 

δισεκατομμύρια κυβικά πόδια ετησίως, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στα ελληνικά 

σύνορα και θα προέρχεται από πηγές της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης 

Ανατολής και της Κασπίας με κατεύθυνση προς την Ιταλία.95 

Η Ε.Ε. αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία του αγωγού IGI, συμπεριλαμβάνοντάς 

τον στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest - PCIs) της 

ισχύουσας λίστας βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 347/2013. Επιπλέον, το Έργο 

είχε περιληφθεί στα έργα του Νοτίου Διαδρόμου, που συγχρηματοδοτήθηκαν από 

πόρους των προγραμμάτων «Διευρωπαϊκά Δίκτυα στον τομέα της ενέργειας» (ΣΕΝ - 

Ε) και το «Ευρωπαϊκό χέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης στον τομέα της ενέργειας» 

(EEPR). Ο Τποθαλάσσιος Αγωγός Υυσικού Αερίου Ελλάδας  Ιταλίας ΠΟΕΙΔΩΝ 

έχει λάβει το σύνολο των υποχρεωτικών αδειών για την κατασκευή και λειτουργία 

του. Κατά την παρούσα φάση, προβλέπεται η ολοκλήρωση όλων των 

προαπαιτούμενων ενεργειών, ώστε εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες, για τη 

λειτουργία του, ποσότητες φυσικού αερίου, το Έργο να είναι έτοιμο για τη λήψη της 

Σελικής Επενδυτικής Απόφασης (Final Investment Decision - FID). Με βάση το 

ισχύον χρονοδιάγραμμα, ο αγωγός «ΠΟΕΙΔΩΝ» θα τεθεί σε λειτουργία στο τέλος 

του 2022.95 
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Δηθόλα 2.47: Οη αγσγνί πνπ πεξλνύλ από ηελ Διιάδα 

Πεγή: http://www.depa.gr/index3.php/content/article/002005007/539.html 

 

 

 

 

  



97 

Διαδριατικός Αγωγός (Trans Adriatic Pipeline - TAP) 

Ο Διαδριατικός Αγωγός (Trans Adriatic Pipeline - TAP) είναι ένα έργο κατασκευής 

αγωγού φυσικού αερίου ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την περιοχή της 

Κασπίας στην Ευρώπη. Ο TAP θα διασυνδεθεί με τον αγωγό φυσικού αερίου 

Ανατολίας (TANAP) στα ελληνοτουρκικά σύνορα και θα διέρχεται από τη Βόρεια 

Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική Θάλασσα προτού καταλήξει στις ακτές της 

Νότιας Ιταλίας όπου θα συνδεθεί στο ιταλικό δίκτυο φυσικού αερίου. Σο έργο 

βρίσκεται επί του παρόντος στη φάση της κατασκευής του αγωγού, η οποία ξεκίνησε 

εντός του 2016. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του, ο TAP θα παρέχει μία άμεση 

και οικονομικά αποδοτική οδό μεταφοράς φυσικού αερίου που θα ανοίξει τον 

ζωτικής σημασίας Νότιο Διάδρομο Υυσικού Αερίου ο οποίος θα έχει μήκος 4.000 

χιλιομέτρων και θα εκτείνεται από την Κασπία Θάλασσα μέχρι την Ευρώπη.96 

Ο TAP θα ξεκινήσει από τους Κήπους στα σύνορα της Ελλάδας με την Σουρκία όπου 

θα διασυνδεθεί με τον αγωγό φυσικού αερίου Ανατολίας (TANAP). Από εκεί το 

χερσαίο τμήμα του TAP θα διασχίσει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και κατευθυνόμενο από 

τα ανατολικά προς τα δυτικά μέσω της Αλβανίας θα καταλήξει στις ακτές της 

Αδριατικής. Σο υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού θα ξεκινήσει κοντά στην αλβανική 

πόλη Fier και θα διασχίσει την Αδριατική για να συνδεθεί στο ιταλικό δίκτυο 

μεταφοράς φυσικού αερίου στη Νότια Ιταλία (Εικόνα 2.48).96 

Η διαδρομή του TAP θα έχει μήκος 878 χιλιομέτρων (Ελλάδα 550 χιλιόμετρα, 

Αλβανία 215 χιλιόμετρα, Αδριατική Θάλασσα 105 χιλιόμετρα, Ιταλία 8 χιλιόμετρα). 

Σο μεγαλύτερο υψόμετρο από το οποίο θα περάσει ο TAP θα είναι τα 1.800 μέτρα 

στα αλβανικά όρη, ενώ το βαθύτερο σημείο που θα υποδεχθεί το υποθαλάσσιο τμήμα 

θα είναι τα 820 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.96 

Έχοντας υπόψη τους το ενδεχόμενο κάλυψης αυξημένων αναγκών στο μέλλον, οι 

κατασκευαστές του TAP σχεδίασαν τον αγωγό με ευελιξία ώστε να είναι σε θέση να 

μεταφέρει μελλοντικά μεγαλύτερο όγκο φυσικού αερίου. Η αρχική μεταφορική 

ικανότητα του TAP, η οποία ανέρχεται σε 354 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια 

φυσικού αερίου τον χρόνο, επαρκεί για την κάλυψη της ενέργειας που 

καταναλώνουν περίπου επτά εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη. το μέλλον, η 

μεταφορική ικανότητα του αγωγού θα μπορεί να επεκταθεί σε περισσότερα από 707 

δισεκατομμύρια κυβικά πόδια με την προσθήκη δύο ακόμη σταθμών συμπίεσης, 

επιτρέποντας έτσι τη μεταφορά επιπρόσθετων ποσοτήτων ενέργειας από την 

ευρύτερη περιοχή της Κασπίας.96 
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Ο αγωγός θα διαθέτει ακόμη δυνατότητα «φυσικής αντιστροφής ροής», θα μπορεί, 

δηλαδή, να διοχετεύει φυσικό αέριο από την Ιταλία προς τη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη σε περίπτωση διακοπής της ροής ή σε περίπτωση που απαιτείται μεγαλύτερη 

μεταφορική ικανότητα για τον εφοδιασμό της περιοχής με πρόσθετες ποσότητες 

φυσικού αερίου.97 

 

Δηθόλα 2.48: Ζ δηαδξνκή ηνπ αγσγνύ TAP 

Πεγή: https://www.tap-ag.gr/Ο-Αγσγόο/Υάξηεο-δηαδξνκήο 

Κατά μήκος της διαδρομής του, ο TAP μπορεί να διευκολύνει συνδέσεις με 

διάφορους υφιστάμενους ή προτεινόμενους αγωγούς, διασφαλίζοντας ότι ο Νότιος 

Διάδρομος Υυσικού Αερίου θα προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερες 

διαφορετικές ενεργειακές αγορές. Θα καθιστά έτσι δυνατή τη μεταφορά φυσικού 

αερίου από την Κασπία σε πολλούς προορισμούς της Νοτιοανατολικής, Κεντρικής 

και Δυτικής Ευρώπης.97 
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Κεφάλαιο 3°. Ο Αγωγόσ Eastern Mediterranean Pipeline 

(EastMed) 

3.1 Γενικά τοιχεία του Αγωγού Eastern Mediterranean Pipeline 

(EastMed) 

Ση διετία 2011 – 2012, η εταιρεία Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. διερεύνησε τη δυνατότητα 

κατασκευής του διασυνδετήριου αγωγού Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed), 

με αρχικό σχεδιασμό τη μεταφορά 283 δισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών ετησίως, 

ισραηλινό, κυπριακό και αιγυπτιακό φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα της 

Λεβαντίνης. Η αφετηρία του θα είναι υποθαλάσσια από τα κοιτάσματα προς το 

Βασιλικό της Κύπρου, στη συνέχεια θα συνεχίζει την όδευσή του προς τις ακτές της 

Κρήτης και ακολούθως μέσω της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδος προς την 

Ιταλία, μέσω του αγωγού IGI –Poseidon.98  

Με βάση τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί, έχει επιβεβαιωθεί ότι το έργο είναι εφικτό 

τεχνικά και περιλαμβάνεται στη λίστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα έργα 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest), βάσει του Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού 347/2013. Επίσης, ο αγωγός EastMed είναι και οικονομικά βιώσιμος 

καθώς το κόστος μεταφοράς είναι συγκρίσιμο σε σχέση με τις εναλλακτικές επιλογές 

διοχέτευσης του φυσικού αερίου προς τις αγορές της Δύσης. Σο συμπέρασμα αυτό 

προκύπτει από τις μελέτες των οίκων IHS, Intec SEA και C&M Engineering οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της IGI Poseidon (θυγατρικής εταιρίας της 

ΔΕΠΑ και της ιταλικής Edison η οποία προωθεί το έργο).99  

Από τα τέλη του Ιουλίου του 2014, η περαιτέρω ανάπτυξη του έργου πέρασε στη 

δικαιοδοσία της εταιρείας «ΤΑΥΑ-ΠΟΕΙΔΩΝ», στην οποία συμμετέχουν ισομερώς 

η ΔΕΠΑ και η Edison. Η ΤΑΥΑ-ΠΟΕΙΔΩΝ ανέθεσε στις 11 Μαΐου 2015 τη 

σύμβαση εκπόνησης όλων των προ της Μελέτης Εφαρμογής (Front End Engineering 

Design - FEED) τεχνικών μελετών στην Κοινοπραξία INTECSEA – C&M 

Engineering. Σο κόστος των εν λόγω μελετών, συνολικού προϋπολογισμού 4 

εκατομμυρίων ευρώ, συγχρηματοδοτούνται κατά 50% από τους πόρους του 

προγράμματος «υνδέοντας την Ευρώπη» (CEF). Επισημαίνεται ότι η εκπόνηση των 

εν λόγω μελετών χαίρει της στήριξης των Κυβερνήσεων της Ελλάδας, της Ιταλίας και 

της Κύπρου. ημειώνεται ότι με τη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη, η δυναμικότητα του 

αγωγού ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, μεταφέροντας ποσότητες πέραν των 283 

δισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών ετησίως του αρχικού σχεδιασμού του, 
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βελτιώνοντας την οικονομική δυναμική του έργου. ήμερα ο αγωγός σχεδιάζεται με 

ικανότητα μεταφοράς 354 δισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών ανά έτος.100 

Από τη μελέτη «Competitive Assessment of Supply Options for Eastern 

Mediterranean Gas» προκύπτει ότι τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου 

μπορούν να βελτιώσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και να αναδείξουν 

την Ελλάδα σε ενεργειακή γέφυρα για νέες πηγές τροφοδοσίας καθώς κι ότι το 

σχέδιο για τον EastMed θα περιορίσει την υπερβολική εξάρτηση της Ευρώπης από τη 

Ρωσία. Επίσης, από τη μελέτη αυτή προκύπτει ότι το κόστος για τη μεταφορά του 

φυσικού αερίου μέσω του αγωγού EastMed κυμαίνεται από 2,81 έως 3,5 δολάρια ανά 

εκατομμύριο Btu. Αντίστοιχα το κόστος για τις εναλλακτικές επιλογές που 

εξετάστηκαν είναι 0,97 δολάρια για την μεταφορά του αερίου με αγωγό μέσω 

Σουρκίας και από 3,65 έως 4,5 δολάρια    για την διοχέτευσή του σε υγροποιημένη 

μορφή μέσω Αιγύπτου. τα συμπεράσματα τονίζεται ακόμη ότι οι λύσεις της 

Αιγύπτου και της Σουρκίας εμπεριέχουν πολιτικό ρίσκο και ότι η δεύτερη επιλογή 

προϋποθέτει πιθανότατα την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος ενώ σε 

αντιδιαστολή ο αγωγός EastMed είναι η μόνη επιλογή που δεν εξαρτάται από τρίτες, 

μη κοινοτικές, χώρες.100 

Σο βασικό ρίσκο που συνδέεται με τον EastMed είναι κατά την ίδια μελέτη το 

τεχνικό. ε ό,τι αφορά τα τεχνοοικονομικά χαρακτηριστικά του έργου, η αντίστοιχη 

μελέτη (EastMed Feasibility Study) προσδιορίζει την χάραξη του αγωγού από το 

Οικόπεδο 12 στην κυπριακή Α.Ο.Ζ. μέχρι τις ακτές της Ιταλίας με ενδιάμεσους 

σταθμούς στην Κύπρο, στην περιοχή του Βασιλικού, στην Κρήτη, στον 

Αθερινόλακκο δίπλα στην υφιστάμενη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της Δ.Ε.Η., στη 

Νοτιοανατολική Πελοπόννησο στον Άγιο Υωκά απ’ όπου θα ξεκινά το χερσαίο 

τμήμα του αγωγού το οποίο θα καταλήγει στη Θεσπρωτία με ενδιάμεσους σταθμούς 

την περιοχή Λακκόπετρα στην Αχαΐα και Γαλατάς στην Αιτωλοακαρνανία.100  

Σο συνολικό μήκος του αγωγού από την Κύπρο έως τις ακτές της Δυτικής Ελλάδας 

είναι 1635 χιλιόμετρα ενώ το μέγιστο βάθος από το οποίο θα διέρχεται ο αγωγός 

είναι 3000 μέτρα, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης (Εικόνα 3.1). Ως προς 

την μεταφορική ικανότητα, εξετάζονται διαφορετικά σενάρια από 353,15 έως 565,04 

δισεκατομμύρια κυβικά πόδια ετησίως, και η βασική παράμετρος διαφοροποίησης, 

όπως επισημαίνεται στη μελέτη, συνδέεται με την πιθανή ανακάλυψη κοιτασμάτων 

στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης τα οποία θα διοχετευθούν μέσω του ίδιου 

αγωγού προς την Ευρώπη. Σο ύψος της επένδυσης, εκτιμάται από 5,22 έως 5,94 

δισεκατομμύρια ευρώ ανάλογα με την μεταφορική ικανότητα που θα επιλεγεί.100 
 

                                                           
100

http://mignatiou.com/2017/02/efiktos-ke-ikonomika-viosimos-o-agogos-fisikou-aeriou-east-med-meso-

elladas/ 



101 

 

Δηθόλα 3.1: Ο αγσγόο EastMed θαη νη πηζαλνί θόκβνη ηνπ 

Πεγή: http://www.newsit.com.cy/files/Image/2017/05/10/resized/croped/eastmed_607_363_577_324.jpg 
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3.2 Οι Πιθανέσ Διαδρομέσ του Αγωγού EastMed 

Καθώς εξετάζεται ο ρόλος της Ανατολικής Μεσογείου ως δυνητικού ευρωπαϊκού 

προμηθευτή φυσικού αερίου, πρέπει να επισημανθούν οι υπάρχουσες πηγές οι 

οποίες ανταγωνίζονται για την πώληση φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Αυτές οι 

πηγές είναι: 

 Η Ρωσία, μέσω του υφιστάμενου δικτύου της.  

 Σο Αζερμπαϊτζάν, μέσω του αγωγού Trans – Anadolou της Σουρκίας και του 

νοτίου διαδρόμου. 

 Οι προμήθειες LNG από πηγές, όπως η Αλγερία, η Αίγυπτος, η Νιγηρία και 

το Κατάρ. 

 Η Αλγερία, μέσω των αγωγών MEDGAS και GALSI στη νότια Ιταλία.101 

Ωστόσο, κάθε μία από τις παραπάνω επιλογές αντιμετωπίζει μία σειρά προκλήσεων: 

 Ο αγωγός South Stream προσφέρει αέριο με σχετικά υψηλό κόστος βάσει 

συμβολαίων με δείκτη πετρελαίου.  

 Η παροχή αζέρικου φυσικού αερίου βασίζεται στην περαιτέρω ανάπτυξη του 

νοτίου διαδρόμου, η οποία βασίζεται πλήρως στο σύστημα διαμετακόμισης 

της Σουρκίας και χαρακτηρίζεται από ιστορικό χαμένων προθεσμιών. 

Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ως προς την επιλογή της ενδεχόμενης 

διαδρομής του αγωγού TAP έναντι του αγωγού West Nabucco. 

 Οι εισαγωγές LNG περιορίζονται από την ικανότητα λήψης των τερματικών 

σταθμών, ενώ οι υψηλές τιμές χαμηλώνουν την ικανότητα εξασφάλισης LNG. 

 Η Αλγερία μπορεί να προμηθεύει αγωγούς φυσικού αερίου μόνο στη Νότια 

Ιταλία και, ως εκ τούτου, είναι η πιο σχετική με τις αγορές της Δυτικής 

Ευρώπης. Ωστόσο, το αέριο της Αλγερίας μπορεί να αποδειχθεί ως 

πλεονέκτημα μόλις κατασκευαστεί ο αγωγός IGI – Poseidon, του οποίου η 

δυνατότητα αντίστροφης ροής θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 

άντληση και την προώθηση φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.101  

Η κατανόηση των παραπάνω εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού, η αναμενόμενη 

συνεισφορά τους στις ανάγκες των ευρωπαϊκών αγορών και ο τρόπος 

αλληλεπίδρασής τους είναι υψίστης σημασίας για την αξιολόγηση του ρόλου και 

των προοπτικών του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. τη διαδικασία 

αυτή, οι κύριοι περιφερειακοί παράγοντες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι: 

 Να μοιράζονται τεχνικές πληροφορίες με τους υπάρχοντες προμηθευτές 

σχετικά με τους αγωγούς IGI Poseidon και IGB. 

 Για ανάπτυξη λεπτομερών προβλέψεων για τις αγορές – στόχους απαντώντας 

σε ερωτήματα όπως, ποιοι είναι οι αγοραστές, από πού προέρχεται η ζήτηση 

και ποιοι είναι οι σχετικοί κίνδυνοι. 
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 Για ανάπτυξη μίας εις βάθος κατανόησης των ανταγωνιστικών πηγών 

εφοδιασμού, δηλαδή πόσο σύντομα θα είναι διαθέσιμες και ποιες προκλήσεις 

αντιμετωπίζουν. 

 Για αξιολόγηση της ελκυστικότητας των διαφορετικών επιλογών δημιουργίας 

εσόδων. Για προσέγγιση αγοραστών για διερευνητικές συζητήσεις για 

συμφωνίες πώλησης φυσικού αερίου.102 

Σο σχέδιο που αναπτύχθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. για ένα νέο διάδρομο φυσικού αερίου 

στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση έναν υποθαλάσσιο αγωγό, τον EastMed (Εικόνα 

3.2). Παρά το γεγονός ότι αρκετά σενάρια έχουν εξεταστεί από τη Δ.ΕΠ.Α. για τη 

μεταφορά του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη, το σενάριο 

των αγωγών φαίνεται πιο προηγμένο όσον αφορά το σχεδιασμό και τη 

χρηματοοικονομική ανάλυση. Σο σχέδιο του αγωγού EastMed που εξετάζει η 

Δ.ΕΠ.Α. περιλαμβάνει έναν αγωγό ο οποίος θα ξεκινά από τα υπεράκτια 

κοιτάσματα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κύπρου και του Ισραήλ, έναν αγωγό 

που θα συνδέει την Κύπρο με την Κρήτη, έναν αγωγό από την Κρήτη στην 

Πελοπόννησο και μέσω του Αιγαίου ή μέσω της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τη 

Βόρεια Ελλάδα όπου ο αγωγός θα συνδεθεί με τον αγωγό IGB (Εικόνα 3.3).102 

 

Δηθόλα 3.2: Ο λένο δηάδξνκνο θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην κε βάζε ηνλ αγσγό EastMed 

Πεγή: THE ROLE OF GREECE AS A SUPPLY ROUTE TO EUROPE IN VIEW OF THE LATEST 

GAS DISCOVERIES IN THE EAST MEDITERRANEAN, By Costis Stambolis & Nicholas Sofianos, 

IENE Research Note No. 3, December 2012, Athens, Greece 
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Δηθόλα 3.3: Οη δύν πηζαλέο δηαδξνκέο ηνπ αγσγνύ EastMed 

Πεγή: THE ROLE OF GREECE AS A SUPPLY ROUTE TO EUROPE IN VIEW OF THE LATEST 

GAS DISCOVERIES IN THE EAST MEDITERRANEAN, By Costis Stambolis & Nicholas Sofianos, 

IENE Research Note No. 3, December 2012, Athens, Greece 

ύμφωνα με την αρχική μελέτη της Δ.ΕΠ.Α., ο αγωγός EastMed θα μπορεί να 

μεταφέρει περίπου 283 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια και θα έχει συνολικό μήκος 

περίπου 1150 χιλιομέτρων. Η προτεινόμενη διαδρομή του αγωγού παρουσιάζεται 

στην Εικόνα 3.4 και στην Εικόνα 3.5. Μία μελέτη σκοπιμότητας για τον 

προτεινόμενο αγωγό διεξήχθη εξ ονόματος της Δ.ΕΠ.Α. από την εταιρεία 

συμβούλων μηχανικών JP Kenny. Ο αρχικός σχεδιασμός του αγωγού προβλέπει ένα 

πρώτο σκέλος μήκους 150 χιλιομέτρων που θα συνδέει τα κυπριακά και τα 

ισραηλινά υποθαλάσσια κοιτάσματα φυσικού αερίου, ένα δεύτερο σκέλος μήκους 

633 χιλιομέτρων από την Κύπρο προς την Κρήτη και ένα τρίτο σκέλος μήκους 405 

χιλιομέτρων από την Κρήτη στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τπάρχουν δύο επιπλέον 

επιλογές για το τρίτο σκέλος. Η πρώτη προβλέπει ότι ο αγωγός από την Κρήτη θα 

καταλήξει στη Νότια Πελοπόννησο από όπου θα συνδεθεί με ένα χερσαίο αγωγό 

μήκους 460 χιλιομέτρων ο οποίος θα συνδεθεί με το σημείο εκκίνησης του αγωγού 

IGI – Poseidon στη Θεσπρωτία. Η δεύτερη, η οποία είναι λιγότερο ανεπτυγμένη από 

άποψη σχεδιασμού, προβλέπει ότι θα περάσει από το Αιγαίο, συνδέοντας το 

ανατολικό τμήμα της Κρήτης με την Κομοτηνή, από όπου θα ξεκινήσει ο αγωγός 

IGB, δηλαδή μία συνολική απόσταση περίπου 700 χιλιομέτρων.103  
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Κρίνοντας από τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την προτεινόμενη διαδρομή του 

αγωγού, καμία από τις προκλήσεις της κατασκευής του δεν φαίνεται να είναι 

ανυπέρβλητη, με βάση την εμπειρία από παρόμοια έργα, όπως οι αγωγοί Galsi και 

Medgaz καθώς και οι αγωγοί Perdido και Blue Stream οι οποίοι έχουν ποντιστεί σε 

πολύ βαθιά νερά και πιο συγκεκριμένα στα 2.530 μέτρα και στα 2.150 μέτρα 

αντίστοιχα. την ουσία ο αγωγός είναι τεχνικά εφικτός. Η πιο δύσκολη 

κατασκευαστική πτυχή του έργου, η οποία σχετίζεται με την προσέγγιση της Κρήτης, 

εξετάστηκε λεπτομερέστερα με τρόπο που θα ελαχιστοποιήσει τα τεχνικά εμπόδια 

(Εικόνα 3.5).104 

 

Δηθόλα 3.4: Ζ πξνηεηλόκελε δηαδξνκή ηνπ αγσγνύ EastMed 

Πεγή: THE ROLE OF GREECE AS A SUPPLY ROUTE TO EUROPE IN VIEW OF THE LATEST 

GAS DISCOVERIES IN THE EAST MEDITERRANEAN, By Costis Stambolis & Nicholas Sofianos, 

IENE Research Note No. 3, December 2012, Athens, Greece 
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Δηθόλα 3.5: Ζ πξνηεηλόκελε δηαδξνκή ηνπ αγσγνύ EastMed 

 Πεγή: THE ROLE OF GREECE AS A SUPPLY ROUTE TO EUROPE IN VIEW OF THE LATEST 

GAS DISCOVERIES IN THE EAST MEDITERRANEAN, By Costis Stambolis & Nicholas Sofianos, 

IENE Research Note No. 3, December 2012, Athens, Greece 

Ο αγωγός EastMed θα παράσχει περίπου 283 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού 

αερίου και πρόκειται να ακολουθήσει τρεις κατευθύνσεις, η πρώτη θα είναι προς την 

Ιταλία, μέσω του σχεδιαζόμενου αγωγού IGI, η δεύτερη θα είναι κατά μήκος της 

Ελλάδας, της οποίας η αναμενόμενη ζήτηση μέχρι το 2020 είναι πιθανό να φθάσει τα 

283 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια από 159 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια που είναι 

σήμερα και η τρίτη θα είναι προς τα Ανατολικά Βαλκάνια μέσω του αγωγού IGB η 

κατασκευή του οποίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ο αγωγός IGB αναμένεται να 

παράσχει τις απαραίτητες προμήθειες φυσικού αερίου στη Βουλγαρία και μέσω 

αυτής στην Π.Γ.Δ.Μ. και στη Ρουμανία.105 

Ο αγωγός EastMed αναμένεται να λειτουργήσει παράλληλα με το σύστημα ITGI που 

περιλαμβάνει τους αγωγούς IGI και IGB και ως εκ τούτου αποτελεί έναν ισχυρό 

συνδυασμό που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρης της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. Ο αγωγός IGI θεωρείται ως ένα από τα πιο τεχνικά ώριμα έργα της 

περιοχής, ενώ η κατασκευή του αγωγού IGB θα παράσχει μέχρι και 177 

δισεκατομμύρια κυβικά πόδια LNG ή κανονικού φυσικού αερίου στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η επέκταση του υφιστάμενου τερματικού σταθμού LNG 

στη Ρεβυθούσα, σε συνδυασμό με το νέο τερματικό σταθμό FSRU στην 

Αλεξανδρούπολη και τον τερματικό σταθμό FSGE στην Καβάλα, αναμένεται να 

τροφοδοτήσουν τον αγωγό IGB. Ως εκ τούτου, ο προτεινόμενος αγωγός EastMed θα 
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δημιουργήσει ισχυρές συνέργειες με το σύστημα ITGI και θα συνδέσει την 

Ανατολική Μεσόγειο με το ευρωπαϊκό δίκτυο (Εικόνα 3.6). ε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης, η αντίστροφη ροή θα επέτρεπε στο φυσικό αέριο από τη Ρωσία, την Ιταλία 

ή ακόμη και τη Βόρεια Αφρική να φθάσει στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.106 

 

Δηθόλα 3.6: Σν ζύζηεκα ITGI 

Πεγή: THE ROLE OF GREECE AS A SUPPLY ROUTE TO EUROPE IN VIEW OF THE LATEST 

GAS DISCOVERIES IN THE EAST MEDITERRANEAN, By Costis Stambolis & Nicholas Sofianos, 

IENE Research Note No. 3, December 2012, Athens, Greece 
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3.3 Σο Γεωλογικό – Σεκτονικό Περιβάλλον και η Βυθομετρία τησ 

Ανατολικήσ Μεςογείου  

Από τεχνική άποψη, η επιλογή της κατασκευής αγωγού από τη λεκάνη της 

Λεβαντίνης προς την Ελλάδα παρουσιάζει αρκετές προκλήσεις. Σέτοιες προκλήσεις 

έχουν επίσης παρουσιαστεί στη Βόρεια Θάλασσα, όπου κατασκευάζονται αγωγοί 

από τη Νορβηγία προς την Ευρώπη, στη Βαλτική Θάλασσα, όπου κατασκευάζονται 

αγωγοί από τη Ρωσία προς τη Γερμανία, στον Εύξεινο Πόντο, όπου κατασκευάζεται 

αγωγός από τη Ρωσία προς την Σουρκία και αγωγός από τη Ρωσία προς την 

Ευρώπη, μέσω της Βουλγαρίας, και στη Μεσόγειο Θάλασσα.106  

Η Βόρεια και η Βαλτική Θάλασσα είναι σχετικά ρηχές και το βάθος τους κυμαίνεται 

από 100 έως 200 μέτρα. Η Μαύρη Θάλασσα είναι βαθιά και το βάθος της κυμαίνεται 

περίπου στα 2.000 μέτρα. Οι περιοχές της Μεσογείου, όπου κατασκευάζονται αγωγοί 

από την Αλγερία και τη Λιβύη προς την Ευρώπη, είναι επίσης σχετικά αβαθείς. 

Ωστόσο, οι διαδρομές που εξετάζονται για τον αγωγό EastMed περνούν από τις 

βαθιές περιοχές της Μεσογείου οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικές διακυμάνσεις 

στο βάθος της θάλασσας κατά μήκος της διαδρομής καθώς και ένα πολύπλοκο 

ανάγλυφο. Αυτές οι προκλήσεις του βάθους, της κλίσης και του αναγλύφου 

πιθανότατα θα αυξήσουν το κόστος για την κατασκευή του αγωγού.106 

Όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια, τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του θαλάσσιου 

πυθμένα αποτελούν ένα ιδιαίτερο κομμάτι του σχεδιασμού. Ωστόσο, ένα πολύ 

βασικό πρόβλημα είναι και η βυθομετρία κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού. Η 

συνεχής εναλλαγή του βάθους κατά μήκος της διαδρομής αποτελεί πρόκληση, διότι 

μπορεί να προκαλέσει βλάβες τόσο στον αγωγό όσο και στις εργασίες 

σταθεροποίησης και συντήρησής του. την περίπτωση του αγωγού EastMed τα 

πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, διότι στην Ανατολική Μεσόγειο το βάθος της 

θάλασσας ξεπερνά τα 3.500 μέτρα και σε συνδυασμό με τους ποικίλους γεωλογικούς 

– τεκτονικούς σχηματισμούς διαμορφώνει ένα αρκετά δυσμενές περιβάλλον για το 

ίδιο το έργο.106  

τα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας έγινε χρήση των δεδομένων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δημιούργησε μία διαδικτυακή πύλη (EMODnet Bathymetry portal), η οποία 

αναπτύχθηκε, συντηρείται και εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα δεδομένα, στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας (European 

Marine Observation and Data Network - EMODnet) (Εικόνα 3.7). Παρέχει τη 

δυνατότητα προβολής και λήψης του ψηφιακού μοντέλου εδάφους (Digital Terrain 

Model-DTM) για τις ευρωπαϊκές θαλάσσιες περιοχές το οποίο δημιουργείται από την 

κοινοπραξία των φορέων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία EMODnet 
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Bathymetry, με βάση έναν διαρκώς αυξανόμενο όγκο βαθυμετρικών δεδομένων. Σα 

δεδομένα αυτά διαχειρίζονται ως τοπογραφικά δεδομένα και σύνθετα ψηφιακά 

μοντέλα εδάφους από δημόσιους κυβερνητικούς και ερευνητικούς φορείς από όλες 

τις χώρες της Ευρώπης. Σα δεδομένα αυτά μετά από κατάλληλη επεξεργασία και 

έλεγχο ποιότητας χρησιμοποιούνται για την παραγωγή περιφερειακών ψηφιακών 

μοντέλων εδάφους (DTM) για τις ευρωπαϊκές θάλασσες. Σο DTM έχει μέγεθος 

κανάβου 0,125 λεπτά x 0,125 λεπτά.107   

 

Δηθόλα 3.7: EMODnet Bathymetry portal 

Πεγή: http://www.emodnet-bathymetry.eu/  

την εν λόγω διαδικτυακή πύλη δίνεται επίσης η δυνατότητα χάραξης μίας γραμμής 

(μόνο ευθείας) πάνω σε μία θαλάσσια περιοχή, για την οποία προσδιορίζεται η 

διακύμανση του βάθους της περιοχής πάνω από την οποία περνά καθώς και το 

μήκος της. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία πραγματοποίησης μίας ενδεικτικής σχεδίασης 

της δυνητικής όδευσης του εξεταζόμενου αγωγού για να προσδιοριστεί η 

βυθομετρικά καλύτερη και ομαλότερη διαδρομή.        
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Δηθόλα 3.8: Ζ δηαδξνκή ηνπ αγσγνύ από ηα θνηηάζκαηα πξνο ηελ Κύπξν 

Πεγή: http://www.emodnet-bathymetry.eu/ 

τον παραπάνω χάρτη (Εικόνα 3.8) αποτυπώνεται το πρώτο σκέλος του αγωγού, ο 

οποίος ξεκινά από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Λεβαντίνης και κατευθύνεται 

προς την Κύπρο και συγκεκριμένα προς την πόλη Βασιλικό, όπου πιθανολογείται 

ότι θα κατασκευαστεί κι ένας τερματικός σταθμός LNG. Σο μήκος του αγωγού στο 

τμήμα που εξετάζεται έχει μήκος 120 χιλιόμετρα και ξεκινά περίπου από τα 2.050 

μέτρα βάθος και διανύει τα πρώτα 60 χιλιόμετρα σε σχετικά ομαλό ανάγλυφο βυθού. 

Leviathan 

Αφροδίτη Αγωγός  EastMed 
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Ύστερα, μέχρι τα 70 χιλιόμετρα ακολουθεί ελαφρά ανοδική πορεία για λίγα 

χιλιόμετρα και κατόπιν η ανωφέρεια του βυθού γίνεται έντονη, καθώς το βάθος 

μειώνεται με ταχύ ρυθμό από τα 2.000 μέτρα περίπου στα 700 μέτρα. τη συνέχεια, 

το βάθος μειώνεται ομαλά μέχρι λίγα χιλιόμετρα μακριά από την ξηρά, κατά την 

προσέγγιση της οποίας η ανωφερική κλίση του βυθού είναι και πάλι έντονη. ε αυτό 

το σημείο πρέπει να υπολογιστεί η αντίστοιχη κλίση όταν παρατηρείται έντονη 

μεταβολή του βάθους. Ο βυθός, λοιπόν, ανεβαίνει  από τα 2.000 μέτρα στα 700 μέτρα 

βάθος σε μήκος περίπου 12 χιλιομέτρων οπότε η κλίση διαμορφώνεται σε 10,83%, 

τιμή η οποία δεν είναι μεγάλη. ε γενικές γραμμές η πρώτη διαδρομή είναι ομαλή.   

 

Δηθόλα 3.9: Σν πξώην θνκκάηη ηεο δηαδξνκήο ηνπ αγσγνύ πξνο ηελ Διιάδα 

Πεγή: http://www.emodnet-bathymetry.eu/ 
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Ύστερα, ο αγωγός δεν μπορεί να συνεχίσει μέσω ξηράς επειδή θα υπάρξουν 

αντιδράσεις από τις εμπλεκόμενες χώρες πέραν της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

δηλαδή από την Σουρκία, την Ελλάδα, το Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως 

είναι γνωστό, η Κύπρος είναι διχοτομημένη και η Σουρκία υποστηρίζει ότι τα οφέλη 

από τους υδρογονάνθρακες πρέπει να τα απολαμβάνουν εξίσου οι Σουρκοκύπριοι 

μαζί με τους Ελληνοκύπριους. Γι’ αυτό και όταν η Κύπρος όρισε Α.Ο.Ζ. και 

παραχώρησε τις περιοχές της για έρευνες, η αντίδραση της Σουρκίας ήταν έντονη, 

πόσο μάλλον εάν περάσει ο αγωγός από την ελληνοκυπριακή πλευρά του νησιού. 

Σότε οι συνέπειες μπορεί να είναι απρόβλεπτες.  

Ο αγωγός θα συνεχίσει μέσω θαλάσσης την πορεία του και μάλιστα όσο το δυνατόν 

νοτιότερα διότι η περιοχή ανάμεσα στην Κύπρο και την Κρήτη διεκδικείται από την 

Ελλάδα και την Σουρκία, οι οποίες θέλουν να κηρύξουν Α.Ο.Ζ. αλλά λόγω των 

χρόνιων διενέξεων κι αυτό το θέμα έχει μείνει άλυτο. Ωστόσο, νότια της Κύπρου 

υπάρχει ένα γεωλογικό εμπόδιο, το υποθαλάσσιο βουνό του Ερατοσθένη. Αυτό το 

υποθαλάσσιο βουνό μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον αγωγό λόγω 

των συνεχών και έντονων βυθομετρικών εναλλαγών οι οποίες σε συνδυασμό με την 

απαιτούμενη αλλαγή διεύθυνσης από νότια προς τα δυτικά, υπάρχει σοβαρή 

πιθανότητα αστοχίας. Έτσι, κατά το σχεδιασμό παρακάμφθηκε το υποθαλάσσιο 

βουνό του Ερατοσθένη, χωρίζοντας τη διαδρομή σε δύο μέρη, το πρώτο θα ξεκινά 

από το Βασιλικό μέχρι τους πρόποδες του Ερατοσθένη και το δεύτερο από τους 

πρόποδες του Ερατοσθένη μέχρι την Κρήτη.  

τον παραπάνω χάρτη (Εικόνα 3.9) σημειώνεται το πρώτο μέρος του δεύτερου 

σκέλους της διαδρομής του αγωγού. Σο τμήμα του αγωγού που εξετάζεται εδώ έχει 

μήκος 101 χιλιόμετρα και το βάθος έδρασής του αρχικά αυξάνεται ομαλά 

συναρτήσει της απόστασης. Από τα 0 ως τα 20 χιλιόμετρα από την ακτή το βάθος 

αυξάνει σχετικά ομαλά από τα 0 στα 300 μέτρα βάθος, επίσης αυξάνει ομαλότερα ως 
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τα 10 χιλιόμετρα και λίγο πιο απότομα από τα 10 ως τα 20 χιλιόμετρα. Από τα 20 ως 

τα 40 χιλιόμετρα υπάρχει μία ανωμαλία στο βάθος της θάλασσας καθώς από τα 300 

περίπου μέτρα μειώνεται στα 200 – 250 μέτρα και στη συνέχεια ξαναπέφτει στα 600 – 

700 μέτρα βάθος, αλλά σχετικά ομαλά. Από κει και μετά όμως το βάθος μειώνεται 

πιο έντονα, καθώς μέσα σε 10 χιλιόμετρα απόσταση το βάθος μειώνεται από τα 800 – 

900 μέτρα κάτω από τα 2000 μέτρα οπότε η κατωφερική κλίση διαμορφώνεται σε 

11%. Όταν ο αγωγός πλησιάζει στους πρόποδες του βουνού, το βάθος τουλάχιστον 

για 20 χιλιόμετρα είναι σταθερό. τη συνέχεια το βάθος μειώνεται ακόμα 

περισσότερο καθώς από τα περίπου 2000 μέτρα πέφτει στα 2800 μέτρα, βάθος στο 

οποίο παραμένει μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα μακριά από την ακτή. Αυτές οι 

βυθομετρικές συνθήκες είναι σχεδόν ιδανικές για τον αγωγό, οποίος δεν θα 

αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα.  

 

Δηθόλα 3.10: Ζ πνξεία ηνπ αγσγνύ πξνο ηελ Κξήηε 

Πεγή: http://www.emodnet-bathymetry.eu/  
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Κατά το δεύτερο μέρος του δεύτερου σκέλους της διαδρομής ο αγωγός «στρίβει» 

προς τα δυτικά και εισέρχεται στη λεκάνη του Ηροδότου, η οποία οδηγεί προς τα 

ανατολικά παράλια της Κρήτης (Εικόνα 3.10). Έτσι, χαράχθηκε μία γραμμή από 

τους πρόποδες του Ερατοσθένη μέχρι την ανατολική ακτή της Κρήτης, με μεγάλη 

προσπάθεια να παρακαμφτούν οι ποικίλες βυθομετρικές εναλλαγές της δυτικής 

πλευράς της λεκάνης του Ηροδότου. Πιο συγκεκριμένα, η ανατολική θαλάσσια 

περιοχή ανατολικά της Κρήτης, λόγω της ύπαρξης πολλών γειτονικών νήσων και 

ποικίλων γεωλογικών δομών, παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση βάθους, η οποία θα 

μπορούσε να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον αγωγό.  

Από τη βυθομετρική καμπύλη που σχηματίστηκε προέκυψαν πολύ σημαντικά 

συμπεράσματα. Η διαδρομή ξεκινάει αρχικά ανοδικά, περίπου, από τα 2.800 μέτρα 

βάθος και καταλήγει περίπου στα 2.400 μέτρα. Σο μήκος της διαδρομής από τους 

πρόποδες του Ερατοσθένη μέχρι την Κρήτη είναι 584 χιλιόμετρα εκ των οποίων 

περίπου τα 430 χιλιόμετρα είναι βυθομετρικά ομαλά, που σημαίνει ότι ο αγωγός δεν 

θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Ωστόσο, από το βάθος των 2.900 μέτρων παρατηρείται 

μία μείωση του βάθους από τα 2.900 μέτρα στα 950 μέτρα σε απόσταση περίπου 37 

χιλιομέτρων, στα 467 χιλιόμετρα της διαδρομής. Η ανωφερική κλίση εδώ είναι 

περίπου 5 - 5,5%. Ύστερα το βάθος αυξάνεται και πάλι μέχρι τα 2.600 μέτρα, με 

ανάλογη κλίση, και στη συνέχεια μειώνεται εκ νέου μέχρι τη στεριά. Από τα 467 

χιλιόμετρα μέχρι τα 584 χιλιόμετρα υπάρχει μία λεκάνη μικρού μήκους η οποία θα 

δημιουργήσει προβλήματα στην πόντιση και τη σταθεροποίηση αγωγού. Γι’ αυτό και 

οι τεχνικοί πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του 

ζητήματος.      

 Εδώ η κλίση 

διαμορφώνεται 

σε ~ 5 - 5,5%  
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Δηθόλα 3.11: Σν πξώην ζθέινο ηεο δηαδξνκήο ηνπ αγσγνύ από ηελ Κξήηε πξνο ηελ επεηξσηηθή Διιάδα 

Πεγή: http://www.emodnet-bathymetry.eu/ 

Η εταιρεία Δ.ΕΠ.Α. υποστηρίζει ότι ο αγωγός πρέπει να συνεχίσει πάλι μέσω 

θαλάσσης, όπως και στο Βασιλικό της Κύπρου, περνώντας περιμετρικά του 

Ακρωτηρίου ίδερου και συνεχίζοντας προς την Πελοπόννησο (Εικόνα 3.11). Εδώ 

όμως θα παρουσιαστεί μία άλλη εκδοχή. Ο αγωγός μπορεί να συνεχίσει από την 

ξηρά περνώντας μόνο από το Ακρωτήριο ίδερος, καλύπτοντας μία απόσταση 5 
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περίπου χιλιομέτρων. Ύστερα, πάλι θα ποντιστεί στη θάλασσα, όπου θα συνεχίσει 

μέχρι βάθους περίπου 650 μέτρων, διότι ο αγωγός πρέπει στη συνέχεια να «στρίψει» 

δυτικά για να συνεχίσει μέχρι τις δυτικές ακτές της Πελοποννήσου. Σο βάθος 

αυξάνεται ομαλά, με εξαίρεση δύο σημεία όπου μειώνεται τοπικά αλλά στη συνέχεια 

συνεχίζει να αυξάνεται. 

 

Δηθόλα 3.12: Ζ πνξεία ηνπ αγσγνύ πξνο ηελ Πεινπόλλεζν 

Πεγή: http://www.emodnet-bathymetry.eu/ 

 

 Εδώ η κλίση 

διαμορφώνεται 

σε ~5% 
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Ο αγωγός προχωράει προς την Πελοπόννησο (Εικόνα 3.12), όμως καλείται να 

αντιμετωπίσει την τελευταία τάφρο πριν βγει στη στεριά. Όπως παρατηρείται και 

στο διάγραμμα, αρχικά σε απόσταση 30 χιλιομέτρων περίπου το βάθος μειώνεται 

από τα 900 περίπου μέτρα στα 450 μέτρα και στη συνέχεια αυξάνεται μέχρι τα 1.900 

μέτρα με κλίση περίπου 5% και στη συνέχεια διατηρείται σταθερό για περίπου 30 

χιλιόμετρα. Κατόπιν μειώνεται και πάλι, ώσπου μετά από κάποιες εναλλαγές του 

βάθους ο αγωγός φτάνει στην Πελοπόννησο.  

Οι βασικές διαπιστώσεις που προκύπτουν από αυτόν τον ενδεικτικό σχεδιασμό της 

όδευσης του αγωγού είναι ότι: 

 Ως προς τις κλίσεις του βυθού, οι πιο έντονες από αυτές εμφανίζονται νότια 

της Κύπρου (10%-11% περίπου) τόσο στο τμήμα του αγωγού που προσεγγίζει 

στο Βασιλικό, όσο και στο τμήμα που οδεύει προς τον υποθαλάσσιο βουνό του 

Ερατοσθένη. 

 Ως προς τη διαμόρφωση του ανάγλυφου του θαλάσσιου πυθμένα, έντονο 

ανάγλυφο παρουσιάζεται κατά την προσέγγιση του αγωγού στις ανατολικές 

ακτές της Κρήτης,  καθώς και κατά τη διαδρομή του από τη Βόρεια Κρήτη 

προς τις ανατολικές ακτές της Πελοποννήσου. 

 Ως προς το βάθος στο οποίο θα ποντιστεί ο αγωγός, νότια της Κύπρου προς 

τον υποθαλάσσιο ορεινό όγκο του Ερατοσθένη και ανατολικά της Κρήτης  

προσεγγίζει τα 3.000 μέτρα. Παράλληλα, σε μεγάλο τμήμα του δεύτερου 

σκέλους της διαδρομής από την Κύπρο στην Κρήτη, το βάθος είναι περίπου 

2.500 μέτρα. 

Αυτό επιβάλλει ο αγωγός να σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να αντιμετωπιστούν οι 

επιπτώσεις της υδροστατικής πίεσης. 

Οι Εικόνες 3.13 και 3.14 δείχνουν μία άλλη διάσταση των πιθανών προκλήσεων για 

την κατασκευή ενός υπεράκτιου αγωγού, η οποία αυτή τη φορά σχετίζεται με τους 

σεισμούς. Η Εικόνα 3.13 παρουσιάζει έναν δείκτη ο οποίος συσχετίζει την 

πιθανότητα γένεσης ενός σεισμού με τις δυνητικά καταστροφικές επιπτώσεις του. 

Αυτός ο δείκτης εμφανίζει την επιτάχυνση του εδάφους για σεισμό με πιθανότητα 

10% να συμβεί κατά τα επόμενα 50 χρόνια, το κόκκινο χρώμα σημαίνει ότι θα 

προκληθούν σοβαρές επιπτώσεις ενώ το κίτρινο χρώμα σημαίνει ότι θα προκληθούν 

μέτριες επιπτώσεις. Η εικόνα δείχνει ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος σοβαρών 

επιπτώσεων για μία διαδρομή του αγωγού από την Κύπρο προς την Ελλάδα. Η 

Εικόνα 3.14 δείχνει ότι η Κύπρος και η Ελλάδα βρίσκονται πάνω σε δύο 

διαφορετικές τεκτονικές πλάκες, προκαλώντας αύξηση των σεισμικών περιστατικών 

κοντά στα όρια των πλακών. Οι κίτρινες κουκίδες δείχνουν τη σεισμική 
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δραστηριότητα που συνέβη μεταξύ του 2000 και του 2010. Έτσι, η κατασκευή αγωγού 

σε μία τέτοια σεισμικά ενεργή περιοχή περιπλέκει το έργο.108 

 

Δηθόλα 3.13: Υάξηεο ζεηζκηθνύ θηλδύλνπ Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

 Πεγή: Interim Report for the Study, Natural Gas Monetization Pathways for Cyprus Economics of 

Project Development Options, MIT Energy Initiative,  Massachusetts Institute of Technology, August 

2013 

 

Δηθόλα 3.14: Ζ ζεηζκηθόηεηα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

  Πεγή: Interim Report for the Study, Natural Gas Monetization Pathways for Cyprus Economics of 

Project Development Options, MIT Energy Initiative,  Massachusetts Institute of Technology, August 

2013  
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  Interim Report for the Study, Natural Gas Monetization Pathways for Cyprus Economics of Project 

Development Options, MIT Energy Initiative,  Massachusetts Institute of Technology, August 2013 



119 

Σο υποθαλάσσιο βουνό του Ερατοσθένη, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 

100 χιλιομέτρων νότια της δυτικής Κύπρου, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 

κατασκευή του αγωγού. Πρόκειται για ένα μεγάλο βυθισμένο ορεινό όγκο, μήκους 

περίπου 120 χιλιομέτρων και πλάτους 80 χιλιομέτρων (Εικόνα 3.15). Η κορυφή του 

βρίσκεται σε βάθος 690 μέτρων και υψώνεται 2.000 μέτρα πάνω από το βυθό της 

θάλασσας, ο οποίος βρίσκεται σε βάθος έως και 2.700 μέτρων. Αυτός ο όγκος, σε 

συνδυασμό με τη δομή των γειτονικών λεκανών,  υπάρχει σημαντική πιθανότητα να 

δημιουργήσει προβλήματα στην κατασκευή του αγωγού.109        

 

Δηθόλα 3.15: Σν ππνζαιάζζην βνπλό ηνπ Δξαηνζζέλε 

Πεγή: Geology of the Mediterranean Basins 
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  Geology of the Mediterranean Basins 
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3.4 Παράγοντεσ Επιλογήσ  τησ Διαδρομήσ ενόσ Αγωγού 

Ένα από τα πρώτα και πιο κρίσιμα μέρη ενός προγράμματος κατασκευής 

υπεράκτιου αγωγού είναι η επιλογή της διαδρομής. κοπός της διαδικασίας αυτής 

είναι να εντοπιστεί η διαδρομή που παρέχει ασφάλεια, επιτρέπει την εγκατάσταση 

του αγωγού με πρακτικό και οικονομικό τρόπο και διασφαλίζει την ομαλή 

λειτουργία, επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευή του.  

Πέρα από τις γεωπολιτικές και το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η επιλογή 

αυτή πρέπει να εξετάζει μία ποικιλία παραγόντων όπως: τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, τη γεωλογία και την τεκτονική της περιοχής, άλλους φυσικούς 

παράγοντες κατά μήκος της διαδρομής, αλλά και τυχόν αλληλεπιδράσεις με άλλες 

χρήσεις του βυθού. Για τον σκοπό αυτό συγκεντρώνονται και εξετάζονται όλα τα 

σχετικά δεδομένα, όπως: γεωλογικοί χάρτες, ωκεανογραφικά και βαθυμετρικά 

δεδομένα και γεωφυσικές διασκοπήσεις του θαλάσσιου βυθού, γεωτεχνική έρευνα, 

αλιευτικά διαγράμματα, εναέριες και δορυφορικές φωτογραφίες καθώς και εκτίμηση 

γεωκινδύνου (geohazard assessment) ειδικά σε περιοχές με έντονη σεισμικότητα. 

Έτσι, προκύπτουν όλα τα δεδομένα τα οποία προσδιορίζουν την καταλληλότητα των 

συνθηκών, κατά μήκος της διαδρομής, για την πόντιση του αγωγού.110 

Υυσικός παράγοντας πρωταρχικής σημασίας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 

κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών είναι το τοπικό ανάγλυφο και η σύσταση του 

θαλάσσιου βυθού, πιο συγκεκριμένα εάν είναι ομαλή, δηλαδή σχετικά επίπεδη, ή εάν 

είναι ανομοιογενής, δηλαδή κυματοειδής με υψηλά και χαμηλά σημεία. Εάν είναι 

ανομοιογενής, ο αγωγός θα περιλαμβάνει ελεύθερα ανοίγματα (free spans) όταν 

συνδέει δύο υψηλά σημεία, αφήνοντας το ενδιάμεσο τμήμα αστήριχτο. Εάν μία μη 

υποστηριζόμενη διατομή είναι υπερβολικά μεγάλη, η τάση κάμψης που ασκείται 

επάνω σε αυτήν, λόγω του βάρους της, μπορεί να είναι υπερβολική (Εικόνα 3.16). 

Επίσης, η δόνηση από τις δίνες, που προκαλούνται από τα ρεύματα της θάλασσας, 

μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Σα διορθωτικά μέτρα για τα μη 

υποστηριζόμενα μήκη των αγωγών περιλαμβάνουν την ομαλοποίηση του πυθμένα 

και την πλήρωση του κενού με χαλίκι ή άμμο κάτω από τον αγωγό μετά την 

εγκατάστασή του.  
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  Dean E.T.R. (2010) Offshore Geotechnical Engineering - Principles and Practice, Thomas Telford, 

Reston, VA, U.S.A., p. 338-343 
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Δηθόλα 3.16: ρεκαηηθή απεηθόληζε ειεύζεξνπ (free-spanning) ππνζαιάζζηνπ αγσγνύ θαη ζηαηηθέο 

ηάζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά κήθνο ηνπ. 

Πεγή: http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29PS.1949-1204.0000098 

Η σύσταση και η σκληρότητα του πυθμένα έχει επίσης μεγάλη σημασία. Εάν το 

έδαφος δεν είναι αρκετά σκληρό, ο αγωγός μπορεί να βυθιστεί σε αυτό σε βαθμό που 

οι επιθεωρήσεις, οι εργασίες συντήρησης και οι πιθανές συνδέσεις να είναι δύσκολο 

να πραγματοποιηθούν. το άλλο άκρο, η τοποθέτηση του αγωγού σ’ ένα βραχώδη 

πυθμένα είναι δαπανηρή, επειδή τα υψηλά σημεία του βυθού μπορούν, με την 

έντονη τριβή που προκαλείται μεταξύ του αγωγού και του βυθού από τη συνεχή 

παλινδρόμησή του λόγω  των θαλάσσιων ρευμάτων, να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη 

στην εξωτερική επικάλυψη του αγωγού. την ιδανική περίπτωση, η σύσταση του 

πυθμένα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει στον αγωγό να καθιζάνει σε αυτό 

σε κάποιο βαθμό, παρέχοντας έτσι κάποια πλευρική σταθερότητα (Εικόνα 3.17).111,112 

                                                           
111

  Gerwick  B.C. (2007) Construction of marine and offshore structures. CRC Press, New York, p. 583-

585 
112

  Palmer A. C. & King R. A. (2008). Subsea Pipeline Engineering (2nd ed.). Tulsa, USA: Pennwell, p. 

13–16 



122 

 

Δηθόλα 3.17: Αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ελόο ππνζαιάζζηνπ αγσγνύ θαη ηνπ βπζνύ ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη 

(ηέζζεξα πηζαλά ζελάξηα) 

Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Submarine_pipeline#/media/File:Submarine_Pipeline_vs_seabed.svg 

Άλλοι φυσικοί παράγοντες, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την 

κατασκευή ενός αγωγού, είναι οι ακόλουθοι:  

 Η κινητικότητα του θαλάσσιου βυθού  

Η κυματοειδής κίνηση της άμμου του πυθμένα και η κίνηση των κόκκων της 

(sandwaves, megaripples), κινήσεις οι οποίες οφείλονται στα θαλάσσια 

ρεύματα, είναι χαρακτηριστικά ορισμένων εδαφικών υλικών που 

ενεργοποιούνται ανάλογα με το χρόνο. Έτσι, όταν ένας αγωγός ποντίζεται σε 

πυθμένα ο οποίος είναι ευάλωτος σε τέτοιες τάσεις τότε οι συνέπειες μπορεί 

αργότερα να είναι αρνητικές όταν ο αγωγός τεθεί σε λειτουργία. Η εξέλιξη 

αυτών των φαινομένων είναι δύσκολο να προβλεφθεί και είναι προτιμότερο 

να αποφεύγονται οι περιοχές όπου είναι γνωστό ότι υπάρχουν τέτοια 

φαινόμενα. 

 Οι υποβρύχιες κατολισθήσεις 

Αυτές προέρχονται από καθιζήσεις και εμφανίζονται σε απότομες 

υποθαλάσσιες πλαγιές. Μπορούν να προκληθούν από σεισμούς. Όταν το 

έδαφος γύρω από τον αγωγό τεθεί σε ολίσθηση, τότε ο αγωγός μπορεί να 

υποστεί  κάμψη και να υποστεί αστοχία από εφελκυσμό. 

 Τα θαλάσσια ρεύματα  

Σα ρεύματα είναι ανεπιθύμητα, επειδή παρεμποδίζουν τις εργασίες 

τοποθέτησης των επιμέρους σωλήνων. Για παράδειγμα, στα στενά μεταξύ δύο 

νησιών, όπου τα νερά είναι ρηχά, τα παλιρροϊκά ρεύματα είναι αρκετά 

ισχυρά. Έτσι, κάτω από αυτές τις συνθήκες μπορεί να είναι προτιμότερο ο 

αγωγός να περάσει από άλλη εναλλακτική διαδρομή, ακόμη κι αν αυτή 

καταλήξει να είναι μεγαλύτερη σε μήκος. 

 Τα κύματα  

ε ρηχά νερά, τα κύματα μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στις 

εργασίες τοποθέτησης του αγωγού. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους 
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οποίους η επιλογή της περιοχής, όπου ο αγωγός θα φθάσει στην ακτογραμμή, 

αποτελεί ιδιαίτερο κομμάτι του σχεδιασμού. 

 Τα ζητήματα που σχετίζονται με τον πάγο 

ε παγωμένα νερά, οι πλωτοί πάγοι συχνά μετακινούνται σε πιο ρηχά νερά 

με αποτέλεσμα η καρίνα τους να έρχεται σε επαφή με τον πυθμένα. Έτσι, 

καθώς συνεχίζουν να παρασύρονται, βυθίζονται στον πυθμένα και μπορούν 

να χτυπήσουν τον αγωγό (Εικόνα 3.18). Επιπλέον, τα Stamukhi μπορούν 

επίσης να προκαλέσουν προβλήματα στους υποθαλάσσιους αγωγούς, είτε 

ασκώντας τους υψηλές τοπικές πιέσεις είτε προκαλώντας αστοχίες στο έδαφος 

πέριξ των αγωγών, προκαλώντας έτσι υπερβολική κάμψη (Εικόνα 3.19). Ένα 

Stamukha (πληθυντικός: Stamukhi) είναι μία συσσώρευση σπασμένων 

κομματιών θαλάσσιου πάγου σε επαφή με τον θαλάσσιο πυθμένα που τυπικά 

αναπτύσσεται κατά μήκος του ορίου ανάμεσα στον σταθερό πάγο (fast ice) 

και τον παρασυρόμενο πάγο ή ενσωματώνεται στον σταθερό πάγο. Ο άνεμος, 

τα ρεύματα και οι παλίρροιες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του φαινομένου 

αυτού.  

Σα Stamukhi εμφανίζονται σε ζώνες παράλληλες με την ακτογραμμή και 

μπορούν να φτάσουν σε βάθη από 20 μέχρι 50 μέτρα. Μπορούν, επίσης, να 

φτάσουν σε ύψος τα 10 μέτρα ή και περισσότερο, πάνω από την επιφάνεια της 

θάλασσας. Δεδομένου ότι τα Stamukhi βυθίζονται στον πυθμένα, ελλοχεύει ο 

κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στους αγωγούς και στα τηλεπικοινωνιακά 

καλώδια που διασχίζουν την ακτογραμμή. Ο κατακρημνισμένος πάγος 

διεισδύει στο βυθό μέχρι και 5 μέτρα.  

Επίσης, το Strudel αποτελεί έναν άλλον κίνδυνο για τους υποθαλάσσιους 

αγωγούς οι οποίοι περνούν από κρύα νερά, καθώς η ροή του νερού μπορεί να 

αφαιρέσει το έδαφος κάτω από τον αγωγό, καθιστώντας τον ευάλωτο σε 

υπερβολικές πιέσεις, εξαιτίας του βάρους του, καθώς και σε  ταλαντεύσεις που 

προκαλούνται από το στροβιλισμό κατά την υποχώρηση του εδάφους. Έτσι, 

το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο πάγος μπορεί να προκαλέσει 

δυσμενείς δράσεις κατά την πόντιση και τη λειτουργία των υποθαλάσσιων 

αγωγών.113,114,115,116 
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 Palmer A. C. & King R. A. (2008). Subsea Pipeline Engineering (2nd ed.). Tulsa, USA: Pennwell, p. 
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Δηθόλα 3.18: Έλαο ζακκέλνο ππνζαιάζζηνο αγσγόο θάησ από ηνλ ππζκέλα γηα λα πξνζηαηεπηεί από ηελ 

επηθαλεηαθή δξάζε ησλ παξαζπξόκελσλ πάγσλ 

Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Submarine_pipeline#/ 

 

 

Δηθόλα 3.19: Σα Stamukhi 

Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Submarine_pipeline#/ 

Ο σωστός σχεδιασμός μίας διαδρομής ενός αγωγού πρέπει να λαμβάνει υπόψη κι 

ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων, οι οποίες επηρεάζουν το βυθό κατά 

μήκος της προτεινόμενης διαδρομής ή που είναι πιθανό να τον επηρεάσουν στο 

μέλλον. Αυτές οι δραστηριότητες είναι οι εξής:  

 Διασταύρωση με άλλους αγωγούς  

Εάν και όπου ο προτεινόμενος αγωγός διασταυρωθεί με έναν υπάρχοντα 

αγωγό, μπορεί να απαιτηθεί η κατασκευή μίας γεφύρωσης σε αυτή τη 

διασταύρωση έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Η γεφύρωση 

αυτή πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι 
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παρεμβολές μεταξύ των δύο δομών, οι οποίες μπορούν να συμβούν είτε με 

άμεση φυσική επαφή των αγωγών είτε λόγω των υδροδυναμικών επιδράσεων. 

 Τα αλιευτικά σκάφη 

Η εμπορική αλιεία χρησιμοποιεί βαρέα δίχτυα που σέρνονται στον πυθμένα 

και εκτείνονται σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων. Αυτά τα δίχτυα θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιές τόσο στον αγωγό όσο και στο σκάφος 

πόντισης αυτού. 

 Οι άγκυρες των πλοίων 

Οι άγκυρες των πλοίων αποτελούν πιθανή απειλή για τους αγωγούς, ειδικά 

κοντά στα λιμάνια. 

 Οι στρατιωτικές δραστηριότητες  

Πολλές θαλάσσιες περιοχές χρησιμοποιούνται για στρατιωτικές ασκήσεις με 

αποτέλεσμα πολλά πυρά και βόμβες να καταλήγουν στη θάλασσα. Έτσι, 

υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να πληγεί ο οποιοσδήποτε αγωγός που περνάει 

από την περιοχή. Επιπλέον, σε ορισμένες θαλάσσιες τοποθεσίες τοποθετούνται 

διάφορα είδη οργάνων για την ανίχνευση υποβρυχίων. Οι περιοχές αυτές 

πρέπει να αποφεύγονται.117,118 
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18 



126 

3.5 Σεχνικά Φαρακτηριςτικά των Τποθαλάςςιων Αγωγών 

Επειδή, οι συνθήκες, οι οποίες επικρατούν στο βυθό των θαλασσών, είναι από 

δυσμενείς μέχρι ακραία δυσμενείς, οι υποθαλάσσιοι αγωγοί πρέπει να 

κατασκευάζονται με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μπορούν 

να λειτουργούν υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες. Η διάμετρος των υποθαλάσσιων 

αγωγών κυμαίνεται γενικά από 3 ίντσες (75 χιλιοστά) για αγωγούς φυσικού αερίου 

έως 72 ίντσες (1.800 χιλιοστά) για αγωγούς υψηλής δυναμικότητας. Σα πάχη των 

τοιχωμάτων των αγωγών τυπικά κυμαίνονται από 10 χιλιοστά (0,39 ίντσες) έως 75 

χιλιοστά (3 ίντσες).120,121  

Οι αγωγοί μπορούν να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν κατάλληλα, έτσι ώστε 

να μπορούν να περάσουν από θαλάσσιους πυθμένες όπου επικρατούν υψηλές 

θερμοκρασίες και πιέσεις. Σα τοιχώματα των αγωγών κατασκευάζονται από χάλυβα 

υψηλής αντοχής, η οποία κυμαίνεται από 50.000 έως 70.000 psi (350 – 500 MPa), ενώ 

ο τύπος της συγκόλλησης αποτελεί ένα από τα κύρια κριτήρια επιλογής του. Η 

εξωτερική δομή του αγωγού προστατεύεται από τη διάβρωση, που προκαλεί το 

θαλασσινό νερό, με επικαλύψεις από αντιδιαβρωτικά υλικά. Η επικάλυψη από 

σκυρόδεμα ή από υαλοβάμβακα παρέχει περαιτέρω προστασία στον αγωγό από τις 

τριβές. Επιπλέον, η προσθήκη μίας στρώσης από σκυρόδεμα είναι χρήσιμη για την 

αντιστάθμιση της αρνητικής πλευστότητας του αγωγού όταν μεταφέρει ουσίες 

χαμηλής πυκνότητας. τη βιομηχανία πετρελαίου, όπου δεν επιτρέπονται οι 

διαρροές και οι αγωγοί υπόκεινται σε εσωτερικές πιέσεις της τάξης των 1.500 psi (10 

MPa), τα τμήματα των αγωγών συνδέονται με συγκολλήσεις πλήρους διείσδυσης. 

Σέλος, μία τυποποιημένη συσκευή, που καλείται “pig”119 (ξέστρο ελέγχου/μέτρησης 

σωλήνων), είτε πρόκειται για χερσαίους είτε για υπεράκτιους αγωγούς, 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της υδροστατικής πίεσης, για τον έλεγχο των 

οδοντώσεων και των πτυχώσεων στα πλευρικά τοιχώματα του αγωγού και για την 

πραγματοποίηση περιοδικού καθαρισμού και μικρών επισκευών.120,121 

 

 

 

 

 

                                                           
119
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3.6 Διαδικαςία Πόντιςησ των Τπεράκτιων Αγωγών και 

ταθεροποίηςησ τουσ 

Τπάρχουν δύο μέθοδοι πόντισης ενός αγωγού, η μέθοδος S και η μέθοδος J.  

Η μέθοδος S είναι κατάλληλη για χρήση τόσο σε αβαθείς όσο και σε βαθιές θάλασσες 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βάθη μέχρι 2.500 μέτρων, ανάλογα με τη διάμετρο 

του αγωγού. Η μέθοδος περιλαμβάνει τη συγκόλληση των τμημάτων του αγωγού 

οριζοντίως και τη συνεχή "τροφοδοσία" των ενωμένων τμημάτων στο άκρο του 

αγωγού πάνω στο σκάφος, έτσι ώστε ο αγωγός να σχηματίζει ένα σχήμα "S" από το 

σημείο εξόδου του πλοίου μέχρι το σημείο επαφής στο θαλάσσιο βυθό (Εικόνα 3.20). 

το σύστημα S, η συναρμολόγηση του αγωγού πραγματοποιείται πάνω στο χώρο της 

πλωτής εγκατάστασης, η οποία διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (Εικόνα 

3.21). Ο αγωγός εγκαταλείπει το σκάφος από την πρύμνη ή από το τόξο, από μία 

δομή στήριξης, που ονομάζεται ακοντιστής. Η δομή αυτή καθοδηγεί την προς τα 

κάτω κίνηση του αγωγού και ελέγχει την κοίλη καμπύλη που σχηματίζεται για να 

μην προκληθεί υπερβολική κάμψη. Καθώς συνεχίζει να ποντίζεται προς τον 

πυθμένα, ο αγωγός σχηματίζει μία κυρτή καμπύλη (το σαγόνι) πριν έρθει σε επαφή 

με τον πυθμένα. Η διαμόρφωση του αγωγού παρακολουθείται έτσι ώστε να μην 

αστοχήσει από υπερβολική κάμψη. Αυτή η μέθοδος πόντισης αγωγών, γνωστή και 

ως κατασκευή κατωφλιών, χαρακτηρίζεται για την ευελιξία και τον αυτοτελή 

χαρακτήρα της, παρά το υψηλό της κόστος που συνδέεται με την ναύλωση του 

σκάφους. Φαρακτηρίζεται, επίσης και για την αποτελεσματικότητά της και για την 

σχετικά μικρή απαίτηση για εξωτερική υποστήριξη. Μπορεί όμως να αντιμετωπίσει 

και δυσμενείς συνθήκες στη θάλασσα οι οποίες επηρεάζουν δυσμενώς λειτουργίες 

όπως η μεταφορά των σωλήνων από τα πλοία τροφοδοσίας, η αγκυροβόληση, η 

σταθερότητα, και η συγκόλληση των σωλήνων.122 
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Δηθόλα 3.20: Ζ κέζνδνο πόληηζεο ελόο αγσγνύ S 

Πεγή: http://www.gazprominfo.com/f/story/74/735856/13-main-scheme.jpg 

 

 

Δηθόλα 3.21: Σν ζθάθνο πνπ πνληίδεη ηνλ αγσγό κε ηε κέζνδν S 

Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Submarine_pipeline#/ 
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ε περιοχές όπου η θάλασσα είναι πολύ βαθιά, η μέθοδος S μπορεί να μην είναι 

κατάλληλη επειδή ο αγωγός αφήνεται να κατέβει σχεδόν κατ' ευθείαν προς τα κάτω. 

Για να αποφευχθεί η απότομη κάμψη στην επιφάνεια και για να μετριαστεί η 

υπερβολική κάμψη στον πυθμένα, η τάση στη σωλήνωση θα πρέπει να είναι υψηλή. 

Κάτι τέτοιο θα άλλαζε συνεχώς τη θέση του σκάφους και ο εντατήρας θα μπορούσε 

να βλάψει τον αγωγό. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένας μακρύς κώνος, αλλά 

αυτό είναι επίσης λάθος καθώς η δομή αυτή θα επηρεαστεί αρνητικά από τους 

ανέμους και τα ρεύματα. 123,124  

Ωστόσο, η μέθοδος J είναι καλύτερα προσαρμοσμένη για μεγάλα βάθη θάλασσας. Η 

μέθοδος J θεωρείται κατάλληλη για βάθη από 400 μέτρα έως 3.500 μέτρα, ανάλογα με 

τη διάμετρο του αγωγού. τη μέθοδο J, οι σωλήνες συναρμολογούνται και 

συγκολλούνται κατακόρυφα σε μία σχεδόν κάθετη ράμπα ή πύργο ο οποίος 

βρίσκεται στο κέντρο ή σε μία πλευρά του πλοίου και καθώς η πλατφόρμα κινείται 

προς τα εμπρός, ο συνδεδεμένος αγωγός κατεβαίνει σχεδόν κάθετα σε σχήμα "J" από 

το σημείο εξόδου προς το βυθό της θάλασσας (Εικόνα 3.22). Ο αγωγός είναι επίσης 

λιγότερο  εκτεθειμένος στη δράση των κυμάτων καθώς εισέρχεται στο νερό. Ωστόσο, 

σε αντίθεση με τη μέθοδο S, όπου η συγκόλληση των σωλήνων μπορεί να γίνει 

ταυτόχρονα σε διάφορες θέσεις κατά μήκος του καταστρώματος του πλοίου, η 

μέθοδος J μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε ένα σταθμό συγκόλλησης. 

Προηγμένες μέθοδοι αυτόματης συγκόλλησης χρησιμοποιούνται για την 

αντιστάθμιση αυτού του μειονεκτήματος. Όσο η αναζήτηση υδρογονανθράκων 

προχωρά σε όλο και βαθύτερα νερά, οι ειδικοί αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες 

κατασκευής για την κάλυψη των αναγκών του κλάδου.123, 124 
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Δηθόλα 3.22: Σν ζθάθνο Saipem 7000, έλα ζθάθνο εμνπιηζκέλν κε ην ζύζηεκα πόληηζεο J 

Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Submarine_pipeline#/ 
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Δηθόλα 3.23: Σν DCV Aegir, έλα ζθάθνο ζρεδηαζκέλν γηα ηε κέζνδν J θαη ηε κέζνδν ηνπ 

πεξηζηξεθόκελνπ θπιίλδξνπ 

Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Submarine_pipeline#/ 

Τπάρχει, επίσης, και η μέθοδος του περιστρεφόμενου κυλίνδρου, κατά την οποία ο 

αγωγός συναρμολογείται στην ξηρά και περιστρέφεται πάνω σε ένα μεγάλο 

τύμπανο, το οποίο είναι τοποθετημένο πάνω στο σκάφος (Εικόνα 3.23). Οι χερσαίες 

εγκαταστάσεις συναρμολόγησης του αγωγού έχουν εγγενή πλεονεκτήματα, επειδή 

δεν επηρεάζονται από τον καιρό ή από τις θαλάσσιες συνθήκες και είναι λιγότερο 

δαπανηρές από τις πλωτές εγκαταστάσεις. Σο σύστημα περιστρεφόμενου κυλίνδρου 

μπορεί να χειριστεί μόνο σωλήνες μικρής διαμέτρου,  μέχρι περίπου 400 χιλιοστών 

(16 ιντσών). Καθώς, το πλοίο προχωρά το τύμπανο ξετυλίγει τον αγωγό και τον 

ποντίζει στο βυθό. Επίσης, το είδος του χάλυβα από τον οποίο κατασκευάζονται οι 

αγωγοί πρέπει να είναι σε θέση να υποστούν την απαιτούμενη πλαστική 

παραμόρφωση καθώς κάμπτονται όταν ξετυλίγονται γύρω από το τύμπανο και 

ισιώνουν με το αντίστοιχο μηχάνημα πριν ποντιστούν.125,126 

την Εικόνα 3.24 παρουσιάζονται σχηματικά οι τρεις προαναφερθείσες μέθοδοι 

πόντισης των υποθαλάσσιων αγωγών. 
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Δηθόλα 3.24: Οη ηξεηο κέζνδνη πόληηζεο ελόο αγσγνύ 

Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Submarine_pipeline#/ 

Τπάρχουν αρκετές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση και την 

προστασία των υποθαλάσσιων αγωγών και των εξαρτημάτων τους. Αυτές μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν είτε μεμονωμένα ή σε συνδυασμό και παρουσιάζονται 

συνοπτικά στη συνέχεια. 

Η μέθοδος τράβηγμα και ταφή (trenching and burial) 

Ένας υποθαλάσσιος αγωγός μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε μία τάφρο για να 

προστατευθεί από τα αλιευτικά εργαλεία και τις ναυτικές δραστηριότητες. Αυτή η 

μέθοδος μπορεί επίσης να υλοποιηθεί στις περιοχές,  όπου οι αγωγοί προσεγγίζουν 

τις ακτές έτσι ώστε να προστατευτούν από τα ρεύματα και τα κύματα. Η εκσκαφή 

μπορεί να γίνει πριν από την πόντιση του αγωγού, ή μετά, αφαιρώντας τον πυθμένα 

κάτω από τον αγωγό. Αρκετά συστήματα χρησιμοποιούνται για την εκσκαφή 

τάφρων στο βυθό για υποθαλάσσιους αγωγούς: 

 Το σύστημα εκτόξευσης νερού (jetting) 

Πρόκειται για μία διαδικασία με την οποία το έδαφος απομακρύνεται κάτω 

από τον αγωγό, χρησιμοποιώντας ισχυρές αντλίες εκτόξευσης νερού. 
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 Το σύστημα μηχανικής κοπής (mechanical cutting)  

Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί αλυσίδες ή δίσκους κοπής για να σκάψει και 

να αφαιρέσει τα σκληρότερα εδάφη, συμπεριλαμβανομένων των ογκόλιθων, 

κάτω από τον αγωγό. 

 Το σύστημα του οργώματος (plowing) 

Σο σύστημα του οργώματος, το οποίο αρχικά χρησιμοποιείτο πριν την 

πόντιση του αγωγού, έχει εξελιχθεί σήμερα σε ελαφρύτερα και μικρότερα σε 

μέγεθος συστήματα τα οποία λειτουργούν ταχύτερα και ασφαλέστερα. 

 Το σύστημα της εκσκαφής (excavation) 

ε ρηχά νερά, το χώμα μπορεί να αφαιρεθεί με βυθοκόρο ή με εκσκαφέα πριν 

από την τοποθέτηση του αγωγού. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους 

τρόπους, κυρίως με ένα σύστημα "κοπής-αναρρόφησης", με τη χρήση κάδων ή 

με έναν εκσκαφέα.127,128,129  

Ένας θαμμένος αγωγός προστατεύεται πολύ καλύτερα από έναν αγωγό σε μία 

ανοιχτή τάφρο. Αυτό γίνεται συνήθως είτε με την κάλυψη της δομής με πέτρες από 

μία κοντινή ακτή. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χώμα που σκάπτεται 

από τον πυθμένα κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Ένα σημαντικό μειονέκτημα στην 

ταφή  ενός αγωγού είναι η δυσκολία στον εντοπισμό μίας διαρροής σε περίπτωση 

που προκύψει και οι επακόλουθες εργασίες επισκευής. 

Η μέθοδος των στρωμάτων (mattresses) 

Σα στρώματα μπορούν να τοποθετηθούν πάνω, κάτω ή και γύρω από τον αγωγό 

ανάλογα με το υπόστρωμα. Σα είδη των στρωμάτων είναι: 

 Σα στρώματα Frond, τα οποία έχουν ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με τα φύκια 

και τείνουν να προκαλέσουν συσσώρευση άμμου. Αυτά πρέπει να 

αγκυρώνονται στο κάτω μέρος για μην παρασυρθούν από τα θαλάσσια 

ρεύματα. 

 Σα στρώματα από σκυρόδεμα, τα οποία χρησιμοποιούνται για να κρατηθεί 

μέρος του αγωγού στη θέση του χρησιμοποιώντας το βάρος τους μειώνοντας 

έτσι τις εργασίες καθαρισμού. Είναι συνήθως αρκετά βαριά και κρατιούνται 

στη θέση τους λόγω του βάρους τους, καθώς είναι κατασκευασμένα από 

σκυρόδεμα, και  συνδέονται μεταξύ τους με ένα σχοινί. 

Η μέθοδος των αγκυρώσεων εδάφους (ground anchors) 

Οι σφιγκτήρες που συγκρατούν τον αγωγό στους στηρικτικούς σωρούς, που είναι 

παραδίπλα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη της πλευρικής κίνησης.  
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Η μέθοδος των saddle blocks 

Σα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα saddle blocks μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να παράσχουν πλευρική υποστήριξη και να κρατήσουν τον 

αγωγό κάτω πιο σταθερά. 

Η μέθοδος των σάκων με άμμο (sandbags and groutbags) 

άκοι με άμμο μπορούν να τοποθετηθούν κάτω ή και στις πλευρές του αγωγού για 

την παροχή κάθετης ή και πλευρικής στήριξης. 

Η μέθοδος των σωρών από χαλίκι (gravel dumps) 

Σο χαλίκι μπορεί να διασκορπιστεί πάνω από τα τμήματα ενός αγωγού για να 

μειώσει τις εργασίες  καθαρισμού και να βοηθήσει τη σταθεροποίησή του έναντι της 

πλευρικής κίνησης.130  
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3.7 Οικονομική ύγκριςη τησ Μεταφοράσ με τον Αγωγό EastMed 

έναντι τησ Μεταφοράσ με Πλοία LNG 

Σο εξεταζόμενο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός αγωγού από την Κύπρο 

προς την Ελλάδα, συνολικού μήκους 1.150 χιλιομέτρων. Οι γνώμες διίστανται, εάν 

πρέπει να κατασκευαστεί ένας αγωγός από την Κύπρο προς την Ελλάδα ή εάν είναι 

πιο οικονομικό το σενάριο της κατασκευής ενός τερματικού σταθμού LNG στο 

Βασιλικό της Κύπρου και από εκεί να γίνονται οι εξαγωγές προς τις αγορές. ε κάθε 

περίπτωση και για την οικονομική σύγκριση των δύο εναλλακτικών, θεωρείται ότι η 

ποσότητα του εξαγόμενου φυσικού αερίου, μέσω αγωγού είναι η ίδια με την 

αντίστοιχη ποσότητα του προς εξαγωγή LNG και ανέρχεται σε περίπου 7 

δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ανά έτος (240 trillion-Btu/year).131  

Η προσπάθεια, να γίνει σύγκριση μεταξύ των επιλογών του LNG και του αγωγού, 

είναι δύσκολη και έχει πολλά τρωτά σημεία. Βασίζεται σε τιμές ισοσκέλισης κερδών – 

ζημιών  (breakeven prices). την περίπτωση του LNG πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι 

τιμές Free on Board (FOB), οι οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούν στο κόστος της 

μεταφοράς από την Κύπρο, είτε για ευρωπαϊκούς είτε για ασιατικούς προορισμούς, 

στο κόστος της επαναεριοποίησης και στο κόστος της παράδοσης από μία 

εγκατάσταση επαναεριοποίησης. Για την επιλογή του αγωγού, πρέπει να γίνει χρήση 

των τιμών «εκφόρτωσης» (“landed” prices), δηλαδή των τιμών κατά την παράδοση 

του φυσικού αερίου στην ακτή της ηπειρωτικής Ελλάδας, οι οποίες πρέπει να 

προσαρμοστούν για κάθε πρόσθετο κόστος μεταφοράς προς την Ελλάδα ή ακόμα 

περισσότερο προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.131 

Για να καταστεί το έργο οικονομικά υλοποιήσιμο, πρέπει η τιμή πώλησης του 

φυσικού αερίου να είναι πάνω από μία συγκεκριμένη τιμή, η οποία αποτελεί το 

όριο. Η τιμή αυτή καλείται τιμή ισοσκέλισης κερδών – ζημιών κατά την εκφόρτωση 

του φυσικού αερίου (breakeven landed gas price) και αφορά στην τιμή πώλησής του  

πέραν της οποίας το έργο καθίσταται οικονομικό. Δεν εξετάζονται άμεσα οι πιθανές 

εξελίξεις των τιμών του φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές του κόσμου, οι οποίες 

προφανώς πρόκειται να επηρεάσουν την τελική οικονομική ανάλυση των 

εναλλακτικών επιλογών προώθησης του φυσικού αερίου της Ανατολικής 

Μεσογείου.131 

Η οικονομική σύγκριση που παρουσιάζεται εδώ βασίζεται στη μέθοδο των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών (Discounted Cash Flow-DCF). Οι παράμετροι 

εισόδου στη μέθοδο αυτή αφορούν στα στοιχεία κόστους του έργου, τα οποία, στην 

περίπτωση του αγωγού περιορίζονται σημαντικά επειδή υπάρχουν λίγοι 

υποθαλάσσιοι αγωγοί παγκοσμίως και για αυτούς που υπάρχουν, υπάρχει μεγάλη 

μεταβλητότητα στις συνθήκες που επικρατούν τοπικά, όπως το βάθος του νερού, το 

ανάγλυφο του βυθού, η διάβρωση και η σεισμικότητα. ε αντίθεση με την περίπτωση 

του LNG, οι οικονομικές εκτιμήσεις δεν βασίζονται σε μία σταθερή βασική τιμή 
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αναφοράς για τις Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (CAPEX), αλλά σε μία γενική σχέση 

μεταξύ αυτών και ορισμένων μεταβλητών. Σο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 

(Ο&Μ cost), με τη σειρά του, θεωρήθηκε ίσο με το 5% του CAPEX. Με βάση αυτές τις 

παραμέτρους και θεωρώντας κόστος φυσικού αερίου στην πηγή (feed gas cost) ίσο 

προς 2,5 $ ανά MMBtu, τιμή που είναι ίδια με αυτή του σεναρίου για το LNG, η τιμή 

ισοσκέλισης κερδών –ζημιών για τον αγωγό προς την Ελλάδα είναι  7,82 $ ανά 

MMBtu.132 

Όπως και στην περίπτωση του LNG, διαπιστώθηκε ότι τα οικονομικά του έργου 

ήταν πιο ευαίσθητα στις δαπάνες CAPEX. Αλλά αντίθετα με το μοντέλο του LNG, η 

εκτίμηση των δαπανών CAPEX είναι εξαιρετικά αβέβαιη, ενισχύοντας την ανάγκη 

κατανόησης, πως η μεταβλητότητα αυτής της παραμέτρου θα επηρεάσει τα 

οικονομικά του έργου. Η Εικόνα 3.25 απεικονίζει μία τέτοια ανάλυση ευαισθησίας 

τριών σεναρίων, το σενάριο "χαμηλού CAPEX", αξίας 4,3 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων, το σενάριο "βασικού CAPEX", αξίας 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 

το σενάριο "υψηλού CAPEX" αξίας 7,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο αντίκτυπος 

στην τιμή ισοσκέλισης κερδών – ζημιών  είναι σημαντικός.132 

 
Δηθόλα 3.25: Ζ αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο επαηζζεζίαο ηνπ έξγνπ ζε ηξία ζελάξηα 

Πεγή: Interim Report for the Study, Natural Gas Monetization Pathways for Cyprus Economics of 

Project Development Options, MIT Energy Initiative,  Massachusetts Institute of Technology, August 

2013 

Σο "υψηλό" σενάριο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξεταστεί, καθώς ορισμένοι 

κίνδυνοι, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κλιμάκωση του κόστους, δεν μπορούν 

να ενσωματωθούν πλήρως στο ημιεμπειρικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την 

εκτίμηση των βασικών δαπανών CAPEX. Οι κίνδυνοι αυτοί σχετίζονται με τα 

μοναδικά χαρακτηριστικά της Ανατολικής Μεσογείου και ειδικότερα με την ύπαρξη 
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υποθαλάσσιων βουνών και την υψηλή σεισμικότητα της περιοχής, σε σχέση με άλλες 

περιοχές στις οποίες έχουν γίνει παρόμοια έργα. Αυτοί οι κίνδυνοι πρέπει να 

αξιολογηθούν διεξοδικά προτού προχωρήσει προς υλοποίηση ένα τέτοιο έργο.133 

Οι δαπάνες CAPEX του αγωγού αποδεικνύεται ως η πιο ευαίσθητη παράμετρος. Μία 

αύξηση από την αξία βάσης των 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην υψηλή αξία 

των 7,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων δηλαδή αύξηση περίπου 35%, η οποία μπορεί να 

οφείλεται σε αυξήσεις του κόστους των υλικών και των εργασιών, αυξάνουν την τιμή 

ισοσκέλισης κερδών – ζημιών από  7,82 $ ανά MMBtu σε  9,19 $ ανά MMBtu. Από 

την άλλη πλευρά, η μείωση κατά 20% των δαπανών CAPEX, στα 4,3 δισεκατομμύρια 

δολάρια, μειώνει την τιμή ισοσκέλισης κερδών – ζημιών στα  7,02 $ ανά MMBtu. Σο 

κόστος του φυσικού αερίου στην πηγή (feed gas cost)  ακολουθεί στενά τα 

οικονομικά στοιχεία του αγωγού. Μία αύξηση, από 2,5 $ ανά MMBtu σε 4 $ ανά 

MMBtu, στην τιμή του φυσικού αερίου προκαλεί αύξηση της τιμής ισοσκέλισης 

κερδών – ζημιών από 7,82 $ σε 9,32 $ ανά MMBtu. Αντίστροφα, μία χαμηλότερη τιμή 

από τα 2 $ ανά MMBtu προκαλεί αντίστοιχη μείωση της τιμής ισοσκέλισης κερδών – 

ζημιών, κάτω από τα 7,32 $ ανά MMBtu.133 

 Επιπλέον, η έκθεση του MIT που παρουσιάζει τις παραπάνω εκτιμήσεις, αξιολογεί 

και την επίδραση της καθυστέρησης του έργου στην τιμή ισοσκέλισης κερδών – 

ζημιών. Εάν η παράδοση του έργου καθυστερήσει κατά τρία χρόνια, η τιμή 

ισοσκέλισης κερδών – ζημιών του φυσικού αερίου θα ανέλθει από τα 7,82 $ ανά 

MMBtu σε  8,61 $ ανά MMBtu.133  

Λαμβάνοντας υπόψη την επιλογή του αγωγού, πρέπει να σημειωθεί ότι ο εξαγωγέας 

φυσικού αερίου μέσω αγωγού δεν έχει την ίδια ευελιξία να αντιδράσει στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, όπως για παράδειγμα να αλλάξει τις ροές 

από τους ευρωπαίους στους ασιάτες πελάτες, συγκριτικά με αυτόν που επέλεξε το 

σενάριο του LNG. Τπάρχει, επίσης, και η πιθανότητα δημιουργίας διαφορών μεταξύ 

των χωρών διέλευσης του αγωγού, όπως έγινε μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. 

Ένας τερματικός σταθμός LNG μπορεί να είναι πιο δαπανηρός απ’ ότι ένας αγωγός 

προς την Ελλάδα, αλλά η σχετική ευελιξία της προσφοράς σε διαφορετικές αγορές, 

με βάση τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, πιθανόν να υπερκεράσει μία 

τέτοια διαφορά στο κόστος του κεφαλαίου.133  

Η ερευνητική γεώτρηση της γαλλικής εταιρείας Total στο block 11 της κυπριακής 

Α.Ο.Ζ. τον Ιούλιο 2017 ενισχύει τις πιθανότητες εύρεσης ενός αξιοσημείωτου 

κοιτάσματος φυσικού αερίου, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την εύρεση των  

κοιτασμάτων Leviathan, Αφροδίτη και Zohr έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση 

μίας τεράστιας ποσότητας φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτή η 

τεράστια ποσότητα καθιστά την επιλογή του αγωγού EastMed οικονομικά εφικτή.133 
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Κεφάλαιο 4°. υμπεράςματα και Προτάςεισ 

Σα τελευταία χρόνια τόσο η ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού όσο και οι 

γεωπολιτικές εξελίξεις οδήγησαν τα ενεργειακά θέματα στην πρώτη γραμμή της 

επικαιρότητας. Η ενεργειακή ζήτηση της Ευρώπης συνεχώς αυξάνεται με 

αποτέλεσμα η εγχώρια παραγωγή ορυκτών καυσίμων να είναι ανεπαρκής, γεγονός 

που οδήγησε στην αύξηση των εισαγωγών. Όσον αφορά τον τομέα του φυσικού 

αερίου η Ευρώπη είναι σχεδόν εξαρτημένη από τις εισαγωγές, η πλειοψηφία των 

οποίων προέρχεται από τη Ρωσία και ένα μικρό κομμάτι από την Αφρική. Ωστόσο, 

ύστερα από την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και ύστερα από τη διαμάχη 

Ρωσίας και Ουκρανίας, οι σχέσεις Ρωσίας και Ευρώπης οδηγήθηκαν σε τεταμένο 

σημείο. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να προσανατολίζεται προς νέες πηγές 

φυσικού αερίου και εστίασε στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου όπου τα 

κοιτάσματα, ιδίως νότια της Κύπρου, είναι κατά ένα τρόπο και ευρωπαϊκά 

κοιτάσματα. Με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσει ο σταδιακός περιορισμός της εξάρτησης 

της Ευρώπης από την Ρωσία.  

Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου υπήρξε, εδώ και αιώνες, πεδίο σφοδρών 

αντιπαραθέσεων σε οικονομικό, πολιτικό, κυριαρχικό και ενεργειακό επίπεδο. Γι’ 

αυτό και κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων της περιοχής πάντα 

προσκρούει σε διακρατικές αντιπαραθέσεις και διαμάχες. Σο Ισραήλ, για 

παράδειγμα, βρίσκεται σε χρόνιες διαμάχη με τους Άραβες γείτονές του και η 

Ελλάδα με την Κύπρο βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση με την Σουρκία. Μέσα, 

λοιπόν, σε όλο αυτό το συγκρουσιακό περιβάλλον γίνεται προσπάθεια εύρεσης μίας 

χρυσής τομής, έτσι ώστε να υπάρξει μία ορθολογική εκμετάλλευση και προώθηση 

των εγχώριων ενεργειακών προϊόντων.  

τα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας έγινε μία προσπάθεια παρουσίασης 

των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και των 

προοπτικών προώθησής του στην Ευρώπη μέσω του αγωγού EastMed. Προς τούτο 

παρουσιάζονται ορισμένες σκέψεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή και καθιστούν δύσκολη την 

έρευνα και την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Οι προτάσεις αυτές έχουν επίσης 

σχέση με τη μελλοντική γεωπολιτική και ενεργειακή πολιτική για την 

Νοτιοανατολική Μεσόγειο και κάποιες από αυτές είναι: 

 Η Ελλάδα να υποστηρίξει την Κύπρο σε οποιαδήποτε επιλογή κι αν επιλέξει 

για να εξάγει το φυσικό αέριό της. Αν αυτή η επιλογή εμπλέκει και το Ισραήλ, 

η στήριξη της Ελλάδας σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να θεωρείται 

δεδομένη. 

 Να συνεχιστεί η εμβάθυνση της γεωπολιτικής συνεργασίας της Ελλάδας και 

της Κύπρου με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Ιορδανία.   
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 Η αμέριστη οικονομική, τεχνική και πολιτική στήριξη προς το έργο EuroAsia 

Interconnector, δηλαδή η ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο 

και Ισραήλ. Αυτό το έργο είναι ήδη σε φάση υλοποίησης και θεωρείται ότι θα 

υλοποιηθεί στο ακέραιο, από την στιγμή που λαμβάνει μεγάλη στήριξη και 

χρηματοδότηση  από την Ε.Ε..  

 Η προσέλκυση ξένων εταιρειών, κυρίως αμερικάνικων και ευρωπαϊκών, για 

εξερεύνηση υδρογονανθράκων στην ελληνική Α.Ο.Ζ. σε συνεργασία είτε με 

την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. είτε με την Energean Oil & Gas, η 

οποία διαχειρίζεται το κοίτασμα Πρίνος στην Καβάλα.   

 Η παροχή στρατιωτικής και γεωπολιτικής κάλυψης στην Κύπρο, ώστε αυτό 

να δώσει τον απαραίτητο χρόνο στην Κύπρο και στις εταιρείες που 

εργάζονται ήδη στην κυπριακή Α.Ο.Ζ. να διενεργήσουν καινούργιες 

ερευνητικές γεωτρήσεις για φυσικό αέριο και πετρέλαιο.   

 Η Ελλάδα σε συνεργασία με την Κύπρο και το Ισραήλ πρέπει να 

αναζητήσουν κεφάλαια στις διεθνείς αγορές αλλά και από διεθνείς 

οργανισμούς, όπως η Παγκόσμια Σράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό 

Σαμείο, για την ανάλογη επιλογή εξαγωγής φυσικού αερίου από την 

Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη με ενδιάμεσο σταθμό την Ελλάδα 

κατά προτίμηση.  

 Η Ελλάδα σε συνεργασία με τις Η.Π.Α. και την Ε.Ε. θα πρέπει να συμβάλει με 

κάθε μέσο τεχνικό και οικονομικό στην σταθεροποίηση της Λιβύης και ειδικά 

των παραλίων της χώρας ώστε να είναι ασφαλείς οι εξορύξεις νοτίως της 

Κρήτης.  

Οι δύο επιλογές εξαγωγών φυσικού αερίου που συμφέρουν την Κύπρο και κατ’ 

επέκταση και την Ελλάδα είναι είτε ο αγωγός EastMed είτε οι εξαγωγές LNG μέσω 

του σταθμού υγροποίησης στο Βασιλικό ή μέσω πλωτού σταθμού υγροποίησης 

φυσικού αερίου (FLNG). Αυτές οι δύο επιλογές θα ήταν γεωπολιτικά προτιμότερο να 

λαμβάνουν στους σχεδιασμούς τους και το Ισραήλ, και πιο συγκεκριμένα το 

κοίτασμα Leviathan που βρίσκεται κοντά στην κυπριακή Α.Ο.Ζ. 

Οι τρόποι χρηματοδότησης των ενεργειακών σχεδίων στην Ανατολική Μεσόγειο 

είναι πολλοί:   

 Η Ελλάδα και η Κύπρος σε συνεργασία με το Ισραήλ θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν μία διεθνή συνεργασία εταιρειών και τραπεζών από την κάθε 

χώρα η οποία θα μπορούσε να αναλάβει ένα μέρος της χρηματοδότησης των 

μελλοντικών αγωγών προς Ελλάδα και Αίγυπτο και των σταθμών 

υγροποίησης στα πλαίσια της γεωπολιτικής τους συνεργασίας. ε αυτό το 

πλαίσιο θα μπορούσε να συμμετέχει και η Αίγυπτος μεσοπρόθεσμα αν βρει 

και άλλα κοιτάσματα φυσικού αερίου, αλλά και ο Λίβανος μακροπρόθεσμα.   

 Η προσέλκυση ευρωπαϊκών κεφαλαίων από την EBRD, από το ευρωπαϊκό 

ταμείο έργων κοινής αποδοχής (PCI) και το πακέτο Γιούνγκερ.   
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 Η προσέλκυση κεφαλαίων από χώρες όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, η Νότια Κορέα 

και άλλες χώρες της Ασίας που είναι μεγάλοι καταναλωτές υγροποιημένου 

φυσικού αερίου (LNG), αν βέβαια επιλεγεί η επιλογή εξαγωγών LNG.134 

  

                                                           
134

  Δλεξγεηαθή θαη Γεσπνιηηηθή Πξαγκαηηθόηεηα ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Μεζόγεην, Αζαλάζηνο Πίηαηδεο, 

19/03/2017 
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