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Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη 

 

Περίληψη 

 

Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η ανάλυση της σηµασίας της ενέργειας για την 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και των πρόσφατων ανακαλύψεων 

υδρογονανθράκων στις Αποκλειστικές Οικονοµικές Ζώνες του Ισραήλ και της 

Κύπρου. Εξετάζεται επίσης ο ενεργειακός χαρακτήρας των κρατών τα οποία 

συνθέτουν την περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς και οι σχετικές µε 

τον ενεργειακό τοµέα προκλήσεις που αυτά αντιµετωπίζουν. Στη συνέχεια, αναλύονται 

οι παγκόσµιες ενεργειακές τάσεις, όπως αυτές διαµορφώνονται από τους πέντε 

ισχυρότερους παγκόσµιους δρώντες, µε βάση τον ενεργειακό τους χαρακτήρα. Τέλος, 

περιγράφονται και αξιολογούνται οι δυνατότητες οικονοµικής αξιοποίησης των 

κοιτασµάτων φυσικού αερίου του Ισραήλ και της Κύπρου, βάσει οικονοµικών 

κριτηρίων και γεωπολιτικών παραγόντων. 
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Abstract 

 

This study aims to analyze the importance of energy for the Southeastern Mediterranean 

region and the significance of the recent hydrocarbon discoveries in Israel’s and 

Cyprus’ Exclusive Economic Zones. Furthermore, the energy profile of the 

Southeastern Mediterranean countries is examined, as well as, the energy related 

challenges these countries are facing. Moreover, the global energy trends, as they are 

formed by the world’s most powerful actors are analyzed, based on their energy 

profiles. Eventually, the monetization options for Israel’s and Cyprus’ natural gas fields 

are described and evaluated, based on economic criteria an on geopolitical factors. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 

 

 
1.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν εισαγωγικό κεφάλαιο περιγράφεται η περιοχή της Νοτιοανατολικής 

Μεσογείου, αλλά και οι λόγοι που η εν λόγω περιοχή παρουσιάζει εξαιρετικό 

ενδιαφέρον αναφορικά µε τον τοµέα της ενέργειας. Περιγράφονται επίσης τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα κράτη αυτής της περιφέρειας, καθώς και η 

επίδραση που αυτά έχουν στην αξιοποίηση των υδρογονανθράκων και στην ενίσχυση 

της ενεργειακής ασφάλειας.  

Αρχικά, κρίνεται αναγκαίο να οριστεί η έννοια της ενεργειακής ασφάλειας. Σύµφωνα 

µε τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (International Energy Agency – IEA), η ενεργειακή 

ασφάλεια ορίζεται ως «η αδιάλειπτη διαθεσιµότητα πηγών ενέργειας σε προσιτές 

τιµές».1  

 

1.2 Η Γεωγραφία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου 

Σύµφωνα µε τον χάρτη 1.2, οι 

χώρες που συνιστούν τη 

Νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι 

η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η 

Κύπρος, ο Λίβανος, η Τουρκία 

και η Συρία. Για τους σκοπούς 

όµως, της παρούσας µελέτης 

στην περιφέρεια της 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου 

																																																													
1	International	Energy	Agency	(2016).	“What	is	Energy	Security?”,	[online],	Διαθέσιμο	από:	
https://www.iea.org/topics/energysecurity/subtopics/whatisenergysecurity/,	[Πρόσβαση	στις	16	
Ιανουαρίου	2016]	

 

 Χάρτης 1.2                                                                                                     
Η Νοτιοανατολική Μεσόγειος και οι υποδοµές στον τοµέα της 

ενέργειας  

Πηγή: US Energy Information Administration  
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προστίθεται και η Ελλάδα, λόγω της πιθανής ενεργειακής συνεργασίας της µε την 

Κύπρο και το Ισραήλ. 

 

 

1.3 Η Σηµασία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου 
 

Οι πρόσφατες ανακαλύψεις υδρογονανθράκων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής 

Μεσογείου δύνανται να προκαλέσουν σηµαντικές αλλαγές στο ενεργειακό τοπίο της 

ευρύτερης περιοχής, εφόσον βέβαια ξεπεραστούν σηµαντικά ζητήµατα, τα οποία θα 

αναλυθούν στη συνέχεια. Οι ανακαλύψεις αυτές είναι µεγάλης σηµασίας, καθώς η 

οικονοµική ανάπτυξη και η αύξηση του πληθυσµού οδηγούν αναπόφευκτα σε αύξηση 

της ζήτησης για ενέργεια. Οι αυξηµένες ενεργειακές ανάγκες, σε συνδυασµό µε το 

γεγονός ότι τα υπάρχοντα αποθέµατα υδρογονανθράκων της περιοχής αναµένεται να 

εξαλειφθούν µέσα στις προσεχείς δεκαετίες, καθιστούν τις πρόσφατες ανακαλύψεις 

σηµαντικές για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. Επιπλέον, είναι πιθανό τα 

κοιτάσµατα να επαρκούν όχι µόνο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της  

περιοχής, αλλά και για την πραγµατοποίηση εξαγωγών.2  

																																																													
2	U.S.	Energy	Information	Administration	(August,	15,	2013).	Eastern	Mediterranean	Region,	Full	
report,	[online],	Διαθέσιμο	από:	
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/regions_of_interest/Eastern_Mediterrane
an/eastern-mediterranean.pdf,	p.1	[Πρόσβαση	στις	20	Δεκεμβρίου	2015]	

Χάρτης 1.3                                                                                                                                              
Τα οικόπεδα φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και οι οριοθετήσεις θαλάσσιων ζωνών		 

Πηγή: The International Relations and Security Network 
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Οι ανακαλύψεις παράκτια της Κύπρου και του Ισραήλ, προκάλεσαν µεγάλο 

ενδιαφέρον για εξερεύνηση υδρογονανθράκων και σε άλλα σηµεία της περιοχής και 

συγκεκριµένα, από τη Συρία και το Λίβανο.3  

 

Γενικότερα, η ανακάλυψη σηµαντικών αποθεµάτων φυσικού αερίου (ΦΑ) στη 

Νοτιοανατολική Μεσόγειο προσφέρει σηµαντικά οφέλη. Συγκεκριµένα, η Κύπρος και 

το Ισραήλ θα αποκοµίσουν σηµαντικά οικονοµικά οφέλη, καθώς θα µειώσουν 

σηµαντικά τις εισαγωγές ενεργειακών πόρων. Ακόµα, δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης 

του περιβάλλοντος, καθώς το ΦΑ είναι περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον 

(συγκριτικά µε άλλα καύσιµα), αλλά επίσης εκτιµάται και βιοµηχανική ανάπτυξη και 

κυρίως της βιοµηχανίας των πετροχηµικών και των αφαλατώσεων.4 Η χρήση του ΦΑ 

για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της περιοχής είναι περιορισµένη, µε 

εξαίρεση τη Συρία,5 η οποία αποτελεί και παραγωγό φυσικού αερίου.6 

 

 

1.4 Εµπόδια στην Αξιοποίηση των Υδρογονανθράκων 
 

Είναι σαφές πως η ανακάλυψη υδρογονανθράκων στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο 

παρουσιάζει σηµαντικά οφέλη για την περιοχή. Όµως, η συγκεκριµένη περιφέρεια 

χαρακτηρίζεται από πολιτικές συγκρούσεις, οι οποίες δεν σχετίζονται µε τους 

υδρογονάνθρακες της περιοχής. Επιπλέον, επικρατούν και εντάσεις άµεσα 

σχετιζόµενες µε τις πρόσφατες ανακαλύψεις, οι οποίες αφορούν ζητήµατα οριοθέτησης 

θαλασσίων ζωνών, τα οποία δεν είχαν διευθετηθεί προηγουµένως. Ακόµα, στις 

περιπτώσεις που γειτονικά κράτη προχώρησαν σε οριοθετήσεις, εγείρεται το ζήτηµα 

της επικάλυψης των συνόρων.7 Στο Χάρτη 1.4 φαίνονται τα οριοθετηµένα θαλάσσια 

σύνορα µεταξύ των κρατών και µε καφέ χρώµα τα οικόπεδα µε αποθέµατα φυσικού 

																																																													
3	Dabrouche,	Hakim	et	al.	(2015),	East	Mediterranean	Gas:	what	kind	of	a	game-changer?,	The	Oxford	
Institute	for	Energy	Studies	[online],	Διαθέσιμο	από:	http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-
content/uploads/2012/12/NG-71.pdf,		pp.	5-6	[Πρόσβαση	στις	9	Οκτωβρίου	2015]	
4	Khadduri,	Walid	(2012),	“East	Mediterranean	Gas:	Opportunities	and	Challenges”,	Mediterranean	
Politics,	17(1),	p.	117	
5	Dabrouche,	Hakim	et	al.	(2015),	East	Mediterranean	Gas:	what	kind	of	a	game-changer?,	The	Oxford	
Institute	for	Energy	Studies	[online],	Διαθέσιμο	από:	http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-
content/uploads/2012/12/NG-71.pdf,			p.	9	[Πρόσβαση	στις	9	Οκτωβρίου	2015]	
6	Ibid	p.	3	
7	Khadduri,	Walid	(2012),	“East	Mediterranean	Gas:	Opportunities	and	Challenges”,	Mediterranean	
Politics,	17(1),	p.	111	
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αερίου. Με µπλε χρώµα φαίνονται οι αµφισβητούµενες θαλάσσιες περιοχές µεταξύ της 

Κύπρου και της Τουρκίας, καθώς και µεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου. 

 

Συγκεκριµένα, τα οικόπεδα Tamar και Leviathan του Ισραήλ εκτείνονται στα σύνορα 

µε τον γειτονικό Λίβανο. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα το οικόπεδο Leviathan να 

εκτείνεται και στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου. Ανησυχητική 

για την εξέλιξη της αξιοποίησης των κοιτασµάτων είναι και η τεταµένη κατάσταση 

µεταξύ του Ισραήλ και των γειτονικών κρατών (Λίβανος, Παλαιστινιακή Αρχή), για 

λόγους ασφαλείας. Η βασική ανησυχία έγκειται στο γεγονός πως µία κλιµάκωση των 

διενέξεων θα είχε σηµαντικές επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής και 

κυρίως τον εφοδιασµό.8  

    

	
																																									Πηγή: The Economist 

																																	 	

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το Ισραήλ αναφορικά µε την αξιοποίηση του ΦΑ 

δεν περιορίζονται µόνο σε αυτά µε τα γειτονικά Αραβικά κράτη, αλλά αντιµετωπίζει 

και σηµαντικά προβλήµατα µε την Τουρκία. Αναλυτικότερα, η Τουρκία έχει 

εναντιωθεί σε οποιαδήποτε απόπειρα συνεργασίας µεταξύ της Κύπρου και του Ισραήλ, 

																																																													
8	Ibid	pp.	114-115	

Να	
φυγ

Χάρτης 1.4                                                                                                                          
Οι οριοθετήσεις θαλάσσιων συνόρων και οι αµφισβητούµενες περιοχές στη 

Νοτιοανατολική Μεσόγειο																																																																																																												
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καθώς θεωρεί πως η Κυπριακή ΑΟΖ ανήκει στο Βόρειο τµήµα της Κύπρου και 

κατ΄επέκταση στους Τουρκο-Κύπριους.9  

Όπως γίνεται εµφανές δεν αντιµετωπίζει µόνο το Ισραήλ προβλήµατα αναφορικά µε 

την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, αλλά και η Κύπρος. Συγκεκριµένα, η Τουρκία 

χρησιµοποιεί την κατοχή του βόρειου τµήµατος της Κύπρου ως µέσο παρεµπόδισης 

των συµφωνιών που πραγµατοποιεί η Κύπρος µε διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες.10 Οι 

αξιώσεις αυτές της Τουρκίας έγκεινται στη µη επίλυση του Κυπριακού Ζητήµατος και 

οι πρόσφατες ανακαλύψεις έχουν οξύνει τις ήδη τεταµένες σχέσεις.11 Ακόµα, αν και η 

Κύπρος έχει ήδη από το 2003 προχωρήσει στην οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων 

της µε την Αίγυπτο, η Τουρκία παρουσιάζει αξιώσεις για οριοθέτηση δικής της ΑΟΖ 

µε την Αίγυπτο, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε τη συµφωνία οριοθέτησης µεταξύ 

Αιγύπτου και Κύπρου. Επιπλέον η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το δικαίωµα της Κύπρου 

να έχει ΑΟΖ άνω των 12 ναυτικών µιλίων, καθώς θεωρεί το Κυπριακό κράτος νησί.12 

 

1.5 Ανακεφαλαίωση 

Συνοψίζοντας, οι πρόσφατες ανακαλύψεις υδρογονανθράκων θα επιφέρουν σηµαντικά 

οφέλη στην περιοχή, για την αξιοποίησή τους όµως είναι αναγκαία η ανάληψη 

δράσεων ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στην ταραχώδη 

αυτή περιφέρεια. Στην επόµενη ενότητα, πραγµατοποιείται σύντοµη ανάλυση του 

ενεργειακού χαρακτήρα των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς και 

αναφορά των ενεργειακών υποδοµών που διαθέτει κάθε χώρα. 

	

	

																																																													
9	Bahgat,	Gawdat	(2011),	“Israel’s	Energy	Security:	Regional	Implications”,	Middle	East	Policy,	XVIII(3),	
p.	31	
10	Khadduri,	Walid	(2012),	“East	Mediterranean	Gas:	Opportunities	and	Challenges”,	Mediterranean	
Politics,	17(1),	p.	116	
11	Dabrouche,	Hakim	et	al.	(2015),	East	Mediterranean	Gas:	what	kind	of	a	game-changer?,	The	
Oxford	Institute	for	Energy	Studies	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/12/NG-71.pdf,			pp.	7-8	[Πρόσβαση	
στις	9	Οκτωβρίου	2015]	
12	Henderson,	Simon	(2013),	Natural	gas	export	options	for	Israel	and	Cyprus”,	Mediterranean	Paper	
Series	2013,	The	German	Marshall	Fund	of	the	United	States,	[online],	Διαθέσιμο	στο:	
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Henderson20130901-
NaturalGasExportOptions.pdf,	p.6	[Πρόσβαση	στις	8	Οκτωβρίου	2015]	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

 

 
2.1 Εισαγωγή 

Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται ο ενεργειακός χαρακτήρας των χωρών της Ανατολικής 

Μεσογείου και συγκεκριµένα, η παραγωγή, αλλά και η κατανάλωση ενέργειας της 

κάθε χώρας. Επίσης, γίνεται αναφορά στις εισαγωγές και στις εξαγωγές πετρελαίου και 

ΦΑ, καθώς και στις υποδοµές που διαθέτει η κάθε χώρα. 

 

2.2 Αίγυπτος 

Η Αίγυπτος αποτελεί το µεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου µη µέλος του Οργανισµού 

Πετρελαιοπαραγωγών Εξαγωγών Κρατών (ΟΠΕΚ) και το δεύτερο µεγαλύτερο 

παραγωγό ΦΑ στην Αφρική. Επιπλέον, αποτελεί σηµαντικό κόµβο µεταφοράς 

πετρελαίου.13 

Η Αίγυπτος αντιµετωπίζει προκλήσεις αναφορικά µε την προσφορά ενέργειας και την 

οικονοµική ανάπτυξη. Ο τοµέας της ενέργειας έχει µεγάλη σηµασία για την οικονοµία 

και ο πληθυσµός της Αιγύπτου σηµειώνει µεγάλη αύξηση λόγω του βελτιωµένου 

βιοτικού επιπέδου, αλλά και των δεικτών ανθρώπινης ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα την 

αυξηµένη ζήτηση ενέργειας. Συνεπώς προκύπτει η ανάγκη για την πραγµατοποίηση 

επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας. Οι επενδύσεις αυτές προϋποθέτουν την ύπαρξη 

ιδιωτικής χρηµατοδότησης και την υλοποίηση µεταρρυθµίσεων στην αγορά ενέργειας. 

14 Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την πρόσφατη µελέτη της BP σχετικά µε το 

ενεργειακό µέλλον της χώρας. Σύµφωνα µε αυτή τη µελέτη, παρατηρείται µεγάλη 

																																																													
13	U.S.	Energy	Information	Administration	(June	2,	2015).	“Egypt,	International	energy	data	and	
analysis,	Full	report”	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Egypt/egypt.pdf,	p.1	
[Πρόσβαση	στις	6	Οκτωβρίου	2015]	
14	Observatoire	Méditerraéen	de	l’Energie	(2011),	Mediterranean	Energy	Perspectives:	Egypt,	
Executive	Summary,	France,	OME	Publications,	p.	XXVII	
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αύξηση του πληθυσµού από 32,08 εκατοµµύρια το 1965 σε 82,06 εκατοµµύρια το 

2013. Επίσης ξεκάθαρη είναι και η σηµαντική αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕΠ), από µόλις 5,01 δισεκατοµµύρια δολάρια το έτος 1965 σε 272 

δισεκατοµµύρια το 2013.15 

Η Αίγυπτος αποτελεί τον µεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου και ΦΑ της Αφρικής, 

καθώς πρόκειται για τα βασικά καύσιµα που χρησιµοποιούνται στη χώρα. Ένα 

πρόβληµα µεγάλης σηµασίας που αντιµετωπίζει η χώρα είναι η αύξηση της ζήτησης 

και η ταυτόχρονη µείωση της παραγωγής πετρελαίου.16 Αυτό το ζήτηµα γίνεται 

εµφανές και στην «Στατιστική Επιθεώρηση για την Παγκόσµια Ενέργεια» της BP του 

έτους 2015. Σύµφωνα µε αυτή, η παραγωγή πετρελαίου της Αιγύπτου ανέρχεται στα 

717.000 βαρέλια ηµερησίως, ενώ η κατανάλωση στα 813.000 βαρέλια ηµερησίως, µε 

βάση τα στοιχεία του έτους 2014.17 Αναφορικά µε το ΦΑ, σύµφωνα µε στοιχεία του 

ίδιου έτους, η Αίγυπτος παράγει 48,7 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα (ΔΚΜ), ενώ 

καταναλώνει 48,0 ΔΚΜ αερίου.18 Η παραγωγή πετρελαίου της Αιγύπτου προέρχεται 

από τα κοιτάσµατα στον Κόλπο του Σουέζ, στην Ανατολική Έρηµο, στη Δυτική Έρηµο 

και στη Χερσόνησο του Σινά. Αν και η Αίγυπτος πραγµατοποιεί εξαγωγές πετρελαίου 

από το 1976, πλέον τα περισσότερα κοιτάσµατα έχουν φτάσει στο στάδιο της 

ωρίµανσης και η προσοχή στρέφεται στο ΦΑ.19 Αρµόδια για τη διαχείριση των 

κοιτασµάτων πετρελαίου είναι η EGPC (Egyptian General Petroleum Corporation), η 

εθνική εταιρεία πετρελαίου. Επίσης, σηµαντικές εταιρείες πετρελαίου 

δραστηριοποιούνται στην Αίγυπτο. Η χώρα κατέχει επίσης τη µεγαλύτερη δυνατότητα 

διύλισης στην Αφρική. Θυγατρικές εταιρείες της EGPC είναι αρµόδιες για τη 

λειτουργία των διυλιστηρίων.20 Συνολικά στην Αίγυπτο βρίσκονται οκτώ διυλιστήρια, 

																																																													
15	BP	(2015).	“Looking	to	Egypt’s	Energy	Future”	[online],	BP	Magazine,	Διαθέσιμο	από:	
http://www.bp.com/en/global/corporate/bp-magazine/locations/looking-to-egypts-energy-
future.html,	[Πρόσβαση	στις	6	Οκτωβρίου	2015]	
16	U.S.	Energy	Information	Administration	(June	2,	2015).	“Egypt,	International	energy	data	and	
analysis,	Full	report”	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Egypt/egypt.pdf,	pp.	2-3	
[Πρόσβαση	στις	6	Οκτωβρίου	2015]	
17	BP	Statistical	Review	of	Word	Energy	(June	2015).	[online],	Διαθέσιμο	από:	
https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-
review-of-world-energy-2015-full-report.pdf,		pp.	10-11,	[Πρόσβαση	στις	6	Οκτωβρίου	2015]	
18	Ibid.	pp.	22-23		
19	Bahgat,	Gawdat	(2010),	“The	geopolitics	of	energy:	Europe	and	North	Africa”,	The	Journal	of	North	
African	Studies,	15(1),	p.47	
20	U.S.	Energy	Information	Administration	(June	2,	2015).	“Egypt,	International	energy	data	and	
analysis,	Full	report”	[online],	Διαθέσιμο	από:	
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τα οποία έχουν δυνατότητα επεξεργασίας παραπάνω από 765.000 βαρέλια αργού 

πετρελαίου ηµερησίως. Το διυλιστήριο στο Sidi Krir είναι το πρώτο στη Μέση 

Ανατολή που ακολουθεί τα Ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά πρότυπα και παράγει το ένα 

τρίτο της εξαγόµενης ποσότητας.21  

Αναφορικά µε το ΦΑ, νέα κοιτάσµατα βρίσκονται στη Δυτική Έρηµο, στο Δέλτα του 

Νείλου και κυρίως στον υποθαλάσσιο χώρο της Μεσογείου. Παρατηρείται όµως 

µείωση της παραγωγής κατά 5% (2010-2012), καθώς και µείωση των εξαγωγών κατά 

τα έτη 2010-2013. Από το 2015, η Αίγυπτος για να καλύψει την αυξηµένη ζήτηση, 

προχώρησε σε εισαγωγή υγροποιηµένου ΦΑ (ΥΦΑ) από τη Νορβηγία, ενώ προχώρησε 

και στη σύναψη συµφωνιών µε τη Ρωσία (Gazprom)  και την Αλγερία (Sonatrach), 

καθώς και µε τις εταιρείες Trafigura, Vitol και Noble.22 Η εθνική εταιρεία αερίου, η 

EGAS (Egyptian Natural Gas Holding Company), είναι αρµόδια για την εξερεύνηση, 

γεώτρηση και παραγωγή φυσικού αερίου, αλλά και για την επεξεργασία, τη διανοµή 

και την υγροποίηση.23 Στην εξερεύνηση και παραγωγή αερίου συµµετέχουν και 

σηµαντικές διεθνείς εταιρείες, όπως η BG, η BP, η ENI, η Shell και η Apache.24  

Από τις σηµαντικότερες υποδοµές της Αιγύπτου στον τοµέα της ενέργειας είναι ο 

Αραβικός Αγωγός Αερίου (AGP – Arab Gas Pipeline), ο οποίος σηµατοδοτεί την 

έναρξη των εξαγωγών φυσικού αερίου από το 200325 και εικονίζεται µε κόκκινο χρώµα 

στον χάρτη 2.2. Αρχικά συνέδεε την Αίγυπτο µε την Ιορδανία και στη συνέχεια 

																																																													
http://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Egypt/egypt.pdf,	pp.	2-3	
[Πρόσβαση	στις		6	Οκτωβρίου	2015]	
21	Observatoire	Méditerraéen	de	l’Energie	(2011),	Mediterranean	Energy	Perspectives:	Egypt,	
Executive	Summary,	France,	OME	Publications,	p.	XXXII	
22	U.S.	Energy	Information	Administration	(June	2,	2015).	“Egypt,	International	energy	data	and	
analysis,	Full	report”	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Egypt/egypt.pdf,	p.	
5[Πρόσβαση	στις	6	Οκτωβρίου	2015]	
23	Egyptian	Natural	Gas	Holding	Company,	About	EGAS	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://www.egas.com.eg/Corporate_Overview/Introduction.aspx,	[Πρόσβαση	στις	6	Οκτωβρίου	
2015]	
24	Bahgat,	Gawdat	(2010),	“The	geopolitics	of	energy:	Europe	and	North	Africa”,	The	Journal	of	North	
African	Studies,	15(1),	p.47	
25	U.S.	Energy	Information	Administration	(June	2,	2015).	“Egypt,	International	energy	data	and	
analysis,	Full	report”,	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Egypt/egypt.pdf,	p.	6	
[Πρόσβαση	στις	6	Οκτωβρίου	2015]	



17	
	

επεκτάθηκε και στη Συρία, ενώ 

έχει συµφωνηθεί η επέκτασή 

του στο Λίβανο.26 Επίσης, η 

Αίγυπτος διαθέτει δύο 

σταθµούς ΥΦΑ µε συνολικά 

τρεις µονάδες υγροποίησης και 

καθαρισµού φυσικού αερίου.27 

Αρκετά σηµαντικός είναι και ο 

Αγωγός SUMED (Suez-

Mediterranean Pipeline), ο 

οποίος µεταφέρει αργό πετρέλαιο από την Ερυθρά Θάλασσα στη Μεσόγειο µέσω της 

Αιγύπτου28 και αποτελείται από δύο παράλληλους αγωγούς µε διάµετρο 42 ιντσών και 

µήκος 320 χιλιόµετρα.29  

Αξίζει να αναφερθεί πως η Αίγυπτος αντιµετωπίζει προβλήµατα σχετικά µε την παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της αυξηµένης ζήτησης, των ελλείψεων στον εφοδιασµό 

φυσικού αερίου και της παλαιότητας των υποδοµών. Τέλος, η χώρα διαθέτει 

σηµαντικές δυνατότητες για την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 

όπως είναι η υδροηλεκτρική, η ηλιακή και η αιολική ενέργεια.30 

 

2.3 Ισραήλ 

Το Ισραήλ για το µεγαλύτερο µέρος της ιστορίας του αντιµετώπιζε ελλείψεις στον 

τοµέα της ενέργειας και κατέφευγε σε εισαγωγές ορυκτών καυσίµων, ώστε να καλύψει 

																																																													
26	Egyptian	Ministry	of	Petroleum	[online],	Διαθέσιμο	από:		
http://www.petroleum.gov.eg/en/ProjectsandActivities/StrategicProjects/Pages/GasPipeline.aspx,	
[Πρόσβαση:	6	Οκτωβρίου	2015]	
27	Suding,	Paul	H.	(2011),	“Struggling	between	resources-based	and	sustainable	development	schemes	
–	An	analysis	of	Egypt’s	recent	energy	policy”,	Energy	Politics,	39,	p.	4436	
28	U.S.	Energy	Information	Administration	(June	2,	2015).	“Egypt,	International	energy	data	and	
analysis,	Full	report”	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Egypt/egypt.pdf,	p.	8	
[Πρόσβαση	στις	6	Οκτωβρίου	2015]	
29	Arab	Petroleum	Pipelines	Company,	SUMED	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://sumed.org/index.php/sumed-system/main-pipelines.html,	[Πρόσβαση	στις	6	Οκτωβρίου	2015]	
30	U.S.	Energy	Information	Administration	(June	2,	2015).	“Egypt,	International	energy	data	and	
analysis,	Full	report”	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Egypt/egypt.pdf,	p.	9-11	
[Πρόσβαση	στις	6	Οκτωβρίου	2015]	

Χάρτης 2.2                                                                                         
Οι βασικές ενεργειακές υποδοµές της Αιγύπτου  

Πηγή: US Energy Information Administration 
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τις ενεργειακές του ανάγκες. Οι τεταµένες σχέσεις µε τα γειτονικά Αραβικά κράτη 

κατέστησαν το Ισραήλ ενεργειακά αποµονωµένο, µε εξαίρεση τη ροή φυσικού αερίου 

από την Αίγυπτο,31 µέσω του αγωγού AGP από το 2008. Ο αγωγός αυτός έχει αφετηρία 

την Αίγυπτο και συνδέεται µε την Ιορδανία, τη Συρία και το Λίβανο. Το 2008 

κατασκευάστηκε το υποθαλάσσιο τµήµα του αγωγού που συνδέει την περιοχή al-Arish 

της Αιγύπτου µε το Ashkelon του Ισραήλ. Μεταξύ των ετών 2011-2012 ο AGP δέχτηκε 

επιθέσεις µε αποτέλεσµα την παρεµπόδιση του εφοδιασµού της Ιορδανίας και του 

Ισραήλ µε αέριο. Το 2012, η Αίγυπτος τερµάτισε τον εφοδιασµό του Ισραήλ µε ΦΑ, 

ακυρώνοντας το µακροπρόθεσµο συµβόλαιο, λόγω ενός ζητήµατος σχετικού µε την εν 

λόγω συναλλαγή.32 

Χάρτης 2.3.Α                                                                                                                                                                   
Οι ενεργειακές υποδοµές και τα παράκτια κοιτάσµατα φυσικού αερίου του Ισραήλ                                           

	

            Πηγή: Rand Corporation 

Είναι αναγκαίο να σηµειωθεί πως το Ισραήλ αποτελεί ένα από τα περισσότερο 

οικονοµικά αναπτυγµένα κράτη της Μέσης Ανατολής και συνεπώς χρειάζεται βιώσιµες 

και προσιτές πηγές ενέργειας για να διατηρήσει την ευηµερία του. Καθώς διαθέτει 

																																																													
31	Schaffer,	Brenda	(2011),	“Israel-New	natural	gas	producer	in	the	Mediterranean”,	Energy	Policy,	39,	
p.	5379	
32	U.S.	Energy	Information	Administration	(June	2,	2015).	“Egypt,	International	energy	data	and	
analysis,	Full	report”	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Egypt/egypt.pdf,	p.	6	
[Πρόσβαση	στις	7	Οκτωβρίου	2015]	
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περιορισµένα αποθέµατα ενέργειας, σηµειώνεται υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές 

καυσίµων. Η πραγµατοποίηση συναλλαγών στον ενεργειακό τοµέα µε τα γειτονικά 

Αραβικά κράτη είναι αδύνατη λόγω της Αραβο-Ισραηλινής διένεξης. Για αυτόν τον 

λόγο, το Ισραήλ πραγµατοποιεί εισαγωγές από τη Ρωσία, το Μεξικό και την Αφρική, 

ενώ τα τελευταία χρόνια, το Αζερµπαϊτζάν και το Καζακστάν έχουν εξελιχθεί σε 

σηµαντικούς προµηθευτές ενέργειας. 

Γενικότερα, οι συναλλαγές στον τοµέα δεν είναι διαχωρισµένες από ένα ευρύτερο 

γεωπολιτικό πλαίσιο.33 Η παραπάνω διαπίστωση γίνεται εµφανής από το γεγονός πως 

το Ισραήλ στην προσπάθειά του να αποκτήσει ενεργειακή αυτάρκεια προσέφερε 

ευνοϊκούς όρους σε διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες, ώστε να προβούν σε εργασίες 

εξερεύνησης υδρογονανθράκων. Ωστόσο, ελάχιστες εταιρείες ενδιαφέρθηκαν να 

επενδύσουν, κυρίως λόγω του φόβου ότι η κίνησή τους αυτή θα απέκλειε τη συµµετοχή 

τους σε ενεργειακά έργα των Αραβικών κρατών.  

Το 1999 ανακαλύφθηκαν εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα φυσικού αερίου στα οικόπεδα 

Noa και Mari-B, τα οποία είναι γνωστά µε την ονοµασία Yam Tethys. Την 

εκµετάλλευση των οικοπέδων αυτών ανέλαβαν η Ισραηλινή Delek Energy από κοινού 

µε την Αµερικανική Noble Energy. Στη συνέχεια, η Ισραηλινή Επιχείρηση 

Ηλεκτρισµού (Israeli Electric Corporation) αγόρασε το ΦΑ και το αξιοποίησε για την 

παραγωγή ηλεκτρισµού. Οι ανακαλύψεις του 2009 στη βόρεια ακτή του Ισραήλ 

αύξησαν σηµαντικά τα αποθέµατα του Ισραήλ σε ΦΑ. Πρόκειται για το παράκτιο 

οικόπεδο Tamar κοντά στην πόλη Haifa και το επίσης παράκτιο οικόπεδο Dalit κοντά 

στην πόλη Hadera. Αναλυτικότερα, η παραγωγή φυσικού αερίου για το οικόπεδο 

Tamar ανέρχεται περίπου στα 240 ΔΚΜ, και το έργο έχουν αναλάβει υπό τη µορφή 

κοινοπραξίας η Αµερικανική Noble Energy και οι Ισραηλινές Delek Group, Dor Gas 

Exploration και Isramco Negev. Η παραγωγή του οικοπέδου Dalit ανέρχεται στα 14 

ΔΚΜ φυσικού αερίου. Η Noble Energy είναι διαχειριστής του έργου και κατέχει την 

άδεια παραγωγής από κοινού µε τις Isramco Negev, Delek Group και Dor Gas 

Exploration. Η σηµαντικότερη όµως ανακάλυψη πραγµατοποιήθηκε το 2010 µε το 

παράκτιο οικόπεδο Leviathan, το οποίο βρίσκεται επίσης σε κοντινή απόσταση από την 

τοποθεσία Haifa. Η παραγωγή φυσικού αερίου του εν λόγω οικοπέδου εκτιµάται στα 

																																																													
33	Bahgat,	Gawdat	(2010),	“Israel’s	energy	security:	The	Caspian	Sea	and	the	Middle	East”,	Israel	
Affairs,	16(3),	p.	406	
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460 ΔΚΜ και την άδεια κατέχουν η Noble Energy, η Delek Group και η (Ισραηλινή) 

Ratio Oil Exploration.34 

Χάρτης 2.3.Β                                                                                                                                                                
Τα κοιτάσµατα Tamar και Leviathan                                                                                              

	

                               Πηγή: Offshore Energy Today 

Το Ισραήλ διαθέτει δύο µεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου, τα οποία καλύπτουν επαρκώς 

τις ανάγκες της χώρας για πετρελαιοειδή. Για δεκαετίες αυτά τα διυλιστήρια 

βρίσκονταν υπό το την ιδιοκτησία της κρατικής εταιρείας Oil Refineries Limited, µέχρι 

τα µέσα της δεκαετίας 2000, όταν και πωλήθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες, χωρίς αυτό 

να σηµαίνει πως η Ισραηλινή κυβέρνηση δεν διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην 

ιδιοκτησία, τη διαχείριση και τη ρύθµιση του ενεργειακού τοµέα.35 

Το 1968 κατασκευάστηκε ο αγωγός Tipline, ώστε να γίνει δυνατή η µεταφορά 

πετρελαίου από το Ιράν στο Ισραήλ. Ο αγωγός αυτός συνέδεε το λιµάνι της Ερυθράς 

Θάλασσας Eilat µε την περιοχή Haifa, µέσω του λιµανιού Ashkelon στη Μεσόγειο. Η 

κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε στις αρχές της δεκαετίας 2000 πως ο αγωγός Eilat-

Ashkelon είναι διπλής κατεύθυνσης. Υπάρχει επίσης ο αγωγός Trans-Arabian Pipeline, 

γνωστός και ως Tapline,  ο οποίος κατασκευάστηκε κατά τη δεκαετία 1940, µε σκοπό 

την εξαγωγή πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία προς τη Δύση. Η Ίδρυση όµως του 

κράτους του Ισραήλ οδήγησε σε αλλαγή της ροής του αγωγού προς τον Λίβανο. Η 

																																																													
34	Schaffer,	Brenda	(2011),	“Israel-New	natural	gas	producer	in	the	Mediterranean”,	Energy	Policy,	39,	
pp.	5380-5381	
35	Bahgat,	Gawdat	(2010),	“Israel’s	energy	security:	The	Caspian	Sea	and	the	Middle	East”,	Israel	
Affairs,	16(3),	p.	408	
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Ισραηλινή κυβέρνηση προσπάθησε ανεπιτυχώς, τη δεκαετία 1980, να θέσει σε 

λειτουργία τον αγωγό.36 

Το Ισραήλ παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια κυρίως µέσω της καύσης άνθρακα και 

πετρελαίου ως το 2004. Τα τελευταία χρόνια, το ΦΑ είναι το βασικό καύσιµο που 

χρησιµοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισµού. Ανάµεσα στα έτη 1990-2009 

σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό 

οφείλεται στην ανάπτυξη της οικονοµίας, στην εκτεταµένη χρήση της ηλεκτρικής 

ενέργειας για διαδικασίες αφαλάτωσης του νερού και στην πληθυσµιακή αύξηση λόγω 

της εισροής µεταναστών. Επιπλέον, το Ισραήλ τροφοδοτεί την Παλαιστινιακή Αρχή µε 

ηλεκτρισµό.37  

Το Υπουργείο Εθνικών Υποδοµών, Ενέργειας και Νερού (Ministry of National 

Infrastructures, Energy and Water Resources) αποσκοπεί στην εκµετάλλευση των ΑΠΕ 

και συγκεκριµένα της ηλιακής και αιολικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισµού. 

Επίσης, προβλέπεται και χρήση της βιοµάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας.38 

 

2.4 Κύπρος 

Η Κύπρος αποτελεί νησιωτικό κράτος, µε σηµαντική οικονοµική ανάπτυξη. Η 

παραγωγή ενέργειας ωστόσο, περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην καύση 

εισαγόµενων υδρογονανθράκων.39 Συγκεκριµένα, παρατηρείται απουσία ενδογενών 

πηγών ενέργειας, µε εξαίρεση τη δυνατότητα αξιοποίησης των ΑΠΕ. Το σύστηµα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται κυρίως στην καύση πετρελαίου. Όλα τα 

παραπάνω, σε συνδυασµό µε την αυξηµένη ζήτηση για ενέργεια παρέχουν στην Κύπρο 

τα κατάλληλα κίνητρα ώστε να διαφοροποιήσει τις εισαγόµενες πηγές ενέργειας, αλλά 

																																																													
36	Bahgat	G.	(2005),	“Energy	partnership:	Israel	and	the	Persian	Gulf”,	Energy	Policy,	33,	p.	675	
37	Schaffer,	Brenda	(2011),	“Israel-New	natural	gas	producer	in	the	Mediterranean”,	Energy	Policy,	39,	
p.	5381	
38	Ministry	of	National	Infrastructures,	Energy	and	Water	Resources,	Renewable	Energy	Sources	
[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://energy.gov.il/English/Subjects/RenewableEnergy/Pages/GxmsMniRenewableEnergyAbout.asp
x,	[Πρόσβαση	στις	7	Οκτωβρίου	2015]	
39	Koroneos,	C.	el	al.	(2005),	“Cyprus	energy	system	and	the	use	of	renewable	energy	sources”,	
Energy,	30,	pp.1889-1890	
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και να δηµιουργήσει µία περισσότερο ανταγωνιστική ενεργειακή αγορά.40 Καθώς τα 

τελευταία χρόνια η εγχώρια κατανάλωση πετρελαίου και πετρελαιοειδών ξεπερνάει 

τους 2 εκατοµµύρια τόνους ετησίως, δηµιουργείται η ανάγκη πρόσβασης σε νέες πηγές 

ενέργειας και συγκεκριµένα στο  ΦΑ. Η τάση αυτή ισχυροποιείται από τη δυνατότητα 

το ΦΑ να προέρχεται από το εσωτερικό της χώρας. 

Η κρατική Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου (ΑΗΚ) αποτελεί το µεγαλύτερο χρήστη 

πετρελαιοειδών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,41 στους τρεις 

θερµοηλεκτρικούς σταθµούς της µε συνολική ισχύ 1478 MW.42   

Η Κυπριακή κυβέρνηση προέβη σε σηµαντικές ενέργειες για την ενίσχυση της 

ενεργειακής της ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας του ενεργειακού τοµέα, όπως 

ήταν η προετοιµασία για την εισαγωγή του ΦΑ ως πηγή ενέργειας, η µετατροπή των 

διυλιστηρίων σε τερµατικό εισαγωγής και αποθήκευσης πετρελαίου, η απελευθέρωση 

της αγοράς πετρελαίου, της 

αγοράς ηλεκτρισµού και 

φυσικού αερίου.43 Η µετατροπή 

των διυλιστηρίων σε τερµατικό 

έδωσε τη δυνατότητα αύξησης 

της ποσότητας των 

εισαγόµενων πετρελαιοειδών, 

µειώνοντας σηµαντικά το 

κόστος µεταφορών και  

εισαγωγών.44 

																																																													
40	Zachariadis,	Theodoros	(2007),	“Energy	Policy	in	Cyprus:	Outlook	and	Major	Challenges”,	Cyprus	
Economic	Policy	Review,	1(1),	p.	28	
41	Giamouridis,	Anastasios	(2012),	“The	Offshore	Discovery	in	the	Republic	of	Cyprus:	Monetisation	
Prospects	and	Challenges”	[online],	The	oxford	Institute	for	Energy	Studies,	Διαθέσιμο	από:	
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/07/NG_65.pdf,	p.6	[Πρόσβαση	στις	
8	Οκτωβρίου	2015]		
42	Αρχή	Ηλεκτρισμού	Κύπρου	(2014),	Η	ΑΗΚ:	Δραστηριότητες:	Παραγωγή,	[online],	Διαθέσιμο	από:	
https://www.eac.com.cy/EL/EAC/Operations/Pages/Generation.aspx,	[Πρόσβαση	στις	9	Δεκεμβρίου	
2015]	
43	Maxoulis,	Christos	N.	and	Kalogirou,	Soteiris	A.	(2008),	“Cyprus	energy	policy:	The	road	to	the	2006	
world	renewable	energy	congress	trophy”,	Renewable	Energy,	33,	p.	359		
44	Κυπριακή	Δημοκρατία,	Υπουργείο	Ενέργειας,	Εμπορίου,	Βιομηχανίας	και	Τουρισμού	(2013),	
Υπηρεσία	Ενέργειας:	Πετρελαιοειδή	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmloil_gr/dmloil_gr?OpenDocument,	[Πρόσβαση	στις	9	
Δεκεμβρίου	2015]	

Χάρτης 2.4                                                                                               
Το Οικόπεδο 12 στην ΑΟΖ της Κύπρου                         

Πηγή: Oil and Gas Mediterranean 
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Η πρόσφατη ανακάλυψη, το 2011, του κοιτάσµατος ΦΑ Αφροδίτη (Aphrodite) 

παράκτια της Κύπρου, είναι εξαιρετικά σηµαντική για την Κυπριακή οικονοµία, καθώς 

µε την εκµετάλλευση του συγκεκριµένου κοιτάσµατος θα µειωθούν τα ενεργειακά 

κόστη στο εσωτερικό της Κύπρου, αλλά και θα δηµιουργηθεί και η ευκαιρία 

πραγµατοποίησης εξαγωγών.45 

Αν και η Κύπρος είναι κατάλληλη για την αξιοποίηση των ΑΠΕ, δεν έχουν γίνει 

σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση.46 

 

2.5 Λίβανος 

Οι πρόσφατες ανακαλύψεις κοιτασµάτων υδρογονανθράκων εντός της ΑΟΖ του 

Λιβάνου, εκτιµάται πως ανέρχονται στα 850 ΔΚΜ ΦΑ και στα 660 εκατοµµύρια 

βαρέλια πετρέλαιο. Η εκµετάλλευση αυτών των υδρογονανθράκων θα οδηγήσει στη 

µείωση της εξάρτησης του Λιβάνου από τις εισαγωγές πετρελαιοειδών. Η κυβέρνηση 

στοχεύει στην διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, ώστε να ενισχυθεί η ενεργειακή 

ασφάλεια, υπό το πρίσµα του εφοδιασµού, αλλά και για περιβαλλοντικούς λόγους.47 Η 

παραγωγή του ΦΑ  προβλέπεται να αρχίσει τη δεκαετία 2020, όταν θα έχουν ήδη 

εισέλθει νέοι δρώντες στην αγορά φυσικού αερίου, αυξάνοντας σηµαντικά τον 

ανταγωνισµό εντός της συγκεκριµένης αγοράς. Βέβαια, η γεωγραφική θέση του 

Λιβάνου, εφόσον τα αποθέµατα υδρογονανθράκων είναι αξιοποιήσιµα, του επιτρέπει 

να µετατραπεί σε περιφερειακό κόµβο ΦΑ.48 

Η Ηλεκτρική Ενέργεια Λιβάνου (Electricité du Liban – EDL), είναι η κρατική 

επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας και βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Νερού 

και Ενέργειας (Ministry of Water and Energy). Ιδρύθηκε το 1964 και είναι αρµόδια για 

την παραγωγή, τη µεταφορά και τη διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας στο Λίβανο. Η 

																																																													
45	Henderson,	Simon	(2013),	Natural	gas	export	options	for	Israel	and	Cyprus”,	Mediterranean	Paper	
Series	2013,	The	German	Marshall	Fund	of	the	United	States,	[online],	Διαθέσιμο	στο:	
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Henderson20130901-
NaturalGasExportOptions.pdf,	p.	3	[Πρόσβαση	στις	8	Οκτωβρίου	2015]	
46	Koroneos,	C.	et	al.	(2005),	“Cyprus	energy	system	and	the	use	of	renewable	energy	sources”,	
Energy,	30,	p.	1890	
47	Fattouh,	Bassam	and	El-Katiri,	Laura	(2015),	Lebanon:	The	Next	Eastern	Mediterranean	Gas	
Producer?,	Mediterranean	Paper	Series,	The	German	Marshall	Fund	for	the	United	States,	[online],	
Διαθέσιμο	από:	http://www.gmfus.org/publications/lebanon-next-eastern-mediterranean-gas-
producer,	p.	1	[Πρόσβαση	στις	2	Μαρτίου	2015]		
48	Ibid.	p.	13	



24	
	

EDL κατέχει το µονοπώλιο της ηλεκτρικής ενέργειας και η παραγωγή της στηρίζεται 

στην καύση πετρελαιοειδών.49 Το σύστηµα παραγωγής ηλεκτρισµού του Λιβάνου 

αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα και αυτό γίνεται εµφανές από το γεγονός πως η 

παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια δεν επαρκεί για να καλύψει την αυξηµένη ζήτηση. Ο 

ηλεκτρισµός παράγεται σε σχετικά σύγχρονες µονάδες, στις οποίες χρησιµοποιείται 

πετρέλαιο ντίζελ µε υψηλό κόστος, ενώ οι παλαιότερες µονάδες στηρίζονται στην 

καύση µαζούτ µε υψηλή κατανάλωση σε καύσιµα και χαµηλή αποδοτικότητα.50 Ο 

Λίβανος διαθέτει επιπλέον δύο µονάδες ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε 

ΦΑ, οι οποίες όµως δεν λειτουργούν λόγω της έλλειψης φυσικού αερίου.  

Η κυβέρνηση του Λιβάνου σχεδιάζει την εισαγωγή ΥΦΑ, ώστε αυτό να 

αντικαταστήσει τα πετρελαιοειδή ως καύσιµα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο Λίβανος δεν διαθέτει τερµατικό σταθµό ΥΦΑ, ούτε έχει υπογράψει σχετικό 

συµβόλαιο αναφορικά µε την κατασκευή και λειτουργία ενός τέτοιου σταθµού51 και 

για την επίλυση αυτού του ζητήµατος σχεδιάζει την κατασκευή πλωτού σταθµού 

επαναεριοποίησης  ΥΦΑ, ο οποίος θα λειτουργήσει προσωρινά, µέχρι να γίνει δυνατή 

η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων εντός της ΑΟΖ του.52  

Σηµειώνονται σηµαντικά προβλήµατα αναφορικά µε την αξιοποίηση των 

υδρογονανθράκων, όπως το µη αναπτυγµένο θεσµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο για τον 

τοµέα της ενέργειας. Επιπλέον, το αυταρχικό πολιτικό καθεστώς προκαλεί 

προβλήµατα και καθυστερήσεις στις απαιτούµενες διαδικασίες.  

Ο Λίβανος εισήγαγε ΦΑ το 2009, όταν λειτούργησε ο αγωγός AGP, ο οποίος εφοδίασε 

µε αιγυπτιακό φυσικό αέριο το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Λίβανο και τη Συρία. Η 

τελευταία µεταφορά φυσικού αερίου µέσω του AGP πραγµατοποιήθηκε το Νοέµβριο 

																																																													
49	Fardoun,	Farouk	et	al.	(2012),	“Electricity	of	Lebanon:	Problems	and	Recommendations”,	Energy	
Procedia,	19,	pp.310-311	
50	Hamdan,	H.A.	et	al.	(2012),	“A	simulation	model	for	reliability-based	appraisal	of	an	energy	policy:	
The	case	of	Lebanon”,	Energy	Policy,	45,	p.	294	
51	Fattouh,	Bassam	and	El-Katiri,	Laura	(2015),	Lebanon:	The	Next	Eastern	Mediterranean	Gas	
Producer?,	Mediterranean	Paper	Series,	The	German	Marshall	Fund	for	the	United	States,	[online],	
Διαθέσιμο	από:	http://www.gmfus.org/publications/lebanon-next-eastern-mediterranean-gas-
producer,	p.	1	[Πρόσβαση	στις	2	Μαρτίου	2015]		
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Oxford	Institute	for	Energy	Studies	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/12/NG-71.pdf,	p.	27	[Πρόσβαση	
στις	9	Οκτωβρίου	2015]	
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του 2010, όταν σταµάτησε και η λειτουργία του.53 Το επόµενο έτος, ο Λίβανος δεν είχε 

τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει ΦΑ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.54 

Ακόµα, ο Λίβανος είχε υπογράψει  το 2003 25-ετές συµβόλαιο µε τη Συρία για την 

εισαγωγή περίπου 1,5 εκ. κυβικών µέτρων ΦΑ και το 2005 ολοκληρώθηκε ο αγωγός 

φυσικού αερίου Gasyle. Ο αγωγός αυτός συνέδεε τη Συρία µε τη µονάδα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας Beddawi του Λιβάνου. Όµως, η ανεπαρκής παραγωγή ΦΑ της 

Συρίας δεν της επέτρεψε να προχωρήσει σε εφοδιασµό του Λιβάνου.55  

Ο Λίβανος θα µπορούσε να εισάγει ΦΑ από το Ισραήλ, καθώς αυτή η επιλογή 

χαρακτηρίζεται από χαµηλό οικονοµικό κόστος, αλλά δεν είναι δυνατό να αποτελέσει 

βιώσιµη λύση για πολιτικούς λόγους. Η δεύτερη επιλογή αφορά την κατασκευή ενός 

αγωγού ο οποίος θα τροφοδοτεί µε ιρανικό ΦΑ τον Λίβανο, µέσω του Ιράκ και της 

Συρίας. Η κατασκευή ενός τέτοιου αγωγού όµως δεν είναι δυνατή λόγω της τρέχουσας 

κατάστασης στη Συρία και το Ιράκ, αλλά και λόγω της έλλειψης οικονοµικών πόρων. 

Με βάση αυτά τα στοιχεία, η µόνη επιλογή για τον Λίβανο είναι η εισαγωγή ΥΦΑ.56 

Λόγω των ελλείψεων στον ενεργειακό εφοδιασµό του, ο Λίβανος παρουσιάζει υψηλή 

εξάρτηση από την εισαγόµενη από τη Συρία ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό επιτυγχάνεται 

µέσω του διασυνδεδεµένου Συριακού δικτύου µε τα δίκτυα ηλεκτρισµού των 

γειτονικών της κρατών.57 
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Oxford	Institute	for	Energy	Studies	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/12/NG-71.pdf,	p.	14	[Πρόσβαση	
στις	9	Οκτωβρίου	2015]	
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2.6 Συρία 

Ο τοµέας των υδρογονανθράκων στη Συρία γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη περίπου πριν 

από πέντε δεκαετίες. Η Συρία πραγµατοποίησε εξαγωγές πετρελαίου και το 1968 

ιδρύθηκε η κρατική Συριακή Εταιρεία Πετρελαίου (Syrian Petroleum Company – 

SPC). Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, εισήλθαν στη χώρα επενδύσεις από διεθνείς 

πετρελαϊκές εταιρείες και από τότε ο τοµέας των υδρογονανθράκων είναι πλήρως 

διαχωρισµένος από την κεντρικά σχεδιασµένη και εσωτερικά προσανατολισµένη 

Συριακή οικονοµία. Επίσης, παρατηρείται σύνδεση των δηµοσιονοµικών δεικτών µε 

το πετρέλαιο, αν και η χώρα δεν αποτελεί µία πετρελαϊκή οικονοµία. 

Η Συρία δεν αποτελεί µέγιστο παραγωγό υδρογονανθράκων, καθώς τα κοιτάσµατα 

αργού πετρελαίου και ΦΑ 

είναι περιορισµένα. Εκτιµάται 

πως τα κοιτάσµατα αυτά ήδη 

έχουν φτάσει στο στάδιο της 

ωρίµανσης. Ο τοµέας των 

υδρογονανθράκων της Συρίας 

συντίθεται από κρατικές 

εταιρείες, οι οποίες 

βρίσκονται υπό τη 

δικαιοδοσία του Υπουργείου 

Πετρελαίου και Ορυκτών 

Πόρων (Ministry of Petroleum 

and Mineral Resources). Αναλυτικότερα, πρόκειται για την SPC, της οποίας το 

µονοπώλιο της εξόρυξης πετρελαίου σταδιακά σταµάτησε µε την είσοδο των 

κοινοπραξιών µε διεθνείς εταιρείες πετρελαίου. Για τη µεταφορά του πετρελαίου 

αρµόδιες είναι οι εταιρείες Sytrol, ο διαχειριστής των αγωγών και της µεταφοράς 

πετρελαίου και η Mahroukat, δηλαδή η Συριακή Εταιρεία για την Αποθήκευση και τη 

Διανοµή Προϊόντων. Οι παραπάνω δύο εταιρείες συγχωνεύτηκαν το 2003 και 

σχηµάτισαν τη Συριακή Εταιρεία για τη  Μεταφορά Πετρελαίου (Syrian Company for 

Oil Transport – SCOT). Το ίδιο έτος ιδρύθηκε και η Συριακή Εταιρεία για τη Διανοµή 

Φυσικού Αερίου (Syrian Company for Distributing Gas), για να αναλάβει την 

Χάρτης 2.6                                                                                       
Αγωγοί και σηµεία εξαγωγής υδρογονανθράκων στη Συρία  

Πηγή: US Energy Information Administration 
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επεξεργασία, τη διανοµή και την προώθηση του ΦΑ στην αγορά. Επιπροσθέτως, η 

Συρία διαθέτει δύο διυλιστήρια πετρελαίου, στις πόλεις Homs και Banias.58 

Η συνεχής αύξηση του πληθυσµού προκάλεσε υψηλότερη ζήτηση για ενέργεια και 

συνεπώς υπήρξε η ανάγκη να εξεταστούν όλες η πιθανές επιλογές για την ικανοποίηση 

των ενεργειακών αναγκών της Συρίας. Η χώρα παρουσιάζει µεγάλη ενεργειακή 

εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα, ενώ δεν παρουσιάζεται σηµαντική εκµετάλλευση 

των ΑΠΕ. Πιο συγκεκριµένα, ο ενεργειακός εφοδιασµός της Συρίας προέρχεται από το 

συριακό πετρέλαιο και ΦΑ. Βέβαια, προκαλεί ανησυχία το γεγονός πως η παραγωγή 

πετρελαίου παρουσιάζει σταδιακή µείωση, ήδη από το 1996 και εκτιµάται πως το 2030 

θα µειωθεί στα 300 βαρέλια ηµερησίως.59  

 

2.7 Τουρκία 

Γεωγραφικά η Τουρκία βρίσκεται στο σηµείο όπου ενώνονται τρεις ήπειροι, η Ευρώπη, 

η Ασία και η Αφρική. Επίσης αποτελεί σηµαντικό σηµείο σύνδεσης µεταξύ της 

Ευρώπης και της Ασίας. Η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες έχει γνωρίσει σηµαντική 

οικονοµική ανάπτυξη, κυρίως λόγω της ιδιωτικοποίησης κρατικών επιχειρήσεων. Η 

οικονοµική ανάπτυξη, σε συνδυασµό µε τον αυξηµένο πληθυσµό της Τουρκίας έχει 

οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση της ζήτησης για ενέργεια και κυρίως για ηλεκτρισµό.60 Η 

Τουρκία δεν αποτελεί σηµαντικό παραγωγό υδρογονανθράκων, µε την παραγωγή ΦΑ 

να αγγίζει το 1 ΔΚΜ, ενώ η κατανάλωση ανέρχεται στα 36 ΔΚΜ και συνεπώς η 

εξάρτηση της χώρας από εισαγόµενο ΦΑ ξεπερνά το 95%. Η εξάρτηση της Τουρκίας 

από τις εισαγωγές πετρελαίου αγγίζει το 93%.61 

Αναλυτικότερα, το πετρέλαιο αποτελεί τη σηµαντικότερη πηγή ενέργειας, 

καλύπτοντας σηµαντικό µέρος των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Εντός της 

Τουρκίας, στον τοµέα της εξερεύνησης υδρογονανθράκων δραστηριοποιούνται 20 

																																																													
58	Alami,	Randa	(2006),	Oil	in	Egypt,	Oman	and	Syria:	Some	Macroeconomic	Implications,	The	Oxford	
Institute	for	Energy	Studies,	[online],	Διαθέσιμο	από:	http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-
content/uploads/2010/11/WPM30-OilinEgyptOmanandSyriaSomemacroeconomicImplications-
RandaAlami-2006.pdf,	p.	37	[Πρόσβαση	στις	10	Δεκεμβρίου	2015]		
59	Hainoun,	A.	et	al.	(2010),	“Formulating	an	optimal	long-term	energy	supply	strategy	for	Syria	using	
MESSAGE	model”,	Energy	Policy,	38,	pp.1701-1702	
60		Demirbaş,	Ayhan	(2001),	“Energy	balance,	energy	sources,	energy	policy,	future	developments	and	
energy	investments	in	Turkey”,	Energy	Conversion	and	Management,	42,	p.	1240	
61	Souleimanov	E.	and	Kraus	J.	(2012),	“Turkey:	An	Important	East-West	Energy	Hub”,	Middle	East	
Policy,	XIX(2),	p.	157	
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εταιρείες, ενώ εγχώριες και διεθνείς εταιρείες διαχειρίζονται τα διυλιστήρια και τη 

διανοµή πετρελαιοειδών, καθώς ο τοµέας της ενέργειας έχει απελευθερωθεί. Είναι 

σηµαντικό να αναφερθεί πως η Τουρκική Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου (Turkish State 

Petroleum Company – TPAO) συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία παραγωγής 

πετρελαίου. Η Τουρκία διαθέτει συνολικά πέντε διυλιστήρια πετρελαίου, τέσσερα από 

τα οποία βρίσκονται υπό την ιδιοκτησία της Τουρκικής εταιρείας διαχείρισης των 

διυλιστηρίων, της TUPRAS, ενώ το πέµπτο διαχειρίζονται από κοινού ξένες 

εταιρείες.62 Είναι σηµαντικό να προστεθεί πως η Τουρκία από τον Ιανουάριο του 2015, 

διαθέτει ένα ακόµα διυλιστήριο και πως η TUPRAS εξακολουθεί να αποτελεί τον 

κυρίαρχο δρώντα στον τοµέα της διύλισης, αλλά και της αποθήκευσης πετρελαιοειδών. 

Ακόµα, σηµαντικό µέρος της εταιρείας έχει ιδιωτικοποιηθεί. 

Εντός της Τουρκίας λειτουργούν αγωγοί πετρελαίου, όπως ο αγωγός Μπακού-Τιφλίδα-

Τσεϊχάν, ο οποίος µεταφέρει αργό πετρέλαιο από το Αζερµπαϊτζάν και το Καζακστάν 

στην Τουρκία, ο αγωγός Κιρκούκ-Τσεϊχάν που µεταφέρει ιρακινό αργό πετρέλαιο. 

Αργό πετρέλαιο από το Ιράκ µεταφέρεται και µέσω του αγωγού της Περιφερειακής 

Κυβέρνησης του Κουρδιστάν (KRG), µέσω σύνδεσης µε τον αγωγό Κιρκούκ-Τσεϊχάν. 
63 Επιπλέον, στη Νοτιοανατολική Τουρκία κυρίως, βρίσκονται αποθέµατα πετρελαίου, 

τα οποία ανέρχονται στα 229 εκατοµµύρια βαρέλια. 

Με σκοπό τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, η Τουρκία, το 1987, εισήγαγε στην 

αγορά ενέργειας το ΦΑ, για το οποίο σηµειώθηκε αυξηµένη ζήτηση. Όµως, τα 

Τουρκικά αποθέµατα φυσικού αερίου είναι περιορισµένα.64 Αρµόδια για τη λειτουργία 

της τουρκικής αγοράς φυσικού αερίου είναι η κρατική εταιρεία BOTAS, η οποία 

ιδρύθηκε το 1974 από την TPAO, µε σκοπό τη µεταφορά αργού πετρελαίου από το 

Ιράκ, σύµφωνα µε τα όσα προέβλεπε η σχετική διµερής συµφωνία. Από το 1987, όµως, 

η BOTAS απέκτησε άλλα καθήκοντα και συγκεκριµένα τη διανοµή και την πώληση 

ΦΑ. Η BOTAS βρισκόταν σε µονοπωλιακή θέση µέχρι το 2001, όταν ξεκίνησε η 

																																																													
62	Demirbaş,	Ayhan	(2001),	“Energy	balance,	energy	sources,	energy	policy,	future	developments	and	
energy	investments	in	Turkey”,	Energy	Conversion	and	Management,	42,	pp.	1242-1243	
63	U.S.	Energy	Information	Administration	(July,	7,	2015)	“Turkey,	International	energy	data	and	
analysis,	Full	report”,	[online],	Διαθέσιμο	από:	
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Turkey/turkey.pdf,	p.	4	
[Πρόσβαση	στις	5	Ιανουαρίου	2016]	
64	Ulutas,	Berna	Haktaninlar	(2005),	“Determination	of	the	appropriate	energy	policy	for	Turkey”,	
Energy,	30,	p.	1151	
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µεταρρύθµιση της αγοράς του ΦΑ.65 Η διακοπή του µονοπωλίου της BOTAS έδωσε 

σε ιδιωτικές εταιρείες τη δυνατότητα να εισάγουν, να διανέµουν και να πωλούν φυσικό 

αέριο στην Τουρκία. Βέβαια, παρατηρείται καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των 

διαδικασιών της ιδιωτικοποίησης της BOTAS.66  

Χάρτης 2.7                                                                                                                                                                              
Οι σηµαντικότεροι αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου της Τουρκίας                                

	

                  Πηγή: US Energy Information Administration 

	

Η Τουρκία διαθέτει συνολικά τρεις µονάδες αποθήκευσης ΦΑ. Επίσης διαθέτει 

συνολικά 6 αγωγούς µεταφοράς ΦΑ, καθώς και αγωγούς διασύνδεσης, οι οποίοι 

µεταφέρουν αέριο από τη Ρωσία, το Ιράν, το Αζερµπαϊτζάν και από την Αίγυπτο.67 

Σύµφωνα µε την «Στατιστική Επιθεώρηση της BP για την Παγκόσµια Ενέργεια» του 

2015, η Τουρκία κατανάλωσε 724.000 βαρέλια πετρέλαιο ηµερησίως68, ενώ η 

κατανάλωση ΦΑ ανήλθε στα 48,6 ΔΚΜ, το έτος 2014.69 
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Η Τουρκία διαθέτει σηµαντικά αποθέµατα άνθρακα και λιγνίτη, όµως τα τελευταία 

χρόνια δεν χρησιµοποιούνται εκτενώς για την παραγωγή ενέργειας. Αναφορικά µε την 

εκµετάλλευση των ΑΠΕ, η Τουρκία έχει αξιοποιήσει την ηλιακή ενέργεια, η χρήση της 

οποίας είναι αρκετά διαδεδοµένη, όπως επίσης και την υδροηλεκτρική ενέργεια, η 

οποία αποτελεί εξαιρετικά σηµαντική πηγή ενέργειας για τη χώρα. Η Τουρκία ακόµα 

παρουσιάζει σηµαντικές δυνατότητες για την εκµετάλλευση περισσότερων µορφών 

ΑΠΕ, όπως η γεωθερµική και η αιολική ενέργεια, αλλά και η παραγωγή ενέργειας από 

τη βιοµάζα.70 

 

2.8 Ελλάδα 

Η Ελλάδα αναφορικά µε τον τοµέα της ενέργειας καλείται να αντιµετωπίσει δύο 

σηµαντικές προκλήσεις. Η πρώτη αναφέρεται στη δυσκολία και το κόστος του 

ενεργειακού εφοδιασµού των νησιών και των ορεινών περιοχών, ενώ η δεύτερη αφορά 

την έλλειψη βασικών πηγών ενέργειας. Οι βασικές πηγές ενέργειας στην Ελλάδα είναι 

το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο ηλεκτρισµός. Επίσης γίνεται χρήση ΑΠΕ.71 

Το πετρέλαιο αποτελεί τη βασική πηγή ενέργειας για την Ελλάδα. Σύµφωνα µε 

στοιχεία του 2012 το πετρέλαιο αποτελούσε το 45% του συνολικού εφοδιασµού 

ενέργειας της χώρας. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί πως σχεδόν όλη η ποσότητα του 

αργού πετρελαίου που καταναλώνεται στην Ελλάδα εισάγεται από χώρες του ΟΠΕΚ 

και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.72 Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat του έτους 

2013, τα ορυκτά καύσιµα αποτελούν το 72,3% της συνολικής παραγωγής ενέργειας 

της Ελλάδας και ακολουθούν οι ΑΠΕ µε ποσοστό 26,7%, ενώ το αργό πετρέλαιο και 

το ΦΑ βρίσκονται σε εξαιρετικά χαµηλά ποσοστά, 0,8% και 0,1% αντίστοιχα. 

Επιπλέον, η Ελλάδα το ίδιο έτος εισήγαγε 16.434 τόνους αργού πετρελαίου, ποσότητα 

σηµαντικά χαµηλότερη από τους 24.715 τόνους που εισήγαγε το 2007.73 
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71	Kalambalikas	Nikos	G.	and	Pilavachi	Petros	A.	(2006),	“The	energy	policy	of	Greece”,	Thermal	
Science,	10(3),	p.	7	
72	International	Energy	Agency	(2014).	“Energy	Supply	Security:	Emergency	Response	of	IEA	
Countries”	[online],	Διαθέσιμο	από:	
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ENERGYSUPPLYSECURITY2014.pdf,	p.	
218	[Πρόσβαση	στις	7	Οκτωβρίου	2015]	
73	Eurostat	(2015),	“Energy	Production	and	Imports”	[online],	Διαθέσιμο	από:	
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Έχουν πραγµατοποιηθεί προσπάθειες εξερεύνησης υδρογονανθράκων εντός των 

συνόρων της Ελλάδας, µε µοναδική επιτυχή προσπάθεια την εκµετάλλευση του 

οικοπέδου Πρίνος στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Το κοίτασµα του Πρίνου 

ανακαλύφθηκε το 1973 και αποτέλεσε τη µοναδική πηγή υδρογονανθράκων µέχρι τα 

µέσα του 2006.74  

Η µεγαλύτερη ελληνική εταιρεία πετρελαίου είναι ο Όµιλος Ελληνικά Πετρέλαια. 

Ιδρύθηκε το 1971 µε την ονοµασία Δηµόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ). Το 1998 

συγχωνεύτηκαν οι θυγατρικές του 

οµίλου ΔΕΠ και µετονοµάστηκε σε 

Ελληνικά Πετρέλαια. Σήµερα ο 

όµιλος Ελληνικά Πετρέλαια 

ασχολείται µε το εµπόριο 

πετρελαιοειδών και έχει σηµαντική 

παρουσία σε Αλβανία, Βουλγαρία, 

Κύπρο, Μαυροβούνιο, Σερβία και 

ΠΓΔΜ. Δραστηριοποιείται επίσης 

και στον τοµέα των ΑΠΕ, αλλά και 

της ηλεκτρικής ενέργειας.75 Η 

δεύτερη µεγάλη ελληνική εταιρεία 

πετρελαίου είναι η Motor Oil Ελλάς 

και εξειδικεύεται σε προϊόντα 

διύλισης πετρελαίου. Παράλληλα µε 

τη δραστηριοποίηση της στην 

Ελλάδα, διατηρεί σηµαντική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.76 

Στην Ελλάδα λειτουργούν τέσσερα διυλιστήρια πετρελαίου τα οποία ανήκουν στα 

Ελληνικά Πετρέλαια και στην Motor Oil Ελλάς, στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα, 

στην Κόρινθο και στη Θεσσαλονίκη . Πιο συγκεκριµένα, ο όµιλος Ελληνικά Πετρέλαια 
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Χάρτης 2.8.Α                                                                                  
Τα Ελληνικά διυλιστήρια πετρελαίου                  

Πηγή: International Energy Agency 
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κατέχει και διαχειρίζεται τα διυλιστήρια του Ασπροπύργου, της Ελευσίνας και της 

Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι παράκτια και χαρακτηρίζονται από υψηλή συνθετότητα. 

Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών τους καθιστούν την πρόσβαση εύκολη, αλλά και 

την επεξεργασία όλων των τύπων αργού πετρελαίου. Τα Ελληνικά Πετρέλαια επίσης 

κατέχουν και διαχειρίζονται το διυλιστήριο ΟΚΤΑ στην ΠΓΔΜ.77 Η Motor Oil Ελλάς 

κατέχει και διαχειρίζεται τα διυλιστήρια της Κορίνθου.78  

Η Ελλάδα διαθέτει συνολικά δέκα τερµατικούς σταθµούς πετρελαίου στην Αττική και 

στη Θεσσαλονίκη και οι τέσσερις από αυτούς βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τα 

διυλιστήρια. Επιπλέον, η Ελλάδα διαθέτει δύο αγωγούς πετρελαίου. Ο πρώτος συνδέει 

το λιµάνι της Θεσσαλονίκης µε το διυλιστήριο ΟΚΤΑ στην ΠΓΔΜ, ενώ ο δεύτερος 

αγωγός συνδέει το διυλιστήριο του Ασπροπύργου µε το Διεθνές Αεροδρόµιο της 

Αθήνας. Αργό πετρέλαιο και πετρελαιοειδή µεταφέρονται οδικώς, µέσω θαλάσσης ή 

µέσω σιδηροδρόµων.79  

Η ΔΕΠ (Ελληνικά Πετρέλαια) το 1987 υπέγραψε την πρώτη συµφωνία εφοδιασµού 

αερίου µε τη Ρωσία. Το 1988 ιδρύεται η Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ), ως 

θυγατρική της ΔΕΠ µε στόχο την εισαγωγή, µεταφορά, αποθήκευση, διανοµή και 

πώληση ΦΑ στην Ελλάδα.80 Με σκοπό την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου 

η ΔΕΠΑ ίδρυσε το 2007 το Διαχειριστή Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 

(ΔΕΣΦΑ), στην ιδιοκτησία του οποίου έχουν συµπεριέλθει οι υπάρχουσες υποδοµές 

αερίου. Υπάρχουν τρία σηµεία εισόδου ΦΑ στην Ελλάδα, στα σύνορα µε τη 

Βουλγαρία, στα σύνορα µε την Τουρκία και στην Αγία Τριάδα, ακριβώς απέναντι από 

τον τερµατικό σταθµό  YΦΑ στη Ρεβυθούσα.  

																																																													
77	Ελληνικά	Πετρέλαια	(2014),	Ο	Όμιλος:	Διύλιση,	Εφοδιασμός	και	Εμπορία	Πετρελαιοειδών	[online],	
Διαθέσιμο	στο:	http://www.helpe.gr/the-group/what-we-do/refining-supply-trading/,	[Πρόσβαση	
στις	9	Δεκεμβρίου]	
78	Motor	Oil	Hellas	(2011),	Η	Εταιρεία	μας:	Διυλιστήρια	Κορίνθου	[online],	Διαθέσιμο	στο:	
http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10399,	[Πρόσβαση	9	Δεκεμβρίου	2015]	
79	International	Energy	Agency	(2014).	“Energy	Supply	Security:	Emergency	Response	of	IEA	
Countries”	[online],	Διαθέσιμο	από:	
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ENERGYSUPPLYSECURITY2014.pdf,	
pp.	221-222	[Πρόσβαση	στις	7	Οκτωβρίου	2015]	
80	Kalambalikas	Nikos	G.	and	Pilavachi	Petros	A.	(2006),	“The	energy	policy	of	Greece”,	Thermal	
Science,	10(3),	p.	9	
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Λόγω της στρατηγικής της θέσης, η Ελλάδα συµµετέχει σε σηµαντικά έργα αγωγών 

ΦΑ, όπως ο αγωγός South Stream, οι διασυνδετήριοι αγωγοί, Interconnector Greece-

Bulgaria (IGB) και Interconnector Turkey-Greece-Italy (ITGI), ο οποίος έχει 

χαρακτηριστεί ως Έργο Κοινού 

Ενδιαφέροντος (Project of Common 

Interest – PCI) από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Σηµαντικό έργο επίσης 

αποτελεί και ο αγωγός TAP (Trans-

Adriatic Pipeline).81 

Από το 2003 ξεκίνησε η σταδιακή 

απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας της 

Ελλάδας, ώστε οι καταναλωτές να 

µπορούν να επιλέξουν πάροχο 

ηλεκτρισµού, όπως όριζε η σχετική  

Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από τη Δηµόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ) βασίζεται κυρίως στην καύση λιγνίτη, πετρελαίου και 

ΦΑ. Χρησιµοποιούνται επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, 

αλλά και ΑΠΕ, όπως ηλιακή, αιολική και γεωθερµική ενέργεια.82 

 

2.9 Ανακεφαλαίωση 

Συνοψίζοντας, είναι εµφανές πως οι πρόσφατες ανακαλύψεις υδρογονανθράκων είναι 

εξαιρετικής σηµασίας για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, καθώς η πλειοψηφία των 

χωρών χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενδογενών πηγών ενέργειας. Συγκεκριµένα, για 

την Κύπρο και το Ισραήλ τα κοιτάσµατα φυσικού αερίου, δίνουν τη δυνατότητα σε 

αυτά τα κράτη να µειώσουν σηµαντικά τις ενεργειακές εισαγωγές, αλλά και τη 

																																																													
81	International	Energy	Agency	(2014).	“Energy	Supply	Security:	Emergency	Response	of	IEA	
Countries”	[online],	Διαθέσιμο	από:	
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ENERGYSUPPLYSECURITY2014.pdf,	
pp.	226-227	[Πρόσβαση	στις	7	Οκτωβρίου	2015]	
82	Kalambalikas	Nikos	G.	and	Pilavachi	Petros	A.	(2006),	“The	energy	policy	of	Greece”,	Thermal	
Science,	10(3),	p.	12	

Χάρτης 2.8.Β                                                                                 
Τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα                                                                  

Πηγή: Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου 
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δυνατότητα πραγµατοποίησης εξαγωγών, ενισχύοντας µε αυτό τον τρόπο την 

ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΔΡΩΝΤΩΝ 

 
3.1 Εισαγωγή 

Στην παρούσα ενότητα αναλύεται ο ενεργειακός χαρακτήρας των πέντε ισχυρότερων 

παγκόσµιων δρώντων και οι ενεργειακές στρατηγικές τους. Με την παρουσίαση του 

ενεργειακού χαρακτήρα των σηµαντικότερων παγκόσµιων δρώντων γίνονται εµφανείς 

οι παγκόσµιες ενεργειακές τάσεις. Γίνεται επίσης αναφορά στις υποδοµές που 

διαθέτουν και στα δίκτυα µεταφοράς ενέργειας που χρησιµοποιούν.  

 

3.2 Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) από το 

2013 αριθµεί 28 κράτη-µέλη83, 

όπως φαίνεται και στον χάρτη 

3.2.Α. Η συνολική παραγωγή 

ενέργειας για την ΕΕ, σύµφωνα µε 

τα στοιχεία της Eurostat, το έτος 

2012 έφτασε τα 795,3 

εκατοµµύρια τόνους, ενώ η 

συνολική κατανάλωση ανήλθε στα 

1.685,8 εκατοµµύρια τόνους. 

Επιπλέον, οι εισαγωγές ενέργειας ανήλθαν στα 1.445,6 εκατοµµύρια τόνους, ενώ οι 

εξαγωγές άγγιξαν τα 522 εκατοµµύρια τόνους.84 Συγκεκριµένα, η ΕΕ εισάγει το 59% 

της ενέργειας που καταναλώνει και οι εισαγωγές αφορούν κυρίως αργό πετρέλαιο, ΦΑ, 

																																																													
83	Ευρωπαϊκή	Ένωση	(2015).	«Κράτη	μέλη	της	ΕΕ	(έτος	προσχώρησης)»	[online],	Ευρωπαϊκή	Ένωση,	
Διαθέσιμο	από:	http://europa.eu/about-eu/countries/index_el.htm,	[Πρόσβαση	στις	12	Δεκεμβρίου	
2015]	
84	Eurostat	(2015).	“The	EU	in	the		world	–	energy”	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/The_EU_in_the_world_-_energy,	
[Πρόσβαση	στις	12	Δεκεμβρίου	2015]	

Χάρτης 3.2.Α                                                                                  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

Πηγή: BBC 
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στερεά καύσιµα και πυρηνική ενέργεια. Το κόστος της εισαγόµενης ενέργειας 

ανέρχεται στο ένα δισεκατοµµύριο Ευρώ ηµερησίως.85 Η ΕΕ βασίζεται κυρίως σε 

ορυκτά καύσιµα για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών και εισάγει σηµαντικό 

µέρος της ενέργειας που χρειάζεται. Η εξάρτησή της αυτή από εξωγενείς πηγές 

ενέργειας προκύπτει από την ύπαρξη περιορισµένων ενεργειακών πόρων στο 

εσωτερικό της.86 Η ΕΕ αναφορικά µε τους υδρογονάνθρακες, εισάγει πετρέλαιο από 

τα κράτη του ΟΠΕΚ και τη Ρωσία, ενώ το ΦΑ εισάγεται από τη Ρωσία, τη Νορβηγία 

και την Αλγερία.87 Το σηµαντικότερο ζήτηµα που προκύπτει από την υψηλή 

ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από εξωτερικές πηγές ενέργειας είναι η µεγάλη 

ενεργειακή εξάρτησή της από τη Ρωσία. Συγκεκριµένα, έξι κράτη εισάγουν αέριο 

αποκλειστικά από αυτή. Η εξάρτηση αυτή έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην ενεργειακή 

ασφάλεια της ΕΕ.88 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει την ενεργειακή ασφάλεια ως την 

«ικανότητα διασφάλισης της κάλυψης των βασικών ενεργειακών αναγκών µέσω 

επαρκών ενδογενών πηγών, παραγόµενων υπό οικονοµικά αποδεκτές συνθήκες ή 

συντηρούµενων ως στρατηγικά αποθέµατα, και µέσω προσβάσιµων και αξιόπιστων 

εξωτερικών πηγών, ενισχυµένων όπου κρίνεται αναγκαίο από τα στρατηγικά 

αποθέµατα».89 

Το κόστος της ενέργειας είναι υψηλό και η ΕΕ είναι αναγκαίο να θέσει στόχους σχετικά 

µε τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και των οδεύσεων του ενεργειακού 

εφοδιασµού και συγκεκριµένα στόχους όπως είναι η εξασφάλιση του ενεργειακού 

εφοδιασµού και της ανταγωνιστικότητας της ενέργειας, η προστασία του 

περιβάλλοντος και η ανάπτυξη των ενεργειακών δικτύων.90 

Η ενεργειακή αγορά της ΕΕ χρειάζεται ένα κοινό ρυθµιστικό πλαίσιο και την ανάπτυξη 

ενός δικτύου µεταφοράς και κυρίως υποδοµών διασύνδεσης των κρατών-µελών, ώστε 

να ενοποιηθεί και να είναι ανταγωνιστική. Σύµφωνα µε την Επιτροπή το κόστος για 

																																																													
85	European	Commission	(28.5.2014).	COMMUNICATION	FROM	THE	COMMISSION	TO	THE	EUROPEAN	
PARLIAMENT	AND	THE	COUNCIL	“European	Energy	Security	Strategy”,	COM	(2014)	330	final	p.	2	
86	Bahgat,	Gawdat	(2006).	“Europe’s	energy	security:	challenges	and	opportunities”,	International	
Affairs,	82	(5),	p.	963	
87	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	(2015).	Η	Ευρωπαϊκή	Ένωση	με	απλά	λόγια:	Ενέργεια,	Λουξεμβούργο:	
Υπηρεσία	Εκδόσεων	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης,	σ.	4	
88	European	Commission	(28.5.2014).	COMMUNICATION	FROM	THE	COMMISSION	TO	THE	EUROPEAN	
PARLIAMENT	AND	THE	COUNCIL	“European	Energy	Security	Strategy”,	COM	(2014)	330	final,	p.	2	
89	Bahgat,	Gawdat	(2006).	“Europe’s	energy	security:	challenges	and	opportunities”,	International	
Affairs,	82	(5),	p.	965	
90	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	(2015).	Η	Ευρωπαϊκή	Ένωση	με	απλά	λόγια:	Ενέργεια,	Λουξεμβούργο:	
Υπηρεσία	Εκδόσεων	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης,	σ.	4	
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αυτά τα έργα εκτιµάται στα 200 δισεκατοµµύρια Ευρώ µέχρι το 2020, ποσό που δεν 

είναι δυνατό να συγκεντρωθεί προς το παρόν.91 Αυτές οι υποδοµές είναι εξαιρετικά 

σηµαντικές και ονοµάζονται Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common 

Interest – PCI) και συνεισφέρουν στην προώθηση της ενοποίησης των ενεργειακών 

αγορών των κρατών-µελών, αλλά και στον τερµατισµό του αποκλεισµού ορισµένων 

κρατών-µελών από τα Ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα.92 Τα Έργα Κοινού 

Ενδιαφέροντος βασίζονται στους διαδρόµους προτεραιότητας, οι οποίοι υπάγονται 

στην στρατηγική Δι-Ευρωπαϊκών Δικτύων. Αναλυτικότερα, αποσκοπούν στη σύνδεση 

των αποκλεισµένων κρατών-µελών από τις Ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές, στην 

ενίσχυση των υπαρχουσών διασυνοριακών διασυνδέσεων και στην ολοκλήρωση της 

ανανεώσιµης ενέργειας. Οι διάδροµοι προτεραιότητας αφορούν έργα στον τοµέα του 

ηλεκτρισµού, του ΦΑ και του πετρελαίου. Ο κατάλογος των Έργων Κοινού 

Ενδιαφέροντος επικαιροποιείται κάθε δύο χρόνια.93 Για να χαρακτηριστεί ένα έργο ως 

Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος θα πρέπει να έχει σηµαντική επίδραση στις ενεργειακές 

αγορές τουλάχιστον δύο κρατών-µελών, συνεισφέροντας στην ενοποίηση των δικτύων 

τους και να ενισχύει τον ανταγωνισµό των ενεργειακών αγορών προσφέροντας 

εναλλακτικές επιλογές για τους καταναλωτές. Ακόµα θα πρέπει να ενισχύει την 

ασφάλεια εφοδιασµού της ΕΕ, επιτρέποντας στις χώρες να προµηθεύονται ενέργεια 

από περισσότερες πηγές και τέλος, να συνεισφέρει στους σκοπούς της ΕΕ για την 

ενέργεια και το περιβάλλον. Τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος παρουσιάζουν σηµαντικά 

οφέλη, όπως είναι, η επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασµού και αδειοδότησης, η 

ύπαρξη µίας µόνο αρµόδιας για τη χορήγηση αδειών εθνικής αρχής και τα χαµηλότερα 

διοικητικά κόστη για τους αναδόχους των έργων και τις αρχές. Ακόµα, πλεονεκτήµατα 

αποτελούν η αυξηµένη διαφάνεια και η βελτιωµένη συµµετοχή του δηµόσιου τοµέα, 

καθώς και η διαφάνεια για τους επενδυτές. Επιπλέον, υπάρχει η πιθανότητα λήψης 

χρηµατοδότησης µέσω του Μηχανισµού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting 

Europe Facility – CEF).94 

																																																													
91	European	Commission	(28.5.2014).	COMMUNICATION	FROM	THE	COMMISSION	TO	THE	EUROPEAN	
PARLIAMENT	AND	THE	COUNCIL	“European	Energy	Security	Strategy”,	COM	(2014)	330	final,	p.	9	
92	Udrea,	Oana	et	al,	(2015).	“Evaluation	of	Projects	of	Common	Interest	Under	the	Guidlines	for	
Trans-European	Energy	Network”,U.P.B.	Scientific	Bulletin,	Series	C,	77	(4),	p.	431	
93	European	Commission	(2016).	“Infrastructure:	Connecting	energy	markets	and	regions”	[online],	
Διαθέσιμο	από:	https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure,	[Πρόσβαση	στις	18	
Ιανουαρίου	2016]	
94	European	Commission	(2016).	“Projects	of	Common	Interest”	[online],	Διαθέσιμο	από:	
https://ec.europa.eu/energy/node/22,	[Πρόσβαση	στις	18	Ιανουαρίου	2016]	
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Συνολικά 27 έργα σχετικά µε το ΦΑ και έξι σχετικά µε τον ηλεκτρισµό έχουν ήδη 

αναγνωριστεί ως σηµαντικά για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, διότι αναµένεται να 

ενισχύσουν την ασφάλεια του εφοδιασµού και την αλληλεγγύη. Τα περισσότερα από 

αυτά τα έργα βρίσκονται στη Βορειοδυτική και στην Ανατολική Ευρώπη και 

αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2020. Πρόκειται για έργα µεγάλης κλίµακας 

και συνεπώς είναι εξαιρετικά πολύπλοκα και επιρρεπή σε καθυστερήσεις.95 Τα Έργα 

Κοινού Ενδιαφέροντος εικονίζονται στον χάρτη 3.2.Β, µε κόκκινο χρώµα τα έργα 

σχετικά µε το ΦΑ και µε µπλε αυτά σχετικά µε τον ηλεκτρισµό. 

Χάρτης 3.2.Β                                                                                                                                                                 	
Τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της ΕΕ                                                                                                    

	

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση 

	

 

3.3 Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ) 

Ο τοµέας της ενέργειας έχει παρουσιάσει αλλαγές και οι Ηνωµένες Πολιτείες (ΗΠΑ) 

πλέον διαθέτουν ένα αξιόπιστο, οικονοµικά προσιτό και περιβαλλοντικά βιώσιµο 

ενεργειακό σύστηµα. Η σηµαντικότερη εξέλιξη είναι η αύξηση της παραγωγής 

πετρελαίου και ΦΑ, ενώ αναµενόταν η µείωσή της. Για τις ΗΠΑ, το πετρέλαιο 

																																																													
95	European	Commission	(28.5.2014).	COMMUNICATION	FROM	THE	COMMISSION	TO	THE	EUROPEAN	
PARLIAMENT	AND	THE	COUNCIL	“European	Energy	Security	Strategy”,	COM	(2014)	330	final,	p.	10	
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παραµένει η σηµαντικότερη πηγή ενέργειας και παράγουν το µισό της συνολικής 

εσωτερικής ζήτησης. Η αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, αλλά και ΦΑ οφείλεται 

κυρίως στην µεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσµατικότητα των γεωτρήσεων. Οι ΗΠΑ 

επίσης είναι ο τρίτος µεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου µετά τη Σαουδική 

Αραβία και τη Ρωσία.96 Το πετρέλαιο αποτελεί τη σηµαντικότερη πηγή ενέργειας για 

τις ΗΠΑ µε ποσοστό χρήσης 36% της συνολικής ενέργειας για το έτος 2012 µε 

συνολική ζήτηση για πετρέλαιο στα 18,9 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως, µε την 

εγχώρια παραγωγή να αγγίζει το 57% της συνολικής κατανάλωσης. Το ίδιο έτος οι 

ΗΠΑ εισήγαγαν 11,1 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως και εξήγαγαν περίπου 3 

εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως. Η κατανάλωση ΦΑ έφτασε το 28% της συνολικής 

ενέργειας που καταναλώθηκε το 2012 και η εγχώρια παραγωγή ήταν επαρκής ώστε να 

καλύψει το 95% της συνολικής ζήτησης για φυσικό αέριο. Συνεπώς, οι ΗΠΑ 

παρουσιάζουν εξαιρετικά χαµηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές ΦΑ (5%).97  

Η ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ έχει τρεις στόχους και συγκεκριµένα, την εξασφάλιση 

του ενεργειακού εφοδιασµού, τη διατήρηση χαµηλού ενεργειακού κόστους και την 

προστασία του περιβάλλοντος. Η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας µέσω της 

βελτιωµένης αποδοτικότητας, η αύξηση της εγχώριας παραγωγής συµβατικών πηγών 

ενέργειας και η ανάπτυξη νέων πηγών ενέργειας και κυρίως των ΑΠΕ µε σκοπό την 

αντικατάσταση των ορυκτών καυσίµων, αποτελούν τα µέσα υλοποίησης της 

ενεργειακής πολιτικής των ΗΠΑ.98  

Όπως φαίνεται στον χάρτη 3.3.Α, οι ΗΠΑ διαθέτουν ένα εκτενές δίκτυο αγωγών 

πετρελαίου που ξεπερνά σε µήκος τα 190.000 µίλια και συνδέει τις περιοχές παραγωγής 

µε τα διυλιστήρια και τα εργοστάσια χηµικών. Επίσης µεταφέρουν τα παράγωγα του 

πετρελαίου από τα διυλιστήρια σε τερµατικούς σταθµούς, από όπου και διοχετεύονται 

στην αγορά. Συγκεκριµένα, στο χάρτη µε πορτοκαλί χρώµα εικονίζονται οι αγωγοί 

αργού πετρελαίου, µε πράσινο οι αγωγοί υγρών ΦΑ (natural gas liquids -NGL) και µε 

																																																													
96	International	Energy	Agency	(2014).	Energy	Policies	of	IEA	Countries:	The	United	States	2014	
Review,	Executive	Summary	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://www.iea.org/Textbase/npsum/US2014sum.pdf,	p.1	[Πρόσβαση	στις	10	Δεκεμβρίου	2015]	
97	International	Energy	Agency	(2014).	Energy	Supply	Security:	Emergency	Response	of	IEA	Countries	
[online],	Διαθέσιμο	από:	
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ENERGYSUPPLYSECURITY2014.pdf,	p.	
481	[Πρόσβαση	στις	15	Ιανουαρίου	2016]	
98	Yacobucci,	Brent	D.	(2015).	“Energy	Policy:	114th	Congress	Issues”,	Congressional	Research	Service,	
p.	1	
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µωβ οι αγωγοί µεταφοράς πετρελαιοειδών.99 Σύµφωνα µε στοιχεία του 2012, οι ΗΠΑ 

διαθέτουν 145 διυλιστήρια σε λειτουργία µε συνολική δυνατότητα διύλισης στα 17,3 

εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως. Η ποσότητα των παραγόµενων πετρελαιοειδών 

ανταποκρίνεται στην εγχώρια ζήτηση και δίνει στις ΗΠΑ τη δυνατότητα 

πραγµατοποίησης εξαγωγών. Ακόµα, το δίκτυο διανοµής πετρελαίου περιλαµβάνει 

σταθµούς εισαγωγής αργού πετρελαίου σε λιµάνια και για τη µεταφορά του, εκτός από 

αγωγούς χρησιµοποιούνται τα σιδηροδροµικά δίκτυα.100 

Χάρτης 3.3.Α                                                                                                                                                                
Το δίκτυο αγωγών πετρελαίου και πετρελαιοειδών των ΗΠΑ                                                                                                    

	

Πηγή: American Petroleum Institute 

	

Το ΦΑ διανέµεται απευθείας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις µέσω τοπικών αγωγών 

και εταιρειών. Οι βασικοί αγωγοί σε συνδυασµό µε τους µικρότερους έχουν µήκος 2,4 

εκατοµµύρια µίλια. Στον χάρτη 3.3.Β, µε µπλε χρώµα εικονίζονται οι βασικοί 

διαπολιτειακοί αγωγοί, που µεταφέρουν το ΦΑ κοντά στις πόλεις, ενώ µε κόκκινο 

εικονίζονται οι µικρότεροι αγωγοί που µεταφέρουν το αέριο σε οικίες και 

																																																													
99	American	Petroleum	Institute	(2015).	Pipelines	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://www.americanpetroleuminstitute.com/Oil-and-Natural-Gas-Overview/Transporting-Oil-and-
Natural-Gas/Pipeline,	[Πρόσβαση	στις	15	Ιανουαρίου	2016]	
100	International	Energy	Agency	(2014).	Energy	Supply	Security:	Emergency	Response	of	IEA	Countries	
[online],	Διαθέσιμο	από:	
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ENERGYSUPPLYSECURITY2014.pdf,	
pp.	485-486	[Πρόσβαση	στις	15	Ιανουαρίου	2016]	
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επιχειρήσεις.101 Ακόµα, οι ΗΠΑ διαθέτουν 38 ενεργά σηµεία εισόδου/εξόδου για 

εισαγωγές ή εξαγωγές  µέσω αγωγών και 10 ενεργά σηµεία εισόδου/εξόδου για 

εισαγωγές ή εξαγωγές ΥΦΑ. Οι υποδοµές ΦΑ των ΗΠΑ θεωρούνται αξιόπιστες, 

περιλαµβάνοντας τη διαφοροποίηση των οδεύσεων του εφοδιασµού και τη δυνατότητα 

αποθήκευσης.102 

Χάρτης 3.3.Β                                                                                                                                                                
Το δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου των ΗΠΑ                                                                                                            

	

Πηγή: American Petroleum Institute 

Σύµφωνα µε την ενεργειακή στρατηγική των ΗΠΑ, υπάρχει η ανάγκη για την ανάπτυξη 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας ώστε να αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιµα, κυρίως 

στον τοµέα των µεταφορών, αλλά και στην παραγωγή ηλεκτρισµού. Για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας προτείνεται η χρήση των ΑΠΕ, όπως είναι η αιολική, η ηλιακή 

και η γεωθερµική ενέργεια, αλλά και η βιοµάζα. Ακόµα και η πυρηνική ενέργεια 

																																																													
101	American	Petroleum	Institute	(2015).	Pipelines	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://www.americanpetroleuminstitute.com/Oil-and-Natural-Gas-Overview/Transporting-Oil-and-
Natural-Gas/Pipeline,	[Πρόσβαση	στις	15	Ιανουαρίου	2016]	
102	International	Energy	Agency	(2014).	Energy	Supply	Security:	Emergency	Response	of	IEA	Countries	
[online],	Διαθέσιμο	από:	
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ENERGYSUPPLYSECURITY2014.pdf,	p.	
490	[Πρόσβαση	στις	15	Ιανουαρίου	2016]	
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θεωρείται µία εναλλακτική επιλογή. Η παραπάνω πρωτοβουλία είναι αποτέλεσµα 

περιβαλλοντικών ανησυχιών, λόγω της κλιµατικής αλλαγής.103 

 

3.4 Ιαπωνία 

Η Ιαπωνία διαθέτει έναν από τους πιο εξελιγµένους βιοµηχανικούς τοµείς παγκοσµίως 

και αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους εισαγωγείς καυσίµων. Λόγω της απουσίας 

εγχώριων πηγών ορυκτών καυσίµων, η Ιαπωνία παρουσιάζει µεγάλη εξάρτηση από τις 

εισαγωγές ενέργειας. Αναλυτικότερα, η ύπαρξη ελάχιστων αποθεµάτων άνθρακα σε 

συνδυασµό µε τα ανεπαρκή ενεργά κοιτάσµατα πετρελαίου και ΦΑ, τα οποία 

καλύπτουν πολύ µικρό ποσοστό των εγχώριων ενεργειακών αναγκών, οδηγούν 

αναπόφευκτα στην υψηλή εξάρτηση της Ιαπωνίας από τις εισαγωγές άνθρακα, 

πετρελαίου, ΥΦΑ και ουρανίου για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Η υψηλή 

ενεργειακή εξάρτηση της Ιαπωνίας προκαλεί ανησυχία σχετικά µε την ενεργειακή 

ασφάλεια της χώρας.104 Επιπλέον, τα περιορισµένα αποθέµατα πηγών ενέργειας ήταν 

επαρκή για την κάλυψη ποσοστού µικρότερου του 9% της συνολικής κατανάλωσης 

ενέργειας για το 2012, ενώ κάλυπταν περίπου το 20% πριν το ατύχηµα στη 

Fukushima.105 

Ο σεισµός του Μαρτίου του 2011 και το πυρηνικό ατύχηµα στη Fukushima 

προκάλεσαν σηµαντική κρίση στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρισµού και σηµαντικά 

προβλήµατα αναφορικά µε την ενεργειακή πολιτική της Ιαπωνίας, η οποία έδινε 

µεγάλη σηµασία στην πυρηνική ενέργεια και στη συνεχόµενη αύξηση της χρήσης της 

για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Η ενεργειακή πολιτική αυτή 

κατέρρευσε, ως συνέπεια της παύσης της λειτουργίας ορισµένων πυρηνικών 

εγκαταστάσεων λόγω του σεισµού. Η Ιαπωνία προχώρησε σε αλλαγή της ενεργειακής 

της πολιτικής µε στόχο τη µείωση της εξάρτησης από την πυρηνική ενέργεια, µέσω της 

																																																													
103	Yacobucci,	Brent	D.	(2015).	“Energy	Policy:	114th	Congress	Issues”,	Congressional	Research	Service,	
p.	5	
104	Takase,	Kae	and	Suzuki,	Tatsujiro	(2011),	“The	Japanese	energy	sector:	Current	situation,	and	
future	paths”,	Energy	Policy,	39,	p.	6731		
105	U.S	Energy	Information	Adminstration	(January,	2015),	“Japan,	International	data	and	analysis,	Full	
report”,	[online],	Διαθέσιμο	από:	
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Japan/japan.pdf,	p.	1	
[Πρόσβαση	στις	19	Ιανουαρίου	2016]	
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προώθησης της χρήσης των 

ΑΠΕ.106 Επιπλέον, το ατύχηµα 

οδήγησε σε αυξηµένη χρήση 

ορυκτών καυσίµων µε σκοπό την  

υποκατάσταση της πυρηνικής 

ενέργειας, και αυτό γίνεται 

εµφανές από την αύξηση της 

ενεργειακής εξάρτησης της χώρας 

από το πετρέλαιο κατά 47,2% για 

το 2012.107 

Τα κοιτάσµατα πετρελαίου της 

Ιαπωνίας υπολογίζονται στα 44 

εκατοµµύρια βαρέλια, σύµφωνα µε στοιχεία του 2015 και εντοπίζονται κυρίως στο 

Δυτικό τµήµα και παράκτια της χώρας. Παρουσιάζονται όµως δυσκολίες αναφορικά 

µε την εκµετάλλευση των παράκτιων κοιτασµάτων, λόγω τη µη διευθέτησης των 

ζητηµάτων οριοθέτησης µε την Κίνα. Ο κλάδος του πετρελαίου στην Ιαπωνία 

απαρτίζεται από κρατικές, ιδιωτικές, αλλά και από ξένες εταιρείες και έως το 2004, 

κυρίαρχη σε αυτό τον κλάδο ήταν η Εθνική Επιχείρηση  Πετρελαίου της Ιαπωνίας 

(Japan National Oil Corporation – JNOC), η οποία ιδρύθηκε το 1967 και ήταν αρµόδια 

για τις διαδικασίες της εξερεύνησης και παραγωγής. Το 2004, τµήµατά της 

µετατράπηκαν σε νέες εταιρείες, ώστε να προωθηθεί ο ανταγωνισµός στον κλάδο.108 

Το σύστηµα διανοµής πετρελαίου µέσω αγωγών της Ιαπωνίας είναι περιορισµένο. Το 

πετρέλαιο και τα παράγωγά του µεταφέρονται µέσω θαλάσσης, οδικώς, µέσω 

σιδηροδρόµων και µέσω αγωγών.109 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2014, η Ιαπωνία 

εισάγει αργό πετρέλαιο κυρίως από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωµένα Αραβικά 

																																																													
106	Huenteler,	Joern	et.	Al.	(2012),	“Japan’s	post-Fukushima	challenge	–	implications	from	the	German	
experience	on	renewable	energy	policy”,	Energy	Policy,	45,	p.	6	
107	Statistics	Bureau,	Ministry	of	International	Affairs	and	Communications	of	Japan	(2015).	Statistical	
Handbook	of	Japan,	Tokyo:	Statistics	Bureau,	Ministry	of	International	Affairs	and	Communications	of	
Japan,	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/pdf/2015all.pdf#page=17,	p.	75	[Πρόσβαση	στις	19	
Ιανουαρίου	2016]	
108	U.S	Energy	Information	Adminstration	(January,	2015),	“Japan,	International	data	and	analysis,	Full	
report”,	[online],	Διαθέσιμο	από:	
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[Πρόσβαση	στις	19	Ιανουαρίου	2016]	
109	Ibid	p.6	

Χάρτης 3.4:                                                                                  
Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ιαπωνίας και η επίδραση του 

ατυχήµατος στη Fukushima 

Πηγή: US Energy Information Administration 
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Εµιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ιράν και τη Ρωσία. Αξίζει να σηµειωθεί, πως η 

κατασκευή του αγωγού Ανατολικής Σιβηρίας-Ειρηνικού Ωκεανού αύξησε την 

εισαγόµενη ποσότητα αργού πετρελαίου από τη Ρωσία. Με βάση τα στοιχεία του ίδιου 

έτους, η χώρα διαθέτει συνολικά 23 διυλιστήρια µε συνολική δυνατότητα διύλισης 44 

εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως.110 Ο τοµέας της διύλισης, όπως και της µεταφοράς 

πετρελαίου της Ιαπωνίας έχει ιδιωτικοποιηθεί.111  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2012, η εγχώρια παραγωγή ΦΑ έφτασε συνολικά τα 3.3 

ΔΚΜ, καλύπτοντας µόνο το 3% της συνολικής ζήτησης. Συνεπώς, η Ιαπωνία 

παρουσιάζει υψηλή εξάρτηση από την εισαγωγή ΥΦΑ, κυρίως από την Αυστραλία, το 

Κατάρ, τη Μαλαισία, τη Ρωσία και το Μπρουνέι.112 Το εισαγόµενο ΦΑ 

χρησιµοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, µε την Επιχείρηση 

Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τόκιο (Tokyo Electric Power Company – TEPCO), να 

αποτελεί τον µεγαλύτερο εισαγωγέα αερίου.113 Η Ιαπωνία δεν διαθέτει διασυνοριακούς 

αγωγούς ΦΑ και το µεγαλύτερο µέρος των αγωγών της χώρας αποτελείται από δίκτυα 

αγωγών χαµηλής πίεσης, για τη διανοµή του αερίου τοπικά. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος 

διαχειριστής του συστήµατος διανοµής ΦΑ, καθώς τα δίκτυα αγωγών δεν είναι 

απαραίτητα διασυνδεδεµένα και συνεπώς οι επιχειρήσεις ηλεκτρισµού και ΦΑ είναι 

αρµόδιες για τη λειτουργία των αγωγών τους. Ακόµα, η χώρα διαθέτει 31 τερµατικούς 

σταθµούς εισαγωγής ΥΦΑ, µε συνολική χωρητικότητα 16 εκατοµµύρια κυβικά 

εκατοστά, οι οποίοι λειτουργούν κυρίως υπό την ιδιοκτησία των επιχειρήσεων 

ηλεκτρισµού και αερίου.114 
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3.5 Κίνα 

Η Κίνα αποτελεί µία από τις περισσότερο ραγδαία αναπτυσσόµενες οικονοµίες 

παγκοσµίως, σηµειώνοντας σηµαντικό ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης µεταξύ των 

δεκαετιών 1990 έως 2010.115 Η σηµαντική οικονοµική µεγέθυνση σε συνδυασµό µε 

την ραγδαία πληθυσµιακή αύξηση, καθιστούν την Κίνα τον µεγαλύτερο καταναλωτή 

και παραγωγό ενέργειας παγκοσµίως. Βασική πηγή ενέργειας αποτελεί ο άνθρακας, 

ακολουθούµενος από το πετρέλαιο, σε ποσοστό περίπου 66% και 20% της συνολικής 

κατανάλωσης αντίστοιχα. Σε µικρότερο ποσοστό παρατηρείται χρήση υδροηλεκτρικής 

ενέργειας, ΦΑ, πυρηνικής ενέργειας και άλλων ΑΠΕ, σε µία προσπάθεια της χώρας να 

διαφοροποιήσει τις ενεργειακές της πηγές.116 Η Κίνα διαδραµατίζει εξαιρετικά 

σηµαντικό ρόλο στην παγκόσµια αγορά πετρελαίου, λόγω της αυξηµένης ζήτησης 

πετρελαίου που παρουσιάζει τα τελευταία έτη.117 

Η Κίνα αποτελεί επίσης σηµαντικό παραγωγό πετρελαίου και ΦΑ και συγκεκριµένα, 

σύµφωνα µε στοιχεία του 2012, παρήγαγε περίπου 4,1 εκατοµµύρια βαρέλια 

ηµερησίως, ενώ η ζήτηση ανήλθε στα 9,8 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως.118 

Παρατηρείται υψηλή εξάρτηση της χώρας από τη Σαουδική Αραβία για την εισαγωγή 

αργού πετρελαίου, ενώ ακολουθούν εισαγωγές από την Αγκόλα, τη Ρωσία, το Ιράν και 

το Οµάν. Ο κλάδος του πετρελαίου ελέγχεται κυρίως από κρατικές εταιρείες 

πετρελαίου και συγκεκριµένα από την Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου της Κίνας 

(China National Petroleum Corporation - CNPC), την Επιχείρηση Πετροχηµικών 

(China Petrochemical Corporation – Sinopec), την Εθνική Επιχείρηση Παράκτιου 

Πετρελαίου (China National Offshore Oil Corporation – CNOOC) και την Εθνική 

Επιχείρηση Εισαγωγής και Εξαγωγής Χηµικών (China National Chemicals Import and 
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Export Corporation – Sinochem).119 Τα τελευταία χρόνια στον κλάδο 

δραστηριοποιούνται και άλλες κρατικές και ιδιωτικές εταιρείες πετρελαίου.  

Το 2014 η Κίνα εξόρυξε περίπου 4,16 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως, σηµειώνοντας 

σηµαντική αύξηση της παραγωγής πετρελαίου. Τα σηµαντικότερα κοιτάσµατα 

πετρελαίου βρίσκονται βορειοδυτικά και κεντρικά της χώρας, τα οποία βρίσκονται στο 

στάδιο της ωρίµανσης και συνεπώς η χώρα στοχεύει στην ανάπτυξη νέων 

κοιτασµάτων. Ζητήµατα αναφορικά µε τη οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών µε τα 

γειτονικά κράτη εγείρουν σηµαντικά εµπόδια στην εκµετάλλευση των παράκτιων 

κοιτασµάτων.120 

Χάρτης 3.5.Α                                                                                                                                                                 
Τα κοιτάσµατα πετρελαίου της Κίνας                                                                                                 

	

         Πηγή: Carnegie Endowment. 

	

Η Κίνα διαθέτει περίπου 80 διυλιστήρια µε συνολική δυνατότητα διύλισης αργού 

πετρελαίου στα 13,4 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως, σύµφωνα µε τα δεδοµένα του 

																																																													
119	Ibid	p.533	
120	U.S	Energy	Information	Administration	(May	2015),	“China,	International	data	and	analysis,	Full	
report”,	[online]	Διαθέσιμο	από:	
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/China/china.pdf,	pp.	5-7	
[Πρόσβαση	στις	12	Φεβρουαρίου	2015]	
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2012. Διαθέτει επίσης ένα εκτεταµένο δίκτυο αγωγών πετρελαίου, κυρίως στο 

βορειοανατολικό και βορειοδυτικό τµήµα της χώρας, αλλά και κατά µήκος των ακτών 

της.121 Επιπροσθέτως, η Κίνα λαµβάνει πετρέλαιο και µέσω διασυνοριακών αγωγών. 

Συγκεκριµένα, το 2006 ξεκίνησε να εισάγει πετρέλαιο µέσω αγωγού από το 

Καζακστάν, ενώ το 2011 τέθηκε σε λειτουργία ο αγωγός Ανατολικής Σιβηρίας-

Ειρηνικού Ωκεανού, µέσω του οποίου µεταφέρεται πετρέλαιο από τη Ρωσία. Τέλος, 

από το 2015 λειτουργεί και ο αγωγός από το Μυανµάρ.122  

Τα κοιτάσµατα ΦΑ της Κίνας για το 2015 ανέρχονται σε 4,6 τρις κυβικά µέτρα και η 

παραγωγή, καθώς και η ζήτηση ΦΑ έχει σηµειώσει αύξηση. Αξίζει να αναφερθεί πως 

η Κινεζική κυβέρνηση αποσκοπεί στην αύξηση του ποσοστού χρήσης του ΦΑ έως το 

2020, λόγω της εκτεταµένης εκποµπής ρύπων από την καύση άνθρακα. Το 2007, η 

Κίνα αύξησε τις εισαγωγές ΦΑ και επέκτεινε το δίκτυο αγωγών και επεξεργασίας ΦΑ. 

Κυρίαρχες στον τοµέα του ΦΑ είναι τρεις κρατικές εταιρείες πετρελαίου και ΦΑ και 

συγκεκριµένα η CNPC, η Sinopec και η CNOOC, καθώς και ανεξάρτητες κινεζικές 

εταιρείες ενέργειας.123 Η Κίνα εισάγει ΦΑ µέσω αγωγών από χώρες της Κεντρικής 

Ασίας, αλλά και υπό τη µορφή ΥΦΑ από το Κατάρ, την Αυστραλία, την Ινδονησία και 

τη Μαλαισία. Η Κίνα διαθέτει ένα εκτεταµένο δίκτυο αγωγών για τη διανοµή ΦΑ στο 

εσωτερικό της, το οποίο θα συνεχίσει να επεκτείνεται. Επίσης, η χώρα στοχεύει και 

στη βελτίωση των δυνατοτήτων της αναφορικά µε την επαναεριοποίηση του ΥΦΑ, 

καθώς από το 2006 διαθέτει 10 τερµατικούς σταθµούς ΥΦΑ.124 Στον χάρτη 3.5.Β 

εικονίζονται οι αγωγοί ΦΑ µε πράσινο χρώµα, µε µαύρο οι αγωγοί πετρελαίου και µε 

κόκκινο οι αγωγοί παραγώγων πετρελαίου. 

Συνοψίζοντας, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η Κίνα χρησιµοποιεί κυρίως 

ορυκτά καύσιµα (άνθρακας, ΦΑ και πετρέλαιο), µε τον άνθρακα να παραµένει το 

																																																													
121	International	Energy	Agency	(2014).	“Energy	Supply	Security:	Emergency	Response	of	IEA	
Countries”	[online],	Διαθέσιμο	από:	
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ENERGYSUPPLYSECURITY2014.pdf,	p.	
534	[Πρόσβαση	στις	10	Φεβρουαρίου	2016]	
122	U.S	Energy	Information	Administration	(May	2015),	“China,	International	data	and	analysis,	Full	
report”,	[online]	Διαθέσιμο	από:	
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/China/china.pdf,	pp.	11-12	
[Πρόσβαση	στις	12	Φεβρουαρίου	2015]	
123	Ibid	pp.15-16	
124	International	Energy	Agency	(2014).	“Energy	Supply	Security:	Emergency	Response	of	IEA	
Countries”	[online],	Διαθέσιμο	από:	
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ENERGYSUPPLYSECURITY2014.pdf,	
pp.	538-539	[Πρόσβαση	στις	10	Φεβρουαρίου	2016]	
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κυρίαρχο καύσιµο. Η κινεζική κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο για το 2020 να αυξήσει 

την αξιοποίηση των ΑΠΕ σε ποσοστό 15% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, µε 

στόχο την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών ζητηµάτων.125 

Χάρτης 3.5.Β                                                                                                                                                                
Οι αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κίνας																																																																												

	

                   Πηγή: US Energy Information Administration 

 

3.6 Ρωσία 

Η Ρωσία κατέχει περίπου το 35,4% των κοιτασµάτων ΦΑ και το 4,5% πετρελαίου 

παγκοσµίως. Το γεγονός πως διαθέτει τα µεγαλύτερα κοιτάσµατα ΦΑ, την καθιστά τον 

σηµαντικότερο παραγωγό και εξαγωγέα ΦΑ παγκοσµίως. Η Ρωσία, εκτός από ΦΑ 

παράγει και εξάγει σηµαντικές ποσότητες πετρελαίου. Αξίζει να σηµειωθεί, πως η 

γεωγραφική της θέση της προσδίδει σηµαντικό ρόλο, καθώς συνορεύει µε την Ευρώπη 

και την Ασία, γεωγραφικές περιοχές µε αυξηµένο πληθυσµό και ενεργειακές ανάγκες, 

αλλά και µε περιορισµένους ενεργειακούς πόρους. Η Ρωσία συνεπώς αποτελεί 

σηµαντικό προµηθευτή ενέργειας για αυτές τις περιοχές και κυρίως για τη Δυτική 

																																																													
125	U.S	Energy	Information	Administration	(May	2015),	“China,	International	data	and	analysis,	Full	
report”,	[online]	Διαθέσιμο	από:	
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/China/china.pdf,	pp.	30-31	
[Πρόσβαση	στις	12	Φεβρουαρίου	2015]	
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Ευρώπη.126 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, παρατηρείται σηµαντική εξάρτηση της Ευρώπης 

από το Ρωσικό πετρέλαιο και ΦΑ και η Ρωσία έχει ήδη προχωρήσει στην κατασκευή 

αγωγών προς την Ευρώπη. Η σηµαντική αυτή ενεργειακή εξάρτηση, εγείρει ανησυχίες 

στα γειτονικά κράτη της Ρωσίας αναφορικά µε την αξιοπιστία της ως προµηθευτή 

ενέργειας, αλλά και ως προς την ολοένα και αυξανόµενη ισχύ της.127  

Η οικονοµία της Ρωσίας βασίζεται στις εξαγωγές ενέργειας και αυτό γίνεται εµφανές 

από το γεγονός πως τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου και ΦΑ αναλογούν στο 50% 

των εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού και στο 68% των εσόδων από το σύνολο 

των εξαγωγών για το 2013. Το 2014, η Ρωσία εξόρυξε 10,9 εκατοµµύρια βαρέλια 

πετρέλαιο ηµερησίως, ενώ το 2013 η παραγωγή ΦΑ ανήλθε στα 6,3 τρις κυβικά 

µέτρα.128 Στον χάρτη 3.6.Α παρουσιάζονται τα στοιχεία της Gazprom αναφορικά µε 

την παραγωγή υδρογονανθράκων ανά περιοχή της Ρωσίας για το 2014. Με µπλε χρώµα 

εκφράζεται η παραγωγή ΦΑ σε ΔΚΜ, ενώ µε γκρι η παραγωγή πετρελαίου σε 

εκατοµµύρια τόνους. 

Χάρτης 3.6.Α                                                                                                                                                     
Παραγωγή υδρογονανθράκων ανά περιοχή της Ρωσίας για το έτος 2014                                               

	

                Πηγή: Gazprom 

																																																													
126	Bouzarovski,	Stefan	and	Bassin,	Mark	(2011).	“Energy	and	Identity:	Imaging	Russia	as	a	
Hydrocarbon	Superpower”,	Annals	of	the	Association	of	American	Geographers,	101(4),	p.	787	
127	Rutland,	Peter	(2008).	“Russia	as	an	Energy	Superpower”,	New	Political	Economy,	13(2),	pp.	203-
204	
128	U.S	Energy	Information	Administration	(May	2015),	“Russia,	International	data	and	analysis,	Full	
report”,	[online]	Διαθέσιμο	από:	
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Russia/russia.pdf,	p.	1	
[Πρόσβαση	στις	2	Μαρτίου	2016]		
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Η Ρωσία για την παραγωγή ενέργειας, το έτος 2012 χρησιµοποίησε κυρίως ορυκτά 

καύσιµα (ΦΑ, πετρέλαιο και άνθρακα) σε ποσοστό 91%, µε την πυρηνική και την 

υδροηλεκτρική ενέργεια να ακολουθούν σε ποσοστό 6,2% και 1,9% αντίστοιχα. Τέλος, 

στην παραγωγή ενέργειας αξιοποιήθηκαν και τα βιοκαύσιµα σε ποσοστό 1%, ενώ η 

γεωθερµική ενέργεια σηµείωσε ποσοστό 0,1% της συνολικής παραγωγής ενέργειας.129 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2015, τα αποθέµατα πετρελαίου της Ρωσίας ανέρχονται 

στα 80 δισεκατοµµύρια βαρέλια και η πλειονότητα των κοιτασµάτων βρίσκεται στη 

Δυτική Σιβηρία. Ανάµεσα στις σηµαντικότερες περιοχές παραγωγής ΦΑ και 

πετρελαίου της Ρωσίας είναι όπως αναφέρθηκε η Δυτική Σιβηρία, στην οποία αναλογεί 

και το 60% της συνολικής παραγωγής υγρών υδρογονανθράκων για το 2013, η περιοχή 

των Ουραλίων και του Βόλγα, µε ποσοστό 22% της συνολικής ρωσικής παραγωγής. 

Επίσης, η Ανατολική Σιβηρία αποτελεί σηµαντική περιοχή για τις προσπάθειες 

αύξησης της παραγωγής πετρελαίου. Σηµαντική για την παραγωγή ΦΑ είναι η 

χερσόνησος Yamal, όπως επίσης και το νησί Sakhalin, το οποίο διαθέτει µεγάλα σε 

έκταση οικόπεδα ΦΑ και πετρελαίου, για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον από διεθνείς 

εταιρείες.130 Τα σηµαντικά κοιτάσµατα πετρελαίου της Δυτικής Σιβηρίας, έχουν ήδη 

φτάσει στο στάδιο της ωρίµανσης και για το λόγο αυτό οι βασικές εταιρείες ενέργειας 

της Ρωσίας έχουν αρχίσει να συνεργάζονται µε ανεξάρτητες εταιρείες, ώστε να 

αντιµετωπιστεί αυτή η πρόκληση.131  

Το µεγαλύτερο µέρος των εξαγωγών αργού πετρελαίου της Ρωσίας για το έτος 2014 

διοχετεύτηκε στη Δυτική Ευρώπη σε ποσοστό 72%, ενώ το 26% διοχετεύτηκε στην 

Ασία και κυρίως στην Κίνα και την Ιαπωνία. Εξαγωγές πραγµατοποιήθηκαν σε 

εµφανώς µικρότερο ποσοστό στις ΗΠΑ και τον Καναδά, αλλά και σε άλλες χώρες της 

																																																													
129	International	Energy	Agency	(2014).	Russia	2014,	Energy	Policies	Beyond	IEA	Countries,	OECD/IEA,	
Paris	[onine],	Διαθέσιμο	από:	
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Russia_2014.pdf,	p.	25	[Πρόσβαση	
στις	16	Φεβρουαρίου	2016]	
130	U.S	Energy	Information	Administration	(May	2015),	“Russia,	International	data	and	analysis,	Full	
report”,	[online]	Διαθέσιμο	από:	
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Russia/russia.pdf,	pp.	3-5	
[Πρόσβαση	στις	2	Μαρτίου	2016]	
131	International	Energy	Agency	(2014).	Russia	2014,	Energy	Policies	Beyond	IEA	Countries,	OECD/IEA,	
Paris	[onine],	Διαθέσιμο	από:	
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Russia_2014.pdf,	p.	125	[Πρόσβαση	
στις	16	Φεβρουαρίου	2016]	
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Αµερικής. Η Ρωσία πραγµατοποιεί επίσης εξαγωγές πετρελαιοειδών, όπως µαζούτ, 

ντίζελ, βενζίνη και υγροποιηµένα αέρια πετρελαίου.  

Ο αριθµός των διυλιστηρίων στη Ρωσία ανέρχεται στα 40, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

2015 και η συνολική δυνατότητα διύλισης σηµειώνεται στα 5,5 εκατοµµύρια βαρέλια 

ηµερησίως.132 Μεγάλο µέρος των ρωσικών διυλιστηρίων όµως, παρά τις αυξηµένες 

δυνατότητες διύλισης, υστερούν σε αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα, 

καθιστώντας σηµαντικό µέρος των παραγώγων του πετρελαίου χαµηλής ποιότητας.133 

Αρµόδια για τη λειτουργία των αγωγών πετρελαίου στη Ρωσία είναι η κρατική εταιρεία 

Transneft, η οποία διαθέτει και το µονοπώλιο στον τοµέα των αγωγών πετρελαίου. Το 

µήκος των αγωγών πετρελαίου της Transneft ξεπερνά τα 53.000 χιλιόµετρα, ενώ το 

µήκος των αγωγών µεταφοράς πετρελαιοειδών ανέρχεται στα 19.000 χιλιόµετρα και 

το δίκτυο των αγωγών αναµένεται να επεκταθεί.134 Στον χάρτη 3.6.Β παρουσιάζεται το 

εν λόγω δίκτυο αγωγών.  

Χάρτης 3.6.Β                                                                                                                                                              
Το δίκτυο αγωγών της Transneft                                                                                                                 

	

            Πηγή: Transneft  

																																																													
132	U.S	Energy	Information	Administration	(May	2015),	“Russia,	International	data	and	analysis,	Full	
report”,	[online]	Διαθέσιμο	από:	
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Russia/russia.pdf,	p.	7	
[Πρόσβαση	στις	2	Μαρτίου	2016]	
133	International	Energy	Agency	(2014).	Russia	2014,	Energy	Policies	Beyond	IEA	Countries,	OECD/IEA,	
Paris	[onine],	Διαθέσιμο	από:	
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Russia_2014.pdf,	p.	148	[Πρόσβαση	
στις	16	Φεβρουαρίου	2016]	
134	Ibid	p.	151	
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Στον τοµέα της εξερεύνησης και παραγωγής ΦΑ κυρίαρχη θέση κατέχει η κρατική 

εταιρεία Gazprom. Αν και ανεξάρτητες εταιρείες µπορούν να δραστηριοποιηθούν σε 

αυτούς τους τοµείς, οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται είναι περιορισµένες. Η Gazprom 

κατέχει το µονοπώλιο αναφορικά µε τους αγωγούς και τις εξαγωγές αερίου. 

Γενικότερα, η οργάνωση του τοµέα του ΦΑ δεν διαφέρει ιδιαίτερα από αυτή του τοµέα 

του πετρελαίου. Εκτός από τα κρατικά µονοπώλια, παρατηρείται και συµµετοχή 

Υπουργείων. Συγκεκριµένα και στους δύο κλάδους συµµετέχουν τα Υπουργεία 

Φυσικών Πόρων, Ενέργειας, Οικονοµικής Ανάπτυξης και Οικονοµικών. Ο παρακάτω 

χάρτης (χάρτης 3.5.Γ)  παρουσιάζει το δίκτυο αγωγών ΦΑ της Gazprom. 

Χάρτης 3.6.Γ                                                                                                                                                                
Το δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου της Gazprom                                                                         

	

     Πηγή: Gazprom 

Το έτος 2014, η Ρωσία πραγµατοποίησε εξαγωγές ΦΑ µέσω αγωγών στην Ευρώπη και 

κυρίως στη Γερµανία, Τουρκία, Ιταλία, Λευκορωσία και Ουκρανία, ενώ εξήγαγε ΦΑ 

και προς την Ασία υπό τη µορφή ΥΦΑ.135 Το δίκτυο διανοµής ΦΑ της Gazprom 

																																																													
135	U.S	Energy	Information	Administration	(May	2015),	“Russia,	International	data	and	analysis,	Full	
report”,	[online]	Διαθέσιμο	από:	
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Russia/russia.pdf,	pp.	11-
13	[Πρόσβαση	στις	2	Μαρτίου	2016]	
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εκτείνεται στα 170,700 χιλιόµετρα και σε αυτό περιλαµβάνονται και 250 σταθµοί 

συµπίεσης.136 

Τέλος, η Ρωσία παρουσιάζει σηµαντικές δυνατότητες αναφορικά µε την αξιοποίηση 

των ΑΠΕ, αν και αυτές οι µορφές ενέργειας δεν έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα, καθώς το 

ποσοστό χρήσης τους όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως είναι εξαιρετικά χαµηλό.137  

 

3.7 Ανακεφαλαίωση 

Συµπερασµατικά, µετά από τη σύντοµη ανάλυση του ενεργειακού χαρακτήρα των 

σηµαντικότερων παγκόσµιων δρώντων γίνεται εµφανής η σηµασία της ενέργειας για 

την οικονοµία της κάθε χώρας. Παρατηρείται επίσης η εξάρτηση των χωρών µε 

περιορισµένους ενεργειακούς πόρους από τις εισαγωγές ενέργειας και πως καθεµία από 

αυτές καταβάλλει προσπάθειες για την ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας. 

Επίσης, γίνονται εµφανείς οι προσπάθειες των χωρών που παράγουν ενέργεια να 

διατηρήσουν την ενεργειακή τους αυτάρκεια, αλλά και να εξακολουθήσουν να 

αποτελούν προµηθευτές ενέργειας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
136	Gazprom,	About	Gazprom:	Production:	Transmission,	[online]	Διαθέσιμο	από:	
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137	International	Energy	Agency	(2014).	Russia	2014,	Energy	Policies	Beyond	IEA	Countries,	OECD/IEA,	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΡΑΗΛ – ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 
4.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι επιλογές της Κύπρου και του Ισραήλ 

αναφορικά µε την αξιοποίηση των σηµαντικών κοιτασµάτων στη Νοτιοανατολική 

Μεσόγειο. Αρχικά γίνεται αναφορά στα σηµαντικά κοιτάσµατα ΦΑ του Ισραήλ και της 

Κύπρου, καθώς και στις πιθανές δυσκολίες σχετικά µε την αξιοποίησή τους. Στη 

συνέχεια, αναλύονται οι εξαγωγικές επιλογές των χωρών. Τέλος, οι επιλογές αυτές θα 

αξιολογηθούν µε οικονοµικά και πολιτικά κριτήρια, αλλά και µε βάση την ενεργειακή 

ασφάλεια που αυτές θα προσφέρουν στα εν λόγω κράτη, αλλά και στην ευρύτερη 

περιοχή. 

 

4.2 Τα Κοιτάσµατα Φυσικού Αερίου του Ισραήλ και της Κύπρου 

Στις ΑΟΖ του Ισραήλ και της Κύπρου πρόσφατα ανακαλύφθηκαν σηµαντικά 

κοιτάσµατα ΦΑ και υπάρχουν προσδοκίες για περισσότερες ανακαλύψεις. Πρόκειται 

συγκεκριµένα για τα οικόπεδα Tamar και Leviathan του Ισραήλ και το οικόπεδο 
Αφροδίτη της Κύπρου. Αν και τα κοιτάσµατα είναι σχετικά µικρά είναι αρκετά 

σηµαντικά, ώστε να ενισχύσουν την οικονοµία και την ενεργειακή ασφάλεια των 

κρατών αυτών, καθώς εκτιµάται πως θα υπάρξουν δυνατότητες για την 

πραγµατοποίηση εξαγωγών.138 Αναλυτικότερα, στην ΑΟΖ του Ισραήλ, τον Ιανουάριο 

του 2009, ανακαλύφθηκε το οικόπεδο Tamar, 90 χιλιόµετρα παράκτια του Ισραήλ, σε 

βάθος 1650 µέτρων. Η παραγωγή του εκτιµάται να φτάσει τα 264 ΔΚΜ ΦΑ και η άδεια 

για το οικόπεδο Tamar έχει χορηγηθεί στη Noble Energy, στη Delek Group, στην  

																																																													
138	Henderson,	Simon	(2013),	Natural	gas	export	options	for	Israel	and	Cyprus”,	Mediterranean	Paper	
Series	2013,	The	German	Marshall	Fund	of	the	United	States,	[online],	Διαθέσιμο	στο:	
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Henderson20130901-
NaturalGasExportOptions.pdf,	p.	3	[Πρόσβαση	στις	8	Οκτωβρίου	2015]	
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Isramco Negev και στην Dor Gas Exploration υπό τη µορφή κοινοπραξίας. Τον Ιούνιο 

του επόµενου έτους (2010), σηµειώθηκε η ανακάλυψη του οικοπέδου Leviathan, η 

παραγωγή του οποίου εκτιµάται µεταξύ 460 και 566 ΔΚΜ. Βρίσκεται 135 χιλιόµετρα 

παράκτια του Ισραήλ, κοντά στην πόλη Haifa, σε βάθος 1600 µέτρων. Κάτοχοι της 

άδειας για αυτό το οικόπεδο είναι οι εταιρείες Noble Energy, Delek Drilling, Anver Oil 

Exploration και Ratio Oil Exploration. Εκτιµάται, πως τα ευρήµατα στην ΑΟΖ του 

Ισραήλ επαρκούν για την εγχώρια κατανάλωση ενέργειας, δίνοντας τη δυνατότητα για 

την πραγµατοποίηση εξαγωγών.   

Τον Δεκέµβριο του 2011, στο οικόπεδο 12, σε απόσταση 180 χιλιοµέτρων από τις 

νότιες ακτές της Κύπρου και 65 χιλιόµετρα δυτικά από το οικόπεδο Leviathan, σε 

βάθος 1700 µέτρων ανακαλύφθηκε το κοίτασµα Αφροδίτη, η παραγωγή του οποίου 

εκτιµάται περίπου στα 84 έως 254 

ΔΚΜ ΦΑ. Η άδεια για το οικόπεδο 12 

έχει χορηγηθεί στη Noble Energy και 

στην Delek Group, υπό τη µορφή 

κοινοπραξίας. Εκτιµάται πως το ΦΑ 

από την Αφροδίτη θα µπορέσει να 

καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της 

Κύπρου, αλλά και να πραγµατοποιήσει 

εξαγωγές. Είναι σηµαντικό να 

αναφερθεί  είναι πολύ πιθανό στο 

άµεσο µέλλον να ανακαλυφθούν και 

νέα κοιτάσµατα υδρογονανθράκων στις ΑΟΖ των δύο χωρών.139 

Στον χάρτη 4.2.Α εικονίζονται τα οικόπεδα Tamar, Leviathan και Αφροδίτη, όπως 

επίσης και τα οικόπεδα Mari-B και Dalit. Ο χάρτης επίσης απεικονίζει και την 

οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και τονίζει την αµφισβητούµενη οριοθέτηση 

µεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου. Στον επόµενο χάρτη (χάρτης 4.1.Β) της Noble 

Energy, παρατηρούµε και άλλα οικόπεδα στην ΑΟΖ του Ισραήλ, όπως επίσης και πως 

για το οικόπεδο Tamar έχει αρχίσει η διαδικασία της παραγωγής. 

																																																													
139	Dabrouche,	Hakim	et	al.	(2015),	East	Mediterranean	Gas:	what	kind	of	a	game-changer?,	The	
Oxford	Institute	for	Energy	Studies	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/12/NG-71.pdf,	p.	4	[Πρόσβαση	στις	
9	Οκτωβρίου	2015]	

Χάρτης 4.2.Α                                                                         
Τα κοιτάσµατα φυσικού αερίου στις ΑΟΖ της Κύπρου και 

του Ισραήλ                                                                                                         

Πηγή: BBC 
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Χάρτης 4.2.Β                                                                                                                                                              
Τα κοιτάσµατα φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο                                

	

Πηγή: Noble Energy 

 

4.3 Εµπόδια στην Αξιοποίηση των Κοιτασµάτων 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενες ενότητες της παρούσας µελέτης η 

Νοτιοανατολική Μεσόγειος αποτελεί µία ασταθή περιφέρεια, η οποία χαρακτηρίζεται 

από πολιτικές εντάσεις ήδη πριν την ανακάλυψη των κοιτασµάτων των 

υδρογονανθράκων, αλλά και από διακρατικές συγκρούσεις αναφορικά µε την 

οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. 

Αναλυτικότερα, οι διακρατικές σχέσεις µεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής 

Μεσογείου για δεκαετίες χαρακτηρίζονται από πολιτικές συγκρούσεις. Πιο 

συγκεκριµένα, αναφέρονται το Κυπριακό Ζήτηµα, ανάµεσα στην Ελληνοκυπριακή 

Κυβέρνηση της Κυπριακής Δηµοκρατίας και την Τουρκία. Όµως και το Ισραήλ 

αντιµετωπίζει προβλήµατα µε τα γειτονικά της κράτη, όπως το ζήτηµα της οριοθέτησης 

των θαλασσίων ζωνών µε τον Λίβανο, την Αραβοϊσραηλινή διένεξη, από τη µία µε την 

Παλαιστίνη και από την άλλη µε τα γειτονικά Αραβικά κράτη.140  

Η Κύπρος έχει προχωρήσει σε οριοθέτηση της ΑΟΖ της µε την Αίγυπτο ήδη από το 

2003, ενώ έχει υπογράψει συµφωνίες οριοθέτησης µε τον Λίβανο (2007) και µε το 

Ισραήλ (2010). Ενώ οι συµφωνίες µε την Αίγυπτο και το Ισραήλ έχουν κυρωθεί δεν 

																																																													
140	Ibid	p.6	
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έχει υπάρξει καµία πρόοδος για την οριοθέτηση της ΑΟΖ της µε την Ελλάδα, την 

Τουρκία και τη Συρία.141 Επιπλέον, η Τουρκία υποστηρίζει πως η Κυπριακή ΑΟΖ δεν 

πρέπει να ξεπερνά το εύρος 12 ναυτικών µιλίων, καθώς η Κύπρος θα πρέπει να 

αντιµετωπίζεται ως νησί. Προβλήµατα επίσης προκαλούνται και από την «Τουρκική 

Δηµοκρατία της Βόρειας Κύπρου», την οποία αναγνωρίζει µόνο η Τουρκία.142 

Χάρτης 4.3                                                                                                                                                                   
Η Κυπριακή ΑΟΖ                                                                                                                                 

	

                 Πηγή: Oil and Gas Mediterranean 

 

Οι διεκδικήσεις της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ προκαλούν σηµαντικά 

προβλήµατα, όπως την απουσία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκεκριµένα οικόπεδα 

από διεθνείς εταιρείες λόγω του πολιτικού κόστους που προκύπτει από αυτές τις 

διεκδικήσεις.143 

																																																													
141	Giamouridis,	Anastasios	(2012),	“The	Offshore	Discovery	in	the	Republic	of	Cyprus:	Monetisation	
Prospects	and	Challenges”	[online],	The	oxford	Institute	for	Energy	Studies,	Διαθέσιμο	από:	
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/07/NG_65.pdf,	p.	14	[Πρόσβαση	
στις	8	Οκτωβρίου	2015]	
142	Henderson,	Simon	(2013),	Natural	gas	export	options	for	Israel	and	Cyprus”,	Mediterranean	Paper	
Series	2013,	The	German	Marshall	Fund	of	the	United	States,	[online],	Διαθέσιμο	στο:	
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Henderson20130901-
NaturalGasExportOptions.pdf,	p.	6	[Πρόσβαση	στις	8	Οκτωβρίου	2015]	
143	Giamouridis,	Anastasios	(2012),	“The	Offshore	Discovery	in	the	Republic	of	Cyprus:	Monetisation	
Prospects	and	Challenges”	[online],	The	oxford	Institute	for	Energy	Studies,	Διαθέσιμο	από:	
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/07/NG_65.pdf,	pp.	31-33	
[Πρόσβαση	στις	8	Οκτωβρίου	2015]	
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Η γραµµή οριοθέτησης της ΑΟΖ του Ισραήλ µε τον Λίβανο δεν αποτελεί επίσηµο 

σύνορο και επικρατεί η άποψη πως τα οικόπεδα Tamar και Leviathan εκτείνονται στα 

σύνορα του Λιβάνου. Οι πολιτικές εντάσεις µεταξύ του Ισραήλ και των γειτονικών του 

κρατών προκαλούν ανησυχίες αναφορικά µε την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής 

και κυρίως του εφοδιασµού στην περίπτωση που οι εντάσεις κλιµακωθούν.144 

Η Κύπρος και το Ισραήλ, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχουν οριοθετήσει τις θαλάσσιες 

ζώνες τους, γνωρίζοντας πως θα αποκοµίσουν σηµαντικά οφέλη από την εκµετάλλευση 

των κοιτασµάτων τους.145  

 

4.4 Εξαγωγικές Επιλογές και Αξιολόγηση  

Το ΦΑ δύναται να εξαχθεί µέσω αγωγών ή υπό τη µορφή του ΥΦΑ. Η κατασκευή 

αγωγών αποτελεί την οικονοµικότερη επιλογή όταν πρόκειται για κοντινές αποστάσεις, 

ενώ η µετατροπή σε ΥΦΑ προϋποθέτει την κατασκευή εγκαταστάσεων υγροποίησης, 

οι οποίες παρουσιάζουν υψηλό οικονοµικό κόστος. Υπάρχει όµως και µία τρίτη  

επιλογή, η καύση του ΦΑ για την παραγωγή ηλεκτρισµού και στη συνέχεια, η εξαγωγή 

της ηλεκτρικής ενέργειας. Το Ισραήλ και η Κύπρος καλούνται να επιλέξουν αν θα 

εξάγουν το ΦΑ µέσω αγωγών ή υπό τη µορφή ΥΦΑ ή ακόµα µπορούν να επιλέξουν 

έναν συνδυασµό των παραπάνω επιλογών. Η λήψη αυτής της απόφασης προϋποθέτει 

τη γνώση της συνολικής ποσότητας του ΦΑ που βρίσκεται στις ΑΟΖ των δύο κρατών, 

το κόστος της εξόρυξης, αλλά και την τιµή πώλησης και αυτά τα δεδοµένα παραµένουν 

άγνωστα.146 Παρακάτω αναλύονται οι εξαγωγικές επιλογές των δύο χωρών της 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

 

 

																																																													
144	Bahgat,	Gawdat	(2011),	“Israel’s	Energy	Security:	Regional	Implications”,	Middle	East	Policy,	
XVIII(3),	p.	31	
145	Schaffer,	Brenda	(2011),	“Israel-New	natural	gas	producer	in	the	Mediterranean”,	Energy	Policy,	
39,	p.	5385	
146	Henderson,	Simon	(2013),	Natural	gas	export	options	for	Israel	and	Cyprus”,	Mediterranean	Paper	
Series	2013,	The	German	Marshall	Fund	of	the	United	States,	[online],	Διαθέσιμο	στο:	
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Henderson20130901-
NaturalGasExportOptions.pdf,	p.	4	[Πρόσβαση	στις	8	Οκτωβρίου	2015]	
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4.4.1 Εξαγωγικές Επιλογές της Κύπρου 

Η Κύπρος δύναται να εξάγει το ΦΑ 

µέσω αγωγών, είτε µέσω της 

Ελλάδας, είτε µέσω της Τουρκίας. Η 

πρώτη επιλογή αναφέρεται στην 

κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού 

από της Κύπρο προς την Ελλάδα (από 

κοινού µε το Ισραήλ ή και χωρίς 

αυτό), και στη συνέχεια, σύνδεσή του 

µε τα Ευρωπαϊκά δίκτυα ΦΑ.147 Πιο 

συγκεκριµένα, πρόκειται για τον 

αγωγό διασύνδεσης της Ανατολικής 

Μεσογείου (EastMed Pipeline). Ο αγωγός αυτός θα εκτείνεται από την Κύπρο ως την 

Κρήτη και από εκεί στην Πελοπόννησο, από όπου και θα συνδεθεί µε το ελληνικό 

δίκτυο ΦΑ. Σύµφωνα µε τη ΔΕΠΑ, το έργο αυτό είναι οικονοµικά βιώσιµο και παρέχει 

τη δυνατότητα µεταφοράς 8 ΔΚΜ ΦΑ ετησίως. Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα 

διασύνδεσης του αγωγού µε άλλους σηµαντικούς αγωγούς που πρόκειται να 

κατασκευαστούν στην Ελλάδα. Ακόµα, εκτιµάται πως η επιλογή αυτού του έργου 

παρουσιάζει οικονοµικά οφέλη, µέσω της εισόδου σε µία σηµαντική αγορά ΦΑ, αυτή 

της ΕΕ.148 Ο αγωγός EastMed όµως, αποτελεί µία εξαιρετικά συµφέρουσα επιλογή για 

την Ελλάδα, καθώς µε την µετατροπή της σε ενεργειακό κόµβο θα αποκοµίσει 

σηµαντικά οικονοµικά και γεωπολιτικά οφέλη, όπως τη βελτίωση της θέσης της στην 

ΕΕ. Αντίθετα, για την Κύπρο, το Ισραήλ και τους επενδυτές δεν αποτελεί τη βέλτιστη 

επιλογή, καθώς αν και η σύνδεση µε την Ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά παρουσιάζει 

γεωπολιτικά πλεονεκτήµατα, στον οικονοµικό τοµέα επικρατεί αβεβαιότητα. 

Συγκεκριµένα, η ζήτηση για ΦΑ δεν είναι σταθερή και οι χώρες της ΕΕ έχουν ήδη 

δεσµευτεί µε µακροπρόθεσµα συµβόλαια προµήθειας ΦΑ από άλλες χώρες όπως η 

Ρωσία και το Αζερµπαϊτζάν.149 

																																																													
147	Ibid	p.	13	
148	Giamouridis,	Anastasios	(2012),	“The	Offshore	Discovery	in	the	Republic	of	Cyprus:	Monetisation	
Prospects	and	Challenges”	[online],	The	oxford	Institute	for	Energy	Studies,	Διαθέσιμο	από:	
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/07/NG_65.pdf,	pp.	39-40	
[Πρόσβαση	στις	8	Οκτωβρίου	2015]	
149	Dabrouche,	Hakim	et	al.	(2015),	East	Mediterranean	Gas:	what	kind	of	a	game-changer?,	The	
Oxford	Institute	for	Energy	Studies	[online],	Διαθέσιμο	από:	

Χάρτης 4.4.1.Α                                                                         
Ο Διασυνδετήριος Αγωγός της Ανατολικής Μεσογείου                                                                             

Πηγή: Foreign Affairs 
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Η κατασκευή αγωγού ΦΑ προς την Τουρκία αποτελεί τη δεύτερη εξαγωγική επιλογή 

της Κύπρου µέσω αγωγού. Η επιλογή αυτή παρά τις πολιτικές επιπλοκές που τη 

χαρακτηρίζουν παρέχει στην Κύπρο σηµαντικά οικονοµικά οφέλη, καθώς η Τουρκία 

διαθέτει µία µεγάλη αγορά ΦΑ και επίσης δίνεται η δυνατότητα διασύνδεσης του εν 

λόγω αγωγού µε την ΕΕ.150 Το έργο αυτό προωθείται έντονα από την Τουρκία και 

κυρίως από την Τουρκική Κρατική Επιχείρηση Αερίου, TPAO. Τα πλεονεκτήµατα που 

προβάλλει η Τουρκία για αυτό τον αγωγό είναι η εγγύτητα µεταξύ Κύπρου και 

Τουρκίας µε απόσταση περίπου στα 200 χιλιόµετρα.151 Η εγγύτητα µεταξύ των δύο 

χωρών δίνει τη δυνατότητα για χαµηλό επενδυτικό κόστος, αλλά και περιορισµένα 

κόστη µεταφοράς.152 Τα µειωµένα αυτά οικονοµικά κόστη σε συνδυασµό µε την υψηλή 

ζήτηση για ΦΑ της Τουρκίας αποτελούν σηµαντικά οικονοµικά πλεονεκτήµατα. Είναι 

σηµαντικό να αναφερθεί πως η Τουρκία, µέσω αυτού του έργου επιδιώκει να ενισχύσει 

τη θέση της ως ενεργειακός κόµβος.153 Επιπλέον, η Τουρκική πλευρά παρουσιάζει την 

κατασκευή αυτού του αγωγού και την ενεργειακή συνεργασία της µε την Κύπρο, ως 

ένα µέσο επίτευξης µίας επιτυχηµένης συµφωνίας για την επίλυση του Κυπριακού 

Ζητήµατος. Η κατασκευή αυτού του αγωγού, προϋποθέτει τον εκσυγχρονισµό του 

τουρκικού συστήµατος διανοµής ΦΑ,154 αλλά και η οικονοµική του βιωσιµότητα 

εξαρτάται από το αν η ζήτηση για ΦΑ και η οικονοµική µεγέθυνση της Τουρκίας θα 

																																																													
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/12/NG-71.pdf,	p.	20	[Πρόσβαση	
στις	9	Οκτωβρίου	2015]	
150	Henderson,	Simon	(2013),	Natural	gas	export	options	for	Israel	and	Cyprus”,	Mediterranean	Paper	
Series	2013,	The	German	Marshall	Fund	of	the	United	States,	[online],	Διαθέσιμο	στο:	
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Henderson20130901-
NaturalGasExportOptions.pdf,	p.	13	[Πρόσβαση	στις	8	Οκτωβρίου	2015]	
151	Dabrouche,	Hakim	et	al.	(2015),	East	Mediterranean	Gas:	what	kind	of	a	game-changer?,	The	
Oxford	Institute	for	Energy	Studies	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/12/NG-71.pdf,	p.	21	[Πρόσβαση	
στις	9	Οκτωβρίου	2015]	
152	Giamouridis,	Anastasios	(2012),	“The	Offshore	Discovery	in	the	Republic	of	Cyprus:	Monetisation	
Prospects	and	Challenges”	[online],	The	oxford	Institute	for	Energy	Studies,	Διαθέσιμο	από:	
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/07/NG_65.pdf,	p.	47	[Πρόσβαση	
στις	8	Οκτωβρίου	2015]	
153	Dabrouche,	Hakim	et	al.	(2015),	East	Mediterranean	Gas:	what	kind	of	a	game-changer?,	The	
Oxford	Institute	for	Energy	Studies	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/12/NG-71.pdf,	p.	21	[Πρόσβαση	
στις	9	Οκτωβρίου	2015]	
154	Giamouridis,	Anastasios	(2012),	“The	Offshore	Discovery	in	the	Republic	of	Cyprus:	Monetisation	
Prospects	and	Challenges”	[online],	The	oxford	Institute	for	Energy	Studies,	Διαθέσιμο	από:	
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/07/NG_65.pdf,	p.	47	[Πρόσβαση	
στις	8	Οκτωβρίου	2015]	
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εξακολουθήσουν να αυξάνονται.155 Τέλος, ο αγωγός αυτός έρχεται σε αντίθεση µε την 

πιθανή κατασκευή του αγωγού EastMed, αλλά επίσης η υλοποίηση αυτού του έργου 

είναι ανέφικτη εφόσον δεν υπάρξει επίλυση του Κυπριακού Ζητήµατος.156 Επιπλέον, 

η στάση της Τουρκίας όταν ανακαλύφθηκε το οικόπεδο Αφροδίτη, αµφισβητώντας τα 

κυριαρχικά δικαιώµατα της Κύπρου και απειλώντας να χρησιµοποιήσει στρατιωτική 

ισχύ για την παρεµπόδιση της διαδικασίας της εξερεύνησης, καθιστά αυτή την επιλογή 

ανέφικτη, αν και είναι οικονοµικά ελκυστικότερη από τον αγωγό EastMed.157  

Παρουσιάζεται, όµως και µία τρίτη εξαγωγική επιλογή για την Κύπρο, η εξαγωγή του 

ΦΑ υπό τη µορφή ΥΦΑ. Η επιλογή αυτή παρουσιάζει ευελιξία στην επιλογή των πιο 

κερδοφόρων αγορών, αλλά και επίσης αποτελεί έναν εξαιρετικά ελκυστικό τρόπο 

επίτευξης οικονοµικού και γεωπολιτικού οφέλους.158 Η πραγµατοποίηση εξαγωγών 

ΥΦΑ αποτελεί σαφώς οικονοµικότερη επιλογή από έναν αγωγό µεγάλου µήκους. 

Ακόµα, η αγορά του ΥΦΑ εξελίσσεται σηµαντικά, παρουσιάζοντας αυξανόµενη 

ζήτηση.159  

Η επικρατέστερη επιλογή για την Κύπρο στον Τοµέα του ΥΦΑ είναι η κατασκευή ενός 

σταθµού υγροποίησης ΦΑ στο Βασιλικό, ώστε το ΥΦΑ να διοχετεύεται στις 

ενεργειακές αγορές της Ευρώπης και της Ασίας.160 Μία ακόµα επιλογή αποτελεί η 

κατασκευή πλωτού σταθµού υγροποίησης ΦΑ, για την οποία δεν υπάρχει 

αξιοσηµείωτο ενδιαφέρον. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυνατότητα η 

																																																													
155	Henderson,	Simon	(2013),	Natural	gas	export	options	for	Israel	and	Cyprus”,	Mediterranean	Paper	
Series	2013,	The	German	Marshall	Fund	of	the	United	States,	[online],	Διαθέσιμο	στο:	
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Henderson20130901-
NaturalGasExportOptions.pdf,	p.	13	[Πρόσβαση	στις	8	Οκτωβρίου	2015]	
156	Giamouridis,	Anastasios	(2012),	“The	Offshore	Discovery	in	the	Republic	of	Cyprus:	Monetisation	
Prospects	and	Challenges”	[online],	The	oxford	Institute	for	Energy	Studies,	Διαθέσιμο	από:	
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/07/NG_65.pdf,	p.	47	[Πρόσβαση	
στις	8	Οκτωβρίου	2015]	
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http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/12/NG-71.pdf,	p.	21	[Πρόσβαση	
στις	9	Οκτωβρίου	2015]	
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159	Giamouridis,	Anastasios	(2012),	“The	Offshore	Discovery	in	the	Republic	of	Cyprus:	Monetisation	
Prospects	and	Challenges”	[online],	The	oxford	Institute	for	Energy	Studies,	Διαθέσιμο	από:	
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Κύπρος και το Ισραήλ να συνεργαστούν στον τοµέα της υγροποίησης του ΦΑ. Η 

γεωγραφική εγγύτητα των κοιτασµάτων των δύο χωρών καθιστά δυνατή αυτή τη 

συνεργασία, η οποία µπορεί να εξελιχθεί και σε πολιτική συνεργασία. Ήδη, η 

Ισραηλινή Κυβέρνηση έχει εκφράσει την στήριξή της στην Κύπρο αναφορικά µε τη 

διαδικασία εξόρυξης στο οικόπεδο 12. Επιπροσθέτως, µία τέτοια συνεργασία θα δώσει 

στην Κύπρο τη δυνατότητα επίτευξης οικονοµιών κλίµακας και βελτίωσης των 

περιθωρίων κέρδους. Βέβαια, υπάρχουν αρκετά εµπόδια σχετικά µε αυτή τη 

συνεργασία και συγκεκριµένα, υφίσταται η πιθανότητα η εξωτερική πολιτική να µην 

επιτρέψει την από κοινού οικονοµική εκµετάλλευση των κοιτασµάτων. Επιπροσθέτως, 

η επιλογή µίας τέτοιου είδους συνεργασίας, όπου το ΦΑ από µία χώρα µεταφέρεται σε 

άλλη για υγροποίηση και επιστρέφει στη χώρα προέλευσης ως ΥΦΑ ώστε να εξαχθεί, 

είναι πιθανό να προκαλέσει νοµικές, πολιτικές και οικονοµικές επιπλοκές. Επιπλέον, η 

στενή συνεργασία της Κύπρου µε το Ισραήλ είναι δυνατό να οδηγήσει σε µείωση του 

ενδιαφέροντος των διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών για τα κοιτάσµατα της Κύπρου, 

λόγω των τεταµένων σχέσεων του Ισραήλ µε τα Αραβικά κράτη.161  

Χάρτης 4.4.1.Β:                                                                                                                                                             
Η περιοχή του Βασιλικού στην Κύπρο                                                                                                   

 

Πηγή: Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού της Κυπριακής Δηµοκρατίας 

Συνοψίζοντας, αν και το οικονοµικό κόστος για την κατασκευή εγκαταστάσεων 

υγροποίησης ΦΑ είναι υψηλό και ενδέχεται να προκύψουν και υψηλά µεταφορικά 
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κόστη, οι εξαγωγείς ΥΦΑ διαθέτουν την ευελιξία αναφορικά µε την επιλογή των πιο 

κερδοφόρων ενεργειακών αγορών, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. Αυτό 

αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την επιλογή της Κύπρου να επιλέξει την εξαγωγή 

ΥΦΑ έναντι των αγωγών. Επιπλέον αυτή η επιλογή µπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη 

των ίδιων πολιτικών στόχων που θα εξυπηρετούσε η κατασκευή ενός αγωγού και 

επιπλέον δύναται να ενισχύσει και την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ.162 Πιο 

συγκεκριµένα, η κατασκευή σταθµού υγροποίησης ΦΑ στο Βασιλικό υπολογίζεται να 

κοστίσει 6 εκατοµµύρια δολάρια για την κατασκευή µίας δεξαµενής και επιπλέον 3 

εκατοµµύρια για την κάλυψη των υπόλοιπων αναγκαίων υποδοµών. Αν και αυτά τα 

ποσά είναι υψηλά, είναι δυνατή η αναβάθµιση του σταθµού κατά µία ή δύο δεξαµενές 

µε κόστος 3 εκατοµµύρια για κάθε δεξαµενή (συνολικό κόστος 15 εκατοµµύρια 

δολάρια). Ο σταθµός στο Βασιλικό αποτελεί την επικρατέστερη επιλογή για την Κύπρο 

µε την οικονοµική βιωσιµότητα του έργου να εξαρτάται από την ποσότητα του ΦΑ που 

θα εξορυχθεί.163 

 

4.4.2 Εξαγωγικές Επιλογές του Ισραήλ 

Οι προβληµατικές σχέσεις του Ισραήλ µε τα γειτονικά Αραβικά κράτη και τα ζητήµατα 

ασφαλείας που προκύπτουν οδηγούν σε αποκλεισµό ορισµένων οικονοµικά βιώσιµων 

εξαγωγικών επιλογών, όπως τις εξαγωγές ΦΑ στην Ιορδανία, τη Συρία και το Λίβανο. 

Η έλλειψη εµπιστοσύνης, οι τεταµένες σχέσεις ή ακόµα και η απουσία διπλωµατικών 

σχέσεων µε τα γειτονικά κράτη αποκλείουν την υλοποίηση ενεργειακών έργων.  

Αυτή η κατάσταση παρέχει στο Ισραήλ τη δυνατότητα πραγµατοποίησης εξαγωγών 

µικρής ποσότητας ΦΑ προς την Παλαιστινιακή Αρχή. Η Αίγυπτος και η Ιορδανία δεν 

αποκλείονται ως αποδέκτες Ισραηλινού ΦΑ, λόγω της ύπαρξης διπλωµατικών 

σχέσεων. Μία ακόµα επιλογή αποτελεί η κατασκευή αγωγού ΦΑ προς την Τουρκία µε 

πρόσβαση στις αγορές ενέργειας της ΕΕ. Η επιλογή αυτή παρουσιάζει πολιτικές 

επιπλοκές και οικονοµική αβεβαιότητα, αναφορικά µε την πορεία των τιµών στην 

Ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Επιπλέον, το Ισραήλ δεν επιθυµεί τη δέσµευση του ΦΑ 
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Series	2013,	The	German	Marshall	Fund	of	the	United	States,	[online],	Διαθέσιμο	στο:	
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Henderson20130901-
NaturalGasExportOptions.pdf,	p.	14	[Πρόσβαση	στις	8	Οκτωβρίου	2015]	



64	
	

µε την Τουρκία και την ΕΕ.164 Ακόµα, είναι σηµαντικό να αναφερθεί πως ο αγωγός 

αυτός θα διασχίζει την Κυπριακή ΑΟΖ και συνεπώς η Κύπρος δύναται να ασκήσει το 

δικαίωµα της αρνησικυρίας (veto). Το Ισραήλ επίσης έχει τη δυνατότητα συµµετοχής 

στο έργο του αγωγού EastMed, ο οποίος όµως παρουσιάζει τεχνικά προβλήµατα λόγω 

των µεγάλων αποστάσεων και το βάθος του πυθµένα της θάλασσας, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω (Ενότητα 4.4.1).  

Αναλυτικότερα, εξετάζεται η εξαγωγή ΦΑ στην Ιορδανία και συγκεκριµένα η 

συνεργασία µε την Αραβική Εταιρεία Potash. Όµως, αν και σηµαντικό µέρος των 

µετοχών ανήκει σε Καναδούς επενδυτές, απαιτείται η έγκριση των υπόλοιπων µετόχων 

(επενδυτές από τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, αλλά 

και η Ισλαµική Τράπεζα Ανάπτυξης). Αναφέρθηκε επίσης η πραγµατοποίηση 

εξαγωγών προς την Παλαιστινιακή Αρχή µε σκοπό τον εφοδιασµό σταθµών 

παραγωγής ενέργειας µε ΦΑ. Η επίτευξη όµως αυτής της συµφωνίας προϋποθέτει την 

επίλυση των πολιτικών ζητηµάτων µεταξύ των δύο κρατών. Επιπλέον, το Ισραήλ, θα 

µπορούσε να εξάγει ΦΑ προς την Αίγυπτο, εξυπηρετώντας την αυξηµένη ζήτηση στο 

εσωτερικό της, αν και ενδέχεται να υπάρξουν ενστάσεις από την πλευρά της 

Αιγύπτου.165 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, οι προβληµατικές σχέσεις του Ισραήλ µε 

τα γειτονικά του κράτη, καθιστούν την εξαγωγή ΥΦΑ ως τη βέλτιστη εξαγωγική 

επιλογή. Η κατασκευή όµως ενός χερσαίου σταθµού υγροποίησης ΦΑ στο Ισραήλ δεν 

είναι δυνατή, λόγω της αυστηρής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και των 

πυκνοκατοικηµένων ακτών. Για αυτό, εξετάζεται η κατασκευή εγκαταστάσεων 

υγροποίησης από κοινού µε την Κύπρο και η συνεργασία αυτή εξυπηρετεί και τον 

στόχο της Κύπρου για την επίτευξη των οικονοµιών κλίµακας. Αναφέρεται επίσης και 

η πιθανότητα κατασκευής ενός τερµατικού σταθµού στην περιοχή Aqaba της 

Ιορδανίας. Η επιλογή να συνεργαστεί το Ισραήλ µε την Ιορδανία στον τοµέα του ΥΦΑ 

εγείρει ανησυχίες αναφορικά µε ζητήµατα ασφάλειας, τα οποία δεν προκύπτουν από 

																																																													
164	Dabrouche,	Hakim	et	al.	(2015),	East	Mediterranean	Gas:	what	kind	of	a	game-changer?,	The	
Oxford	Institute	for	Energy	Studies	[online],	Διαθέσιμο	από:	
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/12/NG-71.pdf,	pp.	57-58	
[Πρόσβαση	στις	9	Οκτωβρίου	2015]	
165	Henderson,	Simon	(2013),	Natural	gas	export	options	for	Israel	and	Cyprus”,	Mediterranean	Paper	
Series	2013,	The	German	Marshall	Fund	of	the	United	States,	[online],	Διαθέσιμο	στο:	
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Henderson20130901-
NaturalGasExportOptions.pdf,	pp.	11-13	[Πρόσβαση	στις	8	Οκτωβρίου	2015]	



65	
	

τη συνεργασία µε την Κύπρο. Επίσης, οι διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες ενδέχεται να 

µην επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτό το έργο, λόγω της έντονης 

δραστηριότητάς στους στα αραβικά κράτη.166 Η κατασκευή σταθµού υγροποίησης ΦΑ 

στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας (Eilat) µε σκοπό την απευθείας εξαγωγή ΥΦΑ στην 

Ασία, αποτελεί µία ακόµα επιλογή για το Ισραήλ. Η περιορισµένη έκταση αλλά και οι 

προερχόµενες από την Αίγυπτο και την Ιορδανία απειλές για την ασφάλεια αποτελούν 

σηµαντικά εµπόδια για την υλοποίηση αυτού του έργου.  

Ακόµα, συζητείται η κατασκευή ενός πλωτού σταθµού υγροποίησης ΦΑ στη 

Μεσόγειο, κοντά στο κοίτασµα Leviathan, αν και αυτό το έργο δεν προϋποθέτει την 

κατασκευή αγωγών, υπάρχουν κίνδυνοι αναφορικά µε την ασφάλεια.167 Επιπροσθέτως, 

ελάχιστες εταιρείες δύνανται να αναλάβουν τη λειτουργία του, άλλα η συνεργασία τους 

µε τις Αραβικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες, είναι πιθανό να τις αποτρέψει να 

επενδύσουν σε αυτό το έργο. Ακόµα, λόγω των παραπάνω δυσκολιών ενδέχεται το 

Ισραήλ να δώσει προτεραιότητα στον εφοδιασµό µε της εσωτερικής αγοράς ενέργειας 

και στη συνέχεια να στραφεί προς τις εξαγωγές.168 

 

4.4.3 Εξαγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Επιπροσθέτως, έχουν πραγµατοποιηθεί συζητήσεις µεταξύ του Ισραήλ, της Κύπρου 

και της Ελλάδας σχετικά µε την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα παράγεται 

σε εγκαταστάσεις τροφοδοτούµενες από ΦΑ.169 Πρόκειται για το έργο EuroAsia	

Interconnector, το οποίο θα συνδέσει τα συστήµατα ηλεκτρισµού του Ισραήλ, της 
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Κύπρου και της Ελλάδας µέσω υποθαλάσσιου καλωδίου υψηλής τάσης. Το έργο αυτό, 

το οποίο εικονίζεται στον χάρτη 4.4.3, έχει χαρακτηριστεί ως Έργο κοινού 

ενδιαφέροντος από την ΕΕ.170		

 

 

 

 

4.5 Ανακεφαλαίωση 

Συνοψίζοντας, γίνεται εµφανές πως το ΥΦΑ αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή και για τις 

δύο χώρες. Συγκεκριµένα για την Κύπρο προτιµάται η υγροποίηση του ΦΑ να 

πραγµατοποιηθεί εντός του εδάφους της, ώστε το ΥΦΑ να διοχετεύεται άµεσα στις 

ενεργειακές αγορές. Ακόµα εγείρονται ερωτήµατα σχετικά µε το αν ο σταθµός 

υγροποίησης ΥΦΑ στο Βασιλικό θα πρέπει να κατασκευαστεί µε βάση το κοίτασµα 

Αφροδίτη ή αν η κατασκευή του θα πρέπει να καθυστερήσει, αναµένοντας νέες 

ανακαλύψεις υδρογονανθράκων. Οι αγωγοί προς την Ελλάδα και την Τουρκία δεν 

αποτελούν βιώσιµες λύσεις, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα, λόγω των προβληµάτων 

που ήδη αναφέρθηκαν.  
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Χάρτης 4.4.3                                                                                                                            
Το Έργο EuroAsia Interconnector 

Πηγή: ΔΕΗ - Quantum 
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Σχετικά µε το Ισραήλ, η συµµετοχή του στο εξαγωγικό σχέδιο ΥΦΑ της Κύπρου 

αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή, αν και επικρατεί αβεβαιότητα σχετικά µε το αν θα 

ακολουθήσει εξαγωγική πολιτική ή αν θα περιοριστεί στην εγχώρια κατανάλωση.171  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Η περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου παρουσιάζει εξαιρετικό ενεργειακό 

ενδιαφέρον, κυρίως τα τελευταία χρόνια όταν πραγµατοποιήθηκαν οι ανακαλύψεις ΦΑ 

στις ΑΟΖ του Ισραήλ και της Κύπρου. Η σηµασία αυτών των ανακαλύψεων έγκειται 

στις αυξηµένες ενεργειακές ανάγκες των κρατών της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα 

παρατηρείται µείωση των αποθεµάτων υδρογονανθράκων.  

Εξετάζοντας τον ενεργειακό χαρακτήρα των χωρών που συνθέτουν την περιφέρεια της 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου, γίνεται εµφανές πως η βελτίωση των οικονοµικών 

δεικτών, σε συνδυασµό µε την πληθυσµιακή αύξηση οδηγεί αναπόφευκτα σε αυξηµένη 

ζήτηση για ενέργεια. Επιπλέον, παρατηρείται έλλειψη ή περιορισµός της παραγωγής 

ΦΑ και πετρελαίου. Σηµειώνεται συνεπώς υψηλή εξάρτηση των κρατών της 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου από τις εισαγωγές πετρελαίου και ΦΑ, αφού οι 

υδρογονάνθρακες αποτελούν το βασικό καύσιµο για την παραγωγή ενέργειας. Η 

ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας των χωρών της Νοτιοανατολικής 

Μεσογείου είναι µεγάλης σηµασίας, διότι θα οδηγήσει στην ενίσχυση της ενεργειακής 

ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής. Η χρήση των ΑΠΕ είναι περιορισµένη, παρόλο που 

τα κράτη αυτά παρουσιάζουν εξαιρετικές δυνατότητες για την αξιοποίησή τους.  

Σύµφωνα µε την ανάλυση του ενεργειακού χαρακτήρα των σηµαντικότερων 

παγκόσµιων δρώντων, οι υδρογονάνθρακες αποτελούν τη σηµαντικότερη πηγή 

ενέργειας. Παρατηρείται επίσης η τάση η πληθυσµιακή αύξηση και η οικονοµική 

ανάπτυξη να οδηγούν σε αυξηµένες ενεργειακές ανάγκες και όταν οι ενδογενείς 

ενεργειακοί πόροι είναι περιορισµένοι, σε υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές 

ενέργειας, όπως συµβαίνει στην ΕΕ, την Ιαπωνία και σε µικρότερο βαθµό στην Κίνα. 

Ακόµα, η ενεργειακή πολιτική όλων των υπό εξέταση δρώντων δίνει ιδιαίτερη έµφαση 

στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, αλλά και στην αποτελεσµατικότερη 

αξιοποίηση των ΑΠΕ, ως µέσο επίτευξης της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας. 

Η οικονοµική αξιοποίηση των πρόσφατα ανακαλυφθέντων κοιτασµάτων ΦΑ στις ΑΟΖ 

του Ισραήλ και της Κύπρου θα ενισχύσει σηµαντικά την οικονοµία και την ενεργειακή 

ασφάλεια των δύο κρατών, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να µειώσουν την εξάρτησή 
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τους από εξωτερικές πηγές ενέργειας (εισαγωγές). Παράλληλα, παρέχεται η 

δυνατότητα πραγµατοποίησης εξαγωγών µε σηµαντικά οικονοµικά οφέλη. Το Ισραήλ 

και η Κύπρος δύνανται να εξάγουν το ΦΑ µέσω αγωγών, που αποτελεί την 

οικονοµικότερη επιλογή για κοντινές αποστάσεις ή στην υγροποιηµένη µορφή του, 

επιλογή που προσφέρει µεγαλύτερη ευελιξία. Όµως, οι πολιτικές συγκρούσεις, αλλά 

και τα ανεπίλυτα µέχρι τώρα ζητήµατα οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών αποτελούν 

σηµαντικά εµπόδια στην οικονοµική εκµετάλλευση αυτών των κοιτασµάτων. 

Τέλος, παρατηρείται η εξαιρετική σηµασία της ενέργειας, όχι µόνο για την περιφέρεια 

της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά και παγκοσµίως, όπως επίσης παρατηρείται και 

η ολοένα και αυξανόµενη ζήτηση για ενέργεια. Τα κράτη συνεπώς, δίνουν µεγάλη 

έµφαση στην ενίσχυση της ενεργειακή τους ασφάλειας, κυρίως µέσω της 

διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και της προσπάθειας ανάπτυξης των ενδογενών 

πηγών ενέργειας. 
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