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Τ
ις άριστες προοπτικές που έχουν τα ενερ-
γειακά κοιτάσματα της ανατολικής Με-
σογείου να απορροφηθούν από την 

ευρωπαϊκή αγορά αναλύει ο διευθυντής της 
Portman Management, Νικόλας Ζώμπος. Σύμ-
φωνα με το ανώτατο στέλεχος της διεθνούς 
εταιρείας παροχής υπηρεσιών στον ενεργεια-
κό κλάδο, τα κοιτάσματα που έχουν ήδη ανα-
καλυφθεί θα μπορέσουν να καλύψουν μέρος 
της ζήτησης στην Ευρώπη τις επόμενες δεκα-
ετίες. Η προμήθεια, μάλιστα, μπορεί να γίνει 
μέσω του αγωγού EastMed, ο οποίος θα έχει 
πολλαπλά οφέλη και για την Ελλάδα. 

  
 Η ερευνητική δραστηριότητα στην ανα-

τολική Μεσόγειο έχει δημιουργήσει μεγά-
λη αισιοδοξία για τα κοιτάσματα της περιο-
χής. Πιστεύετε ότι οι υδρογονάνθρακες από 
την ανατολική Μεσόγειο θα μπορέσουν να 
καλύψουν την ευρωπαϊκή ζήτηση τις επό-
μενες δεκαετίες; 

Η λεκάνη της Μεσογείου είναι σχετικά ανε-
ξερεύνητη και πολλά υποσχόμενη περιοχή. 
Εχει ήδη δημιουργηθεί μια δυναμική μετά 
τις πρόσφατες ανακαλύψεις-μαμούθ στη Λε-
βαντίνη και στο Δέλτα του Νείλου. Συγκε-
κριμένα, η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ 
(USGS) εκτιμά ότι μόνο στη λεκάνη της Λε-
βαντίνης, στο Ισραήλ, υπάρχουν 3,45 τρι-
σεκατομμύρια κ.μ. αερίου, τα οποία δεν έ-
χουν ακόμα ανακαλυφθεί, αλλά μπορούν 
τεχνικά να αξιοποιηθούν. Αυτά τα δεδομέ-
να έχουν δημιουργήσει ελπίδες και σε άλλες 
χώρες, όπως είναι η Ελλάδα. Η Λιβύη, η Κύ-
προς, το Ισραήλ και η Αίγυπτος έχουν πολύ 
σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και φυ-
σικού αερίου, τα οποία θα μπορούσαν να 
καλύψουν την εσωτερική ζήτηση κάθε χώ-
ρας, αλλά και να επιτρέψουν τις εξαγωγές 
στην Ευρώπη. Η Αίγυπτος με το κοίτασμα 
«Ζορ», το Ισραήλ με το κοίτασμα «Ταμάρ» 
και τη λεκάνη της Λεβαντίνης και η Κύπρος 
με το κοίτασμα «Αφροδίτη», αλλά επιπλέον 
και οι ανακαλύψεις στη θαλάσσια περιοχή 
του Λιβάνου και στα νότια της Κρήτης (λε-
κάνη του Ηροδότου) θα μπορούσαν να α-
ποτελέσουν τον νέο χάρτη των κοιτασμά-
των αερίου της περιοχής. 
 Ποια είναι η προοπτική για την αξιοποίη-

ση αυτών των κοιτασμάτων;
Μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, το μέγε-
θος της παγκόσμιας οικονομίας θα διπλασι-
αστεί. Η ενεργειακή ζήτηση θα αυξηθεί α-
ντίστοιχα, ενώ το φυσικό αέριο θα αναδει-
χθεί ως η δυναμικότερα αυξανόμενη ενερ-
γειακή πηγή, με αύξηση περισσότερο από 
35% μέσα στα επόμενα 15 με 20 χρόνια. Η 
ζήτηση στο φυσικό αέριο θα υποσκελίσει 
άλλα ορυκτά καύσιμα, ώστε μελλοντικά να 
διαμορφωθεί ένα πιο βιώσιμο και περιβαλ-
λοντικά φιλικό ενεργειακό τοπίο. Στην Ευ-
ρώπη η εγχώρια παραγωγή θα μειωθεί ρα-
γδαία (-3,2% ετησίως), καθώς τα υπάρχο-
ντα κοιτάσματα ωριμάζουν και δεν αντικα-
θίστανται. Ετσι, το μερίδιο του εισαγόμενου 
αερίου από υποθαλάσσιους και χερσαίους 
αγωγούς αλλά και από πλωτές μονάδες υ-
γροποιημένου αερίου θα αυξηθεί κοντά στο 
80% έως το 2035. Αυτή η μελλοντική ζήτη-
ση θα αποτελέσει κίνητρο για τις χώρες της 
ανατολικής Μεσογείου ώστε να ξεκινήσουν 
ερευνητικές δραστηριότητες. 
 Το τελευταίο διάστημα, η πρόταση για τον 

αγωγό EastMed έχει προκαλέσει διεθνές εν-
διαφέρον. Πιστεύετε ότι αυτό το εγχείρημα 
μπορεί να γίνει πραγματικότητα;

Η πρόταση για τον αγωγό αερίου από το Ισ-
ραήλ μέχρι την Ελλάδα και την Ιταλία, μέ-
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σω της Κύπρου και της Κρήτης, έχει ήδη σημειώσει πρόοδο, καθώς η προ-
μελέτη βιωσιμότητας που διεξάγεται από την Ελλάδα και την Κύπρο σχε-
διάζεται να ολοκληρωθεί εντός του 2017. 
Σκοπός της μελέτης ήταν η παροχή πληροφοριών για τους παραγωγούς 
και τους λειτουργούς της αγοράς του αερίου. Αυτό θα συμβάλει στη χά-
ραξη της καταλληλότερης διαδρομής από τη λεκάνη της Λεβαντίνης. Η με-
λέτη απαιτεί αναλυτική έρευνα στον βυθό, ώστε να αποφευχθούν τα ση-
μεία που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τον αγωγό. Μέσω έργων που έ-
χουν φέρει εις πέρας οι σύμβουλοι της Portman Management Ltd εδώ και 

χρόνια, ο σχεδιασμός, οι προδιαγραφές της 
κατασκευής και της εγκατάστασης αλλά και 
η διαδικασία εργασιών στα κοιτάσματα εί-
ναι αρκετά γνωστά, ώστε να μπορέσουν να 
προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της υλοποί-
ησης του EastMed. Η προοπτική του αγω-
γού είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης, 
αλλά και του Ισραήλ, της Κύπρου, της Ελλά-
δας και της Ιταλίας, όχι μόνο για πολιτικούς 
λόγους, που έχουν να κάνουν με τη διαφο-
ροποίηση των πηγών προμήθειας αερίου 
(ώστε η πηγή να μην είναι μόνο η Ρωσία), 
αλλά και με την οικοδόμηση υποδομών ώ-
στε να συνδεθούν τα ανατολικά κοιτάσμα-
τα με την Ευρώπη. 
Ο αγωγός έχει επίσης αποκτήσει το καθε-
στώς του Εργου Κοινού Ενδιαφέροντος της 
Ε.Ε. (Project of Common Interest). Εκτιμώ 
ότι θα μπορέσει να επιτευχθεί με τη συμβο-
λή των εργολάβων που έχουν την τεχνογνω-
σία του σχεδιασμού και της δημιουργίας υ-
ποθαλάσσιων αγωγών. Για παράδειγμα, έ-
να βάθος 2.000 μέτρων μπορεί να επιβρα-
δύνει σχεδόν κατά 50% την κατασκευή του 
αγωγού σε σχέση με ένα φυσιολογικό βά-
θος. Επίσης, οι πρόσφατες προκαταρκτικές 
μελέτες βιωσιμότητας δείχνουν ότι, με μια 
ροή 16 δισ. κυβικών αερίου τον χρόνο, α-
παιτείται δαπάνη τουλάχιστον 6 δισ. δολα-
ρίων. Η τιμή του αερίου στην Ευρώπη μέσω 
του συγκεκριμένου αγωγού θα χρειαστεί να 
είναι υψηλότερη ώστε να είναι εφικτό το εγ-
χείρημα, ίσως κατά 30-40% υψηλότερη σε 
σχέση με την τιμή του αερίου που εισάγε-
ται από τη Ρωσία. 
 Σε τεχνικό επίπεδο, όμως, είναι εφικτός έ-

νας τόσο μεγάλος αγωγός;
Οι περιοχές με μεγάλα βάθη απαιτούν ρο-
μποτικά εργαλεία για την εγκατάσταση των 
αγωγών. Οι απαιτήσεις της παραγωγής και 
της μεταφοράς αερίου και πετρελαίου στη 
νοτιοανατολική Μεσόγειο έχουν οδηγήσει 
στην ανάπτυξη εξειδικευμένων σκαφών, τα 
οποία μπορούν να εναποθέσουν τους αγω-
γούς σε βάθη άνω των 1.000 μέτρων. Η α-
νάπτυξη αυτών των σκαφών στο υποθαλάσ-
σιο σύστημα έχει δημιουργήσει μια αρκε-
τά ανεπτυγμένη βιομηχανία, η οποία μπο-
ρεί να διεξάγει αυτές τις δύσκολες εργασίες 
στη θάλασσα αλλά και στον θαλάσσιο βυθό.  
 Πώς θα μπορούσε η Portman Management 

να συμβάλει στην αξιοποίηση των κοιτασμά-
των που έχουν ανακαλυφθεί ή που πρόκει-
ται να ανακαλυφθούν τα επόμενα χρόνια; 

Αυτά τα τόσο μεγάλα έργα έρευνας και με-
ταφοράς αερίου είναι εξαιρετικά πολύπλο-
κα και απαιτούν μεγάλη προετοιμασία, με-
λέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, προ-
καταρκτικές εργασίες, αλλά και έναν αρκε-
τά λεπτομερή σχεδιασμό. Επίσης, υπάρχει 
ανάγκη για τη διαχείριση, την καθοδήγηση 
και τη διεύθυνση του έργου κατά τη διάρ-
κεια του σχεδιασμού και της κατασκευής. 
Παράλληλα, απαιτείται μια ειδική διασύν-
δεση με το προσωπικό των πελατών και ε-
πιμελητειακή υποστήριξη παγκόσμιας κλά-
σης ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό απο-
τέλεσμα, χωρίς καθυστερήσεις και πάντα ε-
ντός του προϋπολογισμού. Αυτά τα έργα συ-
νήθως απαιτούν την εκπαίδευση του προ-
σωπικού των πελατών στην κατανόηση και 
στην παρακολούθηση των εργασιών μέσω 
ειδικών συστημάτων που στοχεύουν στη μα-
κροχρόνια λειτουργία της εγκατάστασης. Η 
Portman Management παρέχει λύσεις προ-
σαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη κατά 
τη διάρκεια όλων των φάσεων του έργου. 
Αυτό περιλαμβάνει την εξειδίκευση και την 
παροχή βοήθειας στη διαχείριση του αερί-
ου προς τις χώρες που θα υλοποιήσουν τον 
αγωγό EastMed, με στόχο το βέλτιστο οικο-
νομικά καθεστώς λειτουργίας.

«Ο EastMed 
είναι προς 
το συμφέρον 
της Ελλάδας» 
Τις προοπτικές των νέων κοιτασμάτων της 
Μεσογείου αλλά και του αγωγού EastMed αναλύει 
ο Νικόλας Ζώμπος, διευθυντής της Portman 
Management, εταιρείας παροχής υπηρεσιών 
στον τομέα των υδρογονανθράκων

Νικόλας Ζώμπος 
Διευθυντής της Portman Management


