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ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΑΙΓΤΠΣΙΑΚΟΤ  ΚΛΑΓΟΤ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

Γεληθά ηνηρεία ηνπ θιάδνπ ελέξγεηαο ζηελ Αίγππην 
 

Ο θιάδνο ηεο ελέξγεηαο απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ, δεδνκέλνπ φηη ζπλεηζθέξεη ζπλνιηθά κε πιεζίνλ ηνπ 16% 

ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο (ζηνηρεία νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19). Ζ Αίγππηνο είλαη ε 5
ε
 

κεγαιχηεξε πεηξειαηνπαξαγσγφο ρψξα ηεο Αθξηθήο θαη ε κεγαιχηεξε -εθηφο 

ΟΠΔΚ- παξαγσγφο πεηξειαίνπ ζηελ ήπεηξν, θαζψο θαη ε 3
ε
 κεγαιχηεξε παξαγσγφο 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αθξηθή, πίζσ απφ ηηο Αιγεξία θαη Νηγεξία. Γεδεισκέλν ζηφρν 

ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο απνηειεί ε επίηεπμε ελεξγεηαθήο απηάξθεηαο έσο ην έηνο 

2020, θαη ε κεηαηξνπή ηεο ρψξαο απφ εηζαγσγέα ζε εμαγσγέα θπζηθνχ αεξίνπ. Με 

ηε βνήζεηα ησλ πξφζθαησλ αλαθαιχςεσλ, ε Αίγππηνο θηινδνμεί λα απνηειέζεη 

πεξηθεξεηαθφ δηακεηαθνκηζηηθφ θφκβν γηα ην δηεζλέο εκπφξην θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

ελέξγεηαο ηα επφκελα ρξφληα. 

Παξά ηε ζρεηηθή αθζνλία εγρψξησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ, ε Αίγππηνο 

αληηκεηψπηζε ηα ρξφληα κεηά ην 2011 έληνλε ελεξγεηαθή θξίζε, ε νπνία εθδειψζεθε 

κε πνιπάξηζκεο δηαθνπέο ηξνθνδνζίαο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, θαζψο θαη κε 

επηβξάδπλζε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηνλ πεηξειατθφ θιάδν ηεο ρψξαο. Ζ 

θπβέξλεζε Al Sisi, μεθίλεζε απφ ην 2014 –θαη κε εληαηηθφηεξνπο ξπζκνχο απφ ην 

2016- πξνζπάζεηα πιήξνπο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ 

θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απνπιεξσκήο ησλ παιαηφηεξσλ εθθξεκψλ 

ρξεψλ πξνο ηνπο δηεζλείο πεηξειατθνχο νκίινπο θαη επίζπεπζεο ησλ αδεηνδνηήζεσλ 

γηα έξεπλα θαη αμηνπνίεζε λέσλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

Ωο απνηέιεζκα ησλ σο άλσ κεηαξξπζκίζεσλ, νη μέλεο επελδχζεηο ζηνλ αηγππηηαθφ 

θιάδν πδξνγνλαλζξάθσλ απμήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 

θαηά 25% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, αλεξρφκελεο ζε πεξίπνπ $10 δηζ., γεγνλφο 

ζην νπνίν βνήζεζε ζεκαληηθά ε λέα ζηξαηεγηθή θαη ε πηνζέηεζε λένπ 

ρξεκαηνδνηηθνχ κνληέινπ απφ πιεπξάο αηγππηηαθνχ θξάηνπο, πνπ επέηξεςε ηελ 

ηαρχηεξε πιεξσκή ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ηνπο μέλνπο νκίινπο. ε αλάινγα 

επίπεδα θηλήζεθαλ νη εηζεξρφκελεο μέλεο επελδχζεηο ζηνλ θιάδν πδξνγνλαλζξάθσλ 

θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19. 

Απφ ην 2014, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε εξγάζζεθε επίζεο πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ην 

βάξνο ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, κε ην πνζνζηφ ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ επηδνηήζεσλ θαπζίκσλ επί ηνπ 

ΑΔΠ λα κεηψλεηαη απφ 5,9% ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2013/14 ζε πιεζίνλ ηνπ 20,4% ην 

έηνο 2017/18. Αληίζηνηρα, ην Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ επξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία 

ζηαδηαθήο κείσζεο ησλ επηδνηήζεσλ ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε 

ζηφρν ηελ πιήξε εμάιεηςή ηνπο έσο ην 2022. χκθσλα κε εγρψξηα ζηνηρεία έηνπο 

2017, νη ηηκέο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο έρνπλ απμεζεί θαηά 160% απφ ην 2012, κε 

ηηο ηζρπξφηεξεο απμήζεηο λα έρνπλ ζεκεησζεί ζηα πςειφηεξα θιηκάθηα ηεο 

θαηαλάισζεο. Δπηπιένλ, νη ηηκέο απμήζεθαλ πεξαηηέξσ θαηά 27% θαηά κέζν φξν ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18, ελψ ην έηνο 2018/19, ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν 

Ζιεθηξηζκνχ, έιαβαλ ρψξα πξφζζεηεο απμήζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 24%. 
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Ο θχξηνο επνπηηθφο θνξέαο ηνπ θιάδνπ πεηξειαίνπ & θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ην 

Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, ην νπνίν ξπζκίδεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο, 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο πδξνγνλαλζξάθσλ, κέζσ ηξηψλ ζπγαηξηθψλ νξγαληζκψλ 

ηνπ: ηεο EGPC, ηεο EGAS θαη ηεο Ganoub El Wadi Petroleum Holding Company 

(Ganope). Ζ EGPC είλαη ε θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ, ε νπνία δελ δηαρεηξίδεηαη 

σζηφζν απ’ επζείαο θνηηάζκαηα, παξά ζπζηήλεη θνηλνπξαμίεο κε μέλνπο επελδπηέο 

γηα έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ. Ζ EGAS, ε νπνία είλαη ε θξαηηθή 

εηαηξεία γηα ην θπζηθφ αέξην, ηδξχζεθε ην 2001 κε ηελ άλνδν ηεο ζεκαληηθφηεηαο 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, θαη κνηξάδεηαη αξκνδηφηεηεο κε ηελ EGPC φζνλ αθνξά ηελ 

επνπηεία ηεο έξεπλαο θαη παξαγσγήο αεξίνπ. πγθεθξηκέλα, ε EGPC είλαη αξκφδηα 

γηα ηα παιαηφηεξα θνηηάζκαηα (Δξπζξάο Θάιαζζαο, Γπηηθήο Δξήκνπ), ελψ ε EGAS 

γηα ηα λέα θνηηάζκαηα (ππεξάθηηα θνηηάζκαηα Μεζνγείνπ, θνηηάζκαηα Γέιηα 

Νείινπ). Οη 2 εηαηξείεο πξνβαίλνπλ ζε ηαθηηθνχο δηαγσληζκνχο γηα ηελ πξνκήζεηα 

πδξνγνλαλζξάθσλ, θαζψο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ αγνξά απηψλ κε ζθνπφ ηνλ 

εθνδηαζκφ ηεο εγρψξηαο αγνξάο, ελψ είλαη επίζεο ηδηνθηήηξηεο θαη δηαρεηξίζηξηεο ησλ 

ζρεηηθψλ ππνδνκψλ θαη θπξίσο ππεχζπλεο γηα ηε δηαλνκή θαη ηελ πψιεζε 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά. Ζ Ganope είλαη αξκφδηα γηα ηελ έξεπλα 

θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ ζηηο λφηηεο πεξηνρέο ηεο Αηγχπηνπ. 

Κπβεξλεηηθή ηξαηεγηθή θαη ηόρνη γηα ηελ αλάδεημε ηεο Αηγύπηνπ 

ζε ελεξγεηαθό θόκβν 

 

ηηο αξρέο ηνπ 2019, εηδηθή θπβεξλεηηθή επηηξνπή εθπφλεζε ζρέδην ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο πνπ έρεη ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο ρψξαο ζε θχξην δηεζλή 

ελεξγεηαθφ θφκβν ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Ζ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή 

πεξηιακβάλεη ηνλ εληνπηζκφ, ηε κειέηε θαη αλάιπζε αλάινγσλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ άιινπο δηεζλείο «παίθηεο» ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, ηελ εθπφλεζε 

επηκέξνπο αλαιχζεσλ θφζηνπο-νθέινπο, θαζψο θαη ηε ζχιιεςε θαη επεμεξγαζία 

ζπγθεθξηκέλσλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζρεδίσλ δξάζεσο πξνο 

πινπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο Al Sisi. χκθσλα κε θιαδηθέο 

πεγέο, κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ ζηξαηεγηθήο πεξηιακβάλεηαη ε δεκηνπξγία ζαιάζζησλ 

ζηαζκψλ αλεθνδηαζκνχ κε θπζηθφ αέξην ζηνπο αηγππηηαθνχο ιηκέλεο, θάηη πνπ ζα 

απνηειεί θαηλνηνκία ζην ρψξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.  

Όπσο ζεκείσζε ν θιαδηθφο Σχπνο, ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο αηγππηηαθήο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάδεημε ηεο ρψξαο ζε δηεζλή ελεξγεηαθφ θφκβν έξρεηαη ζε 

ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο –ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην- εμαγγειίαο απφ ηελ θπβέξλεζε 

Al Sisi πεξί επηθείκελεο πηνζέηεζεο λένπ κνληέινπ «ζπκθσληψλ δηακνηξαζκνχ ηεο 

παξαγσγήο» (“production sharing contracts”) κε ηνπο δηεζλείο πεηξειατθνχο νκίινπο, ην 

νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θηιηθφηεξνπο φξνπο γηα ηνπο ηειεπηαίνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

κεγαιχηεξα κεξίδηα επί ηεο παξαγσγήο θαη κεγαιχηεξε ειεπζεξία λα εθρσξνχλ ηα 

κεξίδηά ηνπο ζε ηξίηνπο. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο έρεη θηλεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ 

επαλαθνξά ηεο ρψξαο ζην δηεζλέο ελεξγεηαθφ πξνζθήλην σο εμαγσγέα θπζηθνχ αεξίνπ, 

ζηελ επίηεπμε ελεξγεηαθήο απηάξθεηαο, ζηελ πινπνίεζε ξηδηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην 

εγρψξην ζχζηεκα επηδνηήζεσλ θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ζηελ 

εληαηηθνπνίεζε ηνπ ξπζκνχ αλαθάιπςεο λέσλ θνηηαζκάησλ, θπξίσο θπζηθνχ αεξίνπ. 

ηνλ θιάδν ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, βαζηθφ ζηφρν ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο 

απνηειεί ε επηρεηξνχκελε δηαθνξνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ κε έκθαζε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ, θαζψο θαη ε ζηαδηαθή απφζπξζε ηνπ θξάηνπο απφ ηνλ 
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ηνκέα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ.  

 

Η Αίγππηνο ζθνπεύεη λα απμήζεη ηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ ζηα $ 42 δηζ θαηά 

ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 22/23:  

Καηά ην λέν νηθνλνκηθφ έηνο 2022/2023, ε θπβέξλεζε ζηνρεχεη λα απμήζεη ηελ 

παξαγσγή ζηνλ ηνκέα πεηξειαίνπ θαη νξπθηψλ πφξσλ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο απφ $35,7 

δηζεθαηνκκχξηα ην πξνεγνχκελν έηνο ζε πεξίπνπ $ 43  δηζεθαηνκκχξηα, αχμεζε 

17,8%, ζχκθσλα κε ην  ζρέδην νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο πνπ ππνβιήζεθε 

απφ ηνλ Τπνπξγφ ρεδηαζκνχ, Hala Al-Saeed, θαη εγθξίζεθε θαη απφ ηα δχν ζψκαηα 

ηνπ Κνηλνβνπιίνπ (Δθπξφζσπνη, Γεξνπζηαζηέο). Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγήο αξγνχ 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ κε πςεινχο ξπζκνχο νθείιεηαη ζηελ άλνδν ησλ 

δηεζλψλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο.  

Ζ θπβέξλεζε ζηνρεχεη λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ εμνξπθηηθνχ ηνκέα 

ζηα $ 36,54 δηζεθαηνκκχξηα ην 2022, έλαληη $30,6 δηζεθαηνκκπξίσλ ην 2021, 

επηηπγράλνληαο ξπζκφ αλάπηπμεο άλσ ηνπ 18,1%. 

Σν ζρέδην νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο γηα ην λέν νηθνλνκηθφ έηνο 22/23 

πεξηιακβάλεη επελδχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα πεηξειαίνπ θαη νξπθηνχ πινχηνπ 

χςνπο $2,63 δηζεθαηνκκπξίσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην  $1 δηζεθαηνκκχξην αθνξά 

δξαζηεξηφηεηα δηχιηζεο θαη $ 1,7 δηζ. γηα εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 3,5% ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο. 

Ο ηδησηηθφο ηνκέαο αλακέλεηαη λα απνθηήζεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ επελδχζεσλ 

ηνπ θιάδνπ θαηά πεξίπνπ 70%, ελψ ν δεκφζηνο ηνκέαο ζπκκεηέρεη κε ην ππφινηπν 30% 

($ 382 εθ. απφ ηδηψηεο επελδπηέο θαη $ 414 εθ. απφ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο). 

Ο ηνκέαο ηνπ πεηξειαίνπ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, θαζψο απνηειεί βαζηθή πεγή θάιπςεο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ 

θξάηνπο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζεηηθά θαη άκεζα ζηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ 

βηψζηκσλ θαη νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ πηνζεηεί ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο. Δπηπιένλ ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ κε 

ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ πξνο ηηο μέλεο αγνξέο θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ 

εηζαγσγψλ ηεο απφ απηέο, κε ηξφπν ζπλεπή πξνο ηηο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ θηιφδνμσλ αλαπηπμηαθψλ ζρεδίσλ ηεο ρψξαο. 

Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα 

Ζ Αίγππηνο πξέπεη λα επελδχζεη επηπιένλ $20 δηζ. ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη $10 δηζ. ζηε κεηαθνξά θαη δηαλνκή απηήο γηα λα απμήζεη ηε 

δπλακηθφηεηα ηνπ ειεθηξηθνχ ηεο δηθηχνπ ζε 63 GW κέρξη ην 2023, ζχκθσλα κε 

πξφζθαηε έθζεζε ηεο Arab Petroleum Investments Corporation (Apicorp). Ζ αχμεζε 

ηεο αζηηθνπνίεζεο, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηα πςειφηεξα επίπεδα απαηηήζεσλ 

ςχμεο ζα ζπλερίζνπλ λα ηξνθνδνηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο Αηγχπηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, παξά ηηο ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηε δηάξθεηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ έηε πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ην ζεκεξηλφ πιεφλαζκα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, νη επελδχζεηο ζε ελ εμειίμεη ειεθηξηθά έξγα 

αλέξρνληαη ζε $24 δηζ., ελψ ην χςνο απηψλ απμάλεηαη ζηα $59 δηζ., εάλ 

ζπλππνινγηζηνχλ ηα ειεθηξηθά έξγα πνπ βξίζθνληαη αθφκε ζην ζηάδην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ. Σν ηξέρνλ απφζεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Αηγχπηνπ αλέξρεηαη ζε 20 

GW ηελ εκέξα, ελψ αλακέλεηαη λα απμεζεί ζηα 22 GW κέρξη ην ηέινο ηνπ 2019, κέζσ 

ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηνλ θφιπν ηνπ νπέδ θαη ζην 

Benban ηεο Άλσ Αηγχπηνπ. Σν ζεκεξηλφ πιεφλαζκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ρψξα 

έρεη σζήζεη ηελ θξαηηθή εηαηξεία ειεθηξηζκνχ (EEHC) λα αλαβάιεη ηελ πινπνίεζε 
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ζπκθσλίαο κε ηνλ εκηξαηηλφ φκηιν Al Nowais γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ζηαζκνχ 

ειεθηξνπαξαγσγήο «θαζαξνχ άλζξαθα», επελδπηηθήο αμίαο $4 δηζ. ζηελ πεξηνρή 

Oyoun Musa ηνπ Ννηίνπ ηλά, ε νπνία είρε ππνγξαθεί ζηηο αξρέο ηξέρνληνο έηνπο. Ζ 

αχμεζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα επηηαρπλζεί ζε 

κεζνπξφζεζκν νξίδνληα, σζηφζν ζηε ζπλέρεηα ζα επηβξαδπλζεί καθξνπξφζεζκα, 

θαζψο ε άξζε ησλ επηδνηήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πιήηηεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ Apicorp εθηηκά φηη ε εγρψξηα δήηεζε 

ειεθηξηζκνχ ζα απμεζεί θαηά έλα κέζν εηήζην πνζνζηφ 5,1% κέρξη ην 2023, έλαληη 

κέζνπ πνζνζηνχ αχμεζεο 4,6% κεηαμχ 2015 θαη 2017.  

Η θαηαλάισζε ελεξγεηαθώλ πξντόλησλ ζηελ Αίγππην 

χκθσλα κε ζηνηρεία έηνπο 2016 ηνπ ακεξηθαληθνχ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, ε Αίγππηνο 

ππήξμε ε κεγαιχηεξε θαηαλαιψηξηα ρψξα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 

Αθξηθή, αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ ην 22% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ 

θαη πξντφλησλ απηνχ ζηελ ήπεηξν θαη 37% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο θπζηθνχ 

αεξίνπ. Ζ εγρψξηα θαηαλάισζε νθείιεηαη ζηε ξαγδαία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ 

αχμεζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ εμνξπθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ζηελ άλνδν ησλ εγρψξησλ πσιήζεσλ νρεκάησλ. Μεηαμχ 

ησλ εηψλ 2007 θαη 2017, ε ζπλνιηθή πξσηνγελήο θαηαλάισζε ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ 

ζηελ Αίγππην απμήζεθε απφ ην επίπεδν ησλ 63,7 εθαη. ηφλσλ ηζνδπλάκσλ πεηξειαίνπ, 

ζε εθείλν ησλ 91,6 εθαη. ηφλσλ εηεζίσο, κε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 3,6%.   

Σν πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην απνηεινχλ ηα δχν ζεκαληηθφηεξα θαχζηκα ηνπ 

ελεξγεηαθνχ κείγκαηνο ηεο Αηγχπηνπ, αλαινγψληαο ζε πεξίπνπ 95,9% ηεο ζπλνιηθήο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ην 2017. Ζ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα αλαινγνχζε ζε 3,3% 

ηνπ ελεξγεηαθνχ κείγκαηνο, νη ινηπέο αλαλεψζηκεο πεγέο ζε 0,65% θαη ν άλζξαθαο ζε 

0,22% ηνπ κείγκαηνο, αληίζηνηρα.  

Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλέξρεηαη ην 2020 ζε 0,93 toe (ηφλνο αξγνχ 

πεηξειαίνπ), κεησκέλν θαηά 2,9% ζε ζχγθξηζε κε ην 2019, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

1.490 kWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο κεηψζεθε θαηά 

πεξίπνπ 0,9% ην 2020. 

Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ απνξξνθάηαη απφ ηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ (49%), αθνινπζνχκελν απφ ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (18%), ηα 

θηίξηα (14%) θαη ηε βηνκεραλία (10%). Ζ θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ κεηψζεθε θαηά 

2,6% ην 2020 ζηα 61 bcm (δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα). Πξνεγνπκέλσο, είρε 

απμεζεί απφ ην 2014 θαηά πεξίπνπ 7,6%/έηνο, ιφγσ ηεο αχμεζεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Η πνιηηηθή θξαηηθώλ επηδνηήζεσλ ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ & 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 

Ζ θπβέξλεζε Al Sisi πινπνηεί ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία επξχ θαη επψδπλν πξφγξακκα 

νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε θεληξηθνχο ζηφρνπο ηελ εμπγίαλζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ηε κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, θπξίσο δε ησλ 

επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα θαη ηελ ελέξγεηα θαη ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο επηδνκάησλ ζίηηζεο, αιιά θαη ηελ αλακφξθσζε ηνπ 
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επελδπηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. Ζ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ, ην νπνίν εθπνλήζεθε απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, 

απνηέιεζε πξναπαηηνχκελν γηα ηελ παξνρή ηνπ «παθέηνπ» ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο 

απφ ην ΓΝΣ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2016.   

Ωζηφζν, παξ’ φηη θαηά ηα πξφζθαηα νηθνλνκηθά έηε ππήξμαλ κφλνλ πεξηθνπέο ησλ 

επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα θαη ζπλαθνινχζσο πξνο ηα άλσ αλαζεσξήζεηο ησλ εγρψξησλ 

ηηκψλ θαπζίκσλ, ηνλ Οθηψβξην 2019, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλαζεψξεζε πξνο ηα 

θάησ, γηα πξψηε θνξά απφ ην 2016, ηηο εγρψξηεο ηηκέο δηάζεζεο ησλ θαπζίκσλ φισλ 

ησλ θαηεγνξηψλ θαηά 25 πηάζηξεο αλά ιίηξν, εμαηηίαο ησλ ειαθξά ρακειφηεξσλ –

έλαληη ησλ πξνβιεθζέλησλ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο- 

κέζσλ επηπέδσλ ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, αιιά θαη ηνπ αλαηηκεκέλνπ 

εγρψξηνπ λνκίζκαηνο.  

Δπηπιένλ, ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ 2019, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ηε κείσζε 

ησλ ηηκψλ δηάζεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ζπγθεθξηκέλνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε ηζηκεληνβηνκεραλία, ε κεηαιινπξγία θαη ε θεξακνπξγία, έπεηηα 

απφ επαλεηιεκκέλεο πξνο ηνχην εθθιήζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο. 

Ζ ηηκή δηάζεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ ηζηκεληνβηνκεραλία κεηψζεθε ζηα $6 αλά 

εθαηνκκχξην BTU (“British Thermal Units”), απφ $8 πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο. 

Αληίζηνηρα, ζηνπο θιάδνπο κεηαιινπξγίαο θαη θεξακνπξγίαο, ε ηηκή δηάζεζεο ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ κεηψζεθε ζηα $5,5 απφ ηα $7 αλά εθαηνκκχξην BTU. Ζ αξκφδηα 

θπβεξλεηηθή επηηξνπή αλακέλεηαη λα ζπλέξρεηαη αλά εμάκελν, κε ζθνπφ ηελ 

αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε έγηλε δεθηή κε ζεηηθά ζρφιηα ηφζν απφ 

ηελ Οκνζπνλδία Αηγππηηαθψλ Βηνκεραληψλ (FEI), φζν θαη απφ ηνπο εμαγσγείο δνκηθψλ 

πιηθψλ & πξντφλησλ κεηαιινπξγίαο. Δλ ηνχηνηο, φπσο ζρνιίαζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο 

θαη νξηζκέλνη θιαδηθνί αλαιπηέο, παξά ηελ φπνηα πξνζσξηλή αλαθνχθηζε πξνο ηελ 

εγρψξηα βηνκεραλία, ε κείσζε ησλ ηηκψλ δηάζεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ δελ αλακέλεηαη 

λα αζθήζεη ηδηαίηεξα κεγάιε θαη καθξνρξφληα ζεηηθή επίδξαζε επί ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο ησλ αλσηέξσ θιάδσλ, νη νπνίνη πάζρνπλ απφ ζπλνιηθά θαζνδηθέο ηάζεηο 

ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ αγνξά (εμαηηίαο ππεξπξνζθνξάο, θπξίσο 

γηα ηνπο θιάδνπο ηζηκέληνπ θαη θεξακηθψλ).      

Όζνλ αθνξά ηηο επηδνηήζεηο ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη 

απνθαζίζεη ηελ παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ 

επηδνηήζεσλ ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα έσο ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021/22, αληί ηνπ 

αξρηθνχ ζηφρνπ πνπ ήηαλ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19. Ο θ. Shaker δηεπθξίληζε φηη ε 

ηξηεηήο παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εμάιεηςεο ησλ επηδνηήζεσλ ζην ειεθηξηθφ 

ξεχκα απνθαζίζηεθε θπξίσο ιφγσ ησλ –πξνο ην ρεηξφηεξν- κεηαβνιψλ πνπ ππέζηε ηελ 

ηειεπηαία δηεηία ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην. εκεηψλεηαη 

φηη ην ελδερφκελν παξάηαζεο ηνπ ελ ιφγσ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εμεηαδφηαλ απφ ηα κέζα 

ηνπ 2017. Καηά ηνλ Τπνπξγφ Ζιεθηξηζκνχ, ε πνξεία θαηάξγεζεο ησλ θξαηηθψλ 

επηδνηήζεσλ ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα έρεη μεθηλήζεη ην έηνο 2014, θαη, κε ηελ 

πξνζζήθε ηξηψλ αθφκε εηψλ, αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα 

νθηαεηίαο, θαηά ηξφπνλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο  ζηνπο πνιίηεο. εκεηψλεηαη φηη ε πιένλ πξφζθαηε αχμεζε ζηηο εγρψξηεο 

ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ιφγσ πεξηθνπήο ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ, ζπλέβε 

ηνλ παξειζφληα Ηνχιην.  

ην πιαίζην ησλ θπβεξλεηηθψλ πεξηθνπψλ ζηηο θξαηηθέο επηδνηήζεηο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ην Μάην 2019 ν Τπνπξγφο Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker αλαθνίλσζε απμήζεηο ζηα 
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ηηκνιφγηα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηνλ πξνζερή Ηνχιην, κε ην μεθίλεκα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20, ηεο ηάμεσο ηνπ 14,9% θαηά κέζν φξν. Όπσο δηεπθξίληζε 

ζρεηηθά ην Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ, ηα ηηκνιφγηα γηα ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο πςειήο ηάζεο απφ ηηο ελεξγνβφξεο βηνκεραλίεο (ι.ρ. ραιπβνπξγία, 

ζηδεξνπξγία) πξφθεηηαη λα απμεζνχλ θαηά 10% θαηά κέζν φξν, ελψ ηα ηηκνιφγηα γηα 

ηελ θαηαλάισζε ξεχκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ, ησλ θαηαζηεκάησλ, θαζψο θαη ησλ 

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαηά 19% θαηά κέζν φξν, ζηε δηάξθεηα 

ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο. Ο Τπνπξγφο Ζιεθηξηζκνχ, ζε ζπλάληεζή ηνπ ζηα 

κέζα Μαΐνπ κε ηελ αξκφδηα θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα ζέκαηα βηνκεραλίαο, είρε 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη «παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο πεξηθνπέο ησλ επηδνηήζεσλ 

ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί απφ ην έηνο 2015, νη ηηκέο απηήο ζηελ 

Αίγππην βξίζθνληαη αθφκε ζε επίπεδα ζεκαληηθά ρακειφηεξα ησλ αληίζηνηρσλ 

δηεζλψλ».  

Η πξσηνβνπιία ηνπ Φόξνπκ γηα ην Φπζηθό Αέξην ζηελ Αλαηνιηθή 

Μεζόγεην (EMGF) 

Ζ πξσηνβνπιία δεκηνπξγίαο ηνπ Φφξνπκ γηα ην Φπζηθφ Αέξην ζηελ Αλαηνιηθή 

Μεζφγεην (East Med Gas Forum – EMGF) αλήθεη ζηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, 

εκπίπηεη δε ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηεο αλάπηπμεο δηεζλψλ ζπκκαρηψλ πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ αλάδεημεο ηεο ρψξαο ζε δηεζλή, 

πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο ελεξγεηαθφ θφκβν θαη δηακεηαθνκηζηηθφ θφκβν ζην ρψξν 

ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ, εηδηθφηεξα γηα ην θπζηθφ αέξην. Ζ πξσηνβνπιία, ε νπνία 

εγθαηληάζηεθε ηνλ Ηαλνπάξην 2019, έρεη ζθνπφ λα εληζρχζεη ην δηάινγν κεηαμχ επηά 

ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή θαη ηε 

δηακεηαθφκηζε θπζηθνχ αεξίνπ (Αίγππηνο, Διιάδα, Ηηαιία, Ηνξδαλία, Παιαηζηηληαθή 

Αξρή, Ηζξαήι, Κχπξνο), κε απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθήο αγνξάο 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ΝΑ Μεζφγεην. Σν Φφξνπκ ζηνρεχεη επίζεο ζηελ εκβάζπλζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ρσξψλ, ζηε 

ζπλεξγαζία γηα ηελ πξνψζεζε θνηλψλ έξγσλ ππνδνκψλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, 

ζηελ αμηνπνίεζε κε εκπνξηθνχο φξνπο ησλ θνηηαζκάησλ ηεο πεξηνρήο θαη ζηε 

δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ρσξψλ παξαγσγψλ, ρσξψλ δηακεηαθφκηζεο θαη 

ρσξψλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.   

Έδξα ηνπ Φφξνπκ έρεη νξηζηεί ην Κάηξν, ελψ θαηά ηελ παξνχζα θάζε, έπεηηα απφ 3 

ππνπξγηθέο ζπλφδνπο θαη 6 ζπλαληήζεηο νκάδαο εξγαζίαο πςεινχ επηπέδνπ, ηα 

θξάηε πνπ κεηέρνπλ ζηελ πξσηνβνπιία επξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία νξηζηηθνπνίεζεο 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ Φφξνπκ, ψζηε λα απνζαθεληζηνχλ νη αθξηβείο ζηφρνη ηεο 

πξσηνβνπιίαο, θαζψο θαη νη ιεπηνκέξεηεο σο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία 

απηήο, πξνθεηκέλνπ ην Φφξνπκ λα μεθηλήζεη ηελ πιήξε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ.  

Δπηπιένλ, ηα εκπιεθφκελα θξάηε έρνπλ πξνρσξήζεη ζηε ζχζηαζε πκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο εθπξνζψπσλ ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα γηα ην Φπζηθφ Αέξην (“Gas Industry 

Advisory Committee” – GIAC), πνπ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο ζπλδεηηθφο 

θξίθνο θαη πιαηθφξκα δηαιφγνπ ηνπ Φφξνπκ κε ηε δηεζλή βηνκεραλία θπζηθνχ 

αεξίνπ. Ζ GIAC πεξηιακβάλεη ζηελ παξνχζα θάζε 26 κέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, απφ 

ειιεληθήο πιεπξάο, ηα Διιεληθά Πεηξέιαηα (ΔΛΠΔ), ηνλ φκηιν Energean, ηε ΓΔΠΑ, 

ηνλ ΓΔΦΑ θαη ηελ ΔΓΔΤ (Διιεληθή Γηαρεηξηζηηθή Δηαηξεία Τδξνγνλαλζξάθσλ). 

Δπηπιένλ, αξθεηνί επηρεηξεκαηηθνί φκηινη αιιά θαη δηεζλείο επηρεηξεκαηηθνί θνξείο 

έρνπλ εθθξάζεη ελδηαθέξνλ πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζνπλ ζηελ GIAC.      
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Καζεζηψο (άηππν) παξαηεξεηή ζην Φφξνπκ έρνπλ ε Δ.Δ. θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, 

ελψ έρνπλ πξνζθιεζεί ζε αξθεηέο απφ ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ νη ΖΠΑ θαη ε Γαιιία. 

Ο Έιιελαο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο θ. Κ. Υαηδεδάθεο, θαηά ηελ 

ηειεηή ππνγξαθήο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ Φφξνπκ, ε νπνία έιαβε ρψξα ζην Κάηξν 

ζηηο 22/9/2020, ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο ππνγξαθήο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ EMGF γηα 

ηελ επεκεξία ηεο πεξηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Όπσο είπε, ην EMGF είλαη ν 

πξψηνο δηεζλήο νξγαληζκφο ζηελ πεξηνρή πνπ θηηάρηεθε απφ θαη γηα ηα κέιε ηνπ. Ζ 

ζεκεξηλή κέξα, αλέθεξε, είλαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ εληάζεσλ 

ζηελ πεξηνρή. Ζ Διιάδα ζηεξίδεη πάληα ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο.  

Ζ απαιιαγή απφ ηνλ άλζξαθα θαη ε ρξήζε ηνπ ΤΦΑ σο θαπζίκνπ γηα πινία 

βξίζθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ Φφξνπκ γηα ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην 

(EMGF), ηνπ νπνίνπ νη ρψξεο κέιε ζπλαληήζεθαλ ζην Κάηξν ζηηο 9/3/2021, γηα ηελ 

πξψηε ππνπξγηθή ζπλάληεζε ηνπ θφξνπκ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ θφξνπκ (4ε 

απφ ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ). Σα επηά ηδξπηηθά κέιε - Αίγππηνο, 

Παιαηζηίλε, Ηνξδαλία, Διιάδα, Κχπξνο, Ηηαιία θαη Ηζξαήι - ζπκθψλεζαλ λα εγεζεί 

ε Αίγππηνο ζην θφξνπκ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. Σέινο, ηα κέιε ηνπ Φφξνπκ 

ζπκθψλεζαλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ Ζ.Π.Α. σο παξαηεξεηή ζηηο δηαδηθαζίεο. 

ηηο  6 Ηνπιίνπ 2021, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 5ε  Τπνπξγηθή πλάληεζε γηα ην Φφξνπκ 

Αεξίνπ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (EMGF) ζην Κάηξν, ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ 

Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ ηεο Αξαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Αηγχπηνπ, Tarek El Molla, , σο Πξνέδξνπ  ηεο Τπνπξγηθήο πλάληεζεο ηνπ EMGF. 

ηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ νη  Τπνπξγνί Δλέξγεηαο θαη Δμσηεξηθψλ ηεο Κχπξνπ, 

ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Γαιιίαο, ηεο Διιάδαο, ηνπ Ηζξαήι, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Ηνξδαλίαο θαη 

ηεο Παιαηζηίλεο, θαζψο θαη ν Ακεξηθαλφο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο  σο 

Παξαηεξεηήο. ηελ Τπνπξγηθή χλνδν πξαγκαηνπνηήζεθε  ε ππνγξαθή ηεο 

πκθσλίαο γηα ην Φφξνπκ Φπζηθνχ Αεξίνπ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ απφ ηνλ 

Αηγχπηην  Τπνπξγφ Tarek El Molla, σο εθπξνζψπνπ ηεο Αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, 

θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Φφξνπκ  θ. Osama Mobarez. 

ην πιαίζην ηεο 6εο Τπνπξγηθήο πλάληεζεο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

Φφξνπκ ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ γηα ην Φπζηθφ Αέξην (EMGF), ππεγξάθε Μλεκφλην 

Καηαλφεζεο γηα ηελ ζπλεξγαζία Διιάδαο-Αηγχπηνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

Ζ ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ έγηλε ηελ Πέκπηε 25 Ννεκβξίνπ 2021 ζην Κάηξν ζε 

δηκεξή ζπλάληεζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, θ. Κψζηα θξέθα, 

κε ηνλ Τπνπξγφ Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ ηεο Αηγχπηνπ, θ. Tarek El Molla,  

Σα βαζηθά ζεκεία ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο αθνξνχλ ζηε ζέιεζε ησλ δχν ρσξψλ 

γηα έξεπλα θαη εμφξπμε ησλ θνηηαζκάησλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ηελ 

δηαζχλδεζε ζε βάζνο ρξφλνπ ησλ ζπζηεκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ Διιάδαο θαη 

Αηγχπηνπ κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ, φπσο θαη ζηελ κεηαθνξά κε 

πινία πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ Διιεληθή αιιά θαη ηελ επξχηεξε 

Δπξσπατθή αγνξά. 

ηα ηέιε ηνπ 2021 ηελ πξνεδξία είρε αλαιάβεη ε Κχπξνο ζην πιαίζην ηεο εθ 

πεξηηξνπήο πξνεδξίαο. Δληφο ηνπ 2022 αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζεί ε ζηξαηεγηθή γηα 

ην EMGF πνπ ζα είλαη ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηελ ΔΔ, θαη ζα αλαθνηλσζεί ζρέδην 

δξάζεο γηα ηελ απεμάξηεζε απφ ηνλ άλζξαθα. Παξάιιεια. ην πιαίζην ηνπ GIAC, 

ζα δεκηνπξγεζεί ξπζκηζηηθή νκάδα ησλ πνιηηηθψλ ελέξγεηαο ζε πεξηθεξεηαθφ 
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επίπεδν. Αλαθνξηθά κε ηνλ αγσγφ κεηαμχ Κχπξνπ θαη Αηγχπηνπ, νη ζπδεηήζεηο 

βξίζθνληαη αθφκα ζην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ πεδίνπ θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ππνδνκψλ. ην πιαίζην απηφ έρεη ππνγξαθεί δηκεξήο δηαθπβεξλεηηθή ζπκθσλία. 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο ηνπ EMGF (LTS) απφ ηελ 7ε 

Τπνπξγηθή χλνδν ηνπ EMGF πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 15 Ηνπλίνπ 2022 - Ζ 

Γξακκαηεία ηνπ EMGF άξρηζε λα εξγάδεηαη πάλσ ζηνπο δηάθνξνπο ζηφρνπο θαη 

πξσηνβνπιίεο.  Ζ Γξακκαηεία ηνπ EMGF επηθνηλσλεί κε δηάθνξνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα λα ζπδεηήζνπλ ηε ζηήξημε πνπ ζα κπνξνχζε λα 

πξνζθεξζεί ζην EMGF πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη ηε Μαθξνπξφζεζκε ηξαηεγηθή 

ηνπ. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ Σξηκεξνχο Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο κεηαμχ Αηγχπηνπ, 

Ηζξαήι θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην πεξηζψξην ηεο 7εο Τπνπξγηθήο πλάληεζεο 

ηνπ EMGF ηνλ Ηνχλην ηνπ 2022, γηα ζπλεξγαζία ζην εκπφξην, ηηο κεηαθνξέο θαη ηελ 

εμαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ΔΔ. Οη Τπνπξγνί ηεο Αηγχπηνπ, ηνπ Ηζξαήι θαη ν 

Δπίηξνπνο Δλέξγεηαο ηεο ΔΔ ζπκθψλεζαλ λα ζπγθξνηήζνπλ κηα θνηλή νκάδα 

εξγαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ηνκέσλ ζπλεξγαζίαο ηνπ Μλεκνλίνπ. 

ηξαηεγηθή ζπλεξγαζία Δ.Δ.-Αηγύπηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο 

Ο Πξφεδξνο ηεο Αξαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αηγχπηνπ, θ. Abdel Fattah El Sisi, θαη ε 

Πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θα Ursula von der Leyen, ζπλαληήζεθαλ ζηηο 

15/6/2022 ζην Κάηξν γηα λα επαλεμεηάζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ηελ εληζρπκέλε 

ζπλεξγαζία απέλαληη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ 

βηνκεραληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ελφςεη ηεο COP27 ζηελ Αίγππην πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Ννέκβξην 2022. 

 

Ζ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη 

ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε δηαζθάιηζε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο θαη 

κηα ηζνξξνπεκέλε θαη δίθαηε πξάζηλε κεηάβαζε απνηεινχλ θνηλέο πξνηεξαηφηεηεο 

γηα ηελ Αίγππην θαη ηελ ΔΔ. 

 

Αλαγλσξίδνληαο ηελ επείγνπζα αλάγθε λα ιεθζνχλ θηιφδνμα κέηξα θαη παγθφζκηα 

δξάζε, θνηλή δέζκεπζε είλαη ε επηηάρπλζε ηεο δίθαηεο ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο θαη ε 

αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο κε απνδνηηθή ρξήζε πφξσλ, θνηλσληθά δίθαηε θαη ρακειέο 

εθπνκπέο θαη θιηκαηηθά νπδέηεξε νηθνλνκία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλήο επεκεξίαο 

κέζσ αλζεθηηθήο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο . 

 

Ζ Αίγππηνο θαη ε ΔΔ αλαγλσξίδνπλ ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο Αηδέληαο ηνπ 2030 γηα 

ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε θαη ηεο πκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ σο ζεκειηψδεηο ππιψλεο γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία γηα πξνζηαζία απφ κειινληηθνχο ζπζηεκηθνχο θξαδαζκνχο. Σν 

εκπφξην, νη επελδχζεηο θαη ε πνιηηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ ππνζηήξημε απηψλ ησλ 

ζηφρσλ θαη κε βάζε ηηο ζπκθσλεκέλεο αξρέο ηνπο απνηεινχλ ηνπο κνρινχο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο βηψζηκεο αλάθακςεο θαη αλάπηπμεο. 

 

Ζ Αίγππηνο θαη ε ΔΔ ζα ελψζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ πνιηηηθή 

δπλακηθή γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ θαη λα 

εμαζθαιίζνπλ θηιφδνμα απνηειέζκαηα ζηε COP27. Αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαληηθή 

πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, επηζεκάλζεθε φηη: 
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 φια ηα κέξε επαλεμεηάδνπλ θαη εληζρχνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ 2030 ζηηο εζληθά 

θαζνξηζκέλεο ζπλεηζθνξέο ηνπο, φπσο απαηηείηαη γηα ηελ επζπγξάκκηζε κε ηε 

πκθσλία ηνπ Παξηζηνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο εζληθέο 

ζπλζήθεο έγθαηξα γηα ηελ COP27, 

 ε πξνψζεζε κηαο ηαρείαο παγθφζκηαο δίθαηεο ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο πνπ καο 

ζέηεη ζε κηα πνξεία πξνο παγθφζκηεο θαζαξέο κεδεληθέο εθπνκπέο κέρξη ηα 

κέζα ηνπ αηψλα, 

 ε αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο, ελίζρπζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

δξάζεσλ πξνζαξκνγήο θαη αλζεθηηθφηεηαο ζην έδαθνο, θαζψο θαη ζπλέρηζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ απνηξνπή, ηελ ειαρηζηνπνίεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ απσιεηψλ θαη ησλ δεκηψλ ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, 

 ε επηηάρπλζε ηεο επζπγξάκκηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο πκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ θαη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ησλ 100 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ΖΠΑ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, θαη ηνπιάρηζηνλ 

δηπιαζηαζκφ ηεο ζπιινγηθήο παξνρήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην θιίκα γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο απφ ηα επίπεδα ηνπ 2019 έσο ην 

2025, θαη πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο θηλεηνπνίεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην 

θιίκα γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. 

Ζ ΔΔ ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα ππνζηεξίμεη ην έξγν ηεο 

Αηγππηηαθήο Πξνεδξίαο ζην COP27 γηα λα ραξάμεη κηα θηιφδνμε πνξεία, 

ζεκεηψλνληαο νπζηαζηηθή θαη δίθαηε πξφνδν ζε φια ηα δεηήκαηα, θαη λα εμαζθαιίζεη 

κηα επηηπρεκέλε COP27, κε έκθαζε ζηελ πινπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ. 

Ζ ΔΔ θαη ε Αίγππηνο αλαγλσξίδνπλ φηη ε λέα πξαγκαηηθφηεηα ηεο γεσπνιηηηθήο θαη 

ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο απαηηεί επηηάρπλζε θαη εληαηηθνπνίεζε απηήο ηεο εηαηξηθήο 

ζρέζεο. Δλεξγψληαο απφ θνηλνχ σο αμηφπηζηνη εηαίξνη, ε Αίγππηνο θαη ε ΔΔ ζα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο θνηλέο πξνθιήζεηο ηεο αζθάιεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία 

απνδνηηθή απφ πιεπξάο πφξσλ, θνηλσληθά δίθαηε, αλζεθηηθή θαη, θαηά πεξίπησζε, 

νπδέηεξε γηα ην θιίκα νηθνλνκία, βαζηζκέλε ζηελ απνπζία ζηξεβιψζεσλ ζην 

εκπφξην αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη θαζαξψλ θαπζίκσλ θαη ελέξγεηαο θαη 

επελδχζεσλ ζε ζπλαθείο αιπζίδεο αμίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε ΔΔ θαη ε Αίγππηνο ζα 

εληείλνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, ην πδξνγφλν θαη ηηο δξάζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, αμηνπνηψληαο ηηο 

ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ηεο Αηγχπηνπ γηα νηθνλνκηθή επέθηαζε ηεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, ηδίσο ηελ παξαγσγή θαζαξψλ 

θαπζίκσλ. πδξνγφλνπ θαη ηελ εθηεηακέλε ππνζηήξημε ηεο ΔΔ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο 

φια απηά ηα ρξφληα.  

Ζ πνιχ επλντθή πξνζθνξά κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πξνζθέξεη ζηελ Αίγππην 

ηελ επθαηξία λα γίλεη πεξηθεξεηαθφο θφκβνο γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ εμαγσγή 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ελέξγεηαο ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα. Ζ 

Αίγππηνο θαη ε ΔΔ ζα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ, κέζσ κηαο κεζνγεηαθήο εηαηξηθήο 

ζρέζεο γηα ην πδξνγφλν, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ ηαρεία αλάπηπμε 

ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. ηελ ελίζρπζε θαη 

επέθηαζε ησλ δηθηχσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηακεζνγεηαθψλ δηαζπλδέζεσλ· ηελ παξαγσγή αλαλεψζηκσλ πεγψλ θαη πδξνγφλνπ 

ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα· ηελ παξαγσγή πξντφλησλ κε βάζε ην πδξνγφλν θαη ηελ 

θαηαζθεπή ππνδνκήο γηα ηελ απνζήθεπζε, κεηαθνξά, δηαλνκή θαη εμαγσγή πξνο ηελ 

ΔΔ πδξνγφλνπ θαη παξαγψγσλ πδξνγφλνπ ζπκβαηψλ κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηνπο 

νξηζκνχο ηεο ΔΔ. Ζ ζπλεξγαζία γηα ην πδξνγφλν κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο ΔΔ ζα 

πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ ζηελή πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία κε άιιεο ρψξεο ηεο 
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πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηθαλνηήησλ παξαγσγήο πδξνγφλνπ 

ζηελ άκεζε γεσγξαθηθή γεηηνληά ηεο Δπξψπεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε δηεπθφιπλζε 

ηεο πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε γηα έξγα πδξνγφλνπ πνπ, ζηελ αξρηθή θάζε 

αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ, ελδέρεηαη λα απαηηνχλ δεκφζηα ζηήξημε κέζσ θηλήηξσλ, 

ρξεκαηνδφηεζεο κε επλντθνχο φξνπο, πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο πδξνγφλνπ θαη 

κεραληζκψλ απνκάθξπλζεο θηλδχλνπ ζα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. 

Ζ ΔΔ ζα επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία κεηάβαζήο ηεο πξνο έλα ζχζηεκα 

ειεθηξνπαξαγσγήο κεδεληθψλ εθπνκπψλ άλζξαθα, ζην νπνίν ε αλαλεψζηκε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ην πδξνγφλν ζα δηαδξακαηίζνπλ βαζηθφ ξφιν. Απηφ ζα 

πεξηιακβάλεη παξνρή ππνζηήξημεο θαη επελδχζεηο ζε ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

αληαγσληζηηθά απηέο ηηο πεγέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ρακειψλ εθπνκπψλ 

άλζξαθα, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζα απαηηήζνπλ ζηαζεξή, αληαγσληζηηθή θαη 

αμηφπηζηε πξνζθνξά θαη δήηεζε. 

 

Ζ αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ κε θπζηθφ αέξην είλαη κηα θνηλή βαζηθή αλεζπρία. Ζ 

Αίγππηνο θαη ε ΔΔ ζα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ γηα ηε ζηαζεξή παξάδνζε θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηελ ΔΔ θαη γηα ηε βηψζηκε εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ θπζηθνχ αεξίνπ ζην 

πιαίζην ηζρπξψλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ απαιιαγήο απφ ηηο αλζξαθνχρεο 

εθπνκπέο θαη κέηξσλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ κεζαλίνπ. ην 

πιαίζην απηφ, ε Αίγππηνο θαη ε ΔΔ ραηξεηίδνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ 

πλαληίιεςεο κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ, ηνπ Ηζξαήι θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

εθπξνζσπνχκελεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 15 Ηνπλίνπ 

2022. 

 

Ζ Αίγππηνο θαη ε ΔΔ ζα εληζρχζνπλ ηε δηκεξή ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ πξάζηλε 

κεηάβαζε κε βάζε έλα πλεχκα θνηλήο θηινδνμίαο, αξρψλ θαη εηαηξηθήο ζρέζεο, ψζηε 

λα επηηξέςνπλ ζηηο δχν πιεπξέο λα απνθνκίζνπλ φια ηα νθέιε απφ ηελ επέλδπζε ζε 

έλα κέιινλ ρακειψλ εθπνκπψλ, θιηκαηηθά νπδέηεξν θαη αλζεθηηθφ ζην θιίκα, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο ΔΔ-Αηγχπηνπ.  

 

Οη θιάδνη πδξνγνλαλζξάθσλ: πεηξέιαην & θπζηθό αέξην 
 

H Αίγππηνο δηαζέηεη δηαθνξνπνηεκέλεο ελεξγεηαθέο πεγέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ, ζεξκνειεθηξηθέο θαη πδξνειεθηξηθέο παξαγσγηθέο κνλάδεο, θαζψο θαη 

κεγάιεο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο αηνιηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο. Οη αλάγθεο ηεο 

Αηγχπηνπ ζε ελέξγεηα θαιχπηνληαη θαηά 87% απφ θπζηθφ αέξην θαη πεηξέιαην θαη 

θαηά ην ππφινηπν απφ πδξνειεθηξηθά έξγα θαη αηνιηθή ελέξγεηα.  

Ζ Αίγππηνο δηαζέηεη ηε κεγαιχηεξε δπλακηθφηεηα δηχιηζεο αξγνχ πεηξειαίνπ ζηελ 

Αθξηθή, ε νπνία κέρξη πξφζθαηα έβαηλε σζηφζν θζίλνπζα θαη νη πθηζηάκελεο 

ππνδνκέο ππνρξεζηκνπνηνχλην. ηε ζηξαηεγηθή ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ 

Πεηξειαίνπ έρεη πεξηιεθζεί, απφ ηηο αξρέο ηνπ 2019, ζηφρνο εμάιεηςεο ησλ 

εηζαγσγψλ πγξψλ θαπζίκσλ εληφο δηαζηήκαηνο 4 εηψλ. ην πιαίζην απηφ, ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο πινπνηεί πξφγξακκα αλαβάζκηζεο έμη κνλάδσλ δηπιηζηεξίσλ, κε 

ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο εηήζηαο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο ρψξαο ζε θαχζηκα, 

απφ ην ηξέρνλ επίπεδν ησλ 25 εθαη. ηφλσλ, ζηνπο 41 εθαη. ηφλνπο. ην ελ ιφγσ 

πξφγξακκα, ην αηγππηηαθφ θξάηνο αλακέλεηαη λα δαπαλήζεη θνλδχιηα $9 δηζ. θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο πξνζερνχο ηεηξαεηίαο.  
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ηελ Αίγππην ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 9 θξαηηθά δηπιηζηήξηα ππφ ηελ επνπηεία ηεο 

θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ (EGPC), κε ζπλνιηθή εθηηκψκελε δπλακηθφηεηα 

κεηαμχ 761.000 θαη 810.000 βαξειηψλ εκεξεζίσο ην έηνο 2017. χκθσλα κε ζηνηρεία 

πνπ δεκνζίεπζε ν OPEC ην 2017, ε κέζε εκεξήζηα παξαγσγή ησλ αηγππηηαθψλ 

δηπιηζηεξίσλ αλεξρφηαλ ζε 506.000, πνπ ζεκαίλεη φηη ρξεζηκνπνηείην ην 66% ηεο 

ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο, θπξίσο εμαηηίαο ησλ ζρεηηθά «γεξαζκέλσλ» ππνδνκψλ 

ησλ εγρψξησλ δηπιηζηεξίσλ. Σα δχν κεγαιχηεξα δηπιηζηήξηα ηεο ρψξαο βξίζθνληαη 

ζηηο πεξηνρέο Nasr City θαη Mostorod ζηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, κε νλνκαζηηθά 

επίπεδα δπλακηθφηεηαο ζηα 143.000 θαη 142.000 βαξέιηα εκεξεζίσο, αληίζηνηρα. Σν 

δεχηεξν δηπιηζηήξην ππήξμε ζην επίθεληξν ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

επέθηαζεο ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ εγρψξησλ δηπιηζηεξίσλ, θαζψο απφ ην 2014 

μεθίλεζαλ νη ζρεηηθέο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ. Σν ελ ιφγσ 

επελδπηηθφ ζρέδην πινπνηήζεθε απφ ζχκπξαμε δεκφζηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ), 

κεηαμχ ηεο EGPC θαη θνηλνπξαμίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο αηγππηηαθνχο 

επελδπηηθνχο νκίινπο Citadel Capital and Qalaa Holdings, θαζψο θαη αξθεηνχο 

επελδπηέο απφ ρψξεο ηνπ Κφιπνπ. 

ηε δηάξθεηα ηνπ 2019 μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία λένπ κεγάινπ δηπιηζηεξίνπ, 

επελδπηηθήο αμίαο $4,3 δηζ., πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηελ πεξηνρή Mostorod ζηα 

πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ (πεξηθέξεηα Qalyubia), ππφ ηελ επσλπκία Egyptian Refining 

Company, κε επίπεδν πιήξνπο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 4,7 εθαη. ηφλσλ ζε 

εηήζηα βάζε. Δπίζεο, ζε εμέιημε βξίζθεηαη ε πινπνίεζε έξγνπ θαηαζθεπήο κεγάινπ 

ζπγθξνηήκαηνο δηπιηζηεξίσλ θαη κνλάδσλ παξαγσγήο πξντφλησλ πεηξειαίνπ ζηελ 

πεξηνρή Assiut, ζηελ Άλσ Αίγππην, ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο $2,3 δηζ., ελψ ζε 

θάζε κειεηψλ επξίζθεηαη ε θαηαζθεπή έηεξνπ λένπ κεγάινπ ζπγθξνηήκαηνο 

δηπιηζηεξίσλ ζηελ πεξηνρή ηεο λέαο πφιεο ηνπ Δι Αιακέηλ, εθηηκψκελεο 

δπλακηθφηεηαο 3,4 εθαη. ηφλσλ εηεζίσο, ην νπνίν πξνγξακκαηίδεηαη λα έρεη 

νινθιεξσζεί θαη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2024. 

Δπίζεο, πινπνηείηαη επελδπηηθφ έξγν επέθηαζεο ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηνπ 

θξαηηθνχ δηπιηζηεξίνπ MIDOR ζηελ Αιεμάλδξεηα θαηά 60.000 βαξέιηα εκεξεζίσο, 

ε νπνία αξρηθά αλακελφηαλ λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ 2018, σζηφζν ε νινθιήξσζή 

ηεο έρεη θαζπζηεξήζεη θαη αλακέλεηαη πξνο ηηο αξρέο ηνπ 2020. ην ηέινο ηνπ 2017, 

ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ ππέγξαςε ζπκθσλία κε θηλεδηθά ζπκθέξνληα, 

κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή κεγάινπ ζπγθξνηήκαηνο δηπιηζηεξίσλ, επελδπηηθνχ 

θφζηνπο $7,1 δηζ., ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο νπέδ, ελψ ζην ελ ιφγσ 

ελεξγεηαθφ ζπγθξφηεκα αλακέλεηαη λα ζπζηεγαζηνχλ θαη ειεθηξνπαξαγσγηθέο 

κνλάδεο κε βάζε ηνλ άλζξαθα θαη ηελ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα.  

Βαζηθφ ζηφρν ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ απνηειεί ε επέθηαζε ηεο 

παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ δηπιηζηεξίσλ θαη ησλ πεηξνρεκηθψλ κνλάδσλ θαη 

ε επίηεπμε ζπλδπαζκέλεο αχμεζεο ηεο εηήζηαο παξαγσγήο βελδίλεο, ληίδει, 

βνπηαλίνπ θαη θαπζίκσλ αεξνζθαθψλ θαηά 11,6 εθαη. ηφλνπο εληφο ηεο πξνζερνχο 

ηεηξαεηίαο, ζην επίπεδν ησλ 28,5 εθαη. ηφλσλ, κε ζπλνιηθφ εθηηκψκελν χςνο 

απαηηνχκελσλ επελδχζεσλ ζηα $8,3 δηζ. 

Τπνγξακκίδεηαη φηη ε ρψξα θαηέρεη ζηξαηεγηθή ζεκαζία ζην δηεζλέο πεηξειατθφ 

εκπφξην απνηειψληαο ζπνπδαίν δηακεηαθνκηζηηθφ θφκβν γηα ην δηεζλέο εκπφξην 

πδξνγνλαλζξάθσλ κέζσ αθ’ ελφο ηεο Γηψξπγαο νπέδ θαη αθ’ εηέξνπ ηνπ αγσγνχ 

“SuMed”. Οη ελ ιφγσ νδνί απνηεινχλ ηηο κνλαδηθέο ελαιιαθηηθέο κεηαθνξάο αξγνχ 

πεηξειαίνπ απφ ηνλ Ηλδηθφ Ωθεαλφ ζηε Μεζφγεην –κέζσ ηνπ αηγππηηαθνχ ιηκέλα ηεο 

Δξπζξάο Θάιαζζαο Ain Sokhna θαη ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ Sidi Kerir, πιεζίνλ ηεο 
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Αιεμάλδξεηαο, ρσξίο πεξίπινπ ηεο Αθξηθήο. Ζ αμηφινγε ελεξγεηαθή ππνδνκή ηεο 

Αηγχπηνπ πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 7.000 ρικ. αγσγψλ πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

ππνπξντφλησλ πδξνγνλαλζξάθσλ. Οη αγσγνί θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ρψξα αλήθνπλ είηε 

ζηελ θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC) ή ζηελ θξαηηθή εηαηξεία αεξίνπ (EGAS). 

Ο πεηξειαηαγσγφο “SuMed” αλήθεη ζε θνηλνπξαμία ησλ EGPC (50%), Saudi 

Aramco, International Petroleum Investment (ΖΑΔ) θαη 3 θνπβετηηαλψλ νκίισλ (απφ 

15%), θαζψο θαη Qatar Petroleum (5%). 

Δπίζεο, ε Αίγππηνο δηαζέηεη δύν κνλάδεο πγξνπνίεζεο θπζηθνύ αεξίνπ, ζηηο 

πεξηνρέο Γακηέηηεο θαη Idku, ζηηο κεζνγεηαθέο αθηέο ηεο ρψξαο. Γηαζέηεη αθφκε 

ηελ ππνδνκή ηνπ παιαηνχ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ “Arab Gas Pipeline”, πνπ, ζην 

πξψην ζθέινο ηνπ, δηαηξέρεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ Al Arish ζην βφξεην ηλά θαη 

Aqaba ζηελ Ηνξδαλία, θαη ν νπνίνο έρεη απφ ην 2012 αδξαλνπνηεζεί εμαηηίαο 

επαλεηιεκκέλσλ ελεξγεηψλ δνιηνθζνξάο επί ηνπ αγσγνχ απφ αθξαίεο ηζιακηζηηθέο 

νξγαλψζεηο ηνπ Βνξείνπ ηλά πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο ιάβεη ρψξα. 

Ζ Αίγππηνο ήηαλ ην 2021 ν ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνο εμαγσγέαο πγξνπνηεκέλνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) κεηαμχ ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ. Ζ Αίγππηνο εμήγαγε πεξίπνπ 

1,4 εθαηνκκχξηα ηφλνπο LNG ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2021. 

Ζ Αίγππηνο ζπλεηζέθεξε πεξίπνπ ην 5% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ LNG ησλ 

αξαβηθψλ ρσξψλ, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε 28,3 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην δεχηεξν ηξίκελν 

ηνπ 2021. Παξά ηε ζρεηηθά κηθξή ζπλεηζθνξά ηεο Αηγχπηνπ ζην ζχλνιν, είρε ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ (47%) αχμεζεο ζηηο εμαγσγέο ηνπ αξαβηθνχ LNG, αθνχ νη 

εμαγσγέο θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2021 ήηαλ απμεκέλεο θαηά 25,3 εθαη. ηφλνπο 

ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2020. 

Ο νξγαληζκφο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο Fitch Solutions αλέθεξε φηη ηα έξγα πνπ 

εθηεινχληαη ζηνλ αηγππηηαθφ ηνκέα πεηξνρεκηθψλ ζα εληζρχζνπλ ηελ ζέζε ηνπ 

Καΐξνπ σο πεξηθεξεηαθνχ θφκβνπ γηα ην εκπφξην πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, 

φπσο αλέθεξε ην Κξαηηθφ Κέληξν Πιεξνθνξηψλ θαη Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ 

(IDSC) ζην πιαίζην ηεο αλαζεψξεζεο ησλ εθζέζεσλ ησλ δηεζλψλ ηδξπκάησλ γηα ηελ 

Αίγππην (Φεβξνπάξηνο 2022). ηελ έθζεζε ν Fitch αλέθεξε φηη ε παξαγσγή ηνπ 

θιάδνπ πεηξνρεκηθψλ ηεο Αηγχπηνπ έθηαζε ηνπο 3,34 εθαηνκκχξηα ηφλνπο θαηά ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2020/2021, ζεκεηψλνληαο φηη ν θιάδνο έρεη επηηχρεη αχμεζε εζφδσλ 

θαηά 50% ζε εηήζηα βάζε ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο Egyptian Petroleum 

and Mineral. Σα λέα έξγα πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Αίγππηνο πεξηιακβάλνπλ ην 

ζπγθξφηεκα παξαγψγσλ κεζαλφιεο ζην νπέδ, κε επελδχζεηο χςνπο $119 

εθαηνκκπξίσλ, ην ζπγθξφηεκα επεμεξγαζίαο κεζαλφιεο ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο ζην 

Al Ain Al Sokhna κε επελδχζεηο $7,5 δηζεθαηνκκπξίσλ, ην ζπγθξφηεκα Al Alamein 

γηα πεηξνρεκηθά αμίαο $8 δηζεθαηνκκχξηα, ηνπ νπνίνπ ε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 

μεπεξλά ηνπο 4,7 εθαηνκκχξηα ηφλνπο εηεζίσο. Ζ έθζεζε ζεκεηψλεη επίζεο φηη ν 

ηνκέαο πεηξνρεκηθψλ θαηέγξαςε κέζν ξπζκφ αλάπηπμεο 11% θαηά ηελ πεξίνδν 

2015-2020, θαη ε αμία ησλ εμαγσγψλ απμήζεθε απφ $3,1 δηζεθαηνκκχξηα ην 2015 ζε 

$5,2 δηζεθαηνκκχξηα ην 2019, πξνζζέηνληαο φηη ν θιάδνο θαηέγξαςε χθεζε 11% ην 

2020 ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ. 

Μνλάδα LNG Idku: Ζ κνλάδα ηνπ Idku, αλαηνιηθά ηεο Αιεμάλδξεηαο, ηπγράλεη 

εθκεηάιιεπζεο απφ θνηλνπξαμία ηνπ νιιαλδηθψλ ζπκθεξφλησλ, δηεζλνχο πεηξειατθνχ 

νκίινπ Shell, ηεο καιαηζηαλήο Petronas, ηνπ γαιιηθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ Engie, 

θαζψο θαη ησλ αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ εηαηξεηψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, 

EGPC & EGAS, αληίζηνηρα. Ζ κνλάδα ηνπ Idku δηαζέηεη δχν εγθαηαζηάζεηο 

πγξνπνίεζεο αεξίνπ, εηήζηαο δπλακηθφηεηαο 172,8 δηζ. θ.π. εθάζηε. Ο φκηινο Shell 
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είρε δηαθφςεη επί δηεηία (2014-2016) ηηο εξγαζίεο αλάπηπμεο θνηηαζκάησλ ζηελ 

Αίγππην θαζψο θαη εμαγσγήο αεξίνπ απφ ηε κνλάδα ηνπ Idku, σο αληίδξαζε ζηηο 

πςειέο εθθξεκείο νθεηιέο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο πξνο απηφλ, ελψ απφ ην έηνο 2016 

επαλαιεηηνχξγεζε ηε κνλάδα ηνπ Idku, φρη φκσο ζε ζπζηεκαηηθή βάζε. χκθσλα κε 

πεγέο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS), ε κνλάδα πγξνπνίεζεο αεξίνπ 

(LNG) ζην Idku, ζηηο κεζνγεηαθέο αθηέο ηεο Αηγχπηνπ, είρε ζην ηέινο ηνπ 2019 

θζάζεη ζε επίπεδν πιήξνπο εμαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο, πνπ αλέξρεηαη ζε 1,1 δηζ. θ.π. 

αεξίνπ εκεξεζίσο, γηα πξψηε θνξά κάιηζηα απφ ην έηνο 2013. Καηά ηηο σο άλσ πεγέο, 

νη εμαγσγέο απφ ηε κνλάδα πγξνπνίεζεο ηνπ Idku είραλ απμεζεί απφ ην επίπεδν ησλ 

300 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο ηνλ Οθηψβξην 2019 ζε εθείλν ηνπ 1 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο ην 

Ννέκβξην 2019 εκεξεζίσο. χκθσλα κε θιαδηθέο εθηηκήζεηο, ε άλνδνο ησλ εμαγσγψλ 

απφ ηε κνλάδα ηνπ Idku είρε πξνέιζεη απφ ηελ άλνδν ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ, ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο ππεξπξνζθνξάο ζε δηεζλέο επίπεδν ην 2019/2020.  

Σν 2021 ηέζεθε ζε ηζρύ ζπκθσλία παξαρώξεζεο γηα εμεξεύλεζε θαη εμόξπμε ηνπ 

θνηηάζκαηνο ηνπ North Idku αλνηρηά ηνπ Γέιηα ηνπ Νείινπ. Η ζπκθσλία 

ππεγξάθε από ηελ Energean Egypt Ltd. Καη ηελ Egyptian General Petroleum 

Corporation (EGPC). Η Energean κε επελδύζεηο ύςνπο $236 εθ. επηβεβαίσζε ην 

ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηνλ αηγππηηαθό θιάδν εμνξύμεσλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ηηο 

πεξηνρέο πξνο παξαρώξεζε.   

ην δεύηεξν κηζό ηνπ 2022 ε Energean αλακέλεηαη λα παξάμεη θπζηθό αέξην από 

ηα θνηηάζκαηα ζην North El Amryia/ North Idku (,ΝΔΑ/ΝΙ) θαζώο ην έξγν 

εμεξεύλεζεο έρεη νινθιεξσζεί θαηά 53,1% ήδε από ηνλ Απξίιην 2022. Η 

παξαγσγή αλακέλεηαη λα θηάζεη ηα 2,2 εθαη. θπβηθά κέηξα θπζηθνύ αεξίνπ θαη 

πεξί ηηο 2.000 βαξέιηα πεηξειαίνπ (ζπλνιηθά 15.000 βαξέιηα ηζνδπλάκνπ 

πεηξειαίνπ) ηελ εκέξα.  Η αλακελόκελε θπζηθή κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ Abu 

Qir ζηνλ θόιπν ηεο Αιεμάλδξεηαο ζηελ Αίγππην, ζα αλαπιεξσζεί ζηαδηαθά από 

ηελ έλαξμε παξαγσγήο από ηα θνηηάζκαηα ΝΔΑ/ΝΙ πξνο ην ηέινο ηνπ 2022.    

Μνλάδα LNG Γακηέηηεο: Σε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ ηεο Γακηέηηεο, εηήζηαο δπλακηθφηεηαο 240 δηζ. θ.π., δηαρεηξίδεηαη ν φκηινο 

SEGAS, ν νπνίνο αλήθεη θαηά 80% ζηελ ηζπαλν-ηηαιηθή θνηλνπξαμία Union Fenosa 

Gas θαη ENI, θαη θαηά ην ππφινηπν 20% ζηηο αηγππηηαθέο θξαηηθέο εηαηξείεο αεξίνπ 

(EGAS) θαη πεηξειαίνπ (EGPC). Σν επηέκβξην 2018, ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ 

ζπκθψλεζε κε ηνπο μέλνπο εηαίξνπο ηεο κνλάδαο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

(LNG) ηεο Γακηέηηεο λα μαλαξρίζεη ζηαδηαθά ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο θαη ε 

εμαγσγή πνζνηήησλ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ην θνίηαζκα Zohr, 

έπεηηα απφ αλαζηνιή ησλ εμαγσγψλ ηελ ηειεπηαία εμαεηία (απφ ηνλ Ηνχιην 2012). Ζ 

κνλάδα ηεο Γακηέηηεο ζα εθνδηάδεηαη κε πνζφηεηα 750 εθαη. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ 

εκεξεζίσο, ελψ ν φκηινο ENI αλακέλεηαη λα θαηαζθεπάζεη αγσγφ γηα ηε κεηαθνξά 

ηνπ αεξίνπ απφ ηε κνλάδα θαηεξγαζίαο ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr ζηε κνλάδα ηεο 

Γακηέηηεο, πξνο πγξνπνίεζε θαη επαλεμαγσγή ζε επξσπατθέο αγνξέο. Ζ αλσηέξσ 

ζπκθσλία θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δεδνκέλνπ φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο 

βξηζθφηαλ απφ ην 2014 ζε δηθαζηηθή δηακάρε κε ηνλ ηζπαληθφ φκηιν Union Fenosa, ν 

νπνίνο είρε αμηψζεη απνδεκηψζεηο χςνπο $8 δηζ. ιφγσ ηεο δηαθνπήο ηνπ εθνδηαζκνχ 

ηεο κνλάδαο ηεο Γακηέηηεο κε θπζηθφ αέξην απφ ην θξάηνο, ην έηνο 2012. 

εκεηψλεηαη φηη ην δηεζλέο δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (ICSID) 

έρεη επηδηθάζεη απνδεκίσζε ηνπ ηζπαληθνχ νκίινπ απφ ην αηγππηηαθφ θξάηνο κε ην 

πνζφλ ησλ $2,01 δηζ., κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφθσλ. χκθσλα κε θιαδηθέο 

πιεξνθνξίεο, ε Union Fenosa δέρζεθε λα απνδεκησζεί γηα ηηο δεκίεο πνπ ππέζηε 
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εμαηηίαο ηεο δηαθνπήο ησλ θνξηψζεσλ ην 2012 κέζσ ησλ θεξδψλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ηεο Γακηέηηεο. 

ηε δηάξθεηα ηνπ 2017 θπξψζεθε λέα λνκνζεζία γηα ηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ (Ν. 

196/2017), ε νπνία θαηήξγεζε ην θξαηηθφ κνλνπψιην ζηελ εηζαγσγή θαη δηαλνκή 

αεξίνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ζχζηεζε λέα αλεμάξηεηε ξπζκηζηηθή Αξρή (Gas Regulatory 

Authority). Οη εθηειεζηηθνί θαλνληζκνί ηεο ελ ιφγσ λνκνζεζίαο εθδφζεθαλ ην 

Φεβξνπάξην 2018, ελψ έρεη μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηεο αλσηέξσ Αξρήο. ηηο αξρέο 

ηνπ 2019, ε Ρπζκηζηηθή Αξρή Αεξίνπ εμέδσζε 18 άδεηεο ζε ηδησηηθνχο θαη θξαηηθνχο 

επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, γηα λα εηζάγνπλ θαη δηαλέκνπλ θπζηθφ αέξην ζηελ εγρψξηα 

αγνξά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηηο κνλαδηθέο δχν άδεηεο εηζαγσγήο αεξίνπ γηα ηελ 

θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ EGAS, θαζψο επίζεο ηξεηο άδεηεο δηαλνκήο γηα ηελ 

θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο αεξίνπ GASCO, ελψ νη ππφινηπεο 13 άδεηεο δηαλνκήο 

θπζηθνχ αεξίνπ πεξηήιζαλ ζε ηδησηηθνχο νκίινπο.   

Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη πηνζεηήζεη, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019, λέν κνληέιν 

«ζπκθσληψλ δηακνηξαζκνχ ηεο παξαγσγήο» (“production sharing contracts”) κε ηνπο 

δηεζλείο πεηξειατθνχο νκίινπο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θηιηθφηεξνπο φξνπο γηα ηνπο 

ηειεπηαίνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ κεγαιχηεξα κεξίδηα επί ηεο παξαγσγήο θαη 

κεγαιχηεξε ειεπζεξία λα εθρσξνχλ ηα κεξίδηά ηνπο ζε ηξίηνπο. 

Οη κεγαιχηεξνη δηεζλείο πεηξειατθνί φκηινη πνπ απαζρνινχληαη ζε έξγα έξεπλαο & 

αμηνπνίεζεο πδξνγνλαλζξάθσλ θαη παξάγνπλ ζηελ Αίγππην είλαη νη British 

Petroleum (BP), ENI, Royal Dutch Shell, British Gas θαη Apache Corporation. Οη 4 

πξψηνη επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζε ππεξάθηηα 

θνηηάζκαηα, ελψ ε Apache επηθεληξψλεηαη ζηα θνηηάζκαηα ηεο Γπηηθήο Δξήκνπ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, κεηά ην 2011, νη ελεξγεηαθέο ζπλεξγαζίεο ηεο Αηγχπηνπ έρνπλ 

επεθηαζεί ηφζν ζην ρψξν ηεο Μ. Αλαηνιήο, φζν θαη ηεο επξχηεξεο Αζίαο. 

εκεησηένλ επίζεο φηη, απφ ηελ αμηφινγε νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ έρεη ιάβεη ε ρψξα 

απφ ρψξεο ηεο Αξαβηθήο Υεξζνλήζνπ θαη ην Ηξάθ, θπξίσο δε απφ ηε . Αξαβία, 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο έρεη δνζεί ππφ κνξθή πεηξειατθψλ πξντφλησλ.  

Σνλ Αχγνπζην 2015, ν ηηαιηθόο όκηινο EΝΙ αλαθνίλσζε ηελ αλαθάιπςε 

ζεκαληηθνχ θνηηάζκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ κε ην φλνκα “Zohr” ζε ππεξάθηηα πεξηνρή 

ηεο Μεζνγείνπ, βνξείσο ηεο Γακηέηηεο. Σν θνίηαζκα Zohr ππνινγίδεηαη φηη πεξηέρεη 

30 ηξηζ. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ, αλαθαιχθζεθε ζην «πεγάδη Zohr 1X NFW» ζην 

νηθφπεδν 9 (Shorouk) ην νπνίν θαιχπηεη έθηαζε πεξίπνπ 100 ηεηξαγσληθψλ 

ρηιηνκέηξσλ θαη βξίζθεηαη ζε βάζνο 1.450 κέηξσλ. Πξφθεηηαη γηα ηε κεγαιχηεξε 

αλαθάιπςε θπζηθνχ αεξίνπ πνπ έγηλε σο ηψξα ζηελ Αίγππην, αιιά θαη ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Ζ παξαγσγή απφ ην θνίηαζκα Zohr μεθίλεζε ζην 

ηέινο ηνπ 2017, ελψ ζην ηέινο ηνπ 2018 ε ζπλνιηθή εκεξήζηα παξαγσγηθή 

δπλακηθόηεηα ηνπ θνηηάζκαηνο αλεξρόηαλ ζε 2,25 δηζ. θ.π., κε ζηφρν λα θζάζεη ηα 

2,7 κε 3 δηζ. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ εκεξεζίσο έσο ην ηέινο ηνπ 2019, πνπ ζα 

απνηειέζεη επίπεδν πιήξνπο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο. Ο φκηινο ENI θαηέρεη 

κεξίδην 50% ηνπ νηθνπέδνπ Shorouk, αθνχ ην 2016 εθρψξεζε δηαδνρηθά κεξίδηα 

ζηνπο νκίινπο BP θαη Rosneft, νη νπνίνη θαηέρνπλ 10% θαη 30% ηνπ νηθνπέδνπ, 

αληίζηνηρα, ελψ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 εθρσξήζεθε πξφζζεην κεξίδην 10% ζηνλ 

φκηιν Mubadala Petroleum, ζπγαηξηθφ κεγάινπ εκηξαηηλνχ θξαηηθνχ  επελδπηηθνχ 

νκίινπ ηνπ Abu Dhabi. 

ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εκίζεσο ηνπ 2019, ε ΔΝΗ είρε νινθιεξψζεη θαη ηελ 

ηειεπηαία κνλάδα επεμεξγαζίαο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην θνίηαζκα Zohr, έλαληη 

ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο –γηα φιεο ηηο κνλάδεο θαηεξγαζίαο- χςνπο $5 δηζ. Ζ 
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ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ κνλάδσλ βξίζθεηαη ζηα 3,2 δηζ. θ.π. θπζηθνχ 

αεξίνπ εκεξεζίσο, ζχκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο.  

Ζ BG Limited, ζπγαηξηθή θαηά 100% ηεο Shell plc, ππέγξαςε ζπκθσλία ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2022 κε ηελ ExxonMobil Egypt (Upstream) Limited ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

Shell ζα απνθηήζεη θαη ζα εθκεηαιιεπηεί πιήξσο ην Northeast Amriya Offshore 

Concession ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα, γλσζηφ σο Zone 3 θαη ην 

νπνίν δηαρεηξίδεηαη ε ExxonMobil. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

κεηαβίβαζεο ηδηνθηεζίαο, ε δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο παξαρψξεζεο ζα κεηαθεξζεί 

ζηε Shell. 

Λίγεο κφλν εκέξεο αθφηνπ ε Αίγππηνο ππέγξαςε κηα ζπκθσλία νξφζεκν γηα ηελ 

εμαγσγή ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε (15/6/2022), ε EGAS ππέγξαςε 

κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηελ ακεξηθαληθή Chevron γηα λα δηεξεπλήζεη ηξφπνπο 

κεηαθνξάο, εηζαγσγήο, πγξνπνίεζεο θαη επαλεμαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ ππνπξγηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Ζ ζπκθσλία αθνξά ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν εηαηξεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ππνδνκψλ γηα ηε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ απφ ππεξάθηηα θνηηάζκαηα ζε ιηκάληα 

ζηελ Αίγππην, φπνπ κπνξεί λα πγξνπνηεζεί θαη λα επαλεμαρζεί. 

χκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα, θαηά ηε ζπλάληεζε ηνπ 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο Chevron κε ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν Αι-ίζη, ν 

ηειεπηαίνο ηφληζε ηελ πιήξε ππνζηήξημε ηεο Αηγχπηνπ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο Chevron, ε νπνία εηδηθεχεηαη ζηελ αλαδήηεζε, εμεξεχλεζε θαη παξαγσγή 

πεηξειαίνπ ζηεξηδφκελε ζηελ ηερλνγλσζία ηεο, θαη ε νπνία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

ηνλ πεηξειατθφ ηνκέα ζηελ Αίγππην θαη λα ζπκβάιιεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ νθέινπο γηα ηηο ζεκεξηλέο θαη ηηο επφκελεο γεληέο. 

Για την ιστορία, ε Αίγππηνο επηδηψθεη λα θαηαζθεπάζεη λένπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο 

θαη αγσγνχο LNG, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηε ρσξεηηθφηεηα θαη ηνλ φγθν εμαγσγψλ 

θπζηθνχ αεξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχλδεζεο κε ην θνίηαζκα θπζηθνχ 

αεξίνπ Αθξνδίηε ηεο Κχπξνπ, ηνπ νπνίνπ ε εμφξπμε αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη 

αξγφηεξα κέζα ζην 2022, θαζψο θαη έλαλ πηζαλφ αγσγφ γηα απεπζείαο ζχλδεζε κε 

ηελ Διιάδα. Ζ Chevron ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνζπαζεί λα εληζρχζεη ηελ παξνπζία 

ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, κε ηελ αγνξά 

κεξηδίνπ 40% ηνπ θνηηάζκαηνο Leviathan ηνπ Ηζξαήι θαη 25% ηνπ θνηηάζκαηνο 

Tamar 

Σν 2019, ν ειιεληθόο όκηινο Energean Oil & Gas εμαγόξαζε ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ & θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ 

ηηαιηθνύ νκίινπ Edison, ν νπνίνο απνηειεί βξαρίνλα ηνπ κεγάινπ γαιιηθνύ 

ελεξγεηαθνύ νκίινπ Electricité de France (EDF). Με ηνλ ηξόπν απηό, ν όκηινο 

Energean απέθηεζε θαη ην ραξηνθπιάθην δξαζηεξηνηήησλ ηεο Edison ζηελ 

Αίγππην, γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί εμαηξεηηθέο πξννπηηθέο εληαηηθνπνίεζεο ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ειιεληθνύ νκίινπ ζηνλ θιάδν έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε ρώξα. 

Σν έξγν παξαρώξεζεο ηνπ νηθνπέδνπ Abu Qir είλαη ε παιαηόηεξε πεξηνρή 

παξαγσγήο θπζηθνύ αεξίνπ ζηε Μεζόγεην Θάιαζζα, πνπ βξίζθεηαη ζηα ξερά 

λεξά ηνπ θόιπνπ Abu Qir ζην Γέιηα ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ ηεο Αηγύπηνπ. 

Παξακέλεη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο θόκβνπο παξαγσγήο θπζηθνύ αεξίνπ 

ζηελ Αίγππην θαη πεξηιακβάλεη ηξία θνηηάζκαηα (Abu Qir, North Abu Qir θαη 
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West Abu Qir) θαη έλα δίθηπν έμη πιαηθνξκώλ παξαγσγήο πνπ δηαζπλδένληαη κε 

αγσγνύο. Η Energean θαηέρεη ην 100% ζηελ παξαρώξεζε έξγνπ.  

Σν παξαγόκελν αέξην επεμεξγάδεηαη ζηελ μεξά όπνπ παξάγνληαη νη πξνο πώιεζε 

πνζόηεηεο αεξίνπ, πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ θαη ζπκππθλσκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ. Η 

ρεξζαία κνλάδα ζπλδέεηαη κε ηελ εγρώξηα αγνξά κέζσ κηαο ζεηξάο αγσγώλ. Η 

παξαρώξεζε ηνπ Abu Qir ιήγεη ζηηο 31 Ιαλνπαξίνπ 2033, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο πεληαεηνύο παξάηαζεο, θαη ε Energean αλακέλεη όηη ε παξαγσγή ζα 

ζπλερηζηεί κέρξη ηε ιήμε ηεο άδεηαο παξαρώξεζεο. ην 9κελν ηνπ 2021, ε 

παξαγσγή ηεο Energean από ηα θνηηάζκαηα ηνπ Abu Qir ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 4,3 

εθαη. θπβηθά κέηξα θπζηθνύ αεξίνπ θαη ησλ 4.000 βαξειηώλ πεηξειαίνπ ηελ 

εκέξα (ζπλνιηθά 30.000 βαξέιηα ηζνδπλάκνπ πεηξειαίνπ) ηελ εκέξα. ηα ηέιε 

Ινπλίνπ 2021 ηα θαζαξά έζνδα από ηελ επέλδπζε ζηελ Αίγππην ζπλνιηθά ήηαλ 

$158,7 εθ. από ηα νπνία ηα $94 εθ. ήηαλ ππεξθέξδνο.  

Γηκεξέο εκπόξην πδξνγνλαλζξάθσλ γηα ηα έηε 2020, 2021, 2022 

Α. Δμαγσγέο από ηελ Αίγππην πξνο ηελ Διιάδα 

χκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ηα έηε 2021/2020 

παξαηεξείηαη αικαηψδεο αχμεζε ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Διιάδα ζηα 

αθαηέξγαζηα πεηξειαηνεηδή, πνπ έθηαζε ην 101% (απφ € 274,6 εθ. ην 2020 ζηα € 

551,5 εθ. ην 2021). Ζ απμεηηθή ηάζε, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο 

ζηαηηζηηθήο αξρήο CAPMAS, ζπλερίζηεθε θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021/2022 (Ηνχιηνο 

– Ηνχληνο), θαη ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 25,5% (απφ $ 490,64 εθ. ην 2021 ζηα $ 615,74 εθ. 

ην 2022). 

Αληίζηνηρα, πνιχ κεγάιε ήηαλ ε αχμεζε θαη ζηηο αηγππηηαθέο εμαγσγέο Φπζηθνχ 

Αεξίνπ πξνο ηελ Διιάδα. Σν πνζνζηφ ηεο αχμεζεο γηα ηα έηε 2021/2020 ήηαλ 728% 

(απφ €2.538.208 ην 2020 ζηα € 21.013.071 ην 2021, ζηνηρεία ΔΛ.ΣΑΣ.) , ελψ γηα ηα 

έηε 2022/2021 ε αχμεζε ήηαλ 953,6% (απφ $ 20 εθ. ην 2021 ζηα $ 210 εθ. ην 2022, 

ζηνηρεία CAPMAS). 

ηα θαηεξγαζκέλα πεηξειαηνεηδή (θαχζηκα, βελδίλε), νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ζηελ 

Διιάδα ήηαλ ην 2020 € 147.197.918, ην 2021 € 448.747.073 (αχμεζε 205%) θαη ην 

2022 $ 185.700.000 (αχμεζε 113,7%). 

Β. Δμαγσγέο από ηελ Διιάδα πξνο ηελ Αίγππην 

Οη εμαγσγέο πξνο ηελ Αίγππην ζε θαηεξγαζκέλα πεηξειαηνεηδή ην 2021 ήηαλ 

€137.150.476 απφ € 209.639.873 ην 2020, κείσζε  35% (ζηνηρεία ΔΛ.ΣΑΣ.). Γηα ην 

δηάζηεκα Ηνχιηνο 2021 – Ηνχληνο 2022 θαηαγξάθεθε αχμεζε 63,15% ζε ζρέζε κε ην 

δηάζηεκα Ηνχιηνο 2020 – Ηνχληνο 2021, θηάλνληαο ηα $ 1,287 εθ απφ $ 789.422 

(ζηνηρεία CAPMAS)..  
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Ηιεθηξηθή ελέξγεηα, ΑΠΔ 
 

Σα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηα δίθηπα δηαλνκήο 

απηήο είλαη θξαηηθά ζηελ Αίγππην. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ & ΑΠΔ, 

πνπ απνηειεί ην βαζηθφ επνπηηθφ θνξέα ηνπ θιάδνπ ελέξγεηαο, ηα ζρέδηα ηνπ 

αηγππηηαθνχ θξάηνπο πεξηιακβάλνπλ δαπάλεο πιεζίνλ ησλ $7 δηζ. γηα ηελ πξνζζήθε 

ειεθηξνπαξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 6 GW εηεζίσο έσο ην έηνο 2022. Καηά ηα 

ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ, θαηά ηελ πεληαεηία 2014-2018 έρεη επηηεπρζεί ε αχμεζε 

ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά 58%, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ 

58 GW ζην ηέινο Απγνχζηνπ 2018. Σν πξφγξακκα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα 

ηελ πεξίνδν 2012-2017 πεξηειάκβαλε ηελ πξνζζήθε δπλακηθφηεηαο 12.400 MW απφ 

ζεξκνειεθηξηθέο πεγέο, κε ζθνπφ ηελ ππέξβαζε ησλ δπζθνιηψλ θαη ηεο αλεπάξθεηαο 

ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαηά ηα έηε κεηά ην 2011, πνπ νδήγεζαλ ζε 

ζεηξά δηαθνπψλ ηξνθνδνζίαο ηνπ εγρψξηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ θαηά ηε δηεηία 2013-

2014. 

Γεδνκέλεο ηεο πξφζεζεο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο λα θαηαζηήζεη ηε ρψξα δηεζλή 

πεξηθεξεηαθφ ελεξγεηαθφ θφκβν, ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνζπαζεί, κε νινέλα 

εληαηηθφηεξνπο ξπζκνχο, λα πξνζειθχζεη ηδησηηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ζηνλ 

θιάδν ειεθηξνπαξαγσγήο. Οη πθηζηάκελεο 6 εηαηξείεο παξαγσγήο θαη νη 9 δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλήθνπλ ζηελ θξαηηθή εηαηξεία ειεθηξηζκνχ (ε νπνία ππάγεηαη 

ζην Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ), Egyptian Electricity Holding Company (EEHC), ε 

νπνία είλαη επίζεο αξκφδηα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε πεληαεηψλ 

πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ειεθηξνπαξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο 

ρψξαο. Ζ EEHC έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηεο ηε ιεηηνπξγία άλσ ησλ 50 

ζεξκνειεθηξηθψλ κνλάδσλ ζηε ρψξα, ηηο νπνίεο δηαρεηξίδνληαη 5 πεξηθεξεηαθέο 

εηαηξείεο παξαγσγήο θαη κία εζληθήο εκβέιεηαο πδξνειεθηξηθή εηαηξεία.  

ηηο αξρέο ηνπ 2015, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ελέθξηλε λνκνζεζία πνπ ζα επηηξέςεη 

ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

κε ζθνπφ ην κελ θξάηνο λα δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, ν δε ηδησηηθφο ηνκέαο λα πξαγκαηνπνηήζεη επελδχζεηο ζηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ. 

Σν ειεθηξνπαξαγσγηθφ κείγκα ηεο Αηγχπηνπ πεξηιακβάλεη αθφκε 3 ηδησηηθέο 

ζεξκνειεθηξηθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ ην έηνο 2001 ππφ ζρήκα “BOO” 

(“Build-Operate-Own”) κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 2.048 MW, θαζψο θαη 3 

ζεξκνειεθηξηθέο κνλάδεο κε βάζε ην αέξην, ηηο νπνίεο θαηαζθεχαζε ν γεξκαληθφο 

φκηινο Siemens, ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο δπλακηθφηεηαο 5.600 MW θαη μεθίλεζαλ 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο ην 2017. Δπηπιένλ, ε Αίγππηνο δηαζέηεη 5 πδξνειεθηξηθέο 

κνλάδεο, δχν αηνιηθά πάξθα θαη κία πβξηδηθή κνλάδα θπζηθνχ αεξίνπ-ειηαθήο 

ελέξγεηαο, νη νπνίεο ηξνθνδνηνχζαλ ην εζληθφ ειεθηξηθφ δίθηπν έσο ην ηέινο ηνπ 

2018. Σν 90% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο δπλακηθφηεηαο θαιχπηεηαη απφ ζπκβαηηθέο 

ζεξκηθέο ελεξγεηαθέο πεγέο, κε πεξίπνπ 75% απηήο λα θαιχπηεηαη απφ θπζηθφ αέξην. 

Άιιεο αξκφδηεο επνπηηθέο Αξρέο ηνπ αηγππηηαθνχ θιάδνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

ΑΠΔ είλαη ε Ρπζκηζηηθή Αξρή ησλ ΑΠΔ (NREA), ε Ρπζκηζηηθή Αξρή Ζιεθηξηζκνχ 

(Egypt ERA), ε Δθηειεζηηθή Αξρή ησλ Τδξνειεθηξηθψλ Μνλάδσλ (Hydro Power 

Plants Executive Authority,) θαη νη Αξρέο Ππξεληθψλ Ζιεθηξνπαξαγσγηθψλ 

Μνλάδσλ (Nuclear Power Plant Authority, Atomic Power Plants Authority). 
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ηφρνο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο απνηειεί εδψ θαη κεξηθά ρξφληα ε αχμεζε ηνπ 

κεξηδίνπ ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζην 20% ηνπ 

ελεξγεηαθνχ κείγκαηνο έσο ην έηνο 2022, δεδνκέλνπ φηη ε ρψξα είλαη εμαηξεηηθά 

πξνηθηζκέλε ζε ειηαθέο θαη αηνιηθέο πεγέο ελέξγεηαο. Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη 

πξνζδηνξίζεη ην κεξίδην ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζε 12%, εθείλν ηεο ειηαθήο ζε 2,2% 

θαη απηφ ηεο πδξνειεθηξηθήο ζε 5,8%. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο αξκφδηαο εζληθήο 

αηγππηηαθήο Αξρήο γηα ηηο ΑΠΔ (NREA), ην ηξέρνλ επίπεδν ηεο εηήζηαο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ Αίγππην έρεη θζάζεη ηα 6 GW, κε 

ηζρχ 2 GW λα πξνέξρεηαη απφ ειηαθέο θαη αηνιηθέο πεγέο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 

έηνπο 2017, νη αλαλεψζηκεο πεγέο αληηζηνηρνχζαλ ζε κφιηο 2% ηεο ζπλνιηθήο 

εγθαηεζηεκέλεο ειεθηξνπαξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο, ελψ ν ζηξαηεγηθόο ζηόρνο 

ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο είλαη ε αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην 

ελεξγεηαθό κείγκα ζε πνζνζηό 22% έσο ην 2022 θαη ζε 42% έσο ην 2035. 

Ζ παξαγσγή αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ Αίγππην ην 2021 έθηαζε ζρεδφλ ηα 

24.000 GW/h, απνηεινχκελε απφ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα 14.000 GW, αηνιηθή 

ελέξγεηα 5.400 GW θαη ειηαθή ελέξγεηα 4.500 GW, επηπιένλ ησλ 12 GW 

βηνθαπζίκσλ. 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Αξρήο Νέσλ θαη Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο γηα ην 

2021, ηα ππφ αλάπηπμε έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο αλέξρνληαη ζε 3.570 

MW κε επελδχζεηο χςνπο 3,5 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην 78% 

είλαη γηα ειηαθή ελέξγεηα θαη ην 22% γηα αηνιηθή ελέξγεηα. 

Ζ έθζεζε αλέθεξε φηη ηα έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο έρνπλ επηηχρεη 

εμνηθνλφκεζε θαπζίκσλ πνπ αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ηφλνπο 

πεηξειαίνπ θαη ηα έξγα έρνπλ ζπκβάιεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαηά ζρεδφλ 10 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. 

Ζ Αξρή Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ππέγξαςε ζχκβαζε γηα θαηαζθεπή ηεο 

κνλάδαο ειηαθψλ θπςειψλ ηζρχνο 50 MW ζηελ πεξηνρή Zafarana, θαζψο θαη 

ζχκβαζε παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα κνλάδα ειηαθψλ θπςειψλ ηζρχνο 50 MW ζην 

Kom Ombo, θαη ηελ πψιεζε 1,9 εθαηνκκπξίσλ πηζηνπνηεηηθψλ εθπνκπψλ ξχπσλ. 

Όζνλ αθνξά ηα κηθξφηεξα έξγα, ην έξγν εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ 

κηθξψλ ειηαθψλ θπςειψλ αθνξά επελδχζεηο χςνπο πεξίπνπ 118 εθαηνκκπξίσλ EGP 

γηα ζπλνιηθή ηζρχ 9 MW, θαη ζπλέβαιε ζηελ παξαγσγή ζρεδφλ 13 εθ. kWh απφ 125 

κηθξψλ ειηαθνχο ζηαζκνχο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε κείσζε ησλ εθπνκπψλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε  9.000 ηφλνπο ηζνδχλακνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

ε επίπεδν αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ, έρνπλ εθπαηδεπηεί 1.000 άηνκα, γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη ηε δήηεζε γηα ηνπο ηνκείο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηε 

δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ εξγαζίαο ζηνλ θιάδν. 

Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Αίγππην απφ ΑΠΔ αλέξρεηαη ζήκεξα άλσ 

ησλ 7000 κεγαβάη, ελψ κε δηαζχλδεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ 

ζην άκεζν κέιινλ, ζα πξνζηεζνχλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο θαζαξήο ελέξγεηαο.  Ο Γξ. 

Mohamed Shaker Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Ζιεθηξηζκνχ θαη Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), έρεη ηνλίζεη φηη ηα δηάθνξα έξγα δηαζχλδεζεο πνπ πινπνηεί ε 

Αίγππηνο θαη ζηελ ππνγξαθή Μλεκνλίσλ πλελλφεζεο γηα έξγα δηαζχλδεζεο κε ηελ 

Κχπξν θαη ηελ Διιάδα, κε ζηφρν λα θαηαζηεί ε Αίγππηνο πεξηθεξεηαθφ θέληξν 

αληαιιαγήο ελέξγεηαο κε ηελ Δπξψπε θαη ηηο Αξαβηθέο θαη Αθξηθαληθέο ρψξεο.  
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Απφ ηα άκεζα έξγα είλαη ε άκεζε θαηαζθεπή ζηαζκψλ ΑΠΔ 9,5 GW απφ ηνλ Όκηιν 

Κνπεινχδνπ ζηελ Αίγππην, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε πξάζηλε ελέξγεηα ησλ 3 GW πνπ 

ζα κεηαθέξεηαη κε ην θαιψδην ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε. 

Απφ ηα 9,5 GW, ην 60% ζα είλαη αηνιηθά θαη ην 40% θσηνβνιηατθά. Ζ θζελή 

«πξάζηλε» ελέξγεηα ηζρχνο 3 GW απφ ηνπο ζηαζκνχο ΑΠΔ ζα έξρεηαη ζηελ Διιάδα 

θαη ζα παξέρεηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά (κεηαμχ άιισλ θαη γηα ηελ εγρψξηα 

βηνκεραλία) θαηά ην 1/3, ελψ ηα ππφινηπα 2/3 ζα εμάγνληαη ζηελ Δ.Δ. είηε απφ ηα 

δίθηπα ηεο Διιάδαο – Ηηαιίαο θαη Διιάδαο – Βνπιγαξίαο, είηε σο «πξάζηλν» 

πδξνγφλν πνπ ζα παξάγεηαη ζηε ρψξα καο κε ηε ρξήζε ηνπ εηζαγφκελνπ «πξάζηλνπ» 

ξεχκαηνο. 

Αηγππηηαθό επελδπηηθό ελδηαθέξνλ ζηνλ ειιεληθό θιάδν ΑΠΔ: 

εκεηψλεηαη φηη ηνλ Ηνχλην 2019, ν ειιεληθφο ελεξγεηαθφο φκηινο (ΑΠΔ) R.F. 

Energy –ζπγαηξηθφο θαηά 50% ηνπ νκίινπ FG Europe (φκηινο Φεηδάθε)- ππέγξαςε 

κε ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ Elsewedy ζηελ Διιάδα, ηηο 

Elsewedy Electric Tripoli, Elsewedy Electric Ermionida, Elsewedy Electric Kilkis 

θαη Elsewedy Electric Aigialeia, ζπκβάζεηο πσιήζεσο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ 

ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ κνλάδσλ Καιιίζηε Δλεξγεηαθή, Αηνιηθή Αδέξεο, Αηνιηθή 

Κπιηλδξίαο θαη Τδξνειεθηξηθή Αραΐαο, αληίζηνηρα, έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο €55 

εθαη. Σα αηγππηηαθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ε ζπλνιηθή 

ζπλδπαζκέλε παξαγσγηθή ηζρχο ησλ ηεζζάξσλ σο άλσ κνλάδσλ, νη νπνίεο 

ζπλίζηαληαη ζε ηξία αηνιηθά πάξθα θαη έλα πδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ ζηηο πεξηνρέο 

Σζνχθαο (Σξίπνιε, Αξθαδία), Δξκηνλίδαο (Αξγνιίδα), Κηιθίο θαη Αραΐαο, 

αληίζηνηρα, αλέξρεηαη ζε 63,6 MW, θαιχπηνληαο ηελ ηξνθνδνζία πεξίπνπ 34.000 

λνηθνθπξηψλ κε ειεθηξηθφ ξεχκα. Δπηπιένλ, ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο 

αλέθεξε φηη ην 75% ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ρξεκαηνδνηείηαη απφ πίζησζε ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (χςνπο €42 εθαη.), ελψ ην ππφινηπν 25% απφ ίδηα 

θεθάιαηα.  

Ππξεληθή Δλέξγεηα 

Ζ θξαηηθή εηαηξεία αηνκηθήο ελέξγεηαο ηεο Ρσζίαο (ROSATOM) αλαθνίλσζε φηη 

μεθίλεζε ηελ παξαγσγή ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε εμνπιηζκνχ γηα ηνλ πξψην ππξεληθφ 

ζηαζκφ ηεο Αηγχπηνπ, El-Dabaa. Ζ ROSATOM δήισζε φηη μεθίλεζε ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ γηα έλαλ αληηδξαζηήξα. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2015, ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε είρε ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ηε Ρσζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

πξψηνπ ππξεληθνχ ζηαζκνχ ηεο Αηγχπηνπ ζηελ πεξηνρή El-Dabaa ηεο Marsa 

Matrouh, ε νπνία ζηνρεχεη λα παξάγεη ζπλνιηθά 4.800 κεγαβάη κέζσ ηεζζάξσλ 

αληηδξαζηήξσλ. 

ηηο αξρέο ηνπ 2022, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ROSATOM Alexey Likhachev 

δήισζε φηη ε θαηαζθεπή ηνπ El-Dabaa πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη ηνλ Ηνχιην. χκθσλα 

κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ, ν ππξεληθφο ζηαζκφο ζα έρεη ηέζζεξηο κνλάδεο 

αληηδξαζηήξα VVER-1.200, θαη ε πξψηε κνλάδα πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην 2026. 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2021, ε Αίγππηνο ππέγξαςε κηα καθξνπξφζεζκε ζπκθσλία ελφο 

εθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ κε ηελ ηζερηθή εηαηξεία Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ÚJV Rež 

γηα δηαβνπιεχζεηο γηα ην ππξεληθφ εξγνζηάζην El-Dabaa, ζχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν 

ηεο Αηγππηηαθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγίαο (ENRRA) Sami 

Shaaban. χκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ε ÚJV Rež ζα παξέρεη ηερληθή βνήζεηα ζηελ 

ENRRA γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηνπ ππξεληθνχ ζηαζκνχ. 
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Ζ θξαηηθή εηαηξεία αηνκηθήο ελέξγεηαο ηεο Ρσζίαο (ROSATOM) μεθίλεζε ηνλ Μάην 

2022 ηελ παξαγσγή ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε εμνπιηζκνχ γηα ηνλ πξψην ππξεληθφ 

ζηαζκφ ηεο Αηγχπηνπ, El-Dabaa. Ζ ROSATOM δήισζε φηη μεθίλεζε ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ γηα έλαλ αληηδξαζηήξα. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2015, ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε είρε ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ηε Ρσζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

πξψηνπ ππξεληθνχ ζηαζκνχ ηεο Αηγχπηνπ ζηελ πεξηνρή El-Dabaa ηεο Marsa 

Matrouh, ε νπνία ζηνρεχεη λα παξάγεη ζπλνιηθά 4.800 κεγαβάη κέζσ ηεζζάξσλ 

αληηδξαζηήξσλ. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2021, ε Αίγππηνο ππέγξαςε κηα καθξνπξφζεζκε 

ζπκθσλία ελφο εθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ κε ηελ ηζερηθή εηαηξεία Έξεπλαο θαη 

Αλάπηπμεο ÚJV Rež γηα δηαβνπιεχζεηο γηα ην ππξεληθφ εξγνζηάζην El-Dabaa. 

 

Έξγα εθζπγρξνληζκνύ θιάδσλ πδξνγνλαλζξάθσλ & πεηξνρεκηθώλ 
 

ηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο απνηειεί ην λα 

θαηαζηεί ε Αίγππηνο Πεξηθεξεηαθφο Δλεξγεηαθφο Κφκβνο δεδνκέλεο ηεο ζηξαηεγηθήο 

γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο. Μηα νκάδα ππφ ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ εθαξκφδεη ηε 

ζηξαηεγηθή πξνθεηκέλνπ ε Αίγππηνο λα βειηηψζεη ηνλ πεξηθεξεηαθφ ξφιν ηεο ζηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα. 

Σν 2016 ππνγξάθεθε Μλεκφλην πλελλφεζεο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Αηγχπηνπ, ηεο 

Ηνξδαλίαο θαη ηνπ Ηξάθ, ψζηε ε Αίγππηνο λα κεηαθέξεη αέξην θαη αξγφ πεηξέιαην απφ 

ην Ηξάθ ζηελ Ηνξδαλία. Σν 2018, ππνγξάθεθε κηα δηαθπβεξλεηηθή ζπκθσλία κεηαμχ 

Αηγχπηνπ θαη Ηνξδαλίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηαζθεπήο ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ 

γηα ηε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ Κχπξν ζηελ Αίγππην γηα ηελ επεμεξγαζία 

θαη ηελ επαλεμαγσγή ηνπ ζε γεηηνληθέο ρψξεο. Έλα άιιν Μλεκφλην ππνγξάθεθε ην 

2018 κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπνπ θαη νη δχν ζα 

αλαπηχμνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν 2018-2022 βνεζψληαο παξάιιεια 

ηελ Αίγππην λα γίλεη ελεξγεηαθφο θφκβνο ζηε Μεζφγεην, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζθνξάο ηερληθήο βνήζεηαο θαη ηερλνγλσζίαο γηα ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο 

ηνπ δηθηχνπ. Άιιεο ζπκθσλίεο ππεγξάθεζαλ κε ηελ Kuwait Oil Co., ηελ Iraq Oil Co. 

θαη ηε Saudi Aramco. Σα ηειηθά ζεκεία ηεο ζηξαηεγηθήο εγθξίζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 

2020.  

χκθσλα κε ην Όξακα ηεο Αηγύπηνπ γηα ην 2030, ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ θαη 

Οξπθηψλ Πφξσλ εθαξκφδεη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην ςεθηνπνίεζεο. Ο 

απηνκαηηζκφο, γηα παξάδεηγκα, βνεζά ην EGPC λα επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα 

παξαγσγήο ζε ιίγα ιεπηά ζε αληίζεζε κε ηηο ψξεο πνπ ρξεηαδφηαλ ρεηξνθίλεηα. Σν 

Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ αλαθνίλσζε λσξίηεξα ην 2021 ηελ 

έλαξμε ηεο Digital Upstream Gateway θαη απηή ηε ζηηγκή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

ηξέρνληα γχξν πξνζθνξψλ παξαρψξεζεο πνπ ζα νινθιεξσζεί έσο ηηο 30 

επηεκβξίνπ 2021. 

Σν φξακα Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεηξειαίνπ γηα ηνλ ηνκέα νξπθηψλ θαπζίκσλ βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο 

ππιψλεο: ελζσκάησζε θαη απινπνίεζε, ελεξγνπνίεζε ςεθηαθήο αθεξαηφηεηαο, 

δεκηνπξγία ηθαλνηήησλ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη παξνρή ιεηηνπξγηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ην ππνπξγείν 

ςεθηνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζε νιφθιεξν 

ηνλ ηνκέα. 

 



23 
 

Έξγα θιάδνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ΑΠΔ 

Πέξαλ ησλ κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ππνδνκψλ πνπ πινπνηεί ην αηγππηηαθφ 

θξάηνο, ζεκαληηθή ψζεζε ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ζηε ρψξα δίλεη επίζεο ε 

πινπνίεζε ζεηξάο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. ηα ελεξγεηαθά 

έξγα, θχξηνη αξκφδηνη θνξείο είλαη ην Τπνπξγείν Ηιεθηξηζκνύ, ε θξαηηθή εηαηξεία 

δηαλνκήο ειεθηξηζκνύ (EETC) θαη ξπζκηζηηθή Αξρή γηα ηηο ΑΠΔ (NREA).  

Σν αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ θαη ε ξπζκηζηηθή Αξρή γηα ηηο ΑΡΔ (NREA) 

ζρεδηάδνπλ ηελ πινπνίεζε πιεζψξαο επελδπηηθψλ έξγσλ θαηαζθεπήο κνλάδσλ 

ζεξκνειεθηξηθήο, αηνιηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο, ελψ ε αλαπηπμηαθή δπλακηθή 

ζηνλ ελεξγεηαθφ θιάδν ζηεξίδεηαη θαη απφ ηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Σν 2017, ε ελέξγεηα 

απφ αλαλεψζηκεο πεγέο αληηπξνζψπεπε κφιηο ην 2% ηνπ αηγππηηαθνχ ελεξγεηαθνχ 

κείγκαηνο. ηόρν ηεο θπβέξλεζεο απνηειεί ε αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ 

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ζε 20% σο ην 2022 θαη ζε 42% σο ην 2035, κε ηαπηόρξνλε 

ελίζρπζε ησλ κεξηδίσλ ηεο αηνιηθήο θαη ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, έλαληη ηεο 

πδξνειεθηξηθήο, ε νπνία απνηειεί ζήκεξα ηνλ θύξην όγθν ηεο παξαγσγήο από 

αλαλεώζηκεο πεγέο ζηε ρώξα. ήκεξα, ε ζεξκνειεθηξηθή παξαγσγή ελέξγεηαο 

αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 90% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηαθνχ κείγκαηνο ηεο 

Αηγχπηνπ, ελψ ην 75% απηήο πξνέξρεηαη απφ ηελ θαχζε θπζηθνχ αεξίνπ.  

χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ, ηα ζρέδηα ηνπ αηγππηηαθνύ θξάηνπο 

πεξηιακβάλνπλ δαπάλεο πιεζίνλ ησλ $7 δηζ. γηα ηελ πξνζζήθε 

ειεθηξνπαξαγσγηθήο δπλακηθόηεηαο 6 GW εηεζίσο σο ην έηνο 2022. Γεδνκέλνπ 

φηη νη πξφζζεηεο αλάγθεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθηηκψληαη γχξσ ζηα 54 

GW σο ην 2022, είλαη θαλεξφ φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζα πξνζπαζήζεη κε νινέλα 

εληαηηθφηεξνπο ξπζκνχο λα πξνζειθχζεη ηδησηηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ζηνλ θιάδν 

ειεθηξνπαξαγσγήο, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.  

Ζ δπλακηθφηεηα παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο απμήζεθαλ 

αμηνζεκείσηα ην 2021 θαη έθηαζαλ ζηα 3.570 MW, ράξε ζηηο μέλεο άκεζεο 

επελδχζεηο αμίαο $ 3,5 δηζεθαηνκκπξίσλ. ηελ εηήζηα έθζεζή ηεο, ε Αξρή 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (NREA) επεζήκαλε φηη ην 78% ηεο παξαγσγήο 

αθνξά ηελ αηνιηθή ελέξγεηα θαη ην 22% ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζηνλ Κφιπν ηνπ νπέδ 

θαη ζηηο αθηέο ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο. 

Παξά ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία, ν ηνκέαο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ Αίγππην ζεκείσζε 

επηηπρίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο ζηαζκνχ αηνιηθήο ελέξγεηαο ηζρχνο 

250 MW, ηδηνθηεζίαο βξεηαληθήο εηαηξείαο ζηνλ Κφιπν ηνπ νπέδ, αλέθεξε ε αξρή, 

πξνζζέηνληαο φηη ην έξγν έρεη κπεη ζε εκπνξηθή παξαγσγή, κε ην κνληέιν BOO 

(build, own, operate). 

Ζ Αξρή πνπ είρε ππνγξάςεη ζχκβαζε γηα ηελ ίδξπζε ειηαθνχ ζηαζκνχ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηζρχ 50 MW ζηελ πεξηνρή Zaafarana, ζπλήςε ζπκβφιαην 

γηα έλα ειηαθφ εξγνζηάζην 50 MW ζην Kom Ombo θαη πνχιεζε 1,9 εθαηνκκχξηα 

κνλάδεο άλζξαθα. Ζ έθζεζε αλαθέξεη φηη ε παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαηά ην 2021 έθηαζε πεξίπνπ ηηο 13.879 εθαηνκκχξηα kWh θαη ηα έξγα αηνιηθήο 

ελέξγεηαο παξήγαγαλ πεξίπνπ 5.443 εθαηνκκχξηα kWh, ζεκεηψλνληαο φηη ε 

παξαγσγή ειηαθήο ελέξγεηαο πνπ παξέρεηαη ζην εζληθφ δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

αλήιζε ζε πεξίπνπ 4.487 εθαηνκκχξηα kWh θαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ έξγα 

βηνθαπζίκσλ ηηο πεξίπνπ 84 εθαηνκκχξηα kWh. Όια απηά ηα έξγα ζπλέβαιαλ ζηε 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 θαηά ζρεδφλ 10 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. 
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Σα έξγα δηαζύλδεζεο κε ειεθηξηθά δίθηπα γεηηνληθώλ ρσξώλ 

Καηά ηελ νπηηθή ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, ε θηιφδνμε θαη ζπλεηή ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεσζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Αηγχπηνπ σο ελεξγεηαθνχ 

θφκβνπ κεηαμχ Αθξηθήο, Δπξψπεο θαη Αζίαο, δηεπθνιχλνπλ ηελ άληιεζε 

ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, κε 

ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή πξόζζεησλ ελεξγεηαθώλ ππνδνκώλ θαη έξγσλ δηαζύλδεζεο 

ηνπ αηγππηηαθνύ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ κε εθείλα ησλ γεηηνληθώλ ρσξώλ.  

Ζ Αίγππηνο είλαη ειεθηξηθά ζπλδεδεκέλε κε ηηο γεηηνληθέο ηεο ρώξεο ζηα 

αλαηνιηθά θαη ηα δπηηθά, ήηνη κε ηελ Ινξδαλία θαη κε ηε Ληβύε (εξγαδφκελε 

πξνο επέθηαζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο δηαζχλδεζεο κε Ηνξδαλία), ελψ επίζεο 

εηνηκάδεη –επξηζθφκελε ζε ηειηθφ ζηάδην- ζεκαληηθφ έξγν ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο 

κε ην νπδάλ. Ζ γξακκή ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ηεο Αηγχπηνπ κε ην νπδάλ 

αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 2020, δηαζέηνληαο 

αξρηθή κεηαθνξηθή δπλακηθφηεηα 50 MW. χκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Ζιεθηξηζκνχ, ε λέα γξακκή πνπ ζα ζπλδέεη ηα ειεθηξηθά δίθηπα ησλ δχν ρσξψλ 

θφζηηζε EGP509 εθαη. (πεξίπνπ $32 εθαη. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο) θαη 

δηαηξέρεη απφζηαζε 1.000 ρικ. Όπσο ζεκείσζε ην πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ε γξακκή ζα 

κπνξνχζε λα είρε ιεηηνπξγήζεη αξθεηά λσξίηεξα, σζηφζν θαζπζηέξεζε θπξίσο ιφγσ 

ηεο πνιηηηθήο αλαηαξαρήο ζην νπδάλ.     

Ζ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ έρεη μεθηλήζεη -απφ ηηο αξρέο 

Οθησβξίνπ- λα πξνκεζεχεη ηελ Ινξδαλία κε πνζφηεηεο 290 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, νη 

νπνίεο είραλ απμεζεί ζε 350 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2019, κε 

ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ρψξαο ζε 

αέξην, ήηνη πνζνζηνχ 10% ησλ ζπλνιηθψλ αλαγθψλ ηεο Ηνξδαλίαο ζε αέξην. Όπσο 

ζεκείσζε ν θιαδηθφο Σχπνο, ε Αίγππηνο είρε ππνγξάςεη κε ηελ Ηνξδαλία ην 2004  

ζπκθσλία 15εηνχο δηάξθεηαο γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο δεχηεξεο κε πνζφηεηα θπζηθνχ 

αεξίνπ 250 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, ζε ηηκή $2,5 αλά εθαη. ζεξκηθέο κνλάδεο (BTU), 

σζηφζν, ηνλ Απξίιην 2012, ε ηφηε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αχμεζε ηελ ηηκή ηνπ 

παξερφκελνπ αεξίνπ ζηα $5 αλά εθαη. BTU, κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη πξφβιεκα κε 

ηε ζπλέρηζε ησλ θνξηψζεσλ. Σν επηέκβξην 2018, ε Αίγππηνο επαλεθθίλεζε ηηο 

εμαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ Ηνξδαλία, ζε πνζφηεηεο 50 έσο 100 εθαη. θ.π. 

εκεξεζίσο, κέζσ αγσγνχ πνπ ζπλδέεη ηηο δχν ρψξεο.     

 

Αλαθνξηθά κε ην κεγάιν έξγν ειεθηξηθήο δηαζύλδεζεο Αηγύπηνπ-. Αξαβίαο 

κέζσ θαισδίσλ ξεχκαηνο ηζρχνο 3.000 MW, ε ιεηηνπξγία ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ 

έξγνπ πξνζδνθάηαη λα μεθηλήζεη ην 2021. Σν αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη νινθιεξψζεη 

ηνπο απφ πιεπξάο ηνπ δηαγσληζκνχο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ειεθηξηθήο 

δηαζχλδεζεο κε ηε . Αξαβία, κε πξννπηηθή λα μεθηλήζνπλ νη θαηαζθεπαζηηθέο 

εξγαζίεο εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 

ζεκεηψζεθαλ θαζπζηεξήζεηο απφ ζανπδαξαβηθήο πιεπξάο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε 

ηηο κεηαβνιέο ζηνλ φιν ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ ηεο δηαζχλδεζεο πνπ πξνθάιεζε ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηνπ κεγάινπ –δηεζλνχο εκβέιεηαο, κε ηε ζπλεξγαζία . Αξαβίαο, 

Ηνξδαλίαο θαη Αηγχπηνπ- αλαπηπμηαθνχ έξγνπ “NEOM” ζηνλ Κφιπν ηεο Άθακπα θαη 

πιεζίνλ ηεο Γηψξπγαο νπέδ. χκθσλα κε θιαδηθέο εθηηκήζεηο, ν επαλαζρεδηαζκφο 

ηνπ έξγνπ ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο απφ ζανπδαξαβηθήο πιεπξάο έρεη πξνθαιέζεη 

ηελ αχμεζε ηνπ ζρεηηθνχ εθηηκψκελνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πινπνίεζεο, απφ ην 

επίπεδν ησλ $1,6 δηζ. πξνεγνπκέλσο, ζε απηφ ησλ $2,5 δηζ., ην νπνίν αλακέλεηαη λα 

ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ηα δχν θξάηε, θαζψο θαη απφ ζπλεηζθνξέο ηνπ Κνπβετηηαλνχ 
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Σακείνπ Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο (Kuwait Fund for Arab Economic Development), 

ηνπ εδξεχνληνο ζην Κνπβέηη Αξαβηθνχ Σακείνπ Οηθνλνκηθήο & Κνηλσληθήο 

Αλάπηπμεο (Arab Fund for Economic & Social Development), ηεο Ηζιακηθήο 

Σξάπεδαο Αλάπηπμεο (IDB) θαη ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο εηαηξείαο δηαλνκήο 

ειεθηξηζκνχ (EETC).  

Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2021 ππεγξάθε πκθσλία γηα ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε 

Διιάδαο - Αηγύπηνπ ζηελ Αζήλα από ηνλ ππνπξγό Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Κώζηα 

θξέθα θαη ηνλ Αηγύπηην ππνπξγό Ηιεθηξηζκνύ θαη ΑΠΔ, Mohamed Shaker. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε δηαζχλδεζε κεηαμχ Δπξψπεο θαη Αθξηθήο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ε νπνία ζα βειηηψζεη ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ ηεο 

πεξηνρήο, απμάλνληαο ηηο δηαζπλνξηαθέο αληαιιαγέο ελέξγεηαο αιιά ζα επηηξέςεη, 

επηπιένλ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα ηελ ηξνθνδνζία 

ηνπ αγσγνχ. 

Οη βάζεηο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ηέζεθαλ θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ 

πξσζππνπξγνχ, Κπξηάθνπ Μεηζνηάθε ζην Κάηξν ηνλ Ηνχλην 2021, ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο ν θ. θξέθαο ζπλαληήζεθε κε ηνλ θ. Shaker αιιά θαη ηελ ππνπξγφ 

Πεξηβάιινληνο ηεο Αηγχπηνπ, Yasmine Fouad θαη ηνλ ππνπξγφ Πεηξειαίνπ θαη 

Οξπθηψλ Πφξσλ, Tarek El Molla θαη ζπδήηεζε ηα ζρέδηα γηα ειεθηξηθή δηαζχλδεζε 

ησλ δχν ρσξψλ κε ηελ πφληηζε ππνζαιάζζηνπ θαισδίνπ. Ζ θαη' αξρήλ ζπκθσλία 

πξνβιέπεη ηελ ππνγξαθή Μλεκνλίνπ Καηαλφεζεο (MoU), κεηαμχ ησλ δχν 

ππνπξγείσλ ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί ζε Γηαθπβεξλεηηθή πκθσλία. 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2022, ηερληθά ζέκαηα γηα ηε λέα ειεθηξηθή δηαζχλδεζε Διιάδαο-

Αηγχπηνπ ζπδήηεζαλ ν πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ Γηαρεηξηζηή ΑΓΜΖΔ, 

Μάλνο Μαλνπζάθεο κε ηελ πξφεδξν θαη δηεπζχλνπζα ζχκβνπιν ηνπ Γηαρεηξηζηή ηεο 

Αηγχπηνπ EETC (Egyptian Electricity Transmission Company), Sabah Mohamed Mashaly ζε 

ζπλάληεζε εξγαζίαο. 

Ζ ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ελφςεη ησλ ελεκεξσηηθψλ επαθψλ πνπ 

είραλ, κε ηνλ ππνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Κψζηα θξέθα, ηνλ ππνπξγφ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ Άδσλη Γεσξγηάδε θαη ηνλ αλαπιεξσηή ππνπξγφ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ Ησάλλε Σζαθίξε. 

Τπελζπκίδεηαη φηη νη δχν Γηαρεηξηζηέο έρνπλ ήδε ππνγξάςεη Μλεκφλην Καηαλφεζεο 

θαζψο θαη χκθσλν πλεξγαζίαο γηα ηελ εθπφλεζε Μειέηεο θνπηκφηεηαο γηα ην 

έξγν, κειέηε ε νπνία ζα αλαηεζεί ην επφκελν δηάζηεκα ζε εηαηξεία θνηλήο απνδνρήο 

θαη ζα θαζνξίζεη ηε βέιηηζηε ηερληθν-νηθνλνκηθή ιχζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο λέαο 

δηαζχλδεζεο. Όπσο αλαθέξεη ν ΑΓΜΖΔ, νη δχν Γηαρεηξηζηέο έρνπλ ζπκθσλήζεη φηη 

ζα εμεηαζηεί σο βαζηθφ ζελάξην ε πξφηαζε έξγνπ ηεο Elica Group, κέινπο ηνπ 

Οκίινπ Κνπεινχδνπ.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Μειέηεο θνπηκφηεηαο, ε νπνία ζα δηαξθέζεη έλα ρξφλν, ζα 

πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ (φδεπζε, ηζρχο, 

κήθνο θ.ιπ.) θαη ε λέα δηαζχλδεζε ζα κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηα ζρέδηα αλάπηπμεο 

δηθηχσλ κεηαθνξάο πνπ θαηαξηίδνπλ νη Γηαρεηξηζηέο. 

Οη δχν Γηαρεηξηζηέο έρνπλ ζπκθσλήζεη επίζεο λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα 

επξσπατθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην έξγν, ελψ ν ΑΓΜΖΔ εμεηάδεη ζνβαξά ην 

ελδερφκελν λα ζπκκεηάζρεη θαη κεηνρηθά ζε απηφ. 
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Ο Γηαρεηξηζηήο αλέθεξε φηη ε δηαζχλδεζε Διιάδαο-Αηγχπηνπ αλακέλεηαη λα 

αλαβαζκίζεη ζεκαληηθά ηε ζέζε ησλ δχν ρσξψλ ζηνπο δηεζλείο ελεξγεηαθνχο ράξηεο 

θαη λα εληζρχζεη ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ ηφζν ζε δηαθξαηηθφ φζν θαη ζε 

δηεπεηξσηηθφ επίπεδν, ζε κία πεξίνδν απμεκέλσλ γεσπνιηηηθψλ πξνθιήζεσλ. 

Δπηπιένλ, ην λέν έξγν αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ θφζηνπο, ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο, ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ «Fit for 55» θαη ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ησλ δχν ρσξψλ απφ 

εηζαγφκελα νξπθηά θαχζηκα.  

Από ηα άκεζα έξγα είλαη ε άκεζε θαηαζθεπή ζηαζκώλ ΑΠΔ 9,5 GW από ηνλ 

Όκηιν Κνπεινύδνπ ζηελ Αίγππην, έηζη ώζηε λα παξαρζεί ε πξάζηλε ελέξγεηα ησλ 

3 GW πνπ ζα κεηαθέξεηαη κε ην θαιώδην ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξώπε. 

Απφ ηα 9,5 GW, ην 60% ζα είλαη αηνιηθά θαη ην 40% θσηνβνιηατθά. Ζ θζελή 

«πξάζηλε» ελέξγεηα ηζρχνο 3 GW απφ ηνπο ζηαζκνχο ΑΠΔ ζα έξρεηαη ζηελ Διιάδα 

θαη ζα παξέρεηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά (κεηαμχ άιισλ θαη γηα ηελ εγρψξηα 

βηνκεραλία) θαηά ην 1/3, ελψ ηα ππφινηπα 2/3 ζα εμάγνληαη ζηελ Δ.Δ. είηε απφ ηα 

δίθηπα ηεο Διιάδαο – Ηηαιίαο θαη Διιάδαο – Βνπιγαξίαο, είηε σο «πξάζηλν» 

πδξνγφλν πνπ ζα παξάγεηαη ζηε ρψξα καο κε ηε ρξήζε ηνπ εηζαγφκελνπ «πξάζηλνπ» 

ξεχκαηνο. 

εκεηψλεηαη φηη κλεκφλην θαηαλφεζεο έρεη ππνγξαθεί θαη κεηαμχ ηεο ζπγαηξηθήο 

εηαηξείαο ηνπ ΑΓΜΖΔ GridTelecom θαη ηεο Telecom Egypt, κε αληηθείκελν ηελ 

εμέηαζε ιχζεσλ γηα ηελ ηειεπηθνηλσληαθή δηαζχλδεζε Διιάδαο-Αηγχπηνπ. 

 

Πεξαηηέξσ δπλακηθή αλάπηπμεο ηεο ειιελναηγππηηαθήο 

επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο 

 

Ζ ζπκκεηνρή ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε θιαδηθέο εθζέζεηο δεκηνπξγεί πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Δηδηθφηεξα, 

ζηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο, κε ηδηαίηεξε επηηπρία νινθιεξψζεθε ε 5ε δηεζλήο έθζεζε 

EGYPS 2022 (Κάηξν, 14-16/2/2022), ζηελ νπνία ε Διιάδα ζπκκεηείρε κε εζληθφ 

πεξίπηεξν, κε ηελ νξγαλσηηθή θαζνδήγεζε ηεο Enterprise Greece, θαη ηελ πνιχηηκε 

ζπλδξνκή ηεο εηαηξείαο DMG Events. ε ελ ιφγσ έθζεζε ζπκκεηείραλ δχν 

θνξπθαίεο ειιεληθέο εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. πγθεθξηκέλα νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ είλαη:  

• ASPROFOS Engineering S.A θαη  

• ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΔΔΓΤ).  

ην πιαίζην ελ ιφγσ έθζεζεο, ε νπνία νινθιεξψζεθε ζηηο 16/2/2022, ην Γξαθείν καο 

είρε ζπλερή παξνπζία, ηφζν θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εζληθνχ πεξηπηέξνπ, φζν θαη 

ζηε δηάξθεηα ηεο, κε έκςπρε παξνπζία θαη ζηήξημε ησλ πξσηνβνπιηψλ ησλ δχν 

ειιεληθψλ εηαηξεηψλ γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ θαη 

ηελ δεκηνπξγία ζπκπξάμεσλ κε ακνηβαίν φθεινο. 


