
 

 

 

 
 
 
Η Energean ανακοίνωςε ανακάλυψθ φυςικοφ αερίου ςε εμπορικζσ ποςότθτεσ ςτθ γεϊτρθςθ που πραγματοποίθςε 
ςτο τμιμα Athena του τεμαχίου 12 του κοιτάςματοσ Λεβιάκαν. Η προκαταρκτικι ανάλυςθ δείχνει ότι θ ανακάλυψθ 
τθσ Athena περιζχει ανακτιςιμουσ όγκουσ αερίου φψουσ 8 BCM και, ςφμφωνα με τθν εταιρεία, είναι ιδιαίτερα 
ςθμαντικι, κακϊσ ουςιαςτικά αναβακμίηει, μειϊνοντασ τον κίνδυνο (de-risks) επιπλζον 50 BCM μελλοντικϊν πόρων 
ςτθν περιοχι Olympus, δίνοντασ ςυνολικά 58 BCM, ςυμπεριλαμβανομζνου του Athena.  
 
Η περιοχι Olympus είναι θ πρόςφατα κακοριςμζνθ περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ Energean, θ οποία περιλαμβάνει το 
Athena , ςυν τα αδιάτρθτα τεμάχια Hera, Zeus, Apollo, Hestia ςτο τεμάχιο 12 και το παρακείμενο κοίταςμα Tanin. Η 
ανακάλυψθ αντιπροςωπεφει μια ςθμαντικι προςκικθ ςτθν επιβεβαιωμζνθ ποςότθτα φυςικοφ αερίου που 
ανακαλφφκθκε ςτθν Αποκλειςτικι Οικονομικι Ζϊνθ του Ιςραιλ, ανεβάηοντασ το ςφνολο ςε περίπου 800 BCM. 
 
Η Energean εξετάηει διάφορεσ δυνατότθτεσ για τθν εμπορευματοποίθςθ του φυςικοφ αερίου ςτθν περιοχι Olympus , 
μεταξφ των οποίων και περαιτζρω εγχϊριεσ πωλιςεισ φυςικοφ αερίου από το Ιςραιλ, με τθ μορφι νζων υμφωνιϊν 
Πϊλθςθσ και Αγοράσ Φυςικοφ Αερίου (Gas Sales and Purchase Agreements - GSPA) που υποςτθρίηονται από τθ 
ςυνεχι ανάπτυξθ τθσ ιςραθλινισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ και πωλιςεισ spot. χετικά αναφζρουμε ότι 
τθν περαςμζνθ εβδομάδα ανακοίνωςε τθν υπογραφι ςυμφωνίασ $2 δις. ςε βάκοσ δεκαπενταετίασ, με το ςτακμό 
παραγωγισ ενζργειασ East Hagit, ο οποίοσ κα αγοράηει 0.8 BCM ετθςίωσ για τθ διάρκεια του ςυμβολαίου ζωσ 12 
BCM. Εξετάηει, επίςθσ, εξαγωγικζσ επιλογζσ, όπωσ θ ανάπτυξθ του Μνθμονίου υνεργαςίασ που υπογράφθκε με τθν  
Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) για τθν προμικεια ζωσ και 3 BCM ετθςίωσ ςε δεςμευτικι ςυμφωνία 
και εξαγωγζσ ςε άλλεσ περιφερειακζσ και ευρωπαϊκζσ αγορζσ μζςω αγωγϊν και LNG μζςω Κφπρου και/ι  Αίγυπτου. 
 
Ο Διευκφνων φμβουλοσ τθσ Energean  κ. Ριγασ ςτισ δθλϊςεισ του υπογράμμιςε τισ δυνατότθτεσ τθσ ευρφτερθσ 
περιοχισ Olympus και επιβεβαίωςε τον ρόλο τθσ Ανατολικισ Μεςογείου ωσ ςθμαντικισ πθγισ φ.α. Προζβαλε, 
επίςθσ, τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ ςτοχοκεςίασ τθσ εταιρείασ του ςτο Ιςραιλ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ μετοχι τθσ 
Energean ςτο χρθματιςτιριο του Σελ Αβίβ αυξικθκε κατά 2,12% τθν επομζνθ τθσ ανακοίνωςθσ. 
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Ανακάλυψη κοιτάςματοσ φ.α. από την Energean ςτο τεμάχιο Athena 


