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Ωςμια πολύ σημαντική εξέλιξη για το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
χαρακτήρισε ο Υπουργός Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Λακκοτρύπης, την
υπογραφή σήμερα στη Λευκωσία των Συμβολαίων Έρευνας και Αναλογικού Καταμερισμού
Παραγωγής που αφορούν σε αδειοδότηση του τεμαχίου 7 της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην κοινοπραξία των εταιρειών Total και Eni και σε εκχώρηση στην Total μέρους των
δικαιωμάτων που κατέχει η Eni στα τεμάχια 2,3,8 και 9.
Ηπρόθεση, όπως είπε ο κ. Λακκοτρύπης, είναι όπως στα τεμάχια για τα οποία έχουν αδειοδότηση
η ΕΝΙ και η TOTAL, γίνουν έως και έξι γεωτρήσεις, ενώ αναμένεται ότι θα γίνουν συνολικά μέχρι
εννέα γεωτρήσεις μέσα στα επόμενα δυο χρόνια. Ερωτηθείς πότε θα γίνει η έναρξη του νέου
γύρου ερευνητικών γεωτρήσεων, ο Υπουργός Ενέργειας ανέφερε πως αυτό είναι κάτι που
συζητείται με τις εταιρείες αυτή τη στιγμή. Επεσήμανε περαιτέρω πως η σημερινή εξέλιξη
ενδυναμώνει τις κοινοπραξίες στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, τεχνικά, οικονομικά αλλά και
γεωπολιτικά.
Εκμέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα συμβόλαια υπέγραψε ο κ. Λακκοτρύπης κατά τη
διάρκεια τελετής στο Υπουργείο Ενέργειας με εκπροσώπους των αδειούχων κοινοπραξιών,
παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, και των Πρέσβεων της Γαλλίας και της
Ιταλίας στην Κύπρο.
Τασυμβόλαια που υπογράφηκαν είναι:
- Συμβόλαιο Έρευνας και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής και Άδεια Έρευνας
Υδρογονανθράκων για το Τεμάχιο 7 της κυπριακής ΑΟΖ, με την κοινοπραξία των Total
(διαχειριστής, 50%) και Eni (50%).
- Τροποποιημένα Συμβόλαια Έρευνας και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής για τα Τεμάχια
2, 3 και 9 της κυπριακής ΑΟΖ, με την κοινοπραξία των Eni, Total και KOGAS Cyprus Limited
(KOGAS), βάσει των οποίων εκχωρείται στην Total μέρος των δικαιωμάτων που κατέχει η Eni. Με
τα νέα Συμβόλαια η Eni παραμένει διαχειριστής σε όλα τα Τεμάχια, με ποσοστό 60% στο Τεμάχιο
2, 50% στο Τεμάχιο 3 και 60% στο Τεμάχιο 9. Αντίστοιχα, η Total κατέχει πλέον δικαιώματα που
ανέρχονται σε 20%, 30% και 20%, ενώ η KOGAS συνεχίζει να κατέχει το 20% σε έκαστο Τεμάχιο.

- Τροποποιημένο Συμβόλαιο Έρευνας και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής για το Τεμάχιο 8
της κυπριακής ΑΟΖ, με την κοινοπραξία των Eni (διαχειριστής) και Total, βάσει του οποίου η Eni
εκχωρεί το 40% των δικαιωμάτων της στην Total.
Στιςδηλώσεις του ο κ. Λακκοτρύπης ανέφερε πως τα συμβόλαια που υπογράφηκαν έρχονται να
συμπληρώσουν ουσιαστικά το πλαίσιο συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις εταιρείες
κάτι που ήταν και πρωτοβουλία του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας σε συνεργασία με τους
Εκτελεστικούς Διευθυντές της Total και της Eni.
ΟΥπουργός Ενέργειας είπε πως η υπογραφή τους "αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη στο
ενεργειακό μας πρόγραμμα, γιατί διευρύνεται η παρουσία των εταιρειών στην κυπριακή ΑΟΖ με
την αδειοδότηση πλέον και του τεμαχίου 7 και εμβαθύνεται και ενδυναμώνεται περαιτέρω η
στρατηγική συνεργασία των δυο εταιρειών μέσα στην ΑΟΖ μας".
Σημείωσεακόμη πως τις σημερινές υπογραφές ολοκληρώνεται μια πολύμηνη διαδικασία
διαπραγματεύσεων για την επιτυχή έκβαση της οποίας ευχαρίστησε θερμά τα μέλη της
διαπραγματευτικής ομάδας, του συνεργάτες του στο Υπουργείο και τους εκπροσώπους των
εταιρειών Total, Εni και KOGAS. Ευχαρίστησε επίσης για την παρουσία και τη στήριξή του τους
Πρέσβεις της Γαλλίας και της Ιταλίας.
Απαντώνταςσε ερώτηση, ο κ. Λακκοτρύπης είπε πως υπάρχει ένδειξη πως το κοίτασμα Καλυψώ
εκτείνεται εντός του τεμαχίου 7.
Ερωτηθείςπότε θα υπάρξει έναρξη του νέου γύρου ερευνητικών γεωτρήσεων, ο Υπουργός
Ενέργειας είπε πως αυτό "είναι κάτι που συζητάμε με τις εταιρείες αυτή τη στιγμή. Είμαστε μέσα
στα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε θέσει. Μπορεί συν-πλην μερικές εβδομάδες λόγω κυρίως
άλλων εξελίξεων που αφορούν τις γεωφυσικές μελέτες, τις κακοκαιρίες που είχαμε και μας
προκάλεσαν κάποιες μικρο-καθυστερήσεις. Είμαστε στα χρονοδιαγράμματα, μόλις είμαστε έτοιμοι
θα τα ανακοινώσουμε", σημείωσε.
Απαντώνταςσε άλλη ερώτηση, ο κ. Λακκοτρύπης είπε πως η σημερινή εξέλιξη ενδυναμώνει τις
κοινοπραξίες στην κυπριακή ΑΟΖ, τεχνικά, οικονομικά και γεωπολιτικά και πως αυτός ήταν ένας
από τους παράγοντες που ώθησαν και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει αυτή την
πρωτοβουλία με τους Εκτελεστικούς Διευθυντές των δυο εταιρειών.
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