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 Ανακάλυψη σημαντικού κοιτάσματος φυσικού αερίου από την ιταλική ΕΝΙ 
 
 
 
Ο ιταλικός ενεργειακός κολοσσός Eni ανακοίνωσε στις 30 τ.μ. την ανακάλυψη σημαντικού 
κοιτάσματος φυσικού αερίου σε υπεράκτια περιοχή της Μεσογείου, βορείως της Δαμιέττης  
(λιμνοθάλασσα Μανζάλα).  
 
Το κοίτασμα υπολογίζεται ότι περιέχει 30 τρις κ.π. φυσικού αερίου, ανακαλύφθηκε στο «πηγάδι 
Zohr 1X NFW» στο οικόπεδο 9 (Shorouk) το οποίο εφάπτεται της κυπριακής ΑΟΖ (το παράπλευρο 
οικόπεδο 8 είναι στην τομή των ΑΟΖ Κύπρου και Ισραήλ), καλύπτει έκταση περίπου 100 
τετραγωνικών χιλιομέτρων και βρίσκεται σε βάθος 4.757 ποδιών (1.450 μ.).Τα δικαιώματα για 
έρευνα και εκμετάλλευση παραχωρήθηκαν στην ΕΝΙ τον Ιανουάριο 2014 μετά από διεθνή 
διαγωνισμό. 
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΝΙ,  πρόκειται για την μεγαλύτερη ανακάλυψη φυσικού αερίου 
που έγινε ποτέ στην Αίγυπτο και στην Μεσόγειο Θάλασσα, ενδεχομένως και παγκοσμίως.  
 
Εκπρόσωπος του αιγυπτιακού Υπουργείου Πετρελαίου δήλωσε, ότι η  παραγωγή στο νέο κοίτασμα 
πρόκειται να αρχίσει εντός 30-36 μηνών και πρόσθεσε ότι μετά την νέα μεγάλη ανακάλυψη, η 
Κυβέρνηση αναμένει να καταλήξει σε «ενεργειακή αυτάρκεια» μετά την παρέλευση πενταετίας.  
 
Ο Caudio Descalzi, διευθύνων Σύμβουλος της ENI, δήλωσε με την εν λόγω ανακάλυψη η Αίγυπτος 
με αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο επί του παρόντος, δεν θα χρειαστεί να εισάγει φυσικό αέριο για 
τουλάχιστον 10 χρόνια.  
 
Τον Μάιο τ.ε., η αιγυπτιακή Κυβέρνηση και η Eni, υπέγραψαν συμφωνία για έρευνα και 
εκμετάλλευση  υδρογονανθράκων αξίας περίπου $ 2 δις για περίοδο 4 ετών. Η εταιρεία κατέχει ήδη 
το σύνολο του υπεράκτιου οικόπεδου  Νorth Leil (οικόπεδο 11) και 50% του «block» Karawan, 
όπου συνεργάζεται με την BP. 
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

Η Eni, δραστηριοποιείται στην Αίγυπτο, μέσω της θυγατρικής της IEOC από το 1954, με τρέχουσα 
ημερήσια παραγωγή 200.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου. 
 
Τέλος, επισημαίνεται ότι η Ιταλία ήταν ο σημαντικότερος προορισμός των αιγυπτιακών εξαγωγών 
το 2014 ($2,4 δις), ο 5ος μεγαλύτερος προμηθευτής, η δε αξία του διμερούς εμπορίου 
διαμορφώθηκε σε $5,7 δις  (στοιχεία Κεντρικής Τράπεζας). 
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