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Εκκίνηση των ερευνών υδρογονανθράκων στο τεμάχιο 9 τον Ιανουάριο 2023 

Ο γαλλικός όμιλος TotalEnergies και ο ιταλικός εταίρος του ENI ανακοίνωσαν την υπογραφή 

συμφωνίας-πλαισίου με το Ισραήλ για την εφαρμογή της συμφωνίας οριοθέτησης των 

θαλάσσιων συνόρων, που επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις 27 Οκτωβρίου 2022. 

Στον Λίβανο, η TotalEnergies είναι ο διαχειριστής του οικοπέδου 9 και κατέχει σήμερα το 60% 

του μεριδίου μαζί με τον εταίρο της ENI (40%). 

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο τύπου της Total, "οι εταίροι του Οικοπέδου 9 θα ξεκινήσουν 

ερευνητικές εργασίες σε ήδη εντοπισμένη προοπτική, που θα μπορούσε ταυτόχρονα να 

επεκταθεί στο Οικόπεδο 9 και στα ισραηλινά ύδατα, νότια των πρόσφατα καθορισμένων 

θαλάσσιων συνόρων". Επιπλέον, η TotalEnergies επιβεβαίωσε ότι έχουν αρχίσει οι 

προετοιμασίες για τις ερευνητικές εργασίες. Οι ομάδες είναι έτοιμες και έχει αποκτηθεί ο 

απαραίτητος εξοπλισμός για την έναρξη των εργασιών, καθώς και το γεωτρύπανο. 

Υπενθυμίζεται ότι το μερίδιο της TotalEnergies, στην κοινοπραξία, είναι 60%, ενώ ήταν 40% 

για τον εταίρο της ENI. Ο Λίβανος είχε αποκτήσει το υπόλοιπο 20%, το μερίδιο της ρωσικής 

Novatek, η οποία αποχώρησε από την κοινοπραξία, το οποίο, φαίνεται, σύμφωνα με εδώ 

δημοσιογραφικές πηγές, να έχει παραχωρήσει σε μια άλλη θυγατρική της Total, την Daja 216, 

ανεβάζοντας το μερίδιο της Total στο 60%. Οι πηγές τονίζουν ότι τα μερίδια αυτά 

παραχωρήθηκαν, προκειμένου το λιβανέζικο κράτος να μην συμμετάσχει στις 

διαπραγματεύσεις της κοινοπραξίας με το Ισραήλ για τον καθορισμό της πορείας των ερευνών 

στο τεμάχιο 9 και στο κοίτασμα Qana, το οποίο εκτείνεται στην περιοχή ισραηλινής κυριαρχίας, 

νότια της γραμμής 23. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του κλαδικού τύπου, η παραίτηση από το λιβανέζικο κράτος υπέρ 

του Daja 216 ισχύει μόνο για περίοδο τριών μηνών. Στη συνέχεια, το μερίδιο αυτό θα πρέπει 

να μεταβιβαστεί στην Qatar Energy, η οποία είχε λάβει προηγούμενη έγκριση από την 

κυβέρνηση του Λιβάνου για την ανάκτηση του 20%. Επιπλέον, η εταιρία του Κατάρ είχε ήδη 

συμφωνήσει με την TotalEnergies και την ENI ότι κάθε εταιρία θα παραχωρήσει το 5% των 

μετοχών της στην Qatar Energy. Κατά συνέπεια, οι μετοχές της κοινοπραξίας θα κατανεμηθούν 

ως εξής: 35% για την TotalEnergies, 35% για την Eni και 30% για την Qatar Energy. 

Παράλληλα, η TotalEnergies έχει ξεκινήσει προκαταρκτικές συζητήσεις με διάφορες εταιρίες, 

προκειμένου να εξασφαλίσει την υλικοτεχνική υποδομή, που απαιτείται για να εκκινήσουν 

πρώτα οι ερευνητικές εργασίες και στη συνέχεια οι γεωτρήσεις. Η TotalEnergies αναμένει να 

λάβει προσφορές από τις εν λόγω επιχειρήσεις, προκειμένου να προχωρήσει στην επιλογή 

αυτής,  με την οποία θα συνάψει συμφωνία. Επιπλέον, μία ομάδα της Total αναμένεται να 

φτάσει σύντομα στο Λίβανο για να επιθεωρήσει τους λιμένες της Βηρυτού και της Σάιντα, για 

να διαπιστώσει αν μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση εφοδιασμού για μελλοντικές εργασίες 

έρευνας και γεώτρησης στο τεμάχιο 9. Η ομάδα θα επιθεωρήσει επίσης το Διεθνές Αεροδρόμιο 

Ραφίκ Χαρίρι για τη χρήση του στη μεταφορά των εργαζομένων, που θα εργάζονται στις 

γεωτρήσεις. 

Σύμφωνα με τις εδώ πηγές, η ερευνητική διαδικασία θα ξεκινήσει στις αρχές του 2023 και θα 

διαρκέσει το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. 
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