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Προχωρεί για τους έξυπνους μετρητές παρά τις επισημάνσεις των υπηρεσιών ελέγχου

Δεν ακούει κανέναν το δ σ της ΑΗΚ
►

Τόσο η διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου όσο και η Ελεγκτική υπηρεσία έχουν διατυπώσει σοβαρότατες επιφυλάξεις για την
προωθούμενη απόφαση κατακύρωσης για τους έξυπνους μετρητές Και νέες καταγγελίες για παράβαση των όρων του διαγωνισμού
προβλέπεται οποιαδήποτε ρήτρα ή και καταβολή
αποζημίωσης προς την Αρχή

ΓΡΑΦΕΙ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΡΟΥΤΗΣ
τις σοβαρότατες υποδείξεις της διεύθυνσης
εσωτερικού ελέγχου της Αρχής
Ηλεκτρισμού αλλά και τις εΕίσου σοβαρές
επισημάνσεις της γενικής ελέγκτριας της
Δημοκρατίας το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής
φέρεται αποφασισμένο να προχωρήσει ενδεχομένως
και σήμερα σε προγραμματισμένη συνεδρίασή
του στην κατακύρωση του διαγωνισμού για την
εφαρμογή του προγράμματος εγκατάστασης
3.000 έΕυπνων μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος
Πιο συγκεκριμένα η διοίκηση της ΑΗΚ δείχνει να βιάζεται
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Παρά

και εφόσον
επιλεγούν με
τις σωστές
διαδικασίες και

πιλοτική

κατά τρόπο ανεξήγητο οτο να προχωρήσει το όλο
θέμα προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι θα αποκτηθεί η
απαραίτητη τεχνογνωσία και θα δοκιμασθούν οι διαθέσιμες
τεχνολογίες για τη διαμόρφωση των τελικών
προδιαγραφών βάσει των οποίων στο μέλλον θα
προχωρήσει σε καθολική εγκατάσταση τέτοιων μετρητών
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ΥποδείΣεις γενική ελέγκτριας
Πάντως από την πλευρά της η Ελεγκτική υπηρεσία
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εμμένει στις θέσεις που διατύπωσε και με πρόσφατη
επιστολή της προς την ΑΗΚ υποδεικνύει ότι
Δεν διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του
και των υποσυστημάτων που θα εγκατασταθούν
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Και νέες καταγγελίες
Πέρα από τις επισημάνσεις των υπηρεσιών ελέγχου
υπήρξαν όπως πληροφορούμαστε και καταγγελίες ότι
η επιλεγείσα από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορά
διαφοροποιεί συν τοις άλλοις και ουσιώδη όρο του
διαγωνισμού που αφορά τον τρόπο πληρωμής και συνάμα
η Αρχή Ηλεκτρισμού αναλαμβάνει σοβαρό ρίσκο
Επίσης η ίδια εταιρεία η προσφορά της οποίας κρίθηκε
ως συμφερότερη θέτει προϋποθέσεις μέσα στην
της πρόταση για την υλοποίηση του έργου με
τρόπο τέτοιο που μετακυλίει ευθύνες και πάλι στον ημι
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εξοπλισμού

στον παρόντα διαγωνισμό με τον εξοπλισμό άλλων
κατασκευαστών κάτι το οποίο τίθεται ως προϋπόθεση
σε ευρωπαϊκή οδηγία
Δεν έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία της οικονομικής
αξιολόγησης των ευφυών συστημάτων μέτρησης
η οποία θα έπρεπε να είχε προηγηθεί του

•

διαγωνισμού

Σημειώνει μάλιστα ότι η διενέργεια αυ¬

Και εκ των έσω

έΕυπνοι

μετρητές
ηλεκτρικού
ρεύματος εάν

m

χωρίς σκιές θα
προσφέρουν
αρκετά
πλεονεκτήματα
Το Ζητούμενο
είναι να μην
μετακυλισθεί το
κόστος
λανθασμένων
αποφάσεων
στους ώμους
των
καταναλωτών

τής της μελέτης ήταν ευθύνη και υποχρέωση της ΡΑΕΚ
και όχι της ΑΗΚ
Προστίθεται επίσης από την Ελεγκτική υπηρεσία
ότι στην περίπτωση που διαπιστωθεί στην πορεία
υλοποίησης του ολοκληρωμένου συστήματος ότι δεν
είναι δυνατή ή και απαιτείται επιπλέον κόστος για
την εγκατάσταση εξοπλισμού άλλων φθηνότερων
κατασκευαστών σ.σ έξυπνων μετρητών τότε τα
της ΑΗΚ δεν είναι διασφαλισμένα αφού
πέραν της δήλωσης του προσφοροδότη ότι συνάδει
με τις πρόνοιες των εγγράφων του διαγωνισμού δεν
συμφέροντα

Όπως έγραψε εδώ και μέρες ο Π για την όλη
που ακολουθήθηκε και ιδιαίτερα για τον τρόπο
με τον οποίο έχει επιλεγεί η συμφερότερη προσφορά
πρώτη και καλύτερη διατύπωσε ενστάσεις η διεύθυνση
διαδικασία

εσωτερικού ελέγχου της Αρχής Συγκεκριμένα υπέδειξε
σε σημείωμα που ετοίμασε ότι με απόφαση του το
δ.σ της ΑΗΚ στις 16 Απριλίου διασφάλιζε ότι θα μπορούσε
στη συνέχεια να προχωρήσει και με άλλους
μετρητών εκτός από τον αρχικό που θα
επέλεγε στο πιλοτικό πρόγραμμα λίγες μόνο μέρες
24/4/2013 με νέα απόφαση του το δ.σ τροποποίησε
τους όρους του διαγωνισμού ζητώντας την προμήθεια
ενός μόνο κατασκευαστή μετρητών και όχι τριών
Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η εταιρεία που θα επιλεγεί
επί τη βάσει μίας συνολικής τιμής μετρητές και
στη συνέχεια θα προμηθεύσει και τους
πολλαπλάσιους μετρητές 0 μονοφασικός
του προσφοροδότη που είναι ο φθηνότερος σε
όλο το πιλοτικό έργο είναι 97 ευρώ και ο τριφασικός
μετρητής 135 ευρώ ενώ ενός άλλου προσφοροδότη σ.σ
ο οποίος είναι στην παρούσα φάση κατά 440 χιλιάδες
ακριβότερος ο μονοφασικός μετρητής προσφέρεται με
72 ευρώ και ο τριφασικός με 110 ευρώ προσθέτει Υπάρχει
δηλαδή μια διαφορά 25 ευρώ η οποία σε μια δική μας
απλουστευμένη πράξη εάν πολλαπλασιαστεί με το 500
χιλιάδες που είναι τώρα οι καταναλωτές της ΑΗΚ μας δίνει
μια διαφορά 12,5 εκατ ευρώ Λαμβάνοντας υπόψη
ότι το λογισμικό θα είναι το ίδιο χωρίς επιπρόσθετα
έξοδα για ολόκληρο το έργο μέχρι 800.000 μετρητές
η εν λόγω διαφορά είναι σημαντική και θα έπρεπε να ληφθεί
υπόψη από την επιτροπή αξιολόγησης σημειώνει
η διεύθυνση ελέγχου της ΑΗΚ
κατασκευαστές

αργότερα

λογισμικό

υπόλοιπους

μετρητής
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ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
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Για τους υδρογονάνθρακες στη βελγική πρωτεύουσα ο Υπουργός Ενέργειας

Ενημερώνει τις Βρυξέλλες ο Λακκοτρύπης

τις άδειες έρευνας και εκμετάλλευσης ΦΑ στην κυπριακή ΑΟΖ μπορεί να αποτελέσουν μεσοπρόθεσμα τονωτικές
ενέσεις για την οικονομία όμως τα πραγματικά οφέλη θα προέλθουν στη συνέχεια δηλώνει ειδικός για την ενέργεια

Τα έσοδα από

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

εξελίξεις και τους σχεδιασμούς
της Κύπρου σε σχέση με την

Τις

εκμετάλλευση

των γηγενών κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων θα παρουσιάσει
σήμερα στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Ενέργειας
Γιώργος Λακκοτρύπης Σύμφωνα με επίσημη
ανακοίνωση ο κ Λακκοτρύπης θα έχει σήμερα
συνάντηση με εκπροσώπους σημαντικών
δεξαμενών σκέψης εταιρειών που
στη βιομηχανία ενέργειας
καθώς Kol των οργάνων της EE Επίσης ο
θα
Υπουργός
συναντηθεί σήμερα με
από κοινοτικά έντυπα διεθνή
και
πρακτορεία
ευρωπαϊκές εφημερίδες
τους οποίους θα ενημερώσει για τα ζητήματα
υδρογονανθράκων Ο Γιώργος Λακκοτρύπης
επιστρέφει στην Κύπρο αύριο Τετάρτη
δραστηριοποιούνται

δημοσιογράφους

ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

θα ήταν βιώσιμο αν η Κύπρος
προχωρούσε σε συμφωνία με
το Ισραήλ για υγροποίηση των
επιπλέον αποθεμάτων από το
τεμάχιο Ταμάρ και Λεβιάθαν
υποστηρίζει ο Α Mop

τήσεις στα ερωτήματα που εγείρονται
Η παρουσίαση θα γίνει από τον Σόλωνα
Κασίνη Πρόεδρο του Solon Kassinis Energy
Training School Research Centre
του πανεπιστημίου UCLan Κύπρου

Χρειάζεται υπομονή
Ο

κ MOP σημειώνει επίσης ότι οι
πρέπει να επιδείξουν υπομονή

Ρεπορτάζ του CNN
για το ΦΑ της Κύπρου

Τα έσοδα από τις άδειες έρευνας και
φυσικού αερίου στην κυπριακή
ΑΟΖ μπορεί να αποτελέσουν μεσοπρόθεσμα
τονωτικές ενέσεις για την οικονομία όμως
τα πραγματικά οφέλη από τη δημιουργία
Kol ανάπτυξη και θέσεων εργασίας θα
στη συνέχεια δηλώνει ο Αμίτ Mop
Εκτελεστικός Διευθυντής της Eco Energy
Ltd μιας συμβουλευτικής εταιρείας
στους τομείς της ενέργειας του
περιβάλλοντος και των υποδομών
Ol δηλώσεις του Α Mop φιλοξενούνται
σε ρεπορτάζ της ιστοσελίδας του CNN για
τις προοπτικές που δίνει η ανακάλυψη φυσικού
αερίου στην Κύπρο εν μέσω οικονομικής
κρίσης
Μεταξύ άλλων ο κ Mop δηλώνει ότι
βασιζόμενη στα μέχρι στιγμής αποθέματα
φυσικού αερίου όπως έχουν εκτιμηθεί
η Κύπρος δεν μπορεί να στηρίξει τη
ενός τερματικού υγροποίησης
φυσικού αερίου προσθέτοντας πως το
τερματικό θα ήταν βιώσιμο αν η Κύπρος
εκμετάλλευσης

προέλθουν

Κύπριοι

καθώς

χρειάζεται ένα σημαντικό χρονικό
διάστημα για να φανούν τα οικονομικά
οφέλη από την εκμετάλλευση φυσικού
αερίου στη χώρα Όπως σημείωσε στον
κόλπο του Μεξικού και στη Βόρεια
χρειάστηκαν από 10 μέχρι 20
χρόνια νια να φανούν τα οφέλη των
των φυσικών πόρων
Στο ρεπορτάζ του CNN το οποίο ξεκινάει
με την πρόταση βαθιά κλεισμένος κάτω
από τη θάλασσα νοτίως της Κύπρου β pi
θάλασσα

ανακαλύψεων

σκεται ένας πνεύμονας θησαυρού φυσικού
αερίου που θα μπορούσε να απαλύνει
την κακή κατάσταση της οικονομίας της
χώρας φιλοξενούνται δηλώσεις του
Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύ
πη ότι η Κύπρος δεν εναποθέτει τις ελπίδες
της για έξοδο από την κρίση στο φυσικό
αέριο αλλά βραχυπρόθεσμα και
αναζητούμενα παράπλευρα οφέλη
Μεταξύ άλλων ο κ Λακκοτρύπης
την εκτίμηση ότι θα χρειαστεί
μέχρι το 2020 ώστε η Κύπρος
να δει άμεσα οφέλη από το φυσικό αέριο

Δωρεάν συμμετοχή

Πα εγγραφή ol ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ίστοσελίδα PRMIA Cyprus

Invitation http://www.prmia.org/ci

μεσοπρόθεσμα

αποστέλλουν

εκφράζει

τουλάχιστον

παρουσίαση

ειδικευμένης

δημιουργία

προχωρούσε σε συμφωνία με το Ισραήλ
για υγροποίηση των επιπλέον αποθεμάτων
από το τεμάχιο Ταμάρ και Λεβιάθαν τα
οποία είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά
της Αφροδίτης

Παρουσίαση θέματος
για το Φυσικό Αέριο
Εν τω μεταξύ

το

και η Διαχείριση των Κινδύνων που
από τον κύριο Σόλωνα Κασίνη
η οποία θα γίνει στις ι8 Δεκεμβρίου 2013
στις 18:30 στον χώρο του English School
Συνεπάγονται

Οΐά Boys anà Girls Association Clubhouse
Οα μπορέσει το Φυσικό Αέριο να σώσει
την οικονομία της Κύπρου Οα γίνει η Κύπρος
περιφερειακό κέντρο ενέργειας
öl ενεργειακοί πόροι που εντοπίστηκαν
δεν έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν
Ταυτόχρονα υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι
που περιπλέκουν την κατάσταση Η
αυτή επιδιώκει να δώσει απαν¬
Σίγουρα

Professional Risk

Managers International Association
PRMIA Κύπρου ανακοίνωσε χθες ότι
εκδήλωση με τίτλο Φυσικό Αέριο
Αντίκτυπος στην Κυπριακή Οικονομία
διοργανώνει

vicrm/event/info?reset=i&ià=62i7 ή να
ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση
cyprus(S)prmia.org Η συμμετοχή στην
καθώς επίσης και η εγγραφή μέλους
με απλή ιδιότητα είναι δωρεάν
To PRMIA διαθέτει 65 παραρτήματα σε
όλο τον κόσμο με περισσότερα από 90.000
μέλη Τα μέλη της είναι υψηλού επιπέδου
επαγγελματίες διαχείρισης κινδύνων Το
PRMIA είναι ένας μη κερδοσκοπικός
αφιερωμένος στον καθορισμό και
την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών
διαχείρισης κινδύνων μέσω εκπαίδευσης
εκδηλώσεων δικτύωσης και προσφοράς
απευθείας πόρων στην ίστοσελίδα της Παρέχει
επίσης πιστοποίηση του επαγγελματικού
τίτλου PRM σε επαγγελματίες
κινδύνων Περισσότερες πληροφορίες
μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει

παρουσίαση

σύνδεσμος

διαχείρισης

στο

http://www.prmia.org
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ΑΛΗΘΕΙΑ
ημερομηνία: 17/12/2013, από σελίδα 3

CNN Κάτω οπο

τη θάλασσα της Κύπρου

ένας θησαυρός φυσικού αερίου
Τονωτική ένεση για την κυπριακή οικονομία αποτελεί η εκμετάλλευση του φυσικού αερίου χωρίς ωστόσο
να μπορεί μέχρι στιγμής να στηρίξει τη δημιουργία τερματικού αναφέρει ρεπορτάζ του CNN
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Β
U

αθιά κλεισμένος κάτω από τη
θάλασσα νοτίως της Κύπρου

βρίσκεται ένας πνεύμονας
φυσικού αερίου που θα μπορούσε
να απαλύνει την κακή κατάσταση
θησαυρού

της οικονομίας της χώρας αναφέρει
μεταξύ άλλων ρεπορτάζ του CNN
αναφερόμενο τόσο στην οικονομική
κυπριακή πραγματικότητα αλλά και
στις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το φυσικό
αέριο Τις προοπτικές που δίνει η
φυσικού αερίου στην Κύπρο
εν μέσω οικονομικής κρίσης αναλύει
στην ιστοσελίδα του CNN ο Αμίτ Mop
εκτελεστικός διευθυντής της Eco Energy
Ltd συμβουλευτικής εταιρείας
στους τομείς της ενέργειας
του περιβάλλοντος και των υποδομών
ανακάλυψη

ειδικευμένης

μή αναφέρει πως το τερματικό θα ήταν
βιώσιμο αν η Κύπρος προχωρούσε σε
συμφωνία με το Ισραήλ για υγροποίηση
των επιπλέον αποθεμάτων από τα τεμάχια
Ταμάρ και Λεβιάθαν τα οποία
είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτό της

Αφροδίτης

ΥΠΟΜΟΝΗ Υπομονή οφείλουν να
επιδείξουν οι Κύπριοι σύμφωνα με τον
κ Mop αφού πρόκειται να περάσει
ένα σημαντικό χρονικό διάστημα ούτως
ώστε να διαφανούν τα οικονομικά οφέλη
από την εκμετάλλευση του φυσικού
αερίου Άλλωστε στον κόλπο του Μεξικού
και στη Βόρεια Θάλασσα
χρειάστηκαν

από 10 μέχρι 20 χρόνια για
να φανούν τα οφέλη των ανακαλύψεων

των φυσικών πόρων

ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Σύμφωνα
με τον κ Mop η εκμετάλλευση του
φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ
τα έσοδα από τις άδειες έρευνας και
εκμετάλλευσης φυσικού αερίου αναμφίβολα
μπορούν να αποτελέσουν
τονωτικές ενέσεις για
την οικονομία Ωστόσο κατά την άποψη
του κ Mop τα πραγματικά οφέλη
για την κυπριακή οικονομία από την
ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας θα έρθουν στη συνέχεια
μεσοπρόθεσμα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΙΣΡΑΗΛ Στις δη
λώσεις του ο κ Mop δεν παρέλειψε να
παραθέσει τις απόψεις του σχετικά με
τη δημιουργία ενός τερματικού υγροποίησης
φυσικού αερίου Σύμφωνα με
τα μέχρι στιγμής αποθέματα φυσικού
αερίου τα οποία έχουν εκτιμηθεί η
Κύπρος δεν είναι σε θέση να στηρίξει
τη δημιουργία ενός τερματικού

υγροποίησης

φυσικού αερίου Την ίδια στιγ¬

Την ίδια στιγμή το ρεπορτάζ του CNN
επισημαίνει και δηλώσεις του υπουργού
Ενέργειας κ Γιώργου Λακκοτρύπη
σχετικά με τη σύνδεση του φυσικού
αερίου και τα οφέλη που πρόκειται
να επιφέρει στη χώρα Ωστόσο ο κ

Λακκοτρύπης τονίζει πως η Κύπρος
δεν εναποθέτει αποκλειστικά τις
της στο φυσικό αέριο ούτως
ώστε να εξέλθει της κρίσης ενώ μεταξύ
άλλων εκφράζει την εκτίμηση ότι θα
χρειαστεί τουλάχιστον μέχρι το 2020
ώστε η Κύπρος να δει άμεσα οφέλη
ελπίδες

από το φυσικό αέριο

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Στο μεταξύ το υπουργείο Ενέργειας
έχει πάρει ζεστά το θέμα ενημέρωσης
αλλά και παρουσίασης των ζητημάτων
που αφορούν τους υδρογονάνθρακες
τόσο σε αρμόδιους φορείς του εξωτερικού
όσο και στα ξένα MME Στις

Βρυξέλλες έχει μεταβεί ο υπουργός
Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης ούτως
ώστε να παρουσιάσει τις εξελίξεις
και τους σχεδιασμούς της Κύπρου σε
σχέση με την εκμετάλλευση των

γηγενών

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων
Σήμερα πρόκειται να έχει συ¬

νάντηση με εκπροσώπους σημαντικών
δεξαμενών σκέψης εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία
ενέργειας όπως επίσης και των

οργάνων

της Ε.Ε

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ MME Παράλληλα

ο υπουργός Ενέργειας θα συναντηθεί

σήμερα με δημοσιογράφους από κοινοτικά
έντυπα διεθνή πρακτορεία και
ευρωπαϊκές εφημερίδες Σκοπός της
συνάντησης είναι η πλήρης ενημέρωση
των MME σχετικά με τα ζητήματα
των υδρογονανθράκων
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δισ στο
Οι έρευνες
ΕΧΟΥΜΕ ι,2 έως ι,4 δισ βαρέλια πετρελαίου
στο οικόπεδο ΐ2 σε βάθος 24.600
ποδών και η αξία του μεριδίου της Κύπρου
στο πετρέλαιο υπολογίζεται γύρω στα 6ο
δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία μπορούν
να ξεκινήσουν να εισρέουν γρηγορότερα
χωρίς να ανατρέπονται οι σχεδιασμοί για

τερματικό φυσικού αερίου
Αυτό δείχνουν οι λεπτομερείς
και δισδιάστατες σεισμογρα
φικές έρευνες που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα
στο τεμάχιο που διαχειρίζονται οι
Noble Delek Avner Η πλήρης ανάλυση
των δεδομένων θα ολοκληρωθεί το
τον Απρίλιο ωστόσο η κύρια
έχει διαμορφωθεί και οι αποκλίσεις
δεν αναμένεται να είναι σημαντικές Η
εικόνα της σημαντικής παρουσίας πετρε
τρισδιάστατες

αργότερο

εικόνα

•

Ενημερώθηκε ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης και σήμερα
ενημερώνονται στις ΗΠΑ
κολοσσοί επενδυτών

λαίου πάντα οι ποσότητες αφορούν μόνο
το 12 φέρνουν και ουσιαστική αλλαγή
σκηνικού αφού το πετρέλαιο δεν
απαιτεί ούτε ιδιαίτερα χρονοβόρες
ούτε και μεγάλες επενδύσεις
δισεκατομμυρίων για εκμετάλλευσή του
Πληροφορίες του Φ αναφέρουν
ότι η Noble ενημέρωσε τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίαςγια τα μέχριτώρα στοιχεία
στη συνάντησή τους την περασμένη
εβδομάδα με επιφυλάξεις μέχρι την
ολοκλήρωση των αναλύσεων
Σήμερα η Noble αναμένεται να δώσει
στις ΗΠΑ σημαντικά νέα στοιχεία
για την Κύπρο σε συνάντηση με αναλυτές
των μεγαλύτερων τραπεζικών και
επενδυτικών οίκων του κόσμου για
ευρύτερη ανακοίνωση σε σχέση με τις
προοπτικές της
διαδικασίες
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διάπλατα τεράστιες προοπτικές
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Φλέβα πετρελαίου στο
1,4 δισ

12

βαρέλια €60 δισ αναμένεται το μερίδιο της Κύπρου

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ

ιδιαίτερα αισιόδοξη για
την Κύπρο δίνει η μέχρι τώρα
ανάλυση των λεπτομερών
τρισδιάστατων και δισδιάστατων σει
σμογραφικών δεδομένων για το
12 της Κυπριακής ΑΟΖ που
αλλάζουν και σε σημαντικό βαθμό τα
μέχρι τώρα δεδομένα Συγκεκριμένα
ασφαλείς πληροφορίες του Φ
αναφέρουν ότι οι εξιδεικευμένοι οίκοι
που αναλύουν τα δεδομένα αυτά
μαζί με την Noble Energy στο Τέξας

Εικόνα

Τεμάχιο

• Αλλαγή σκηνικού
λεπτομερών
σεισμογραφικών
• 24.600
με ανάλυση

πόδια μεγάλο
κοίτασμα πετρελαίου

Στα

βρίσκουν ήδη ότι στο τεμάχιο ΐ2
σε βάθος 24.600 ποδών 7.500 μέτρων
περίπου κάτω από τα κοιτάσματα

φυσικού αερίου υπάρχουν
κοιτάσματα πετρελαίου με πολύ καλές
προοπτικές της τάξης του 2
έως ι,4 δισ βαρελιών πετρελαίου
Μάλιστα οι μέχρι τώρα αναλύσεις
των σεισμογραφικών δεδομένων
που να σημειωθεί ότι θα συμπληρωθούν
τον Απρίλιο δείχνουν ότι οι
προοπτικές για εκμετάλλευσή τους
είναι πολύ καλές
Σύμφωνα με υπολογισμούς ειδικών
οι ποσότητες αυτές σημαίνουν
ουσιαστικά με συντηρητικούς υπολογισμούς
έσοδα της τάξης των €6ο
δισ ως το μερίδιο της Κύπρου με
βάση τις συμφωνίες που μάλιστα θα
είναι και σχετικά άμεσης ροής αφού
το πετρέλαιο δίνει έσοδα πολύ πιο
γρήγορα από το φυσικό αέριο και
χωρίς να χρειάζεται να προηγηθούν
επενδύσεις δισεκατομμυρίων
Οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνουν
ουσιαστικά την αρχική αναφορά
των Delek Avner στο Χρηματιστήριο
του ΤελΑβίβ για υγρούς

ι

υδρογονάνθρακες

που διαπιστώθηκαν

μέσα από την επιβεβαιωτική γεώτρηση
αλλά και τις άλλες αναφορές για
παρουσία πετρελαίου στο τεμάχιο
12

Επίσης οι πληροφορίες του Φ
αναφέρουν ότι στη συνάντηση του
αντιπροέδρου της Noble Energy με
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την
περασμένη εβδομάδα έγινε προφορική
αναφορά και για τις ιδιαίτερα
αισιόδοξες και θετικές ενδείξεις για
την ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων

πετρελαίου
Ακόμα οι μέχρι τώρα αναλύσεις
των λεπτομερών τρισδιάστατων και
δισδιάστατων σεισμογραφικών
των τελευταίων μηνών
έδειξαν ότι στο τεμάχιο ΐ2 τα απο¬
δεδομένων

τελέσματα της επιβεβαιωτικής γεώτρησης
στο Αφροδίτη είναι πολύ
κοντά στα πραγματικά ως προς τις
ποσότητες φυσικού αερίου και
η ύπαρξη ακόμα τουλάχιστον
6 μικρότερων αλλά εκμεταλλεύσιμων
κοιτασμάτων φυσικού αερίου
της τάξης των 2-4 τρισ κ ποδών
Κάτι που σημαίνει έρευνες και
σταδιακή ανάπτυξη παράλληλα με
την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων
ακόμα και μέχρι το 2025
Ωστόσο οι ενέργειες για την
έρευνα και τις γεωτρήσεις σε σχέση
με το πετρέλαιο φαίνεται να αποκτούν
πλέον τη δική τους προτεραιότητα
μετά τα θετικά σεισμογραφικά
δεδομένα αφού η ανάπτυξη του
κοιτάσματος ή των κοιτασμάτων
μπορεί να γίνει σε 18-24
μήνες μετά την ερευνητική γεώτρη¬
επιβεβαιώθηκε

πετρελαίου

Γ

ΤΑ ΕΣΟΔΑ από τις άδειες έρευνας και εκμετάλλευσης φυσικού αερίου
στην κυπριακή ΑΟΖ μπορεί να αποτελέσουν μεσοπρόθεσμα τονωτικές
ενέσεις για την οικονομία όμως τα πραγματικά οφέλη από τη δημιουργία
και ανάπτυξη θέσεων εργασίας θα προέλθουν στη συνέχεια δηλώνει
ο Αμίτ Mop εκτελεστικός διευθυντής της Eco Energy Ltd μιας

συμβουλευτικής εταιρείας ειδικευμένης στους τομείς της ενέργειας
του περιβάλλοντος και των υποδομών
Οι δηλώσεις του κ Mop φιλοξενούνται σε ρεπορτάζτης ιστοσελίδας
του CNN για τις προοπτικές που δίνει η ανακάλυψη φυσικού αερίου
στην Κύπρο εν μέσω οικονομικής κρίσης

ση και τις διαπιστώσεις από αυτή
κυρίως σε σχέση με τις δυνατότητες
ροής και τις εγκαταστάσεις άντλησης
και φόρτωσης του μαύρου χρυσού
σε πλοία Ειδικοί κρίνουν ότι είναι
δυνατό τα πρώτα έσοδα από το
στο 12 να εισρεύσουν αν
όλα πάνε καλά ακόμα και στις αρχές
πετρέλαιο

του 20ΐ8
Η εικόνα τόσο για το πετρέλαιο
όσο και για το φυσικό αέριο στο
12 μέσα και από τα σεισμογραφικά
δεδομένα θα είναι πλήρης τον
Απρίλιο του 2014 με την ολοκλήρωση
της αξιολόγησής τους από τους

ειδικούς

Ενημέρωση επενδυτών από τη Noble

συνεργάτη στον οποίο θα διατεθεί μέχρι και το
30 του 70 των δικαιωμάτων της στο τεμάχιο
12 Έτσι η προσοχή αναμένεται να επικεντρωθεί
σε μεγάλο βαθμό και στα όσα αφορούν στη
της Noble στην Κύπρο ενώ είναι
να υπάρχουν συγκρατημένες αποκαλύψεις
λόγω χρηματιστηριακών περιορισμών
Για την απόκτηση μέρους των δικαιωμάτων της
Bank Global Hunter Securities
Noble αρχικά ενδιαφέρθηκαν περίπου
Σήμερα στις 3.00
ίο διεθνείς κολοσσοί εκ των
Goldman Sachs Howard Weil Iberia
το απόγευμα στις ΗΠΑ
P Morgan
Mizuho
οποίων στη μικρή λίστα εκείνων
Capital
Securities Société Generale UBS και
που θα υποβάλουν τελικές προτάσεις
άλλους οίκους ανάλογου μεγέθους
συνεργασίας είναι η ENI που
Στη σημερινή ενημέρωση αναμένεται ότι η ανάπτυξη
έχει και τα δικαιώματα στα 2
3 και 9 η TOTAL
η
που έχει τα δικαιώματα στα ίο και
της Noble Energy στην περιοχή μας και
όσα αφορούν στο τεμάχιο ΐ2 θα βρίσκονται
Woodside που έχει προκαταρκτική συμφωνία με τη
στο επίκεντρο της προσοχής έναντι των
Noble για το Λεβιάθαν η Marathon που διεκδίκησε
της Noble σε πολλές άλλες περιοχές δυναμικά χωρίς να κερδίσει τεμάχιο στον Β γύρο
της Γης επειδή επίκειται σε έναν ακριβώς μήνα
Αδειοδότησης και άλλοι κολοσσοί Η όποια απόφαση
θα πρέπει να έχει την συγκατάθεση της κυπριακής
στις vj Ιανουαρίου να ξεκινήσει η διαδικασία για
την αμερικανική εταιρεία για επιλογή στρατηγικού
κυβέρνησης
3Kn^^J
ΕΙΚΟΝΑ σχετική με τις πληροφορίες που αποκαλύπτει
ο Φ αναμένεται να δώσουν σήμερα στις 3·οο
το απόγευμα στις ΗΠΑ ανώτατα στελέχη της Noble
Energy όπου είναι καθορισμένη συνάντηση με τους
αναλυτές των μεγαλύτερων τραπεζικών και επενδυτικών
οίκων του κόσμου μεταξύ των οποίων οι Bank
of America Merrill Lynch Barclays Capital Capital
One Securities Citigroup Credit Suisse Deutsche

δραστηριότητα

αναμενόμενο

J

ιδιαίτερα

δραστηριοτήτων

ιι

