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Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δέχθηκε σήµερα, 
αντιπροσωπεία της Noble Energy, στην παρουσία 
του υπουργού Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη, του υφυπουρ-
γού παρά τω Προέδρω κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη και 
υπηρεσιακών παραγόντων.

Σε δηλώσεις του στους δηµοσιογράφους µετά τη 
συνάντηση ο κ. Λακκοτρύπης είπε ότι «στη συνά-
ντηση συζητήθηκαν οι σχεδιασµοί της εταιρείας για 
περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα στην κυπριακή 
ΑΟΖ και πιο συγκεκριµένα στο τεµάχιο 12. Συζητή-
θηκαν τα χρονοδιαγράµµατα και ιδιαίτερα ο χρόνος 
που χρειάζεται η εταιρεία για να αναλύσει τα δεδοµέ-
να που έχει συλλέξει από την τελευταία επιβεβαιωτι-
κή γεώτρηση καθώς επίσης και από τα τρισδιάστατα 
σεισµικά.

Υπολογίζεται ότι µέχρι τον Απρίλιο θα είναι έτοιµη 
η Noble  να µπορέσει να καταδείξει πού θα γίνει η 
επόµενη ερευνητική γεώτρηση και να καταδείξει αν 
χρειάζεται και ακόµη µία επιβεβαιωτική για το κοίτα-
σµα Αφροδίτη».

Ερωτηθείς αν η ερευνητική δραστηριότητα περι-
λαµβάνει και έρευνες για πετρέλαιο, ο κ. Λακκοτρύ-
πης είπε ότι «κοιτάζουµε διάφορες προοπτικές. Ναι, 
όντως είναι και για φυσικό αέριο και ενδεχοµένως 
και για πετρέλαιο». Κληθείς να διευκρινίσει είπε ότι 
«µιλάµε για άλλο κοίτασµα πέραν του Αφροδίτη».

Σε ερώτηση αν ικανοποιούν την Κυβέρνηση τα 

χρονοδιαγράµµατα που έχουν τεθεί, ο κ. υπουργός 
είπε ότι ο Πρόεδρος έθεσε το θέµα κατά πόσο µπο-
ρεί να γίνει η νέα ερευνητική γεώτρηση ενωρίτερα, 
ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιµη πλατφόρµα 
για να γίνει αυτό. Όπως είπε ο κ. Υπουργός θα τε-
λειώσει η ανάλυση των δεδοµένων που έχουν συλ-
λεχθεί µέχρι τον Απρίλιο-Μάιο και ο στόχος είναι να 
γίνει η γεώτρηση τον Οκτώβριο του 2014.

Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της Noble 
Energy κ. Keith Elliot δήλωσε στους δηµοσιογρά-
φους ότι ενηµέρωσαν τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 
για τις εξελίξεις αναφορικά µε τις δραστηριότητες στο 
τεµάχιο 12.

 «Συνεχίζουµε να εξερευνούµε για να βρούµε πε-
ρισσότερες ευκαιρίες, συνεχίζουµε να αναλύουµε τα 
αποτελέσµατα», είπε και πρόσθεσε ότι «η προτεραι-
ότητα µας τώρα είναι να αξιολογήσουµε πλήρως το 
τεµάχιο (12)».

Ερωτηθείς αν γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης πε-
τρελαίου, ο κ. Elliot είπε ότι «βρισκόµαστε στη δια-
δικασία να αξιολογήσουµε ποιου τύπου προοπτικές 
υπάρχουν στο τεµάχιο και ψάχνουµε και για πετρέ-
λαιο και για φυσικό αέριο, αλλά κυρίως για φυσικό 
αέριο».

Σε ερώτηση για το ενδιαφέρον της εταιρείας να 
συµµετέχει στη δηµιουργία τερµατικού, ο κ. Elliot 
είπε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες και εργάζονται 
στενά µε την Κυβέρνηση για τη δηµιουργία 

Και πετρέλαιο αναζητά η Noble!
Σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο µεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας Noble Energy, κατά την 
οποία έγινε ανασκόπηση των δραστηριοτήτων στο οικόπεδο 12 της κυπριακής αποκλειστικής οικο-
νοµικής ζώνης, µε το ενδεχόµενο νέων ερευνών για εξόρυξη πετρελαίου να επανέρχεται στο τραπέζι.

Στην κυπριακή ΑΟΖ εισήλθε το τουρκικό σκάφος «Μπαρµπαρός»
Πράσινο φως για εκταµίευση της επόµενης δόσης 

της δανειακής σύµβασης της Κύπρου, συνολικού 
ύψους 186 εκατ. ευρώ, άναψε σύµφωνα µε πληρο-
φορίες του «Φ» το Eurogroup, Τα 100 εκατ. ευρώ 
αναµένεται να εκταµιευθούν από τον ESM και τα 86 
εκατ. ευρώ από το ∆ΝΤ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συζήτη-
ση διήρκεσε µόλις 20 λεπτά, αναγνωρίστηκαν οι 
προσπάθειες της Λευκωσίας και απονεµήθηκαν εύ-
σηµα, µε επίκεντρο κυρίως τον οδικό χάρτη για τις 
αποκρατικοποιήσεις.

Η συνεδρία του Eurogroup ολοκληρώθηκε λίγο 
πριν τις 19:40 ώρα Κύπρου, ενώ αναµένεται συ-
νέντευξη Τύπου από τον πρόεδρο Γερούν Ντάισελ-
µπλουµ, τον αρµόδιο Επίτροπο Όλι Ρεν και τον επι-
κεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες του philenews, η 
εκταµίευση των 100 εκατ. ευρώ από τον ESM θα 
πραγµατοποιηθεί στις 18 ∆εκεµβρίου, ενώ στις 20 
∆εκεµβρίου θα συνεδριάσει το ∆.Σ. του ∆ΝΤ, όπου 
θα αποφασίστεί η αποδέσµευση των 86 εκατ. ευρώ.

Eurogroup: Πράσινο για την τρίτη δόση




