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Δημήτρης Γόντικας, Energean Oil & Gas,  

Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Καβάλα Oil 

Βασικά σημεία ομιλίας στο Συνέδριο του Ινστιτούτου Ενέργειας 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης «Ενέργεια και Ανάπτυξη» 

 

 
 

Δ. Γόντικας: Aνάπτυξη των φυσικών πόρων της ΝΑ. Μεσογείου και νέες 

ενεργειακές υποδομές, η στρατηγική της Energean 

 

Οι επενδύσεις της Energean εντάσσονται σε μια μακροχρόνια στρατηγική που έχει 

ως επίκεντρο την ανάδειξη και ανάπτυξη των φυσικών πόρων της Ανατολικής 

Μεσογείου καθώς και την δημιουργία υποδομών που συμβάλλουν στη διασφάλιση 

του ενεργειακού εφοδιασμού στην ευρύτερη περιοχή. 

 

Στη συγκεκριμένη επισήμανση προέβη ο κ. Δημήτρης Γόντικας, αντιπρόεδρος και 

διευθύνων σύμβουλος της Καβάλα Oil, θυγατρικής της Energean, μιλώντας στο 

Συνέδριο του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης «Ενέργεια και 

Ανάπτυξη», το οποίο διεξάγεται στην Αθήνα. Ο κ. Γόντικας τόνισε χαρακτηριστικά 

ότι πλέον η Energean διαθέτει συνολικά 270 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου 

βεβαιωμένα και δυνητικά αποθέματα σε Ισραήλ και Ελλάδα, τα οποία έχουν 
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πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους διεθνείς οίκους. Επιπλέον, σημαντικές προοπτικές 

χαρακτηρίζουν και την θαλάσσια περιοχή που τελεί υπό έρευνα στο Μαυροβούνιο. 

 

Ο κ. Γόντικας ανέφερε ότι στόχος της Energean, με την αξιοποίηση των θαλάσσιων 

κοιτασμάτων Καρίς και Τανίν, είναι ουσιαστικά η δημιουργία ενός κόμβου μέσα στον 

ευρύτερο ενεργειακό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου, στον οποίο ήδη 

δραστηριοποιούνται κορυφαίοι όμιλοι της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού 

αερίου. Για την ανάπτυξη των δυο κοιτασμάτων έχει επιλεγεί η εγκατάσταση μιας 

πλωτής μονάδας παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης υδρογονανθράκων 

(FPSO), στην οποία είναι δυνατό να συνδεθούν και άλλα κοιτάσματα της περιοχής 

και να τροφοδοτούν με αέριο τις αγορές της περιοχής.  

 

Τέλος, ο κ. Γόντικας επεσήμανε τη σημασία που αποδίδει η Energean στην προοπτική 

δημιουργίας Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου (UGS) στο υπό εξάντληση 

κοίτασμα φυσικού αερίου της Νότιας Καβάλας. «Πρόκειται για μια υποδομή που 

βρίσκεται σε ιδανικό σημείο από γεωπολιτικής και τεχνικής και πλευράς και η οποία 

θα δώσει τόσο στην Ελλάδα τη δυνατότητα δημιουργίας αποθεμάτων ασφαλείας σε 

φυσικό αέριο όσο και θα προσφέρει μια αξιόπιστη λύση για την ασφάλεια του 

εφοδιασμού στην ευρύτερη περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά το ανώτατο 

στέλεχος της Energean. 

 

 

 

 


