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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια παραδοσιακή δύναμη στον τομέα της ενεργειακής 

πολιτικής εδώ και πολλά έτη, μια παράδοση που ξεκίνησε και εξελίσσεται από την 

εποχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα. Η εισαγωγή μιας 

υποχρεωτικής και περιεκτικής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής εγκρίθηκε στη 

συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του έτους 2005 και 

δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του έτους 2007.
1
 

Η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει πέντε στόχους. Πιο 

συγκεκριμένα, ο πρώτος στόχος είναι η αύξηση του ενεργειακού ανταγωνισμού στην 

ενιαία αγορά, ο δεύτερος η αύξηση της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη συστημάτων 

νέων μορφών ενέργειας, ο τρίτος η ενθάρρυνση των ενεργειακών επενδύσεων και η 

ενίσχυση της διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, ο τέταρτος η 

διαφοροποίηση των υφιστάμενων ενεργειακών πόρων με εναλλακτικές μορφές 

ενέργειας και ο πέμπτος στόχος είναι η θέσπιση ενός νέου ενεργειακού πλαισίου για την 

αποτελεσματική συνεργασία με τη Ρωσία και τη βελτίωση των σχέσεων με ενεργειακά 

πλούσια κράτη της Κεντρικής Ασίας και της Βόρειας Αφρικής.
1
Με άλλα λόγια, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 194 παρ.1 της ΣΛΕΕ επιδιώκει κυρίως να 

διασφαλίζει τόσο τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας όσο και τον ενεργειακό εφοδιασμό 

της Ένωσης, να προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας 

καθώς και την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και τέλος να προωθεί 

την διασύνδεση των δικτύων.
2,3

 

 
      Ένας λοιπόν από αυτούς τους στόχους είναι και η ασφάλεια του ενεργειακού 

εφοδιασμού, ο οποίος ρυθμίζεται και στο άρθρο 122 της ΣΛΕΕ,
2  

σύμφωνα με το οποίο :  

1.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%

CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7  

2. http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.1.html 

3. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.1.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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«1. Με την επιφύλαξη άλλων διαδικασιών που προβλέπονται στις Συνθήκες, το 

Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, μπορεί να θεσπίζει, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ 

κρατών μελών, τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης, 

ιδίως εάν ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες στον εφοδιασμό με ορισμένα προϊόντα, ιδίως 

στον τομέα της ενέργειας. 2. Όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσκολίες ή 

διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες, οφειλόμενες σε φυσικές 

καταστροφές ή έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχό του, το Συμβούλιο, 

προτάσει της Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει να του χορηγήσει, υπό ορισμένους 

όρους, χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου ενημερώνει 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη ληφθείσα απόφαση.»
3
 

   H ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού ορίζεται ως η δυνατότητα διασφάλισης 

της συνεχούς κάλυψης των βασικών αναγκών σε ενέργεια, αφενός μέσω επαρκών 

εσωτερικών πόρων, εκμεταλλεύσιμων σε συνθήκες οικονομικά παραδεκτές και, 

αφετέρου, μέσω της προσφυγής σε εξωτερικές πηγές, διαφοροποιημένες και σταθερές. 

Αξίζει να γίνει μνεία ότι τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη είχαν πιο ασφαλείς συνθήκες 

εφοδιασμού κατά τη δεκαετία του '50 απ' ό,τι κατά τη δεκαετία του '70 ή και του '90, 

παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν κατά τις δύο αυτές δεκαετίες, και αυτό γιατί η 

οικονομία των χωρών της Κοινότητας και ακόμη και η αυτονομία των πολιτικών τους 

αποφάσεων μπορούσε να επηρεαστεί από ενέργειες μιας ομάδας χωρών που ήλεγχαν τη 

βασική πηγή του ενεργειακού εφοδιασμού τους.
4
 Κάτι τέτοιο εμφανίζεται να συμβαίνει 

και στο πιο πρόσφατο παρελθόν με απαρχή την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε τον 

Ιανουάριο του έτους 2006 ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία (ακολούθησαν βέβαια 

και άλλες ενεργειακές κρίσεις), εξαιτίας της οποίας η ασφάλεια του ενεργειακού 

εφοδιασμού ήταν ένα από τα βασικά θέματα της Συνόδου των G8 στην Μόσχα που 

έλαβε χώρα τον Ιούλιο του ίδιου έτους (2006) με πρωτοβουλία της Ρωσίας.
5 

 

3. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT 

4. http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/6/19/03/?lang=gr&all=1&s=1&e=10 

5. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ: 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 

ΑΘΗΝΑ – 2006, σελ. 15 

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/external_dimension_enlargement/index_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/6/19/03/?lang=gr&all=1&s=1&e=10
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Σημερινά δεδομένα στο πλαίσιο της εισαγωγής ενέργειας στην Ευρώπη  

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει το 90% του πετρελαίου και το 66% 

του φυσικού αερίου που καταναλώνει καθώς και το 97,5% των απαιτήσεών της 

σε ουράνιο, παραμένοντας ως εκ τούτου ο κύριος παγκόσμιος εισαγωγέας αυτών. Για 

τον λόγο αυτό, υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις ότι η ενεργειακή επάρκεια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από τη Ρωσία και σε δεύτερο 

βαθμό από την Νορβηγία και την Ολλανδία. Κυρίως για την Ρωσία, οι ανησυχίες 

εντείνονται όλο και περισσότερο λόγω σοβαρών διαφωνιών μεταξύ Ρωσίας και 

γειτονικών κρατών, όταν εκείνη αύξησε την τιμή του ενεργειακού πλούτου που εξάγει. 

Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να διαφοροποιήσει την 

ενεργειακή της πολιτική σχετικά με τον ανεφοδιασμό της,
1
 και αυτό το επιτυγχάνει 

εξαίροντας τη σημασία μηχανισμών οι οποίοι εγγυώνται την αλληλεγγύη μεταξύ των 

κρατών μελών καθώς και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και των διαδρομών 

μεταφοράς, αφού είναι χαρακτηριστικό ότι πρώτη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αποτελεί η μείωση της ευπάθειάς της έναντι των εισαγωγών ενεργειακών 

πόρων, των διακοπών του εφοδιασμού, των ενδεχόμενων ενεργειακών κρίσεων και της 

αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά τον μελλοντικό εφοδιασμό.
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%

CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7  

4. http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/6/19/03/?lang=gr&all=1&s=1&e=10 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/6/19/03/?lang=gr&all=1&s=1&e=10
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Στο σχήμα α, απεικονίζεται η δομή της ζήτησης ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

ανά τύπο καυσίμου, για την περίοδο 1990-2030: 

 

 

Σχήμα α: Δομή ζήτησης ενέργειας στην Ε.Ε για την περίοδο 1990-2030  
 
(Πηγή: Εργασία με θέμα «η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος της ν.α. Ευρώπης: προοπτικές-προβλήματα 

και ο ρόλος της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης» Πέτρος Τάσσης, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 

Τμήμα Γενικής Διοίκησης, Αθήνα – 2006) 

 

 

Σχήμα β: Gross Inland Gas Consumption (in ’000 TJ) – (Πηγή:    

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Natural_gas_consumption_statistics)  
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Σχήμα γ: Total imports & exports (Πηγή: «Εμπορία Φυσικού Αερίου», Αλέξανδρος Λαγάκος, 

Πρόεδρος, Greek Energy Forum, Στρατηγικός Αναλυτής Ενεργειακών Αγορών & Ναυλαγορών) 

 

 

Εικόνα 1: Εισαγωγές φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες 
(Πηγή:http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/energy/elpe-anagkaia-h-lhpsh-metrwn-antimetwpishs-

krisewn-energeiakou-efodiasmou.4712413.html) 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Κεφάλαιο Α: Λίγα λόγια για το Φυσικό Αέριο – Γενικά στοιχεία  

Τα πρώτα στοιχεία για την ύπαρξη φυσικού αερίου είχαν καταγραφεί πολύ παλιά, 

και συγκεκριμένα το 6000 και το 2000 π.Χ. στην περιοχή όπου σήμερα βρίσκεται το 

Ιράν. Υπάρχουν μελετητές που αναφέρουν πως οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν φυσικό 

αέριο ήταν οι Κινέζοι το 900 π.Χ. περίπου και το μετέφεραν με αγωγούς 

κατασκευασμένους από μπαμπού. Στην Ευρώπη αυτές οι επιτεύξεις ήταν άγνωστες και 

το φυσικό αέριο ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1659 στην Αγγλία. Εντυπωσιακό 

είναι το γεγονός πως το 1821 η πόλη Fredonia στην περιφέρεια της Νέας Υόρκης 

φωτιζόταν με φυσικό αέριο. Ωστόσο, η χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου 

εξακολουθούσε να είναι περιορισμένη, γιατί δεν υπήρχε τρόπος μεταφοράς του σε 

μεγάλες αποστάσεις και επί έναν αιώνα το φυσικό αέριο παρέμεινε στο περιθώριο της 

βιομηχανικής εξέλιξης, που βασίστηκε στον άνθρακα, το πετρέλαιο και τον ηλεκτρισμό. 

Η μέθοδος της μεταφοράς του φυσικού αερίου με αγωγούς αναπτύχθηκε στη δεκαετία 

του 1920 και αποτέλεσε ένα σημαντικό στάδιο στη χρήση του αερίου. Από τον Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, ακολούθησε μια περίοδος τεράστιας κατανάλωσης, που 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το 1960 η παγκόσμια παραγωγή φυσικού αερίου ήταν 470 

δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και το 1979 ήταν 1,459 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. 

Το 1950 το φυσικό αέριο αποτελούσε το 12% της καταναλισκόμενης παγκοσμίως 

ενέργειας, ένα ποσοστό που αυξήθηκε σε 14,6% το 1960 και σε 25% το 1980. Σύμφωνα 

με τις εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας (ΔΟΕ) η κατανάλωση φυσικού 

αερίου θα υπερβεί την κατανάλωση άνθρακα και από το 2030 και έπειτα θα καλύπτει το 

1/4 των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών.
6 

 

 

 6. http://www.depa.gr/content/article/002002001001/12.html 

http://www.depa.gr/content/article/002002001001/12.html
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Το Φυσικό Αέριο αποτελεί μίγμα αερίων υδρογονανθράκων, το οποίο εξάγεται από 

τις υπόγειες κοιλότητες υπό υψηλή πίεση και μεταφέρεται προς τους τόπους όπου 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί όπως είναι, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας. Το 

Φυσικό Αέριο είναι κατ' εξοχήν οικολογική ενέργεια, αφού δεν περιέχει ενώσεις θείου, 

οι οποίες προκαλούν την περιβαλλοντική ρύπανση. Πράγματι, κατά την καύση του 

φυσικού αερίου παράγονται ουσιαστικά μόνο υδρατμοί και διοξείδιο του άνθρακα, για 

αυτό και αποτελεί την πλέον καθαρή και λιγότερο ρυπογόνο πρωτογενή πηγή ενέργειας 

που υπάρχει σήμερα. Με βάση λοιπόν όλα αυτά, ορισμένοι αποκαλούν το Φυσικό Αέριο 

"γαλάζια" ενέργεια και είναι αδιαμφισβήτητα η ενέργεια του μέλλοντος.
7
 

Το Φυσικό Αέριο είναι άχρωμο και άοσμο ενώ η χαρακτηριστική οσμή του 

προσδίδεται στο στάδιο της διανομής, προκειμένου να γίνεται αντιληπτή η παρουσία 

του. Σχετικά με τον σχηματισμό του έχουμε να επισημάνουμε ότι εκατομμύρια χρόνια 

πριν, κατά τη διάρκεια γεωλογικών καθιζήσεων, τεράστιες ποσότητες οργανικής ύλης 

βυθίστηκαν μέσα στη γη, συμβάλλοντας στο σχηματισμό πετρωμάτων. Με την πάροδο 

του χρόνου, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι υψηλές πιέσεις που αναπτύχθηκαν από τις 

καθιζάνουσες μάζες γης, πυροδότησαν μια σειρά χημικών διεργασιών που είχαν ως 

αποτέλεσμα την μετατροπή της οργανικής ύλης σε υδρογονάνθρακες, οι οποίοι, 

απορροφήθηκαν από πορώδη πετρώματα και έτσι δημιούργησαν τα κοιτάσματα. Με μια 

διαδικασία που διήρκεσε εκατομμύρια έτη, το αέριο τμήμα των υδρογονανθράκων, 

διαχωριζόμενο από το βαρύτερο υγρό τμήμα δηλαδή το πετρέλαιο, τείνει να ανέρχεται 

προς την επιφάνεια της γης. Κατά την ανοδική του πορεία το Φυσικό Αέριο παγιδεύτηκε 

μέσα σε ειδικές δομές του υπεδάφους, σχηματίζοντας έτσι τις κοιλότητες Αερίου. Μια 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη συσσώρευση του Φυσικού Αερίου είναι η παρουσία 

πορωδών πετρωμάτων, τα οποία να καλύπτονται από μη διαπερατά πετρώματα, δηλαδή 

πετρώματα με δομή που εμποδίζει τη διέλευση. Αυτή η γεωλογική διάταξη δεν 

παρατηρείται σε ολόκληρο τον γήινο φλοιό, παρά μόνο σε ορισμένες περιοχές και σε 

ορισμένα βάθη.
7 

 

 

7. https://www.edathess.gr/genika-sxhmatismos-f-a-metafora/ 

https://www.edathess.gr/genika-sxhmatismos-f-a-metafora/
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Όσον αφορά τα αποθέματα του Φυσικού Αερίου, αυτά είναι εξίσου κατανεμημένα 

παγκοσμίως με αυτά του πετρελαίου. Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες τα αποθέματα 

Φυσικού Αερίου, ανέρχονται σε 6.798,3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια ή 185,7 

τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ή 185.700 δισεκατομμύρια κυβικά, εκ των οποίων τα 

περισσότερα αποθέματα βρίσκονται στο Ιράν, αφού αυτό διαθέτει 1.187,3 τρισεκ. 

κυβικά πόδια αποδεδειγμένων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, ενώ στην δεύτερη θέση 

ακολουθεί η Ρωσία, με 1.163 τρισεκ.κυβικά πόδια αποδεδειγμένων κοιτασμάτων 

φυσικού αερίου. Παρόλο που φαίνεται κατά την εξαγωγή και την κατανάλωση τα 

αποθέματα να λιγοστεύουν, οι τάσεις και η εμπειρία του παρελθόντος αποδεικνύουν ότι 

αυτά επανασυντίθενται εξίσου χάρη στην πρόοδο των τεχνολογιών που 

χρησιμοποιούνται για την εύρεση και την εξόρυξη του Φυσικού Αερίου.
8 
 

Επιπλέον και η περιοχή Κασπίας – Καυκάσου, διαθέτει σημαντικά αποθέματα 

φυσικού αερίου, όμως πολύ λιγότερα από αυτά που διαθέτει η Ρωσία. Επίσης, 

αποθέματα φυσικού αερίου διαθέτει και η Αίγυπτος, τα οποία σε συνδυασμό με τα 

αποθέματα της περιοχής Κασπίας – Καυκάσου θα μπορούσαν αδιαμφισβήτητα να 

αποτελέσουν σημαντική εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5 

 

 

 

 

 

 

5. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ: 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 

ΑΘΗΝΑ – 2006, σελ. 31-36.
 

8. https://www.edathess.gr/apothemata/fysikou-aeriou/ 

https://www.edathess.gr/apothemata/fysikou-aeriou/
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Το φυσικό αέριο, λοιπόν, αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα του ενεργειακού 

εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καλύπτει το ¼ του εφοδιασμού σε 

πρωτογενή ενέργεια και συμβάλλει κυρίως στην παραγωγή ηλεκτρισμού, στη θέρμανση, 

στην τροφοδοσία της βιομηχανίας και στα καύσιμα για τις μεταφορές. Είναι γεγονός ότι 

η κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκε πολύ γρήγορα και θα συνεχίσει 

να αυξάνεται. Λόγω της μείωσης της εγχώριας παραγωγής, οι εισαγωγές αερίου 

αυξήθηκαν ακόμη ταχύτερα, δημιουργώντας έτσι υψηλότερη εξάρτηση από τις 

εισαγωγές. Εκτός βέβαια από αυτό, ορισμένα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 

της έλλειψης διασυνδέσεων της υποδομής τους με την υπόλοιπη Ένωση και ως εκ 

τούτου αδυνατούν να τροφοδοτηθούν με φυσικό αέριο. Για τους ανωτέρω λόγους έχει 

προκύψει η ανάγκη να εξεταστεί το ζήτημα της ασφάλειας εφοδιασμού σε φυσικό 

αέριο.
9 

Κεφάλαιο Β: Ασφάλεια Εφοδιασμού  

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταναλώνει όλο και 

περισσότερη ενέργεια, και συγκεκριμένα φυσικό αέριο, και εισάγει όλο και περισσότερα 

ενεργειακά προϊόντα. Η εγχώρια παραγωγή δεν επαρκεί για την κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών της Ένωσης και ως εκ τούτου αυξάνεται συνεχώς η ενεργειακή 

εξάρτηση από το εξωτερικό,
10

 με αποτέλεσμα να καθίσταται όλο και πιο αναγκαία η 

ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 2, το 1995 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε το 43,3% 

της ενέργειας που κατανάλωνε, ωστόσο ο δείκτης αυτός έφθασε στο 52,3% το 2005.
 
Πιο 

συγκεκριμένα, ο δείκτης εξάρτησης από τις εισαγωγές φυσικού αερίου αυξήθηκε από 

43,6% σε 57,7%.
11 

9. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32010R0994 

10.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΕΕ – ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, Μ. Δ. 

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) 

11.«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν.Α. 

ΕΥΡΩΠΗ:ΈΝΑ ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΜΕΠ/ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008, σελ. 32-33. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32010R0994
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Εικόνα 2: Ο Δείκτης Ενεργειακής Εξαρτήσεως της Ευρωπαϊκής Αγοράς (Πηγή: 

«Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ασφάλεια & αγωγοί φυσικού αερίου στη ν.α. Ευρώπη : ένα νέο πεδίο 

ελληνοτουρκικής συνεργασίας», Ιωάννης ν. Γρηγοριάδης Ερευνητής Ελιαμεπ/Λέκτορας, Τμήμα 

Τουρκικών & Συγχρόνων Ασιατικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δεκέμβριος 2008) 

        

 

     Βέβαια, η ασφάλεια του εφοδιασμού δεν έχει ως στόχο να ενισχυθεί η ενεργειακή 

αυτονομία ή να μειωθεί η εξάρτηση αλλά να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που 

ενδεχομένως συνδέονται με αυτήν την εξάρτηση. Επομένως, μεταξύ των επιδιωκόμενων 

στόχων συγκαταλέγονται η ισορροπία και η διαφοροποίηση των επιμέρους πηγών 

εφοδιασμού (ανά προϊόντα και γεωγραφικές περιοχές) καθώς και η προσχώρηση των 

χωρών παραγωγής στον ΔΟΕ
10 

(Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ο οποίος είναι ένας 

αυτόνομος διακυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1974 στα πλαίσια του ΟΟΣΑ). 

 

 

 

 

 

 

10.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΕΕ – ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, Μ. Δ. 

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) 
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Οι κίνδυνοι που μπορούν να προκαλέσουν διαταράξεις στον τομέα του ενεργειακού 

εφοδιασμού ενδέχεται να είναι φυσικού, οικονομικού, κοινωνικού, οικολογικού ή 

γεωπολιτικού χαρακτήρα. Οι φυσικοί κίνδυνοι σχετίζονται με την φυσική διακοπή η 

οποία, εφόσον είναι μόνιμη, μπορεί να οφείλεται στην εξάντληση ή την εγκατάλειψη 

της παραγωγής κάποιου ενεργειακού πόρου. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, μακροπρόθεσμα 

η Ευρώπη να μη διαθέτει πλέον κοινοτικούς πόρους φυσικού αερίου σε προσιτή τιμή. Οι 

οικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τις οικονομικές διακοπές που οφείλονται στις 

διακυμάνσεις των τιμών των ενεργειακών προϊόντων στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. 

Η εσωτερική αγορά επιτρέπει, χάρη στον ανταγωνισμό, τη βέλτιστη αξιοποίηση των 

πόρων και τη μείωση του κόστους αλλά δεν αποσυνδέει πλήρως την ευρωπαϊκή αγορά 

από τις τιμές που επικρατούν στη διεθνή αγορά. Σχετικά με τους κοινωνικούς κινδύνους 

σημειώνεται ότι η αστάθεια των ενεργειακών εφοδιασμών, είτε συνδέεται με τις 

διακυμάνσεις των τιμών, τις σχέσεις με τις χώρες προμηθευτές ή με οποιοδήποτε άλλο 

φαινόμενο, μπορεί να αποτελέσει πηγή κοινωνικής κρίσης λιγότερο ή περισσότερο 

σοβαρής. Οποιαδήποτε διακοπή του εφοδιασμού ενδέχεται να προκαλέσει διατύπωση 

κοινωνικών διεκδικήσεων ή κοινωνικές συγκρούσεις.
10 

Όσον αφορά τους οικολογικούς κινδύνους, οι διακοπές, που μπορεί να θεωρηθούν 

ως οικολογικού χαρακτήρα, αποτελούν βλάβες στο περιβάλλον της ενεργειακής 

αλυσίδας είτε πρόκειται για ατυχήματα (μαύρες παλίρροιες, πυρηνικά ατυχήματα, 

συμπτωματικές εκπομπές μεθανίου) είτε για φαινόμενα συνδυασμένα με ρυπογόνες 

εκπομπές (ρύπανση των αστικών κέντρων και εκπομπές φυσικών αερίων που 

συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου). Τέλος, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι
 

σχετίζονται με πιθανές κυβερνητικές αποφάσεις να διακόψουν προσωρινά την παροχή 

φυσικού αερίου σε εξαρτώμενες από αυτό χώρες εξαιτίας εσκεμμένης πολιτικής τους, 

πολέμου, πολιτικής διαμάχης, τρομοκρατίας,
10 

ή ως αποτέλεσμα αποτυχημένης 

κανονιστικής ρύθμισης.
63 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε πρόσφατα πραγματικά 

γεγονότα του παρελθόντος που εντάσσονται στους γεωπολιτικούς κινδύνους. 

10.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΕΕ – ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, Μ. Δ. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ 

Κεφάλαιο Α: Ενεργειακή Κρίση τον Ιανουάριο του έτους 2009 – Ιστορικό υπόβαθρο  

             Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, οι τιμές του φυσικού αερίου για 

την Ουκρανία δεν καθορίζονταν βάσει των νόμων της αγοράς, αλλά προέκυπταν ύστερα 

από διμερή διαπραγμάτευση. Κατά την περίοδο 2004 – 2005, το 80% περίπου των 

ρωσικών εξαγωγών αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση γινόταν μέσω της Ουκρανίας. 

Τα  2/3 των εσόδων της Gazprom (η ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου) προέρχονταν από 

τις πωλήσεις αερίου μέσω των ουκρανικών αγωγών. Η ετήσια κατανάλωση αερίου της 

ίδιας της Ουκρανίας κατά την περίοδο 2004 – 2005 ήταν περίπου 80 δισεκατομμύρια 

κυβικά μέτρα, από τα οποία περίπου τα 20 προέρχονταν από εγχώρια παραγωγή και τα 

17 δίνονταν από τη Ρωσία ως πληρωμή για τη μεταφορά του ρωσικού αερίου. Το 

αποτέλεσμα ήταν η Ουκρανία να πληρώνει για τις ίδιες ποσότητες, πολύ λιγότερα από 

όσα πλήρωναν οι Ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, η Ουκρανία ανέπτυξε μια ιδιαίτερα 

ενεργοβόρα βιομηχανία και αναδείχθηκε ως μία από τις περισσότερο σπάταλες 

ενεργειακά χώρες παγκοσμίως, με αποτέλεσμα όμως να συσσωρευτεί χρέος. Για την 

αποπληρωμή του χρέους αυτού η Ρωσία απαιτούσε την απόκτηση της κυριότητας του 

ουκρανικού δικτύου και ως εκ τούτου άρχισαν να εμφανίζονται οι ρωσοουκρανικές 

ενεργειακές διαφωνίες οι οποίες εκτός από τον διακανονισμό του χρέους, προέκυψαν 

και από τις ρωσικές κατηγορίες για υποκλοπή φυσικού αερίου από τους Ουκρανούς, 

καθώς και από την πίεση της Ρωσίας για σύγκλιση της τιμής του φυσικού αερίου στην 

Ουκρανία με αυτές που επικρατούσαν στην υπόλοιπη Ευρώπη (αναλύονται περαιτέρω 

στη συνέχεια). Η Ρωσία άλλωστε έχει διακόψει αρκετές φορές την παροχή στην 

Ουκρανία τα τελευταία 20 χρόνια.
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       Πριν αναφερθούμε, λοιπόν, στην ενεργειακή κρίση του Ιανουαρίου του έτους 2009, 

κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια μικρή αναφορά στις κρίσεις της δεκαετίας του ’90 και στις 

φιλονικίες της περιόδου 2005 – 2006 και 2007 – 2008. Πιο συγκεκριμένα, όπως 

αναφέρθηκε, οι πρώτες διαφωνίες σχετικά με το χρέος και με την μη εκπλήρωση των 

οφειλών εμφανίστηκαν αμέσως μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Εξαιτίας 

των διαφωνιών σχετικά με την μη εκπλήρωση πληρωμών από την Ουκρανία, η Ρωσία 

πολλές φορές προχώρησε σε  προσωρινή παύση των μέτρων πιστώσεων κατά τα έτη 

1992, 1993 και 1994. Αυτό οδήγησε σε παράνομη αλλαγή της κατεύθυνσης των 

αγωγών του αερίου από ουκρανικές εταιρείες και οργανισμούς το Σεπτέμβριο του 1993 

και το Νοέμβριο του 1994. Αυτή η αλλαγή κατεύθυνσης των αγωγών αναγνωρίστηκε 

από την Ουκρανία, ενώ κατηγορίες άλλων αλλαγών αμφισβητούνταν. Τον Σεπτέμβριο 

του 1993, στο αποκορύφωμα μιας συνδιάσκεψης στην Κριμαία, ο ρώσος Πρόεδρος 

προσέφερε στον Ουκρανό Πρωθυπουργό διαγραφή του χρέους με αντάλλαγμα τον 

έλεγχο του στόλου της Μαύρης θάλασσας και των ουκρανικών πυρηνικών βλημάτων. 

Ύστερα από μια έντονη αντίδραση/διαμαρτυρία Πολιτικών στο Κίεβο, η ιδέα 

εγκαταλείφθηκε. Μία διακυβερνητική συμφωνία υπογράφτηκε πάνω στα θέματα 

αερίου, περιλαμβάνοντας έναν επίλογο όπου επισημαινόταν ότι η Ουκρανία θα 

εξουσιοδοτούσε την Gazprom να συμμετάσχει στην ιδιωτικοποίηση των ουκρανικών 

επιχειρήσεων στις αγορές φυσικού αερίου και σε άλλα τμήματα. Το Μάρτιο του 1994, ο 

απεσταλμένος Ουκρανός πρωθυπουργός συμφώνησε με τη Ρωσία ότι η Gazprom θα 

λάβει το 51% των μετοχών στο σύστημα αγωγών. Στα τέλη του 1995, οι δύο χώρες 

συμφώνησαν τη δημιουργία μιας από κοινού εταιρείας της «Gaztransit» ώστε να 

επιβλέπει την ουκρανική μεταφορά αερίου με αντάλλαγμα την απόσβεση μέρους του 

ουκρανικού χρέους στη Ρωσία. Παρόλα αυτά καμία από τις συμφωνίες δεν υλοποιήθηκε 

και τον Νοέμβριο του 1995 η Ουκρανία ενέκρινε μία ελαφριάς μορφής απαγόρευση της 

ιδιωτικοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του φυσικού αερίου και του πετρελαίου.
13
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Το 1998, η ρωσική και η ουκρανική εταιρεία φυσικού αερίου υπέγραψαν ένα 

συμβόλαιο, σύμφωνα με το οποίο η Gazprom θα πλήρωνε για τη μεταφορά με 

συγκεκριμένη ποσότητα αερίου, δημιουργώντας έτσι έναν σύνδεσμο ανάμεσα στις τιμές 

αερίου και στους δασμούς μεταφοράς. Το ίδιο έτος η Gazprom ισχυρίστηκε ότι η 

Ουκρανία είχε παράνομα υποκλέψει αέριο κατά τη μεταφορά και προχώρησε στην 

προσωρινή παύση των εξαγωγών πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος  προς την 

Ουκρανία το 1999. Η Gazrpom επίσης υποστήριξε ότι το ουκρανικό χρέος άγγιξε τα 2,8 

δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2001, ο απεσταλμένος πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι 

αποκλειστικά 8.7 κ.μ του ρωσικού αερίου είχαν μεταγγιστεί από τους αγωγούς. Τελικά, 

το ζήτημα του χρέους ρυθμίστηκε στις 4 Οκτωβρίου του 2001, με την υπογραφή 

διακυβερνητικής συμφωνίας Πρόσθετων Μέτρων σχετικά με τους Όρους Μεταφοράς 

του Ρωσικού Φυσικού Αερίου στο Έδαφος της Ουκρανίας.
13

 

             Στη συνέχεια,
 
το 2005 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για την τιμή του αερίου κατά 

το 2006. Η Gazprom  επέμενε σε μία νέα τιμή η οποία ήταν 160$ για 1.000 κυβικά 

μέτρα. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας συμφώνησε με βαθμιαία αύξηση των τιμών ως 

αντάλλαγμα της αυξημένης αμοιβής για τη μεταφορά του αερίου και άλλαξε τις 

πληρωμές για τη μεταφορά από ανταλλάγματα σε μετρητά. Το Μάιο του 2005 

αποκαλύφθηκε ότι 7.8 κ.μ αερίου που η Gazprom είχε αποθηκεύσει σε ειδικές 

ουκρανικές δεξαμενές τον προηγούμενο χειμώνα δεν ήταν διαθέσιμα για την εταιρεία. 

Έμεινε ασαφές εάν το αέριο έλειπε, είχε εξαφανιστεί λόγω τεχνικών προβλημάτων, ή 

είχε κλαπεί. Το ζήτημα επιλύθηκε τον Ιούλιο του 2005 με συμφωνία μεταξύ της 

Gazprom, της Naftohaz και της RosUkrEnergo. Παρόλα αυτά, οι διαπραγματεύσεις 

μεταξύ της Gazprom και της Naftohaz για μία τιμή αερίου και μια νέα συμφωνία 

απέτυχαν και την 1 Ιανουαρίου 2006 η Gazprom  ξεκίνησε να μειώνει την πίεση στους 

αγωγούς από τη Ρωσία προς την Ουκρανία.
13 

             
Αν και η Ρωσία μείωσε την παροχή αερίου μόνο στην Ουκρανία, εντούτοις ένας 

αριθμός ευρωπαϊκών κρατών είδε μείωση και στην δική του παροχή. Ο Ευρωπαϊκός 

Επίτροπος Ενέργειας καθώς και η Αυστριακή Προεδρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

πολλά επηρεαζόμενα μέλη προειδοποίησαν ότι η διακοπή παροχής αερίου είναι μη 

αποδεκτή. 
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Τελικά
 

η παροχή αποκαταστάθηκε στις 4 Ιανουαρίου του 2006, μετά την 

προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της Gazprom. Αν και η συμφωνία 

ήταν πενταετής, οι τιμές συμφωνήθηκαν μόνο για 6 μήνες. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, το 

αέριο δε θα πουλιόταν απευθείας στην Naftohaz, αλλά στην Ελβετο – Ρωσική εταιρεία 

RosUkrEnergo. Η τιμή πώλησης του φυσικού αερίου στην RosUkrEnergo ανερχόταν σε 

230$ για 1.000 κ.μ, το οποία ύστερα από μία μείξη 2/3 φθηνότερου είδους από την 

Κεντρική Ασία θα ξαναπωλούνταν στην Ουκρανία στην τιμή των 95$ για 1.000 κ.μ. Τα 

μέρη επίσης συμφώνησαν να αυξήσουν το δασμό μεταφοράς. Στις 11 Ιανουαρίου του 

ίδιου έτους (2006) οι Πρόεδροι Vladimir Putin και Viktor Yushchenko επιβεβαίωσαν ότι 

η διαμάχη είχε λήξει.
13

 

              
Η Gasprom στις 2 Οκτωβρίου του 2007 απείλησε ότι θα διακόψει την παροχή 

αερίου στην Ουκρανία εξαιτίας του απλήρωτου χρέους των 1.3 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων. Αυτή η φιλονικία φάνηκε να λύνεται στις 8 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Στις 

5 Ιανουαρίου του 2008 η Gasprom απείλησε ξανά την Ουκρανία ότι εάν δεν πληρωθεί 

το χρέος των 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα διακόψει την παροχή από τις 11 του 

μήνα. Στις 12 Φεβρουαρίου οι δύο Πρόεδροι των χωρών ανακοίνωσαν μια νέα 

συμφωνία επί του θέματος. Η Ουκρανία θα ξεκινούσε να αποπληρώνει τα χρέη της 

καθώς και την κατανάλωση Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2007 και η τιμή για τον επόμενο 

χρόνο θα ήταν τα 179.5$. Οι Πρόεδροι επιπλέον αποφάσισαν να αντικαταστήσουν την 

RosUkrEnergo και την UkrGazEnergo με δύο νέες.
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Στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2008, η Gazprom προειδοποίησε ότι θα μειώσει την 

παροχή φυσικού αερίου στην Ουκρανία από τις 3 Μαρτίου, εκτός εάν η προπληρωμή 

για το 2008 καταβληθεί. Η ουκρανική κυβέρνηση δήλωσε ότι πλήρωσε τον λογαριασμό 

για το 2007 αλλά ότι ακόμα αρνείται να πληρώσει αυτόν του 2008. Υπήρξαν διαφωνίες 

ως προς το ύψος του ποσού πληρωμής και στις 3 Μαρτίου του 2008 η παροχή φυσικού 

αερίου προς την Ουκρανία μειώθηκε κατά 25% και την επόμενη μέρα κατά ακόμα 25%. 

Η παροχή αερίου αποκαταστάθηκε στις 5 Μαρτίου ύστερα από τηλεφωνικές 

διαπραγματεύσεις. Στις 6 Μαρτίου το ουκρανικό συμβούλιο αρνήθηκε να εκτελέσει τις 

συμφωνίες για το αέριο που είχαν συμφωνηθεί από τους Προέδρους των δύο χωρών. Η 

κυβέρνηση δεν ήθελε να πληρώσει προκαταβολικά για το 2008 και αντέκρουσε τη 

δημιουργία των νέων εταιρειών που θα πωλούσαν αέριο στην Ουκρανία. Η 

πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε ότι η Ουκρανία δε χρειάζεται και άλλες νέες 

παρακινδυνευμένες εταιρείες και ότι από την 1η Μαρτίου του 2008 η UkrGazEnergo δε 

λειτουργεί πια στις εγχώριες ουκρανικές αγορές αερίου.
13

 

                
Το 2008 η κρίση αερίου ξεκίνησε με την αποτυχία σύναψης μιας συμφωνίας 

σχετικά με την διαμόρφωση της νέας τιμής του φυσικού αερίου για το 2009 και την 

διευθέτηση των ουκρανικών χρεών. Η Ουκρανία είχε μία οφειλή 2.3 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων στην Gazprom και η τελευταία ζητούσε την εξόφληση αυτού του χρέους πριν 

γίνουν οι νέες συμφωνίες. Αν και τον Δεκέμβρη του 2008 η Ουκρανία πλήρωσε πάνω 

από 1 δισεκατομμύριο δολάρια με σκοπό να μειώσει την οφειλή της, η Gazprom 

επέμενε να διακόψει την παροχή τον Ιανουάριο του 2009 εάν η Ουκρανία δεν πλήρωνε 

το χρέος της και επιπλέον 450 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. Παρόλο που η 

Ουκρανία πλήρωσε τελικά το χρέος της, τα εμπλεκόμενα μέρη δεν κατάφεραν να 

συμφωνήσουν στην τιμή του αερίου για το 2009. Η Ουκρανία πρότεινε μια τιμή 201$ 

και αργότερα 235$, την ώρα που η Gazprom απαιτούσε 250$ για 1000 κ.μ. . Οι 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο εταίρων διακόπηκαν στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου 

έτους (2008).
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Την 1η Ιανουαρίου 2009 διεκόπη η μεταφορά 90 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων 

φυσικού αερίου προς την Ουκρανία. Παράλληλα η καθημερινή μεταφορά αερίου προς 

την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίστηκε σε μία ποσότητα 300 εκατομμυρίων κ.μ.. Ωστόσο, 

το 80% των εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου διέρχεται από το ουκρανικό έδαφος και 

μια σειρά χωρών της ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων ανέφεραν την πλήρη 

διακοπή της τροφοδοσίας τους. Η Ρωσία είχε κατηγορήσει το Κίεβο ότι παρακρατεί το 

φυσικό αέριο που προορίζεται για την Ευρώπη και ότι έκλεισε τους αγωγούς εξαγωγής 

προς την Ευρώπη. Το Κίεβο, βέβαια, απέρριψε τις κατηγορίες.
13

  

         Η Πρόεδρος Yushchenko με επιστολή της στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Jose Manuel Barroso πρότεινε την ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

διευθέτηση της κρίσης. Ουκρανική αποστολή επισκέφθηκε την πρώτη βδομάδα του 

2009 τη Δημοκρατία της Τσεχίας, η οποία είχε την προεδρεία εκείνη την περίοδο, και 

συναντήθηκε με πλήθος κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τσεχική προεδρεία 

και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισαν «απολύτως απαράδεκτη» την κατάσταση, ενώ 

ο Jose Manuel Barroso κάλεσε τη Ρωσία και την Ουκρανία να αποκαταστήσουν άμεσα 

την ομαλή ροή φυσικού αερίου προς τις ευρωπαϊκές χώρες.
13  

                 
Στις 17 Ιανουαρίου του 2009, η Ρωσία συγκάλεσε μια διεθνή διάσκεψη για το 

φυσικό αέριο στη Μόσχα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπευόταν από την Τσεχική 

Προεδρεία και την Επιτροπή και η Ουκρανία από την Πρωθυπουργό της. Η σύνοδος 

κορυφής δεν απέφερε καμία λύση στην κρίση και οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν 

ισότιμα μεταξύ των πρωθυπουργών Putin και Tymoshenko. Νωρίς το πρωί στις 18 

Ιανουαρίου ύστερα από πέντε ώρες συζητήσεων οι δύο πρωθυπουργοί κατέληξαν σε μια 

συμφωνία για την αποκατάσταση της παροχής αερίου στην Ευρώπη και την Ουκρανία. 

Τα μέρη συμφώνησαν ότι η Ουκρανία θα ξεκινούσε να πληρώνει με ευρωπαϊκές τιμές 

το φυσικό της αέριο, με μία έκπτωση 20% για το 2009, ενώ από το 2010 θα πλήρωνε 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αγορά. Η Ουκρανία συμφώνησε σε αντάλλαγμα της 

έκπτωσης να διατηρήσει την αμοιβή μεταφοράς αμετάβλητη για το 2009. Επίσης οι δύο 

πλευρές συμφώνησαν να μην χρησιμοποιήσουν μεσάζοντες. Οι επικεφαλείς των 

Gazprom και Naftohaz υπέγραψαν δεκαετές Σύμφωνο για την παροχή φυσικού αερίου 

στην Ουκρανία την περίοδο 2009 – 2010. Η μεταφορά φυσικού αερίου ξεκίνησε ξανά 
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 στις 20 Ιανουαρίου, ενώ αποκαταστάθηκε εντελώς στις 21 του μήνα. Ταυτόχρονα 

τοποθετήθηκαν Ευρωπαίοι παρατηρητές σε καίρια σημεία του δικτύου, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι καμία παρακράτηση δεν επρόκειτο να συμβεί.
13     

 

 Οι σχέσεις Μόσχας – Κιέβου ομαλοποιήθηκαν και μετά την πληρωμή για τις 

παραδόσεις φυσικού αερίου του Δεκεμβρίου του 2009 εκ μέρους της Ουκρανίας. Οι 

φόβοι για επανάληψη της κρίσης του προηγούμενου Ιανουαρίου καθησυχάστηκαν ενώ 

το ενδεχόμενο νέας κρίσης φάνηκε να απομακρύνεται, έστω και προσωρινά. Το πλήγμα 

που δέχτηκε η ουκρανική οικονομία από την παγκόσμια οικονομική κρίση ήταν ισχυρό, 

και αυτό αποτυπώθηκε σε αρκετούς οικονομικούς δείκτες. Χάρη στα χρήματα από τις 

δόσεις του δανειοδοτικού προγράμματος που παρείχε το ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο) στη χώρα, η Ουκρανία κατάφερε να ανταποκριθεί στις οικονομικές της 

υποχρεώσεις απέναντι στη Ρωσία για τις εισαγωγές φυσικού αερίου. Οι πρωθυπουργοί 

των δύο χωρών δήλωσαν ότι όλα θα παραμείνουν ήσυχα και ήρεμα και ότι θα τηρηθούν 

οι συμφωνίες. Από την πλευρά της η Ρωσία δήλωσε ότι δεν περιμένει προβλήματα με 

την Ουκρανία στο ζήτημα του φυσικού αερίου.
13

 

              
Ο τότε Πρωθυπουργός της Ουκρανίας και ο τότε Υπουργός Ενέργειας βρέθηκαν 

στη Μόσχα στα τέλη Μαρτίου του 2010 για να διαπραγματευτούν χαμηλότερες τιμές 

για το φυσικό αέριο. Μετά από συνομιλίες ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας Vladimir 

Putin δήλωσε ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να προβεί σε διαπραγματεύσεις για την 

αναθεώρηση της τιμής του φυσικού αερίου προς την Ουκρανία.
13 

               
Στις 21 Απριλίου του 2010, ο Ρώσος και ο Ουκρανός Πρόεδρος υπέγραψαν 

συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η Ρωσία θα προέβαινε σε μείωση 30% της τιμής του 

φυσικού αερίου που θα πωλούνταν στην Ουκρανία. Σε αντάλλαγμα η Ουκρανία 

επέτρεψε την παράταση της ρωσικής μίσθωσης σε μία σημαντική ναυτική βάση του 

ουκρανικού λιμανιού της Μαύρης θάλασσας στη Σεβαστούπολη για άλλα 25 χρόνια με 

μία πρόσθετη πενταετή ανανέωση ως επιλογή (2042 – 2047).
13 

 

 

 

13. http://economia.gr/el/article/entry/67 
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Η συμφωνία επικυρώθηκε από τα κοινοβούλια των δύο χωρών στις 27 Απριλίου 

του έτους 2010, ύστερα από αμφιβολίες που εκφράστηκαν από τις αντιπολιτεύσεις και 

των δύο χωρών, ενώ μέλη της αντιπολίτευσης στην Ουκρανία χαρακτήρισαν τη 

συμφωνία ως «ξεπούλημα των εθνικών συμφερόντων».
13

 

 

Οι επιπτώσεις των ανωτέρω ενεργειακών κρίσεων 

        Η Ουκρανία καλύπτει σχεδόν το 80% των αναγκών της σε φυσικό αέριο μέσω 

ρωσικών εισαγωγών, ενώ δεν διαθέτει καμία εναλλακτική πηγή εισαγωγών φυσικού 

αερίου. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη. Το 2002 διήλθαν μέσω 

ουκρανικού εδάφους προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου 4,3 TCF (Trillion 

Cubic Feet) αερίου, δηλαδή το 90% των ρωσικών εξαγωγών προς την Ευρώπη.  Αυτά τα 

4,3 TCF κάλυψαν περίπου το 25% των καθαρών καταναλωτικών αναγκών (net imports) 

της Ένωσης και το 41% των συνολικών της εισαγωγών σε φυσικό αέριο. Ωστόσο, το 

πραγματικό ποσοστό κάλυψης των ευρωπαϊκών αναγκών αερίου μέσω 

Ρωσίας/Ουκρανίας είναι σαφώς μεγαλύτερο, φθάνοντας (για το 2001) το 31,6% του 

συνόλου των αναγκών για τον μέσο όρο των τριών μεγαλυτέρων οικονομιών της 

Ευρωζώνης (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία). Οι οικονομίες αυτές αντιστοιχούν στο 68% του 

ΑΕΠ των Οικονομιών του Ευρώ.
13

 

                
Για την Ευρώπη, το κρίσιμο σημείο εστιάζεται στο γεγονός ότι αν η κατάσταση 

στην Ουκρανία τεθεί εκτός ελέγχου (με τις διάφορες επαρχίες της χώρας να κηρύττουν η 

μία μετά την άλλη την αυτονομία τους, κάτι που έχει εν μέρει διαφανεί) η ασφάλεια των 

ρωσικών εξαγωγών θα είναι προφανώς αμφίβολη.
13 

 

 

 

 

 

 

13. http://economia.gr/el/article/entry/67 
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Από την κρίση του Ιανουαρίου του 2009 η Σλοβακία και η Ρουμανία κήρυξαν 

κατάσταση «εκτάκτου ανάγκης» κάτι που επηρέασε και την Ουγγαρία, την Αυστρία, 

την Σλοβενία και την Πολωνία, η Βουλγαρία κατέγραψε οικονομικές ζημιές που 

αγγίζουν τα 350 εκ. $ ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες αδυνατούσαν να προμηθεύσουν 

τους βιομηχανικούς τους πελάτες ακόμα και τα νοικοκυριά.
 
Η Κροατία ανακοίνωσε ότι 

η τροφοδοσία της είχε διακοπεί πλήρως, ενώ μικρότερη ήταν η παροχή αερίου και στην 

Ιταλία. Η Τσεχία ανακοίνωσε αξιοσημείωτη πτώση των εισαγωγών και η ροή του 

αερίου στην Αυστρία είχε μειωθεί κατά 90%. Μικρότερα προβλήματα δημιουργήθηκαν 

στην Γερμανία καθώς η Γερμανία έχει διαφοροποιημένες μορφές ενέργειας.
13 

              
Από όλα αυτά συμπεραίνουμε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες εξαρτώνται από τις 

σχέσεις Ρωσίας – Ουκρανίας στο ζήτημα παροχής φυσικού αερίου. Μία κρίση στις 

σχέσεις αυτές, που καταλήγει σε διακοπή της παροχής του φυσικού αερίου, οδηγεί τις 

ευρωπαϊκές χώρες, και κυρίως τις Βαλκανικές και τις χώρες της Κεντρικής 

Ευρώπης,  τη μία μετά την άλλη σε κατάσταση «εκτάκτου ανάγκης» και σε εξεύρεση 

εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να χαραχθεί μια κοινή 

ενεργειακή πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαφοροποιηθούν οι ενεργειακές 

πηγές αλλά και να υπάρξει αλληλεγγύη σε θέματα ενέργειας μεταξύ των ευρωπαϊκών 

κρατών.
13

 Για αυτό το λόγο, στα τέλη του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στη 

"δεύτερη δέσμη επισκόπησης της ενεργειακής στρατηγικής".
14 

Κεφάλαιο Β: Ενεργειακή Κρίση του Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου του 

έτους 2016 - 2017  

          Όλα ξεκίνησαν όταν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Γαλλίας αποφάσισε από 

τις αρχές Νοεμβρίου του 2016 να τεθεί εκτός λειτουργίας πάνω από το ένα τρίτο του 

πυρηνικού παραγωγικού της Γαλλίας. Η απόφαση αυτή σχετίζεται με θέματα ποιότητας 

προμήθειας υλικών, που εντοπίστηκαν με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν ενδελεχείς 

έλεγχοι. Βέβαια, κάποιες πληροφορίες λένε πως το κλείσιμο οφειλόταν και σε λόγους 

ασφάλειας και πρόληψης απέναντι σε πιθανά τρομοκρατικά χτυπήματα από το ISIS.
45

 

13. http://economia.gr/el/article/entry/67 

14.http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=el&type=IMPRESS&reference=2009010

8STO45594 

45.http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/energy/synagermos-ta-pyrhnika-ths-gallias-svhnoyn-ta-

lampionia-kai-sth-xwra-mas.4446377.html 

http://economia.gr/el/article/entry/67
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=el&type=IMPRESS&reference=20090108STO45594
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=el&type=IMPRESS&reference=20090108STO45594
http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/energy/synagermos-ta-pyrhnika-ths-gallias-svhnoyn-ta-lampionia-kai-sth-xwra-mas.4446377.html
http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/energy/synagermos-ta-pyrhnika-ths-gallias-svhnoyn-ta-lampionia-kai-sth-xwra-mas.4446377.html


30 
 

Από τον Νοέμβριο του 2016, λοιπόν, παρουσιάστηκαν μεγάλα προβλήματα στην 

ηλεκτροδότηση τόσο της Γαλλίας όσο και της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας, 

όπου εξάγει η Γαλλία ηλεκτρική ενέργεια.
49 

Σε κάθε περίπτωση είχε δημιουργηθεί ένα 

ενεργειακό έλλειμμα στο κέντρο της Ευρώπης, το οποίο όπως αναμενόταν είχε 

δημιουργήσει ένα ντόμινο, δηλαδή η ζήτηση που καλυπτόταν από τις πυρηνικές μονάδες 

πλέον καλυπτόταν σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές με αποτέλεσμα να υπάρχει έξαρση 

του εμπορίου και αύξηση των τιμών.
45

 Τα προβλήματα περιορίστηκαν μερικώς χάρη 

στην αύξηση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 

λιγνιτικές μονάδες και φυσικό αέριο, αλλά κυρίως χάρη στις εισαγωγές ηλεκτρικής 

ενέργειας από τρίτες χώρες.
49

 

Παράλληλα, ο χειμώνας του τρέχοντος έτους, και κυρίως στις αρχές του, ήταν πολύ 

βαρύς, καθώς τον Ιανουάριο του 2017 πολλές χώρες ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν 

premium στις τιμές του υγροποιημένου φυσικού αερίου, μεταξύ αυτών η Γαλλία και η 

Ελλάδα. Οι τιμές του φυσικού αερίου ωθήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα, αφού η έλλειψη 

LNG ανάγκασε τη Γαλλία να αυξήσει τις προμήθειές της. Ελλείψεις παρουσιάστηκαν 

και στην Τουρκία ενώ η Ισπανία εμφάνισε ρεκόρ κατανάλωσης. Ως εκ τούτου, λοιπόν, 

οι τιμές του LNG βρέθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2014, καθώς στη 

Νοτιοανατολική Ασία άγγιξαν τα $9,90 ανά εκατομμύριο Btu LNG, την υψηλότερη τιμή 

των δύο τελευταίων ετών για μεταφορές από το Κατάρ ή τις ΗΠΑ, ενώ οι τιμές στην 

Ευρώπη ανήλθαν σε $11,40 ανά εκατομμύριο Btu.
46 

 Η Ευρώπη, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, αύξησε τις εισαγωγές της από τη Ρωσία 

τόσο μέσω αγωγών όσο και διά θαλάσσης, δεδομένου ότι τα πλοία προσεγγίζουν πιο 

κοντά στα σημεία που υπάρχει περισσότερη ζήτηση. Ο γαλλικός φορέας διαχείρισης 

φυσικού αερίου σήμανε συναγερμό, καθώς τα αποθέματα έφτασαν σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα και έτσι η Γαλλία αναζήτησε την εισαγωγή φυσικού αερίου από τα μεσογειακά 

λιμάνια της.
46

45.http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/energy/synagermos-ta-pyrhnika-ths-gallias-svhnoyn-ta-lampionia-kai-sth-xwra-

mas.4446377.html 

46.http://www.naftikachronika.gr/2017/01/12/anatimiseis-stis-times-tou-ygropoiimenou-fysikou-aeriou-fernei-o-cheimonas-sto-
voreio-imisfairio/ 

49. «EDF:Στα μέσα Ιανουαρίου θα έχει ξεπεραστεί η ενεργειακή κρίση στη Γαλλία και την κεντρική 

Ευρώπη», άρθρο της ιστοσελίδας: http://worldenergynews.gr/index.php 

http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/energy/synagermos-ta-pyrhnika-ths-gallias-svhnoyn-ta-lampionia-kai-sth-xwra-mas.4446377.html
http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/energy/synagermos-ta-pyrhnika-ths-gallias-svhnoyn-ta-lampionia-kai-sth-xwra-mas.4446377.html
http://www.naftikachronika.gr/2017/01/12/anatimiseis-stis-times-tou-ygropoiimenou-fysikou-aeriou-fernei-o-cheimonas-sto-voreio-imisfairio/
http://www.naftikachronika.gr/2017/01/12/anatimiseis-stis-times-tou-ygropoiimenou-fysikou-aeriou-fernei-o-cheimonas-sto-voreio-imisfairio/


31 
 

Τα αποτελέσματα της κρίσης αυτής έφτασαν και στην Ελλάδα όπου με βάση τα 

στοιχεία του ΑΔΜΗΕ αυξήθηκαν κατά πολύ οι εξαγωγές. Οι ηλεκτροπαραγωγικές 

μονάδες δούλευαν πάρα πολύ, ωστόσο απαιτούνταν φυσικό αέριο το οποίο δεν ήταν 

διαθέσιμο.
 
Σημειώθηκε μια αύξηση στην κατανάλωση φυσικού αερίου που οδήγησε τα 

αποθέματα LNG στη Ρεβυθούσα σε οριακό σημείο, την στιγμή που η τροφοδοσία από 

τα δύο σημεία εισόδου με αγωγούς, παρόλο που εξελισσόταν με ομαλό τρόπο και 

παραδίδονταν κανονικά όλες οι ποσότητες του ρωσικού και του τουρκικού αερίου, δεν 

ήταν αρκετή προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες.
 
Επιπλέον, ένα μεγάλο 

φορτίο φυσικού αερίου των 130.000 κυβικών μέτρων που συμφώνησε η ΔΕΠΑ με την 

αλγερινή Sonatrach να έρθει παραμονή Χριστουγέννων, παρέμεινε καθηλωμένο στο 

Αλγέρι λόγω ισχυρής θαλασσοταραχής και έτσι ήρθε πολύ αργότερα.
45 

Για αυτό τον 

λόγο ο ΔΕΣΦΑ προσέβλεπε στην άφιξη LNG tankers στον τερματικό σταθμό της 

Ρεβυθούσας τον μήνα Ιανουάριο όπου και κατέφθασαν τελικά δύο LNG tankers.
46 

Συνολικά πάντως κατέφθασαν επτά φορτία LNG στην Ελλάδα.
48 
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Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή αυτή κρίση, ο ΔΕΣΦΑ και ο ΑΔΜΗΕ 

ζήτησαν από τους ηλεκτροπαραγωγούς να μειώσουν την κατανάλωσή τους πιθανόν σε 

ένα μέγεθος της τάξης των 20.000 μεγαβατωρών, γεγονός που αναμενόταν να επηρεάσει 

τις εξαγωγές. Παράλληλα, θα ενεργοποιούνταν η εφεδρεία μονάδων φυσικού αερίου που 

μπορούσαν να λειτουργήσουν με πετρέλαιο, δηλαδή η μονάδα 5 του Λαυρίου, της ΔΕΗ 

και της Κομοτηνής, ενώ θα «γυρνούσαν» σε ντίζελ οι μονάδες του Λαυρίου και του 

ΗΡΩΝΑ που έχουν αυτή τη δυνατότητα (από αυτό το μέτρο αναμενόταν να 

εξοικονομηθούν οι μισές από τις αναγκαίες μεγαβατώρες).
47

 Επίσης για τις ώρες της 

μεγάλης αιχμής προβλεπόταν να αξιοποιηθούν και τα υδροηλεκτρικά και ειδικότερα τα 

Κρεμαστά, το Καστράκι, ο Ιλαρίωνας, το Πολύφυτο, η Σφηκιά, ο Ασώματος, ο 

Θησαυρός, ο Αώος κλπ. Την κατάσταση συνέχιζαν να διευκολύνουν και οι Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας και κυρίως η αυξημένη λειτουργία των αιολικών (προβλεπόταν καλό 

αιολικό δυναμικό), αλλά και το θετικό ισοζύγιο εισαγωγών – εξαγωγών, το οποίο 

ενισχύονταν πολύ από τη λειτουργία του καλωδίου διασύνδεσης με την Ιταλία.
45,47 

Ο 

ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε ακόμη ότι αναβάλλονταν μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου όλες οι 

προγραμματισμένες συντηρήσεις ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων.
47 

Πάντως, σε 

περίπτωση που το πρόβλημα διογκωνόταν θα εξετάζονταν περαιτέρω δράσεις όπως η 

εφαρμογή μέτρων διαχείρισης της ζήτησης και συγκεκριμένα η διακοψιμότητα όχι μόνο 

στο φυσικό αέριο αλλά και στον ηλεκτρισμό.
45 

Από τη λειτουργία της ΔΕΠΑ κατά την ενεργειακή αυτή κρίση έχουν αναδειχθεί  

σημαντικές στρεβλώσεις και αδιαφάνεια, που εντοπίζονται κυρίως στους όρους των 

συμβάσεων προμήθειας αερίου για αυτό και η ΔΕΠΑ έχει τεθεί στο μικροσκόπιο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και της ΡΑΕ, η οποία έχει ζητήσει να ενημερωθεί 

λεπτομερώς και διεξοδικώς επί συγκεκριμένου ερωτηματολογίου από τους διαχειριστές 

του Συστήματος ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, δηλαδή τον ΑΔΜΗΕ και τον 

ΔΕΣΦΑ.
48 
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http://mononews.gr/news-oikonomia-depa-empisteftiki-erevna-gia-ton-rolo-tis-stin-energiaki-krisi-apo-komision-ke-rae/137943
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Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΠΑ κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, όπως 

προαναφέρθηκε, έφερε επτά φορτία LNG εκτός προγράμματος και κάλυψε τη ζήτηση 

που εκτοξεύθηκε τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους στα 320 εκατ. 

κ.μ. έναντι 100 εκατ. κ.μ. την ίδια περίοδο πέρυσι. Όμως το επιπλέον κόστος των 

φορτίων αυτών δεν αποτυπώθηκε στις τιμές του αερίου, στη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή, με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσουν οι κανόνες της προσφοράς και της 

ζήτησης. Επί της ουσίας διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται αγορά φυσικού αερίου και 

βεβαίως δε υφίσταται αγορά αερίου εξισορρόπησης.
48 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η έλλειψη φυσικού αερίου που ανέκυψε κατά τη διάρκεια 

της κρίσης να μην αποτυπώνεται στα κόστη των ηλεκτροπαραγωγών και κυρίως της 

ΔΕΗ, παρά μόνο εκ των υστέρων και αυτό εφόσον το επιτρέπουν οι συμβάσεις που έχει 

η ΔΕΠΑ με τους ηλεκτροπαραγωγούς. Έτσι, η έρευνα της Κομισιόν εντοπίζεται κυρίως 

στις συμβάσεις προμήθειας που έχει συνάψει η ΔΕΠΑ με τους ηλεκτροπαραγωγούς και 

κυρίως με τη ΔΕΗ, οι οποίες φαίνεται ότι δεν περιέχουν όρους περιορισμού της 

προμήθειας για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού και ανταγωνισμού.
48 

Σε ό,τι αφορά το αέριο εξισορρόπησης η έρευνα δείχνει ότι πρακτικά, μέσω του 

αερίου εξισορρόπησης, το καύσιμο ήταν διαθέσιμο χωρίς όρια, ανεξάρτητα από την 

επικείμενη εξάντλησή του, και με κόστος που θα αποκαλύπτονταν εκ των υστέρων, 

ανάλογα και με την υπέρβαση των ορίων ανοχής που προβλέπονται στις συμβάσεις.
48

 

Επιπλέον, οι ηλεκτροπαραγωγοί που δεν έχουν απευθείας σύμβαση με τον ΔΕΣΦΑ δεν 

υφίστανται κόστος εξισορρόπησης. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι το επιπλέον 

κόστος που προέκυψε λόγω των αυξημένων ποσοτήτων αερίου που υποχρεώθηκε να 

εισάγει η ΔΕΠΑ δεν έχει ακόμη πλήρως προσδιοριστεί.
49 

48.http://mononews.gr/news-oikonomia-depa-empisteftiki-erevna-gia-ton-rolo-tis-stin-energiaki-krisi-apo-
komision-ke-rae/137943 

49.http://worldenergynews.gr/index.php/%CF%81%CE%BF%CE%AE-

%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/item/2249-edf-

%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-

%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-

%CE%B8%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-

%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-

%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-

%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-

%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7 

http://mononews.gr/news-oikonomia-depa-empisteftiki-erevna-gia-ton-rolo-tis-stin-energiaki-krisi-apo-komision-ke-rae/137943
http://mononews.gr/news-oikonomia-depa-empisteftiki-erevna-gia-ton-rolo-tis-stin-energiaki-krisi-apo-komision-ke-rae/137943
http://worldenergynews.gr/index.php/%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/item/2249-edf-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://worldenergynews.gr/index.php/%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/item/2249-edf-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
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34 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Κεφάλαιο Α: Οδηγία 2004/67/ΕΚ  

      Δεδομένης της καθοριστικής σημασίας του αερίου για την ασφάλεια του 

εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή έλαβε μια σειρά μέτρων.
2
 Συγκεκριμένα, η 

Οδηγία 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 αποτέλεσε την πρώτη 

οργανωμένη προσπάθεια νομοθετικής ρυθμίσεως του εφοδιασμού της ευρωπαϊκής 

αγοράς με φυσικό αέριο. Η Οδηγία αυτή, μεταξύ άλλων, οριοθέτησε τα αναγκαία μέτρα 

τα οποία τα κράτη – μέλη πρέπει να λάβουν για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια 

εφοδιασμού σε φυσικό αέριο, δηλαδή πρόβλεψη αγωγών για την εκτροπή αποθεμάτων 

αερίου σε πληττόμενες περιοχές, διασυνοριακό δυναμικό, συνεργασία μεταξύ φορέων 

εκμετάλλευσης των συστημάτων μεταφοράς γειτονικών κρατών μελών για 

συντονισμένη διεκπεραίωση, συντονισμένες δραστηριότητες διεκπεραίωσης μεταξύ 

φορέων διανομής και φορέων εκμετάλλευσης των συστημάτων μεταφοράς, 

διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού με αέριο, μακροπρόθεσμες συμβάσεις, 

επενδύσεις σε υποδομές για την εισαγωγή αερίου μέσω τερματικών επαναεριοποίησης 

και αγωγών κ.ά.
11,12 

 

 

 

 

 

 

2. http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.1.html 

11.«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν.Α. 

ΕΥΡΩΠΗ:ΈΝΑ ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΜΕΠ/ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008, σελ. 29-31. 

12. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32004L0067 

 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.1.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32004L0067
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Στις προβλεπόμενες πολιτικές περιλαμβάνονταν και η δημιουργία Ομάδας 

Συντονισμού για το φυσικό αέριο, η οποία συγκροτούνταν από τους εκπροσώπους των 

κρατών – μελών και τα αντιπροσωπευτικά όργανα του ενδιαφερομένου κλάδου και των 

σχετικών καταναλωτών υπό την προεδρία της Επιτροπής. Η Επιτροπή, σε διαβούλευση 

με την Ομάδα, μπορούσε να καθοδηγήσει τα κράτη – μέλη σχετικά με τη λήψη 

περαιτέρω μέτρων για την παροχή συνδρομής στα κράτη – μέλη που πλήττονταν 

ιδιαίτερα από την διακοπή εφοδιασμού αερίου. Η Επιτροπή μπορούσε επίσης να 

υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο σχετικά με περαιτέρω αναγκαία μέτρα. 

Προσπαθώντας, λοιπόν, να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση 

εκπόνησε μία ενιαία πολιτική κλίματος και ενέργειας, συνοδευόμενη από ένα 

λεπτομερές σχέδιο δράσης, το οποίο απέβλεπε και στη μείωση της ενεργειακής 

εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
11 

Επιπλέον, προβλέφθηκε η κατά προτεραιότητα αναβάθμιση των υπαρχουσών 

υποδομών, καθώς και η κατασκευή νέων υποδομών απαραιτήτων για την ασφάλεια των 

ενεργειακών προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αναλυτικότερα, προβλέφθηκε η 

κατασκευή και αναβάθμιση αγωγών φυσικού αερίου και κατασκευή μονάδων εισαγωγής 

υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε αγορές οι οποίες χαρακτηρίζονται από 

μειωμένο ανταγωνισμό μεταξύ εξαγωγέων φυσικού αερίου. Επίσης, αναγνωρίστηκε η 

ανάγκη λήψεως πολιτικών, οικονομικών και ρυθμιστικών μέτρων, ώστε η επιτροπή να 

υποστηρίξει ενεργώς την πραγματοποίηση τέτοιων σχεδίων από επιχειρηματικούς 

παράγοντες. Επίσης προβλέφθηκε η καλλιέργεια διαλόγου και συνεργασίας με μείζονες 

παραγωγούς και καταναλωτές ενέργειας όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η 

Ινδία, σε επίπεδο διμερές, αλλά και σε οργανισμούς όπως το G8. Ακόμη, τα κράτη – 

μέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να εντατικοποιήσουν τις στρατηγικές διαφοροποιήσεως  

 

 

 

11.«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν.Α.   

ΕΥΡΩΠΗ:ΈΝΑ ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΜΕΠ/ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & 

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008, 

σελ. 27-39. 
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και να αναπτύξουν μια κοινή προσέγγιση σχετικά με τα κράτη – εξαγωγείς και τους 

διαδρόμους μεταφοράς συγκεκριμένα από την περιοχή της Κασπίας – Καυκάσου και 

την Βόρεια Αφρική. Επίσης δόθηκε προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των υποδομών 

δικτύου, στην κατεύθυνση ανατολής – δύσεως, αλλά και βορρά – νότου, καθώς και στην 

κατασκευή υποδομών για την εισαγωγή και χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου 

(LNG), ενώ ταυτόχρονα δόθηκε έμφαση στη βελτίωση του ανταγωνισμού στην 

ευρωπαϊκή αγορά LNG.
11 

Τέλος, επισημάνθηκε η ανάγκη αναζωογονήσεως του ενεργειακού διαλόγου με την 

Ρωσία και βελτιώσεως της αποτελεσματικότητάς του σε σχέση με τις ευρωπαϊκές 

επιδιώξεις στο θέμα της ενέργειας. Ως θεμέλιο αυτού του διαλόγου προτάθηκε η 

αλληλεξάρτηση Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε ενεργειακά ζητήματα η οποία 

επέβαλλε την ανάγκη ασφαλών και προβλέψιμων επενδυτικών συνθηκών για 

ευρωπαϊκές και ρωσικές εταιρείες, καθώς και αμοιβαιότητα σε σχέση με την πρόσβαση 

στις αγορές και τις υποδομές. Αποφασιστικές
 
προσπάθειες θα έπρεπε να γίνουν για την 

αποπεράτωση των διαπραγματεύσεων για
 
το Πρωτόκολλο Διελεύσεως της Ενεργειακής 

Χάρτας και την εξασφάλιση της κυρώσεως από την Ρωσία της Συνθήκης Ενεργειακής 

Χάρτας.
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν.Α. 

ΕΥΡΩΠΗ:ΈΝΑ ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΜΕΠ/ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008, σελ. 27-39.  
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Κεφάλαιο Β: Κανονισμός 994/2010  

  Εξαιτίας της Ρωσο – Ουκρανικής κρίσης του χειμώνα 2008 – 2009, εξεδόθη ο 

Κανονισμός 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης 

Οκτωβρίου 2010 – ο οποίος σημειωτέον εντάσσεται στο τρίτο ενεργειακό πακέτο της 

Ένωσης – σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο, 

αποσκοπώντας στην ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων.
15

 

Ο Κανονισμός αυτός κατήργησε την Οδηγία 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου
16

, η οποία 

αναλύθηκε ανωτέρω, και εγκαθιδρύει, μεταξύ άλλων, δύο στάνταρτ, το ένα σχετιζόμενο 

με τις υποδομές και το άλλο με τον εφοδιασμό.
 

 
Αρχικά, αναρωτιέται κανείς εύλογα γιατί εξεδόθη Κανονισμός και όχι μια 

αναθεωρημένη Οδηγία. Στην παράγραφο 5 του Προοιμίου του Κανονισμού αναφέρεται 

ρητά ότι με τα τρέχοντα μέτρα (Οδηγία 2004/67/ΕΚ) τα κράτη μέλη έχουν διακριτική 

ευχέρεια ως προς την επιλογή των μέτρων και έτσι υπάρχει σαφής κίνδυνος ότι, με τα 

μέτρα που θα θεσπίσει μονομερώς ένα κράτος μέλος, μπορεί να κινδυνεύσει η εύρυθμη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου και ο εφοδιασμός των πελατών με αέριο. Για 

αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν Κανονισμό 

καταργώντας την Οδηγία 2004/67/ΕΚ διότι οι κανονισμοί είναι δεσμευτικές 

νομοθετικές πράξεις και η εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι υποχρεωτική, ενώ αντίθετα οι οδηγίες είναι μεν νομοθετικές πράξεις που ορίζουν 

έναν στόχο τον οποίο πρέπει να επιτύχουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως 

εναπόκειται σε κάθε χώρα να θεσπίσει τους δικούς της νόμους για την επίτευξη των 

στόχων αυτών. Επιπλέον, ο Κανονισμός γεννά άμεσα δικαιώματα και υποχρεώσεις για 

τους υπηκόους των κρατών μελών και ισχύουν από την ημερομηνία που ορίζουν ή, εάν 

δεν το ορίζουν, από την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή τους στην Eπίσημη 

Eφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γεγονός, λοιπόν, ότι ο κανονισμός 

αντικαθιστά άμεσα το εθνικό δίκαιο με ευρωπαϊκό δίκαιο και ως εκ τούτου είναι το πιο 

αποτελεσματικό νομικό εργαλείο που προσφέρει η Συνθήκη.
55,56

  

 

15. http://www.depa.gr/content/article/002001014002/293.html
 

16. http://www.rae.gr/site/system/docs/natural_gas/05112012.csp?viewMode=normal 

55. https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_el 

56.http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/3/3/index.tkl?lang=gr&s=1&e=10 

http://www.depa.gr/content/article/002001014002/293.html
http://www.rae.gr/site/system/docs/natural_gas/05112012.csp?viewMode=normal
https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_el
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/3/3/index.tkl?lang=gr&s=1&e=10
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 Ο εν λόγω Κανονισμός εξεδόθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έλαβαν υπόψη τους τη Συνθήκη για τη Λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 194 παρ. 2. Με άλλα λόγια 

έλαβαν υπόψη τους, όπως επιτάσσει και η ανωτέρω διάταξη, την πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής, ενώ ταυτόχρονα ζήτησαν και τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών και 

έτσι αποφάσισαν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία η οποία ορίζεται στην 

διάταξη αυτή της Συνθήκης. 

Επιπρόσθετα, ο Κανονισμός 994/2010 θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας με βάση το άρθρο 5 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή εκεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αποκλειστική 

αρμοδιότητα και τα κράτη μέλη δεν λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, η εν λόγω αρχή 

νομιμοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει, καθώς είναι πιο αποτελεσματικό να 

ληφθούν τα αναγκαία μέτρα σε ευρωπαϊκό και όχι σε εθνικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, η 

ενέργεια αποτελεί έναν τομέα στον οποίο η αρμοδιότητα της Ένωσης ως προς τη 

ρύθμισή του συντρέχει με την αρμοδιότητα των κρατών μελών και η Ένωση 

παρεμβαίνει, βάσει της αρχής της επικουρικότητας, μόνο εφόσον δεν έχει ρυθμιστεί 

κάποιο σημαντικό ζήτημα από τα κράτη μέλη. Στην περίπτωση, λοιπόν, της ασφάλειας 

του ενεργειακού εφοδιασμού σε αέριο τα κράτη μέλη δεν έχουν προβεί σε κάποια 

ρύθμιση, επομένως κρίνεται αναγκαίο να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση εκδίδοντας τον 

Κανονισμό αυτό, ο οποίος υπακούει και στην αρχή της αναλογικότητας καθώς τα μέτρα 

που προβλέπει είναι απαραίτητα για την επίτευξη του στόχου, δηλαδή της ασφάλειας 

του εφοδιασμού.  

Πάντως οι κανόνες που θεσπίζονται από τον εν λόγω Κανονισμό θα πρέπει να είναι 

σταθεροί, προκειμένου να παρέχουν την αναγκαία νομική ασφάλεια, θα πρέπει να είναι 

σαφείς και να μην επιβάλλουν παράλογο και δυσανάλογο φόρτο ούτε στις επιχειρήσεις 

φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των νεοεισερχόμενων και των μικρών 

επιχειρήσεων, ούτε και στους τελικούς χρήστες, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εγγυώνται 

ίσα δικαιώματα πρόσβασης των επιχειρήσεων φυσικού αερίου της Ένωσης στους 

εθνικούς πελάτες, δηλαδή να μην οδηγούν σε αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού ή της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς αερίου. 
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Όπως αναφέρεται στο Προοίμιο του Κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτίμησαν ότι το φυσικό αέριο είναι πολύ 

σημαντική και βασική συνιστώσα του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η οποία καλύπτει το 1/4 του εφοδιασμού σε πρωτογενή ενέργεια και είναι 

απαραίτητη για την παραγωγή ηλεκτρισμού, τη θέρμανση, την τροφοδοσία της 

βιομηχανίας και για τα καύσιμα στις μεταφορές. Επιπλέον, το γεγονός ότι η 

κατανάλωση αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκε άρδην κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

δέκα ετών, ότι η εγχώρια παραγωγή ελαττώθηκε και ότι οι εισαγωγές αερίου αυξήθηκαν 

ακόμη ταχύτερα δημιουργώντας υψηλότερη εξάρτηση από τις εισαγωγές και γεννώντας 

την ανάγκη να εξεταστεί το ζήτημα της ασφάλειας εφοδιασμού σε αέριο, εκτιμήθηκαν 

εξίσου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

προτού προχωρήσουν στην έκδοση του Κανονισμού. Εξάλλου, η αύξηση των 

εισαγωγών αερίου και η δημιουργία της εξάρτησης επισημαίνονται ρητά και στην 

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας, η οποία 

εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του έτους 2008 και στην οποία 

τονίζεται ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι μια από τις νέες προκλήσεις για την πολιτική 

ασφάλειας.  

Ακόμη στο Προοίμιο του Κανονισμού αναφέρεται ότι, αν διαταραχθεί σημαντικά ο 

εφοδιασμός με φυσικό αέριο στην Ένωση, αυτό δύναται να έχει αντίκτυπο σε όλα τα 

κράτη μέλη, στην ίδια την Ένωση στο σύνολό της καθώς και στα συμβαλλόμενα μέρη 

στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας που υπεγράφη στην Αθήνα 

στις 25 Οκτωβρίου 2005, ενώ παράλληλα μπορεί να πληγεί η οικονομία της Ένωσης, 

επηρεάζοντας κυρίως τις ευάλωτες ομάδες πελατών. Ως εκ τούτου, η ασφάλεια του 

εφοδιασμού με αέριο είναι καθήκον από κοινού των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των 

κρατών μελών, κυρίως μέσω των αρμόδιων αρχών τους, της Επιτροπής, των εθνικών 

ρυθμιστικών αρχών με βάση την Οδηγία 2009/73/ΕΚ και των πελατών που 

χρησιμοποιούν αέριο για την παραγωγή ηλεκτρισμού ή για βιομηχανικούς σκοπούς. 

Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν τη διαφοροποίηση των πηγών 

ενέργειας, των οδών μεταφοράς και των πηγών εφοδιασμού με αέριο ενώ οι πελάτες που 

χρησιμοποιούν αέριο για την παραγωγή ηλεκτρισμού ή για βιομηχανικούς σκοπούς θα 

πρέπει να συμμετέχουν στις διακοπτόμενες συμβάσεις και να εναλλάσσουν τα καύσιμά 

τους. Τέλος για την ασφάλεια του εφοδιασμού απαραίτητη είναι και η αποθήκευση 

αερίου σε αγωγό, η σύναψη συμβάσεων προμήθειας και η λήψη τεχνικών μέτρων. 
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Ειδικότερα, όσον αφορά στα κράτη μέλη αυτά υποχρεώνονται από τον Κανονισμό, 

μέσω της Αρμόδιας Εθνικής Αρχής την οποία ορίζουν, να προχωρήσουν σε μια σειρά 

ενεργειών προκειμένου να αποτιμήσουν το επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό 

αέριο, με κατά το δυνατόν πιο ομοιογενή κριτήρια, να καταρτίσουν προληπτικά σχέδια 

δράσης και σχέδια έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με γειτονικά κράτη μέλη, με σκοπό 

να διασφαλιστεί η τροφοδοσία με αέριο των προστατευόμενων καταναλωτών, και τέλος 

να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για πιο αποτελεσματική, αλληλέγγυα δράση μεταξύ 

κρατών μελών σε περιόδους κρίσεων, σε περιφερειακό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
16 

Αξίζει 

πάντως στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι παρά τις ως άνω υποχρεώσεις, επ’ ουδενί δεν 

θίγονται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών στους ενεργειακούς πόρους τους, 

δηλαδή εξακολουθούν να διαθέτουν αποκλειστική δικαιοδοσία ελέγχου των πηγών 

ενέργειάς τους.  

Πιο ειδικά, μεταξύ των υποχρεώσεων περιλαμβάνονται ο ορισμός αρμόδιας αρχής 

υπεύθυνης για την εφαρμογή του, η εκπόνηση εκτίμησης της επικινδυνότητας ως προς 

την ασφάλεια εφοδιασμού με Φυσικό Αέριο, η εξέταση της ανάγκης ενεργοποίησης 

μόνιμης δυναμικότητας φυσικής αμφίδρομης ροής σε διασυνδέσεις με άλλα Κράτη 

Μέλη, η διασφάλιση επαρκούς δυναμικότητας για την κάλυψη της μέγιστης ζήτησης 

μετά από απώλεια της μεγαλύτερης υποδομής εισόδου Φυσικού Αερίου (Κανόνας 

υποδομής), η διασφάλιση της τροφοδοσίας των «προστατευόμενων πελατών» υπό 

ακραίες θερμοκρασίες ή σε διαστήματα εξαιρετικά υψηλής ζήτησης, η διασφάλιση της 

τροφοδοσίας των «προστατευόμενων πελατών» σε ενδεχόμενη  διαταραχή της 

μεγαλύτερης ενιαίας υποδομής αερίου υπό μέσες χειμερινές συνθήκες (Κανόνας για τον 

εφοδιασμό), η θέσπιση σχεδίου προληπτικής δράσης και σχεδίου έκτακτης ανάγκης και 

τέλος η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας κατά την κατάρτιση των ανωτέρω 

σχεδίων και κατά την διαχείριση κρίσεων εφοδιασμού.
17

 

 

 

 

 

16. http://www.rae.gr/site/system/docs/natural_gas/05112012.csp?viewMode=normal 

17. http://www.rae.gr/site/categories_new/gas/supply_sec/regulation.csp 

http://www.rae.gr/site/system/docs/natural_gas/05112012.csp?viewMode=normal
http://www.rae.gr/site/categories_new/gas/supply_sec/regulation.csp
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Ενδεικτικά στα ανωτέρω αναφέρεται αυτούσια η παράγραφος 7 του Προοιμίου του 

Κανονισμού : «η διαφοροποίηση των διαδρομών αερίου και των πηγών εφοδιασμού για 

την Ένωση είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού της Ένωσης 

συνολικά και των κρατών μελών της ξεχωριστά. Στο μέλλον η ασφάλεια εφοδιασμού θα 

εξαρτηθεί από την εξέλιξη του μείγματος καυσίμων, την ανάπτυξη της παραγωγής στην 

Ένωση και σε τρίτες χώρες που προμηθεύουν την Ένωση και τις επενδύσεις σε 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στη διαφοροποίηση των διαδρομών αερίου και των 

πηγών εφοδιασμού εντός και εκτός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 

εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου («ΥΦΑ»). Σε αυτό το πλαίσιο θα 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις δράσεις προτεραιότητας ως προς τις υποδομές, 

όπως αυτές προσδιορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2008 

με τίτλο «Δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής: σχέδιο δράσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή ασφάλεια και αλληλεγγύη», π.χ. στον νότιο 

διάδρομο φυσικού αερίου (αγωγός Nabucco και Διασυνδετήριος Αγωγός Τουρκίας – 

Ελλάδας – Ιταλίας), στον διαφοροποιημένο και επαρκή εφοδιασμό με Υγροποιημένο 

Φυσικό Αέριο για την Ευρώπη, στην αποτελεσματική διασύνδεση της περιοχής της 

Βαλτικής, στον μεσογειακό ενεργειακό δακτύλιο και στις επαρκείς διασυνδέσεις αερίου 

μεταξύ βορρά και νότου εντός της Κεντρικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.»
9
 

 Αντίστοιχα, αναφέρεται αυτούσια η παράγραφος 14 του Προοιμίου : «η επαρκής 

και διαφοροποιημένη υποδομή αερίου σε ένα κράτος μέλος και σε ολόκληρη την 

Ένωση, συμπεριλαμβανομένων ιδίως νέων υποδομών αερίου που να συνδέουν τωρινά 

απομονωμένα συστήματα που αποτελούν νησίδες αερίου σε σχέση με τα γειτονικά τους 

κράτη – μέλη, είναι ουσιαστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των διαταραχών του 

εφοδιασμού. Η ύπαρξη κοινών ελάχιστων κριτηρίων για την ασφάλεια εφοδιασμού με 

αέριο θα πρέπει να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για την ασφάλεια 

εφοδιασμού με αέριο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εθνικές ή περιφερειακές 

ιδιαιτερότητες, και να δημιουργήσει σημαντικά κίνητρα για την κατασκευή της 

απαραίτητης υποδομής και τη βελτίωση του επιπέδου ετοιμότητας σε περίπτωση 

κρίσης.»
9
 Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση ορισμένων άρθρων του Κανονισμού και του 

Παραρτήματος αυτού. 

 

9.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32010R0994 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32010R0994
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Εκκινώντας από το άρθρο 6 παρ. 1, τα κράτη – μέλη ή η αρμόδια αρχή, σε 

περίπτωση που έτσι προβλέπεται από κάποιο κράτος – μέλος, εξασφαλίζουν ότι 

λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε έως τις 3 Δεκεμβρίου 2014 το αργότερο, σε 

περίπτωση διαταραχής της μεγαλύτερης ενιαίας υποδομής αερίου, η ικανότητα της 

υπόλοιπης υποδομής, η οποία ορίζεται σύμφωνα με τον τύπο N–1 όπως προβλέπεται στο 

σημείο 2 του παραρτήματος Ι, να είναι σε θέση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 

του παρόντος άρθρου, να ικανοποιήσει τη συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της 

περιοχής υπολογισμού για περίοδο μιας ημέρας εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου, η 

οποία επέρχεται με στατιστική πιθανότητα μίας φοράς μέσα σε 20 έτη. Αυτό ισχύει με 

την επιφύλαξη, όπου αυτό είναι σκόπιμο και αναγκαίο, της ευθύνης των διαχειριστών 

συστημάτων να προβούν στις αντίστοιχες επενδύσεις και των υποχρεώσεων των 

διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όπως ορίζονται στην Οδηγία 2009/73/ΕΚ και στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009. Με άλλα λόγια πρέπει να έχουμε ικανοποίηση του 

κριτηρίου Ν–1 στις Υποδομές, όπου όπως αναλύεται στο Παράρτημα 1 του Κανονισμού 

994/2010 ο τύπος N–1 περιγράφει την ικανότητα της τεχνικής δυναμικότητας της 

υποδομής αερίου για την ικανοποίηση της συνολικής ζήτησης αερίου στην περιοχή 

υπολογισμού σε περίπτωση διαταραχής της μεγαλύτερης ενιαίας υποδομής αερίου κατά 

τη διάρκεια ημέρας με κατ’ εξαίρεση υψηλή ζήτηση αερίου που, σύμφωνα με τη 

στατιστική πιθανότητα, επέρχεται μία φορά μέσα σε 20 έτη. Στην υποδομή αερίου 

περιλαμβάνεται το δίκτυο μεταφοράς αερίου, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων, 

καθώς και η παραγωγή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και οι εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης που συνδέονται με την περιοχή υπολογισμού. Η τεχνική δυναμικότητα (1) 

όλης της υπόλοιπης διαθέσιμης υποδομής αερίου σε περίπτωση διαταραχής της 

μεγαλύτερης ενιαίας υποδομής αερίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το άθροισμα 

της συνολικής ημερήσιας ζήτησης αερίου της περιοχής υπολογισμού κατά τη διάρκεια 

μιας ημέρας εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου που, σύμφωνα με τη στατιστική 

πιθανότητα, επέρχεται μία φορά μέσα σε 20 έτη. Το αποτέλεσμα του τύπου Ν–1 πρέπει 

να ισούται τουλάχιστον με 100%.
9
 

 

 

 

9.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32010R0994 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32010R0994
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Επιπρόσθετα, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς πρέπει να εξασφαλίσουν 

μόνιμη ικανότητα αμφίδρομης ροής σε όλες τις διασυνοριακές διασυνδέσεις ανάμεσα 

στα κράτη μέλη το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2013, 

με εξαίρεση:  

α) τις περιπτώσεις συνδέσεων με εγκαταστάσεις παραγωγής, με εγκαταστάσεις 

Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και με δίκτυα διανομής· ή  

β) την περίπτωση όπου έχει εγκριθεί εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 7.
9
  

 Μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2013 οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς πρέπει να 

προσαρμόσουν τη λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς εν μέρει ή στο σύνολό τους, 

ώστε στις διασυνοριακές διασυνδέσεις να είναι δυνατές οι υλικές ροές αερίου και στις 

δύο κατευθύνσεις, όπως προκύπτει από την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.
9 

  Σημειωτέον, το Λουξεμβούργο, η Σλοβενία και η Σουηδία, κατ’ εξαίρεση, δεν 

δεσμεύονται, αλλά επιδιώκουν να εκπληρώσουν την υποχρέωση που ορίζεται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 6, διασφαλίζοντας συγχρόνως τον εφοδιασμό των 

προστατευόμενων πελατών με αέριο σύμφωνα με το άρθρο 8. Αυτή η εξαίρεση ισχύει 

εφόσον:  

α) στην περίπτωση του Λουξεμβούργου και της Σλοβενίας: έχει το κάθε κράτος 

ξεχωριστά τουλάχιστον δύο διασυνδέσεις με άλλα κράτη – μέλη, τουλάχιστον δύο 

διαφορετικές πηγές εφοδιασμού και δεν διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή κάποια 

εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στο έδαφός του·  

β) στην περίπτωση της Σουηδίας: δεν διαθέτει διαμετακόμιση αερίου στο έδαφός της 

προς άλλα κράτη μέλη, έχει ετήσια ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση αερίου μικρότερη 

των 2 ΤΙΠ και μικρότερη του 5% της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 

από αέριο (άρθρο 6 παρ. 10).
9 

 

 

 

9.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32010R0994 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32010R0994
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Ακόμη, στο άρθρο 7 παρ. 1 του Κανονισμού ορίζεται ότι «για κάθε διασυνοριακή 

διασύνδεση ανάμεσα στα κράτη μέλη, εκτός από τις περιπτώσεις που εξαιρούνται 

δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 5 στοιχείο α) και εκτός από τις περιπτώσεις όπου 

υπάρχει ήδη ή βρίσκεται υπό κατασκευή ικανότητα αμφίδρομης ροής και δεν έχει 

ζητηθεί ενίσχυση για λόγους ασφάλειας του εφοδιασμού από ένα ή περισσότερα κράτη 

– μέλη, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς υποβάλλουν, το αργότερο στις 3 

Μαρτίου 2012, στα κράτη μέλη τους ή, εάν έτσι προβλέπεται από κάποιο κράτος μέλος, 

στις αρμόδιες αρχές τους ή τις ρυθμιστικές αρχές τους, κατόπιν διαβούλευσης με όλους 

τους υπόλοιπους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς:  

α) πρόταση για ικανότητα αμφίδρομης ροής που αφορά την αντίθετη κατεύθυνση 

(«ικανότητα αντίστροφης ροής»)· ή  

β) αίτημα για εξαίρεση από την υποχρέωση ενεργοποίησης της ικανότητας αμφίδρομης 

ροής.
9 

 Προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή να εκτιμήσει την κατάσταση της 

ασφάλειας εφοδιασμού σε ενωσιακό επίπεδο:  

α) το αργότερο μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2011, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 

τις υπάρχουσες διακυβερνητικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες και 

έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη των υποδομών και των προμηθειών αερίου. Όταν 

συνάπτουν νέες διακυβερνητικές συμφωνίες με τρίτες χώρες που έχουν τέτοιες 

επιπτώσεις, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή·  

β) για υφιστάμενες συμβάσεις, το αργότερο μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2011 καθώς επίσης 

και για νέες συμβάσεις ή σε περίπτωση αλλαγών σε υπάρχουσες συμβάσεις, οι 

επιχειρήσεις φυσικού αερίου κοινοποιούν στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές τις 

ακόλουθες λεπτομέρειες συμβάσεων διάρκειας άνω του ενός έτους που έχουν συναφθεί 

με προμηθευτές από τρίτες χώρες:  

i) διάρκεια της σύμβασης,  

ii) συμβατικές ποσότητες συνολικά, σε ετήσια βάση, και μέση ποσότητα ανά μήνα,  

 

9.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32010R0994 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32010R0994
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iii) σε περίπτωση επιφυλακής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης, τη συμβεβλημένη 

ανώτατη ημερήσια ποσότητα,  

iv) συμβατικά σημεία παράδοσης.  

Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί τα δεδομένα αυτά στην Επιτροπή με ενοποιημένη μορφή. Σε 

περίπτωση σύναψης νέων συμβάσεων ή αλλαγών σε υπάρχουσες συμβάσεις, 

κοινοποιείται ξανά το σύνολο των δεδομένων με ενοποιημένη μορφή και σε τακτική 

βάση. Η αρμόδια αρχή και η Επιτροπή τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, 

όπως επισημαίνει το άρθρο 13 παρ.6.
9 

 Τέλος, στο Παράρτημα 4 του Κανονισμού αυτού έχουμε τον ορισμό της 

Περιφερειακής Συνεργασίας που είναι απαραίτητη μεταξύ άλλων για την κατάρτιση της 

εκτίμησης επικινδυνότητας των κανόνων για την υποδομή. Η περιφερειακή συνεργασία 

βάσει του παρόντος Κανονισμού, λοιπόν, βασίζεται στην υφιστάμενη περιφερειακή 

συνεργασία στην οποία συμμετέχουν επιχειρήσεις φυσικού αερίου, κράτη μέλη και 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές με στόχο, μεταξύ άλλων, να ενισχύσουν την ασφάλεια του 

εφοδιασμού και την ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, όπως είναι οι 

τρεις περιφερειακές αγορές αερίου στο πλαίσιο της περιφερειακής πρωτοβουλίας για το 

αέριο, η Πλατφόρμα Φυσικού Αερίου, η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για το σχέδιο 

Διασύνδεσης της Ενεργειακής Αγοράς της Βαλτικής, καθώς και η Συντονιστική Ομάδα 

Ασφάλειας Εφοδιασμού της Ενεργειακής Κοινότητας. Ωστόσο, οι ειδικές απαιτήσεις 

ασφάλειας του εφοδιασμού είναι πιθανό να προωθήσουν νέα πλαίσια συνεργασίας και 

οι υφιστάμενοι τομείς συνεργασίας θα πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να 

διασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα.
9 

Δεδομένης της ολοένα αυξανόμενης διασύνδεσης και αλληλεξάρτησης των αγορών 

και της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς αερίου, η συνεργασία μεταξύ των 

κατωτέρω παραδειγματικά αναφερόμενων κρατών μελών, μεταξύ άλλων, όπως και 

τμημάτων των γειτονικών κρατών μελών, μπορεί να ενισχύσει την ατομική και 

συλλογική τους ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, δηλαδή η συνεργασία μεταξύ της 

Πολωνίας και των τριών χωρών της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία), της 

Ιβηρικής χερσονήσου (Ισπανία και Πορτογαλία) και της Γαλλίας, της Ιρλανδίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου, 
 

9.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32010R0994 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32010R0994


46 
 

της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της Ρουμανίας, της Δανίας και της Σουηδίας, της 

Σλοβενίας, της Ιταλίας, της Αυστρίας, της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας, της Πολωνία 

και της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Βελγίου, των Κάτω Χωρών και του 

Λουξεμβούργου, της Γερμανίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Σλοβακίας, και 

άλλων. Όπου αυτό είναι αναγκαίο και σκόπιμο, η περιφερειακή συνεργασία μεταξύ 

κρατών μελών μπορεί να επεκταθεί για να ενισχυθεί η συνεργασία με τα γειτονικά 

κράτη – μέλη, ιδίως στην περίπτωση των νησίδων αερίου, με κύριο στόχο τη βελτίωση 

των διασυνδέσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε διάφορους 

ομίλους συνεργασίας.
9
 

Λαμβανομένης λοιπόν υπόψη της ανωτέρω ανάλυσης, ο Κανονισμός 994/2010 

στοχεύει γενικά, με λίγα λόγια, στο να καταδείξει στους καταναλωτές αερίου ότι 

λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ο αδιάλειπτος εφοδιασμός 

τους, ιδίως όταν επικρατούν δύσκολες κλιματικές συνθήκες, καθώς και όταν έχει 

διαταραχθεί η προσφορά και η ζήτηση φυσικού αερίου,
9 

και, μαζί με την Οδηγία 

2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον προσδιορισμό 

και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την 

εκτίμηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους, συμβάλλει στη δημιουργία μιας 

συνολικής προσέγγισης της ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης. Βασικός παράγοντας 

όλων είναι οι επενδύσεις οι οποίες βέβαια πρέπει να είναι σύμφωνες με την 

περιβαλλοντική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι οι διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν τον Μάιο του 

τρέχοντος έτους (2017) σε συμφωνία για την αναθεώρηση του Κανονισμού 994/2010. 

Όπως έγινε γνωστό οι νέοι κανόνες θα διασφαλίζουν μια περιφερειακά συντονισμένη 

και κοινή προσέγγιση σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας εφοδιασμού μεταξύ των κρατών – 

μελών, και ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τεθεί σε μια καλύτερη θέση, ώστε να 

είναι σε θέση να προετοιμαστεί και να διαχειριστεί την έλλειψη αερίου στην περίπτωση 

που προκύψει μια κρίση.
58 

 
 
 

 9.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32010R0994 

58.http://www.avgi.gr/article/10951/8111415/symphonia-gia-ten-anatheorese-tou-kanonismou-asphaleias- 

ephodiasmou-aeriou# 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32010R0994
http://www.avgi.gr/article/10951/8111415/symphonia-gia-ten-anatheorese-tou-kanonismou-asphaleias-%20ephodiasmou-aeriou
http://www.avgi.gr/article/10951/8111415/symphonia-gia-ten-anatheorese-tou-kanonismou-asphaleias-%20ephodiasmou-aeriou


47 
 

      Ειδικότερα, στις βασικές βελτιώσεις περιλαμβάνονται τα εξής: 

Α) Εισαγωγή της αρχής αλληλεγγύης: Στην περίπτωση σοβαρής κρίσης αερίου, τα 

γειτνιάζοντα κράτη – μέλη θα βοηθήσουν προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή 

αερίου για τα νοικοκυριά και για σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες.
58

 Σημειωτέον στις 

αρχικές διαπραγματεύσεις προτάθηκαν δύο χώρες, και συγκεκριμένα η Αυστρία και η 

Βουλγαρία, να είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν το σχέδιο που βασίζεται στην αρχή 

της αλληλεγγύης. Ωστόσο τα κράτη αυτά αντέδρασαν αρνητικά και έτσι τελικά δεν θα 

εφαρμοστεί αυτή η υποχρέωση.
68 

Β) Στενότερη περιφερειακή συνεργασία: Περιφερειακές ομάδες θα διευκολύνουν την 

κοινή εκτίμηση των κοινών κινδύνων ασφάλειας του εφοδιασμού και την ανάπτυξη μιας 

συμφωνίας για κοινά μέτρα πρόληψης και έκτακτης ανάγκης.
58 

Γ) Κάθε κράτος – μέλος θα πρέπει να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα ώστε σε περίπτωση 

που η παροχή του αερίου διακοπεί, η τεχνική δυναμικότητα από την εναπομείνουσα 

υποδομή να είναι ικανή να ικανοποιήσει όλη την ζήτηση για φυσικό αέριο. Το 

προσχέδιο του Κανονισμού υποχρεώνει επίσης τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μόνιμη 

φυσική δυναμικότητα διπλής κατεύθυνσης σε όλους τους αγωγούς που υπάρχουν 

ανάμεσά τους, για τις απαιτήσεις της μεταφοράς του φυσικού αερίου.
68 

Δ) Μεγαλύτερη διαφάνεια: Οι εταιρείες φυσικού αερίου θα πρέπει να γνωστοποιούν 

μακροπρόθεσμες συμβάσεις που θα σχετίζονται με την ασφάλεια του εφοδιασμού (28% 

της ετήσιας κατανάλωσης αερίου στα κράτη – μέλη).
58 

  Μετά την πολιτική συμφωνία (τριμερής διαπραγμάτευση μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Κομισιόν), το σχετικό κείμενο θα εγκριθεί από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και ο αναθεωρημένος Κανονισμός θα 

δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη 

δημοσίευσή του.
58 

 
 
 
 

58.http://www.avgi.gr/article/10951/8111415/symphonia-gia-ten-anatheorese-tou-kanonismou-

asphaleias-ephodiasmou-aeriou# 

68. «THE NEW SECURITY OF GAS SUPPLY REGULATION ON THE HORIZON – THE VIEW 

OF AUSTRIA, BULGARIA AND SLOVENIA», MAY 2017, σελ. 1-3. 

http://www.avgi.gr/article/10951/8111415/symphonia-gia-ten-anatheorese-tou-kanonismou-asphaleias-ephodiasmou-aeriou
http://www.avgi.gr/article/10951/8111415/symphonia-gia-ten-anatheorese-tou-kanonismou-asphaleias-ephodiasmou-aeriou
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: 

ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

 

Κεφάλαιο Α: Μεταφορά Φυσικού Αερίου με αγωγούς  

Το Φυσικό Αέριο μεταφέρεται με αγωγούς onshore ή offshore, και με πλοία LNG. Το 

70% του παγκοσμίου εμπορίου βασίζεται στη μεταφορά με αγωγούς.
55

 Εξαιτίας του 

ιδιαίτερου τρόπου μεταφοράς του φυσικού αερίου κατ’ εξοχήν μέσω onshore αγωγών η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιοριστεί στην αγορά φυσικού αερίου από την Ρωσία και ως 

εκ τούτου η Ρωσία κατέχει τον πρωτεύοντα ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού 

αερίου. Με άλλα λόγια η Ρωσία αποτελεί τον βασικό προμηθευτή Φυσικού Αερίου για 

την ευρωπαϊκή αγορά και στο γεγονός αυτό συμβάλλει η γεωγραφική εγγύτητα και η 

ύπαρξη εκτεταμένου δικτύου αγωγών ήδη από τη Σοβιετική Περίοδο. Η δημιουργία 

αυτού του μονοπωλίου στην ευρωπαϊκή αγορά του αερίου έχει προκαλέσει το μείζον 

ζήτημα της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας. Οι σοβαρές ελλείψεις στα δίκτυα 

φυσικού αερίου πολλών κρατών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς και η 

γενικότερη αναστάτωση που προκλήθηκε στην ευρωπαϊκή οικονομία λόγω των 

ανωμαλιών στην παροχή φυσικού αερίου από την Ρωσία καθιστούν το πρόβλημα αυτό 

πιο κρίσιμο από ποτέ. Έχει καταστεί πλέον σαφές ότι η απεξάρτηση της ευρωπαϊκής 

οικονομίας από τη δεσπόζουσα θέση της Ρωσίας αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της 

ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αυτό προέκυψε και από την προηγούμενη επιδείνωση των 

σχέσεων της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως 

αυτή κορυφώθηκε με την κρίση του Καυκάσου τον Αύγουστο του 2008.
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν.Α. 

ΕΥΡΩΠΗ:ΈΝΑ ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΜΕΠ/ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008, σελ. 7. 

55.https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_el 

https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_el
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Από τα ανωτέρω προκύπτει αδιαμφισβήτητα η σημασία της ανάπτυξης εναλλακτικών 

ενεργειακών δικτύων μεταφοράς ενέργειας προς την ευρωπαϊκή αγορά, τα οποία θα 

μειώσουν την εξάρτηση της ευρωπαϊκής αγοράς από το ρωσικό φυσικό αέριο. Σε αυτό 

το πλαίσιο, η συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα με την Τουρκία τον Ιούλιο του 2005 

για τη σύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου είναι μείζονος σημασίας τόσο από  

πολιτική όσο και από οικονομική άποψη και αυτό γιατί το δίκτυο φυσικού αερίου της 

Τουρκίας είναι ήδη συνδεδεμένο με τα αντίστοιχα του Ιράν, του Αζερμπαϊτζάν, του 

Τουρκμενιστάν και της Ρωσίας και έτσι διοχετεύεται στην χώρα μας μη υγροποιημένο 

φυσικό αέριο προερχόμενο από τρεις μείζονες χώρες που εξάγουν φυσικό αέριο πέραν 

της Ρωσίας. Επίσης και η υποθαλάσσια σύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου Ελλάδος 

και Ιταλίας είναι πολύ σημαντική διότι η σύνδεση του ευρωπαϊκού δικτύου φυσικού 

αερίου με τα αντίστοιχα του Ιράν, του Αζερμπαϊτζάν και του Τουρκμενιστάν θα άρει την 

δεσπόζουσα θέση της Ρωσίας. Χάρη σε αυτό το γεγονός, λοιπόν, θα αναπτυχθεί ένας 

υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων χωρών που εξάγουν φυσικό αέριο και θα 

μειωθεί η πολιτική εξάρτηση των ευρωπαϊκών κρατών από την Ρωσία.
11 

Στη συνέχεια 

θα αναλυθούν τόσο οι αγωγοί Φυσικού Αερίου που έχει κατασκευάσει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση μαζί με άλλα κράτη όσο και οι αγωγοί που πρόκειται να κατασκευαστούν στο 

μέλλον και θα τροφοδοτούν τα κράτη – μέλη με φυσικό αέριο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν.Α. 
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ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΜΕΠ/ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008, σελ. 8-9. 
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I) Αγωγοί South European Gas Ring-SEGR και South Caucasus Pipeline-

SCP
 

 

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην κατασκευή ενός νοτιοευρωπαϊκού Δικτύου 

Φυσικού Αερίου (South European Gas Ring – SEGR) που συμπληρώνει τον 

κατασκευαζόμενο Αγωγό Φυσικού Αερίου του Νοτίου Καυκάσου (South Caucasus 

Pipeline – SCP). Ο αγωγός αυτός συνδέει το Μπακού μέσω Τυφλίδας με την πόλη του 

Ερζερούμ στην ανατολική Τουρκία και καθιστά δυνατή την εξαγωγή φυσικού αερίου 

από το αζερικό κοίτασμα Shah Deniz. Ο αγωγός έχει αρχική δυναμικότητα μεταφοράς 

3,5 δισεκατομμυρίων κ.μ. φυσικού αερίου και τελική 11,5 δισεκατομμυρίων κ.μ. 

φυσικού αερίου και χρησιμοποιείται για την εξαγωγή αζερικού φυσικού αερίου όχι 

μόνον προς την Τουρκία, αλλά και προς την Ελλάδα και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

χώρες μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης του δικτύου της Ελλάδας με την Τουρκία και 

την Ιταλία. Καθώς τα δίκτυα φυσικού αερίου της Τουρκίας είχαν ήδη συνδεθεί με αυτά 

του Ιράν από το 2001, το τελευταίο (Ιράν) και τα άλλα κράτη που συνδέονται με το 

δίκτυο φυσικού αερίου του Τουρκμενιστάν, για παράδειγμα, εξάγουν ομοίως φυσικό 

αέριο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δύο αυτά έργα υλοποιήθηκαν το 2006 και ως εκ 

τούτου η χώρα μας μετατράπηκε από τερματικό προορισμό περιορισμένης σημασίας σε 

κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου τόσο από την Κεντρική Ασία όσο και από τον 

Καύκασο και τη Μέση Ανατολή προς τις χώρες της Ευρώπης.
11 
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Εικόνα 3: Η περιοχή του South Caucasus Pipeline-SCP (Πηγή: Wikipedia)
 

  

 

II) Αγωγός Turkey-Greece-Italy Interconnector-TGI 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση προέβη και στην Συμφωνία κατασκευής του αγωγού που θα 

συνδέει τα δίκτυα φυσικού αερίου Ελλάδας, Τουρκίας και Ιταλίας (Turkey – Greece – 

Italy Interconnector–TGI). Η Συμφωνία αυτή ήταν πολύ σημαντική καθώς εκπληρώνει 

τον διττό στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής, δηλαδή από την μία θα συνδράμει στην 

αύξηση των διαθεσίμων ποσοτήτων φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά και από την 

άλλη θα μειώσει την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ρωσία διότι θα 

μεταφέρει μη ρωσικό αέριο. Συγκεκριμένα θα μεταφέρει ιρανικό αέριο και αυτό είναι 

πολύ θετικό αφού το Ιράν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα παραγωγής φυσικού 

αερίου.
11 
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  Για την κατασκευή του ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου υπεγράφη την 

28η Μαρτίου 2002 το Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding – MOU) 

και Κοινής Διακήρυξης (Common Declaration). Το Μνημόνιο αυτό υπεγράφη μεταξύ 

της ΔΕΠΑ για την Ελλάδα και της τουρκικής εταιρείας BOTAŞ για την Τουρκία. Με 

την ανωτέρω συνεργασία συμφωνήθηκε η περαιτέρω προώθηση της διασύνδεσης 

διαφόρων χωρών που εξάγουν φυσικό αέριο, δηλαδή της περιοχής της Κασπίας και της 

Μέσης Ανατολής, με τις χώρες εκείνες της Ευρώπης που καταναλώνουν φυσικό αέριο. 

Ο ελληνοτουρκικός αυτός αγωγός έχει συνολικό μήκος 285 χιλιόμετρα και ξεκινάει από 

την πόλη Μιχαλίτσι της Βιθυνίας στην βορειοδυτική Τουρκία και καταλήγει στην 

Κομοτηνή. Στο τουρκικό έδαφος (από το Μιχαλίτσι ως τα Κύψελα της Ανατολικής 

Θράκης) ο αγωγός έχει μήκος 200 χιλιόμετρα, ενώ στο ελληνικό έδαφος (από τους 

Κήπους του Έβρου έως την Κομοτηνή) έχει μήκος 85 χιλιόμετρα. Η μεταφορική 

ικανότητα του αγωγού ξεκινάει με 0,75 δισεκατομμύρια κ.μ. και φτάνει στα 12 

δισεκατομμύρια κ.μ. Από αυτά μέχρι 3 δισεκατομμύρια κ.μ. θα καταναλώνονται από την 

Ελλάδα, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα θα προωθείται στην Ιταλία. Επιπλέον στην 

Συμφωνία ορίσθηκαν και εξειδικεύτηκαν οι τεχνικές και οικονομικές αρχές με βάση τις 

οποίες προωθείται από τα δύο μέρη το έργο διασύνδεσης Ελλάδας – Τουρκίας, ορίσθηκε 

επίσης η έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο εταιρειών για την προμήθεια 

από την ΔΕΠΑ μίας αρχικής ποσότητας φυσικού αερίου της τάξης των 500 

εκατομμυρίων κ.μ. το χρόνο, με χρονικό στόχο την έναρξη της παραλαβής το 2005, 

οπότε και τα μέρη εκτιμούσαν την έναρξη λειτουργίας της διασύνδεσης και τέλος 

ορίσθηκαν όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και από τις δύο πλευρές προκειμένου 

να διευκολυνθεί η διαμετακόμιση του φυσικού αερίου.
11 
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       Για την προώθηση του αγωγού αυτού υπεγράφη στις 23 Φεβρουαρίου 2003 η 

Διακρατική Συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας και Τουρκίας ενώ αργότερα 

και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους (2003) υπεγράφη, επιπλέον, 15ετής 

σύμβαση προμήθειας αερίου για ετήσια ποσότητα ως 750 εκατομμύρια κ.μ.. Τα εγκαίνια 

της κατασκευής του αγωγού έγιναν τον Ιούλιο του 2005 με την παρουσία των 

πρωθυπουργών των δύο χωρών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 

ενώ η υλοποίηση του έργου χρηματοδοτήθηκε και από το Πρόγραμμα Διευρωπαϊκών 

Δικτύων (Trans – European Networks) της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η κατασκευή του 

ελληνοτουρκικού αυτού αγωγού ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2005 και ολοκληρώθηκε 

εντός διετίας, δηλαδή το έτος 2007 ενώ το πρώτο φυσικό αέριο έρευσε τον Νοέμβριο 

του 2007. Το έργο αυτό απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν ανακοινώθηκε η 

κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού που θα συνδέει τα δίκτυα φυσικού αερίου Ιταλίας και 

Ελλάδας.
11

  

    Την 31η Ιουλίου 2002 υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανοήσεως (Memorandum of 

Understanding – MOU) μεταξύ της ΔΕΠΑ και της Edison, της μεγαλύτερης ιδιωτικής 

εταιρείας φυσικού αερίου και ηλεκτροπαραγωγής της Ιταλίας και δεύτερης μεγαλύτερης 

στην χώρα μετά την ENI. Πιο συγκεκριμένα το Μνημόνιο προέβλεπε τη συνεργασία των 

δύο εταιρειών για την πραγματοποίηση προκαταρκτικών μελετών προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι βασικές οικονομικές και τεχνικές παράμετροι του έργου και εφόσον 

τα αποτελέσματα θεωρούνταν ικανοποιητικά, τα δύο μέρη θα προχωρούσαν σε 

λεπτομερή μελέτη σκοπιμότητας. Η μελέτη αυτή  θα ολοκληρωνόταν μέχρι τα μέσα του 

2003. Επιπλέον, προβλέφθηκε οι δύο εταιρείες να αξιολογήσουν τη δυνατότητα 

συνεργασίας τους σε έργα κοινού ενδιαφέροντος όπως το LNG (Υγροποιημένο Φυσικό 

Αέριο). Τέλος, συμφωνήθηκε οι δύο εταιρείες να καλέσουν την Τουρκική BOTAS να 

συμμετάσχει στις κοινές δραστηριότητες, ενώ θα αποφάσιζαν από κοινού για τη 

συμμετοχή και άλλων εταίρων, περιλαμβανομένων και παραγωγών Φυσικού Αερίου.
11 

 

 

 

 

11. «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν.Α. 

ΕΥΡΩΠΗ:ΈΝΑ ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΜΕΠ/ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008, σελ. 40-47.
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Εικόνα 4: Το Σχέδιο Κατασκευής του Αγωγού Turkey – Greece – Italy 

Interconnector – TGI. (Πηγή: «Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ασφάλεια & αγωγοί φυσικού αερίου στη 

ν.α. Ευρώπη : ένα νέο πεδίο ελληνοτουρκικής συνεργασίας», Ιωάννης ν. Γρηγοριάδης ερευνητής 

Ελιαμεπ/Λέκτορας, Τμήμα Τουρκικών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Δεκέμβριος 2008) 
 

Πράγματι, η προμελέτη σκοπιμότητας πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε τον 

Απρίλιο του έτους 2003 ενώ επειδή τα συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν θετικά  

αποφασίστηκε η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας με τη συμμετοχή τεχνικού συμβούλου 

και χρηματοπιστωτικού οργανισμού, η οποία θα ολοκληρωνόταν εντός του 2004. Το 

2005, η ΔΕΠΑ υπέγραψε σύμβαση με την Edison για την κατασκευή υποθαλάσσιου 

αγωγού φυσικού αερίου (Poseidon Pipeline), μήκους 130 μιλίων (209 χιλιομέτρων) ο 

οποίος θα διασχίζει το Ιόνιο Πέλαγος και θα συνδέει τον Σταυρολιμένα Θεσπρωτίας με 

την πόλη του Οτράντο στην Απουλία. Αντίστοιχα, η σχετική διακρατική σύμβαση 

μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Ιταλίας υπεγράφη στην Ρώμη την 26η Ιουλίου 2007. Ο 

αγωγός θα έχει δυναμικότητα μεταφοράς μέχρι 10,5 δισεκατομμύρια κ.μ. φυσικού 

αερίου και υπολογιζόταν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες κατασκευής του το 2010 ενώ 

υπολογιζόταν να έχει ολοκληρωθεί έως το 2012. Όμως, μέχρι τώρα δεν έχει ξεκινήσει το 

κατασκευαστικό στάδιο. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Διευρωπαϊκών Δικτύων (Trans – European Networks – TEN) όπως και ο 

ελληνοτουρκικός αγωγός. Με βάση λοιπόν αυτή τη Συμφωνία το έργο σύνδεσης των 

δικτύων φυσικού αερίου Ελλάδας και Τουρκίας απέκτησε διευρωπαϊκό χαρακτήρα 

ταυτόχρονα με την επέκταση προς την Ιταλία. Τον Ιούνιο του 2008 η ΔΕΠΑ και η 

Edison ανακοίνωσαν την σύσταση της κοινοπραξίας IGI Poseidon S.A, η οποία θα 

αναλάμβανε την κατασκευή του ελληνοϊταλικού υποθαλασσίου τμήματος του αγωγού. 

Ο αγωγός αυτός θα είχε μήκος 212 χιλιόμετρα και το προϋπολογιζόμενο κόστος 

κατασκευής ανερχόταν περίπου στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη, η ΔΕΠΑ 

διαπραγματεύτηκε με εταιρείες χωρών που θα μπορούσαν να εξαγάγουν φυσικό αέριο 
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μέσω του νέου αγωγού και έτσι την 13η Μαρτίου 2002 υπεγράφη Μνημόνιο 

Κατανοήσεως μεταξύ της ΔΕΠΑ και της ιρανικής κρατικής εταιρείας εμπορίας φυσικού 

αερίου NIOC στο οποίο προβλέφθηκε η εξέταση των δυνατοτήτων μεταφοράς αερίου 

από το Ιράν προς την ευρωπαϊκή αγορά μέσω του αγωγού Ελλάδος – Τουρκίας και η 

μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου από μελλοντικές εγκαταστάσεις υγροποίησης 

αερίου στο Ιράν. Ταυτόχρονα, την 23η Απριλίου 2002 υπεγράφη κοινή δήλωση από τη 

ΔΕΠΑ και την Κρατική Επιχείρηση Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν SOCAR, με βάση την 

οποία οι δύο εταιρείες συμφώνησαν πρώτον να εκτιμήσουν τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τις άλλες συνθήκες αγοράς του φυσικού αερίου, που θα μεταφέρεται 

μέσω του αγωγού με ανταγωνιστικούς όρους από το Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα μέσω 

Τουρκίας, δεύτερον να προωθήσουν πωλήσεις φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν 

προς τις περιοχές της Ευρώπης και των Βαλκανίων μέσω Τουρκίας και Ελλάδας, τρίτον 

να προβούν από κοινού σε εκτιμήσεις της αγοράς και να πραγματοποιήσουν τις 

αναγκαίες μελέτες σκοπιμότητας σχετικά με τη ζήτηση φυσικού αερίου  και τέταρτον να 

λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διευκολύνουν τη διέλευση αερίου από 

την περιοχή της Κασπίας προς την Ευρώπη και τα Βαλκάνια μέσω της ελληνοτουρκικής 

διασύνδεσης.
11 

  Τέλος, η ΔΕΠΑ και η BOTAS υπέγραψαν από κοινού πρωτόκολλο συνεργασίας με 

τις δημόσιες εταιρείες αερίου των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων (MAKPETROL 

(FYROM), Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας (Αλβανία), NIS – GAS (Σερβία), 

PLINACRO (Κροατία), GEOPLIN (Σλοβενία) και BH – GAS (Βοσνία – Ερζεγοβίνη) 

και συμφώνησαν να εκπονήσουν από κοινού μελέτη για να διερευνήσουν τις 

δυνατότητες της μεταφοράς φυσικού αερίου από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και 

Κασπίας προς και διαμέσου των περιοχών ενδιαφέροντός τους με βάση τα οικονομικά 

τους συμφέροντα. Από τα ανωτέρω λοιπόν προκύπτει ότι ο αγωγός φυσικού αερίου 

Τουρκίας– Ελλάδας –Ιταλίας αποτελεί την συνέχεια του αγωγού του Νοτίου Καυκάσου 

(South Caucasus Pipeline – SCP) και εξασφαλίζει την δυνατότητα εξαγωγής αζερικού 

φυσικού αερίου στην Δυτική Ευρώπη χωρίς να διέλθει από ρωσικό έδαφος.
11 

 

 

11.«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν.Α. 

ΕΥΡΩΠΗ:ΈΝΑ ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΜΕΠ/ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008, σελ. 40-47. 
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Ο αγωγός TGI εισήγαγε 244 b.c.m. φυσικού αερίου το 2005 και αναμένεται να 

εισάγει 513 b.c.m. το 2030. Με τον αγωγό αυτό οι εισαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σε φυσικό αέριο προσέγγιζαν το 4.9%, με βάση τις εισαγωγές του 2005, και θα 

προσεγγίζουν το 2.3% το 2030 (σε περίπτωση μη αναβάθμισης της δυναμικότητάς του). 

Αδιαμφισβήτητα η συνεισφορά του αγωγού είναι σημαντική, ειδικότερα για την 

ζητούμενη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της Κοινότητας, ωστόσο δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ότι θα μειώσει σημαντικά την κυριαρχία των Ρωσικών εισαγωγών στην 

Ευρώπη. Ο αγωγός αυτός είναι σημαντικός γιατί θα είναι η πρώτη διασύνδεση που θα 

μεταφέρει φυσικό αέριο από την περιοχή της Κασπίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο, 

παρακάμπτοντας την Ρωσία και ως εκ τούτου θα αποτελέσει μέρος του ενεργειακού 

διαδρόμου Ανατολής – Δύσης (East – West Energy Corridor) και έναν από τους 

αγωγούς πιθανού μελλοντικού τέταρτου
 

διαδρόμου προμήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(4
th

 Supply Corridor – συγκροτείται από αγωγούς και σταθμούς LNG δυναμικότητας 80 

b.c.m. και εκτιμώμενου κόστους 15 εκατ. $). Σημειωτέον, ο διάδρομος Ανατολής –

Δύσης αποτέλεσε προϊόν στενής συνεργασίας ανάμεσα στην Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, 

την Γεωργία και τις Η.Π.Α., με στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών διαδρόμων 

μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων από την Κασπία και την Μέση Ανατολή στην 

Ευρώπη.
5
  

Η αρχική τριμερής σύσκεψη Ελλάδας – Τουρκίας – Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 

2000, πέραν ως ένα τρόπο δόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δυο χωρών, 

προσέδωσε στην ιδέα της Ελληνοτουρκικής διασύνδεσης φυσικού αερίου, την βάση για 

την δόμηση ενός Νοτιοευρωπαϊκού δακτυλίου αερίου (Southern Europe Gas Ring). Ο 

συνολικός αγωγός αναμενόταν να γίνει πραγματικότητα το 2010
5
, όμως ακόμα 

βρίσκεται στα στάδια της μελέτης. 

 

 

 

 

 

 

5.ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ: 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 

ΑΘΗΝΑ – 2006, σελ. 119-121. 
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III) Αγωγός South Stream
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεδομένης της πολιτικής βούλησης να παραμείνει η 

χωρητικότητα του ελληνοτουρκικού αγωγού διαθέσιμη σε εξαγωγείς φυσικού αερίου 

άλλους από την Ρωσία, η τελευταία επεδίωξε την συμμετοχή της στο Νοτιοευρωπαϊκό 

Δίκτυο Φυσικού Αερίου, για αυτό και κατά την Βαλκανική Σύνοδο Κορυφής για 

Θέματα Ενέργειας, η οποία έλαβε χώρα στο Ζάγκρεμπ την 24η Ιουνίου 2007, 

ανακοινώθηκε από την ίδια η κατασκευή επιπρόσθετου αγωγού φυσικού αερίου με την 

ονομασία «Νότιο Ρεύμα» (South Stream). Ο αγωγός θα μετέφερε ρωσικό φυσικό αέριο 

στην Ιταλία διαμέσου της Βουλγαρίας και της Ελλάδας.
11 

Η Συμφωνία για τον αγωγό αυτόν υπεγράφη από τη ρωσική Gazprom και την 

ΕΝΙ, την μεγαλύτερη ιταλική εταιρεία στον χώρο της ενέργειας. Στην ανωτέρω 

Συμφωνία προβλεπόταν η κατασκευή ενός νέου αγωγού φυσικού αερίου με την 

ονομασία
 
«Νότιο Ρεύμα» (South Stream) ο οποίος διέθετε δυνατότητα μεταφοράς 30 

δισεκατομμυρίων κ.μ.
 
φυσικού αερίου ανά έτος και θα μετέφερε φυσικό αέριο τόσο από 

τη Ρωσία όσο και από τις πρώην σοβιετικές χώρες που χρησιμοποιούν το ρωσικό δίκτυο
 

μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ρωσία στη Βουλγαρία. Από το σταθμό συμπίεσης 

Μπερεγκόβαγια στην νότια Ρωσία, ο αγωγός θα διέσχιζε υποθαλάσσια και επί περίπου 

900 χιλιόμετρα τον Εύξεινο Πόντο, φθάνοντας σε μέγιστο βάθος 2.000 μέτρων, μέχρι 

την Βουλγαρία. Εκεί ο αγωγός θα διαιρούνταν στα δύο και συγκεκριμένα το βόρειο 

σκέλος θα διέσχιζε και θα τροφοδοτούσε τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, την Σλοβενία και 

την Βόρεια Ιταλία, με πιθανότητα διακλάδωσης προς την Αυστρία, ενώ το νότιο σκέλος 

την Ελλάδα και από εκεί υποθαλάσσια τη νότιο Ιταλία. Το σχέδιο αυτό θα είχε ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της σημασίας της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας και την 

αύξηση της σημασίας της Βουλγαρίας και της Ελλάδας ως κρατών – κόμβων στην 

εξαγωγή ρωσικού αερίου, ενώ θα παρέκαμπτε πλήρως και την Τουρκία. Παρόλα αυτά 

όμως δεν θα συνέδραμε στη μείωση της εξαρτήσεως των κρατών μελών από την Ρωσία. 

Έτσι λοιπόν, αν και αναγγέλθηκε η κατασκευή αυτού του αγωγού, ο αγωγός Τουρκίας –

Ελλάδος – Ιταλίας συνεχίζει να αποτελεί τόσο από στρατηγική όσο και από γεωπολιτική 

άποψη ένα πολύ σημαντικό εργαλείο αναβάθμισης της ενεργειακής ασφάλειας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11

Ο αγωγός South Stream αναμενόταν αρχικά να είχε ολοκληρωθεί  

11.«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν.Α. 

ΕΥΡΩΠΗ:ΈΝΑ ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΜΕΠ/ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008, σελ. 56-58. 
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το 2015 αλλά τελικά δεν ολοκληρώθηκε και έτσι αναμένεται πλέον να ολοκληρωθεί το 

2018. Βέβαια κατά μια άλλη πληροφορία ο αγωγός αυτός, όπως και ο αγωγός Nabucco 

(αναλύεται στη συνέχεια), φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί από τη Ρωσία για λόγους 

οικονομικής βιωσιμότητας και να έχει αντικατασταθεί από τη συμφωνία για την 

κατασκευή του αγωγού Turkish stream, που θα διέρχεται την Τουρκία  με την προοπτική 

να φτάσει έως και την Ευρώπη παρακάμπτοντας την Ουκρανία. Σχεδιάζεται επίσης και η 

επέκταση του αγωγού πέρα από την Τουρκία περνώντας από την Ελλάδα (Greek 

Stream) τα Σκόπια, την Σερβία και την Ουγγαρία, με την κατασκευή του αγωγού 

Tesla.
62 

 

 

 

Εικόνα 5: Το Σχέδιο Κατασκευής του Αγωγού South Stream (Πηγή: «Ευρωπαϊκή 

Ενεργειακή Ασφάλεια & αγωγοί φυσικού αερίου στη ν.α. Ευρώπη : ένα νέο πεδίο ελληνοτουρκικής 

συνεργασίας», Ιωάννης ν. Γρηγοριάδης ερευνητής Ελιαμεπ/Λέκτορας, Τμήμα Τουρκικών & 

Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δεκέμβριος 2008) 
 

 

 

 

 

 

62.http://www.liberal.gr/arthro/147725/amyna--diplomatia/2017/arthro-andrianis-petridoy.html 
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IV) Αγωγός Nabucco
 

Όσον αφορά τον αγωγό φυσικού αερίου Nabucco, η πρόταση κατασκευής του 

ενέπιπτε στην εξασφάλιση της παροχής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση επιπρόσθετων 

ποσοτήτων μη ρωσικού φυσικού αερίου. Ωστόσο, το μέγεθός του και η προτεινόμενη 

διαδρομή του διέφεραν σημαντικά από τους άλλους αγωγούς. Το σχεδιαζόμενο μήκος 

του ήταν 2.050 μίλια (3.300 χιλιόμετρα) και το προϋπολογιζόμενο κόστος ήταν 5,8 

δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη, ο αγωγός Nabucco είχε σχεδιασθεί για να μεταφέρει 

στην τελική του φάση περίπου 30 δισεκατομμύρια κ.μ. φυσικού αερίου. Θα ξεκινούσε 

από την πόλη του Ερζερούμ της ανατολικής Τουρκίας, θα διέσχιζε την Τουρκία, την 

Βουλγαρία, την Ρουμανία και την Ουγγαρία και θα κατέληγε στον κόμβο φυσικού 

αερίου Μπαουμγκάρτεν στην Αυστρία. Η μισή από την χωρητικότητα του αγωγού 

σχεδιαζόταν να εξυπηρετήσει τις χώρες που βρίσκονταν στην πορεία του αγωγού, ενώ η 

υπόλοιπη μισή θα έφθανε στην Αυστρία και θα τροφοδοτούσε με φυσικό αέριο την 

κεντρική και δυτική Ευρώπη. Στο Ερζερούμ ο αγωγός θα συνδεόταν με τον Αγωγό του 

Νοτίου Καυκάσου (South Caucasus Pipeline), ο οποίος τροφοδοτεί την Τουρκία με 

φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, καθώς και με τον αγωγό Ταυρίδος – Ερζερούμ ο 

οποίος εισάγει ιρανικό φυσικό αέριο στην Τουρκία. Με βάση λοιπόν αυτά από την μία η 

κατασκευή του αγωγού Nabucco επέτρεπε την πρόσβαση αζερικού και ιρανικού 

φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά ενώ από την άλλη, ελπιζόταν ότι ο νέος αγωγός 

θα επέτρεπε την εξαγωγή τουρκμενικού, καζακικού, ιρακινού και αιγυπτιακού φυσικού 

αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό θα είχε ως συνέπεια την μείωση της εξάρτησης 

της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου από τις ρωσικές εισαγωγές και ως εκ τούτου θα 

προωθούσε την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη. 

Σημειωτέον, η Διεθνής Εταιρεία του Αγωγού Φυσικού Αερίου Nabucco (Nabucco Gas 

Pipeline International Company) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2004 στην Βιέννη από την 

αυστριακή εταιρεία ενέργειας ÖMV, την ουγγρική MOL, την ρουμανική Transgaz, την 

βουλγαρική Bulgargaz και την τουρκική BOTAŞ. Το σχέδιο συμπεριλήφθηκε στο 

πρόγραμμα Διευρωπαϊκών Ενεργειακών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τον Ιούνιο 

του έτους 2006, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Τουρκία, και 

συγκεκριμένα οι Υπουργοί Ενέργειας των χωρών αυτών, μαζί με τον Επίτροπο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεύθυνο για θέματα ενέργειας, υπέγραψαν μία κοινή διακήρυξη 

σχετικά με την επιτάχυνση των εργασιών κατασκευής του αγωγού. Τον Φεβρουάριο του 

2008, η γερμανική RWE έγινε ό έκτος εταίρος του έργου. Την κατασκευή του αγωγού 

υποστήριξαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς θεωρούσαν πως με αυτόν τον 
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τρόπο θα μπορούσε να επιτευχθεί οικονομική και πολιτική χειραφέτηση των πρώην 

σοβιετικών δημοκρατιών του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας.
11 

 

 

    Εικόνα 6: Το Σχέδιο Κατασκευής του Αγωγού Nabucco. (Πηγή: «Ευρωπαϊκή 

Ενεργειακή Ασφάλεια & αγωγοί φυσικού αερίου στη ν.α. Ευρώπη : ένα νέο πεδίο ελληνοτουρκικής 

συνεργασίας», Ιωάννης ν. Γρηγοριάδης ερευνητής Ελιαμεπ/Λέκτορας, Τμήμα Τουρκικών & 

Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δεκέμβριος 2008) 

 

                

               Παρόλα αυτά, η υλοποίηση του σχεδίου αυτού συνάντησε πολλαπλά εμπόδια. Η 

εξασφάλιση μιας ελάχιστης ποσότητας φυσικού αερίου αναγκαίας για τη βιωσιμότητα 

του σχεδίου αποτέλεσε ζήτημα υψίστης προτεραιότητας. Ναι μεν το Αζερμπαϊτζάν 

δεσμεύτηκε για την εξαγωγή φυσικού αερίου μέσω του Nabucco, ωστόσο αυτό δεν 

αρκούσε για την βιωσιμότητα του σχεδίου. Παρά την συνεχή αύξηση της αζερικής 

παραγωγής φυσικού αερίου και την ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου 

όπως το Σαχ Ντενίζ, το Αζερμπαϊτζάν δεν θα μπορούσε μόνο του να ανταποκριθεί στις 

 

11.«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν.Α. 

ΕΥΡΩΠΗ:ΈΝΑ ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΜΕΠ/ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008, σελ. 51-55. 
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υπάρχουσες συμβατικές του υποχρεώσεις και να παράσχει όλη την αναγκαία ποσότητα 

φυσικού αερίου ώστε να καταστεί το σχέδιο εμπορικά βιώσιμο. Επιπρόσθετα, η 

επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ιράν είχε 

αρνητική επίπτωση στις ευρωιρανικές σχέσεις με αποτέλεσμα η προοπτική εξαγωγής 

ιρανικού φυσικού αερίου μέσω του Nabucco προς την ευρωπαϊκή αγορά κατέστη 

εξαιρετικά δυσχερή για το προβλεπτό μέλλον.
11 

Για τους λόγους αυτούς, το έργο 

εγκαταλείφθηκε το 2013 καθώς το Αζερμπαϊτζάν προτίμησε τον αγωγό TAP, ενώ η 

Ρωσία τον Turkish Stream, όπως προελέχθη.  

 

V)  Αγωγός
 
Trans Adriatic Pipeline (TAP)

 

       Τον Ιούνιο του 2008, η εταιρία Trans Adriatic Pipeline (TAP) κατέθεσε στο 

Υπουργείο Ανάπτυξης και στη ΡΑΕ αίτηση για τη χορήγηση άδειας κατασκευής 

Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) από τη Νέα Μεσημβρία κοντά στη 

Θεσσαλονίκη μέχρι τα σύνορα με την Αλβανία, μέσω του οποίου η εταιρία επιθυμεί να 

πραγματοποιήσει διαμετακόμιση φυσικού αερίου προς την Ιταλία. Παράλληλα, οι 

μέτοχοι της εταιρίας ΤΑΡ, δηλαδή η ελβετική εταιρία EGL και η νορβηγική εταιρία 

StatoilHydro, υπέβαλαν στον ΔΕΣΦΑ και κοινοποίησαν στη ΡΑΕ αιτήσεις προκειμένου 

να δεσμεύσουν δυναμικότητα στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Κάθε 

μία από τις υποβληθείσες αιτήσεις αφορά στη δέσμευση δυναμικότητας για τη μεταφορά 

5 δις κυβικών μέτρων κατ’ έτος, από το σημείο εισόδου των Κήπων στα ελληνοτουρκικά 

σύνορα έως τη Νέα Μεσήμβρια, με σκοπό να τροφοδοτείται ο εν λόγω ΑΣΦΑ με 

συνολική ποσότητα 10 δις κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως και στη συνέχεια να 

διαμετακομίζεται η ποσότητα αυτή προς την Αλβανία και την Ιταλία. Πιθανές πηγές οι 

οποίες θα προμηθεύουν τον αγωγό με φυσικό αέριο αποτελούν οι περιοχές της Κασπίας 

και της Μέσης Ανατολής.
18

 Τον Φεβρουάριο του έτους 2013, η Ελλάδα, η Αλβανία και 

η Ιταλία υπέγραψαν Διακρατική Συμφωνία με την οποία εξέφρασαν την πλήρη στήριξή 

τους στον TAP, και εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά με τους υπεύθυνους του 

έργου. Οι χώρες αυτές συμφώνησαν ακόμη να στηρίξουν τον προτεινόμενο Αγωγό

 

11.«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ:ΈΝΑ ΝΕΟ 

ΠΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 

ΕΛΙΑΜΕΠ/ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008, σελ. 51-55. 

18. ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009, σελ. 24. 



62 
 

Ιονίου – Αδριατικής που σχεδιάζεται να συνδεθεί με τον TAP στην Αλβανία, 

μετατρέποντας έτσι τη χώρα αυτή σε πύλη διοχέτευσης του φυσικού αερίου της Κασπίας 

στα Δυτικά Βαλκάνια. Από τον TAP είναι δυνατόν να ωφεληθούν και άλλες χώρες με 

αυξημένη ενεργειακή ζήτηση στην περιοχή, όπως η Βουλγαρία, η Σλοβενία, η 

Ουγγαρία, η Σερβία και τα Σκόπια.
20

 

Από τα 550 χιλιόμετρα που θα κατασκευαστούν στο ελληνικό έδαφος έχουν 

ενωθεί μέχρι σήμερα 217 χιλιόμετρα αγωγού, έχουν συγκολληθεί 184 χιλιόμετρα, ενώ 

έχει παραληφθεί το 66% των 32.000 σωληναγωγών και έχει διαμορφωθεί μια ζώνη 

όδευσης σε μήκος 260 χιλιομέτρων. Ο προβλεπόμενος χρόνος έναρξης λειτουργίας είναι 

το 2020, ενώ το έργο προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και έχει σημειωθεί 

σημαντική πρόοδος στις δύο από τις τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας που θα 

διασχίσει ο αγωγός, την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και την Κεντρική Μακεδονία. 

Συνολικά μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2017 έχουν διανοιχτεί 154 χιλιόμετρα τάφρου, σε 119 

από αυτά έχει ήδη τοποθετηθεί ο αγωγός μέσα στην τάφρο, ενώ σε 97 χιλιόμετρα αυτή 

έχει καλυφθεί από χώμα και 18 χιλιόμετρα γης βρίσκονται ήδη στη φάση της 

αποκατάστασης.
19

 

Χάρη στην κατασκευή του ΤΑΡ, η χώρα μας, η οικονομία της και οι τοπικές 

κοινότητες θα συναντήσουν πολλά οφέλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότεροι από 

2.500 άνθρωποι εργάζονται σήμερα για τον TAP στην Ελλάδα, εκ των οποίων οι 400 

είναι αρχαιολόγοι και εξειδικευμένοι αρχαιολογικοί εργάτες. Ακόμη, τρεις μεγάλες 

ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες έχουν αναλάβει σημαντικά τμήματα του έργου, 

ενώ συνολικά 176 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη συμβάλει στην υλοποίηση του 

έργου, στο κατασκευαστικό κομμάτι, στην προμήθεια υλικών και σε μια σειρά από 

άλλες δραστηριότητες.
19 

 

 

19.http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/se_enan_xrono_kataskeuastike_o_misos_tap-65111317/ 

 

20. https://www.tap-ag.gr/%CE%9F-

%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A4%CE%BF-

%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-

%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF 

 

http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/se_enan_xrono_kataskeuastike_o_misos_tap-65111317/
https://www.tap-ag.gr/%CE%9F-%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A4%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF
https://www.tap-ag.gr/%CE%9F-%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A4%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF
https://www.tap-ag.gr/%CE%9F-%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A4%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF
https://www.tap-ag.gr/%CE%9F-%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A4%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF
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      Ταυτόχρονα, υλοποιείται ένα πρόγραμμα κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 32 εκατομμυρίων ευρώ, με τις 40 πρώτες 

πρωτοβουλίες (ύψους 773.000 ευρώ) να έχουν ήδη ολοκληρωθεί στις τρεις Περιφέρειες. 

Συγκεκριμένα, έχουν υλοποιηθεί 25 προγράμματα αναβάθμισης ποιότητας ζωής των 

κατοίκων, 5 προγράμματα ενίσχυσης μέσων βιοπορισμού των τοπικών κοινωνιών, 5 

προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και 5 προγράμματα βελτίωσης 

περιβαλλοντικής διαχείρισης.
19

 Με άλλα λόγια, εκτός από την ώθηση που θα δώσει η 

νέα αυτή πηγή ενεργειακού εφοδιασμού στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών 

διέλευσης του TAP, η κατασκευή του αγωγού θα προσελκύσει επιπλέον σημαντικές 

ξένες επενδύσεις στις χώρες αυτές. Επιπλέον, θα ενισχυθεί σημαντικά η θέση των 

χωρών διέλευσης στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης, καθώς θα αποτελούν πλέον 

περιφερειακές πύλες και ενεργειακούς κόμβους διαμετακόμισης αερίου.
20 

Ο ΤΑΡ αποτελεί μέρος του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και, ως 

προελέχθη, ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της ΝΑ Ευρώπης. Θα 

έχει συνολικό μήκος 878 χιλιόμετρα και θα διέρχεται από τρεις χώρες, και συγκεκριμένα 

από την Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία, μεταφέροντας φυσικό αέριο από το 

γιγάντιο κοίτασμα Σαχ Ντενίζ ΙΙ του Αζερμπαϊτζάν προς την ευρωπαϊκή αγορά από το 

2020 (στα σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας ο αγωγός θα συνδεθεί με τον ΤΑNAP / Τrans – 

Anatolian Natural Gas Pipeline Project που μεταφέρει φυσικό αέριο από το 

Αζερμπαϊτζάν). Μόνο στο ελληνικό τμήμα ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει το 1,5 

δισ. ευρώ. Ακολουθεί μια διαδρομή 215 χιλιόμετρα στην Αλβανία και στη συνέχεια 

μέσω Αδριατικής (105 υποθαλάσσια χιλιόμετρα) θα φτάσει στην Ιταλία.
19 

Η αρχική μεταφορική ικανότητα του αγωγού ανέρχεται σε 10 δισεκατομμύρια 

κυβικά μέτρα φυσικού αερίου τον χρόνο με δυνατότητα μελλοντικού διπλασιασμού στα 

20 δισ. κ.μ, η οποία ποσότητα (10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα) είναι αρκετή για την 

κάλυψη της ενέργειας που καταναλώνουν 7 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη. 

Εκτός από την κατασκευή του αγωγού, στο ελληνικό τμήμα θα κατασκευαστεί κι ένας 

σταθμός συμπίεσης κοντά στους Κήπους Έβρου, ενώ ένας δεύτερος θα κατασκευαστεί 

στις Σέρρες σε περίπτωση επέκτασης της μεταφορικής ικανότητας.
19 

19.http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/se_enan_xrono_kataskeuastike_o_misos_tap-65111317/ 

20. «Το ευρύτερο πλαίσιο», άρθρο της ιστοσελίδας https://www.tap-ag.gr
 

http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/se_enan_xrono_kataskeuastike_o_misos_tap-65111317/
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Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, στα πρώτα 10 bcm ο αγωγός σε όλο το μήκος 

του έχει λάβει εξαίρεση από τον κανόνα του third party access προκειμένου να είναι 

οικονομικά βιώσιμος και ως εκ τούτου υπακούει στους κανόνες του ΑΣΦΑ. Στα 

επόμενα 10 bcm όμως θα πρέπει ο αγωγός αυτός να δεχτεί και να υπακούσει στους 

κανόνες του third party access ανήκοντας έτσι στο ΕΣΦΑ.
 

       Όσον αφορά τη λειτουργία και συντήρηση του αγωγού ΤΑΡ επί αλβανικού 

εδάφους αυτή θα πραγματοποιηθεί από μια κοινή εταιρεία του ΔΕΣΦΑ και της 

αλβανικής ALBGAZ ενώ την τεχνογνωσία και την εκπαίδευση θα τις παράσχει ο 

ΔΕΣΦΑ. Αυτό προβλέπεται από το Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of 

Understanding – MOU) που υπογράφηκε από τις δύο εταιρείες στα Τίρανα και 

συμφωνήθηκε η εταιρεία να έχει την έδρα της στην αλβανική πρωτεύουσα.
21 

 

Εικόνα 7: Ο αγωγός ΤΑΡ (Πηγή: «Εμπορία Φυσικού Αερίου», Αλέξανδρος Λαγάκος Πρόεδρος, 

Greek Energy Forum Στρατηγικός Αναλυτής Ενεργειακών Αγορών & Ναυλαγορών) 

 

 

 

 

21.http://www.iefimerida.gr/news/331190/ypografi-mnimonioy-katanoisis-metaxy-desfa-ae-kai-albgaz 

http://www.iefimerida.gr/news/331190/ypografi-mnimonioy-katanoisis-metaxy-desfa-ae-kai-albgaz
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VI) Αγωγός Soyuz ο οποίος συνενώνεται με αγωγό Brotherhood - Αγωγό 

Transgas 

Όσον αφορά τους αγωγούς που τροφοδοτούν τις Βαλκανικές χώρες, αυτοί 

μεταφέρουν φυσικό αέριο εισαγόμενο κυρίως από την Ρωσία και διακλαδώνονται σε 

εσωτερικά δίκτυα των χωρών τους. Δηλαδή ο αγωγός Soyuz από την Ρωσία (δυτική 

διακλάδωση) συνενώνεται με τον αγωγό Brotherhood –Αγωγό Transgas (Μετονομάζεται 

o αγωγός που διέρχεται μέσω της Σλοβακίας και της Αυστρίας). Πιο συγκεκριμένα: 

α) τροφοδοτείται η περιοχή της Σερβίας μέσω της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας, (2 

b.c.m) και μέσω διακλάδωσης του συστήματος αυτού, παρέχεται φυσικό αέριο στην 

Βοσνία (0.4 b.c.m). Το έτος 2003, μέσω του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς της 

Σλοβακίας, διακινήθηκαν περίπου 67.5 b.c.m  

β) τροφοδοτείται η Κροατία μέσω της Αυστρίας – Σλοβενίας, (1.2 b.c.m). Από την πόλη 

Baumgarten, διακινούνται ετησίως περίπου 40 b.c.m και 

γ) Μέσω της νότιας διακλάδωσης του Soyuz, η οποία διέρχεται από την Μολδαβία 

παρέχεται φυσικό αέριο στην Βουλγαρία (2.6 b.c.m) – Μια διακλάδωση του 

Βουλγαρικού συστήματος εξυπηρετεί τα Σκόπια (0.4 b.c.m), ενώ το αρχικό τμήμα του 

Βουλγαρικού αγωγού καταλήγει στην Ελλάδα – και τροφοδοτείται με φυσικό αέριο η 

Ρουμανία (5 b.c.m) από μια δεύτερη διακλάδωση που ξεκινά από την Μολδαβία.  

Το Μαυροβούνιο και το Κόσσοβο δεν διαθέτουν υποδομές φυσικού αερίου, ενώ στην 

Αλβανία αυτές είναι αρκετά περιορισμένες, χωρίς μάλιστα να διασυνδέονται με διεθνείς 

αγωγούς.
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ: 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 

ΑΘΗΝΑ – 2006, σελ. 56. 
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Εικόνα 8: Ο αγωγός Brotherhood (Πηγή: http://ireporterworld.com/archives/28353) 

 

 

VII) Αγωγός δυτικών Βαλκανίων (Western Balkans Corridor: WBC) 

  

    Στα πλαίσια της συγκρότησης μιας περιφερειακής αγοράς ενέργειας, το 2003 

υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο επεξεργάστηκε από την ΔΕΠΑ, για την 

δημιουργία ενός αγωγού φυσικού αερίου που θα διέρχεται από τα Σκόπια, τη Σερβία, τη 

Βοσνία, την Κροατία και τη Σλοβενία ξεκινώντας από Ελληνικά εδάφη, ως συνέχεια του 

ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου. Το έργο αυτό εντάχθηκε στους άξονες 

προτεραιότητας των ΔΕΔ–Ε, βέβαια αρχικά είχε αποτελέσει έργο κοινού ενδιαφέροντος. 

Η κατασκευή ενός τέτοιου αγωγού θα είχε ως συνέπεια την κάλυψη αναπτυσσόμενων 

αγορών φυσικού αερίου στα κράτη που θα διέσχιζε και την παροχή εναλλακτικής πηγής 

τροφοδοσίας εκτός του Ρωσικού φυσικού αερίου.
5 

 

 

 

 

5. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ: 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 

ΑΘΗΝΑ – 2006, σελ. 135-139. 
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Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές εξελίξεις ως προς την 

περαιτέρω προώθηση του έργου και κάποιες χώρες από αυτές που υπέγραψαν το αρχικό 

πρωτόκολλο, εξετάζουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών τους σε φυσικό αέριο και ειδικότερα η Βοσνία εξετάζει την κατασκευή 

διασύνδεσης με το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου της Κροατίας (μήκους 114χλμ., 

δυναμικότητας ~ 1.5 b.c.m.), η οποία μελλοντικά θα μπορούσε να παρέχει έμμεση 

σύνδεση της χώρας με τον αγωγό Nabucco. Επίσης, η Σερβία προετοιμάζει την 

κατασκευή διασύνδεσης με το Βουλγαρικό σύστημα αγωγών φυσικού αερίου, έχει 

προτείνει την σύνδεσή της με την Κροατία και την Ρουμανία καθώς και άλλα έργα που 

βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σερβία με βάση μελέτη 

του Υπουργείου Ενέργειας της χώρας, έχει υποστηρίξει ότι η διέλευση ενός νέου 

αγωγού από την περιοχή της θα πλεονεκτούσε λόγω του ομαλότερου εδάφους της σε 

σύγκριση με την Ρουμανία η οποία διαθέτει την οροσειρά των Καρπαθίων, η διαδρομή 

του προς την Δυτική Ευρώπη θα ήταν συντομότερη και ότι θα μπορούσε να 

εξυπηρετήσει τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες. Στην ίδια μελέτη, η σύνδεση με τα 

Σκόπια για την πρόσβαση στον ελληνοτουρκικό αγωγό, είναι η εναλλακτική λύση με το 

2
ο
 χαμηλότερο κόστος. Βέβαια η διασύνδεση της χώρας με την Βουλγαρία για την 

πρόσβαση στον Nabucco έχει ακόμα χαμηλότερο κόστος.
5
 

 

VIII) Αγωγός Blue Stream 

O αγωγός Blue Stream αφορά άμεσα την Ελλάδα και μεταφέρει φυσικό αέριο από τη 

Ρωσία ενώ διαμέσου της Μαύρης Θαλάσσης, της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της 

Αδριατικής καταλήγει στην Ιταλία και από εκεί στην Ευρώπη. Η συμφωνία για τον 

αγωγό αυτό υπογράφηκε από την Ρωσική εταιρία Gazprom και την Ιταλική εταιρία 

ΕΝΙ.
22

  

 

5. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ: 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 

ΑΘΗΝΑ – 2006, σελ. 135-139  

22. http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t41/t41_07.html 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t41/t41_07.html
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Η απόφαση για την κατασκευή του αγωγού blue stream λήφθηκε πάρα πολύ σύντομα 

καθώς η Ρωσία αντιλαμβανόμενη την στρατηγική επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

υπό την απόλυτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, για παράκαμψή της στο 

σχεδιασμό των αγωγών μεταφοράς ενέργειας προς τα κράτη μέλη της, εκμεταλλεύτηκε 

τις σοβαρές δυσχέρειες και καθυστερήσεις στην υλοποίηση του αγωγού Nabucco και 

προχώρησε στην υλοποίηση του αγωγού Blue Stream που της παρέχει το πλεονέκτημα 

να καταλάβει μεγάλο μέρος της αγοράς στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και να σημειώσει 

την δυναμική της παρουσία στην περιοχή των Βαλκανίων.
 
Με την συμφωνία για τον 

αγωγό blue Stream η χώρα μας επιλέγεται να αποτελέσει την πύλη της Σοβιετικής 

ενέργειας προς την Ευρώπη.
22 

Πέρα όμως από αυτά, η κατασκευή του αγωγού ενισχύει τα ελληνικά συμφέροντα 

ενώ ταυτόχρονα αποδυναμώνει τον πολυεθνικό αγωγό Μπακού – Τιφλίδα – Τσεϊχάν, 

που είναι τουρκικών συμφερόντων και μεταφέρει αζερικό πετρέλαιο από την Κασπία 

στην Ανατολική Μεσόγειο παρακάμπτοντας την Ρωσία και τα Ρωσικά συμφέροντα. Η 

στρατηγική και γεωπολιτική αναβάθμιση της Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα έδωσε την 

ευκαιρία στη χώρα μας να ενισχύσει τη συμμαχία με έναν ισχυρό παίκτη μέσω της 

σύζευξης του δικαίου της ηθικής και της εξυπηρέτησης των εθνικών μας συμφερόντων, 

διαφορετικά η Ελλάδα θα εξαρτιόνταν σε μεγάλο βαθμό ενεργειακά από την Τουρκία 

εξαιτίας του μέχρι πρότινος σχεδιασμού των αγωγών και θα υπήρχε το ενδεχόμενο να 

ξεσπάσει μια κρίση λόγω της αστάθειας των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ευτυχώς ο 

αγωγός blue Stream απέτρεψε τον κίνδυνο αυτόν.
22 

 Ο αγωγός blue Stream, όπως είπαμε, μεταφέρει υποθαλάσσια φυσικό αέριο από τη 

Ρωσία μέσω του  Μπουργκάς της Βουλγαρίας στη χώρα μας. Είναι γεγονός ότι η Ρωσία 

επέλεξε τη χώρα μας ως στρατηγικό εταίρο στη διανομή του φυσικού της αερίου προς τη 

Νότια και Κεντρική Ευρώπη και ως εκ τούτου αυτό ενισχύει τη θέση της χώρας μας στη 

διεθνή σκηνή καθώς μέσω του αγωγού blue Stream δεν διοχετεύεται μόνο Ρωσικό 

φυσικό αέριο αλλά και φυσικό αέριο άλλων πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών. Με τη 

Συμφωνία αυτή αναβαθμίστηκαν οι ελληνορωσικές σχέσεις για αυτό και η Συμφωνία 

αποτελεί αναμφισβήτητα μια επιτυχία της χώρας μας στον ενεργειακό τομέα και όχι 

μόνο.
22 

22. http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t41/t41_07.html 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t41/t41_07.html
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Εικόνα 9: Ο αγωγός Blue Stream (Πηγή: Wikipedia) 

IX) Αγωγός North Stream 1 

 O μεγαλύτερος αγωγός φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι αδιαμφισβήτητα o North 

Stream 1 τον οποίο εγκαινίασε ο Ρώσος πρόεδρος, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, και η Γερμανίδα 

καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ. Για την κατασκευή του απαιτήθηκαν 7,4 δισ. ευρώ ενώ 

μέσα από αυτόν διοχετεύονται περί τα 55 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου τον χρόνο. 

Μάλιστα, το κόστος κατασκευής του εκτιμάται πως θα έχει αποσβεστεί σε 14 με 15 

χρόνια αν ο αγωγός εκμεταλλεύεται πλήρως το δυναμικό μεταφοράς του.
23 

Ο αγωγός North Stream 1 είναι υποθαλάσσιος και έχει μήκος 1.224 χιλιόμετρα. 

Συνδέει τη Δυτική Σιβηρία με τη Γερμανία ενισχύοντας τους δεσμούς της Ευρώπης με 

τη Ρωσία, τη χώρα που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο 

και ήδη καλύπτει περίπου το 25% των ευρωπαϊκών αναγκών σε φυσικό αέριο. Αποτελεί 

παράλληλα μείζον επιχειρηματικό σχέδιο συνεργασίας ανάμεσα στη Ρωσία και την 

Ευρώπη, καθώς στην κοινοπραξία συμμετέχουν με 51% η ρωσική Gazprom, οι 

γερμανικές ενεργειακές E.ON Ruhrgas και Wintershall με ποσοστό 15,5% έκαστη, η 

γαλλική GDF Suez και η ολλανδική Nederlandse Gasunie NV με 9% έκαστη.
23 

23.http://www.kathimerini.gr/442559/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/o-megalyteros-agwgos-

fysikoy-aerioy-enwnei-germania---rwsia 

http://www.kathimerini.gr/442559/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/o-megalyteros-agwgos-fysikoy-aerioy-enwnei-germania---rwsia
http://www.kathimerini.gr/442559/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/o-megalyteros-agwgos-fysikoy-aerioy-enwnei-germania---rwsia
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Ο αγωγός αυτός είναι πολύ σημαντικός από γεωπολιτική άποψη αφού παρακάμπτει 

τις χώρες της Βαλτικής, τη Λευκορωσία και κυρίως την «απρόβλεπτη» Ουκρανία ενώ  

περιορίζει τον κίνδυνο να επαναληφθεί μια κρίση ανάλογη εκείνης που εκδηλώθηκε τον 

χειμώνα του 2009,
23

 η οποία αναλύθηκε ανωτέρω. Πάντως υπάρχει και η άποψη ότι ο 

αγωγός αυτός μπορεί να λειτουργήσει διαλυτικά, καλλιεργώντας τριβές στο εσωτερικό 

της Ευρώπης και προκαλώντας αντιδράσεις εκ μέρους των χωρών αυτών που 

παρακάμπτονται. Ήδη έχει αντιδράσει η Πολωνία και η Ουκρανία οι οποίες αναφέρουν 

πως πρόκειται για μια επίθεση εναντίον των εθνικών τους συμφερόντων.
 
Ακόμη και 

ορισμένοι πολιτικοί της Γερμανίας έχουν ταχθεί κατά του αγωγού υποστηρίζοντας πως 

με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας τους και κατ' επέκταση 

της Ευρώπης από τη Ρωσία, δίνοντας έτσι στη Ρωσία τη δυνατότητα να υπαγορεύει τις 

τιμές του φυσικού αερίου.
23

 

 

X) Αγωγός North Stream 2 

Πρόκειται για την κατασκευή ενός πανομοιότυπου με τον πρώτο αγωγό North Stream, 

που θα συνδέει απευθείας, μέσω της Βαλτικής, τη Ρωσία με τη Γερμανία. Κατά 

συνέπεια, θα διπλασιαστεί ο όγκος του Φυσικού Αερίου που θα μεταφέρεται προς την 

αγορά της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, με τις επακόλουθες οικονομικές και 

στρατηγικές συνέπειες.
24 

 

 

 

 

23.http://www.kathimerini.gr/442559/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/o-megalyteros-agwgos- 

fysikoy-aerioy-enwnei-germania---rwsia 

24.http://www.avgi.gr/article/10811/6177125/north-stream-2-o-agogos-physikou-aeriou-pou-diachorizei-

ten-europe 

http://www.kathimerini.gr/442559/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/o-megalyteros-agwgos-%20fysikoy-aerioy-enwnei-germania---rwsia
http://www.kathimerini.gr/442559/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/o-megalyteros-agwgos-%20fysikoy-aerioy-enwnei-germania---rwsia
http://www.avgi.gr/article/10811/6177125/north-stream-2-o-agogos-physikou-aeriou-pou-diachorizei-ten-europe
http://www.avgi.gr/article/10811/6177125/north-stream-2-o-agogos-physikou-aeriou-pou-diachorizei-ten-europe
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H πορεία της πραγμάτωσης της διαδικασίας για την κατασκευή του αγωγού North 

Stream 2 φέρνει στην επιφάνεια λανθάνουσες εντάσεις σχετικά με το θέμα στο 

εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ της Γερμανίας και των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής. Η κατασκευή του North Stream 2 αποτελεί μια συμφέρουσα 

ενέργεια για την Γερμανία καθώς θα προστίθενται 55 δισ. κυβικά μέτρα στα ήδη 55 δισ. 

μεταφερόμενα από τον North Stream 1 τα οποία υπερκαλύπτουν κατά πολύ τη συνολική 

κατανάλωση της Γερμανίας. Για την κατασκευή του αγωγού αυτού έχει σχηματιστεί μια 

νέα εταιρία το 50% της οποίας κατέχει η Gazprom ενώ από ένα ποσοστό της τάξεως του 

10% το κατέχει καθεμία από τις πέντε παρακάτω εταιρείες: η αγγλοολλανδική Royal 

Dutch Shell, οι γερμανικές E.Οn και BASF – Wintershall, η αυστριακή OMV και η 

γαλλική Engie (πρώην Gaz de France - Suez).
24 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αντέδρασαν διαφορετικά 

στην ανακοίνωση της συμφωνίας για την κατασκευή του αγωγού. Η Ρωσία υποστηρίζει  

πως η υλοποίησή του της δημιουργεί πολιτικά, οικονομικά και στρατηγικά 

πλεονεκτήματα και την ανακουφίζει λίγο μέχρι να φέρει εις πέρας μια σημαντική 

στροφή των εξαγωγών Φυσικού Αερίου προς την Ασία και βασικά προς την Κίνα.
24 

Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε διαφορετικά εξαιτίας από τη μια μεριά των 

χαρακτηριστικών, δηλαδή της διαδρομής και της ικανότητας μεταφοράς Φυσικού 

Αερίου, και από την άλλη των πολιτικοοικονομικών συμφερόντων που στηρίζουν την 

πραγμάτωσή του. Πάντως, ισχυροί βιομηχανικοί παράγοντες και ενεργειακές 

πολυεθνικές τάσσονται υπέρ της κατασκευής του αγωγού, σε αντίθεση με τις 

κυβερνήσεις τους, προκαλώντας μια τάση ρωγμών στις κυρώσεις.
24 

Η ικανότητα μεταφοράς του, όπως είπαμε, είναι 55 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 

Φυσικού Αερίου. Το μέγεθος αυτό είναι λίγο – πολύ η ποσότητα που φτάνει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση διαμέσου της Ουκρανίας, πράγμα που σημαίνει ότι μετά το 2019 – 

2020 οι διαδρομές αγωγών μέσω της Ουκρανίας και παρεμφερών χωρών μπορεί να 

καταργηθούν.
24

  

 

24.http://www.avgi.gr/article/10811/6177125/north-stream-2-o-agogos-physikou-aeriou-pou-

diachorizei-ten-europe 

http://www.avgi.gr/article/10811/6177125/north-stream-2-o-agogos-physikou-aeriou-pou-diachorizei-ten-europe
http://www.avgi.gr/article/10811/6177125/north-stream-2-o-agogos-physikou-aeriou-pou-diachorizei-ten-europe
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Η διαδρομή και τα χαρακτηριστικά του North Stream 2, λοιπόν, με τις πιθανότατες 

αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για άλλες 

χώρες, προκάλεσαν ήδη από τον Οκτώβριο του 2015 τις αντιδράσεις πολλών χωρών 

όπως είναι η Εσθονία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η 

Ρουμανία, που υποστηρίζουν ότι η κατασκευή του North Stream 2 απειλεί την 

υλοποίηση μιας κοινής ενιαίας ενεργειακής πολιτικής με παραδοσιακούς συμμάχους και 

συνεργάτες.
 
Εκτιμάται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υποστηρίζουν την κίνηση 

αυτών των χωρών καθώς έχουν εκφράσει την εναντίωσή τους σε κατώτερο διπλωματικό 

επίπεδο. Η εκτίμηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είναι ότι η κατασκευή του 

North Stream 2 θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο τις ενεργειακές σχέσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με την Ρωσία και ειδικά εκείνες της Γερμανίας, οι οποίες σχέσεις θα μπορούσαν 

να αποκτήσουν στρατηγικό – οικονομικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να απειληθούν 

σοβαρά τα συμφέροντά τους.
24 

 

Εικόνα 10: Οι αγωγοί North Stream 1 &2 (Πηγή: 

http://www.euractiv.gr/section/energia/news/sigkrousi-stin-evropi-gia-tin-epektasi-tou-rosikou-agogou-

nord-stream/) 

24.http://www.avgi.gr/article/10811/6177125/north-stream-2-o-agogos-physikou-aeriou-pou-

diachorizei-ten-europe 

http://www.avgi.gr/article/10811/6177125/north-stream-2-o-agogos-physikou-aeriou-pou-diachorizei-ten-europe
http://www.avgi.gr/article/10811/6177125/north-stream-2-o-agogos-physikou-aeriou-pou-diachorizei-ten-europe
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XI) Αγωγός Eastern Mediterranean Pipeline (East Med) 

 

    Tη διετία 2011 – 2012, η ΔΕΠΑ διερεύνησε τη δυνατότητα κατασκευής του 

αγωγού Eastern Mediterranean Pipeline (East Med), με αρχικό σχεδιασμό τη μεταφορά 8 

δισ. κυβ. μέτρων ετησίως, ισραηλινό και κυπριακό αέριο από τα κοιτάσματα της 

Λεβαντίνης. Η αφετηρία του θα είναι υποθαλάσσια από τα κοιτάσματα προς το 

Βασιλικό της Κύπρου, στη συνέχεια θα συνεχίζει την όδευσή του προς τις ακτές της 

Κρήτης, και ακολούθως, μέσω της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδος, προς την 

Ιταλία, μέσω του αγωγού IGI – Poseidon. Με βάση τις μελέτες που έχουν γίνει, έχει 

επιβεβαιωθεί ότι το έργο είναι απολύτως εφικτό τεχνικά, ενώ περιλαμβάνεται στη λίστα 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα Έργα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (Projects of 

Common Interest), βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 347/2013.
35

 

Από τα τέλη Ιουλίου 2014, την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου ανέλαβε η εταιρία 

«ΥΑΦΑ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ», στην οποία συμμετέχουν ισομερώς η ΔΕΠΑ και η Edison και η 

οποία ανέθεσε στις 11 Μαΐου 2015 τη σύμβαση εκπόνησης όλων των προ της Μελέτης 

Εφαρμογής (Front End Engineering Design – FEED) τεχνικών μελετών στην 

Κοινοπραξία INTECSEA – C&M Engineering. Το κόστος των ανωτέρω μελετών 

ανέρχεται στο συνολικό προϋπολογισμό των 4 εκατ. € και χρηματοδοτούνται κατά 50% 

από το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF). Σημειωτέον, στην εκπόνηση των 

μελετών αυτών έχουν συναινέσει οι Κυβερνήσεις της Ελλάδας, της Ιταλίας και της 

Κύπρου.
35 

Χάρη στη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας, η δυναμικότητα του αγωγού 

ενδέχεται να αυξηθεί περισσότερο, μεταφέροντας ποσότητες πέραν των 8 δισ. κυβ. 

μέτρων ετησίως του αρχικού σχεδιασμού του, βελτιώνοντας, ως εκ τούτου, την 

οικονομική δυναμική του έργου.
35 

 

 

 

 

 

 

 

35. http://www.depa.gr/index3.php/content/article/002005007/539.html
 

http://www.depa.gr/index3.php/content/article/002005007/539.html
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Εικόνα 11: Οι αγωγοί  TAP, East Med, IGB, IGI Poseidon, IGI Onshore, Other 

Interconnectors, LNG Terminal
 

(Πηγή:http://www.depa.gr/index3.php/content/article/002005007/539.html) 
 

    

Ο αγωγός αυτός είναι τεχνικά εφικτός και οικονομικά βιώσιμος, καθώς το κόστος 

μεταφοράς του συγκρίνεται με τις εναλλακτικές επιλογές διοχέτευσης του αερίου προς 

τις χώρες της Δύσης. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε κατόπιν της εκπόνησης των 

μελετών των οίκων IHS, Intec SEA και C&M Engineering οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της IGI Poseidon, η οποία είναι θυγατρική εταιρία 

της ΔΕΠΑ και της ιταλικής Edison που προωθεί το έργο. Σε πολιτικό επίπεδο τον 

Απρίλιο του τρέχοντος έτους πραγματοποιήθηκε τετραμερής υπουργική συνάντηση στο 

Ισραήλ στην οποία συμμετείχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, 

της Κύπρου, του Ισραήλ και της Ιταλίας προκειμένου να εξετασθούν οι εξελίξεις και να 

δρομολογηθούν τα επόμενα βήματα για τον αγωγό. Ήδη σε ανάλογη συνάντηση που 

πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 στη Ρώμη είχε αποφασιστεί η σύσταση 

ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση της προόδου του έργου. Πάντως η τεχνική και 

http://www.depa.gr/index3.php/content/article/002005007/539.html
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οικονομική βιωσιμότητα του αγωγού αμφισβητείται από ορισμένους, ωστόσο ο πρώην 

υπουργός Ενέργειας της χώρας μας τόνισε ότι τα κοιτάσματα της Ανατολικής 

Μεσογείου είναι ικανά να βελτιώσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και να 

αναδείξουν την Ελλάδα σε ενεργειακή γέφυρα για νέες πηγές τροφοδοσίας ενώ 

σημείωσε ακόμη ότι το σχέδιο για τον East Med θα περιορίσει την υπερβολική εξάρτηση 

της Ευρώπης από την Τουρκία και αυτό είναι εφικτό.
36

  

Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από τη μελέτη «Competitive Assesment of 

Supply Options for Eastern Mediterranean Gas» σύμφωνα με την οποία το κόστος για τη 

μεταφορά φυσικού αερίου μέσω του αγωγού East Med κυμαίνεται από 2,81 έως 3,5 

δολάρια ανά εκατομμύριο Btu. Αντίστοιχα το κόστος για τις εναλλακτικές επιλογές που 

εξετάστηκαν είναι 0,97 δολ. για την μεταφορά του αερίου με αγωγό μέσω Τουρκίας και 

3,65 έως 4,5 δολ. για την διοχέτευσή του σε υγροποιημένη μορφή LNG μέσω Αιγύπτου. 

Στα συμπεράσματα τονίζεται ακόμη ότι οι λύσεις της Αιγύπτου και της Τουρκίας 

εμπεριέχουν πολιτικό ρίσκο και ότι η δεύτερη επιλογή προϋποθέτει πιθανότατα την 

επίλυση του Κυπριακού ενώ σε αντιδιαστολή ο αγωγός East Med είναι η μόνη επιλογή 

που δεν εξαρτάται από τρίτες (μη Κοινοτικές) χώρες. Το βασικό ρίσκο που συνδέεται με 

τον East Med είναι κατά την ίδια μελέτη το τεχνικό, ενώ το τελικό συμπέρασμα είναι 

αφενός ότι καμία επιλογή δεν ξεχωρίζει αλλά και καμία δεν αποκλείεται και αφετέρου 

ότι είναι σκόπιμο να διερευνηθούν περισσότερες από μία εναλλακτικές επιλογές.
36

  

Σε ό,τι αφορά τα τεχνοοικονομικά χαρακτηριστικά του έργου, η αντίστοιχη 

μελέτη «East Med Feasibility Study» προσδιορίζει την χάραξη του αγωγού από το 

«οικόπεδο 12» στην Κυπριακή ΑΟΖ μέχρι τις ακτές της Ιταλίας με ενδιάμεσους 

σταθμούς την Κύπρο και συγκεκριμένα την περιοχή Βασιλικού, την Κρήτη και 

συγκεκριμένα στον Αθερινόλακκο, δίπλα στην υφιστάμενη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 

της ΔΕΗ, και τη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο και συγκεκριμένα τον Άγιο Φωκά απ’ 

όπου θα ξεκινά το χερσαίο τμήμα του αγωγού το οποίο θα καταλήγει στη Θεσπρωτία με 

ενδιάμεσους σταθμούς την περιοχή Λακκόπετρα στην Πάτρα και την περιοχή  Γαλατάς 

στην Αιτωλοακαρνανία. Το συνολικό μήκος του αγωγού από την Κύπρο έως τις ακτές 

της Δυτικής Ελλάδας είναι 1635 χιλιόμετρα ενώ το μέγιστο βάθος από το οποίο θα  

 

 

36.http://mignatiou.com/2017/02/efiktos-ke-ikonomika-viosimos-o-agogos-fisikou-aeriou-east-med-

meso-elladas/ 

http://mignatiou.com/2017/02/efiktos-ke-ikonomika-viosimos-o-agogos-fisikou-aeriou-east-med-meso-elladas/
http://mignatiou.com/2017/02/efiktos-ke-ikonomika-viosimos-o-agogos-fisikou-aeriou-east-med-meso-elladas/


76 
 

διέρχεται ο αγωγός είναι 3000 μέτρα, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης. Ως 

προς την μεταφορική ικανότητα, εξετάζονται διαφορετικά σενάρια από 10 έως 16 δις. 

κυβικά μέτρα ετησίως, και η βασική παράμετρος διαφοροποίησης, όπως επισημαίνεται 

στη μελέτη, συνδέεται με την πιθανή ανακάλυψη κοιτασμάτων στη θαλάσσια περιοχή 

νότια της Κρήτης τα οποία θα διοχετευθούν μέσω του ίδιου του αγωγού προς την 

Ευρώπη. Το ύψος της επένδυσης, εκτιμάται από 5,22 έως 5,94 δις. ευρώ ανάλογα με την 

μεταφορική ικανότητα που θα επιλεγεί.
36 

    Είναι γεγονός ότι οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 

δημιουργούν νέα δυναμική για τον τερματικό σταθμό υγροποίησης LNG, καθώς η Qatar 

petroleum είναι μια από τις εταιρείες που συμμετέχουν στο οικόπεδο 10. Oι τελικές 

αποφάσεις βέβαια θα εξαρτηθούν από τις ποσότητες, και έτσι η κυπριακή Κυβέρνηση 

οφείλει να είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, τόσο για τον πλωτό τερματικό 

σταθμό όσο και για οποιαδήποτε άλλη λύση.
37

 

Πάντως η Τουρκία επιδιώκει να δημιουργηθούν νέες στρατηγικές ισορροπίες, οι 

οποίες θ’ ανατρέψουν τα σημερινά δεδομένα καθώς επιζητεί να καταλήξει σε μία 

ιστορική συμφωνία με το Ισραήλ σχετικά με την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων 

φυσικού αερίου της ισραηλινής ΑΟΖ. Απώτερος στόχος της είναι ν' απορροφήσει το 

μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων για τις δικές της ανάγκες, και με αγωγούς, που 

διαθέτει στο έδαφός της, να διοχετεύει το υπόλοιπο στην Ευρώπη.
 
Καθησυχαστικοί 

εμφανίζονται, ωστόσο, κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Κύπρου, οι οποίοι υποστηρίζουν 

ότι οι τουρκικοί σχεδιασμοί δεν θα καταφέρουν να υλοποιηθούν.
37 

Οι παίκτες είναι πολλοί. Και η απόφαση θα είναι περισσότερο πολιτική, παρά 

οικονομική
37

,και έτσι ανάλογα με την σχέση Ισραήλ – Κύπρου και την κατάσταση στην 

Αίγυπτο και στην Τουρκία θα φανεί πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα. Πάντως, η μελέτη 

βιωσιμότητας έχει ολοκληρωθεί από τις ξένες εταιρίες για λογαριασμό της ΔΕΠΑ, ενώ 

στις 15 Ιουνίου του τρέχοντος έτους πραγματοποιήθηκε τριμερής συνάντηση Ελλάδας – 

Κύπρου – Ισραήλ στη Θεσσαλονίκη όπου οι τρεις αυτές χώρες υπέγραψαν κοινή 

Διακήρυξη με την οποία αναγνωρίζεται η σημαντική πρόοδος των προκαταρκτικών 

τεχνοοικονομικών μελετών στο σχεδιασμό του αγωγού. Παράλληλα, αποφασίστηκε 

μέσω της συνδρομής και της Ιταλίας η υπογραφή Διακυβερνητικής Συμφωνίας σχετικά 

με την προώθηση του σχεδιασμού του έργου στην Κύπρο στα τέλη του τρέχοντος έτους.  

36.http://mignatiou.com/2017/02/efiktos-ke-ikonomika-viosimos-o-agogos-fisikou-aeriou-east-med-meso-elladas/ 

37.http://www.voria.gr/article/o-agogos-east-med-israil-kipros-ellada-italia-dinamika-sto-proskinio 

http://mignatiou.com/2017/02/efiktos-ke-ikonomika-viosimos-o-agogos-fisikou-aeriou-east-med-meso-elladas/
http://www.voria.gr/article/o-agogos-east-med-israil-kipros-ellada-italia-dinamika-sto-proskinio
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XII) Αγωγός IGB  

       

   Το Έργο του Ελληνοβουλγαρικού Διασυνδετήριου Αγωγού IGB αποτελείται από 

έναν αγωγό μήκους 182 περίπου χλμ, εκ των οποίων 31 χλμ βρίσκονται εντός της χώρας 

μας, καθώς και τις αναγκαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, δηλαδή Μετρητικούς 

Σταθμούς, βανοστάσια, Κέντρο Λειτουργίας. Ο αγωγός εκκινεί από την Κομοτηνή και 

απολήγει στην Stara Zagora, συνδέοντας τα δίκτυα Φυσικού Αερίου Ελλάδος και 

Βουλγαρίας.
38 

    Σχεδιάζεται πρόβλεψη μεταφοράς ποσοτήτων της τάξης των 3 δισ. κυβ. μέτρων 

ετησίως, κατ’ αρχήν, με δυνατότητα αύξησης στα 5 δισ. κυβ. μέτρα ετησίως, με την 

προσθήκη ενός Σταθμού Συμπίεσης. Επίσης, προβλέπεται η μεταφορά φυσικού αερίου 

στην Βουλγαρία από διάφορες πηγές, μέσω της Ελλάδος, ενώ θα παρέχεται και η 

δυνατότητα αντίστροφης ροής (reverse flow). Παράλληλα, οι περιοχές της Βουλγαρίας, 

από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός, θα τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο. Την μελέτη, την 

κατασκευή και τη λειτουργία του Έργου ανέλαβε η Εταιρεία ICGB AD, η οποία έχει την 

έδρα της στη Βουλγαρία και ιδρύθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2011 με μετόχους την 

Ελληνική Εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ και τη Βουλγαρική κρατική Εταιρεία Bulgarian 

Energy Holding (BEH), ενώ στην Εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ συμμετέχουν ισομερώς 

η ΔΕΠΑ και η ιταλική EDISON.
38

 

    Σημειώνεται ότι, τόσο η Ελλάδα, όσο και η Βουλγαρία, υποστηρίζουν ενεργά το 

Έργο καθώς η Ελλάδα έχει εκδώσει τον Nόμο 4001/2011, από το Άρθρο 176 του οποίου 

προκύπτει η υποστήριξη αυτή, ενώ η Βουλγαρία έχει εκδώσει την Απόφαση No 452 του 

Υπουργικού Συμβουλίου την 07.06.2012. Και οι δύο χώρες χαρακτηρίζουν τον αγωγό 

ως έργο εθνικής σημασίας και δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον, το Έργο 

περιλαμβάνεται στη λίστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα Έργα Ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest), βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 

347/2013, καθώς και στη λίστα έργων προτεραιότητας της πρωτοβουλίας για την 

Ενεργειακή Διασύνδεση των χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

(Central and South Eastern Europe Gas Connectivity – CESEC).
38 

 

 

 

38. http://www.depa.gr/index3.php/content/article/002005005/179.html 

http://www.depa.gr/index3.php/content/article/002005005/179.html
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Με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η κατασκευή του έργου αναμένεται να αρχίσει 

το πρώτο τρίμηνο του 2018, ενώ η έναρξη λειτουργίας του προσδιορίζεται για το πρώτο 

τρίμηνο του 2020. Έχει ήδη εγκριθεί η συγχρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης 

στον τομέα της ενέργειας (EEPR), με 45 εκατ. Ευρώ, ενώ η τελική επενδυτική Απόφαση 

ελήφθη στις 10 Δεκεμβρίου του έτους 2015.
38

 

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη διασύνδεσή του και με τον ΤΑΡ, τον αγωγό που θα 

μεταφέρει αζέρικο φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της χώρας μας, με τον σταθμό 

LNG στη Ρεβυθούσα αλλά και με τον πλωτό σταθμό LNG που προβλέπεται να 

κατασκευαστεί στην Αλεξανδρούπολη.
39 

Πάντως οι δύο ρυθμιστικές αρχές ενέργειας 

(Ελλάδας και Βουλγαρίας) συνεργάζονται για να ξεπεραστούν τα όποια διαδικαστικά 

προβλήματα.
40

 

   Η Βουλγαρία έχει αναπτύξει ήδη «οδικό χάρτη» με συγκεκριμένους όρους, 

ενέργειες και προθεσμίες για την ανάπτυξη του IGB, ενώ το 2015 διατέθηκαν 80 εκατ. 

ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό ως εγγύηση για την ανάπτυξη του αγωγού, με 

στόχο την επιτάχυνση της κατασκευής του. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

είναι ήδη έτοιμη, ενώ στο τελικό στάδιο είναι η έγκριση του λεπτομερούς 

κατασκευαστικού σχεδίου.
41 

 

 

 

 

 

38. http://www.depa.gr/index3.php/content/article/002005005/179.html 

39. http://www.thepressroom.gr/ellada/erhetai-o-ellinovoylgarikos-agogos-fysikoy-aerioy-igb 

40. http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26523&subid=2&pubid=114089901 

41.http://energypress.gr/news/entos-toy-2018-se-leitoyrgia-o-ellinovoylgarikos-agogos-igb 

http://www.depa.gr/index3.php/content/article/002005005/179.html
http://www.thepressroom.gr/ellada/erhetai-o-ellinovoylgarikos-agogos-fysikoy-aerioy-igb
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26523&subid=2&pubid=114089901
http://energypress.gr/news/entos-toy-2018-se-leitoyrgia-o-ellinovoylgarikos-agogos-igb
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 Ο IGB είναι έργο στρατηγικής γεωπολιτικής σημασίας με πολλαπλά οφέλη, καθώς 

συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αύξηση της 

ενεργειακής ασφάλειας και την ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας.
 
Η Ελλάδα ήδη 

μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο για τα Βαλκάνια και σε αυτό συνεισφέρουν τα δύο 

μεγάλα έργα κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου, ο TAP και ο IGB – που ύστερα από 

μακρές διαπραγματεύσεις παίρνουν το δρόμο της υλοποίησης – αλλά και ο νέος 

τερματικός σταθμός LNG (Υγροποιημένο Φυσικό αέριο) στην Αλεξανδρούπολη, που θα 

αποτελέσει μία νέα ενεργειακή πύλη και θα διασφαλίσει νέες ποσότητες φυσικού αερίου 

για την τροφοδοσία της ελληνικής και της περιφερειακής αγοράς. Ακόμη, ο 

ελληνοβουλγαρικός αγωγός θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαφοροποίηση 

των πηγών ενέργειας, αλλά και στη δημιουργία εναλλακτικών οδών, μέσω του Κάθετου 

διαδρόμου, για την προμήθεια φυσικού αερίου στις χώρες της Νοτιοανατολικής και 

Κεντρικής Ευρώπης.
42

 

         Σχετικά με τις πηγές προμήθειας του αερίου, όπως είπαμε, οι εναλλακτικές 

περιλαμβάνουν το Αζερμπαϊτζάν μέσω διασύνδεσης με τον αγωγό ΤΑΡ, υγροποιημένο 

φυσικό αέριο από τον υφιστάμενο σταθμό της Ρεβυθούσας ή το νέο που σχεδιάζεται 

στην Αλεξανδρούπολη ενώ όπως προκύπτει από το Υπουργείο Ενέργειας αμερικανική 

εταιρία επιθυμεί την εισαγωγή σχιστολιθικού αερίου (shale gas) που θα μεταφέρεται σε 

υγροποιημένη μορφή στη χώρα μας, μέσω του αγωγού αυτού.
42 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.http://www.koutipandoras.gr/article/ypegrafi-i-teliki-symfonia-gia-ton-ellinovoylgariko-agogo-igb 

http://www.koutipandoras.gr/article/ypegrafi-i-teliki-symfonia-gia-ton-ellinovoylgariko-agogo-igb
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Εικόνα 12: Ο αγωγός IGB (Πηγή: 

http://www.koutipandoras.gr/tag/%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82%20IGB) 

 

 

XIII) Αγωγός Medgaz  

    Ο Αγωγός Medgaz είναι ένας υποβρύχιος αγωγός φυσικού αερίου. Συνδέει την 

ακτή της Αλγερίας με την απέναντι ακτή της Ισπανίας, και συγκεκριμένα από το λιμάνι 

Beni Saf μέχρι την Perdigal Beach στην ακτή της Αλγερίας. Ο αγωγός αρχίζει  από το 

πεδίο Hassi R’mel στην Αλγερία και το πρώτο τμήμα του, διαμέτρου 48 ιντσών, κινείται 

μέχρι το λιμάνι Beni Saf, σε μήκος 547 χιλιομέτρων. Το υποθαλάσσιο τμήμα έχει μήκος 

200 χιλιομέτρων περίπου και διάμετρο 24 ιντσών, σε μέγιστο βάθος 2.160 μέτρων. Η 

αρχική δυναμικότητα του αγωγού είναι 8 bcm φυσικού αερίου ετησίως. Το συνολικό 

κόστος του προγράμματος εκτιμάται ότι ανήλθε σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένων των 630 εκατομμυρίων ευρώ για το υποθαλάσσιο τμήμα.
59 

 

 

 

 

59. http://namarizathema.pblogs.gr/2011/02/fysiko-aerio-apo-th-boreia-afrikh-sthn-efrwph.html 

http://namarizathema.pblogs.gr/2011/02/fysiko-aerio-apo-th-boreia-afrikh-sthn-efrwph.html
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Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για τον πρόγραμμα Medgaz άρχισαν το 2001 με 

την απόφαση για χρηματοδότηση της εταιρίας που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό, 

(Medgaz pipeline company). Μετά τις μελέτες σκοπιμότητας, την αποδοχή του σχεδίου 

από τις δύο κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακολούθησαν οι προκαταρκτικές 

ενέργειες. Το 2004, ύστερα από μελέτη του βυθού και σύνταξη σχετικών σχεδίων, 

αποφασίσθηκε το σημείο κατασκευής του υποθαλάσσιου τμήματος. Οι εργασίες 

κατασκευής άρχισαν ουσιαστικά εντός του 2007 και ολοκληρώθηκαν το 2009.
59

 

Το Medgaz αποτελεί στρατηγικής σημασίας πρόγραμμα τόσο για την Αλγερία και 

την Ισπανία όσο και την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ισπανία, έχει συμπεριληφθεί σε 

επίσημο έγγραφο με τον γενικό τίτλο «Planning of Electrical Power and Gas Sectors. 

Development of Transportation Networks 2002 – 2011», ενώ η κυβέρνηση 

το είχε χαρακτηρίσει ως «πρόγραμμα προτεραιότητας». Για την Ευρώπη, ο αγωγός 

αυτός καλύπτει σημαντικούς στόχους και συγκεκριμένα την εγγύηση σταθερού και 

σίγουρου εφοδιασμού ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, για αυτό και έχει 

γίνει αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «Project of Common Interest within 

Trans – European Networks in the Energy Sector».
59 

   Σημειωτέον, η Medgaz αποτελεί μια κοινοπραξία επτά διεθνών εταιριών 

εξειδικευμένων σε επιχειρήσεις αερίου. Η ισπανική CEPSA και η αλγερινή Sonatrach, 

είναι οι ιδρυτικοί εταίροι και κύριοι μέτοχοι με 20% η καθεμία, ενώ συμμετέχουν επίσης 

η γαλλική TOTAL, η ισπανική Endesa, η βρετανική BP, η γαλλική Gaz de France και η 

ισπανική Iberdrola με 12% η καθεμία.
59 

 

 

XIV) Αγωγός Galsi 

O Αγωγός Galsi (Gas – pipeline Algeria – Sardinia – Italy) είναι αγωγός φυσικού 

αερίου που συνδέει την Αλγερία με την Ιταλία μέσω της Σαρδηνίας. Ο αγωγός εκκινεί 

από το αλγερινό πεδίο Hassi R’mel, και μετά από 640 χιλιόμετρα φθάνει στο λιμάνι El 

Kala στη μεσογειακή ακτή, 16 χιλιόμετρα δυτικά των συνόρων με την Τυνησία, ακριβώς 

απέναντι από τη νότια ακτή της Σαρδηνίας. Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού, μήκους 

 

59. http://namarizathema.pblogs.gr/2011/02/fysiko-aerio-apo-th-boreia-afrikh-sthn-efrwph.html 

http://namarizathema.pblogs.gr/2011/02/fysiko-aerio-apo-th-boreia-afrikh-sthn-efrwph.html
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310 χιλιομέτρων, με δύο σκέλη βρίσκεται σε μέγιστο βάθος 1.950 μέτρων και συνδέει το 

El Kala με το Κάλιαρι της Σαρδηνίας. Το τμήμα της Σαρδηνίας  διασχίζει τη νήσο από 

το νότο μέχρι το βορρά, σε μήκος περίπου 300 χιλιομέτρων, από το Κάλιαρι στην 

Όλμπια. Στη συνέχεια, το υποθαλάσσιο τμήμα που  συνδέει την Σαρδηνία με την ιταλική 

ενδοχώρα έχει μήκος 280 χιλιομέτρων, βρίσκεται σε μέγιστο βάθος 900 μέτρων και 

φθάνει στην κωμόπολη Castiglione della Pescaia της Τοσκάνης. Από εκεί, μέσω του 

ιταλικού δικτύου το αέριο διοχετεύεται στην Βόρεια Ιταλία και στην συνέχεια στην 

υπόλοιπη Ευρώπη.
59

 

    Ο αγωγός έχει διάμετρο από 22 έως 48 ίντσες. Η αρχική δυναμικότητά του είναι 9 

– 10 bcm φυσικού αερίου ετησίως ενώ το συνολικό κόστος του προγράμματος ανήλθε 

σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ.  Οι σχετικές προκαταρκτικές μελέτες ολοκληρώθηκαν το 

2005 και ο αγωγός τέθηκε σε λειτουργία το 2009.
59 

Το πρόγραμμα GALSI ξεκίνησε το 2001 όταν υπεγράφη μια συμφωνία μεταξύ της 

αλγερινής εταιρίας Sonatrach, της ιταλικής Enel (Ente Nazionale per l’energia ELettrica) 

και της γερμανικής Wintershall, θυγατρικής της BASF. Στην κοινοπραξία GALSI που 

δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2003 στο Μιλάνο, για την υλοποίηση του 

προγράμματος, συμμετέχουν οι εταιρίες Sonatrach (Αλγερία) με 36%, Edison S.p.A. 

(Ιταλία) με 11%, Enel (Ιταλία) με 13.5%, Wintershall (Γερμανία) με 13.5%, Hera 

Trading (Ιταλία) με 9%, Sfirz (Ιταλία) με 5% και Progemisa (Ιταλία) με 12%.
59 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χαρακτηρίσει το πρόγραμμα 

αυτό ως έργο ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος και προτεραιότητας, διότι αυξάνει την ασφάλεια 

του εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο και παρέχει σημαντικά οικονομικά 

οφέλη.
59 

 

 

 

 

59. http://namarizathema.pblogs.gr/2011/02/fysiko-aerio-apo-th-boreia-afrikh-sthn-efrwph.html 
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XV) Αγωγός Greenstream 

     Ο Greenstream είναι ένας υποβρύχιος αγωγός φυσικού αερίου που συνδέει 

τη Λιβύη με την Ιταλία μέσω της Σικελίας και είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος 

υποθαλάσσιος αγωγός που έχει κατασκευασθεί στη Μεσόγειο. Έχει μήκος 540 

χιλιομέτρων, διάμετρο 32 ιντσών και μεταφέρει 8 bcm ετησίως. Αρχίζει από 

την Mellitah στην ακτή της Λιβύης, διέρχεται δυτικά της Μάλτας και απολήγει στη 

Γέλα, στη νότια ακτή της Σικελίας, όπου υπάρχουν τεράστιες εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης φυσικού αερίου και πετρελαίου καθώς και διυλιστήρια της εταιρίας ΕΝΙ. 

Το μέγιστο βάθος του είναι 1.127 μέτρα.
59

 

Το πρόγραμμα Greenstream αποτελεί μέρος του Western Libyan Gas Project, το 

οποίο είναι το πρώτο κύριο πρόγραμμα εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου που 

παράγεται στη Λιβύη μέσω της εξαγωγής στην Ευρώπη. Το φυσικό αέριο που 

μεταφέρεται μέσω του αγωγού Greenstream προέρχεται από δύο λιβυκά πεδία εξόρυξης, 

από το BahrEssalam το οποίο βρίσκεται σε θαλάσσια περιοχή 110 χιλιόμετρα από την 

μεσογειακή ακτή και το Wafa το οποίο βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Αλγερία, σε 

απόσταση 530 χιλιομέτρων από τη Mellitah.
59 

Η ιδέα για την εξαγωγή φυσικού αερίου από τη Λιβύη στην Ιταλία ξεκίνησε στη 

δεκαετία του 1970 και έπειτα, μέσα στις δύο επόμενες δεκαετίες, πραγματοποιήθηκαν 

διάφορες μελέτες σκοπιμότητας. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε από την ιταλική εταιρία 

ΕΝΙ, που κατέχει το 50% και την κρατική εταιρία της Λιβύης National Oil Corporation 

(NOC). Περιλαμβάνει τον σταθμό συμπίεσης της Mellitah, τον υποθαλάσσιο αγωγό και 

τον τερματικό σταθμό στη Γέλα. Οι εργασίες κατασκευής του αγωγού άρχισαν τον 

Αύγουστο του έτους 2003, το έργο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του έτους 2004 και 

εγκαινιάσθηκε στις 7 Οκτωβρίου του έτους 2004. Σημειωτέον από τις αρχές του έτους 

2007 ο αγωγός έχει απόδοση 8 bcm ετησίως.
 
Η κατασκευή του αγωγού Greenstream είχε 

και τις πολιτικές του προεκτάσεις, καθώς οι τότε ηγέτες των δύο χωρών έκαναν λόγο 

στα εγκαίνια για μια νέα εποχή φιλίας και συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου.
59

  

 

 

59. http://namarizathema.pblogs.gr/2011/02/fysiko-aerio-apo-th-boreia-afrikh-sthn-efrwph.html 
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Εικόνα 13: Οι αγωγοί Medgaz, Galsi, Greenstream (Πηγή: 

https://parisis.wordpress.com/2011/02/22/%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C-

%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-

%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1-

%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD/) 

 

Κεφάλαιο Β: Διευρωπαϊκά Ενεργειακά Δίκτυα 
 

H δημιουργία μιας αληθινής εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της ενέργειας εξαρτάται 

κατά κύριο λόγο από τη δημιουργία διευρωπαϊκών δικτύων που θα διαπερνούν όλο το 

έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μεταφέρουν τόσο φθηνή όσο και ασφαλή 

ενέργεια σχετικά με τον εφοδιασμό. Τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα είναι πολύ 

σημαντικά για τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στα 

μεγάλα αλληλοσυνδεδεμένα δίκτυα φυσικού αερίου, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στον 

υγιή ανταγωνισμό. Για αυτόν τον λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει την Οδηγία  

2009/73 για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, την Πράσινη Βίβλο – «Προς ένα 

ασφαλές, αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας» – την Απόφαση 

1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 

2006 για καθορισμό προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα Ενέργειας – η  

οποία κατήργησε την απόφαση 96/391/ΕΚ και την απόφαση 1229/2003/ΕΚ – τον  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:31996D0391
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32003D1229
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Κανονισμό για τα δίκτυα φυσικού αερίου, τον Κανονισμό 617/2010 του Συμβουλίου 

σχετικά με την κοινοποίηση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή 

υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

73644 κ.ά.
25,26,27 

Οι νέοι προσανατολισμοί για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΔΕΔ–E) 

κατατάσσουν και ιεραρχούν, σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους και 

προτεραιότητες, τα έργα που είναι επιλέξιμα για κοινοτική χρηματοδότηση και ως εκ 

τούτου εισάγουν την έννοια του έργου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
26,27 

Τα έργα που 

είναι επιλέξιμα για κοινοτική χρηματοδότηση με βάση τον Κανονισμό 2236/95/ΕΚ 

απαριθμούνται από την Απόφαση 1364/2006/ΕΚ στα παραρτήματα II και III και 

διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Για να χαρακτηριστούν αυτά ως έργα κοινού 

ενδιαφέροντος θα πρέπει να καλύπτονται από την Απόφαση και να ανταποκρίνονται 

στους στόχους και στις προτεραιότητες της Απόφασης. Ακόμη, πρέπει να έχουν 

προοπτικές οικονομικής βιωσιμότητας, η αξιολόγηση της οποίας βασίζεται σε ανάλυση 

του κόστους και των οφελών που συνδέονται με το περιβάλλον, την ασφάλεια του 

εφοδιασμού και την εδαφική συνοχή.
26,27 

Ανάμεσα στα έργα κοινού ενδιαφέροντος υπάρχουν και τα έργα προτεραιότητας, τα 

οποία πρέπει να επιδρούν σημαντικά στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, στην 

ασφάλεια του εφοδιασμού ή στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα 

οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Απόφασης. Σημειωτέον, τα έργα 

προτεραιότητας είναι αυτά που έχουν προτεραιότητα κατά τη χορήγηση της κοινοτικής 

χρηματοδοτικής ενίσχυσης, ενώ ορισμένα από αυτά έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα ή 

έχουν σημαντική επίπτωση στην ικανότητα διασυνοριακής μεταφοράς και για αυτό 

κηρύσσονται έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
26,27 

 

25.ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΟΤΟ» ΣΤΗΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ», ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΤΜ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 2015, σελ. 13. 

26. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l27066 

27. http://www.depa.gr/uploads/1364-2006-EC_6_9_06el.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:l24096
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32006D1364
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l27066
http://www.depa.gr/uploads/1364-2006-EC_6_9_06el.pdf
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Στους κοινοτικούς προσανατολισμούς για τα ΔΕΔ – Ε υπογραμμίζεται η σημασία της 

διευκόλυνσης και της επίσπευσης της ολοκλήρωσης των έργων, και ιδίως των έργων 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο 

ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι καθυστερήσεις, τηρουμένης πάντοτε της 

περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. Πρέπει ιδίως να ολοκληρώνονται ταχέως οι διαδικασίες 

χορήγησης αδειών, ενώ οι τρίτες χώρες πρέπει επίσης να διευκολύνουν την υλοποίηση 

έργων των οποίων τμήματα βρίσκονται στο έδαφός τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας.
26,27 

Οι νέοι προσανατολισμοί καθορίζουν επίσης ένα πλαίσιο ενισχυμένου συντονισμού, 

ιδίως για τα έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών 

και τη διοργάνωση συντονιστικών συνεδριάσεων μεταξύ των κρατών μελών για την 

υλοποίηση των διασυνοριακών τμημάτων των δικτύων. Για τα έργα ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος που αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις ή δυσκολίες εκτέλεσης, 

προβλέπεται παρέμβαση ενός Ευρωπαίου Συντονιστή, αποστολή του οποίου είναι να 

διευκολύνει τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων μερών που εμπλέκονται στην 

υλοποίηση των διασυνοριακών τμημάτων του δικτύου και να εξασφαλίζει την 

παρακολούθηση του έργου. Ο Ευρωπαίος Συντονιστής μπορεί επίσης να παρέμβει και 

για άλλα έργα που αφορούν ΔΕΔ–Ε, εφόσον το ζητήσουν τα ενδιαφερόμενα κράτη 

μέλη.
26,27 

Τα κονδύλια που χορηγούνται στα ΔΕΔ–Ε είναι περίπου 20 εκατ. ευρώ ετησίως και 

προορίζονται για τη χρηματοδότηση μελετών σκοπιμότητας. Για τη συγχρηματοδότηση 

των επενδύσεων θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν πόροι άλλων 

κοινοτικών μηχανισμών, όπως είναι τα Διαρθρωτικά Ταμεία στις περιφέρειες σύγκλισης.
 

Η χρηματοδότηση αυτή παρέχεται όλως εξαιρετικώς και δεν αναμένεται να οδηγήσει σε 

στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ο κανόνας εξακολουθεί να είναι η υπαγωγή της 

κατασκευής και της συντήρησης των ενεργειακών υποδομών στους κανόνες της 

αγοράς.
26,27 

 

26. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l27066 

27. http://www.depa.gr/uploads/1364-2006-EC_6_9_06el.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l27066
http://www.depa.gr/uploads/1364-2006-EC_6_9_06el.pdf
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Η δημιουργία και η ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων, ιδίως στον τομέα της 

ενέργειας, προβλέπονται στο άρθρο 154 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας. Τα άρθρα 155 και 156 της συνθήκης ΕΚ προβλέπουν τον καθορισμό 

προσανατολισμών που καλύπτουν τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις γενικές 

γραμμές δράσης. Οι νέοι κοινοτικοί προσανατολισμοί επικαιροποιούν τους 

προσανατολισμούς που θεσπίστηκαν το 2003, με τους οποίους είχαν επικαιροποιηθεί οι 

αρχικοί προσανατολισμοί του 1996.
26,27 

Όσον αφορά στον Κανονισμό 715/2009 που ορίζει τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα 

μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαφαίνονται τρεις στόχοι, πρώτον 

η θέσπιση αμερόληπτων κανόνων για τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς 

φυσικού αερίου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εθνικών και περιφερειακών 

αγορών με σκοπό τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 

αερίου, δεύτερον η θέσπιση αμερόληπτων κανόνων για τους όρους πρόσβασης σε 

εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και εγκαταστάσεις αποθήκευσης 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εθνικών και περιφερειακών αγορών και 

τρίτον η διευκόλυνση της δημιουργίας εύρυθμης και διαφανούς αγοράς χονδρικής με 

υψηλή στάθμη ασφάλειας του εφοδιασμού σε αέριο. Προκειμένου να προωθηθούν οι 

τρεις αυτοί στόχοι, ο Κανονισμός ιδρύει ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 

Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου (ΕΔΔΣΜ).
28 

Προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη των 

διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς του αερίου υπάρχουν κάποιοι προσανατολισμοί οι 

οποίοι θέτουν ως στόχους την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της βελτίωσης της απόδοσης και της αξιοπιστίας του 

συνόλου των ευρωπαϊκών συστημάτων φυσικού αερίου, την εξασφάλιση της 

πραγματικής εφαρμογής της εσωτερικής αγοράς χάρη σε υποδομές που επιτρέπουν στην 

προσφορά να ανταποκριθεί στη ζήτηση φυσικού αερίου σε όλη την επικράτεια της  

 

26. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l27066 

27. http://www.depa.gr/uploads/1364-2006-EC_6_9_06el.pdf 

28.http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/6/19/02/01/?lang=gr&all=1&s=1&e=10  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R0715-20130601&qid=1421487335002&from=EN
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/en0015_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/en0015_el.htm
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/tent_e/ten_e_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l27066
http://www.depa.gr/uploads/1364-2006-EC_6_9_06el.pdf
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/6/19/02/01/?lang=gr&all=1&s=1&e=10
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής δια της 

άρσης της απομόνωσης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειακών και νησιωτικών 

περιοχών. Παράλληλα, οι προσανατολισμοί αυτοί λαμβάνουν υπόψη και την ταχεία 

εξέλιξη της αγοράς, κυρίως του φυσικού αερίου, την τάση επέκτασης των 

διασυνδεδεμένων δικτύων σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο και τις προοπτικές διεύρυνσης 

της Ένωσης.
28 

Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, για την 

υλοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας δεν προκύπτει το πρόβλημα της 

χρηματοδότησης, γιατί οι επενδύσεις σε αυτά τα δίκτυα είναι γενικά πιο αποδοτικές. 

Ωστόσο, το πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα 

εμποδίζονται από διοικητικούς περιορισμούς παραγωγής και εκμετάλλευσης των 

αγωγών αερίου, από αποκλειστικά δικαιώματα εισαγωγής και εξαγωγής και από 

μονοπώλια μεταφοράς. Εξάλλου, για τον εφοδιασμό σε φυσικό αέριο, πρέπει να 

κατασκευάζονται αγωγοί μέχρι τα πεδία παραγωγής της χώρας, τα οποία συνήθως 

βρίσκονται πολύ μακριά από τις χώρες κατανάλωσης της Δυτικής Ευρώπης. Ως λύση, 

λοιπόν, στο ζήτημα αυτό η Επιτροπή προτείνει εκδίδοντας τη Σύσταση 1999/28 την 

αύξηση της διαφάνειας και του συντονισμού των διαδικασιών έκδοσης αδειών καθώς 

και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και ενδεχομένως τρίτων κρατών.
28

 

 Βάσει της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου του 2003 

σχετικά με τις ενεργειακές υποδομές στα πλαίσια των ΔΕΔ–Ε, καταγράφονται τα έργα 

προτεραιότητας και τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την χώρα μας και 

εξειδικεύονται. Συγκεκριμένα, έργα προτεραιότητας αποτελούν τα νέα δίκτυα αγωγών 

ανάμεσα στις χώρες της Κασπίας, τη Μέση Ανατολή και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη 

μεταφορά φυσικού αερίου από νέα κοιτάσματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και 

οι αγωγοί φυσικού αερίου Τουρκίας – Ελλάδας– Ιταλίας όπου έχουν χαρακτηριστεί και 

ως έργα κοινού ενδιαφέροντος. Από την άλλη έργα κοινού ενδιαφέροντος είναι η 

εισαγωγή της χρησιμοποίησης του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές, η ανάπτυξη των 

συνδέσεων φυσικού αερίου που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών της 

εσωτερικής αγοράς ή για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού,  

 

28.http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/6/19/02/01/?lang=gr&all=1&s=1&e=10  

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0028:EL:HTML
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/6/19/02/01/?lang=gr&all=1&s=1&e=10
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συμπεριλαμβανομένης και της σύνδεσης χωριστών δικτύων φυσικού αερίου, όπως είναι 

η εγκατάσταση συμπίεσης στον κεντρικό αγωγό στην Ελλάδα και ο διάδρομος 

μεταφοράς φυσικού αερίου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω της Ελλάδας και των 

Βαλκανικών χωρών, η ανάπτυξη δυναμικότητας παραλαβής υγροποιημένου φυσικού 

αερίου (ΥΦΑ-LNG) και αποθήκευσης φυσικού αερίου και τέλος η ανάπτυξη 

δυναμικότητας μεταφοράς φυσικού αερίου (μέσω αγωγών παροχής).
5
 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

 

Κεφάλαιο Α: Μεταφορά Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου με LNG σε διεθνές και 

ευρωπαϊκό / εθνικό επίπεδο – Ανάλυση της μεθόδου LNG  

     

Μια πολύ σημαντική μέθοδος μεταφοράς του Φυσικού Αερίου offshore είναι η 

μεταφορά Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου με πλοία LNG. Στις σύγχρονες θαλάσσιες 

μεταφορές παρατηρούνται δύο βασικοί τύποι υγραεριοφόρων πλοίων, ένας από αυτούς 

είναι τα Υγραεριοφόρα φυσικού αερίου, λεγόμενα και δεξαμενόπλοια ή τάνκερς 

φυσικού αερίου, (Gas Tanker-LNG), εκ του Liquified Natural Gas. Τα λεγόμενα 

Υγραεριοφόρα πλοία είναι ειδικός τύπος εμπορικών πλοίων, δεξαμενόπλοια που 

μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια, δηλαδή φυσικό αέριο σε υγρή μορφή.
29 

 

 

 

 

 

5. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ: 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 

ΑΘΗΝΑ – 2006, σελ. 75-77. 

 

29.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%B9

%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
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Εικόνα 14: Πλοίο και εγκαταστάσεις LNG (Πηγή: «Οι βασικές λειτουργίες των αγορών 

ενέργειας», Κυριάκος Μεζόπουλος, ναυλωτης lng/lpg στη βρ, Ιδρυτικό Μέλος του Greek Energy 

Forum) 

 

 

 

 

Εικόνα 15: LNG (Πηγή: «Εμπορία Φυσικού Αερίου», Αλέξανδρος Λαγάκος Πρόεδρος, Greek Energy 

Forum Στρατηγικός Αναλυτής Ενεργειακών Αγορών & Ναυλαγορών) 
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Τα πρώτα υγραεριοφόρα που ναυπηγήθηκαν στη δεκαετία του 1960, καλούμενα τότε 

μεθανιοφόρα, έφεραν ορθογώνιες τραπεζοειδείς δεξαμενές όπου και στη συνέχεια αυτές 

εξελίχθηκαν σε σφαιροειδείς δεξαμενές των οποίων τα άνω τμήματα υπερέχουν του 

κυρίου καταστρώματος του πλοίου. Ακόμα πιο σύγχρονα υγραεριοφόρα φέρουν 

δεξαμενές τύπου μεμβράνης.
29 

 Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο στην αρχή μεταφερόταν μόνο από συγκεκριμένους 

παραγωγούς σε συγκεκριμένους καταναλωτές. Οι συμφωνίες ήταν για μακροχρόνια 

συμβόλαια (άνω των 20 χρόνων) και μόνο για εκεί που δεν μπορούσαν να φτάσουν οι 

αγωγοί αερίου εξαιτίας οικονομικών ή τεχνικών λόγων (π.χ. από το Κατάρ στην 

Ιαπωνία).
43 

 

 

Σχήμα δ: Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ποιές επιλογές έχει ένας παραγωγός LNG 

από τη στιγμή που έχει εξασφαλίσει αρκετή παραγωγή. (Πηγή: «Εμπορία Φυσικού Αερίου», 

Αλέξανδρος Λαγάκος Πρόεδρος, Greek Energy Forum Στρατηγικός Αναλυτής Ενεργειακών Αγορών & 

Ναυλαγορών) 

 

 

29.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%B9%C

E%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF 

43.«ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΖΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΝΑΥΛΩΤΗΣ LNG/LPG ΣΤΗ ΒΡ, ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ GREEK ENERGY FORUM 

https://el.wikipedia.org/wiki/1960
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
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Σημειώνεται πως η μεταφορά των υγραερίων γίνεται είτε σε πολύ χαμηλές 

θερμοκρασίες, που για ορισμένα φθάνει τους – 250 °F, δηλαδή τους -161
ο
C, είτε σε 

υψηλές πιέσεις.
29

 Όταν υγροποιηθεί το φυσικό αέριο καταλαμβάνει περίπου το 1/600ό 

του όγκου που θα καταλάμβανε στην αέρια μορφή του. Είναι άοσμο, άχρωμο, μη-

καυστικό, μη – τοξικό, και μη – καρκινογόνο. Αφού αεριοποιηθεί ξανά μπορεί να μπει 

στο δίκτυο αγωγών αερίου. Χρησιμοποιείται για θέρμανση, μαγείρεμα, για την 

παραγωγή ηλεκτρισμού, και σαν πρώτη ύλη για πολλές βιομηχανικές διεργασίες.
43  

Η μεταφορά σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες παρουσιάζει πολλές δυσχέρειες καθώς 

και ιδιαίτερους κινδύνους και εξ αυτού του λόγου τα πλοία αυτά θεωρούνται πολύ 

επικίνδυνα σε ατυχήματα ενώ τα μέτρα ασφαλείας και οι περιορισμοί που λαμβάνονται 

σ' αυτά είναι ιδιαίτερα σχολαστικοί, για αυτό και οι ναυτικοί των πλοίων αυτών 

λαμβάνουν υψηλότερους μισθούς. Η προσέγγιση τέτοιων πλοίων επιτρέπεται μόνο σε 

ειδικές προβλήτες συναφών εγκαταστάσεων που παρέχουν σε υψηλό βαθμό μέσα 

ασφαλείας, πρόβλεψης και αντιμετώπισης έκτακτων συνθηκών.
29

 

Όσον αφορά την παγκόσμια χωρητικότητα τέτοιου τύπου πλοίων, το 1976 αυτή 

έφθανε τους 3.380.000 κόρους κ.χ. επί της συνολικής παγκόσμιας που ήταν 372.000.000 

κ.ο.χ., δηλαδή περίπου το 0,9%. Παρά ταύτα η αύξηση σε αριθμό τέτοιων πλοίων είναι 

μεν αργή αλλά σταθερή αφού αυξάνονται οι παγκόσμιες ανάγκες σε κατανάλωση 

υγραερίων, όπου μέσα σε μια μόνο δεκαετία 1960 – 1970 αυτή είχε διπλασιαστεί από 20 

σε 42 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια.
29 

Για την πληρέστερη αντίληψη της μεταφορικής ικανότητας των πλοίων αυτών 

σημειώνεται ότι ένα κυβικό μέτρο υγρού φυσικού αερίου αντιστοιχεί σε 600 κυβικά 

μέτρα φυσικού αερίου σε κανονική ατμοσφαιρική πίεση. Έτσι ένα υγραεριοφόρο 

μεταφορικής ικανότητας, σε χωρητικότητα, 90.000 ή 120.000 κυβ. μέτρων μπορεί να 

μεταφέρει ανά ταξίδι περίπου 50.000.000, ή 70.000.000 κυβ. μέτρα φυσικού αερίου 

αντίστοιχα.
29 

 

29.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%B9%C

E%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF 
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Σχετικά με το Upstream προκειμένου να κτιστεί ένας τερματικός σταθμός LNG 

απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον 5 – 6 TCF παραγωγής, τα οποία θα προμηθεύσουν 5 

mt/έτος για 20 χρόνια. Το αναμενόμενο κόστος είναι $1.5bn~$2.0bn. Για την 

υγροποίηση ο ίδιος ο τερματικός σταθμός LNG έχει πολύ υψηλό κόστος κατασκευής και 

μπορεί να φτάσει τα ~$9bn for 5 mt /έτος (7 bcma). Για την ναυτιλία το κόστος 

εξαρτάται από το μέγεθος των πλοίων και την απόσταση από τις αγορές αλλά κατά μέσο 

όρο είναι ~$200m για ένα τάνκερ των 175,000 m
3
 (90,000 Tonnes). Για την αεριοποίηση 

για έναν τερματικό σταθμό εισαγωγών με χωρητικότητα 5–10 bcma το κόστος 

κυμαίνεται από $300m έως $700m.
43 

 Είναι γεγονός ότι κατά τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου με πλοία LNG 

μπορεί να υπάρξουν απώλειες. Τότε το απολεσθέν υγροποιημένο φυσικό αέριο 

χρησιμοποιείται ως καύσιμο του πλοίου αντί για μαζούτ. Επομένως στην έννοια του 

LNG εντάσσεται και η έννοια του ναυτιλιακού καυσίμου. 

Η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική, με σκοπό την ένταξη νέων τεχνολογιών που θα 

καταστήσουν τη ναυτιλιακή βιομηχανία ακόμη πιο ανταγωνιστική έχει υλοποιήσει 

προωθητικά προγράμματα, όπως η χρηματοδότηση μελετών χρήσης LNG, και έχει 

υιοθετήσει Οδηγίες για την προώθηση εναλλακτικών καυσίμων και συγκεκριμένα την 

Οδηγία 2012/33/ΕΕ που αφορά στην περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων των πλοίων 

και η οποία επιτρέπει τη χρήση LNG ως εναλλακτικού καυσίμου καθώς και την Οδηγία 

2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, η οποία αποσκοπεί 

στην εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου κάλυψης των σημείων ανεφοδιασμού LNG 

σε βασικά λιμάνια της Ευρώπης.
30 

 

 

 

 

30. http://eco-gas.gr/to-fysiko-aerio-lng-stis-thalassies-metafores/ 
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Ακόμη, το «Πρόγραμμα Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN – T)» προβλέπει 

την διάθεση ποσού που αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση 

μελετών για την χρήση και την προώθηση του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου στην 

Ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία. Το 

Πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην εναρμόνιση των εθνικών ναυτιλιών με τις επιταγές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιώσιμη ανάπτυξη (μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 

θείου κλπ) αλλά και στην εξοικονόμηση εκ μέρους των κρατών πόρων από την χρήση 

ενός πιο οικονομικού καυσίμου.
30

 

Το 2010 η Ευρώπη εισήγαγε το 19% του φυσικού αερίου με πλοία LNG, αλλά 

κάποιες χώρες, όπως η Γερμανία, η Τσεχία και η Αυστρία εισήγαγαν το 100% του 

φυσικού αερίου με μεταφορά με αγωγούς. Πάντως, άλλες χώρες εισήγαγαν μια 

σημαντική ποσότητα του φυσικού αερίου που καταναλώνουν με πλοία LNG (για 

παράδειγμα η Ισπανία το 76%, η Πορτογαλία το 61% και η Γαλλία το 29%).
63

 
 

To LNG διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της δυναμικότητας της 

αγοράς φυσικού αερίου στην Δυτική Ευρώπη. Πέντε χώρες και συγκεκριμένα η Ελλάδα, 

η Ιαπωνία, η Κορέα, η Πορτογαλία και η Ισπανία θεωρητικά θα μπορούσαν να 

καλύψουν από μόνες τους την υψηλή ζήτηση φυσικού αερίου με τις δικές τους 

εισαγωγές LNG.
64 

Στην περίπτωση της μεταφοράς του φυσικού αερίου μέσω αγωγών, η κοινή εξάρτηση 

ανάμεσα στην χώρα – παραγωγής και στην χώρα – κατανάλωσης κατατείνει να 

περιορίσει το ενδιαφέρον στην καιροσκοπική συμπεριφορά της χώρας – παραγωγής. 

Παρόλα αυτά, πάντα υπάρχει το ρίσκο ότι ο εφοδιασμός περιορίζεται από την έλλειψη 

της επένδυσης στην παραγωγή ή από σαμποτάζ στη γραμμή μεταφοράς. Επιπλέον, ενώ η 

χώρα – παραγωγής, η χώρα – κατανάλωσης και η χώρα – διαμετακόμισης (η ενδιάμεση  

30. http://eco-gas.gr/to-fysiko-aerio-lng-stis-thalassies-metafores/ 

63.«EVALUATING SECURITY OF ENERGY SUPPLY IN THE EU: IMPLICATIONS FOR PROJECT 

APPRAISAL», LUIGI DE PAOLI UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, MILAN, ITALY 

– MAURA SACCO, UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, MILAN, ITALY – NICOLA 

POCHETTINO, EUROPEAN INVESTMENT BANK, LUXEMBOURG, σελ. 10. 

64. «ENERGY, TRANSPORT AND THE ENVIRONMENT: PROVIDING ENERGY SECURITY», 

IAIN C. CONN 
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χώρα) ενδιαφέρονται για την αδιάκοπη ροή του φυσικού αερίου, στη θεωρία οι 

ενδιάμεσες χώρες θα μπορούσαν μονόπλευρα να διακόψουν τη ροή του φυσικού αερίου. 

Η μεταφορά, λοιπόν, με πλοία LNG δεν αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα, ωστόσο 

όμως δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί τόσο όσο η θαλάσσια μεταφορά του πετρελαίου με 

πλοία LPG. Η πιθανή ανάπτυξη του σχιστολιθικού αερίου, ειδικά σε κάποιες χώρες, 

όπως η Πολωνία και η Βουλγαρία ίσως να συμβάλλει στην αλλαγή της πρόσφατης 

κατάστασης που επικρατεί στην αγορά.
63

   

Ο υφιστάμενος διεθνής στόλος LNG αντιστοιχεί σε 392 πλοία σύμφωνα με τους 

Lloyds, δηλαδή σε παγκόσμια διαθέσιμη χωρητικότητα ίση περίπου με 31 εκατομμύρια 

τόνους. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, περισσότερα από 131 νέα πλοία βρίσκονται ήδη υπό 

ναυπήγηση, τα οποία πρόκειται να αυξήσουν την προαναφερθείσα χωρητικότητα κατά 3 

εκατομμύρια τόνους. Παράλληλα, σύμφωνα με την BG Group, ο διακινούμενος όγκος 

LNG παγκοσμίως το 2013 αντιστοιχούσε σε 239 εκατομμύρια τόνους. Η BG όμως 

εκτιμά πως η παγκόσμια ζήτηση LNG αναμένεται να έχει αυξηθεί κατά 250% μέχρι το 

2030, γεγονός που υποδεικνύει την ανάγκη ναυπήγησης νέων πλοίων, λαμβάνοντας 

υπόψη και το γεγονός πως το 10% των υφιστάμενων πλοίων είναι ηλικίας μεγαλύτερης 

των 20 ετών.
33 

Ωστόσο το παραπάνω συμπέρασμα έχει τη βάση του στις προσδοκίες σχετικά με την 

ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων και την υλοποίηση νέων υποδομών LNG, για τις 

περισσότερες από τις οποίες δεν έχει καν ληφθεί η τελική απόφαση επένδυσης. Εξαιτίας 

της οικονομικής αβεβαιότητας και των ραγδαίων γεωπολιτικών αλλά και τεχνολογικών 

εξελίξεων, οι σχεδιασμοί αυτοί είναι πολύ λογικό να εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό ρίσκου. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα στο πρόσφατο παρελθόν έχουν αποτελέσει οι τεράστιες 

αποκλίσεις όσον αφορά τις παραγόμενες ποσότητες LNG στην Αγκόλα και στη Νιγηρία, 

όπως επίσης και η ακύρωση ενός σημαντικού αριθμού έργων κατασκευής σταθμών 

αεριοποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ευθυνόταν στην ραγδαία 

ανάπτυξη του εγχώριου σχιστολιθικού αερίου.
33 

33.http://www.capital.gr/arthra/2185776/naupigisi-ploion-metaforas-lng-epibrabeuontas-tin-

autosugkratisi 

63.«EVALUATING SECURITY OF ENERGY SUPPLY IN THE EU: IMPLICATIONS FOR 

PROJECT APPRAISAL», LUIGI DE PAOLI UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, 

MILAN, ITALY – MAURA SACCO, UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, MILAN, 

ITALY – NICOLA POCHETTINO, EUROPEAN INVESTMENT BANK, LUXEMBOURG, σελ.10. 

http://www.capital.gr/arthra/2185776/naupigisi-ploion-metaforas-lng-epibrabeuontas-tin-autosugkratisi
http://www.capital.gr/arthra/2185776/naupigisi-ploion-metaforas-lng-epibrabeuontas-tin-autosugkratisi


96 
 

Όσον αφορά την ελληνική ναυτιλία, αυτή ήταν από τους πρώτους στην Ευρώπη που 

χρησιμοποίησαν LNG στις ακτοπλοϊκές μεταφορές ενώ έχει αυξήσει τα πλοία που 

ναυπηγούνται με προδιαγραφές να καίνε LNG. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο 

χρησιμοποιείται τόσο στα επιβατικά όσο και στα εμπορικά πλοία και ως εκ τούτου είναι 

το μέσο που θα μας οδηγήσει στην απεξάρτηση από το πετρέλαιο και στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
30 

Οι Έλληνες εφοπλιστές κατέχουν το 12% όλων των πλοίων μεταφοράς LNG και 

έρχονται δεύτεροι μετά τους Ιάπωνες ενώ υπήρξαν από τους πρώτους που στράφηκαν 

στην αγορά LNG από τις αρχές του έτους 2000. Ορισμένες ελληνικές ναυτιλιακές 

εταιρίες έχουν επενδύσει ήδη 1,8 δις δολάρια για την αγορά 11 νέων πλοίων μεταφοράς 

υγροποιημένου φυσικού αερίου. Παρατηρείται δηλαδή μια στροφή προς τα πλοία LNG 

σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο.
30

 Με βάση την ανακοίνωση της Κίνας το έτος 

2011 ο μεγαλύτερος πωλητής της υγροποιημένου φυσικού αερίου, η Dapeng LNG 

Company, αύξησε κατά 14% τις εισαγωγές της. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τον λόγο που 

οι Έλληνες εφοπλιστές στρέφονται κατά πολύ προς το LNG με τις παραγγελίες τους το 

2011 να φτάνουν σχεδόν το 50% του συνόλου των νέων συμφωνιών που έκλεισαν 

διεθνώς για τα περιζήτητα αυτά πλοία.
31 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΠΑ υπέγραψε στις 8 Δεκεμβρίου του έτους 2016 

μνημόνιο συνεργασίας (MOU) με την Attica ΑΕ Συμμετοχών (Attica Group), μητρική 

εταιρεία των Super fast Ferries και Βlue Star Ferries για τη χρήση υγροποιημένου 

φυσικού αερίου από επιβατηγά πλοία. Οι δύο εταιρείες θα προβούν στην από κοινού 

μελέτη των παραμέτρων και των προϋποθέσεων για τη χρησιμοποίηση του LNG σε 

πλοία του στόλου της Attica Group και με βάση τα συμπεράσματα που θα προκύψουν 

θα αποφασίσουν την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας τους.
32 

 

 

30. http://eco-gas.gr/to-fysiko-aerio-lng-stis-thalassies-metafores/ 

31. http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=112801100 

32. http://www.depa.gr/press/article/002009001/1307.html 
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Οι ανωτέρω εταιρίες, δηλαδή η ΔΕΠΑ και η Attica Group, συμμετέχουν στο 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα POSEIDON MED II, το οποίο στοχεύει τόσο στην εισαγωγή 

του  Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ – LNG) ως κύριο καύσιμο για την ναυτιλία 

όσο και στην ανάπτυξη ενός επαρκούς δικτύου υποδομών ανεφοδιασμού των πλοίων με 

LNG.
 
Το έργο το συντονίζει η ΔΕΠΑ και είναι 5ετούς διάρκειας, λήγει δηλαδή στο 

τέλος του 2020. Συμμετέχουν η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κύπρος και τα λιμάνια που 

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι αντίστοιχα αυτό του Πειραιά, της Πάτρας, του 

Ηρακλείου, της Ηγουμενίτσας, της Βενετίας και της Λεμεσού. Επίσης, το ανωτέρω έργο 

συγχρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Συνδέοντας την 

Ευρώπη») ενώ το υπόλοιπο 50% καλύπτεται από τους 26 εταίρους του προγράμματος 

που αφορούν σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία. Τέλος, στόχος 

του είναι τόσο ο σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας λιμανιών για τη χρήση LNG 

ως καύσιμο στα πλοία όσο και η ανάπτυξη ενός εφοδιαστικού δικτύου για τη μεταφορά 

και διανομή LNG δημιουργώντας ταυτόχρονα μια ορθά οργανωμένη και βιώσιμη 

αγορά.
32 

Σημειωτέον, η ΔΕΠΑ είναι η εταιρία που συνάπτει μακροχρόνιες συμβάσεις 

προμήθειας αερίου μέσω αγωγών και LNG συμβάλλοντας έτσι στην επάρκεια και 

ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας. Παράλληλα λαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, ώστε 

η Ελλάδα να αποτελεί κόμβο διαμετακόμισης φυσικού αερίου προς την Ευρώπη από 

χώρες με πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου.
 

Συγκεκριμένα, προτείνει στον 

διαχειριστή του δικτύου, στον ΔΕΣΦΑ, ο οποίος αναπτύσσει ένα δεκαετές επενδυτικό 

πρόγραμμα 2016 – 2025 για τον τερματικό σταθμό LNG στη Ρεβυθούσα, την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων στην τροφοδοσία δικτύων περιοχών ή καταναλωτών εκτός 

υφιστάμενων δικτύων με βυτιοφόρα μεταφοράς υγροποιημένου αερίου, ή μικρά 

πλοία (τροφοδοσία νησιωτικών δικτύων).
32

 Ειδικότερα, προτείνει στον ΔΕΣΦΑ να 

κατασκευασθούν δύο θέσεις φόρτωσης βυτιοφόρων LNG. Μάλιστα, σύμφωνα με τη 

ΔΕΠΑ, πάρα πολλοί έμποροι εντός και εκτός Ελλάδος ενδιαφέρονται να λάβουν  

υγροποιημένο αέριο από τη Ρεβυθούσα με βυτιοφόρα οχήματα, σε πολλαπλάσια ροή 

από αυτή της μίας θέσης φόρτωσης, ενώ ορισμένοι από αυτούς προτίθενται να  

 

32. http://www.depa.gr/press/article/002009001/1307.html 

http://www.depa.gr/press/article/002009001/1307.html
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συμμετάσχουν στην χρηματοδότηση των σχετικών επενδύσεων, ώστε να επιταχυνθεί η 

ολοκλήρωσή της. Τέλος, η ΔΕΠΑ ζητά να προβλεφθούν οι αναγκαίες υποδομές 

προκειμένου να επιτευχθεί η μεταφόρτωση πλοίων μεσαίου και μικρού μεγέθους 1.000-

10.000 κυβικών μέτρων.
34

 

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι έως το 2020 θα αυξάνεται έως και κατά 25 εκατ. 

τόνους το χρόνο η χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου, ώστε το 2020 να έχει φθάσει 

στα 401 εκατ. τόνους από 378 εκατ. τόνους που ήταν η αρχική πρόβλεψη. Η απόφαση 

της Γερμανίας να κλείσει σταδιακά όλα της τα πυρηνικά εργοστάσια έως το 2020, της 

Ιταλίας να απορρίψει εκ νέου το ενδεχόμενο να καταφύγει στην πυρηνική ενέργεια ή η 

κάλυψη αναγκών χωρών όπως η Βρετανία, η οποία εκτιμάται ότι από το 2020 θα εισάγει 

το 70% των ποσοτήτων σε φυσικό αέριο για την κάλυψη των αναγκών της, είναι 

δεδομένο ότι θα συμβάλουν στην αύξηση αυτή.
31 

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο τερματικούς σταθμούς LNG διαθέτει ήδη το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ελλάδα, η 

Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος. Η Ισπανία είναι η 

μεγαλύτερη αγορά LNG στην Ευρώπη καθώς διαθέτει οκτώ τερματικούς σταθμούς ενώ 

η Ιταλία όπως και η Κύπρος διαθέτουν από δύο. Πολλές από τις ανωτέρω χώρες, και 

συγκεκριμένα η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατασκευάζουν 

κι άλλους τέτοιους σταθμούς.  

Σημειωτέον, το 2011 εξαιτίας εκρήξεως έκλεισε το πυρηνικό εργοστάσιο της 

Φουκουσίμα στην Ιαπωνία ενώ μέχρι το 2013 όλοι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες της 

χώρας τέθηκαν εκτός λειτουργίας, χωρίς πλάνο επαναλειτουργίας. Για αυτό το λόγο οι 

εισαγωγές φυσικού αερίου στην Ευρώπη με πλοία LNG μειώθηκαν σημαντικά καθώς η 

Ιαπωνία στράφηκε στο LNG ως εναλλακτική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για την 

βιομηχανία της με αποτέλεσμα όλο το υγροποιημένο φυσικό αέριο να πηγαίνει εκεί.
61 

31. http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=112801100 

34.http://energyin.gr/2016/10/20/%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1-

%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-

%CF%85%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD/ 

61. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΥΠΟΥ LNG – LPG», ΠΑΝΑΓΑΤΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014, σελ. 20. 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=112801100
http://energyin.gr/2016/10/20/%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%85%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD/
http://energyin.gr/2016/10/20/%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%85%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD/
http://energyin.gr/2016/10/20/%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%85%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD/
http://energyin.gr/2016/10/20/%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%85%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD/
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Πάντως, για να επανέλθουμε στο τώρα, είναι σχεδόν σίγουρο πως αέριο 

προερχόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Αυστραλία θα φτάσει 

στις υπόλοιπες αγορές του κόσμου χάρη στην υγροποίησή του και τη μεταφορά του 

με πλοία. Όμως δεν μπορούμε να είμαστε εξίσου σίγουροι πως θα συμβεί το ίδιο και 

σε περιοχές όπως η Ρωσία, η Μέση Ανατολή ή η Ανατολική Μεσόγειος, όπως 

εκτιμούνταν μέχρι πρόσφατα.
33 

 

 

 Εικόνα 16: Σταθμοί ΥΦΑ στην Ευρώπη (Πηγή: «Σταθμός υγροποιημένου φυσικού 

αερίου Ρεβυθούσας», ΔΕΣΦΑ, πηγή ανάπτυξης, φορέας ενέργειας) 

 

 

 

33.http://www.capital.gr/arthra/2185776/naupigisi-ploion-metaforas-lng-epibrabeuontas-tin-

autosugkratisi 

http://www.capital.gr/arthra/2185776/naupigisi-ploion-metaforas-lng-epibrabeuontas-tin-autosugkratisi
http://www.capital.gr/arthra/2185776/naupigisi-ploion-metaforas-lng-epibrabeuontas-tin-autosugkratisi
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Εικόνα 17: LNG import terminals (Πηγή: http://www.shannonlng.ie) 

Εν κατακλείδι, σε πολλές περιπτώσεις η λύση ενός υπεράκτιου αγωγού καθίσταται 

προτιμητέα έναντι του LNG κυρίως για κοντινές αποστάσεις, εκτιμώντας τόσο το 

ενδεικτικό κόστος κατασκευής ενός σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου, το οποίο 

ξεκινά τουλάχιστον από τα 6–8 δις δολάρια, όσο και συνυπολογίζοντας τυχόν επιπλέον 

επενδύσεις που απαιτούνται σε άλλα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού. Επομένως, η 

πιθανή απόφαση για την υλοποίηση ορισμένων σχεδιαζόμενων αγωγών είναι σε θέση να 

περιορίσει τη μελλοντική ζήτηση LNG σε επίπεδα χαμηλότερα των προβλεπομένων.
33 

Βέβαια, είναι σαφές ότι για τη μεταφορά του φυσικού αερίου σε μακρινές αποστάσεις 

οικονομικότερο μέσο είναι το LNG. 

 

 

33.http://www.capital.gr/arthra/2185776/naupigisi-ploion-metaforas-lng-epibrabeuontas-tin-

autosugkratisi 

http://www.capital.gr/arthra/2185776/naupigisi-ploion-metaforas-lng-epibrabeuontas-tin-autosugkratisi
http://www.capital.gr/arthra/2185776/naupigisi-ploion-metaforas-lng-epibrabeuontas-tin-autosugkratisi
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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

 

Κεφάλαιο Α: Θεσμικές Συνεργασίες και Προγράμματα του Ενεργειακού Τομέα της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης/ Περιοχής Κασπίας – Καυκάσου   

 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύσσοντας μια γενικότερη περιφερειακή και οικονομική 

συνεργασία με τις γειτονικές της χώρες, συμμετέχει σε διάφορα Προγράμματα και 

Συνεργασίες στις περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης/Kαυκάσου/Κασπίας που 

αφορούν στην ενέργεια και συγκεκριμένα στο φυσικό αέριο.
5 

Κύρια κατεύθυνση είναι ο 

«εξευρωπαϊσμός» της ενεργειακής πολιτικής
44

, δηλαδή η «εξαγωγή» της Ευρωπαϊκής 

πολιτικής και σε τρίτα κράτη.
 
Πιο συγκεκριμένα, τα Προγράμματα και οι Συνεργασίες 

αυτές είναι: 

 

I) Energy Charter Treaty (Συνθήκη του Χάρτη της Ενέργειας) 

H συνθήκη του Χάρτη της Ενέργειας είναι πολύ σημαντική για τον τομέα της 

ενέργειας. Υπεγράφη το 1994, τέθηκε σε ισχύ το 1998 και έως σήμερα έχει 

αναγνωριστεί από δεκάδες κράτη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), ενώ αρκετά 

κράτη και διεθνείς οργανισμοί συμμετέχουν υπό το καθεστώς του παρατηρητή. Η 

Συνθήκη αυτή αποτελεί μια πολυμερή συμφωνία, η οποία έχει ως στόχο τη διαμόρφωση 

ενός κοινού θεσμικού πλαισίου σε θέματα ενέργειας, που θα εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις 

των συμμετεχόντων κρατών. Το θεσμικό αυτό πλαίσιο αφορά στην προστασία και 

προώθηση των διεθνών επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα, την καθιέρωση μη 

διακριτικών συνθηκών για το εμπόριο σε ενεργειακά προϊόντα, υλικά και εξοπλισμό με 

βάση τους Κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού εμπορίου, καθώς και την 

ελεύθερη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων μέσω υποδομών μεταφοράς και την 

επίλυση διαφορών μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην Συνθήκη ή μεταξύ 

επενδυτών και κρατών.
5 

5. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ – 2006, σελ. 63-64. 

44.«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014– 2020», 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012, σελ. 2. 
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Προκειμένου τα κράτη της Κεντρικής Ασίας να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο 

σύστημα αγωγών της Ρωσίας και έτσι να διακινούν τα ενεργειακά τους προϊόντα και να 

προωθήσουν τις επενδύσεις στην Ρωσία διεθνείς ενεργειακές εταιρείες, τη Συνθήκη 

πρέπει, με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση, να την υπογράψει και η Ρωσία. Ωστόσο, η 

Ρωσία για να δώσει το δικαίωμα σε τρίτες χώρες να χρησιμοποιούν ελεύθερα τις 

ενεργειακές της υποδομές, θα πρέπει να έχει σαφή ανταλλάγματα.
5 

 

ΙΙ) EuroMed (Ευρώ – Μεσογειακή Ενεργειακή Συνεργασία) 

 Λόγω της ευρύτερης αλληλεπίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την περιοχή της 

Μεσογείου, έχει αναπτυχθεί η Ευρώ – Μεσογειακή Ενεργειακή Συνεργασία, η οποία 

υλοποιείται θεσμικά από τις Ευρώ – Μεσογειακές διασκέψεις των Υπουργών Ενέργειας 

και το Ενεργειακό Forum στο οποίο συμμετέχει η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανώτατα πολιτικά στελέχη από τις συνεργαζόμενες χώρες.
5  

Η Συνεργασία αυτή έχει ως στόχο την βαθμιαία ολοκλήρωση των Ευρώ – 

Μεσογειακών αγορών φυσικού αερίου, την διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού 

των χωρών της Μεσογείου και των Βαλκανίων και την ανάπτυξη ενεργειακών 

διασυνδέσεων μεταξύ των χωρών της περιοχής. Ως εκ τούτου, έχει καταλήξει και στην 

ανάπτυξη δυο αγωγών για τις Βαλκανικές χώρες και την ανάπτυξη ενός αγωγού από 

Μεσογειακές χώρες της Μέσης Ανατολής προς την Τουρκία.
5
  

 

   ΙΙΙ) Βaku Initiative  

 Στην Διάσκεψη των Υπουργών Ενέργειας στο Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) στις 

13.11.04, αποφασίστηκε η Συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της 

περιοχής του Καυκάσου και της Κασπίας, η οποία ονομάστηκε «Baku Initiative». Η 

προβλεπόμενη αύξηση της ενεργειακής ζήτησης στην Κοινότητα και η ύπαρξη 

σημαντικών αποθεμάτων φυσικού αερίου στην περιοχή, τα οποία θα μπορούσαν να 

συμβάλλουν στην διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της Ευρωπαϊκή Ένωσης, 

ήταν ουσιώδη για την υλοποίηση της Συνεργασίας. Οι συμμετέχουσες χώρες, 

αναγνώρισαν ως κοινούς στόχους της συνεργασίας τους, τους ακόλουθους:  

 

5. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ: 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 

ΑΘΗΝΑ – 2006, σελ. 64-65. 
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- Ενίσχυση και απελευθέρωση των αγορών φυσικού αερίου στις χώρες της Κασπίας  

- Προσέλκυση επενδύσεων σε νέες υποδομές αγωγών στην περιοχή  

- Σταδιακή εναρμόνιση των ενεργειακών αγορών της περιοχής με την Ευρωπαϊκή 

αγορά.
5 

 

IV) Inogate Program (Interstate Oil and Gas Transport to Europe) 

Το πρόγραμμα INOGATE – Διακρατική Μεταφορά Πετρελαίου και Φυσικού 

Αερίου στην Ευρώπη είναι ένα Διεθνές Πρόγραμμα συνεργασίας και τεχνικής βοήθειας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Περιφερειακής 

Συνεργασίας ΤΑCIS, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που παρέχει οικονομική και τεχνική βοήθεια σε 12 χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας και αποσκοπεί στο να ενισχύσει τη μετάβαση των 

οικονομιών αυτών των χωρών σε ένα νέο καθεστώς ανάπτυξης. Τo Πρόγραμμα 

INOGATE λειτουργεί συμπληρωματικά σε διάφορα άλλα Προγράμματα της 

Κοινότητας, τα οποία ενθαρρύνουν την ανάπτυξη νέων ενεργειακών υποδομών μέσω 

της παροχής ειδικής τεχνικής βοήθειας. Ως γενικότεροι στόχοι του είναι η ενίσχυση της 

ασφάλειας των ενεργειακών υποδομών που υπάρχουν ήδη, η διευκόλυνση της 

επέκτασης των ενεργειακών δικτύων, η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στις 

συμμετέχουσες χώρες και η υποστήριξη της εναρμόνισης του θεσμικού πλαισίου των 

χωρών που συμμετέχουν στο ανωτέρω Πρόγραμμα με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
5
  

      Παράλληλα, το INOGATE περιέχει και την λεγόμενη «Συμφωνία Ομπρέλα» 

(Umbrella Agreement), η οποία αποτελεί μια διακρατική συμφωνία δημιουργίας ενός 

θεσμικού συστήματος για την διευκόλυνση της ανάπτυξης διακρατικών υποδομών 

μεταφοράς και την προσέλκυση των απαραίτητων επενδύσεων.
 
Τα προτεινόμενα έργα 

που περιγράφει το Πρόγραμμα, τα οποία αποκαλούνται ως «έργα Πανευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος», προέρχονται κατά κύριο λόγο από τους άξονες προτεραιότητας των 

ΔΕΔ–Ε. Τέλος, 21 χώρες έχουν υπογράψει την Σύμβαση Ομπρέλα στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα.
5
  

 

 

5. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ: 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 

ΑΘΗΝΑ – 2006, σελ. 65-67. 
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Εικόνα 18: Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πρόγραμμα INOGATE  

 

Κεφάλαιο Β: Ενεργειακός διάλογος μεταξύ χωρών – παραγωγής και χωρών – 

κατανάλωσης   

Όλα αυτά τα μέτρα συντονισμού των μέσων δράσης που αφορούν στην ασφάλεια του 

εφοδιασμού σε φυσικό αέριο, μπορούν να εφαρμοστούν σε συνεργασία με τις χώρες 

παραγωγούς και όχι σε αντιπαράθεση με αυτές. Η διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση 

συνορεύει με τις κύριες ζώνες παραγωγής υδρογονανθράκων, δηλαδή τη Ρωσία, την 

Κασπία Θάλασσα και τη Βόρεια Αφρική. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα πλεονέκτημα 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν τεθεί ζήτημα σχετικά 

με τον τόπο διατήρησης των αποθεμάτων φυσικού αερίου, τα οποία θα μπορούσαν, 

παραδείγματος χάρη, να διατηρούνται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις 

υποψήφιες προς ένταξη χώρες ή, ομοίως, να βρίσκονται στις χώρες παραγωγούς αλλά 

και στις χώρες διαμετακόμισης.
10 

 

 

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΕΕ – ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, Μ. Δ. 

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) 
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Για αυτό το λόγο, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει να αναπτύξει, να θεσμοθετήσει και 

να προσδώσει συγκεκριμένο περιεχόμενο στον ενεργειακό διάλογο μεταξύ παραγωγών 

και χωρών – κατανάλωσης ενεργώντας σε συντονισμό με το Διεθνές φόρουμ ενέργειας 

(IEF, Ριάντ).
10

 

       Ο ως άνω διάλογος μεταξύ παραγωγών χωρών και χωρών – κατανάλωσης θα 

συνδράμει αδιαμφισβήτητα στην εξασφάλιση μεγαλύτερης σταθερότητας του 

εφοδιασμού. Θα επιτρέψει, εξάλλου, την εφαρμογή στον εφοδιασμό από το εξωτερικό 

των κανόνων ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως σχετικά με τη δημιουργία και 

λειτουργία υποδομών φυσικού αερίου ή τη θαλάσσια μεταφορά του.
10 

         
Ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας είναι ένα πρώτο θετικό στοιχείο και θα 

μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για τις υπόλοιπες χώρες. Ο διάλογος αυτός επιδιώκει 

την ανάπτυξη αλληλεγγύης σε ενεργειακά θέματα. Έτσι, δρομολογήθηκαν 

δραστηριότητες σχετιζόμενες με την ασφάλεια των δικτύων, την προστασία των 

επενδύσεων ή τον προσδιορισμό μεγάλης κλίμακας έργων κοινού ενδιαφέροντος. 

Πάντως, ο διάλογος με τη Ρωσία δεν εμποδίζει το διάλογο με άλλες χώρες εταίρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως τόσο με τη Νορβηγία όσο και με τις χώρες της Κασπίας 

Θάλασσας, τις ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες και τις χώρες της Μέσης Ανατολής.
10 

 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ 

 

Κεφάλαιο Α: Η Ελληνική Αγορά Φυσικού Αερίου  

     Το θέμα της ασφάλειας εφοδιασμού εμφανίζεται ιδιαίτερα σύνθετο και για τον τομέα 

φυσικού αερίου της Ελλάδας, δεδομένου ότι πρόκειται για αποκλειστικά εισαγόμενο 

καύσιμο, πολύ πρόσφατα ενταγμένο στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Η 

απελευθέρωση της αγοράς και η αναδιοργάνωση του τομέα συντελέστηκε επίσης 

πρόσφατα, ενώ ταυτόχρονα το φυσικό αέριο αποτελεί καύσιμο που χρησιμοποιείται σε 

σημαντικότατο βαθμό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
16

 

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΕΕ – ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, Μ. Δ. 

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) 

16. http://www.rae.gr/site/system/docs/natural_gas/05112012.csp?viewMode=normal 

http://www.rae.gr/site/system/docs/natural_gas/05112012.csp?viewMode=normal
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Το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου στην χώρα έχει την ακόλουθη δομή:  

 Κεντρικό αγωγό υψηλής πίεσης μεταφοράς αερίου από τα Ελληνοβουλγαρικά 

σύνορα έως την Αττική, μήκους 512 χλμ με διακλαδώσεις συνολικού μήκους 

779 χλμ 

 Κλάδους μεταφοράς υψηλής πίεσης προς Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, 

Θεσσαλονίκη, Βόλο και Αττική, μήκους 440 χλμ  

 Μετρητικό σταθμό παραλαβής του Ρωσικού εισαγόμενου φυσικού αερίου στα 

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα  

 Σταθμούς μέτρησης/ρύθμισης για την παροχή αερίου και την πίεση  

 Κέντρα λειτουργίας και συντήρησης (Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, 

Ξάνθη)  

 Εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στην νήσο Ρεβυθούσα 

(Κόλπος Μεγάρων Αττικής)
5
 

   Οι περιοχές που καλύπτονται μέχρι σήμερα με δίκτυο φυσικού αερίου είναι η 

Αττική, η Θεσσαλονίκη (με εξαίρεση κάποιες περιοχές), η Θεσσαλία και συγκεκριμένα 

η Λάρισα, τα Τρίκαλα, ο Βόλος και η Καρδίτσα, περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης και βιομηχανικές μονάδες στην Θίσβη, τα Οινόφυτα, τα Αντίκυρα, το 

Αλιβέρι και το Πλατύ Ημαθίας, ενώ σιγά σιγά το δίκτυο επεκτείνεται μέχρι την 

Πελοπόννησο. 

Η Εγκατάσταση ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα αποτελεί το τρίτο Σημείο Εισόδου στο 

ΕΣΦΑ και συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού τόσο μέσω του 

αποθηκευτικού χώρου που διαθέτει όσο και μέσω της δυνατότητας που παρέχεται για τη 

διαφοροποίηση της προέλευσης του φυσικού αερίου που εισάγεται στην ελληνική 

αγορά. Απαρτίζεται από:  

 Δύο δεξαμενές αποθήκευσης, συνολικής χωρητικότητας 135.000 m
3 

ΥΦΑ, εκ 

των οποίων τα 126.500 m
3 

είναι αντλήσιμα.  

 Διατάξεις αεριοποίησης του ΥΦΑ συνολικής δυναμικότητας 1000m
3

/ώρα ή 

περίπου 14 εκατομμύρια Νm
3

/ημέρα.  

 Δίδυμο υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 600m και διαμέτρου 24’’ που συνδέει τον 

τερματικό σταθμό με το ΕΣΦΑ.  

5. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ – 2006, σελ. 86 
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 Εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την εκφόρτωση πλοίων με μέγιστο ολικό 

μήκος 290 m, βύθισμα που δεν υπερβαίνει τη διαφορά 12.7m – 10% x 

βύθισμα πλοίου για ελλιμενισμό και απόσταση ανάμεσα στην καρίνα και το 

βυθό (under keel clearance) τουλάχιστον 1 m.
16,50 

Ο τερματικός αυτός σταθμός αποτελεί έναν από τους σταθμούς παραλαβής και 

αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου που λειτουργούν σήμερα στην Ευρώπη 

και στη λεκάνη της Μεσογείου. Βρίσκεται στον κόλπο της Πάχης Μεγάρων, 10 ναυτικά 

μίλια δυτικά του Πειραιά και περί τα σαράντα χιλιόμετρα από την Αθήνα. Η έκταση του 

νησιού είναι περίπου 1,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έχει σχεδιαστεί για να πραγματοποιεί 

τις διαδικασίες παραλαβής φυσικού αερίου από την Αλγερία σε υγρή κατάσταση από 

δεξαμενόπλοια, της αποθήκευσής του (storage), της μετατροπής του από την υγρή στην 

αέρια κατάσταση (vaporization) και της έγχυσής του στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς 

Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ).
52 

Τον Απρίλιο του 2009, ο στρατηγικός ρόλος του Σταθμού ΥΦΑ ενισχύεται ακόμη 

περισσότερο με το πέρας των εργασιών εγκατάστασης και λειτουργίας της Μονάδας 

Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Ο Σταθμός 

μπορεί πλέον να υποδέχεται μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια και να παραλαμβάνει γρήγορα 

και αποτελεσματικά διπλάσιες ποσότητες αερίου. Η αδιάλειπτη δυναμικότητα 

αεριοποίησης τριπλασιάστηκε από 271 κ.μ. ΥΦΑ ανά ώρα πριν την αναβάθμισή του, σε 

1.000 κ.μ. ΥΦΑ, δίνοντάς του τη δυνατότητα να επεξεργάζεται τριπλάσιες ποσότητες 

υγροποιημένου ΦΑ και να τροφοδοτεί το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς με 5,2-5,3 δις. 

κ.μ. ΦΑ ετησίως.
52 

 

 

 

 

16. http://www.rae.gr/site/system/docs/natural_gas/05112012.csp?viewMode=normal 

50. «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΕΣΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Φ.Α.», ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β», 25 – 27  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

52.«ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ», ΔΕΣΦΑ, ΠΗΓΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, σελ. 4 και 6. 

http://www.rae.gr/site/system/docs/natural_gas/05112012.csp?viewMode=normal
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Εικόνα 19: Δομή Ελληνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου  
(Πηγή: «Εμπορία Φυσικού Αερίου», Αλέξανδρος Λαγάκος Πρόεδρος, Greek Energy Forum 

Στρατηγικός Αναλυτής Ενεργειακών Αγορών & Ναυλαγορών) 

  

  

 Όπως προελέχθη, λοιπόν, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης του αερίου, η ασφάλεια 

του εφοδιασμού φυσικού αερίου έχει γίνει υψηλής σπουδαιότητας στην Ελλάδα. Οι 

κυβερνήσεις προκειμένου να επιτύχουν διασφάλιση του εφοδιασμού φυσικού αερίου 

στοχεύουν στην διαφοροποίηση των πηγών και ως εκ τούτου έχουν προχωρήσει στην 

κατασκευή του αγωγού διασύνδεσης με την Τουρκία, μέσω του οποίου το αέριο από την 

περιοχή της Κασπίας Θάλασσας και/ή από το Ιράν μπορεί να φθάσει στην Ελλάδα. 

Επιπλέον, έχει προχωρήσει το έργο σχετικά με την αύξηση της ικανότητας παράδοσης 

του εργοστασίου αεριοποίησης στη Ρεβυθούσα, ώστε αυτό μπορεί και συνεισφέρει 

μεγαλύτερη ροή αερίου όταν απαιτείται για λόγους ισορροπίας του Συστήματος. Επίσης, 

είναι σε ισχύ κανονισμοί που υποχρεώνουν τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας με 
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καύσιμο φυσικό αέριο να έχουν αποθηκευμένο επί τόπου εναλλακτικό καύσιμο, για την 

αποφυγή μιας διπλής διακοπής παροχής αερίου και ηλεκτρισμού, σε περίπτωση 

διακοπής προμήθειας αερίου.
51

 

Σε ό,τι αφορά, βέβαια, την αποθήκευση, η Ελλάδα δεν είναι ακόμη καλά 

εξοπλισμένη, αφού ο αποθηκευτικός χώρος του τερματικού σταθμού ΥΦΑ της 

Ρεβυθούσας είναι περιορισμένος επιτρέποντας την πλήρη εκφόρτωση πλοίων 

μικρότερων από 100.000 m
3
 τα οποία είναι περιορισμένα σε αριθμό και διαθεσιμότητα. 

Η εκφόρτωση μεγαλύτερων πλοίων μπορεί να γίνει συνδυαστικά με άλλο προορισμό 

(μερικές εκφορτώσεις) γεγονός που μειώνει την ευελιξία της αλυσίδας τροφοδοσίας 

ΥΦΑ. Η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού μικρών πλοίων και ως εκ τούτου η ανάγκη 

συνδυαστικής εκφόρτωσης μεγάλων πλοίων θέτει σημαντικούς περιορισμούς ως προς 

την ασφάλεια εφοδιασμού και συνέδραμε στην ανάγκη κατασκευής της τρίτης 

δεξαμενής στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας (η οποία κατασκευάζεται τώρα). 

Ταυτόχρονα, και η γεωλογική αποθήκευση είναι δύσκολη στην Ελλάδα, λόγω της φύσης 

της γεωλογίας της χώρας. Η μοναδική δυνατότητα είναι η μετατροπή του εξαντλημένου 

πεδίου αερίου στην ανοιχτή θάλασσα στην Καβάλα σε μια εγκατάσταση αποθήκευσης, η 

οποία υπόγεια αποθήκη επιδιώκεται να ενταχθεί στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος, 

δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να εκπονηθούν νέες και επικαιροποιημένες μελέτες 

βιωσιμότητας. Το έργο αυτό είναι απαραίτητο μετά και την πλήρη ανάπτυξη των 

κοιτασμάτων του Ισραήλ και της Κύπρου, ενώ κατά μήκος του αγωγού TAP θα είναι η 

μόνη τέτοια αποθήκη που θα λειτουργεί. Εναλλακτικά, λύση στη γεωλογική 

αποθήκευση θα αποτελούσε η συνεργασία με την Ιταλία, αν η προγραμματισμένη 

διασύνδεση Ιταλίας – Ελλάδας (IGI) πραγματοποιηθεί ως μια διασύνδεση διπλής 

κατεύθυνσης.
16,51

  

 

 

 

16. http://www.rae.gr/site/system/docs/natural_gas/05112012.csp?viewMode=normal 

51. INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - ∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ENERGY 

POLICIES OF IEA COUNTRIES – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΟΕ, 

ΕΞΕΤΑΣΗ 2006, σελ. 68  

http://www.rae.gr/site/system/docs/natural_gas/05112012.csp?viewMode=normal
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Καθόσον η μετατροπή υγροποιημένου φυσικού αερίου εξαιτίας του αυξημένου 

κόστους επεξεργασίας αδυνατούσε να αποτελέσει τον κύριο τρόπο εισαγωγής φυσικού 

αερίου στην ελληνική αγορά, επισπεύσθηκε η κατασκευή χερσαίου αγωγού φυσικού 

αερίου, ο οποίος θα συνέδεε την χώρα μας με το υπάρχον δίκτυο διανομής σοβιετικού 

φυσικού αερίου στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Μετά την υπογραφή της πρώτης 

σχετικής διακρατικής συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Σοβιετικής Ενώσης τον 

Οκτώβριο του 1987 και της σύμβασης μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου 

(ΔΕΠ) και της σοβιετικής Soyuzgazexport για την προμήθεια έως 2.4 δισεκατομμυρίων 

κυβικών μέτρων (κ.μ.) φυσικού αερίου ανά έτος, ακολούθησε η κατασκευή ενός αγωγού 

φυσικού αερίου από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στη θέση Κούλα, μέχρι την Αθήνα. 

Η κατασκευή του αγωγού αποπερατώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1996, ενώ η δοκιμαστική 

παραλαβή ποσοτήτων φυσικού αερίου ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 1996, 

αντιπροσωπεύοντας περίπου το 80% των ελληνικών εισαγωγών φυσικού αερίου. 

Σύμφωνα με την εικοσαετή σύμβαση μεταξύ της ελληνικού δημοσίου και της 

Gazexport, θυγατρικής της ρωσικής Gazprom, το ελληνικό δημόσιο δεσμεύθηκε να 

αγοράζει έως περίπου 3 δισεκατομμύρια κ.μ. φυσικού αερίου ανά έτος. Παράλληλα, η 

Gazexport ίδρυσε στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την εταιρεία Copelouzos Group, την 

εταιρεία Prometheus Gas με σκοπό την εισαγωγή και εμπορία στην Ελλάδα ρωσικού 

φυσικού αερίου. Ταυτόχρονα με τα έργα αυτά προχώρησαν και τα έργα υποδομής για 

την εισαγωγή, επεξεργασία και διανομή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τον 

Φεβρουάριο του 1988 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ της ΔΕΠ και της αλγερινής 

δημόσιας εταιρείας φυσικού αερίου Sonatrach για την προμήθεια 0,6 – 0,8 

δισεκατομμυρίων κ.μ. υγροποιημένου φυσικού αερίου (Liquefied Natural Gas-LNG) 

ανά έτος, για αυτό και λήφθηκε η απόφαση κατασκευής τερματικού σταθμού 

μετατροπής υγροποιημένου φυσικού αερίου στη νησίδα Ρεβυθούσα του Σαρωνικού 

Κόλπου. Η έναρξη παραλαβής του υγροποιημένου φυσικού αερίου και πλήρους 

λειτουργίας του τερματικού σταθμού έλαβαν χώρα τον Φεβρουάριο του 2000. 

Εντωμεταξύ το 1999 υπεγράφη νέα σύμβαση διάρκειας 21 ετών για την προμήθεια 

περίπου 0,7 δισεκατομμυρίων κ.μ. υγροποιημένου φυσικού αερίου (Liquefied Natural 

Gas-LNG) ανά έτος. Επίσης, υπεγράφη σύμβαση με την ιταλική εταιρεία ΕΝΙ για την 

προμήθεια περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων κ.μ. υγροποιημένου φυσικού αερίου ανά έτος, 

η οποία όμως δεν ενεργοποιήθηκε. Το 2006 εγκρίθηκε η επέκταση της δυναμικότητος 

του τερματικού σταθμού Ρεβυθούσας από 0,7 δισεκατομμύρια κ.μ. υγροποιημένου 

φυσικού αερίου ανά έτος σε 5,3 δισεκατομμύρια κ.μ. υγροποιημένου φυσικού αερίου 



111 
 

ανά έτος. Καθώς η δυναμικότητα του τερματικού σταθμού υπερέβαινε πλέον τις 

παραγγελίες υγροποιημένου φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ, δόθηκε η δυνατότητα να 

κάνουν χρήση του σταθμού και ιδιώτες.
11

 

Ωστόσο, αναπτύχθηκε ενδιαφέρον για την χερσαία σύνδεση του δικτύου φυσικού 

αερίου της Ελλάδος και με άλλα κράτη – εξαγωγείς προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση 

από τη Ρωσία που αποτελούσε το μοναδικό μεγάλο προμηθευτή της ελληνικής αγοράς 

και θα επέτρεπε την διαπραγμάτευση καλύτερων τιμών αγοράς φυσικού αερίου με 

περισσότερους του ενός εξαγωγείς. Έτσι θα μετατρεπόταν και η Ελλάδα σε κόμβο 

μεταφοράς ενέργειας από τον Καύκασο, την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή προς 

την Ευρώπη και σε πυλώνα της πολιτικής ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η σύνδεση όμως του δικτύου της Ελλάδος με αυτό του Αζερμπαϊτζάν, του 

Ιράν, του Τουρκμενιστάν και του Καζαχστάν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο αν 

συνδεόταν το δίκτυο με εκείνο της Τουρκίας, κάτι που δεν ήταν εφικτό ενόσω οι σχέσεις 

των δύο χωρών ήταν ιδιαιτέρως προβληματικές. Η δραματική εξομάλυνση των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 1999 αποτέλεσε την αφετηρία για τη συνεργασία των 

δύο κρατών στον τομέα της ενέργειας. Με βάση όλα αυτά, η χώρα μας θα μετατρεπόταν 

σε χώρα – κόμβο μεταφοράς ενέργειας, θα αποκτούσε ευκολότερη πρόσβαση στην 

διεθνή αγορά φυσικού αερίου, καθώς και πάγιο εισόδημα λόγω των τελών διέλευσης του 

φυσικού αερίου προς τις γειτονικές χώρες.
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν.Α. 

ΕΥΡΩΠΗ:ΈΝΑ ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΜΕΠ/ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008, σελ. 12-13 και 15. 



112 
 

 

Σχήμα ε: Εισαγωγές φυσικού αερίου στην Ελλάδα (Πηγή: 

http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/energy/elpe-anagkaia-h-lhpsh-metrwn-antimetwpishs-krisewn-

energeiakou-efodiasmou.4712413.html) 

 

Πάντως ακόμα και τώρα η πρόκληση που είναι μπροστά στη χώρα μας είναι να γίνει 

η Ελλάδα το Hub της Νότιας και Νοτιοκεντρικής Ευρώπης σε συνεργασία με κάποια 

άλλη χώρα, π.χ. την Ιταλία, και να μεταφέρει φυσικό αέριο στην Ευρώπη από το 

μεγαλύτερο κοίτασμα της Μεσογείου (850 δισ. κυβ. μέτρα), το «Ζοhr Prospect» της 

Αιγύπτου, που ανακάλυψε η ΕΝΙ (Ente Nazionale Idrocarburi). Αυτό όμως απαιτεί μια 

άλλη αντίληψη, για την ενέργεια, για τα συμφέροντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για τον 

εντοπισμό των συντεταγμένων εντός των οποίων γίνεται η διαμάχη σε πολιτικό, 

οικολογικό, ενεργειακό και πολιτισμικό επίπεδο.
24

 

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα συμμετέχει ως πλήρες μέλος στον 

Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας (Βlack Sea Economic 

Cooperation Organization), οποίος συγκροτήθηκε το 1992 μεταξύ αρκετών Βαλκανικών 

χωρών και κρατών από την Μαύρη Θάλασσα στους τομείς της οικονομίας, των 

μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, της γεωργίας, του τουρισμού, της πάταξης του 

οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, καθώς και της ενέργειας, όπου στον 

 

24.http://www.avgi.gr/article/10811/6177125/north-stream-2-o-agogos-physikou-aeriou-pou-

diachorizei-ten-europe 

http://www.avgi.gr/article/10811/6177125/north-stream-2-o-agogos-physikou-aeriou-pou-diachorizei-ten-europe
http://www.avgi.gr/article/10811/6177125/north-stream-2-o-agogos-physikou-aeriou-pou-diachorizei-ten-europe
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τομέα αυτό (της ενέργειας) οι βασικοί στόχοι είναι η εσωτερική διασύνδεση των 

δικτύων τους σε φυσικό αέριο και η ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης 

υποδομών μεταφοράς των ενεργειακών αγαθών.
5
 

  Για την έγκαιρη αντιμετώπιση κρίσεων μετά την εμπειρία της πρόσφατης 

ενεργειακής κρίσης, η ΔΕΠΑ έχει προτείνει την τοποθέτηση ενός πλοίου LNG (FSU) 

που θα βρίσκεται ανοιχτά της Ρεβυθούσας και θα μπορεί να πηγαινοέρχεται 

μεταφέροντας τα αναγκαία φορτία που θα έχουν προσυμφωνηθεί με παραγωγό ή μεγάλο 

διεθνή έμπορο και έτσι θα διασφαλίσει τις έκτακτες ανάγκες της χώρας σε αέριο από τον 

Ιούλιο του 2017 έως και τον Ιανουάριο του 2018. Το κόστος υπολογίζεται περί τα 16 

εκατ. Ευρώ, ενώ αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη λύση για την ενίσχυση της ασφάλειας 

εφοδιασμού του συστήματος φυσικού αερίου, καθώς τον Μάρτιο του 2018 εκτιμάται ότι 

θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της αναβάθμισης της Ρεβυθούσας που μπορεί να καλύψει 

τις μελλοντικές ανάγκες σε αέριο.
53

  

Η παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας μας σε Φυσικό Αέριο 

ανήκει στη ΡΑΕ, η οποία εισηγείται τα κατάλληλα μέτρα και διατυπώνει συστάσεις για 

την ασφάλεια εφοδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που της δίδονται τόσο από τον 

Διαχειριστή όσο και από τους πελάτες και τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, ενώ 

συντάσσει ετησίως έκθεση στην οποία συνοψίζει τις σχετικές παρατηρήσεις και 

εισηγήσεις της. Ακόμη, αποκλειστικά αρμόδιος για την λειτουργία, τη συντήρηση, την 

ανάπτυξη και την εκμετάλλευση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου είναι ο 

Διαχειριστής του Συστήματος, ο ΔΕΣΦΑ, ο οποίος, μεταξύ άλλων, μεριμνά για την 

άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.16 

5. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ: 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 

ΑΘΗΝΑ – 2006, σελ. 65-66. 

16. http://www.rae.gr/site/system/docs/natural_gas/05112012.csp?viewMode=normal 

53.http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%C

E%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%C

E%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE

%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%C

E%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%C

E%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE

%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-

lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%8

4%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85

%CF%84%CE%AE%CF%82 

http://www.rae.gr/site/system/docs/natural_gas/05112012.csp?viewMode=normal
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
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Ολοκληρώνοντας, χάρη στη γεωπολιτική θέση της χώρας μας το φυσικό αέριο 

έχει αναδειχθεί ως βασικό στοιχείο της ενεργειακής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα έχει 

αναδειχθεί  και ο ρόλος της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ευρύτερα. 

Είναι γεγονός, λοιπόν, πως απαιτείται αναβάθμιση της αγοράς και της συμμετοχής 

του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.
54

Αδιαμφισβήτητα, η ανάπτυξη 

νέων αγωγών διαμετακόμισης για την διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας 

φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει άμεσες θετικές επιπτώσεις και στο 

επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού της ελληνικής αγοράς.
16 

 

 

I) Πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης 

Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη - Gastrade 

 

Το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης προχωρά στην 

κατασκευή μιας υπεράκτιας πλωτής μονάδας παραλαβής, αποθήκευσης και 

αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου σε πλοίο FSRU (Floating Storage & 

Regasification Unit – μετασκευασμένο δεξαμενόπλοιο ΥΦΑ) και ενός συστήματος 

υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού μέσω του οποίου το φυσικό αέριο θα 

προωθείται στο Εθνικό Σύστημα (Μεταφοράς) Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και από εκεί 

προς τους τελικούς καταναλωτές, ενώ θα τροφοδοτεί και άλλα κατάντη συστήματα 

μεταφοράς φυσικού αερίου που προγραμματίζεται να αναπτυχθούν στο μέλλον όπως ο 

TAP.
57 

 

 

 

 

16. http://www.rae.gr/site/system/docs/natural_gas/05112012.csp?viewMode=normal 

54.https://www.edathess.gr/articles/simmetoxi-eda-thess-sinedrio-h-agora-energias-sti-notioanatoliki-

eurwpi/ 

57.http://www.gastrade.gr/%CE%B7-

%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1/to-

%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF.aspx 

http://www.rae.gr/site/system/docs/natural_gas/05112012.csp?viewMode=normal
https://www.edathess.gr/articles/simmetoxi-eda-thess-sinedrio-h-agora-energias-sti-notioanatoliki-eurwpi/
https://www.edathess.gr/articles/simmetoxi-eda-thess-sinedrio-h-agora-energias-sti-notioanatoliki-eurwpi/
http://www.gastrade.gr/%CE%B7-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1/to-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF.aspx
http://www.gastrade.gr/%CE%B7-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1/to-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF.aspx
http://www.gastrade.gr/%CE%B7-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1/to-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF.aspx
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Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) θα φθάνει στην πλωτή μονάδα με 

δεξαμενόπλοια μεταφοράς ΥΦΑ, θα μεταγγίζεται με βραχίονες και θα αποθηκεύεται 

προσωρινά στις κρυογενικές δεξαμενές της μονάδας. Στη συνέχεια θα αεριοποιείται στις 

εγκαταστάσεις αεριοποίησης που βρίσκονται πάνω στην πλωτή μονάδα και μέσω ειδικής 

διάταξης (πυργίσκος και εύκαμπτοι αγωγοί) θα μεταφέρεται από την πλωτή μονάδα στον 

υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς ο οποίος ακολουθώντας μία διαδρομή 24 χλμ θα 

προσαιγιαλώνεται στην περιοχή του Απαλού, ανατολικά της Αλεξανδρούπολης. Έπειτα, 

συνεχίζοντας με βόρεια πορεία 4 χλμ θα καταλήγει στο νέο Μετρητικό και Ρυθμιστικό 

Σταθμό στην περιοχή Αμφιτρίτης όπου θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς 

Φυσικού Αερίου.
 
Η πλωτή μονάδα θα είναι μόνιμα αγκυροβολημένη σε σταθερό σημείο 

και σε απόσταση 17,6 χλμ ΝΔ από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και 10 χλμ από την 

απέναντι ακτή της Μάκρης. Ο πυργίσκος πρόσδεσης θα της επιτρέπει να περιστρέφεται 

κατά 360° ανάλογα με την κατεύθυνση του κυματισμού της θάλασσας.
57 

Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αποσκοπεί στη δημιουργία μίας τέταρτης πύλης 

εισαγωγής φυσικού αερίου στην χώρα μας, δυναμικότητας παροχής έως 700.000 

κυβικών μέτρων ανά ώρα ή 6,1 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως και 

αποθηκευτικής ικανότητας έως 170.000 κυβικών μέτρων (κ.μ.) υγροποιημένου φυσικού 

αερίου.
 
Με αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλιστούν νέες ποσότητες φυσικού αερίου για την 

τροφοδοσία της ελληνικής και της περιφερειακής αγοράς της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην διεύρυνση των πηγών και των οδών 

προμήθειας φυσικού αερίου, στην προώθηση του ανταγωνισμού προς όφελος του 

τελικού καταναλωτή, στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ελλάδας και των Βαλκανικών 

χωρών, στην βελτίωση της αξιοπιστίας και της ευελιξίας του Εθνικού Συστήματος 

Φυσικού Αερίου καθώς και των Περιφερειακών και Διευρωπαϊκών Συστημάτων αλλά 

και στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών στόχων της χώρας. Κάτοχος της άδειας του 

έργου είναι η ανώνυμη εταιρεία Gastrade, ενώ το έργο αυτό προσδοκάται να 

λειτουργήσει το 2019.
57

  

 

 

 

57.http://www.gastrade.gr/%CE%B7-

%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1/to-

%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF.aspx 

http://www.gastrade.gr/%CE%B7-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1/to-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF.aspx
http://www.gastrade.gr/%CE%B7-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1/to-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF.aspx
http://www.gastrade.gr/%CE%B7-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1/to-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF.aspx
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Εικόνα 20: Πλωτή κατασκευή στην Αλεξανδρούπολη (Πηγή: «Εμπορία Φυσικού Αερίου», 

Αλέξανδρος Λαγάκος Πρόεδρος, Greek Energy Forum Στρατηγικός Αναλυτής Ενεργειακών Αγορών 

& Ναυλαγορών) 

 

 

 

II) Εγκατάσταση τερματικού σταθμού LNG στην Πάτρα 

Ένα άλλο σημαντικό σχέδιο είναι η μελέτη χωροθέτησης και δημιουργίας 

εγκαταστάσεων LNG στο νέο λιμάνι της Πάτρας στο πλαίσιο του προγράμματος 

Ρoseidon Med II. Ο χώρος βρίσκεται νοτιότερα του χώρου που έχει οριοθετηθεί για τη 

δημιουργία του νέου εμπορικού λιμένα και επιλέχτηκε έπειτα από χαρτογράφηση στα 

τέλη του Ιουνίου 2016 των σημείων που μπορούν να φιλοξενήσουν τις υπηρεσίες 

ανεφοδιασμού υγρού φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στο λιμάνι της Πάτρας. Τη χαρτογράφηση 

είχαν κάνει οι εταίροι του προγράμματος Poseidon Med II, κατά τη διάρκεια διήμερης 

τεχνικής συνάντησης εργασίας.
60 

 

 

60. https://www.symboulos.gr/?p=7762 

https://www.symboulos.gr/?p=7762
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Όπως προκύπτει από τη μελέτη, σε πρώτη φάση οι εγκαταστάσεις στην Πάτρα θα 

διαθέτουν ναυτιλιακό ΥΦΑ με προοπτική να αναπτυχθούν στο Βιομηχανικό και Οικιακό 

αέριο. Οι εγκαταστάσεις που πρόκειται να δημιουργηθούν θα περιλαμβάνουν ένα 

ολοκληρωμένο συγκρότημα μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής φυσικού αερίου για 

χρήσεις σε πλοία, βιομηχανία και οικίες. Το σχέδιο αυτό υπό ομαλές συνθήκες 

προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί το 2020.
60 

Ειδικότερα στην τελική μελέτη έχει συμπεριληφθεί και η εκτίμηση των ποσοτήτων 

ΥΦΑ που απαιτούνται ως καύσιμο για δύο τύπους πλοίων Ro – Pax που θα εκτελούν 

δρομολόγια Πάτρα – Μπάρι και Πάτρα – Ανκόνα. Πλέον η μελέτη της εγκατάστασης 

έχει μπει στην τελική ευθεία και το μόνο που έμεινε είναι η υλοποίηση της χρήσιμης 

αυτής υποδομής για την περιοχή.
60 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Προκειμένου να αποφύγει η Ευρώπη το ρίσκο της διακοπής του εφοδιασμού σε φυσικό 

αέριο κρίνεται σκόπιμο, μεταξύ άλλων, να προαγάγει τη διαφοροποίηση ενεργειακού 

διαδρόμου, όπως είναι ο νότιος διάδρομος και οι αγωγοί από τη νότια Αφρική, να 

προωθήσει τη διασύνδεση των εθνικών δικτύων, να ενθαρρύνει τις μακροπρόθεσμες 

συμβάσεις μεταξύ των κρατών και να αναπτύξει το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο.
63,64,65  

Η διαφοροποίηση, λοιπόν, είναι το κλειδί για να επιτύχουν τα κράτη την εξωτερική 

τους δυναμικότητα, παρόλο που η ικανότητα ενός κράτους σχετικά με την 

διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εγγενή 

60. https://www.symboulos.gr/?p=7762 

63.«EVALUATING SECURITY OF ENERGY SUPPLY IN THE EU: IMPLICATIONS FOR 

PROJECT APPRAISAL», LUIGI DE PAOLI UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, 

MILAN, ITALY – MAURA SACCO, UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, MILAN, 

ITALY – NICOLA POCHETTINO, EUROPEAN INVESTMENT BANK, LUXEMBOURG, σελ. 14. 

64.«ENERGY, TRANSPORT AND THE ENVIRONMENT: PROVIDING ENERGY SECURITY», 

IAIN C. CONN, σελ. 22. 

65.SECURITY OF ENERGY SUPPLY – GENERAL CONCEPTUAL FRAMEWORK, σελ. 3. 

https://www.symboulos.gr/?p=7762
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γεωγραφική θέση του. Η εξωτερική δυναμικότητα της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης είναι εγγενώς αδύναμη με πολλές κεντρικές ή ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες 

να εξαρτώνται από μια προμηθεύτρια – χώρα, τη Ρωσία. Η Φινλανδία εξαρτάται 100% 

από τη Ρωσία και η Σουηδία 100% από την Δανία. Ως εκ τούτου πολλές Ευρωπαϊκές 

χώρες επενδύουν στην κατασκευή αγωγών προκειμένου να παρέχουν επιπρόσθετη 

δυναμικότητα.
66 

Η διαφοροποίηση αυτή απαιτεί την εγκαθίδρυση συστηματικών και επισήμων 

μηχανισμών παρακολούθησης της αγοράς, οι οποίοι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τους εθνικούς νομοθέτες, πιθανότατα 

διαμέσου του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Νομοθετών Ενέργειας (CEER), ή από έναν 

οργανισμό που θα έχει την εποπτεία του συστήματος ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης 

της παρακολούθησης της ικανότητας διασύνδεσης. Ο οργανισμός αυτός θα μπορούσε να 

συσταθεί είτε από έναν φορέα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή των κρατών – μελών, όπως 

ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή ένα σύνολο εθνικών οργανισμών. Θα 

μπορούσε να χρηματοδοτηθεί κατά ένα μέρος από τους φορολογούμενους και κατά ένα 

άλλο μέρος από εισφορές, οι οποίες θα είναι ευνοϊκές για τους εισαγωγείς προκειμένου 

να αντιμετωπίσουν τις ελάχιστες υποχρεώσεις ασφάλειας.
67 

   Επιπλέον, η ασφάλεια του εφοδιασμού εξαρτάται από την διπλωματία και από τις 

σταθερές διεθνείς σχέσεις. Παρόλα αυτά, οι καλές διπλωματικές σχέσεις και οι σταθερές 

εξωτερικές σχέσεις δεν μπορούν να μειώσουν τα ρίσκα. Πάντα υπάρχει ένα ρίσκο 

συσχετιζόμενο με την εξάρτηση των εισαγωγών, για αυτό και είναι πολύ σημαντικό οι 

εισαγωγείς να ενθαρρύνουν την διαφοροποίηση των πηγών τους και να προάγουν την 

ευελιξία της ζήτησης. Αυτοί που χαράσσουν πολιτική θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα, για 

παράδειγμα απαλλαγή από το δίκαιο του ανταγωνισμού ή οικονομικά μέσα, που θα 

δέχονται την γεωγραφική διαφοροποίηση των εισαγωγών φυσικού αερίου, ενώ η αύξηση 

των εισαγωγών από ήδη υπάρχουσα πηγή θα αποφευχθεί. Παρόλο που τα μέτρα αυτά 

θεσπίζονται από τα κράτη – μέλη, θα πρέπει να βασίζονται σε έναν συστηματικό και 

επίσημο μηχανισμό παρακολούθησης της αγοράς, εφαρμοζόμενο από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σε συνεργασία με τους εθνικούς νομοθέτες, πιθανότατα διαμέσου του 

Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Νομοθετών Ενέργειας (CEER) ή από έναν άλλο 

οργανισμό.
67 

66. «ENERGY SUPPLY SECURITY 2014», EMERGENCY RESPONSE OF IEA COUNTRIES 

67. «MARKET-BASED OPTIONS FOR SECURITY OF ENERGY SUPPLY», SEPTEMBER 2004 
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Ακόμη, η ανάπτυξη των αγορών LNG προσδοκάται να μετριάσει τις ανησυχίες 

σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού, εξαιτίας της ευελιξίας και της 

διαφοροποίησης. Σχετικά με την Μέση Ανατολή, καθώς όλες οι εξαγωγές του φυσικού 

αερίου είναι με μορφή LNG, ο παράγοντας – κλειδί, που θα καθορίσει την πραγματική 

αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου, θα είναι μια αξιοσημείωτη αύξηση των 

μεταφορών με πλοία LNG, σε συνδυασμό πάντοτε με την αποτελεσματική υλοποίηση 

ενός αριθμού αγωγών, τα οποία και τα δύο είναι απαραίτητα για την αύξηση της 

ικανότητας εξαγωγής. Η Δυτική Ευρώπη είναι η μόνη περιοχή για την οποία αναμένεται 

η μείωση της παραγωγής φυσικού αερίου, και η πιθανότητα μιας μέτριας αύξησης της 

παραγωγής συνδέεται ευθέως με την ανάπτυξη καινούριων πηγών.
67

   

    Σχετικά με την διαθεσιμότητα του αερίου, η παγκόσμια αθροιστική κατανάλωση 

με μακροπρόθεσμα σενάρια καταδεικνύει ότι η πηγή – βάση είναι απαραίτητο να 

αντιμετωπίσει τη ζήτηση μέχρι το 2100 σε όλα σχεδόν τα σενάρια (χωρίς την ανάγκη για 

πρόσθετες ποσότητες ή για εκτενείς μετατροπές των πηγών σε αποθέματα). Είναι 

γεγονός ότι στο φυσικό αέριο δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση για διατήρηση αποθεμάτων 

όπως συμβαίνει στην περίπτωση του πετρελαίου. Όσον αφορά, πάντως, τις προβλέψεις 

της ασφάλειας/ζήτησης, η κατανάλωση αερίου προβλέπεται να επεκταθεί σε όλες τις 

περιοχές, ακόμη και με το πιο αργό σενάριο, καθώς η κατανάλωση αυτή αυξάνεται κατά 

50%.
67

 

    Η αύξηση αυτή της ζήτησης για αέριο σε όλες τις περιοχές, σε συνδυασμό με τις 

τοπικές διαφορές στα αποθέματα αερίου και στο κόστος παραγωγής, θα οδηγήσει 

προφανώς στην ανάπτυξη ενός περιφερειακού εμπορίου, παρά την αύξηση των 

συνδέσμων μεταξύ των τοπικών αγορών. Σε παγκόσμιο επίπεδο το 2020 το 

περιφερειακό εμπόριο αερίου προβλέπεται πράγματι να φτάσει σε επίπεδα από δύο έως 

τέσσερις φορές μεγαλύτερα από το 2000. Αυτό αναπόφευκτα συνεπάγεται καινούριες 

επενδύσεις σε εξοπλισμό, δίκτυα, τεχνολογίες μεταφορών και υποδομές και 

συγκεκριμένα σε αγωγούς που θα διασχίζουν πολύ μεγάλες αποστάσεις από τις χώρες – 

παραγωγούς προς τις χώρες – κατανάλωσης καθώς και σε υποδομές LNG. Μάλιστα, 

μέχρι το 2020 αναμένονται να πραγματοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύσεις 

ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ μεταξύ άλλων για την διασφάλιση του εφοδιασμού και την   

διαφοροποίηση των πηγών.
62,67  

 

 62.http://www.liberal.gr/arthro/147725/amyna--diplomatia/2017/arthro-andrianis-petridoy.htm 

 67. «MARKET-BASED OPTIONS FOR SECURITY OF ENERGY SUPPLY», SEPTEMBER 2004 
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Ένα ακόμη πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η πολιτικοποίηση των ενεργειακού 

εφοδιασμού, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην διακοπή της ομαλής ροής ενεργειακών 

πόρων, όπως επισυνέβη για παράδειγμα με τις ρωσοουκρανικές κρίσεις του φυσικού 

αερίου το 2006 και το 2009. Η όποια, λοιπόν, δυσλειτουργία των ενεργειακών δικτύων 

που βασίζεται στην εκμετάλλευσή τους για την εξυπηρέτηση πολιτικών στόχων καθιστά 

απαραίτητη την α – πολιτικοποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

προσπαθεί όχι μόνο να διαμορφώσει μια ανταγωνιστική εσωτερική Αγορά Ενέργειας 

αλλά και να επεκτείνει τους ενεργειακούς θεσμούς της πέρα από τα σύνορά της 

διαμορφώνοντας κατά κάποιο τρόπο και άλλες περιφερειακές αγορές ενέργειας που θα 

λειτουργούν επί τη βάσει του ίδιου θεσμικού πλαισίου προκειμένου να αποκτήσει όσο το 

δυνατόν περισσότερες εναλλακτικές επιλογές σε πόρους και διαδρομές ενεργειακού 

εφοδιασμού και να ενισχύσει κατ’ επέκταση την ενεργειακή της ασφάλεια.
25

  

 Οι Εταίροι γνωρίζουν ότι η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής πανευρωπαϊκής αγοράς 

ενέργειας θα μειώσει τους πολιτικούς κινδύνους για τον ενεργειακό εφοδιασμό εντός 

των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτοί δεν θα εκλείψουν από την 

δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς 

όλες σχεδόν οι μεγάλες διακοπές στην εισροή ενεργειακών πόρων τα τελευταία χρόνια 

πραγματοποιήθηκαν έξω από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό το λόγο και 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις και να ενσωματωθούν κράτη μη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διευρυμένη αγορά της, η Ένωση προτείνει τη 

δημιουργία μιας «ενεργειακής αλληλεξάρτησης» που θα κατοχυρώνεται με νομικά 

δεσμευτικές συμφωνίες με χώρες παραγωγούς εκτός Ευρώπης η οποία θα ενσωματώσει 

τους γείτονες σε ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με το εμπόριο και τη 

διαμετακόμιση.
25 

 Κλείνοντας, λοιπόν, από όλα τα ανωτέρω προκύπτει πως κρίνεται σκόπιμο η 

Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει την υλοποίηση όσων αγωγών έχουν συμφωνηθεί να 

κατασκευαστούν αλλά μέχρι στιγμής βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της μελέτης, όπως ο 

αγωγός ΤΑΡ (ένα κομμάτι του οποίου βέβαια έχει αρχίσει να κατασκευάζεται), ο αγωγός 

IGTI, ο αγωγός EastMed και ο αγωγός IGB. Πέραν βέβαια των αγωγών αυτών θα πρέπει 

οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί και σε άλλες συμφωνίες για την κατασκευή  

25. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΟΤΟ» ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ», ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΤΜ. 

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 2015, σελ. 20-21. 
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αγωγών φυσικού αερίου κυρίως με τις χώρες του νοτίου διαδρόμου και της Αφρικής. 

Επιπλέον θα πρέπει να κατασκευάσει και νέους τερματικούς σταθμούς LNG (ή να 

αναβαθμίσει τους ήδη υπάρχοντες) στα λιμάνια της τα οποία θα μεταφέρουν σε αυτά 

υγροποιημένο φυσικό αέριο και στη συνέχεια θα το επαναεριοποιούν. Όλα αυτά σε 

συνδυασμό με την επικείμενη έκδοση του Νέου Κανονισμού που θα αναθεωρήσει τον 

Κανονισμό 994/2010, πιστεύω ότι θα αποτελέσουν πολύ σημαντικά βήματα προς την 

επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού σε 

φυσικό αέριο, η ζήτηση του οποίου αναμένεται εντός των συνόρων της να αυξηθεί πολύ 

σε βάθος χρόνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΠΗΓΕΣ 

 

 Ελληνικές Πηγές 

 

1.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE

%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%

B7  

2.http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.1.h

tml 

3. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT 

4.http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/6/19/03/?lang=gr&all=1&s=1&e=

10 

5. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΤΗΣ Ν.Α. 

ΕΥΡΩΠΗΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ - 2006 

6. http://www.depa.gr/content/article/002002001001/12.html 

7. https://www.edathess.gr/genika-sxhmatismos-f-a-metafora/ 

8. https://www.edathess.gr/apothemata/fysikou-aeriou/ 

9. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32010R0994 

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΕΕ – ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, Μ. 

Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) 

11. «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

ΣΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ:ΈΝΑ ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΜΕΠ/ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ 

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008  

12. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32004L0067 

13. http://economia.gr/el/article/entry/67 

14.http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=el&type=IMPRESS&re

ference=20090108STO45594 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.1.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.1.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/6/19/03/?lang=gr&all=1&s=1&e=10
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/6/19/03/?lang=gr&all=1&s=1&e=10
http://www.depa.gr/content/article/002002001001/12.html
https://www.edathess.gr/genika-sxhmatismos-f-a-metafora/
https://www.edathess.gr/apothemata/fysikou-aeriou/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32010R0994
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32004L0067
http://economia.gr/el/article/entry/67
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=el&type=IMPRESS&reference=20090108STO45594
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=el&type=IMPRESS&reference=20090108STO45594


123 
 

15. http://www.depa.gr/content/article/002001014002/293.html 

16. http://www.rae.gr/site/system/docs/natural_gas/05112012.csp?viewMode=normal 

17. http://www.rae.gr/site/categories_new/gas/supply_sec/regulation.csp 

18. ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 

19.http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/se_enan_xrono_kataskeuastike_o_misos_tap

-65111317/ 

20.https://www.tap-ag.gr/%CE%9F-

%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A4%CE%BF-

%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-

%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF  

 21. http://www.iefimerida.gr/news/331190/ypografi-mnimonioy-katanoisis-metaxy-

desfa-ae-kai-albgaz 

22. http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t41/t41_07.html 

23.http://www.kathimerini.gr/442559/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/o-

megalyteros-agwgos-fysikoy-aerioy-enwnei-germania---rwsia 

24.http://www.avgi.gr/article/10811/6177125/north-stream-2-o-agogos-physikou-

aeriou-pou-diachorizei-ten-europe 

25. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΟΤΟ» 

ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ», ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ, 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΤΜ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 

2015 

26. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l27066 

27. http://www.depa.gr/uploads/1364-2006-EC_6_9_06el.pdf 

28.http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/6/19/02/01/?lang=gr&all=1&s=1

&e=10  

http://www.depa.gr/content/article/002001014002/293.html
http://www.rae.gr/site/system/docs/natural_gas/05112012.csp?viewMode=normal
http://www.rae.gr/site/categories_new/gas/supply_sec/regulation.csp
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/se_enan_xrono_kataskeuastike_o_misos_tap-65111317/
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/se_enan_xrono_kataskeuastike_o_misos_tap-65111317/
https://www.tap-ag.gr/%CE%9F-%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A4%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF
https://www.tap-ag.gr/%CE%9F-%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A4%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF
https://www.tap-ag.gr/%CE%9F-%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A4%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF
https://www.tap-ag.gr/%CE%9F-%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A4%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://www.iefimerida.gr/news/331190/ypografi-mnimonioy-katanoisis-metaxy-desfa-ae-kai-albgaz
http://www.iefimerida.gr/news/331190/ypografi-mnimonioy-katanoisis-metaxy-desfa-ae-kai-albgaz
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t41/t41_07.html
http://www.kathimerini.gr/442559/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/o-megalyteros-agwgos-fysikoy-aerioy-enwnei-germania---rwsia
http://www.kathimerini.gr/442559/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/o-megalyteros-agwgos-fysikoy-aerioy-enwnei-germania---rwsia
http://www.avgi.gr/article/10811/6177125/north-stream-2-o-agogos-physikou-aeriou-pou-diachorizei-ten-europe
http://www.avgi.gr/article/10811/6177125/north-stream-2-o-agogos-physikou-aeriou-pou-diachorizei-ten-europe
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l27066
http://www.depa.gr/uploads/1364-2006-EC_6_9_06el.pdf
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/6/19/02/01/?lang=gr&all=1&s=1&e=10
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/6/19/02/01/?lang=gr&all=1&s=1&e=10


124 
 

29.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B5%

CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF_%CF%80%CE

%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF 

30. http://eco-gas.gr/to-fysiko-aerio-lng-stis-thalassies-metafores/ 

31. http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=112801100 

32. http://www.depa.gr/press/article/002009001/1307.html 

33.http://www.capital.gr/arthra/2185776/naupigisi-ploion-metaforas-lng-

epibrabeuontas-tin-autosugkratisi 

34.http://energyin.gr/2016/10/20/%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1-

%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-

%CF%85%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE

%BC%CE%AD/ 

 35. http://www.depa.gr/index3.php/content/article/002005007/539.html 

36. http://mignatiou.com/2017/02/efiktos-ke-ikonomika-viosimos-o-agogos-fisikou-

aeriou-east-med-meso-elladas/ 

37.http://www.voria.gr/article/o-agogos-east-med-israil-kipros-ellada-italia-dinamika-

sto-proskinio 

38. http://www.depa.gr/index3.php/content/article/002005005/179.html 

39. http://www.thepressroom.gr/ellada/erhetai-o-ellinovoylgarikos-agogos-fysikoy-

aerioy-igb 

40. http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26523&subid=2&pubid=114089901 

41.http://energypress.gr/news/entos-toy-2018-se-leitoyrgia-o-ellinovoylgarikos-

agogos-igb 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
http://eco-gas.gr/to-fysiko-aerio-lng-stis-thalassies-metafores/
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=112801100
http://www.depa.gr/press/article/002009001/1307.html
http://www.capital.gr/arthra/2185776/naupigisi-ploion-metaforas-lng-epibrabeuontas-tin-autosugkratisi
http://www.capital.gr/arthra/2185776/naupigisi-ploion-metaforas-lng-epibrabeuontas-tin-autosugkratisi
http://energyin.gr/2016/10/20/%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%85%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD/
http://energyin.gr/2016/10/20/%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%85%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD/
http://energyin.gr/2016/10/20/%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%85%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD/
http://energyin.gr/2016/10/20/%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%85%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD/
http://energyin.gr/2016/10/20/%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%85%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD/
http://energyin.gr/2016/10/20/%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%85%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD/
http://www.depa.gr/index3.php/content/article/002005007/539.html
http://mignatiou.com/2017/02/efiktos-ke-ikonomika-viosimos-o-agogos-fisikou-aeriou-east-med-meso-elladas/
http://mignatiou.com/2017/02/efiktos-ke-ikonomika-viosimos-o-agogos-fisikou-aeriou-east-med-meso-elladas/
http://www.voria.gr/article/o-agogos-east-med-israil-kipros-ellada-italia-dinamika-sto-proskinio
http://www.voria.gr/article/o-agogos-east-med-israil-kipros-ellada-italia-dinamika-sto-proskinio
http://www.depa.gr/index3.php/content/article/002005005/179.html
http://www.thepressroom.gr/ellada/erhetai-o-ellinovoylgarikos-agogos-fysikoy-aerioy-igb
http://www.thepressroom.gr/ellada/erhetai-o-ellinovoylgarikos-agogos-fysikoy-aerioy-igb
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26523&subid=2&pubid=114089901
http://energypress.gr/news/entos-toy-2018-se-leitoyrgia-o-ellinovoylgarikos-agogos-igb
http://energypress.gr/news/entos-toy-2018-se-leitoyrgia-o-ellinovoylgarikos-agogos-igb


125 
 

42.http://www.koutipandoras.gr/article/ypegrafi-i-teliki-symfonia-gia-ton-

ellinovoylgariko-agogo-igb 

43. «ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΜΕΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΑΥΛΩΤΗΣ LNG/LPG ΣΤΗ ΒΡ, ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ 

GREEK ENERGY FORUM 

44.«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2014– 2020», ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 

 45. http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/energy/synagermos-ta-pyrhnika-ths-gallias-

svhnoyn-ta-lampionia-kai-sth-xwra-mas.4446377.html 

46.http://www.naftikachronika.gr/2017/01/12/anatimiseis-stis-times-tou-

ygropoiimenou-fysikou-aeriou-fernei-o-cheimonas-sto-voreio-imisfairio/ 

47.http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/energy/nea-elleipsh-se-reuma-kai-aerio-

apeilei-me-mplak-aoyt.4497190.html 

48. http://mononews.gr/news-oikonomia-depa-empisteftiki-erevna-gia-ton-rolo-tis-

stin-energiaki-krisi-apo-komision-ke-rae/137943 

49.http://worldenergynews.gr/index.php/%CF%81%CE%BF%CE%AE-

%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/ite

m/2249-edf-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-

%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%C

E%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-

%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE

%B5%CE%AF-%CE%B7-

%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%C

E%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-

%CF%83%CF%84%CE%B7-

%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

http://www.koutipandoras.gr/article/ypegrafi-i-teliki-symfonia-gia-ton-ellinovoylgariko-agogo-igb
http://www.koutipandoras.gr/article/ypegrafi-i-teliki-symfonia-gia-ton-ellinovoylgariko-agogo-igb
http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/energy/synagermos-ta-pyrhnika-ths-gallias-svhnoyn-ta-lampionia-kai-sth-xwra-mas.4446377.html
http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/energy/synagermos-ta-pyrhnika-ths-gallias-svhnoyn-ta-lampionia-kai-sth-xwra-mas.4446377.html
http://www.naftikachronika.gr/2017/01/12/anatimiseis-stis-times-tou-ygropoiimenou-fysikou-aeriou-fernei-o-cheimonas-sto-voreio-imisfairio/
http://www.naftikachronika.gr/2017/01/12/anatimiseis-stis-times-tou-ygropoiimenou-fysikou-aeriou-fernei-o-cheimonas-sto-voreio-imisfairio/
http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/energy/nea-elleipsh-se-reuma-kai-aerio-apeilei-me-mplak-aoyt.4497190.html
http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/energy/nea-elleipsh-se-reuma-kai-aerio-apeilei-me-mplak-aoyt.4497190.html
http://mononews.gr/news-oikonomia-depa-empisteftiki-erevna-gia-ton-rolo-tis-stin-energiaki-krisi-apo-komision-ke-rae/137943
http://mononews.gr/news-oikonomia-depa-empisteftiki-erevna-gia-ton-rolo-tis-stin-energiaki-krisi-apo-komision-ke-rae/137943
http://worldenergynews.gr/index.php/%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/item/2249-edf-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://worldenergynews.gr/index.php/%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/item/2249-edf-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://worldenergynews.gr/index.php/%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/item/2249-edf-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://worldenergynews.gr/index.php/%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/item/2249-edf-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://worldenergynews.gr/index.php/%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/item/2249-edf-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://worldenergynews.gr/index.php/%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/item/2249-edf-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://worldenergynews.gr/index.php/%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/item/2249-edf-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://worldenergynews.gr/index.php/%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/item/2249-edf-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://worldenergynews.gr/index.php/%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/item/2249-edf-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://worldenergynews.gr/index.php/%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/item/2249-edf-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://worldenergynews.gr/index.php/%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/item/2249-edf-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://worldenergynews.gr/index.php/%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/item/2249-edf-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7


126 
 

%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7 

50. «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΕΣΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Φ.Α.», 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β», 25 – 27  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

51. INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - ∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΟΕ, ΕΞΕΤΑΣΗ 2006 

52.«ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ», 

ΔΕΣΦΑ, ΠΗΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

53.http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%

81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80

%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%C

E%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%

B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81

%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%C

E%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%

AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-

lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%

CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%

B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82 

54. https://www.edathess.gr/articles/simmetoxi-eda-thess-sinedrio-h-agora-energias-

sti-notioanatoliki-eurwpi/ 

55. https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_el 

56.http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/3/3/index.tkl?lang=gr&s=1&e=

10 

http://worldenergynews.gr/index.php/%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/item/2249-edf-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://worldenergynews.gr/index.php/%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/item/2249-edf-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/3912%CE%B4%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85-lng%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
https://www.edathess.gr/articles/simmetoxi-eda-thess-sinedrio-h-agora-energias-sti-notioanatoliki-eurwpi/
https://www.edathess.gr/articles/simmetoxi-eda-thess-sinedrio-h-agora-energias-sti-notioanatoliki-eurwpi/
https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_el
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/3/3/index.tkl?lang=gr&s=1&e=10
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/3/3/index.tkl?lang=gr&s=1&e=10


127 
 

57.http://www.gastrade.gr/%CE%B7-

%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1/to-

%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF.aspx 

58. http://www.avgi.gr/article/10951/8111415/symphonia-gia-ten-anatheorese-tou-

kanonismou-asphaleias-ephodiasmou-aeriou# 

59. http://namarizathema.pblogs.gr/2011/02/fysiko-aerio-apo-th-boreia-afrikh-sthn-

efrwph.html 

60. https://www.symboulos.gr/?p=7762 

61. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

ΤΥΠΟΥ LNG – LPG», ΠΑΝΑΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014. 

62.http://www.liberal.gr/arthro/147725/amyna--diplomatia/2017/arthro-andrianis-

petridoy.html 

 Διεθνείς Πηγές 

63.«EVALUATING SECURITY OF ENERGY SUPPLY IN THE EU: 

IMPLICATIONS FOR PROJECT APPRAISAL», LUIGI DE PAOLI UNIVERSITÀ 

COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, MILAN, ITALY – MAURA SACCO, 

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, MILAN, ITALY – NICOLA 

POCHETTINO, EUROPEAN INVESTMENT BANK, LUXEMBOURG  

64.«ENERGY, TRANSPORT AND THE ENVIRONMENT: PROVIDING 

ENERGY SECURITY», IAIN C. CONN 

65.SECURITY OF ENERGY SUPPLY – GENERAL CONCEPTUAL 

FRAMEWORK  

66.«ENERGY SUPPLY SECURITY 2014», EMERGENCY RESPONSE 

OF IEA COUNTRIES 
67. «MARKET-BASED OPTIONS FOR SECURITY OF ENERGY SUPPLY», 

SEPTEMBER 2004 

http://www.gastrade.gr/%CE%B7-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1/to-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF.aspx
http://www.gastrade.gr/%CE%B7-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1/to-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF.aspx
http://www.gastrade.gr/%CE%B7-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1/to-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF.aspx
http://www.avgi.gr/article/10951/8111415/symphonia-gia-ten-anatheorese-tou-kanonismou-asphaleias-ephodiasmou-aeriou
http://www.avgi.gr/article/10951/8111415/symphonia-gia-ten-anatheorese-tou-kanonismou-asphaleias-ephodiasmou-aeriou
http://namarizathema.pblogs.gr/2011/02/fysiko-aerio-apo-th-boreia-afrikh-sthn-efrwph.html
http://namarizathema.pblogs.gr/2011/02/fysiko-aerio-apo-th-boreia-afrikh-sthn-efrwph.html
https://www.symboulos.gr/?p=7762


128 
 

68. «THE NEW SECURITY OF GAS SUPPLY REGULATION ON THE 

HORIZON – THE VIEW OF AUSTRIA, BULGARIA AND SLOVENIA», MAY 

2017 

  

 

 

 

 


