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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει και να αξιολογήσει τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες – κριτήρια που  καθορίζουν την μεταφορά 

υδρογονανθράκων (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) μέσα από μια θεωρητική ανάλυση. 

Η μεταφορά υδρογονανθράκων είτε με αγωγούς είτε με πλοία είναι ένα 

πολυπαραγοντικό πρόβλημα, που εκτός από τα οικονομικά, περιβαλλοντικά  και 

κοινωνικά κριτήρια που πρέπει να εξετασθούν, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα 

πολιτικά συμφέροντα των διαφόρων κρατών που καθορίζουν τις γεωστρατηγικές 

συνθήκες στην διεθνή σκακιέρα καθώς και η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού 

αερίου όπως καθορίζεται παγκοσμίως  στο χρηματιστήριο αξιών. 

Γενικότερα γίνεται μια περιγραφή του τρόπου μεταφοράς  του πετρελαίου και του 

φυσικού αερίου με αγωγούς και με πλοία. Στη συνέχεια αναλύεται ο ρόλος τόσο του 

πετρελαίου όσο και του φυσικού για την Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα, καθώς 

η σημασία τους είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού υπάρχει ιδιαίτερη εξάρτηση του 

ενεργειακού δυναμικού παγκοσμίως  από τις αυτές μορφές ενέργειας. 

Περαιτέρω, μέσα στην μελέτη  αναλύονται  τα τρία βασικά κριτήρια ( οικονομικά, 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά ) για την μεταφορά υδρογονανθράκων είτε με πλοία 

είτε με αγωγούς και αναφέρονται τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα 

για κάθε μια περίπτωση. Επίσης , στα παραπάνω κριτήρια προστίθενται,  από την μία 

οι γεωπολιτικές συνθήκες που διαμορφώνουν κάθε φορά την τρόπο μεταφοράς και 

την ανάδειξη κάποιων χωρών σε ενεργειακούς κόμβους, και από την άλλη η 

μεταβολή στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που αποτελούν 

σημαντικό παράγοντα για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

Με αυτή την εργασία επιδιώκουμε μια αξιολόγηση των παραπάνω κριτήριων  η 

οποία μπορεί να γίνει με την μέθοδο της ανάλυσης κόστους – ωφέλειας.  Όμως μια 

τέτοια ανάλυση είναι μια δύσκολη υπόθεση και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, για 

αυτό επιχειρείται μια προσεγγιστική ανάλυση ώστε  η αξιολόγηση να δώσει όσο το 

δυνατόν ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα στο σύνθετο πρόβλημα της μεταφοράς 

υδρογονανθράκων είτε με αγωγούς είτε με πλοία.  
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Τέλος,  μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης , προκύπτουν 

κάποια χρήσιμα συμπεράσματα  που αφορούν την καλύτερη επιλογή του τρόπου  

μεταφοράς  του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. 
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ABSTRACT 
 

The goal of this dissertation is the analysis and evaluation the factors-criteria that 

define the transport of hydrocarbons (oil and natural gas) through a theoretic analysis. 

The transport of hydrocarbons through pipelines or by ship is a multifactorial 

problem, that apart from the economic, environmental and social criteria that must be 

addressed, political interests of the different states that define the geostrategic 

conditions in international level as well as the oil and gas price that is internationally 

defined at the stock markets must also be taken into account. 

In general a description of the way oil and natural gas are transported by pipelines 

and ship is made. Then the role of oil as well as the natural gas for Greece and Europe 

in general is analysed, since their importance is especially great because of the of the 

energy potential dependence on these forms of energy. 

Furthermore, in this study the three basic criteria (economic, environmental and 

social) are analysed for the transport of hydrocarbons by ship or by pipelines and for 

each case are stated their advantages and disadvantages. To these criteria are added on 

one hand the geopolitical conditions that form each time the transport mode and the 

standing out of some states into energy hubs and on the other hand the oil and natural 

gas price shift that are important factor to the exchange rates. 

In this study we aim at evaluating the aforementioned criteria which can be done 

using the multiple criteria method. Such an analysis, however, is difficult and 

demands special knowledge, so an approximation analysis is attempted in order that 

the evaluation leads to a realistic solution to the complex problem of hydrocarbon and 

gas transport by ship or pipelines. 

Finally, after the presentation of the evaluation results, useful conclusions arise 

regarding the better selection of oil and natural gas transport. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Τι εννοούμε με τον όρο « υδρογονάνθρακες» 

«Υδρογονάνθρακες» ονομάζονται οι οργανικές ενώσεις, που περιέχουν 

υδρογόνο (H) και άνθρακα (C). Έχουν γενικό χημικό τύπο  CxHy
[2]

. Οι μονοσθενείς 

ρίζες, που προκύπτουν από ένα μόριο υδρογονάνθρακα αν αφαιρεθεί ένα 

άτομο υδρογόνου, έχουν γενικό τύπο CxHy-1 και ονομάζονται «υδροκαρβύλια».  

Η πλειονότητα των υδρογονανθράκων που χρησιμοποιείται, από τους ανθρώπους 

βρίσκεται στα φυσικά αποθέματα αργού  πετρελαίου  και φυσικού  αερίου, όπου 

περιέχουν εκτός των άλλων ένα μίγμα υδρογονανθράκων, που προέρχονται από την 

αποσύνθεση και ανασχηματισμό οργανικής ύλης που θάβεται στο υπέδαφος για 

χιλιετίες. Μόνο τα άτομα άνθρακα και υδρογόνου, με τις φαινομενικά απεριόριστες 

δυνατότητες σύνδεσής τους, αρκούν για να σχηματίσουν φαινομενικά επίσης 

απεριόριστες ενώσεις. 

Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι η κύρια πηγή παραγωγής 

υδρογονανθράκων. Ο μεγάλος αριθμός τους και η ανάγκη για ουσιαστική μελέτη των 

ιδιοτήτων τους οδήγησε τους χημικούς να τους ταξινομήσουν σε ομάδες είτε με βάση 

τη μορφή της ανθρακικής αλυσίδας είτε με τον τρόπο σύνδεσης των ατόμων άνθρακα 

μεταξύ τους. 

1.2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

1.2.1 Η ιστορία του πετρελαίου 

 

Η λέξη πετρέλαιο προέρχεται  από την ελληνική λέξη πετρά και τη λατινική λέξη 

oleum που σημαίνει  λάδι (georg hauer ,1556). Μερικές φορές στην καθημερινή 

γλώσσα αποκαλείται και μαύρος χρυσός, είναι παχύρρευστο, μαύρο 

βαθύ καφετί ή πρασινωπό υγρό πέτρωμα και αποτελεί ακόμη και σήμερα τη 

βασικότερη φυσική πηγή ενέργειας. 

Χρησιμοποιήθηκε σαν επιθετικό όπλο το υγρό πυρ που χρησιμοποιούσαν οι 

βυζαντινοί, με βασικό συστατικό το πετρέλαιο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82#cite_note-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%AD_(%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
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Στην Παλαιά διαθήκη αναφέρεται ότι ο Θεός είπε στον  Νώε να επαλείψει την 

κιβωτό εσωτερικά και εξωτερικά με άσφαλτο, (οξειδωμένο πετρέλαιο). 

Στα μέσα του 19
ου 

αιώνα ήταν επιτακτική ανάγκη να βρεθεί ένα φθηνότερο 

καύσιμο και μια άλλη μορφή ενέργειας κι έτσι ξεκίνησε η εκμετάλλευση του 

πετρελαίου. Πριν τη διάδοση του πετρελαίου, το λάδι της φάλαινας ήταν το κύριο 

καύσιμο για λάμπες, κεριά και λιπαντικά ωρολογοποιίας και η βασική πρώτη ύλη για 

σαπούνια, καλλυντικά και φαρμακευτικά προϊόντα. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, ο 

υπ’ αριθμόν ένα περιβαλλοντικός κίνδυνος ξεκίνησε την «καριέρα» του σώζοντας τη 

φάλαινα από βέβαιη εξαφάνιση. 

Ωστόσο, η ιστορία της πετρελαϊκής βιομηχανίας με τη μορφή που την ξέρουμε 

σήμερα ξεκινά τον 19ο αιώνα και παρά τις πρώιμες προσπάθειες των Ρώσων και 

άλλων Ευρωπαίων, είναι εν πολλοίς μια αμερικανική ιστορία. 

Η  πρώτη γεώτρηση έγινε από τον Εντγουντ  Ντρεικ στη δυτική Πενσυλβάνια τον 

Αύγουστο του 1859 σε βάθος 21 μέτρων και ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο . Μέσα στο 

πλαίσιο αυτό, η «ανακάλυψη» του πετρελαίου μπορούσε πλέον να παρέχει μια νέα 

πηγή καυσίμου και σύντομα θα γινόταν η κυρίαρχη πηγή ενέργειας στην οικουμένη. 

Το 1902, για παράδειγμα, περισσότερες από 1.500 πετρελαϊκές εταιρείες 

λειτουργούσαν στην Αμερική, κάνοντας το πολύτιμο ορυκτό αναπόσπαστο μέρος του 

σύγχρονου κόσμου 

Μπαίνοντας στον 20ό αιώνα, οι ανάγκες για πετρέλαιο σύντομα θα εκτοξεύονταν 

στα ύψη: τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα αρχικά -όπως το περίφημο Model T του Χένρι 

Φορντ- και κατόπιν τα αεροπλάνα έκαναν τη ζήτηση σε βενζίνη επιτακτική ανάγκη: η 

πετρελαϊκή βιομηχανία είχε πλέον μια τεράστια νέα αγορά να καλύψει, με τους 

κινητήρες εσωτερικής καύσης να δημιουργούν τέτοια ζήτηση που τα υπάρχοντα 

διυλιστήρια δεν μπορούσαν να καλύψουν. 

Το πετρέλαιο έπρεπε λοιπόν να αναζητηθεί και αλλού, ενώ χαρακτηριστικό είναι 

ότι την ίδια εποχή γίνονται οι πρώτες αναφορές για ενδεχόμενη εξάντληση των 

αμερικανικών πετρελαϊκών αποθεμάτων. Αμερικανοί υπουργοί αρχίζουν τις πιέσεις 

στις πετρελαϊκές εταιρείες να αναζητήσουν αποθέματα στο εξωτερικό, με τις φίρμες 
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να επενδύουν σε Μέση Ανατολή, Νοτιοανατολική Ασία και Νότια Αμερική. Μέχρι το 

1910, σημαντικά αποθέματα πετρελαίου είχαν ανακαλυφθεί σε Καναδά, Σουμάτρα, 

Περσία, Περού, Βενεζουέλα και Μεξικό, με τις χώρες να γνωρίζουν οικονομική 

άνθηση. 

Το μεμονωμένο γεγονός που θα τόνωνε καθοριστικά τη βιομηχανία του 

πετρελαίου δεν ήταν άλλο από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με το πετρέλαιο να γίνεται 

πλέον το καύσιμο της νέας εποχής και να μετατρέπει την πετρελαϊκή βιομηχανία σε 

παγκόσμιο κολοσσό. 

 

1.2.2. Τα συστατικά και η προέλευση του πετρελαίου. 

 

Το πετρέλαιο είναι καύσιμο που αποτελείται από μίγμα αερίων υδρογονανθράκων 

και πολύ μικρές ποσότητες αζωτούχων και θειούχων ενώσεων. Η εκμετάλλευση του 

γίνεται με βαθιές γεωτρήσεις που φθάνουν μέχρι τα 7 χιλιόμετρα.  Είναι παχύρευστο 

ελαιώδες υγρό, η πυκνότητα είναι 0,8-0,9γρ/μ3  δεν διαλύεται στο νερό, αναφλέγεται 

πολύ εύκολα και έχει χαρακτηριστική οσμή. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι  το 

αλκάνιο και το κυκλοεξάνιο. Τέλος, κατάλληλες συνθήκες για την ένωση και για την 

άντληση του υπάρχουν στο φλοιό της γης στραμμένα προς τα κάτω από πολλά 

στρώματα που έχουν θαφτεί σε πολύ μεγάλο βάθος (livepedia, 2011). 

Η προέλευση του πετρελαίου δεν είναι εξακριβωμένη, υπάρχουν πολλές και 

διάφορες θεωρίες. Παλαιότερα οι χημικοί και γεωλόγοι ερευνητές υποστήριζαν ότι το 

πετρέλαιο σχηματίστηκε από ανθρακομεταλλικές ενώσεις και άλλους κατώτερους 

υδρογονάνθρακες.  Η παραπάνω θεωρία έχει εγκαταλειφθεί  τις σημερινές μέρες και 

έχει αντικατασταθεί από τη θεωρία της δημιουργίας από φυτικές και ζωικές ύλες 

(Laurent, 2008). 

O γεωλόγος  Potonie  δέχτηκε ότι το πετρέλαιο είναι προϊόν αποσύνθεσης ζωικών 

και φυτικών οργανισμών που εγκλείστηκαν μέσα στη γη σε βάθος μεγάλο και με τα 

θαλάσσια ρεύματα συγκεντρώθηκαν στον πυρήνα των θαλασσών. Η θεωρία αυτή 

βασίσθηκε στο γεγονός ότι, στις διάφορες ανακαλύψεις πετρελαίου από αντλήσεις 

βρέθηκαν ίχνη χλωροφύλλης και αιμίνης. Η ύπαρξη αυτών των στοιχείων ενισχύεται 
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από τη φυτική και ζωική προέλευση όπως και τη βιολογική δράση καθώς οι ενώσεις 

αυτές διαλύονται σε θερμοκρασία υψηλότερη των 250
ο
 βαθμών. 

Τέλος το πετρέλαιο εντοπίζεται σε ιζηματογενή πετρώματα και οι αντλήσεις 

γίνονται κυρίως σε αλμυρά νερά. 

1.2.3. Μέθοδοι εντοπισμού. 

 

Οι μέθοδοι εντοπισμού του πετρελαίου χρησιμοποιούνται ανάλογα με τη θέση της 

έρευνας. 

Επομένως διακρίνουμε τις εξής μεθόδους: 

Α) Σεισμική Μέθοδος. 

Η μέθοδος αυτή βασίζεται κυρίως στην ταχύτητα μετάδοσης των δονήσεων ενός 

τεχνητού σεισμού, είτε με τη μέθοδο της διάθλασης και της ανάκλησης , είτε με 

σεισμικά όργανα. 

Β) Ηλεκτρική Μέθοδος 

Η μέθοδος αυτή βασίζεται  κυρίως στην αντίσταση  διέλευσης του ηλεκτρικού 

ρεύματος μέσα στο φλοιό της γης, έτσι επειδή το πετρέλαιο είναι καλός αγωγός η 

ένδειξη μεγάλης  αντίστασης θεωρείται ένδειξη παρουσίας κοιτάσματος πετρελαίου. 

Γ) Ηλεκτρομαγνητική Μέθοδος 

Βασίζεται σε μαγνητόμετρα που μπορούν να μετρήσουν με μεγάλη ακρίβεια την 

ένταση του μαγνητικού πεδίου. 

Δ) Σταθμική Μέθοδος 

Βασίζεται στην μέτρηση έντασης του πήδου βαρύτητας στα διάφορα σημεία της 

γης. 

Ε) Ραδιενεργή Μέθοδος 

Η μέθοδος αυτή κρίνεται ιδιαίτερα αξιόπιστη και χρησιμοποιείται σε τοποθεσίες 

με ήπιο ανάγλυφο εδάφους. 
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Ακόμη, σήμερα υπάρχουν πιο εξελιγμένες μέθοδοι εντοπισμού, αφού η 

τεχνολογία συνεχώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται διαρκώς, όπως  η μέθοδος 

εντοπισμού μέσω μικροβίων. Σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο, υδρογονάνθρακες 

υπάρχουν όπου υπάρχουν μικρόβια , τέλος πρόκειται για μια νέα πρακτική η οποία 

ελαχιστοποιεί το ρίσκο των γεωτρήσεων (energypress, 2012). 

1.2.4. Εκτίμηση αποθεμάτων πετρελαίου. 

 

Ο γεωλόγος Μάριου Κίνγκ Χάρμπερτ  προέβη πριν χρόνια στην εκτίμηση ότι το 

1956 και πριν το 1970 το πετρέλαιο θα αγγίξει το σημείο κορύφωσης και έπειτα θα 

είχε πτωτική πορεία (καμπύλη Χάρμπερτ). Η θεωρία κορύφωσης (peak theory) 

αναφέρει ότι για οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή, από ένα μεμονωμένο πεδίο 

πετρελαίου έως στον πλανήτη στο σύνολο του, ο ρυθμός παραγωγής πετρελαίου 

ακολουθεί  μια καμπύλη σχήματος που μοιάζει με καμπάνα. 

Εικόνα 1: Καμπύλη  Hubbert 

(Πηγή: Google/Hubbert peakoil, 2008) 

 

Στην αρχή της καμπύλης ο ρυθμός παραγωγής αυξάνεται εξαιτίας του ρυθμού 

νέων ανακύψεων και την αύξηση των υποδομών.  Αμέσως μετά την κορύφωση της 

καμπύλης η παραγωγή μειώνεται εξαιτίας της άντλησης των αποθεμάτων. Η θεωρία 

αυτή βασίζεται κατά κύριο λόγο στην παρατήρηση ότι το ποσοστό του πετρελαίου 

κάτω από το έδαφος σε οποιαδήποτε μορφή είναι πεπερασμένο. Για τον παραπάνω 



Αλεξάνδρα Καραβιδοπούλου, «Κριτήρια αξιολόγησης  για την μεταφορά υδρογονανθράκων είτε με αγωγούς είτε 

με πλοία» 

 
 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό ΠΜΣ «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας», Διπλωματική 

Εργασία   10 
 

λόγο ο ρυθμός  ανακαλύψεων κοιτασμάτων αυξάνεται γρήγορα, φθάνει σε μια 

μέγιστη τιμή και στη συνέχεια μειώνεται. Η εξαγωγή ακολουθεί την καμπύλη 

ανακάλυψης με μια χρονική καθυστέρηση περίπου 35 χρόνων. Στην αρχή η θεωρία 

αυτή αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό και διχασμό από τη βιομηχανία του 

πετρελαίου, αλλά από τη δημιουργία της και την εξέλιξη της μέχρι σήμερα έχει λάβει 

μεγάλης αποδοχής. Ο Χάμπερτ προέβλεψε την κορύφωση της παγκόσμιας 

παραγωγής περίπου μισό αιώνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της. 

Η κορύφωση της χρήσης του πετρελαίου στην ουσία προμηνύει την εξάντληση 

του ενεργειακού αποθέματος στην αγορά σε 20 με 30 χρόνια από σήμερα. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η τελευταία έκθεση του πετρελαϊκού κολοσσού BP
1
 για τα 

παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου προειδοποιούν ότι σύντομα δεν θα είναι σε θέση 

να καλύψει την παγκόσμια αυξανόμενη ζήτηση (Καθημερινή). 

Τέλος,  ο Δρ. Κ.Κάμπελ προειδοποιεί ότι ο πλανήτης έχει μπει  στη διαδικασία 

εξάντλησης των αποθεμάτων πετρελαίου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εξάντληση 

του πετρελαίου είναι ότι μέχρι σήμερα αποτελεί την πρώτη ύλη για όλες τις 

βιομηχανίες και δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική προσπάθεια ανακάλυψης 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας και  όπως υποδεικνύουν οι σύγχρονες 

περιβαλλοντικές έρευνες, ο κόσμος πρέπει σύντομα να αναζητήσει εναλλακτικές 

πηγές ενέργειας, εισάγοντας ταυτοχρόνως δραστικές αλλαγές στον τρόπο που ζει και 

καταναλώνει. 

1.3   ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. 

1.3.1. Η ιστορία του φυσικού αερίου 

 

Οι πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη φυσικού αερίου έχουν καταγραφεί μεταξύ του 

3000 π.Χ και του 2000 π.Χ.  στην περιοχή που βρίσκεται το σημερινό Ιράν. 

                                                           
1
 Η BP είναι βρετανική πολυεθνική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου που εδρεύει στο Λονδίνο 

της Αγγλίας. Είναι ένας από τους επτά παγκόσμιους supermajors πετρελαίου και φυσικού αερίου, της 

οποίας η απόδοση το 2012 την κατέστησε ως την έκτη μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίου και φυσικού 

αερίου στον κόσμο, την έκτη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία με βάση την κεφαλαιοποίηση αγοράς 

και την εταιρεία με τα πέμπτα μεγαλύτερα έσοδα στον κόσμο (κύκλος εργασιών). 
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Η χρήση του φυσικού αερίου αναφέρεται στην  Κίνα  το 900 π.Χ. περίπου, όπου 

ανοίχθηκαν γύρω στα 900-1100 φρέατα και το αέριο μεταφερόταν με αγωγούς 

από μπαμπού. 

Στην Ευρώπη  αυτές οι επιτεύξεις ήταν άγνωστες και το φυσικό αέριο δεν 

ανακαλύφθηκε παρά το 1659 μ.Χ. στην  Αγγλία. Το αέριο από 

απόσταξη ανθράκων  ανακαλύφθηκε το 1670 μ.Χ. και άρχισε να χρησιμοποιείται το 

1790 μ.Χ., γιατί ήταν πιο εύκολη η μεταφορά, η αποθήκευση και η χρησιμοποίησή 

του στις μηχανές εσωτερικής καύσεως  και στον φωτισμό δρόμων και σπιτιών. 

Το 1821 μ.Χ  η πόλη Φριντόνια (Fredonia) στην περιφέρεια της Νέας Υόρκης  

φωτιζόταν με φυσικό αέριο. Αλλά 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. 

Η μέθοδος μεταφοράς φυσικού αερίου με αγωγούς  αναπτύχθηκε στη δεκαετία 

του 1920 και αποτέλεσε ένα σημαντικό στάδιο στη χρήση του αερίου. Μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο  ακολούθησε μια περίοδος τεράστιας κατανάλωσης, που 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα.  

Το 1960 μ.Χ.  η παγκόσμια παραγωγή φυσικού αερίου ήταν 470 

δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα  και το 1979 ήταν 1.459 τρισεκατομμύρια κυβικά 

μέτρα. 

 Το 1950 μ.Χ.  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 του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ)
2
  η 

κατανάλωση φυσικού αερίου θα υπερβεί την κατανάλωση άνθρακα το 2010 και το 

φυσικό αέριο θα καλύπτει το 1/4 των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών το 

2030.(ΔΕΠΑ, 2013). 

                                                           
2
 Ο ΔΟΕ εξετάζει το πλήρες φάσμα ενεργειακών θεμάτων, όπως η προσφορά και ζήτηση πετρελαίου, 

φυσικού αερίου και άνθρακα, οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι αγορές ηλεκτρικής 

ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση, η πρόσβαση στην ενέργεια, η διαχείριση της ζήτησης και πολλά 

άλλα 

https://el.wikipedia.org/wiki/1670
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF
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1.3.2. Τα συστατικά και η προέλευση του φυσικού αερίου. 

 

Το φυσικό αέριο είναι μίγμα υδρογονανθράκων, εξάγεται από υπόγειες 

κοιλότητες και εξαιτίας των ιδιοτήτων του θεωρείται οικολογικό καύσιμο. 

Βασικό συστατικό του φυσικού αερίου είναι το μεθάνιο, όμως μέσα στο φυσικό 

αέριο υπάρχουν μεγάλες ποσότητες αιωνίου, προπανίου και βουτανίου, καθώς σε 

μικρότερες ποσότητες διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο υδρογόνου, ήλιο και υδρόθειο. 

Συστατικά % κατά όγκο σύσταση 

Μεθάνιο (CH4) 70-90 

Αιθάνιο (C2H6) 5-15 

Προπάνιο (C3H8) και Βουτάνιο 

(C4H10) 
< 5 

CO2, N2, H2S, κτλ. μικρότερες ποσότητες 

Πίνακας 1: 

(Πηγή: ΔΕΠΑ, 2013) 

 

Το φυσικό αέριο που είναι απαλλαγμένο από τους υδρογονάνθρακες πέραν του 

μεθανίου, καθαρό μεθάνιο αποκαλείται ξηρό φυσικό αέριο,  ενώ αυτό που 

αποτελείται και από άλλους υδρογονάνθρακες πέραν του μεθανίου αποκαλείται υγρό 

φυσικό αέριο (Μιχαηλίδης, 2010). 

Το φυσικό αέριο αποτελεί το  καύσιμο και την πρώτη ύλη στη χημική βιομηχανία. 

Εξάγεται από υπόγειες κοιλότητες στις οποίες βρίσκεται υπό υψηλή πίεση . σε αυτές 

τις κοιλότητες το φυσικό αέριο σχηματίστηκε με τρόπο παρόμοιο με τον τρόπο 

σχηματισμού του πετρελαίου. Μεταφέρεται προς τους τόπους που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί όπως είναι χωρίς την ανάγκη  περαιτέρω επεξεργασίας. Τα 

κοιτάσματα φυσικού αερίου βρίσκονται συνήθως μακριά από τα κύρια κέντρα 
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κατανάλωσης, συνεπώς πρέπει να μεταφερθεί , αν και οι βιομηχανίες χημικής 

επεξεργασίας είναι συχνά εγκαταστημένες στην περιοχή της παραγωγής. Η μεταφορά 

του φυσικού αερίου εξαρτάται από την κατάσταση του. Σε αέρια κατάσταση 

μεταφέρεται με αγωγούς υπό υψηλή πίεση, ενώ σε υγρή κατάσταση μεταφέρεται με 

πλοία. Οι μεγάλοι αγωγοί υψηλής πίεσης καθιστούν δυνατή τη μεταφορά του αερίου 

σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων. 

1.3.3. Οι μέθοδοι εντοπισμού του φυσικού αερίου. 

 

Η πιο σύγχρονη μέθοδος εντοπισμού κοιτασμάτων φυσικού αερίου όπως 

αντίστοιχα και των κοιτασμάτων πετρελαίου, είναι η μέθοδος εντοπισμού μικροβίων 

στις περιοχές που πρόκειται να γίνει η γεώτρηση καθώς με τη μέθοδο αυτή 

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος λάθους. 

«Όπου υπάρχουν μικρόβια υπάρχουν υδρογονάνθρακες από κάτω  και όπου 

υπάρχουν υδρογονάνθρακες από πάνω υπάρχουν μικρόβια» (Λουράντος,2011) 

Υπάρχουν όμως και οι κλασσικοί μέθοδοι εντοπισμού όπως  αυτός της σεισμικής 

ανάκλασης η οποία βασίζεται στην αρχή ότι ο ήχος ανακλάται από τα στρώματα των 

πετρωμάτων στο εσωτερικό της γης, κατά αυτόν τον τρόπο οι επιστήμονες 

λαμβάνουν μια ηχητική εικόνα του υπεδάφους. Στις έρευνες αυτές χρησιμοποιούνται 

τεχνητά παραγόμενοι ήχοι, οι οποίοι δημιουργούνται συνήθως με μικρές εκρήξεις ή 

με δονητές προσαρμοσμένους σε ειδικά φορτηγά. Τα παραγόμενα κρουστικά κύματα 

ταξιδεύουν στο φλοιό της γης και ανακλώνται στα ανάλογα όργανα, χάρη στα οποία 

οι επιστήμονες μπορούν να ανακαλύψουν πιθανά αποθέματα φυσικού αερίου. 

Σε ότι αφορά τις μεθόδους εντοπισμού φυσικού αερίου στη θάλασσα όπως και 

του πετρελαίου, η συνηθέστερη μέθοδος είναι η χαρτογράφηση του βυθού από 

τεχνητά παραγόμενα με διαφόρους τρόπους ηχητικά σεισμικά κύματα όπως: 

- Σόναρ (ηχητικά ραντάρ) 

- Από πιστολιές συμπιεσμένου αέρα κάτω από το νερό  που ρίχνονται 

από πλοία, δημιουργώντας  σεισμικά κύματα που μπορεί να ταξιδεύουν μέσα 
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από το φλοιό της γης και παράγουν τις σεισμικές αντανακλάσεις που είναι 

αναγκαίες.  

- Με χρήση ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών παλμών. 

 

1.3.4. Κατανάλωση και αποθέματα φυσικού αερίου. 

 

Τελευταία το φυσικό αέριο καλύπτει παγκοσμίως το ένα τέταρτο της 

κατανάλωσης ενέργειας από τον οικιακό, τριτογενή και βιομηχανικό τομέα. Το 2004 

η παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση κατέγραψε αύξηση 4.3%, την μεγαλύτερη ποτέ 

στα χρονικά. Η αύξηση αυτή ήταν πάνω από τον μέσο όρο 10-ετίας για όλες τις 

ηπείρους και για όλα τα καύσιμα. Στα επόμενα πενήντα χρόνια η κατανάλωση 

αναμένεται να αυξηθεί κατά 50%. Σε αυτές τις προβλέψεις δεν θα πρέπει να ξεχνάμε 

και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση του φυσικού αερίου σε σχέση 

με τις άλλες μορφές ενέργειας και συγκεκριμένα του πετρελαίου. Ένας από αυτούς 

είναι η διαρκής αύξηση των τιμών του πετρελαίου λόγω γενικότερων 

πολιτικοοικονομικών συνθηκών στην περιοχή εξόρυξής του. 

Στη δεκαετία του '60 η παγκόσμια διακίνηση φυσικού αερίου δεν ξεπερνούσε τα 

29 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως. Όμως, η ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του '70 

μετέβαλε άρδην το παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο. Ο τομέας του φυσικού αερίου, που 

μέχρι τότε είχε αναπτυχθεί  μόνο στις χώρες οι οποίες διέθεταν οι ίδιες αποθέματα, 

άρχισε στη συνέχεια να αναπτύσσεται παντού: με τους αγωγούς και τα πλοία 

μεταφοράς φυσικού αερίου δημιουργήθηκε ένα δίκτυο ικανό να μεταφέρει το φυσικό 

αέριο ακόμη και πολύ μακριά από τα σημεία εξαγωγής. Στις αρχές της δεκαετίας του 

80 σημειώθηκαν συναλλαγές μεταξύ εξαγωγικών χωρών και χωρών αξιοποίησης του 

φυσικού αερίου ύψους 180 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως.  

Το φυσικό αέριο αποτέλεσε κατά το διάστημα αυτό την ταχύτερα αναπτυσσόμενη 

πρωτογενή μορφή ενέργειας. Πράγματι, η παγκόσμια κατανάλωση το 1999 έφθασε τα 

2400 δισ. κυβικά μέτρα, καλύπτοντας το 23% της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο η κατανάλωση φυσικού αερίου χωρίζεται σε τέσσερις 

βασικούς τομείς. Ο οικιακός τομέας κατέχει σήμερα το 23%, ο τριτογενής το 13% και 
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ο βιομηχανικός το 45% ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό ενώ η παραγωγή ηλεκτρισμού 

κατέχει το 13%.  

Η Ευρώπη ευνοείται περισσότερο από κάθε άλλη ήπειρο από την ύπαρξη του 

φυσικού αερίου λόγω του ότι, η γειτνίαση με τις περιοχές παραγωγής (Ρωσία, 

Αλγερία, Ολλανδία, Μέση Ανατολή και άλλες), καθώς και το πυκνό δίκτυο των 

διασυνδεόμενων αγωγών μεταφοράς εξασφαλίζουν παντού τη διαθεσιμότητά του.  

Τα αποθέματα του φυσικού αερίου είναι εξίσου κατανεμημένα παγκοσμίως με 

αυτά του πετρελαίου. Σύμφωνα με έρευνες τα αποθέματα φυσικού αερίου κατά το 

τέλος του 2001 ανέρχονταν σε συνολικά 1669116 δισ. κυβικά μέτρα, εκ των οποίων 

το 36,2% βρίσκεται στην πρώην Σοβιετική Ένωση και το υπόλοιπο είναι 

κατανεμημένο σε άλλες περιοχές του κόσμου. Αντίθετα το μεγαλύτερο ποσοστό των 

παγκοσμίων αποθεμάτων του πετρελαίου (63,5%) βρίσκεται στην Μέση Ανατολή.  

Γενικά αποδεικνύεται ότι τα διαθέσιμα αποθέματα φυσικού αερίου κατά το τέλος 

2004 επαρκούν για περισσότερα από εξήντα χρόνια με τους ρυθμούς παραγωγής του 

ιδίου έτους  (εικόνα 2). 

Εικόνα 2: Αποδεδειγμένα να διεθνή φυσικά αποθέματα φυσικού αερίου σε τρις κυβικά μέτρα 

 

 

Η μεγάλη αύξηση των αποθεμάτων τους σε φυσικό αέριο που είχαν οι χώρες 

εξαγωγής (π.χ. Ινδονησία, Αυστραλία) ισοστάθμισε την παγκόσμια αύξηση της 

παραγωγής φυσικού αερίου. Ενώ φαίνεται ότι κατά την εξαγωγή και την κατανάλωση 

τα αποθέματα λιγοστεύουν, οι τάσεις και η εμπειρία του παρελθόντος αποδεικνύουν 
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ότι αυτά αναπληρώνονται από νέα κοιτάσματα. Σε αυτό βεβαίως βοηθάει ιδιαίτερα η 

πρόοδος των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την εύρεση και την εξαγωγή του 

φυσικού αερίου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου στο τέλος 

του 2004 είναι κατά 26% υψηλότερα από τα επίπεδα του 1994 ενώ η παραγωγή είναι 

κατά 28% υψηλότερη  (εικόνα 3) 

Εικόνα 3 : Αναλογία αποθεμάτων φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μεταφορά υδρογονανθράκων 

2. 1. Εισαγωγή 
Περισσότερο από το 50% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού 

αερίου βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές .Παραδείγματος χάριν, το 

μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη παράγεται 

από το περιβάλλον της Σιβηρίας ή της Βόρειας Θάλασσας. 

Στις περιπτώσεις αυτές οι παραγωγοί αποστέλλουν τα καύσιμα (πετρέλαιο, 

φυσικό αέριο) από τα πεδία παραγωγής ως τα σύνορα των χωρών οι οποίες τα 

χρησιμοποιούν. 

Μπορούμε να πούμε ότι δύο είναι οι φάσεις της μεταφοράς  των παραπάνω 

καυσίμων. Η πρώτη φάση  είναι η μεταφορά από τις γεωτρήσεις  στα επιλεγμένα 

σημεία εισόδου της χώρας, όπου οι εισαγωγείς αγοράζουν τα παραπάνω καύσιμα  στο 

πλαίσιο μακροχρόνιων συμβάσεων, και  η δεύτερη φάση  είναι η διοχέτευση – 

διανομή των προϊόντων τους στο καταναλωτή. 

Στην πραγματικότητα η μεταφορά – διακίνηση τόσου του πετρελαίου όσο και του 

φυσικού αερίου είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, αφού τα προϊόντα  διέρχονται από 

εργοστάσια επεξεργασίας από ξένες ουσίες, από σταθμούς συγκέντρωσης και 

διανομής, μέχρι να φθάσουν στον τελικό χρήστη. 

Η μεταφορά τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου γίνεται με αγωγούς 

(pipelines), με δεξαμενόπλοια  (τάνκερ), με βυτιοφόρα οχήματα και τρένα. 

2.2. Με αγωγούς  (pipelines) 
 

Οι αγωγοί μεταφοράς  πετρελαίου και φυσικού αερίου διακρίνονται σε: 

- Χερσαίους αγωγούς  μεταφοράς , 

- Υποθαλάσσιους αγωγούς μεταφοράς (ΥΑ). 
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2.2.1. Χερσαίοι αγωγοί μεταφοράς. 

 

Οι χερσαίοι αγωγοί είναι κατασκευές μεγάλου μήκους  που μπορεί να φθάνουν 

εκατοντάδες χιλιόμετρα. Είναι σωληνοειδείς κατασκευές, μεγάλης σχετικά διαμέτρου 

και συνήθως διατρέχουν τα εδάφη διαφορετικών  κρατών. Μπορεί να τοποθετούνται 

μέσω στηριγμάτων στο έδαφος, είτε να εναποτίθενται απλώς σε αυτό, είτε ακόμη να 

θάβονται μέσα στο έδαφος. Από την άποψη πιθανότητας δυναμικών δράσεων, αυτές 

είναι ασυνήθεις, δεδομένου ότι με τους χερσαίους αγωγούς μπορούν να προκληθούν 

από, ακραία μεν, αλλά σπάνια  φαινόμενα όπως είναι οι σεισμοί. Εξωτερικά 

επιβαλλόμενες φορτίσεις μπορούν να ασκηθούν από τον άνεμο αλλά, ακόμη και σε 

αυτή την περίπτωση οι χρόνιες μεταβολές της ταχύτητας του (δυναμική φόρτιση) 

είναι ήσσονος σημασίας. Επίσης, φαινόμενα καλπασμού (galloping) μπορούν να 

αμεληθούν λόγω της μεγάλης διαμέτρου των αγωγών (όταν στηρίζονται στο έδαφος) 

και του σχετικά μικρού μήκους μεταξύ των διαδοχικών στηριγμάτων. 

Οι αγωγοί πετρελαίου φτιάχνονται από  χαλύβδινους ή πλαστικούς  σωλήνες, που 

είναι συνήθως θαμμένοι. Το πετρέλαιο ρέει μέσα στους αγωγούς αυτούς με τη 

βοήθεια  αντλιοστασίων κατά μήκος των αγωγών αυτών. Το φυσικό αέριο (και 

παρόμοια αέρια καύσιμα) μεταφέρονται μέσω  διάλυσης με ελαφρά συμπίεση σε 

υγρά γνωστά ως  υγρά φυσικού αερίου (Natural Gas Liquids - NGLs). Οι αγωγοί 

φυσικού αερίου είναι φτιαγμένοι από  ανθρακοχάλυβα (δηλαδή  κράμα  χάλυβα 

και  άνθρακα). 
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Εικόνα 4 : Αγωγοί φυσικού αερίου 

 

2.2.1.2. Κριτήρια σχεδιασμού. 

Για τον σωστό σχεδιασμό  των χερσαίων αγωγών λαμβάνονται υπόψη: 

  Α) η γεωμετρία των σωλήνων (πάχος, διάμετρος) 

 Β) η σχέση τάσης παραμόρφωσης του υλικού των σωληνώσεων 

 Γ) οι προδιαγραφές εξωτερικής επικάλυψης 

 Δ) η πίεση λειτουργίας σωλήνα 

 Ε) η θερμοκρασία εγκατάστασης 

Στ) το βάθος τοποθέτησης του αγωγού 

Ζ) οι βασικές εδαφολογικές ιδιότητες (πυκνότητα εδάφους , εσωτερική γωνία 

τριβής και επί τόπου πυκνότητα) 

Η) πληροφορίες που αφορούν την σεισμική επικινδυνότητα του εδάφους (ένταση 

της σεισμικής δύναμης, θέσεις ενεργών ρηγμάτων, αναμενόμενη έκταση της μόνιμης 

παραμόρφωση του εδάφους). 
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2.2.2. Υποθαλάσσιοι   αγωγοί (ΥΑ). 

 

2.2.2.1. Τρόπος λειτουργίας 

Αντίθετα οι θαλάσσιοι αγωγοί χρησιμοποιούνται μέσω του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος , αναζητώντας διαδρομές εναλλακτικές των χερσαίων. Οι θαλάσσιοι 

αγωγοί έναντι των τελευταίων έχουν να προτάξουν πλεονεκτήματα αλλά και 

μειονεκτήματα με σημαντικότερο τις πιθανές δυναμικές φορτίσεις λόγω της φύσης 

του περιβάλλοντος που είναι εξ ορισμού εχθρικό αλλά και απρόβλεπτο 

Αποτελούν διαύλους μεταφοράς  ρευστών από τον πυθμένα  της θάλασσας στις 

εγκαταστάσεις  εξόρυξης και παραγωγής, που επιπλέουν στην επιφάνεια. Οι αγωγοί  

συνδέουν υποθαλάσσια πεδία µε κατασκευές που επιπλέουν στην επιφάνεια της 

θάλασσας. Οι συγκεκριμένοι αγωγοί είναι συνήθως μονωμένοι  µε ειδικά 

περιτυλίγματα , ώστε να ανθίστανται στη διάβρωση και στις θερμοκρασίες κοντά 

στον πυθμένα. Τέλος, από την άποψη της παραμορφωσιακής τους συμπεριφοράς  

μπορούν να είναι εύκαμπτοι ή άκαμπτοι. 

 

Εικόνα 5 : Διαμορφώσεις πολλαπλών αγωγών 
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2.2.2.2. Σχεδίαση αγωγών  

Ο σχεδιασμός των αγωγών βασίζεται κυρίως; 

- Αυξανόμενη ζήτηση – παροχή καυσίμου και επιθυμητή ροή μέσα στον 

αγωγό, 

- Χαρακτηριστικά θαλάσσιου περιβάλλοντος και θαλάσσιου πυθμένα, 

- Απαίτηση για δομική ακεραιότητα (ασφαλής μεταφορά πετρελαίου ή 

φυσικού αερίου) 

Ο αγωγός μπορεί να βρίσκεται σε επαφή με τον πυθμένα ή κατά διαστήματα σε 

επαφή με αυτόν ή να είναι θαμμένος κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα. 

Η σχεδίαση των θαλάσσιων αγωγών είναι µια επίπονη, χρονοβόρα και δαπανηρή 

διαδικασία. Οι τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιβάλει στη διαδικασία 

σχεδίασης την ενσωμάτωση λεπτομερειών και περιεκτικών αναλύσεων, για την 

πρόβλεψη της δυναμικής συμπεριφοράς  των αγωγών.  

Αντικείμενο  της διαδικασίας σχεδίασης είναι ο προσδιορισμός , µε βάση 

δεδομένες  παραμέτρους  λειτουργίας, των βέλτιστων παραμέτρων μεγέθους  του 

αγωγού. Αυτές περιλαμβάνουν: 

• την εσωτερική διάμετρο του αγωγού, 

• το πάχος τοιχώματος  του αγωγού, 

• το υλικό του αγωγού, 

• τον τύπο του περιτυλίγματος   για αντιδιαβρωτική προστασία και το βάρος του, 

• το πάχος του αντιδιαβρωτικού περιτυλίγματος .  

Η σχεδίαση στοχεύει στη βελτιστοποίηση των παραμέτρων μεγέθους  του αγωγού 

µέσω μιας  επαναληπτικής διαδικασίας, η οποία θα τροποποιεί, ενδεχομένως , τις 

παραμέτρους σε κάθε στάδιό της, μέχρι  τον προσδιορισμό  των βέλτιστων δυνατών. 

Κατά τη διαδικασία σχεδίασης, θα πρέπει να λαμβάνεται   πρόνοια για: 

• να προδιαγραφούν το πάχος του τοιχώματος  του αγωγού, ο τύπος του υλικού 

του και το περιτύλιγμα , ώστε να μπορέσει  ο αγωγός να κατασκευαστεί, 
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• να προσδιοριστεί η διαδρομή την οποία θα ακολουθήσει ο αγωγός, 

• να πραγματοποιηθεί  ανάλυση των τάσεων στον αγωγό, ώστε να επιβεβαιωθεί 

ότι οι αναπτυσσόμενες  τάσεις θα βρίσκονται μέσα σε αποδεκτά όρια, για όλα τα 

στάδια της εγκατάστασης, των ελέγχων και της λειτουργίας, ενώ στα αποτελέσματα 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται  επίσης ο προσδιορισμός  του μέγιστου μήκους των 

ελεύθερα κρεμάμενων τμημάτων  (free spans), των διατάξεων πρόσδεσης και των 

επιτρεπόμενων τάσεων , 

• να πραγματοποιηθεί  ανάλυση της διαδικασίας εγκατάστασης, ώστε να 

επιβεβαιωθεί ότι οι αναπτυσσόμενες  τάσεις σε όλα τα στάδια θα βρίσκονται μέσα  σε 

αποδεκτά όρια, ώστε, συγκεκριμένα, να επιβεβαιωθεί ότι η προτεινόμενη μέθοδος  

εγκατάστασης του αγωγού δεν θα προκαλέσει την αστοχία του, 

• να πραγματοποιηθεί ανάλυση της συνολικής συμπεριφοράς  του αγωγού, η 

οποία θα καλύπτει   τον υπολογισμό  του λυγισμού, τον υπολογισμό  της 

υδροδυναμικής  απόκρισης, τη μελέτη  της πρόσκρουσης µε τον πυθμένα, 

• να γίνει ανάλυση της τοπικής αντοχής (τοπικός λυγισµός, ατέλειες λόγω 

διάβρωσης,κοιλώματα). 

2.2.2.3. Θέματα  σχεδίασης του αγωγού 

 

Η ανάλυση των τάσεων στον αγωγό πραγματοποιείται  για να προσδιοριστεί εάν 

οι αναμενόμενες αναπτυσσόμενες  τάσεις είναι αποδεκτές, δηλαδή εάν βρίσκονται σε 

συμφωνία  µε τις απαιτήσεις που τίθενται από τους κώδικες των οργανισμών  

πιστοποίησης και τον τελικό χρήστη, στη διάρκεια της εγκατάστασης, των δοκιμών  

και της λειτουργίας του αγωγού. Οι μελέτες  που πραγματοποιούνται για να 

επιβεβαιωθεί εάν οι τάσεις βρίσκονται εντός αποδεκτών ορίων περιλαμβάνουν : 

• τις περιμετρικές εφαπτομενικές  τάσεις (τάσεις Hoop), 

• τις διαμήκεις  τάσεις, 

• τις ισοδύναμες τάσεις, 
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• τα ελεύθερα κρεμάμενα τμήματα  και την αποκόλληση φύλλων στροβιλότητας, 

• την ανάλυση ευστάθειας στον πυθμένα, 

• τον υπολογισμό  της έκτασης του αγωγού, 

• την ανάλυση λυγισµού. 

Τα πρώτα τρία στάδια διαμορφώνουν τη βάση για την αρχική διάσταση  του 

πάχους του τοιχώματος  του αγωγού. Αυτοί οι υπολογισμοί  θα πρέπει επίσης να 

πραγματοποιηθούν  σε συνδυασμό  µε υπολογισμούς για υδροδυναμικές πιέσεις, 

φορτίσεις που λόγω κύματος  και ρεύματος ασκούνται στον αγωγό (Κατακόρυφη 

υδροδυναμική φόρτιση: δυναμική άνωση και Οριζόντια υδροδυναμική φόρτιση: 

Εξίσωση  Morison – Δύναμη αδράνειας και δύναμη σύρσης).  

Επιπλέον οι αγωγοί   ελέγχονται για διάφορες φορτίσεις: 

- Στατική φόρτιση (Βάρος αγωγού  συμπεριλαμβανόμενου του ρευστού 

που υπάρχει στο εσωτερικό  

- Υδροστατικές πιέσεις λόγω του ακίνητου νερού πάνω από τον 

πυθμένα  

- Φόρτιση λόγω θερμοκρασίας , στατική αξονική φόρτιση λόγω 

ύπαρξης διαφορετικών θερμοκρασιών μεταξύ του ρευστού στο ΥΑ και στο 

θαλασσινό νερό και αδυναμίας διαστολής λόγω μεγάλου μήκους 

- Φόρτιση λόγω εσωτερικών πιέσεων, στατικές πιέσεις στο εσωτερικό 

του ΥΑ κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 

- Υδροστατικές πιέσεις λόγω κύματος και ρεύματος 

- Τυχηματικές φορτίσεις  λόγω άγκυρας ή λόγω αλιείας 

- Αντίσταση εδάφους , δύναμη τριβής και κατακόρυφη δύναμη 

αντίδρασης όταν ο ΥΑ είναι σε επαφή με τον πυθμένα 

- Δυναμικές πιέσεις στους πόρους του εδάφους για την περίπτωση που ο 

ΥΑ βρίσκεται μέσα στο έδαφος 

- Πιέσεις εδάφους , πιέσεις που ασκούνται στον ΥΑ όταν αυτός 

βρίσκεται μέσα στο έδαφος.  
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2.2.2.4. Τρόποι εναπόθεσης αγωγών.  

 

Υπάρχουν τρείς τρόποι εναπόθεσης των αγωγών , η S-lay, η J-lay και η 

ρυμούλκηση. Αναμφίβολα, η πλωτή κατασκευή που πραγματοποιεί την εναπόθεση 

αποτελεί τμήμα της διαδικασίας. Οι δυνάμεις άνωσης  επηρεάζουν την όλη 

διαδικασία θετικά, αλλά και αρνητικά. Μέσα στο νερό, το βάρος του αγωγού είναι 

μικρότερο  εάν περιέχει αέρα, µε αποτέλεσμα  την εφαρμογή μικρότερων  τάσεων 

στην πλωτή κατασκευή εναπόθεσης. Όταν ο αγωγός εναποτεθεί πάνω στον πυθμένα , 

απαιτείται η εφαρμογή  κάθετης δύναμης , ώστε να τον κρατήσει στη θέση του. Η 

δύναμη  αυτή μπορεί  να παρασχεθεί από το βάρος του ρευστού που περνά μέσα  του. 

Εάν όμως  το ρευστό είναι αέριο, δεν θα έχει αρκετό βάρος, ώστε να αποφευχθούν οι 

κατακόρυφες μετακινήσεις κατά μήκος  του πυθμένα . Σε εναποθέσεις σε μικρά  βάθη 

νερού, συνήθως γίνεται έγχυση σκυροδέματος  πάνω στον αγωγό, ώστε να κρατηθεί 

στη θέση του, ενώ σε νερά μεγάλου  βάθους, η μόνωση  και το πάχος του τοιχώματος  

που απαιτείται για την προστασία του αγωγού από την υδροστατική πίεση είναι 

συνήθως αρκετά, ώστε να τον κρατήσουν στη θέση εναπόθεσης. Οι  διαδικασίες που 

χρησιμοποιούνται  είναι συγκεκριμένες  και εκτελούνται κατά την εγκατάσταση της 

όλης διάταξης από εξειδικευμένα  σκάφη επιφανείας, ειδικά κατασκευασμένα  γι’ 

αυτόν το σκοπό.  

2.3. Με πλοία 

 

Ένας άλλος τρόπος μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι με πλοία. 

Κάποτε οι άνθρωποι δεν ξεχώριζαν πλοία και όταν μιλούσαν για πλοίο, 

εννοούσαν κάθε πλεούμενο που μπορεί να μεταφέρει φορτίο στη θάλασσα. Με την 

πάροδο όμως του χρόνου, έγινε εμφανής η ανάγκη για τον διαχωρισμό τους. 

Ο διαχωρισμός τους γίνεται με βάση την περιοχή που ταξιδεύουν (Ποντοπόρα, 

Ακτοπλοϊκά, Εγχώριων υδάτων), το υλικό κατασκευής τους (Ξύλινα, μεταλλικά ή 

μεικτής κατασκευής), το μέσο προώσεως (Μηχανοκίνητα, ιστιοφόρα, κωπήλατα η 

ρυμουλκούμενα) και το είδος μεταφοράς και του προορισμού τους. 
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2.3.1. Δεξαμενόπλοια 

 

Τα δεξαμενόπλοια (Tanker)  είναι πλοία, τα οποία διαθέτουν δεξαμενές στις 

οποίες, ανάλογα και με τον τύπο τους, φορτώνουν αργό πετρέλαιο, βενζίνη, νάφθα 

κ.τ.λ. Στα δεξαμενόπλοια συμπεριλαμβάνονται και τα πλοία που μεταφέρουν 

υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (Liquefied Petroleum Gases) και υγροποιημένο 

φυσικό αέριο (Liquefied Natural Gases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6 : Πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (Liquefied Petroleum Gases) 

 

 

 

Εικόνα 7 : Δεξαμενόπλοιο (Tanker) 
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Εικόνα 8 : Πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (Liquefied Natural Gases) 

 

 

 Όσο αναφορά το μέγεθος τους, τα πλοία κατηγοριοποιούνται βάσει της 

μεταφορικής τους ικανότητας και των διαστάσεων τους. Η κατηγοριοποίηση με τις 

διαστάσεις τους σχετίζεται άμεσα με τα κανάλια και τις δεξαμενές από τις οποίες 

διέρχονται τα πλοία. 
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Handysize 

Είναι μικρά δεξαμενόπλοια στα οποία η μεταφορική τους ικανότητα κυμαίνεται 

μεταξύ 15,000 και 35,000 τόνων. Τα πλοία αυτά είναι κατάλληλα τόσο για τα μικρά 

λιμάνια όσο και για τα μεγάλα. Το μικρό μεγεθος τους τα κάνει αρκετά λειτουργικά 

και ικανά. Τα Handysize μεταφέρουν φορτία πετρελαίου στην τελική τους μορφή 

(βενζίνη, πετρέλαιο diesel κ.τ.λ.) και αποτελούν την πλειοψηφία των ποντοπόρων 

πλοίων παγκοσμίως. 

Seawaymax 

Είναι τα μεγαλύτερα πλοία τα οποία μπορούν να διέλθουν από τις δεξαμενές του 

St. Lawrence Seaway. Τα πλοία αυτά έχουν μέγιστο μήκος 225,6 μ., πλάτος 35,5 μ. 

και βύθισμα 7,92 μ. 

 

 

Handymax / Supramax 

Τα Handymax είναι σχετικά μικρά φορτηγά πλοία με μεταφορική ικανότητα 

μικρότερη των 60,000 τόνων. Η μεταφορική ικανότητα των Supramax είναι μεταξύ 

50,000 και 60,000 τόνων. Λόγω του μικρού μεγέθους τους είναι ικανά να 

λειτουργούν σε μικρά λιμάνια στα οποία υπάρχουν περιορισμοί στο μήκος και στο 

βύθισμα. Για τους πάρα πάνω λόγους, τα φορτηγά πλοία τέτοιου μεγέθους αποτελούν 

την πλειοψηφία των ποντοπόρων φορτηγών πλοίων στον κόσμο. 

Panamax και New Panamax 

Όπως υποδηλώνει και το όνομα, τα Panamax και New Panamax, είναι πλοία τα 

οποία διέρχονται από την  διώρυγα  του Παναμά. Τα συγκεκριμένα πλοία θα πρέπει 

να συμμορφώνονται με τους κανόνες της διώρυγας, όσο αναφορά τις διαστάσεις τους. 

Ένα πλοίο Panamax δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 294,13 μ. σε μήκος, 32,31 μ. 

σε πλάτος και 12,04 μ. σε βύθισμα. Η μέση μεταφορική ικανότητα των πλοίων αυτών 

είναι 65.000 τόνους. 
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Τα New Panamax είναι σχετικά καινούρια κατηγορία, η οποία δημιουργήθηκε 

λόγω της επέκτασης της  διώρυγας του Παναμά . Πλέον, από τις διευρυμένες 

δεξαμενές θα είναι ικανά να περνάνε τα New Panamax, στα οποία το μήκος τους θα 

φτάνει τα 427 μ. σε μήκος, 55 μ. σε πλάτος και 18,30 σε βύθισμα. 

Aframax 

Όταν λέμε Aframax, εννοούμε τα δεξαμενόπλοια στα οποία η μεταφορική τους 

ικανότητα κυμαίνεται μεταξύ των 80,000 και 120,000 τόνων. Τα πλοία αυτά, μπορεί 

σε σχέση με τα VLCC και τα  ULCC  να φαίνονται μικρά αλλά δεν είναι. Καλό θα 

είναι να γνωρίζουμε ότι τα αρχικά AFRA σημαίνουν Average Freight Rate 

Assessment. Τα Aframax είναι ιδανικά για μικρές ή μεσαίες αποστάσεις και συνήθως 

λειτουργούν σε λιμάνια στα οποία δεν μπορούν να διέλθουν μεγαλύτερα πλοία. 

 

 

Suezmax 

Τα πλοία αυτά πήραν το όνομά τους από την διάσημη διώρυγα του Σουέζ. Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μεσαίου μεγέθους πλοία στα οποία η μεταφορική 

τους ικανότητα κυμαίνεται από 120,000 μέχρι 200,000 τόνους. Έχουν σχεδιαστεί 

ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν τα περισσότερα λιμάνια σε όλο τον κόσμο και 

φυσικά διώρυγα του Σουέζ. 

Τα Q-Max είναι τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς LNG τα οποία μπορούν να 

δέσουν σε τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ. Οι 

διαστάσεις του πλοίου είναι 345 μ. μήκος, 34,7 μ. πλάτος και βύθισμα 12 μ. περίπου. 

Η μεταφορική ικανότητα του είναι 266,000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. 

Malaccamax 

Πήραν το όνομα τους γιατί έχουν τις μέγιστες διαστάσεις για να περάσουν από το 

στενό Malacca στην Σιγκαπούρη. Το μέγιστο μήκος τους μπορεί να φτάσει τα 400 μ., 

το πλάτος 59,0 μ. και το βύθισμα τα 14,5 μ. 
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Capesize 

Είναι πολύ μεγάλου μεγέθους  φορτηγά πλοία, στα οποία η μεταφορική τους 

ικανότητα κυμαίνεται από του 150,000 μέχρι και 400,000 τόνους. 

Κατηγοριοποιούνται αμέσως μετά από τα VLCC και τα ULCC. Χρησιμοποιούνται 

κυρίως για την μεταφορά άνθρακα και σίδηρου. Λόγω του μεγέθους τους, έχουν την 

δυνατότητα να πηγαίνουν σε περιορισμένο αριθμό λιμανιών αν τον κόσμο. 

VLCC και ULCC 

Τα αρχικά VLCC σημαίνουν Very Large Crude Carriers. Η μεταφορική τους 

ικανότητα κυμαίνεται μεταξύ των 180,000 και 320,000 τόνων. 

Τα αρχικά ULCC σημαίνουν  ULTRA LARGE CRUDE CARRIERS  και είναι τα 

μεγαλύτερα πλοία στον κόσμο με μεταφορική ικανότητα περισσότερο από 320,000 

τόνων. Τα ULCC ή σούπερ τάνκερ χρησιμοποιούνται κυρίως για την μεταφορά 

αργού πετρελαίου από την Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη, την Ασία και την 

βόρειο Αμερική. 

2.3.2. Ιστορική αναδρομή 

 

Το πρώτο πλοίο που μετέφερε πετρέλαιο κατασκευάσθηκε το 1878 και το κύτος 

του λειτουργούσε ως χώρος για τη μεταφορά φορτίου. Το πρώτο όμως αληθινό πλοίο 

κατασκευάσθηκε στην Βρετανία για έναν γερμανό πλοιοκτήτη το 1886. Το 

S.S.Cluckauf  είχε χωρητικότητα περίπου 3000 τόνων. Και εισήγαγε για όλα τα 

μοντέρνα δεξαμενόπλοια, όπου το κέλυφος του κύτους λειτουργούσε σαν στεγανό για 

το φορτίο και το μηχανοστάσιο κατασκευάσθηκε προς την πρύμνη. 

Το πρώτο πλοίο μεταφοράς LNG (5034 τόνοι) απέπλευσε από τον Calcasieu 

ποταμό στην ακτή του κόλπου της Λουΐζιάνας στις 25-1-1959, με το πρώτο φορτίο 

υγροποιημένου αερίου και έπλευσε προς το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και 

παραδόθηκε το φορτίο. 
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Σήμερα πλέον γιγάντια πλοία μεταφέρουν  υγροποιημένου φυσικού αερίου 

μεταφέρουν πάνω από 260.000 μ3 σε όλον τον κόσμο. Τα δεξαμενόπλοια  αποτελούν  

το μεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσμιου  εμπορικού στόλου. 

2.3.3. Τα δεξαμενόπλοια ως ναυπηγική κατασκευή 

 

Το δεξαμενόπλοιο  διαθέτει ένα κύριο κατάστρωμα,  συνήθως όμως χωρίς 

υπόστεγο και το μηχανοστάσιο και οι υπερκατασκευές βρίσκονται στο πρυμνιό 

μέρος. Τα  ανοίγματα στα αμπάρια είναι πολύ μικρά, με μικρή διάμετρο και μικρό 

ύψος από το κατάστρωμα. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του καταστρώματος είναι η 

πληθώρα των σωληνώσεων που επεκτείνονται σε όλο το μήκος του χώρου φορτίου, 

μέσα από τις ποίες διακινείται το φορτίο  προς και από τα αμπάρια , για τις ανάγκες 

της φορτοεκφόρτωσης, 

Κατά κανόνα στο μέσο διάμηκες  κατάστρωμα εκτείνεται διάδρομος για την 

ελεύθερη μετακίνηση του πληρώματος. Στο εσωτερικό των αμπαριών υπάρχουν 

διαμήκη διαφράγματα τα οποία χωρίζουν το κάθε αμπάρι σε μικρότερα 

διαμερίσματα, κατά τη διαμήκη έννοια, συνήθως σε τρία ή και σε περισσότερα. Ένας 

σοβαρός λόγος γι΄αυτό είναι η μείωση της επίδρασης  που ασκούν στην ευστάθεια 

του πλοίου οι ελεύθερες επιφάνειες των υγρών φορτίων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό 

των σύγχρονων δεξαμενόπλοιων είναι ότι τα αμπάρια του δεν φθάνουν μέχρι  το 

εξωτερικό κέλυφος  του πλοίου αλλά απέχουν από αυτό απόσταση 70-120 

εκατοστών. Ανάμεσα στην εξωτερική λαμαρίνα των αμπαριών και στην εξωτερική 

λαμαρίνα του πλοίου υπάρχει ένας χώρος  κενός , που σκοπός του είναι  η δημιουργία 

ενός «στεγανού σύγκρουσης» για προστασία από διαρροή του υγρού φορτίου σε 

περίπτωση προσάραξης ή ακόμα και σύγκρουσης. 

Τα πλοία που μεταφέρουν  LNG διαφέρουν από τα κοινά δεξαμενόπλοια  ως προς 

τον χώρο που αποθηκεύεται το φορτίο. Οι δεξαμενές – αμπάρια των παραπάνω 

πλοίων είναι ειδικά κατασκευασμένες για να μπορούν να δεχθούν φορτία με χαμηλή 

θερμοκρασία.  Γι΄αυτό κατασκευάζονται από ειδικά μέταλλα και κράματα νικελίου 

και χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα και κράματα αλουμινίου. 
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Ο τρόπος  και ο τύπος κατασκευής των δεξαμενών τους προβλέπεται από τους 

σχετικούς κανονισμούς του ΙΜΟ, σύμφωνα με τους οποίους αυτές μπορεί να είναι: 

- Μεμβρανώδεις δεξαμενές 

-  Ανεξάρτητες δεξαμενές 

-  Ακέραιες δεξαμενές 

- Ημιμεμβρανοειδείς  δεξαμενές  

Σήμερα, μετά των αντίκτυπο  των ατυχημάτων  σε δεξαμενόπλοια   εξετάζονται  

νέες εναλλακτικές λύσεις για την κατασκευή τους, οι οποίες θα συμβάλλουν στη 

μείωση των ποσοστών ρύπανσης.  

Είναι γνωστό ότι, τα  πλοία τύπου VLCC και  ULCC παρουσιάζουν ειδικά 

χαρακτηριστικά προβλήματα λόγω του μεγάλους μεγέθους τους και  αδυνατούν να 

κάνουν ελιγμούς όταν πλέουν με μεγάλη ταχύτητα ή ακόμη να σταματήσουν εύκολα 

την πορεία τους, έστω και αν έχουν τις μηχανές τους ανάποδα. Επίσης είναι επιρρεπή 

σε μηχανικές βλάβες. 

Για αυτούς τους λόγους  η αμερικάνικη νομοθεσία ΟΡΑ΄90  καθιέρωσε νέα 

πρότυπα για την κατασκευή δεξαμενοπλοίων, τα οποία όμως παραμένουν ως σχέδια, 

καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει ναυπηγηθεί δεξαμενόπλοιο  τέτοιου νέου τύπου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ενεργειακή πολιτική στον τομέα μεταφοράς 

πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα  και στην  

Ευρωπαϊκή  Ένωση. 

3.1. Η δομή του Ελληνικού ενεργειακού τομέα. 
 

Στην Ελλάδα όπως και στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, η ενέργεια αποτελεί 

έναν από τους πλέον δυναμικούς και σημαντικούς από πλευράς  δραστηριότητας 

τομείς της οικονομίας. Στη χώρα μας ο συνολικός κύκλος εργασιών των 

επιχειρήσεων και οργανισμών που ασχολούνται στον ενεργειακό κλάδο ανέρχονται 

σε 12,8 δις. ευρώ, με βάση τα στοιχεία του 2008. 

Η σημασία του ενεργειακού τομέα στην οικονομία της χώρας άρχισε να γίνεται 

αντιληπτή κυρίως μετά την περίοδο του 1973-74. Διότι εκείνη την περίοδο 

σημειώθηκε η πρώτη διεθνής οικονομική κρίση με την απότομη αύξηση των τιμών 

του αργού πετρελαίου από τις χώρες του ΟΠΕΚ. 

Οι σημαντικές αυξήσεις τότε, μέσα σε διάστημα ολίγων εβδομάδων , στις τιμές 

του αργού και κατά συνέπεια στα προϊόντα του πετρελαίου, είχαν σαν αποτέλεσμα, 

να δημιουργηθούν σοβαρές πληθωριστικές πιέσεις. Σε αντίθεση με τις άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα άργησε να αφομοιώσει τις υψηλές ενεργειακές τιμές 

στην οικονομία της. 

Η μεγέθυνση της αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής καθώς και η αλματώδης 

οικιστική ανάπτυξη, καθόρισαν τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας, όπως και τις 

προτεραιότητες σε πρώτες ύλες του τομέα ενέργειας. 

Οι πρώτες έρευνες έγιναν στον Ελλαδικό χώρο από το 1900 έως το 1960 

αποκλειστικά στις περιοχές Ζακύνθου – κερί, Κατάκολο, Λουτρά Κυλλήνης, καθώς 

λεγόταν ότι υπήρχαν επιφανειακές εμφανίσεις ενός μαύρου ορυκτού, το οποίο 

πίστευαν ότι είναι πετρέλαιο. Την περίοδο 1968-1974 μεγάλες εταιρείες όπως η 

TEXACO, OCEANIC, CHEVRON εξερευνούσαν όλο το Αιγαίο Πέλαγος με 

αποτέλεσμα να γίνει εντοπισμός των κοιτασμάτων του Πρίνου στην Νότια Καβάλα 

στο Θρακικό Πέλαγος από την εταιρεία OCEANIC. 
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Η Ελλάδα υπήρξε μια από τις τελευταίες χώρες της Ευρώπης στην ανάπτυξη της  

υποδοχής, εισαγωγής, μεταφοράς και κατανάλωσης φυσικού αερίου.  

Τα τελευταία χρόνια η υφιστάμενη κατάσταση μεταβάλλεται σταδιακά, 

ακολουθώντας τόσο την Ευρωπαϊκή περιφερειακή ανάπτυξη, όσο και τις μεταβολές 

του κλίματος σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος.  Η Ελλάδα μέσα 

από τις δύσκολες οικονομικές  συνθήκες που βιώνει είναι κοντά σε μια μεγάλη 

ανακάλυψη η οποία μπορεί να της δώσει μια μεγάλη οικονομική ώθηση ώστε να 

καταφέρει να βγει από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. Η ώθηση αυτή ακούει 

στο όνομα ορυκτός πλούτος ή αλλιώς φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. 

Με λίγα λόγια η επιτυχής εύρεση φυσικού αερίου και πετρελαίου μπορεί να δώσει 

ελπίδα σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα και αναβάθμιση της καθημερινότητας μας. Η 

Ελλάδα προσπαθεί με τη σειρά της  να εισέλθει στον ενεργειακό χάρτη, μέχρι σήμερα 

επισήμως δεν έχει αποκαλυφθεί η ύπαρξη υποθαλασσίων κοιτασμάτων, αλλά 

επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν 

τεράστια αποθέματα στο Ιόνιο Πέλαγος  και  νότια  της Κρήτης 

Εικόνα 9 : Energean: Το 2017 η γεώτρηση στο Κατάκολο 

 

. 

Το Κατάκολο είναι η μοναδική ως τώρα περιοχή της Δυτ. Ελλάδας με 35 - 40 

εκατ. βαρέλια πιστοποιημένα αποθέματα και 10,5 εκατ. βαρέλια απολήψιμα. Την 

εκμετάλλευση έχει αναλάβει η Energean, η οποία προγραμματίζει γεώτρηση το 2019. 

Η Κοινοπραξία Repsol / Energean διεξάγει τις έρευνες και στα Ιωάννινα, σε περιοχή 
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έκτασης 4.187 τετραγωνικών χιλιομέτρων, όπου μετά την αεροβαρυτική έρευνα, με 

την οποία καταγράφηκε από αέρος το ανάγλυφο του εδάφους, προγραμματίζονται για 

την περίοδο 2018-2019 σεισμικές έρευνες. Ακολουθούν τρεις χερσαίες περιοχές της 

Δυτικής Ελλάδας:  Άρτα - Πρέβεζα, Βορειοδυτική Πελοπόννησος που έχουν 

παραχωρηθεί στα ΕΛΠΕ και Αιτωλοακαρνανία (Repsol / Energean). Οι συμβάσεις 

μίσθωσης υπεγράφησαν και  εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το επόμενο 

διάστημα θα κατατεθούν στη Βουλή για κύρωση. Το επόμενο βήμα,  θα είναι η 

υπογραφή των συμβάσεων μίσθωσης για τρεις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου.  

Με την παραπάνω υλοποίηση της συμφωνίας , εκτός από μια μεγάλη επιτυχία της 

Ελλάδος στο γεωπολιτικό παιχνίδι, όπου θα πετύχει να αποτελέσει ασπίδα του 

ελληνισμού, θα γίνει ο κύριος εκφραστής και προμηθευτής της υπόλοιπης Ευρώπης. 

 

3.2. Η Ελλάδα ως καταναλωτής φυσικού αερίου και πετρελαίου 
 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα εξαρτημένη από το πετρέλαιο καθώς η τελική 

ενεργειακή κατανάλωση φθάνει το 67%. Η παρουσία του πετρελαίου και των 

υποκατάστατων προϊόντων του καθώς περνά από την εξ ολοκλήρου χρήση στις 

μεταφορές, παίζει κύριο λόγο ως κύριο καύσιμο στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής. 

Έτσι γίνεται αντιληπτό όσο πιο εξαρτημένη είναι μια χώρα από τις εισαγωγές 

πετρελαίου, τόσο είναι και οι αρνητικές συνέπειες στην οικονομία της. 

Ο κύριος και μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στην Ελλάδα είναι η Ρωσία, 

διότι προμηθεύει  τα ελληνικά πετρέλαια με 70% της εγχώριας αγοράς με 

αποτέλεσμα να εκμηδενίζει την εισαγωγή από άλλον εξαγωγέα όπως το Ιράν. 

Συγκριτικά με το 2012 η Ελλάδα προμηθευόταν το 43% από την Ρωσία και 31,4% 

από το Ιράν. Η εξέλιξη αυτή προήλθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς επέβαλλε 

την παύση της προμήθειας πετρελαίου από το Ιράν. Η παραπάνω κατάσταση δεν είχε 

θετικό αντίκτυπο στην Ελλάδα καθώς με την μη εισαγωγή υδρογονανθράκων από το 

Ιράν, τα ΕΛ.ΠΕ. (Ελληνικά Πετρέλαια) επιβαρύνθηκαν επιπλέον οικονομικά γιατί 

προκλήθηκε η αύξηση του κόστους τροφοδοσίας ( πρώτο θέμα. gr). 
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Έτσι σήμερα στην γεωπολιτική σκακιέρα η Ρωσία έχει καταφέρει να κερδίσει τη 

μάχη και να γίνει ο κύριος προμηθευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Η 

Ελλάδα κατάφερε μετά από συνομιλίες και διαπραγματεύσεις να μειώσει κατά 15% 

την τιμή του φυσικού αερίου από την Ρωσία, που συνεχίζει να είναι ο κύριος 

προμηθευτής της χώρας σε φυσικό αέριο, επεκτείνοντας την προμήθεια από την 

Ρωσία για άλλη μια δεκαετία στα πλαίσια της διακρατικής συμφωνίας. 

 Τέλος, παρά τις προσπάθειες  για την μείωση στην κατανάλωση αργού 

πετρελαίου, το κόστος για την εισαγωγή του έχει εκτοξευθεί στα ύψη (energia.gr). 

Εικόνα 10 : Καθαρές εισαγωγές καυσίμων ποσοστό του ΑΕΠ 

 

 

3.2.1. Αγωγός  ΤΑΡ 

 

Σήμερα υλοποιείται στη χώρα μας  η κατασκευή του Trans-adriatic-pipeline 

(ΤΑΡ) , ο αδριατικός αγωγός είναι ένα έργο φυσικού αερίου. Ο αγωγός ξεκινά από 

την Ελλάδα , θα διασχίσει την Αλβανία και την Αδριατική θάλασσα και θα καταλήξει 

στην νότια παραλία της Ιταλίας, επιτρέποντας έτσι την άμεση διοχέτευση φυσικού 

αερίου από την περιοχή της Κασπίας προς την Ευρωπαϊκή ήπειρο (tap.gr). 

Η κατασκευή του αγωγού υποστηρίζει τον στρατηγικό στόχο της Ελλάδας για τη 

διασφάλιση των μελλοντικών της αναγκών σε φυσικό αέριο. Επίσης, είναι η πιο 
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εύκολη και απλή διαδρομή από την περιοχή της Κασπίας προς την Ευρώπη. Ακόμη 

με την κατασκευή του αγωγού δίνεται το έναυσμα για οικονομική ανάπτυξη καθώς 

δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη 

χώρα. 

Τα θετικά στοιχεία που θα επιφέρει η επένδυση του αγωγού TAP θα έχουν 

αντίκτυπο στην Ελληνική οικονομία . Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, έσοδα 

από την φορολόγηση του αγωγού, θα επηρεαστούν πολλοί κλάδοι της ελληνικής 

οικονομίας (βιομηχανία, η παραγωγή ηλεκτρικής  ενέργειας, κ.ά.), θα ανοίξει ο 

δρόμος για επιπλέον επενδύσεις, αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας 

στην ευρύτερη περιοχή, διαφοροποίηση των πηγών φυσικού αερίου τόσο για την 

ελληνική όσο και την ευρωπαϊκή αγορά  και τέλος με τον αγωγό TAP δίνεται η 

ευκαιρία στον να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλέγμα υποδομών που θα 

αντικατοπτρίζεται στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη των εγκαταστάσεων της 

Ρεβυθούσας και της Καβάλας  

Ο αγωγός όμως θα επιφέρει και κάποια αρνητικά  αποτελέσματα στην Ελληνική 

οικονομία, όπως, την μόλυνση των φυσικών πόρων λόγω των αποβλήτων από τη 

διέλευση του αγωγού, θα προκαλέσει διάφορα μήκη θορύβου αλλά και δονήσεων και 

θα αποτελέσει την αλλαγή των υφιστάμενων χρήσεως της γης. 

Επίσης, υπάρχει μεγάλη ανησυχία  στο μεγαλύτερο μέρος των περιοχών 

διέλευσης του αγωγού , πέρα από τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνει και την 

δυσπιστία που επικρατεί σε καθημερινή βάση , εστιάζεται στο γεγονός αν τελικά η 

Ελλάδα όντως έχει να αποκομίσει σημαντικά οφέλη από το έργο, ιδιαίτερα σε 

επίπεδα μείωσης των τιμών της ενεργείας και  των καύσιμων. 
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Εικόνα 11 : Διαδρομή αγωγού ΤΑΡ 

 

3.2.2. Αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρος. 

 

Το Αιγαίο αποτελεί από τα παλιά χρόνια μήλο της έριδος για όλους τους λαούς 

και χώρες που το περιτριγυρίζουν. Ο κύριος λόγος είναι οι αναφορές για ύπαρξη 

ενεργειακών αποθεμάτων και ο ρόλος που ενδεχομένως θα διαδραματίσει στον 

ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και στον ευρύτερο γεωστρατηγικό  σχεδιασμό .                                                              

Η συμμαχία που τείνει να δημιουργηθεί ανάμεσα σε Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδα αφορά 

στην διοχέτευση φυσικού αερίου από την ανατολική λεκάνη της μεσόγειου προς τις 

αγορές της Ευρώπης. Το παραπάνω εγχείρημα έχει ως σκοπό να συνδέει το Ισραήλ 

και την Κύπρο με τελικό αποδεκτή την Ελλάδα στην Κρήτη. Η κατασκευή του 

αγωγού αναμένεται να είναι υποθαλάσσια και θα περιέχει την κατασκευή τερματικού 

σταθμού στην Κύπρο όπου θα επιτυγχάνεται η υγροποίηση του φυσικού αερίου και 

θα μεταφέρεται με τάνκερ πλοία στην υπόλοιπης Ευρώπη ( Τσακίρης, 2013 ). 

Η υλοποίηση και κατασκευή του παραπάνω έργου μεταφράζεται σε μια επιτυχία 

καθώς επιτυγχάνεται ο ανεφοδιασμός της Ευρώπης και ανεξαρτητοποιείται  κατά 

μεγάλο βαθμό από το μονοπώλιο των σοβιετικών εταιριών GAZPROM και NORD. 

Ταυτόχρονα όμως εξελίσσεται σε μια γεωπολιτική σκακιέρα που προβλέπει σε ένα 

σύγχρονο πολίτικο αντίβαρο των τριών χώρων απέναντι στην Τουρκία που δεν 

φαίνεται διατεθειμένη να αναγνωρίσει την ελληνική κυριαρχία στο αιγαίο συμφώνα 

με την συνθήκες που έχουν υπογραφτεί. 
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Από την άλλη πλευρά, δίνεται η ευκαιρία στην Ελλάδα να χαράξει ένα νέο 

ενεργειακό ρόλο στην περιοχή. Ωστόσο το μεγάλο αγκάθι  φαίνεται να υπάρχει στις 

σχέσεις Ελλάδας-Τουρκιάς, διότι το έργο αυτό γίνεται σε υπο αμφισβητούμενα ύδατα 

όπως υποστηρίζει η Τουρκία. Η περαιτέρω όμως ανησυχία της Τουρκίας εστιάζεται 

στην συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο της Κύπρο στον τομέα της εκμετάλλευσης και της 

συνεχούς έρευνας του φυσικού αερίου. Περά από αυτά η δυσκολία εστιάζεται στην 

οικονομική κατάσταση που επικρατεί σε Ελλάδα και Κύπρο. 

 θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο αγωγός Eastern Mediterranean Pipeline 

σχεδιάζεται για να υλοποιηθεί από τη ΔΕΠΑ σε συνεργασία με την Poseidon I,  με 

απώτερο σκοπό να μεταφέρει 8 δις κυβικά μετρά ετησίως ισραηλινό και φυσικό 

αέριο, χωρίς να αποκλείουμε και κάποια μελλοντική συνεργασία με την Τουρκία 

(ethnos,2014). 

Έτσι δίνεται η ευκαιρία ώστε η συμφωνία αυτή να αποτελέσει έναν τομέα 

σταθερότητας και η ευημερίας των τριών αυτών λαών ( Μανιάτης,2013). Ένα επίσης 

σημαντικό βήμα στην συνεργασία αυτή αποτελεί το έργο EuroAsia Interconnector, 

που το 2016 θα είναι σε σημείο να συνδέσει Κύπρο, Ισραήλ, και Ελλάδας με 

δυνατότητα παροχής ρεύματος 2.000 MV ( ΑΠΕ, 2013). 

Στην σημερινή εποχή η όποια χαρακτηρίζεται ασταθής, οι στρατηγικές και 

γεωπολιτικές συμφωνίες θα πρέπει να έχουν πολυετή στόχευση. Η Ελλάδα θα 

μπορούσε να βγει κερδισμένη από μια θετική υλοποίηση της συμφωνίας, καθώς 

επιχειρεί να βγει από την δύσκολη οικονομική κρίση . 

Ένα άλλο επίσης θετικό αντίκτυπο στην συνεργασία αυτή, είναι ότι, δίνεται στην 

Ελλάδα η ευκαιρία να συμμετέχει και να καθορίζει τις εξελίξεις  τόσο στην  μέση 

ανατολή όσο και στην  βόρεια Αφρική. 

Ο αγωγός Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας είναι ένας σχεδιαζόμενος υποθαλάσσιος 

αγωγός που προβλέπεται να παίρνει τα κοιτάσματά του από την Ανατολική Μεσόγειο 

και να τα παραδίδει στην Ευρώπη. Θα ξεκινάει από το Ισραήλ, θα περνά από την 

Κύπρο και από εκεί στην ανατολική Κρήτη σχηματίζοντας ένα δυναμικό τρίγωνο που 

προβλέπεται να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης για 30 χρόνια. 
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Το συγκεκριμένο έργο θα έχει μεγάλο κόστος και υπάρχουν δυσκολίες για την 

υλοποίηση του πχ. τεχνικές, οικονομικές και γεωπολιτικές. Το συνολικό κόστος του 

αναμένεται να είναι 4,7 δις ευρώ, ενώ θα έχει μήκος 1.150-1.200 χλμ με μεταφορική 

ικανότητα 8 δις κυβικά μέτρα αερίου ετησίως από το Ισραήλ και την Κύπρο στην 

Ευρώπη. Τα ακριβή σχέδια της διαδρομής του αγωγού δεν έχουν οριστικοποιηθεί.  

 

Εικόνα 12 : Σταθμός Ρεβυθούσας  - Ανεξάρτητο σύστημα φυσικού αερίου Αλεξανδρούπολης (πηγή: 
http://www.desfa.gr/?page_id=1199) 

 

 

Από την πρώτη στιγμή της σύλληψης και υλοποίησης του έργου του φυσικού 

αερίου εκπονήθηκαν ειδικές μελέτες που έδειξαν την αναγκαιότητα της κατασκευής 

μιας  σύγχρονης και σύνθετης βιομηχανικής μονάδας, που να εξασφαλίζει την 

κάλυψη της ημερήσιας ζήτησης αιχμής από τους καταναλωτές και συγχρόνως να 

διασφαλίζει την αξιοπιστία του συστήματος.  

Η βραχονησίδα Ρεβυθούσα, στον κόλπο των Μεγάρων, είναι η τοποθεσία που 

επελέγη για την εγκατάσταση του Τερματικού Σταθμού Υποδοχής Υγροποιημένου 

Φυσικού Αερίου. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο αποτελεί μια δεύτερη πηγή 

τροφοδοσίας, που εξασφαλίζει την κάλυψη της αιχμής ζήτησης του συστήματος και 

την τροφοδοσία της βασικής κατανάλωσης σε περίπτωση βλάβης του συστήματος 

μεταφοράς του ρωσικού φυσικού αερίου. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) 
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φτάνει στη χώρα μας από την Αλγερία με ειδικό δεξαμενόπλοιο και εκφορτώνεται 

στη νήσο Ρεβυθούσα.  

Ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα, 

αποτελούν τμήμα της βασικής υποδομής του έργου και αποτελεί μια υπερσύγχρονη 

μονάδα. H κατασκευή της ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 1999, ενώ από το 

Φεβρουάριο του 2000 βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Ο τερματικός σταθμός 

περιλαμβάνει εγκαταστάσεις υποδοχής, αποθήκευσης και αεριοποίησης του 

υγροποιημένου φυσικού αερίου. 

Εικόνα 13 : Αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα 

 

Τέλος, σήμερα ζητείται έντονα η κατασκευή ενός  πλωτού υπεράκτιου σταθμού 

αεροποίησης και υγροποίησης φυσικού αερίου στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. 

Ο φορέας ανάπτυξης του είναι η GASTRADE A.E., η οποία ανήκει στον όμιλο 

Καπελούζου. Ο στόχος του ΑΣΦΑ είναι μια ευέλικτη λύση αεροποίησης δίχως να 

προκαλεί φθορά στο περιβάλλον. Η προσπάθεια αυτή θα επιφέρει οικονομική 

υποστήριξη στην Θράκη καθώς και την  αξιοποίηση  και την ανάδειξη της τοποθεσίας 

σε ενεργειακό κόμβο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Βαλκάνια και την 

Τουρκία, ενισχύοντας το στρατηγικό ρόλο της στην περιοχή. 

3.2.4. Ελληνική  ΑΟΖ. 

 

 Η Ελλάδα δεν έχει ορίσει  Αποκλειστική  Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) με καμία 

γειτονική χώρα, αν και έχει το δικαίωμα να το πράξει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο 

του ΟΗΕ και τη διεθνή νομοθεσία. 
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Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο επιφανής νομικός Κ. Καρακωστάνογλου 

«Η Αποκλειστική  Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) μόνο πρόσφατα αντιμετωπίζεται ως 

εθνικό ζήτημα στην Ελλάδα. Το θέμα αυτό όμως θα έπρεπε να είχε απασχολήσει το 

δημόσιο διάλογο, τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τις εκάστοτε κυβερνήσεις ήδη 

από το 1982, οπότε υπογράφηκε (και από την Ελλάδα) η Διεθνής Σύμβαση του 1982 

για το (Νέο) Δίκαιο της Θάλασσας, που τέθηκε σε ισχύ την 16.11.1994 (για την 

Ελλάδα από τον Ιούλιο 1995).  

Ουσιαστικά, πρόκειται για το τεράστιο και ακατανόητο (με όρους ορθολογισμού 

και εθνικού συμφέροντος) έλλειμμα εφαρμογής και αξιοποίησης από την χώρα μας 

πολλών, παλαιών και νέων, θεσμών και δικαιωμάτων στις παρακείμενες θαλάσσιες 

περιοχές που την περιβάλλουν.  

Ο θεσμός της ΑΟΖ αποτελεί μια επαναστατικού χαρακτήρα μετεξέλιξη του 

προϋφιστάμενου καθεστώτος της Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας, που δημιούργησε 

έτσι μία ζώνη οικονομικής κυριαρχίας που φθάνει 200 ναυτ. μίλια από τις ακτές, 

παρέχοντας στα παράκτια κράτη αποκλειστικότητα πάνω σε κάθε φυσικό πόρο 

(ζώντα ή μη ζώντα, του ζωικού όσο και του φυτικού θαλάσσιου περιβάλλοντος) και 

σε κάθε οικονομική δραστηριότητα της Ζώνης, τόσο των υδάτων όσο και του βυθού-

υπεδάφους της περιοχής της (που αρχίζει βέβαια μετά το τέλος της Αιγιαλίτιδας 

Ζώνης). Η περιοχή των 200 ν.μ. καλύπτει το 36% του παγκόσμιου θαλάσσιου χώρου 

(105 εκατ. τετραγωνικά μίλια), που ουσιαστικά εθνικοποιείται για οικονομικούς 

σκοπούς.  Σ’ αυτή τη περιοχή άλλωστε βρίσκεται σχεδόν το σύνολο των μέχρι 

σήμερα γνωστών υποθαλάσσιων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου 

(δηλαδή το 1/3 των παγκόσμιων αποθεμάτων), ενώ εκεί αλιεύεται περί το 95% των 

παγκόσμιων αλιευμάτων (δηλαδή περίπου το 25% των παγκόσμιων πρωτεϊνών) και 

πραγματοποιείται το 80% της θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας παγκοσμίως! Εκεί 

βρίσκεται και το 10% των παγκόσμιων πολυμεταλλικών κονδύλων, πλουσίων σε 

κρίσιμα μεταλλεύματα», (Βεν. Καρακωστάνογλου,2017).  

Με τη θέσπιση της ΑΟΖ δε θα βοηθήσουμε μόνο την πατρίδα μας αλλά και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ε.Ε. θέλει εδώ και καιρό μια ανεξάρτητη πηγή ενέργειας από 

τη Ρωσία και Αζερμπαϊτζάν. Τώρα με τα κοιτάσματα που βρέθηκαν στο Ισραήλ και 
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στην Κύπρο έχει πρόσβαση σε αυτά μέσω της Ελλάδας. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που 

η Ε.Ε. στηρίζει την εξόρυξη φυσικού αερίου στην Κύπρο αλλά και την θέσπιση της 

Ελληνικής ΑΟΖ, διότι ο συνδυασμός των δύο δίνει τη δυνατότητα ενός οριζόντιου 

ενεργειακού κόμβου στην ανατολική Μεσόγειο. Είναι λοιπόν σημαντικό να 

ξεπεράσουμε τις φοβίες μας τώρα που τα γεωπολιτικά δεδομένα έχουν αλλάξει , και 

να θεσπίσουμε επίσημα πλέον την ελληνική ΑΟΖ. 

3.3.  Οι ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης. 
 

Η ευρωπαϊκή ήπειρος συνεχώς αναζητά χώρες που μπορούν να της εισάγουν 

μέσω αγωγών φυσικό αέριο και πετρέλαιο, αφού τα αποθέματα για την ικανοποίηση 

των αναγκών της έχουν μειωθεί σημαντικά. Έτσι το γεγονός αυτό αυξάνει την 

εξάρτηση της από τις χώρες που είναι σε θέση να την προμηθεύουν. Αυξημένη 

συγκέντρωση κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου παρατηρείται όπως είναι 

γνωστό στην κεντρική Ασία. Συγκεκριμένα το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, το 

Αζερμπαϊτζάν, το Τουρκμενιστάν, έχουν στην κατοχή τους πολλά αποθέματα 

φυσικού αερίου και πετρελαίου ικανά να τα εξάγουν στις ευρωπαϊκές αγορές. Το 

πετρέλαιο αποτελεί το σημαντικότερο καύσιμο στην αγορά ενεργείας, γίνεται 

προσπάθεια  μέσω εναλλακτικών μορφών ενεργείας, να μειωθεί η εξάρτηση του. Από 

τις αρχές τις δεκαετίας του 1970 το πετρέλαιο αποτελεί το 60% της βασικής παροχής 

ενεργείας, παρότι σήμερα αγγίζει το 44% περίπου.  

Η εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγωγές πετρελαίου κυμαίνεται από 60%-70% με 

συνεχείς αυξητικές μελλοντικές τάσεις . Τα παγκόσμια αποδεδειγμένα αποθέματα 

πετρελαίου βρίσκονται στην περιοχή της μέσης ανατολής και αντιστοιχούν στο 64% 

της παγκόσμιας παράγωγης. Έτσι,  γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η μέση ανατολή  

αποτελεί την ουσιαστικότερη πηγή προμήθειας πετρελαίου για την Ευρώπη. Από την 

άλλη πλευρά το φυσικό αέριο αποτελεί ένα ιδιαίτερο καύσιμο παροχής ενέργειας  

καθώς  αυξάνεται σημαντικά η χρήση του και συνεχώς αποκτά ιδιαίτερη προτίμηση 

στην  παράγωγη ηλεκτρικής ενεργείας αντικαθιστώντας σταδιακά το πετρέλαιο και 

τον  άνθρακα, επίσης η χημική σύσταση του φυσικού αερίου περιέχει μικρές 

εκπομπές και ποσότητες αερίου. 
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Τέλος,  σημαντικό για την Ε.Ε αποτελεί το γεγονός ότι συνορεύει με χώρες  όπως 

η Αλγερία, Ρωσία και η Νορβηγία που έχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου. Τα 

αποθέματα φυσικού αερίου παγκοσμίως είναι καλά κατανεμημένα και σε θέση να 

καλύψουν τις ανάγκες της Ευρώπης για τα επόμενα τουλάχιστον 100 έτη. Το 80% 

των παγκοσμίων αποθεμάτων βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση δηλαδή στην Ρωσία και 

στην νότια Αφρική (ekem.gr, 2011). 

Στον τομέα του φυσικού αερίου η Ευρώπη εισάγει φυσικό αέριο κατά βάση από 

την Ρωσία σε πόσο 40% περίπου και όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό λόγο της 

παγκοσμιοποίησης και του ρυθμού ανάπτυξης της ς αναμένεται να αγγίξει το 75% 

έως το 2020. Σε αντίθεση όμως, με τα παραπάνω η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί 

στις δεσμεύσεις της  για την εξοικονόμηση ενέργειας από την χρήση πετρελαίου και 

φυσικού αερίου κατά 20% περίπου σύμφωνα με τη συνθήκη του Κιότο. 

Τέλος θα πρέπει όλες οι χώρες να συνδράμουν στο να τηρηθεί η ενεργειακή 

ασφάλεια.. Με τον όρο ενεργειακή ασφάλεια εννοούμε την ύπαρξη πηγών ενέργειας 

σε επαρκείς ποσότητες και σε λογικές τιμές στην κατάλληλη περίοδο.  

Αποτελεί  ζητούμενο και πρόκληση για κάθε κράτος - μέλος ξεχωριστά και για 

την Ευρωπαϊκή  Ένωση συνολικά, σε βαθμό που σήμερα το πετρέλαιο, το φυσικό 

αέριο και άλλοι πόροι έχουν αποκτήσει ζωτική σημασία για τις κοινωνίες όλου του 

κόσμου,  η ενεργειακή ασφάλεια,  που  μπορεί να διασφαλιστεί, με την ανάπτυξη 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας,  την διατήρησης στρατηγικών αποθεμάτων για την 

καταπολέμηση βραχυχρόνιων προβλημάτων στην εισαγωγή ενέργειας , τη 

γεωγραφική  διαφοροποίηση στις περιοχές προμήθειας ενέργειας και την 

αποτελεσματική χρήση της. 

Κάθε χώρα προσπαθεί να ανακαλύψει σημαντικές ποσότητες ενέργειας για να 

ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και να προσελκύσει ξένες επενδύσεις οι οποίες 

θα αυξήσουν τις οικονομίες των χωρών. Επίσης η ανακάλυψη ενέργειας μπορεί να 

συμβάλει στην συνεργασία των χωρών, και κατ’ επέκταση στην ειρήνη και στην 

σταθερότητα κάθε περιοχής (Newsroom, 2013). 
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Η ενέργεια  σήμερα αποτελεί προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα όλων των 

χώρων. Η αύξηση των τιμών ενεργείας, η προσωρινή διακοπή των ρώσικων 

εισαγωγών φυσικού αερίου το 2006 από την Ουκρανία, η απελευθέρωση της αγοράς , 

έχουν προβληματίσει την Ευρώπη, που προσπαθεί να βρει τρόπους να αντιμετωπίσει 

τα προβλήματα που ανακύπτουν στον τομέα της ενέργειας. Στον τομέα της ενέργειας 

η Ευρώπη δεν έχει μια συγκεκριμένη κοινή πολιτική, τα κράτη μέλη συντονίζουν τις 

εθνικές τους πολιτικές, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει προσπάθειες να 

δημιουργήσει μια ενιαία, ελεύθερη και ανταγωνιστική ενεργειακή αγορά στον τομέα 

του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Απέναντι στην Ρωσία η Ευρώπη θέλει να έχει 

συγκεκριμένη ενεργειακή πολιτική, λόγω της αυξημένης εξάρτησης της έτσι ώστε να 

καταφέρει αυτήν την εξάρτηση να την περιορίσει αλλά και να αλλάξει τις ενεργειακές 

πηγές προμήθειας (Νεοφώτιστου, 2011). 

Με αποτέλεσμα η Ευρώπη να οφείλει να υιοθετήσει μια κοινή ενεργειακή 

πολιτική διατηρώντας έτσι μια ισορροπία ανάμεσα στην Ρωσία και τους 

ανταγωνιστές της ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει τις ποσότητες φυσικού αερίου τις 

οποίες χρειάζεται, χωρίς να γίνεται όμηρος των διάφορων ενεργειακών κρίσεων και 

των στυγνών γεωπολιτικών συμπεριφορών. 

Η κατασκευή του Nabucco (αγωγός αμερικανικών συμφερόντων) θα μπορούσε να 

βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ελαττώσει την ενεργειακή εξάρτηση από την 

Ρωσία, όμως αν δεν αποκτήσει την πολιτική βούληση για μια κοινή ενεργειακή 

πολιτική θα είναι πάντα τρωτή σε ξένες παρεμβάσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ανάλυση κριτηρίων  (πλεονεκτήματα – 

μειονεκτήματα)  για μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου 

είτε με πλοία είτε με αγωγούς. 

4.1. Εισαγωγή. 
 

Η μεταφορά μέσω θαλάσσης αποτελεί το πιο σύνηθες  και σημαντικότερο μέσο 

μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, αφού το 60% της παραγωγής διεθνώς 

μεταφέρεται μέσω θαλάσσιων οδών. Οι καλύτεροι τρόποι μεταφοράς  είναι , με 

αγωγούς και  με πλοία . 

Οι σημαντικότερες  θαλάσσιοι οδοί για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού 

αερίου ξεκινούν από τις κύριες φυσικές πηγές: Μέση Ανατολή/ Κόλπος έως 

Νοτιανατολική Ασία, Ιαπωνία/Νότια Κορέα, Ευρώπη και ΗΠΑ και από τη Βόρεια 

Αφρική έως την Ευρώπη και από την Καραϊβική στις ΗΠΑ.  Το 90% του συνολικού 

εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εντός και εκτός 

της Ε.Ε.) διεξάγεται μέσω θαλασσίων μεταφορών, ενώ το υπόλοιπο μεταφέρεται με 

αγωγούς δια ξηράς ή μέσω χερσαίων πλωτών οδών. 

Η πρωταρχική σκέψη κάθε κράτους  είναι  η ενεργειακή ασφάλεια  - αυτάρκεια 

και η ασφαλής τροφοδοσία  του  με τους απαραίτητους ενεργειακούς πόρους ώστε να 

καλύψει τις βασικές του  ανάγκες.  Έτσι τα  μεν κράτη   εισαγωγής  πετρελαίου και 

φυσικού αερίου  προσπαθούν  να ελαττώσουν την επιρροή των ήδη δημιουργηθέντων  

παραγωγών  επί  των ενεργειακών τους εισαγωγών  καθώς και προσπαθούν  να 

διευρύνουν τις δυνατότητες  διαμετακόμισης ενέργειας στο έδαφος τους. Τα δε κράτη 

εξαγωγής  προσπαθούν να βρουν νέες αγορές προμήθειας ενέργειας,  να διατηρήσουν 

τους ήδη υπάρχοντες εισαγωγείς  με νέες συμφωνίες  και συμβάσεις  αποκομίζοντας 

σημαντικά οικονομικά οφέλη.                                 

Οι σχέσεις μεταξύ κρατών εξαγωγέων και κρατών εισαγωγέων ρυθμίζονται σε 

επίπεδο διεθνούς δικαίου, από το εθιμικό διεθνές δίκαιο, τις γενικές αρχές του 

διεθνούς δικαίου &  τις διεθνείς συμβάσεις μεταξύ των κρατών (πολυμερείς ή 

διμερείς).                                                           
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  Η συνεργασία γίνεται μεταξύ  αφενός των κρατών της Ε.Ε., των λοιπών 

ευρωπαϊκών κρατών, των μη ευρωπαϊκών κρατών του ΟΟΣΑ, και αφετέρου των 

κρατών της πρώην ΕΣΣΔ και υλοποιείται  βάσει δύο Συμφωνιών, αυτής του  

Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας (1994), ο οποίος αποτελεί πολιτική διακήρυξη και όχι 

νομικά δεσμευτικό κείμενο, και την Συνθήκη για το Χάρτη της Ενέργειας (Συνθήκη 

Λισσαβόνας, 1994), η οποία αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Με τον τρόπο αυτό οι 

καταναλώτριες χώρες εξασφάλισαν τον ενεργειακό τους σχεδιασμό για χρόνο 

προβλέψιμο κατά τρόπο τεχνικώς ασφαλή και σε λογικές τιμές, και μάλιστα με 

μερική εξάρτηση από τις χώρες του ΟΠΕΚ. Από την άλλη οι παραγωγοί της πρώην 

ΕΣΣΔ αξιοποιούσαν τους φυσικούς τους πόρους με τη βοήθεια κεφαλαίων και 

τεχνολογίας από τα κράτη της Δυτ. Ευρώπης.                                                                                     

Επειδή σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχει ένας διεθνής οργανισμός, αρμόδιος για 

θέματα ενέργειας, ο οποίος να θέτει κανόνες διεθνούς δικαίου για το συγκεκριμένο 

θέμα διαπιστώνεται ότι, η σημασία των παραπάνω  Συνθηκών  είναι μεγάλη διότι σε 

αυτές συμμετέχουν και οι χώρες του ΟΠΕΚ καθώς και οι ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα και 

μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα για τη δημιουργία Συνθήκης σε παγκόσμιο επίπεδο .   

Με  τις παραπάνω συνθήκες ρυθμίζονται : 

- Η αναγνώριση της κρατικής κυριαρχίας επί των εθνικών πόρων 

- Προστασία επενδύσεων 

- Ελεύθερο εμπόριο ενεργειακών πρώτων υλών και ενέργειας 

- Ελεύθερη μεταφορά και διαμετακόμιση 

- Μεταφορά τεχνολογίας 

- Πρόσβαση σε κεφάλαια 

- Προστασία ανταγωνισμού 

- Προστασία περιβάλλοντος 

- Σύστημα επίλυσης διαφορών 

Η μεταφορά υδρογονανθράκων είτε με αγωγούς είτε με πλοία πέρα από  το 

διεθνές νομικό πλαίσιο  που χαράζει τις στρατηγικές των κρατών  και τους κανόνες  

προστασίας  του περιβάλλοντος   περιλαμβάνει μια σειρά τεχνικοοικονομικών  

ζητημάτων όπως είναι το κόστος  κατασκευής, ατυχήματα, κ.ά.                                                                                                                     
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Ακόμη, η μεταφορά υδρογονανθράκων  απαιτεί την εμπλοκή μεγάλων εταιρειών 

– επενδυτών ικανών να διεκπεραιώσουν το θέμα της μεταφοράς. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για τις εταιρείες  που θα επενδύσουν μεγάλα ποσά, είναι  ότι η επένδυση 

πρέπει να είναι μια επένδυση χαμηλού ρίσκου, δηλαδή να υφίσταται το κατάλληλο 

πολιτικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση και την παροχή εγγυήσεων για την απαραίτητη 

δανειοδότηση από τους διεθνείς οργανισμούς. 

Επίσης, καθώς η μεταφορά υδρογονανθράκων γίνεται ως επί των πλείστων μέσω 

θαλάσσης θα πρέπει να αναφερθούν οι ιδιαίτερες θέσεις των κρατών  όπως  

διαμορφώνονται τόσο από  τους κανόνες της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας 

όσο και από τη σχετική με θαλάσσιες οριοθετήσεις διεθνή ορολογία. Ως εκ τούτου τα 

κράτη έχουν το δικαίωμα χάραξης όλων των ζωνών εθνικής κυριαρχίας και 

κυριαρχικών δικαιωμάτων οι οποίες προβλέπονται από τις παραπάνω συμβάσεις. 

Επομένως, η επιλογή μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου είτε με αγωγούς 

είτε με πλοία εξαρτάται  από το κόστος της μεταφοράς, την ασφάλεια, τον σωστό 

σχεδιασμό, την επένδυση μεγάλων χρηματικών ποσών, τις συμφωνίες – συμβάσεις 

μεταξύ των εμπλεκομένων κρατών, περιβαλλοντικές - κοινωνικές επιπτώσεις    καθώς 

και τις γεωπολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται παγκοσμίως.   

4.2. Ανάλυση κριτηρίων 
 

Με βάση τα παραπάνω,  ο προσδιορισμός των κριτηρίων για την μεταφορά 

υδρογονανθράκων με αγωγούς ή με πλοία θα πρέπει να καθορίζεται με όρους  

οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και  γεωπολιτικούς, οι οποίοι   και  

διαμορφώνουν τις στρατηγικές των εμπλεκομένων κρατών. 

Επομένως, η ανάλυση περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

4.2.1. Οικονομικά Κριτήρια  για την μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου 

 

Α) Με αγωγούς. 

Οι αγωγοί  κατά πρώτον   διασφαλίζουν  το σταθερό και ανεμπόδιστο  

ανεφοδιασμό του παραλήπτη και κατά δεύτερον  με την ύπαρξη μακροχρόνιων  
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συμβολαίων  εξασφαλίζουν την ασφάλεια προσδίδοντας  σημαντική σταθερότητα 

στις  σχέσεις μεταξύ αγοραστή και παραλήπτη. Επομένως, μέσω των αγωγών 

μπορούν να μεταφερθούν μεγάλες ποσότητες ρευστού και με μεγάλη ταχύτητα χωρίς 

καθυστερήσεις και κατευθείαν στον καταναλωτή. Η λειτουργία των αγωγών επιτρέπει 

την είσοδο στην αγορά μεγάλων ποσοτήτων φορτίου (πετρέλαιο, φυσικό αέριο), με 

μεγάλη ταχύτητα χωρίς καθυστερήσεις και κατευθείαν στον καταναλωτή, με 

αποτέλεσμα τη χαμηλότερη τιμή και την ενεργειακή ασφάλεια των χωρών  από τις 

οποίες διέρχονται 

Από τεχνοοικονομικής πλευράς  παρόλο που υποθαλάσσιοι αγωγοί απαιτούν 

μεγαλύτερη αρχική επένδυση, η οποία εξαρτάται από  το κόστος κατασκευής δηλαδή: 

- Από τη γεωγραφική θέση του  

- Από το βάθος εναπόθεσης του αγωγού  

- Από το ανάγλυφο του θαλάσσιου περιβάλλοντος  

- Από το μήκος του αγωγού  

- Βιωσιμότητα αγωγών, συνεχή συντήρηση και επιτήρηση,                                                  

μακροπρόθεσμα το κόστος μειώνεται  αφού η ευεργετική λειτουργία της 

υδροστατικής πίεσης,  επιτρέπει τη μεταφορά μεγαλύτερου όγκου ρευστού φορτίου.  

Για τους δε χερσαίους αγωγούς το πρόσθετο κόστος  προέρχεται από την 

ενέργεια, το προσωπικό και τη συντήρηση των ενδιάμεσων σταθμών συμπίεσης που 

χρειάζονται , ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη πίεση για τη μεταφορά του 

ρευστού,  καθώς οι χερσαίοι αγωγοί βασίζονται στην ύπαρξη ενδιάμεσων σταθμών 

αποσυμπίεσης  περίπου κάθε 200km. 

Ακόμη το όφελος της κατασκευής αγωγών εκτός από το  γεγονός της εισροής 

κεφαλαίων από την άμεση επένδυση, δημιουργεί νέες  θέσεις εργασίας και  την 

κατασκευή νέων εγκαταστάσεων.  

Τα  άμεσα οφέλη  από την μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι: 

- Αύξηση του ΑΕΠ 
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- Επέκταση δικτύων για την τροφοδοσία των καταναλωτών οικιακών 

και επιχειρήσεων σε νέες περιοχές  

- Δημιουργία πλεονάσματος  φορτίου – κόμβος διάθεσης φορτίου  

- Αύξηση της συμμετοχής  της βιομηχανίας  και γενικά του κλάδου της 

ενέργειας στο ΑΕΠ της χώρας, διαφοροποιώντας την οικονομία της χώρας. 

- Βελτίωση, ενίσχυση της  τεχνογνωσίας  καθώς  και της καινοτομίας 

- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

- Ανεξαρτησία της χώρας  

- Συνεργασία υπερπήδηση εμποδίων και εχθροτήτων μεταξύ χωρών, με 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη και την ευημερία των . 

Ένα βασικό  μειονέκτημα στην μεταφορά με αγωγούς  είναι ότι, ενώ  ο  αγωγός 

μπορεί να συμπεριλάβει φορτίο, ειδικά στην περίπτωση του φυσικού αερίου, από 

περισσότερα του ενός κράτη, επειδή όμως οι συμβάσεις συνοδεύονται από 

μακροχρόνια συμβόλαια  αποτελούν παράγοντες που καθιστούν δύσκολη για ένα 

κράτος να διαφοροποιήσει τις εισόδους διαμετακόμισης του φορτίου σε νέους και πιο 

συμφέροντες αγοραστές  καθώς και  την  είσοδο νέων παραγωγών στην αγορά , αυτό 

έχει αντίκτυπο στην ενεργειακή ασφάλεια και τροφοδοσία της χώρας. Κάτι τέτοιο  

μπορεί  να γίνει με την κατασκευή νέου αγωγού με ότι οικονομικό κόστος 

συνεπάγεται αυτό. 

Β)  Με πλοία. 

Το κυριότερο πλεονέκτημα των θαλάσσιων μεταφορών με πλοία είναι το χαμηλό 

και ανταγωνιστικό τους κόστος, καθώς  η ευρεία χρήση των δεξαμενόπλοιων 

επιτρέπει τη μείωση του χρόνου μεταφοράς. 

Υπάρχει  μεγάλη ποικιλία πλοίων που χρησιμοποιούνται  για μεταφορά 

διαφορετικών φορτίων όπως tankers  για μεταφορά πετρελαίου, LNG ( Liquefied 

Natural Gas) για τη μεταφορά φυσικού αερίου. Το LNG ή υγροποιημένο φυσικό 

αέριο είναι το φυσικό αέριο που έχει μετατραπεί προσωρινά σε υγρό. Η μετατροπή 

του φυσικού αερίου σε LNG καθιστά ευκολότερη την μεταφορά , εκεί που αγωγοί 

δεν είναι διαθέσιμοι. Αυτό γίνεται για εξοικονόμηση χώρου, για παράδειγμα 610 
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κυβικά πόδια φυσικού αερίου μπορούν να μετατραπούν σε ένα μόνο κυβικό πόδι 

υγροποιημένου φυσικού αερίου. 

Η διαδικασία ψύξης που χρησιμοποιείται για τη συμπύκνωση φυσικού αερίου σε 

υγροποιημένο απαιτεί ψύξη που συνοδεύεται από τεχνικές που απομακρύνουν το 

νερό, το διοξείδιο του άνθρακα, το υδρόθειο και άλλες ακαθαρσίες. Όταν το φυσικό 

αέριο φθάσει στον προορισμό του αεριοποιείται. Με τον τρόπο αυτό μεγάλες ς 

ποσότητες φορτίου μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις με το μικρότερο 

κόστος. 

Ακόμη, η θαλάσσια μεταφορά καθιστά δυνατή τη διακίνηση φορτίου  στις αγορές 

όπου εκδηλώνεται η αντίστοιχη ζήτηση. Μέσω λοιπόν της μεταφοράς με πλοία 

επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση των οικονομικών προβλημάτων και μειονεκτημάτων 

τα οποία προκαλούνται από την άνιση κατανομή των διαθέσιμων 

πλουτοπαραγωγικών πόρων μεταξύ χωρών και ηπείρων. 

Τα πλοία παρουσιάζουν μειωτική τάση στο συνολικό κόστος κατά μονάδα με την 

αύξηση του μεταφορικού όγκου. Όπως δε,  είναι γνωστό από την Μικροοικονομική, 

φθίνον «οριακό κόστος  (marginal cost) διαμορφώνεται μέσω «οικονομιών κλίμακας» 

(economies of scale). Έτσι αναδεικνύεται η σημασία του μεταφορικού όγκου στο 

κόστος μεταφοράς και στο συνολικό κόστος, στις τιμές κ.τλ.  Τα «συσσωρευμένα 

στοιχεία» είναι ο βαθμός στον οποίο ένα προϊόν μπορεί να διαθέσει σε ένα όχημα 

μεταφοράς. Τα προϊόντα πετρελαίου έχουν μεγάλη συσσωρευτική ικανότητα αφού  

έχουν πολλά συσσωρευμένα στοιχεία τα οποία μπορούν να γεμίσουν πλήρως το μέσο 

μεταφοράς.  Επομένως, η  φθηνή μεταφορά μειώνει το κόστος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας με θετικές συνέπειες και στην μείωση της τιμής του προϊόντος. 

Ακόμη, η τεχνολογική πρόοδος στον τομέα των καυσίμων ήδη επηρεάζει τις 

εξελίξεις στα θαλάσσια μέσα μεταφοράς. Υπάρχει ήδη πρόοδος στην κατεύθυνση της 

χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση 

στην τιμή του κόστους μεταφοράς με συνέπεια στην τελική τιμή του φορτίου.   

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι, η χρησιμότητα των θαλάσσιων μεταφορών έχει 

αναδείξει και τη σημασία των διαμετακομιστικών κέντρων με πρώτο ρόλο τα 
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οργανωμένα λιμάνια, που αναδεικνύουν την στρατηγική θέση της χώρας αλλά και την 

ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.  

Επομένως τα πλεονεκτήματα, επομένως από την μεταφορά υδρογονανθράκων με 

πλοία είναι: 

- Μεγάλος όγκος φορτίου που δέχεται η τιμή ανά  φορτίο επιμερίζεται 

δίνοντας την ευκαιρία μείωση της συνολικής  δραστηριότητας 

- Μείωση της τιμής του προϊόντος με τις νέες τεχνολογίες κατασκευής  

των πλοίων 

- Κατασκευή υποδομών (λιμάνια, εγκαταστάσεις), συντελούν στην 

ενίσχυση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας και στην αύξηση του ΑΕΠ 

(ακαθάριστο εγχώριο προϊόν).  

- Μεγάλες ποσότητες φορτίου διοχετεύονται από διάφορες 

απομακρυσμένες περιοχές  

Εκτός από τα προαναφερόμενα πλεονεκτήματα, πρέπει να αναφερθούν και τα 

μειονεκτήματα που αφορά η μεταφορά με πλοία, τα οποία αφορούν τις διακυμάνσεις  

στην τελική τιμή του προϊόντος  που προέρχονται από τις τιμές στα ναύλα.                                              

Στην παγκόσμια  αγορά δεξαμενόπλοιων επικρατούν ιδιαίτερα  ιδιόμορφες συνθήκες 

όπως  οι τιμές των ναύλων,  δηλαδή η τιμή που καλύπτει  τα έξοδα του ταξιδιού με 

επιστροφή  (καύσιμα, λιμενικά τέλη, διόδια καναλιών κ.ά.),  που καθορίζονται από 

την προσφορά και τη ζήτηση, διαμορφώνοντας τις συνθήκες αγοράς και τους όρους 

εμπορίας και μεταφοράς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.  Η μεταφορά 

πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι από τους πλέον εκτεθειμένους ναυτιλιακούς 

κύκλους, κλάδος και χαρακτηρίζεται από έντονη κυκλικότητα, όμως παρόλο ταύτα   

η προσφορά είναι αρκετά ανελαστική στα δεξαμενόπλοια αφού τα περιθώρια 

προσαρμογής στις μεταβολές της ζήτησης είναι περιορισμένα. 

Βέβαια, η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008-2009 είχε εξαιρετικά 

δυσμενείς επιπτώσεις  στις θαλάσσιες μεταφορές και, σε συνδυασμό με την τεράστια 

αύξηση της προσφοράς μεταφορικής δυναμικότητας (ναυπήγηση και είσοδο στην 

αγορά νέων πλοίων και επιχειρήσεων), με συνέπεια την κατακόρυφη πτώση των 

ναύλων, με αποτέλεσμα να μειωθεί η χρήση των πλοίων  («τα πλοία πεθαίνουν στα 
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λιμάνια») για μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου και τα περισσότερα πλοία 

χρησιμοποιούνται ως χώροι αποθήκευσης φορτίου από τις εταιρείες  

Ακόμη, οι ναυτιλιακές εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο προτιμούν να εγγράφουν 

το μεγαλύτερο μέρος των πλοίων τους σε χώρες  που τους παρέχουν ουσιαστική 

ελευθερία κυρίως ως προς τη σύνθεση των πληρωμάτων τους, διατηρώντας σχετικά 

μικρό ποσοστό των πλοίων τους με σημαία της χώρας καταγωγής τους. 

 Άμεσο αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι: 

 -  μείωση εργατικού δυναμικού καθώς δεν κατασκευάζονται νέα πλοία 

 - πάγωμα παραγωγής που οδηγεί σε επιβράδυνση παραγγελιών με 

αποτέλεσμα την μη έγκυρη εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών των 

χωρών 

 -  μείωση της εγχώριας αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και 

των επιχειρήσεων από τις καθαρές εισροές χρηματοοικονομικών πόρων από 

τη ναυτιλία  

 Επιπλέον μειονεκτήματα που παρουσιάζει η θαλάσσια μεταφορά είναι: 

     -  Δεν εξυπηρετεί την ενδοχώρα με αποτέλεσμα οι αγοραστές  που 

βρίσκονται στην ενδοχώρα να χρειάζεται να το συνδυάσουν με κάποιο άλλο 

μεταφορικό μέσο όπως αγωγού, ειδικές εγκαταστάσεις (Ρεβυθούσα), φορτηγά 

αυτοκίνητα 

    -  Χρειάζονται υποδομές (λιμάνια) και  συνεχή βελτίωση αυτών, 

πράγμα που  προϋποθέτει απαραίτητα κεφάλαια,  δηλαδή επενδυτή, καθώς  η 

μεταφορά με πλοία δεν εξασφαλίζει συχνά χρηματοδότηση  αφού ο 

μελλοντικός αποδέκτης δεν είναι προκαθορισμένος 

    -  Τα πλοία διαρκώς επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες  και 

υπάρχουν καθυστερήσεις αρκετές φορές στην παραλαβή του φορτίου.   

4.3.2  Περιβαλλοντικά κριτήρια για μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

 

Α)  Με πλοία. 
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Τα δεξαμενόπλοια αποτελούν μια εξειδικευμένη κατηγορία πλοίων, που έχει ως 

κύριο αντικείμενο την μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις χώρες 

παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Είναι αναγκαίο τα δεξαμενόπλοια να μπορούν 

να αποθηκεύουν και να προστατεύουν το σημαντικό φορτίο τους με τη μέγιστη 

δυνατή ασφάλεια. Η λειτουργία τους δεν είναι μια απλή υπόθεση αλλά πρόκειται για 

πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά επικίνδυνες 

καταστάσεις. 

Είναι γνωστό ότι καθώς αυξάνεται το εύρος των φορτίων που διακινούνται μέσω 

θαλάσσης αλλά και με την αλλαγή στους τρόπους κατασκευής των πλοίων έχουν 

διαμορφωθεί νέες μορφές ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλοία.  

Οι κύριοι τύποι ρύπανσης είναι: 

- Λύματα – απόβλητα 

- Πετρέλαιο 

- Αέριες εκπομπές 

Οι παραπάνω ομάδες ρύπανσης ομαδοποιούνται με βάση τις βασικές τους 

προελεύσεις σε:  1) λειτουργική ρύπανση και 2) ρύπανση από ναυτικά ατυχήματα. 

1)  Ρύπανση από λειτουργικές δραστηριότητες του πλοίου. 

Η ρύπανση από λειτουργικές δραστηριότητες περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα από 

απορροές φορτίου και παραγώγων του που δημιουργούνται εντός των πλοίων κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας τους. 

Έτσι, μπορούμε να διακρίνουμε : 

 Ρύπανση στην ναυπηγο-επισκευαστική ζώνη 

- Κατά την ναυπήγηση του πλοίου 

- Στην τακτική και έκτατη συντήρηση του 

- Διάλυση πλοίου 

Ρύπανση από λειτουργικές απορρίξεις 
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- Διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης 

- Εκούσιες απορρίψεις ουσιών από το πλοίο  

- Διαδικασίες ερμητισμού και αφαιρετισμού 

- Διαδικασίες πλύσης δεξαμενών  

Ατμοσφαιρική ρύπανση από πλοία. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι εκπομπές αερίων ρύπων από τα πλοία είναι μεγάλες 

και επηρεάζουν άμεσα την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη που σχετίζεται με 

την κλιματική αλλαγή. Οι εκπομπές ρύπων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από τις 

θαλάσσιες μεταφορές είναι μεγαλύτερες από αυτές του συνόλου της αεροπορίας στον 

εναέριο χώρο της Ε.Ε. Επιστημονικές μελέτες προκύπτει (Gazeau,2007) προκύπτει 

ότι, αποδεδειγμένα η ατμοσφαιρική  ρύπανση που οφείλεται στα πλοία επηρεάζει την 

υγεία των πληθυσμών στις ακτές.  Τα αέρια του θερμοκηπίου που απελευθερώνονται 

από τα πλοία δεν προβλέπονται στο Πρωτόκολλο του Κιότο, λόγω του διεθνούς 

χαρακτήρα της ναυτιλίας. 

Εντούτοις στην Ε.Ε. τον Απρίλιο του 2008 η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου 

Περιβάλλοντος (MEPC) του διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) ενέκρινε 

τροποποιήσεις στο MARPOL  παράρτημα  VI σχετικά με τους κανονισμούς μείωσης 

των επιβλαβών εκπομπών από πλοία. Οι βασικές αλλαγές είναι στη σταδιακή μείωση 

των εκπομπών οξειδίων θείου (SOX) από τα πλοία, με το παγκόσμιο όριο του θείου 

να μειώνεται αρχικά σε 3,50% έως να φθάσει σε 0,50% από την 1 Ιανουαρίου 2020. 

2). Ρύπανση από ναυτικά ατυχήματα. 

Τα βασικότερα ατυχήματα που οφείλονται κυρίως σε ανθρώπινο σφάλμα είναι τα 

εξής: 

- Συγκρούσεις με πλοία 

- Εκρήξεις από πυρκαγιές σε πλοία 

- Βυθίσεις πλοίων 

- Ζημιές στη δομή του πλοίου 
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Οι περιβαλλοντικές συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος  (πετρελαιοκηλίδα ) 

εξαρτάται από το είδος του φορτίου που διαφεύγει, τις καιρικές συνθήκες και την 

ευαισθησία της περιοχής.  Το οικοσύστημα επανέρχεται με φυσικούς ρυθμούς 

που εξαρτώνται από το μέγεθος και την τοξικότητα του φορτίου. 

Οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις είναι: 

- Μείωση της διαπερατότητας του φωτός και να επιβραδύνεται η 

φωτοσυνθετική ικανότητα των υποθαλασσίων φυτών 

- Μαζικός θάνατος πουλιών 

- Μείωση της διαπερατότητας του ατμοσφαιρικού οξυγόνου με 

αρνητικές συνέπειες στην θαλάσσια οικολογία 

- Καταστροφή φυκιών και υποθαλάσσιων φυτών 

- Η αγορά αλιευμάτων δέχεται μεγάλο πλήγμα 

- Αισθητική ρύπανση 

- Οι τοξικές ουσίες που αποβάλλονται συσσωρεύονται μέσω τις 

τροφικής αλυσίδας σε ανώτερους ζωικούς οργανισμούς και στον άνθρωπο.  

Β)  Με αγωγούς. 

Σε αντίθεση με τα πλοία οι αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου 

είναι πιο eco–friendly προς το περιβάλλον.  

Παρόλα αυτά  η κατασκευή αγωγών επιβαρύνει το περιβάλλον. 

Η ρύπανση – μόλυνση του περιβάλλοντος θα μπορούσε να ταξινομηθεί σε 

τρείς κατηγορίες: 

- Την ρύπανση κατά την κατασκευή 

- Τη λειτουργική ρύπανση  

- Την  ατυχηματική ρύπανση 

Κατά τη φάση κατασκευής:  

α) οι υποθαλάσσιοι αγωγοί με τις  απαιτούμενες υποθαλάσσιες εργασίες,  

όπως οι τυχόν απαιτούμενες εκβαθύνσεις ή εκσκαφές στον πυθμένα,  θα 
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επιφέρουν αλλαγές στη μορφολογία του βυθού και θα τροφοδοτήσουν την 

θαλάσσια περιοχή με σημαντικό φορτίο αιωρούμενων σωματιδίων και οργανικών 

φορτίων, 

β)  οι  χερσαίοι αγωγοί,   θα πρέπει να περάσουν μέσα από ζώνες φυσικής 

προστασίας όπως ποτάμια, λίμνες, δάση , αγροκτήματα, κ.τ.λ. , θα έχουν 

επιπτώσεις στους υγροβιότοπους, στην ποιότητα του νερού και στη μορφολογία 

των ποταμών 

Κατά τη φάση λειτουργίας: 

Α)  για τους υποθαλάσσιους  αγωγούς,  ρύπανση μπορεί να προκληθεί από  

διαρροή του φορτίου μέσα στους αγωγούς, που μπορεί να προέρχεται από 

ελαττώματα του υλικού, την διάβρωση του σωλήνα του αγωγού, κακές 

συγκολλήσεις και αστοχία του υλικού, καθίζηση του εδάφους , τεκτονικές 

μετακινήσεις στον πυθμένα.  Ανάλογα με τη φύση και την αιτία της ζημιάς ένας 

υποθαλάσσιος αγωγός μπορεί να αποτελέσει πηγή μικρής αλλά μακροπρόθεσμης 

διαρροής ή μιας ξαφνικής εκτίναξης πετρελαίου κοντά στον πυθμένα. Τα 

παραπάνω θα έχουν ως αποτέλεσμα, τη επέλευση βλαβερών συνεπειών  στη 

θαλάσσια ζωή, κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, την παρακώλυση των 

θαλάσσιων δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανόμενων των αλιευτικών, πτώση της 

ποιότητας χρησιμοποίησης του θαλάσσιου ύδατος και υποβάθμιση του τουρισμού 

της περιοχής. 

Β) Ομοίως επικίνδυνες  είναι οι διαρροές σε χερσαίους αγωγούς καθώς μπορεί 

να αποδειχθούν επιβλαβείς για τα παράκτια οικοσυστήματα (ποτάμια, λίμνες, 

κ.ά.), θα επηρεάσουν την ποιότητα του αέρα και τους κλιματικούς παράγοντες της 

περιοχής. Ακόμη,  πρέπει να αναφερθούν οι επιπτώσεις από τον θόρυβο τόσο 

στην χλωρίδα του και στην πανίδα της περιοχής τόσο κατά την φάση κατασκευής 

όσο και κατά τη φάση λειτουργίας. Σε αντίθεση με τους υποθαλάσσιους που είναι 

εντελώς αθόρυβοι. 

Ατυχήματα: 
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Α)  στους υποθαλάσσιους αγωγούς μπορεί να προκληθούν από αγκίστρωση 

από άγκυρες  πλοίων σε τμήματα των αγωγών και συγκρούσεις με πλοία, τα οποία 

και θα προκαλέσουν ρύπανση – μόλυνση στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Β) στους χερσαίους αγωγούς μεταφοράς, έκτακτα περιστατικά όπως 

εκτόνωση σε περίπτωση κινδύνου στον σταθμό συμπίεσης,  έχουν βλαβερές 

επιπτώσεις  στον ατμοσφαιρικό αέρα, στην βιοποικιλότητα και στην ανθρώπινη 

υγεία. 

4.3.3. Κοινωνικά κριτήρια για μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου 

 

Α)  Με αγωγούς. 

Η μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου με αγωγούς  επηρεάζει την 

κοινωνία της περιοχής από όπου περνά ο αγωγός. Τα οφέλη σε κοινωνικό επίπεδο 

είναι: 

- Οικονομικά οφέλη, τόνωση της τοπικής οικονομίας με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας. 

- Οφέλη για την τοπική κοινότητα ως αποτέλεσμα της τοπικής 

προμήθειας υλικών για την κατασκευή και την παροχή άλλων υπηρεσιών για 

το έργο 

- Περιορισμοί στις χρήσεις γης, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της  

ανεξέλεγκτης και συχνά αυθαίρετης οικιστικής ανάπτυξης.  

- Αναβαθμίζεται  στρατηγικά η περιοχή από την οποία διέρχεται ο 

αγωγός  

- Αυξημένα κρατικά έσοδα ως αποτέλεσμα των τελών και των δασμών 

του φορτίου 

Υπάρχουν όμως και αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη: 

- Κίνδυνοι ασφάλειας για την περιοχή,  αποτέλεσμα των 

δραστηριοτήτων  λειτουργίας του έργου 

- Μόνιμη κτήση γης κατά τη λειτουργία του αγωγού 
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- Μόνιμες αλλαγές  στις χρήσεις γης ειδικότερα στις γεωργικές εκτάσεις 

- Πιθανές επιπτώσεις  στην πολιτιστική κληρονομιά (ενάλια και επίγεια) 

- Η παρουσία των εργαζομένων στην περιοχή και τα χρήματα που 

κερδίζουν και ξοδεύουν μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στις τοπικές συνήθειες 

με αποτέλεσμα δημιουργία τοπικού πληθωρισμού 

- Οι επιπτώσεις στα τοπικά μέσα διαβίωσης  (π.χ. γεωργία, αλιεία) από 

την κατασκευή του έργου μπορεί να επηρεάσουν τους κοινωνικούς θεσμούς 

και τη συνοχή της κοινωνίας. 

Β)  Με πλοία. 

Οι συνηθισμένες επιπτώσεις σε κοινωνικό επίπεδο από τη μεταφορά  

πετρελαίου και φυσικού αερίου με πλοία είναι: 

- Αλιεία: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τόσο η ρύπανση όσο και οι 

αλλαγές στην βιοποικιλότητα επηρεάζουν τον πληθυσμό των ψαριών  αλλά 

και την ποιότητα τους. Αυτό  έχει ως αποτέλεσμα να πλήττονται οικονομικά 

αυτοί που ασχολούνται με αυτήν και να στρέφονται σε άλλους τομείς 

απασχόλησης , 

- Τουρισμός:  Πέρα από τη ρύπανση, μεγάλο πλήγμα δέχεται και ο 

τουρισμός, συνήθως οι πιο προσιτές ακτές καθώς αυτές λόγω της 

γεωγραφικής τους θέσης έχουν αυξημένη τουριστική ανάπτυξη. Έτσι 

καταστρέφονται επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες με τον τουρισμό  όπως 

ξενοδοχειακές μονάδες, καταστήματα κ.ά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 

δέχονται λιγότερο τουρισμό και να μειώνονται οι θέσεις εργασίας 

- Ακόμη επηρεάζεται έντονα η αισθητική του αρχιτεκτονικού 

περιβάλλοντος (για παράδειγμα η ανοικοδόμηση σε αυτές τις περιοχές θα 

σταματήσει πιθανόν, καθώς το μέρος θα χάσει σημαντικά από την 

προηγούμενη αίγλη του. 

- Τέλος θα μπορούσαν μα αναφερθούν «απώλειες  ευζωίας», δηλαδή οι 

χαρές και οι συνήθειες του παρελθόντος που στερούνται κάποιοι άνθρωποι 

και οι οποίες δεν καλύπτονται από τις αποζημιώσεις. Τέτοιες ήταν οι απώλειες 

που προέκυψαν από τη διακοπή του ψαρέματος των ιδιωτών , από την 
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διακοπή της κολύμβησης στη θάλασσα  καθώς και η ευδαιμονία που 

προκαλούσε μια βόλτα στην περιοχή, μετά το ατύχημα που έγινε στον Κόλπο 

του Μεξικού και την εμφάνιση της πετρελαιοκηλίδας.   

Όμως πρέπει να αναφέρουμε και τα οφέλη που προκύπτουν με τις θαλάσσιες 

μεταφορές και αυτά αφορούν : 

- Δημιουργούνται θέσεις εργασίας τόσο κατά την κατασκευή του πλοίου 

(ναυπηγεία), όσο και κατά τη λειτουργία του. 

- Σε περιφερειακό επίπεδο, η χώρα δέχεται από διάφορους παραγωγούς 

πετρέλαιο και φυσικό αέριο και δεν είναι δέσμια, όπως στους αγωγούς, για 

την προμήθεια φορτίου  μόνο από συγκεκριμένο παραγωγό. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να διευρύνεται ο κύκλος των πωλητών που διαθέτουν το προϊόν 

και  ο αγοραστής να αποκτά την ευχέρεια επιλογής  προϊόντων ως προς την 

προσφερόμενη ποιότητα και τιμή ή ακόμα ως προς τους όρους και τον τρόπο 

πληρωμής και επομένως  η κοινωνία (νοικοκυριά , βιομηχανική 

δραστηριότητα κ.ά.) να μην βρίσκονται σε πλήρη εξάρτηση . 

Τέλος, θα πρέπει να γίνει ειδική μνεία για τις γεωπολιτικές συνθήκες διεθνώς,  

που διαμορφώνουν – επιβάλλουν και τις ανάλογες  στρατηγικές για την μεταφορά 

των υδρογονανθράκων είτε με αγωγούς είτε με πλοία. 

Η μάχη για την κυριαρχία των αγωγών έχει ξεσπάσει, από την μία μεριά ανάμεσα 

κυρίως στην Ρωσία, την Αμερική και την Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά έρχονται οι 

συμμαχίες  που δημιουργούνται με χώρες που αναπτύσσονται ραγδαία και 

εισέρχονται δυναμικά στην μεγάλη γεωπολιτική μάχη. Η μάχη αυτή είναι συνεχείς 

και ξεσπά σε διαφορές στιγμές. Η μάχη που παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια αφορά  

την ευρωπαϊκή ένωση, σχετικά με το ποιος αγωγός θα κυριαρχήσει ώστε να 

τροφοδοτήσει με φυσικό αέριο και πετρέλαιο την Ευρώπη. Τα συμφέροντα των 

αγωγών έχουν άμεση σχέση τόσο με τα Αμερικανικά συμφέροντα, τα Ρωσικά 

συμφέροντα όσο και με  τα Ευρωπαϊκά συμφέροντα. 

 Με δεδομένη την παγκόσμια αύξηση της ζήτησης πετρελαίου  περίπου κατά 55% 

για την επόμενη 10ετία (2027) και την προβλεπόμενη εξάντληση των αποθεμάτων 
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της Αλάσκας & της Βόρειας Θάλασσας ως το 2020, τα κασπιανά πετρέλαια θα 

αποκτήσουν εξελικτικά τεράστια πολιτικοοικονομική σημασία εφάμιλλη κατά το 

ήμισυ με αυτήν του Περσικού Κόλπου ο οποίος διαθέτει περίπου τα  2/3 των 

υπαρχόντων αποθεμάτων πετρελαίου καλύπτοντας το 29,2% της παγκόσμιας 

παραγωγής.  Ενδεικτικό της στρατηγικής υπεραξίας της Μέσης Ανατολής , που 

συνενώνει τις δύο μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγικές λεκάνες του κόσμου , είναι το 

γεγονός της αναπόφευκτης και ολοένα διογκούμενης εξάρτησης των ΗΠΑ, της Ε.Ε 

και της ραγδαίως αναπτυσσόμενης Ανατολικής Ασίας από τα στρατηγικά αποθέματα 

της Μέσης Ανατολής.  Την μεγαλύτερη πάντως εξάρτηση από τα αποθέματα της 

Μέσης Ανατολής  θα αντιμετωπίσουν οι ραγδαίως αναπτυσσόμενες χώρες της 

ευρύτερης ζώνης της Ασίας-Ειρηνικού (Pacific Ream) με προεξάρχουσες τις χώρες 

της Ν.Ασίας, την Κίνα και την Ιαπωνία.  Με δεδομένη την δραματική διόγκωση του 

τομέα των μεταφορών στις προκείμενες χώρες (100,000,000 αυτοκίνητα μόνο στην 

Κίνα),  το 2015 η ζήτηση κατανάλωσης πετρελαίου τριπλασιάστηκε  σε σχέση με το 

έτος 2005  -αν τα αποθέματα της Νότιας Κινεζικής Θάλασσας παραμείνουν 

ανεκμετάλλευτα- το επίπεδο εξάρτησης των προκείμενων οικονομιών από τις 

εισαγωγές πετρελαίου θα φτάσει στο εκπληκτικό επίπεδο του 72%.  Αυτό όμως που 

είναι ακόμη εκπληκτικότερο είναι το γεγονός ότι το πετρέλαιο αυτό θα καλυφθεί 

κατά 92% από τα αποθέματα της Μέσης Ανατολής..  Ενδεικτικό της μελλοντικά 

αναπόφευκτης και δυναμικής εμπλοκής της Κίνας και των χωρών της Ν. Α. Ασίας 

στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής , αποτελεί το γεγονός ότι ως το 2015  οι χώρες 

αυτές μαζί με την Ινδία  καταναλώνουν σε καθημερινή βάση συνολικά 21,000,000 

βαρέλια  μεσανατολικού πετρελαίου, την ίδια στιγμή που η συνολική ζήτηση των 

ΗΠΑ και της Ε.Ε συνδυαστικά δεν  υπερβαίνει τα 12,000,000 βαρέλια. 

Η Ρωσία μαζί με τα Καζαχστάν & Αζερμπαϊτζάν ελέγχουν το 21% των 

εγνωσμένων & πιθανώς 25% των πιθανών παγκοσμίων αποθεμάτων ποσό αντίστοιχο 

περίπου του 50% της Μ. Ανατολής, ενώ το 90% του πετρελαίου Φυσικού Αερίου που 

καταναλώνεται στην Ουκρανία και την Αν. Ευρώπη διοχετεύεται μέσω του ρωσικά 

ελεγχόμενου δικτύου αγωγών της πρώην ΕΣΣΔ. Παράλληλα με το πετρέλαιο τα 

αποθέματα φυσικού αερίου (ΦΑ) δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα δεδομένου ότι το 

ΦΑ βρίσκεται στην πρωτοπορία του παγκόσμιου ενεργειακού εκσυγχρονισμού 
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καθώς, συγκρινόμενο με το πετρέλαιο, το λιγνίτη & την πυρηνική ενέργεια είναι όχι 

μόνο αποδοτικότερο στην παραγωγή ηλεκτρισμού λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας 

του σε άνθρακα αλλά και φιλικότερο προς το περιβάλλον.  Υπολογίζεται ότι πλην της 

Ρωσίας & του Ιράν, των δύο μεγαλύτερων παραγωγών ΦΑ παγκοσμίως, τα λοιπά 

τρία παράκτια κράτη (Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν) διατηρούν κατά 

μέσο όρο 18,5 τρισεκατομμύρια-τρις. κυβικά μέτρα ΦΑ υπερκαλύπτοντας κατά τρείς 

φορές τα πενιχρά αποθέματα όλων των ευρωπαϊκών χωρών μαζί (6,4 τρις. cm3).  

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ήδη το 35-40% των αναγκών της Ε.Ε καλύπτεται από 

τη Ρωσία, ενώ το Τουρκμενιστάν θεωρείται κατά ορισμένες μελέτες ως η ανερχόμενη 

μεγάλη δύναμη του ΦΑ με υπολογιζόμενα αποθέματα που αγγίζουν τα 16 τρις.cm3, 

δηλαδή παγκοσμίως τα τρίτα μετά το Ιράν και τη Ρωσία.(29).   Λαμβάνοντας υπόψη  

τη διαμορφούμενη εικόνα της ρωσικής γεωπολιτικής επιστροφής αλλά & της 

μεσοπρόθεσμης βαρύτητας των κασπιανών αποθεμάτων, πρωτίστως για την 

ευρωπαϊκή οικονομία και την περαιτέρω προοπτική ενοποίησης της μετά  την 

εγκαινίαση του Euro, καθίσταται πλέον πραγματικότητα η διαπίστωση ότι η το 

γεωπολιτικό βαρόμετρο των εξελίξεων μετατοπίζεται ραγδαία προς την Βαλκανική & 

το ελληνικό αρχιπέλαγος που θα μετατραπεί de facto σε μια από τις βασικές 

διαμετακομιστικές εξαγωγικές οδούς. 

 Η προσπάθεια της Άγκυρας να εκβιάσει τη Ρωσία & τη διεθνή κοινότητα με την 

εφαρμογή του Νέου Κανονισμού Διέλευσης των Στενών (20/5/94) κατά σαφή 

παραβίαση της συνθήκης του Montreux-1936 έγινε προκειμένου να διασφαλίσει ότι 

ακόμη και αν η Ρωσία υπερισχύσει στο καυκασιανό μέτωπο δεν θα μπορέσει να 

μεταφέρει με ασφάλεια το πετρέλαιο προς το Αιγαίο & την Αν.Μεσόγειο χωρίς 

προφανώς να συνειδητοποιεί ότι με αυτόν τον τρόπο ζημιώνει και τα δυτικά 

συμφέροντα, που θεωρούν την Προποντίδα όπως και το Αιγαίο απαραίτητους 

εξαγωγικούς διαύλους.  ενώ ανακοινώθηκε ο εκ νέου πενταπλασιασμός των τελών 

κυκλοφορίας και η απαγόρευση διέλευσης σε πλοία μεγάλου μήκους (ως επί το 

πλείστον δεξαμενόπλοια).  Η μη ανέλκυση των δύο ναυαγίων στη νότια λωρίδα 

διέλευσης του Βοσπόρου σε συνδυασμό με το μη εκσυγχρονισμό των συστημάτων 

διαχείρισης της κυκλοφορίας όχι απλώς εμποδίζουν τη διέλευση των πλοίων αλλά 

αυξάνουν κατακόρυφα τις πιθανότητες ατυχημάτων & συγκρούσεων. Το ίδιο 
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συμβαίνει και με την επιλογή των σημείων εκείνων που έχουν οριστεί ως 

αγκυροβόλια των πλοίων που αναμένουν την έγκριση για τη διέλευση των Στενών 

καθώς το μεγάλο βάθος των υδάτων  σε συνάρτηση με τις καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων. Επίσης, τα στενά του 

Ορμούζ μεταξύ Ιράν, Ομάν και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αποτελούν την 

μοναδική θαλάσσια οδό για τα πετρελαιοφόρα από και προς τον Περσικό Κόλπο 

όπου το ποσοστό διακίνησης παγκοσμίως φθάνει το 35%. 

Από την άλλη πλευρά οι Η.Π.Α. ασκούν πιέσεις κατά κύριο λόγο στην Ρωσία η 

όποια αποτελεί το μεγάλο αντίπαλο γεωπολιτικό δέος. Η απελευθέρωση του 

πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα των Η.Π.Α. θεωρείτε ένα άμεσο μετρό 

πίεσης προς τις αγορές. Το τελευταίο σοβαρό ενδεχόμενο που εξετάζουν οι Η.Π.Α 

είναι η εξαγωγή και προμήθεια της Ευρώπης, που αποτελεί μια αβάσιμη πρόταση 

καθώς χρονικά απαιτούνται τέσσερα χρόνια περίπου για την μεταφορά (Euro2day.gr). 

Επίσης οι ΗΠΑ έχουν υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με το Αζερμπαϊτζάν, 

οπού έχουν αναπτύξει και ταυτόχρονα στρατιωτικές βάσεις από την στιγμή διέλευσης 

του αγωγού BTC. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να μειώσουν την επιρροή που έχει 

δημιουργήσει η Ρωσία στον τομέα της ενέργειας (στην μεταφορά πετρελαίου και 

φυσικού αερίου μέσω αγωγών) στις περιοχές γύρο από αυτήν, όπως και να 

υποσκάψουν το σχεδόν μονοπώλιο της Ρωσίας στην μεταφορά των ενεργειακών 

αποθεμάτων από την τοποθεσία της Κασπίας προς τις αγορές των δυτικών χωρών. Με 

διπλωματία, πολιτικές και στρατιωτικές παρεμβάσεις, οι αμερικανοί επιχειρούν να 

δημιουργήσουν προϋποθέσεις στην σχεδίαση των αγωγών που θα μεταφέρουν φυσικό 

αέριο και πετρέλαιο ώστε να παρακάμψουν την Ρωσία. Γι αυτό τον λόγο σχεδίασαν 

μια σειρά, αγωγών ο πρώτος και κυριότερος αγωγός αμερικανικών συμφερόντων 

είναι ο Nabucco και ακολούθησαν και άλλοι όπως, ο ITGI, O TAP, O SHEEP, O 

AGRI, έτσι ώστε να ανταγωνιστούν τους αγωγούς της . Οι Αμερικανοί αυτό που 

φοβούνται περισσότερο είναι να μην εκτοπιστούν από το παιχνίδι των αγωγών έτσι 

ώστε να δημιουργηθεί μεγαλύτερη εξάρτηση των Ευρωπαίων από την Ρωσία. 

Οι  αραβικές χώρες  με τα μεγάλα κοιτάσματα που διαθέτουν , προμηθεύουν τόσο 

την Αμερική όσο και τις άλλες χώρες με φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Οι σχέσεις που 

έχουν κρατήσει με την Ρωσία είναι τυπικές και ορισμένες φόρες καλές. Σε αντίθεση 
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με τις Η.Π.Α. οι όποιες κατά καιρούς βρίσκουν προφάσεις σύμφωνα  με μελέτες 

ειδικών, και προκαλούν στρατιωτικές επεμβάσεις με απώτερο σκοπό να μπορέσουν 

να ελέγξουν αυτή την πολυπόθητη πρώτη υλη (financialpress.gr).  Η  μεταφορά 

φορτίου γίνεται μέσω πλοίων από την διώρυγα του Σουέζ, από την οποία όμως 

επιτρέπεται η διέλευση, παρά τη διεύρυνσή της,  συγκεκριμένου τονάζ πλοία για την 

μεταφορά φορτίου. 

 Επομένως, συνοπτικά τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα είναι: 

α) Πλεονεκτήματα για μεταφορά με αγωγούς.  

-  μείωση του κόστους μεταφοράς  

- η παροχή μέσω των αγωγών είναι πολύ αξιόπιστη, η μεταφορά είναι 

απαλλαγμένη από εμπόδια  

- στην περίπτωση των χερσαίων αγωγών, η γη που θα τοποθετηθεί ο αγωγός 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για γεωργική χρήση 

- εξασφαλίζει την προμήθεια σε απομακρυσμένες περιοχές 

- έχουν μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση 

- μεγάλη παροχή φορτίου 

- ενίσχυση της οικονομίας των χωρών 

Β) μειονεκτήματα για μεταφορά με αγωγούς 

- Μεγάλες αποζημιώσεις γης από όπου θα περάσει ο αγωγός 

- προβλήματα διαρροής που μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα. 

- κόστος συντήρησης   

γ) Πλεονεκτήματα για μεταφορά με πλοία  

-  χαμηλό κόστος, η μεταφορά από τις λιγότερες δαπανηρές μεθόδους μεταφοράς 



Αλεξάνδρα Καραβιδοπούλου, «Κριτήρια αξιολόγησης  για την μεταφορά υδρογονανθράκων είτε με αγωγούς είτε 

με πλοία» 

 
 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό ΠΜΣ «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας», Διπλωματική 

Εργασία   64 
 

- τα πλοία μπορούν να μεταφέρουν φορτίο σε διάφορα μέρη μέσω παράκτιων 

υδάτινων οδών 

Δ) Μειονεκτήματα για μεταφορά με πλοία.  

- ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος ατυχημάτων 

-  τα πλοία είναι ιδιαίτερα ρυπογόνα  

η διέλευση μικρότερων δεξαμενόπλοιων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  Αξιολόγηση κριτηρίων 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αξιολογηθούν τα  κριτήρια (οικονομικά, περιβαλλοντικά, 

κοινωνικά  και γεωπολιτικά) για την μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου είτε 

με αγωγούς είτε με πλοία  που παρατέθηκαν  στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

5.1. Αξιολόγηση με την μέθοδο ανάλυση κόστους – οφέλους (Cost-

Benefit Analysis – CBA)  
 

H   αξιολόγηση των παραπάνω κριτηρίων   γίνεται   με την μέθοδο   ανάλυσης 

κόστους – οφέλους, η οποία είναι   μία τεχνική οικονομικής εκτίμησης που 

χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των αναμενόμενων οφελών από   προτεινόμενες 

λύσεις , με τα σχετικά μεγέθη κόστους, ώστε να προσδιοριστεί η  εναλλακτική  λύση  

με το μέγιστο καθαρό όφελος (οφέλη μείον κόστος). Όσο περισσότερο τα οφέλη 

υπερβαίνουν το κόστος, τόσο περισσότερο θα ωφεληθούν οι τελικοί χρήστες (η 

κοινωνία) από τη συγκεκριμένη επιλογή της δραστηριότητας .  

Για την  ανάλυση κόστους – οφέλους στην περίπτωση μεταφοράς 

υδρογονανθράκων με αγωγούς ή με πλοία παρουσιάζεται μια απλουστευμένη 

προσέγγιση  για την εκπόνηση της εν λόγω ανάλυσης που περιλαμβάνει: 

1) Την χρηματοοικονομική ανάλυση όπου θα προβλέπονται  οι δυναμικές των 

τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου όπως αυτές  καθορίζονται στα διεθνή 

χρηματιστήρια  

2) Την εκτίμηση  (θετικές – αρνητικές επιπτώσεις) που προκύπτουν από τον 

προσδιορισμό των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και γεωπολιτικών 

κριτηρίων  που καθορίζουν την μεταφορά υδρογονανθράκων είτε με πλοία είτε με 

αγωγούς 

3) Τη σύγκριση των διαφορετικών  εναλλακτικών λύσεων 
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5.2. Χρηματοοικονομική ανάλυση των τιμών πετρελαίου και 

φυσικού αερίου 
 

Για την χρηματοοικονομική ανάλυση της διαμόρφωσης των τιμών του πετρελαίου 

και του φυσικού αερίου λαμβάνονται υπόψη, η ελαστικότητα της ζήτησης και 

προσφοράς καθώς και οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές των προϊόντων στα 

διεθνή χρηματιστήρια. 

5.2.1 Ελαστικότητα της ζήτησης και προσφορά  κατά την αξιολόγηση  

 

Επίσης,  κατά την αξιολόγηση των παραπάνω κριτηρίων θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη  η   ελαστικότητα  της ζήτησης και προσφοράς του φορτίου που καθορίζει 

τους παράγοντες που μεταβάλλουν την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου 

σε συνδυασμό πάντα με το γεγονός ότι αυτά  αποτελούν χρηματιστηριακά προϊόντα.  

Αναλυτικότερα: 

 Σύμφωνα με το νόμο της ζήτησης, όταν αυξάνεται η τιμή ενός προϊόντος 

μειώνεται ή αυξάνεται αντίστοιχα και η ποσότητα που ζητείται. Με άλλα λόγια 

αναφερόμαστε στην προσαρμοστικότητα της ζητούμενης ποσότητα σε σχέση με την 

μεταβολή της τιμής. Στα δύο ενεργειακά προϊόντα  του πετρελαίου και του φυσικού 

αερίου με βάση πίνακες της ΒΡ (εικόνα 14,  statistical energy review)  παρατηρούμε 

ότι η ζήτηση είναι ανελαστική δηλαδή δεν επηρεάζεται σημαντικά από τη μεταβολή 

της τιμής. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι η ενέργεια αποτελεί σήμερα για το 

σύνολο του κόσμου πρώτη προτεραιότητα και πρώτιστη ανάγκη, ανεξαρτήτως 

κόστους.  
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Εικόνα 14 : Ανελαστική ζήτηση – προσφορά (Πηγή ΒΡ/2016). 

 

Επομένως καθώς η ζήτηση παραμένει ανελαστική, η ζητούμενη ποσότητα 

φορτίου δεν εμφανίζει καμία μεταβολή σε οποιαδήποτε μεταβολή της τιμής της. 

Η διεθνής υπηρεσία ενεργείας σύμφωνα με εκτιμήσεις υποβάθμισε την παγκόσμια 

ζήτηση πετρελαίου για το 2012 καθώς η κακή οικονομική κατάσταση συνεχίζει να 

επηρεάζει την αγορά αρνητικά. Οι νόμοι  της προσφοράς και της ζήτησης είναι 

αντικρουόμενες έννοιες με την τιμή, καθώς μια αρκετά μεγάλη εκτίναξη της τιμής 

του πετρελαίου μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση στην ζήτηση.  

Το όλο αποτέλεσμα είναι ότι η αγορά του πετρελαίου, είναι ένας κλάδος ο όποιος 

στην καμπύλη προσφοράς-ζήτησης προκαλεί μεγάλες αλλαγές τόσο στην τιμή 

εκκαθάρισης τόσο και στην τιμή ισορροπίας. Με λίγα λόγια μόνο αν εξισορροπηθεί η 

ζήτηση με την προσφορά  του πετρελαίου τότε θα σταθεροποιηθούν και οι τιμές 

χωρίς να παρουσιάζουν έντονες αυξομειώσεις, δηλαδή όσο περισσότερα βαρέλια 

προσφοράς υπάρχουν στην αγορά απ' όσα πραγματικά χρειάζονται θα έχει ως 

αντίκτυπο την θετική προσφορά.. 

Επιπλέον το τελευταίο διάστημα προκύπτουν άκρως θετικά μηνύματα καθώς η 

παγκόσμια πρόσφορα πετρελαίου ξεπέρασε την παγκόσμια ζήτηση κατά 500.000 

βαρέλια, με αποτέλεσμα την μείωση της τιμής χάρη στην αύξηση της παραγωγής της 

Σαουδικής Αραβίας 
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Τέλος η παγκόσμια ζήτηση υποχωρεί στην Ευρώπη και ταυτόχρονα έχει 

υποχωρήσει η μεταβλητότητα των τιμών λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Η συνέχιση 

της κατανάλωσης πετρελαίου με συνεχείς αυξητικούς αριθμούς, ελλοχεύει συνεχώς 

τον κίνδυνο, ώστε πολλά κράτη να κινδυνεύουν να μείνουν εκτός ης πετρελαϊκής 

αγοράς, εξαιτίας των υψηλών τιμών και της πτώσης της παραγωγής.. Η συνεχής 

αύξηση της τιμής του πετρελαίου θα φέρει πολλές οικονομίες σε απόγνωση ( Global 

Witness, 2009). Η κατανάλωση πετρελαίου πάντως συνεχώς αυξάνεται πάρα το 

γεγονός ότι μέσω της οικονομικής κρίσης που κυριαρχεί έχει φέρει ως αποτέλεσμα 

της πτώση της ζήτησης. 

Από την άλλη η παγκόσμια παραγωγή φυσικού αερίου αναπτύχτηκε κατά 3,1% το 

2011 και αναπτύσσεται κατά 2,4% ετησίως. Σύμφωνα με μελέτες και ενδείξεις η 

παγκόσμια κατανάλωση φυσικού αερίου θα παρουσιάσει συνεχόμενες αυξητικές 

τάσεις έως το 2030. Οι κύριοι καταναλωτές θα αποτελέσουν σε μεγάλο βαθμό ο 

βιομηχανικός τομέας και ο τομέας παραγωγής ενεργείας. Η ζήτηση φυσικού αερίου 

στην Ευρώπη θα αυξηθεί κατά 1,8% ετησίως έως το 2030, ενώ η ενεργειακή ζήτηση 

θα ανέλθει σε 32% περίπου.  

5.2.2. Η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου κατά την αξιολόγηση 

 

Η διαμόρφωση της τιμής  του πετρελαίου και του φυσικού αερίου καθορίζεται 

από τις διεθνείς συμβάσεις σε κάθε χρονική στιγμή. Οι  τιμές του φυσικού αερίου και 

του πετρελαίου επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες πέρα της προσφοράς και 

της ζήτησης όπως, τα νέα κοιτάσματα, αύξηση του μεταφορικού έργου, τις πολεμικές 

συρράξεις και τις πολιτικές αναταραχές.  

Οι παράγοντες που καθορίζουν την τιμή του φυσικού αερίου: 

• Η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης (εναλλακτικές μορφές ενέργειας) 

μειώνει τη  ζήτηση του Φ.Α.. 

• Λόγω των επιπτώσεων που προκαλεί παγκόσμια η κλιματική αλλαγή που 

συντελείται,  προβλέπεται η μείωση  της ζήτησης του φυσικού αερίου από το έτος 
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2040 και έπειτα, λόγω της στροφής  σε εναλλακτικές μορφές ενεργείας φιλικότερες 

προς το περιβάλλον. 

• Η προσπάθεια που γίνεται παγκοσμίως (συνθήκη Κιότο, Παρισιού) για μείωση 

των ρύπων δηλαδή της απεξάρτησης από  τη χρήση του πετρελαίου, επηρεάζουν  την 

αύξηση της ζήτησης του φυσικού αερίου. 

• Η επικείμενη παραγωγή  φυσικού αερίου μέσω του ασβεστόλιθου, θα 

καταστήσει τις τιμές πιο οικονομικές σε σχέση με τις άλλες μορφές ενεργείας και έτσι 

θα παρουσιαστεί μια αύξηση της ζήτησης του φυσικού αερίου.  

Οι παράγοντες που καθορίζουν την τιμή πετρελαίου: 

• Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν δηλαδή η ανάγκη για θέρμανση την 

χειμερινή περίοδο έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης του πετρελαίου σε 

αντίθεση με το καλοκαίρι. 

• Οι πολιτικές και οι στρατιωτικές κρίσεις που συμβαίνουν κατά καιρούς σε 

διάφορα σημεία  του πλανήτη έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση  της προσφοράς που 

συνεπάγεται  την μείωση της ζήτησης που οφείλεται στην άμεση άνοδο των τιμών. 

• Το εμπάργκο που έχει επιβληθεί σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής λόγω 

των πολιτικών αναταράξεων που επικρατούν, οδηγεί στη μείωση της προσφοράς και 

του πλεονάσματος του πετρελαίου, με  αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών αλλά και 

της ζήτησης. 

• Η διαθεσιμότητα των μονάδων διύλισης, διότι σε περιόδους που επικρατεί 

υψηλή ζήτηση και ταυτόχρονα σημαντική ανάπτυξη υπάρχει και η υπερκατανάλωση 

των αποθεμάτων ενεργείας που επιφέρουν αύξηση της τιμής. 

Η αύξηση της ζήτησης οφείλεται αποκλειστικά στην οικονομία της Ρωσίας, Κίνας 

και Ινδίας που παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη. 

5.2.3. Χρηματιστήριο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου 
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Στα διεθνή χρηματιστήρια και ειδικά στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 

υπάρχει έντονη δραστηριότητα των επενδυτών που επενδύουν σε μετοχές φυσικού 

αερίου και πετρελαίου. Οι μετοχές του φυσικού αερίου δεν διαφοροποιούνται με 

αυτές του πετρελαίου γιατί περιέχουν τους ίδιους τίτλους εκτός ελαχίστων 

εξαιρέσεων.  

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου είναι ένας αρκετά ασταθής , ανεξάρτητα από τις 

συχνές διακυμάνσεις  που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν, η παγκόσμια μέση τιμή 

έκανε «βουτιά» ως 60% από το  2012 ως το 2016. Ήδη από το 2015 η τιμή του 

πετρελαίου σημειώνει πτώση και κυμαίνεται από τα  38$ μέχρι τα 45$ ανά βαρέλι. Τα 

χαμηλά  στην τιμή του πετρελαίου έχουν επίπτωση στις ακριβές μορφές εξόρυξης 

καθιστώντας τες  μη συμφέρουσες, όπως αυτή του σχιστολιθικού πετρελαίου των 

ΗΠΑ. Δύο είναι οι βασικότεροι λόγοι της πτώσης,  η αυξημένη παραγωγή, κυρίως 

από τις χώρες του ΟΠΕΚ που προσπαθούν να διατηρήσουν την παραγωγή τους σε 30 

εκατ. βαρέλια ημερησίως  και να είναι ανταγωνιστικές και η ενίσχυση του δολαρίου 

που έχει επιδράσει αρνητικά στην τιμή του πετρελαίου αφού υπάρχει αντίστροφη 

συσχέτιση μεταξύ τους (Τζαμπούρας Νικ.,2015). 

Από τα μέσα του καλοκαιριού του 2017 οι καθαρές προθεσμιακές συμβάσεις στα 

χρηματιστήρια σε ότι αφορά την τιμή του πετρελαίου παραμένουν χαμηλά, χωρίς να 

παρουσιάζουν καμία μεταβολή από το έτος 2015. 

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το Βrent δεν θα ξεπεράσει τα 52 δολάρια/βαρέλι για 

το έτος 2017-2018. Οι εκτιμήσεις  αντανακλούν την αβεβαιότητα που έχει 

κατακλύσει τις αγορές  λόγω της γεωπολιτικών κινδύνων που έχουν αυξηθεί, την νέα 

κυβέρνηση των ΗΠΑ  μετά την εκλογική νίκη του Τράμπ, την επιβολή δασμών στις 

εισαγωγές  καθώς  και του γεγονότος ότι  η υπερπροσφορά του πετρελαίου παραμένει  

παρά τη συμφωνία κάποιων από τους μεγαλύτερους παραγωγούς για μείωση της 

προσφοράς τους. Η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο αναμένεται να αυξηθεί με 

επιβραδυνόμενο ρυθμό . Λόγω της χαμηλής τιμής του κοντά στα 45$, οι 

κερδοσκοπικές θέσεις έχουν παραμείνει σταθερές. Μετά τα γεγονότα του τυφώνα 

Ίρμα  παρατηρήθηκε μια αύξηση στην τιμή του πετρελαίου που άγγιξε τα 
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50δολ/βαρέλι , η οποία θα μπορούσε να συντηρήσει μια κίνηση της τιμής του ως την 

τα 52$ το βαρέλι. 

Επομένως με βάση τη ρευστότητα που επικρατεί διεθνώς δεν μπορούν να γίνουν 

ακριβείς προβλέψεις σε ότι αφορά την τιμή του πετρελαίου . Σύμφωνα με τη δήλωση 

του Γενικού Γραμματέα του OPEC  «είναι ξεκάθαρο  ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια 

διαδικασία rebalancing» εκφράζοντας  αισιοδοξία για την αύξηση της ζήτησης 

(protothema, 2017).   

Η  τιμή του αργού στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαμορφώθηκε στα 

49,89 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 0,23% στα 55,6 

δολάρια. 

Σε αντίθεση με το πετρέλαιο η τιμή του φυσικού αερίου έχει υποχωρήσει 

πλησιάζοντας την τιμή της 25 Νοεμβρίου 2016 που φθάνει στα  $3.008 ανά  ένα 

εκατομμύριο Btu. Αυτό οφείλεται στην αφθονία που έχει προκύψει στην αμερικάνικη 

αγορά μέσα από τεχνολογικές εξελίξεις που επιτρέπουν τη φθηνότερη και 

μεγαλύτερη παραγωγή. Αυτό σε συνδυασμό με τους χαμηλούς ανάπτυξης της 

οικονομίας και επομένως χαμηλής ζήτησης του προϊόντος, επηρέασε την τιμή του 

που είναι ευαίσθητη στις μεταβολές. Παρατηρείται ότι,  το φυσικό αέριο φαίνεται να 

είναι πιο φθηνό από το πετρέλαιο, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, καθώς η 

τελική διαμόρφωση της τιμής του εξαρτάται από τα κόστη μεταφοράς και διανομής 

τα οποία είναι αυξημένα. Ιστορικά ο λόγος μεταξύ πετρελαίου και φυσικού αερίου 

διαμορφωνόταν γύρω στα 10 (λόγος της τιμής του πετρελαίου ανά βαρέλι προς την 

τιμή του φυσικού αερίου ανά Btu), ενώ υπήρξαν και περίοδοι που έπεσε κάτω από το 

6, δηλαδή το φυσικό αέριο έγινε ακριβότερο. 

 5.2.4. Σχέση μεταξύ δολαρίου και ευρώ στην τιμή του πετρελαίου και του 

φυσικού αερίου 

 

Η σχέση των ισοτιμιών του δολαρίου και των άλλων νομισμάτων στην τιμή του 

πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν σοβαρές επιπτώσεις, στην οικονομική 

ανάπτυξη, το διεθνές εμπόριο, τον πληθωρισμό και τις μακροοικονομικές συνθήκες. 

Οι μεταβολές της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αποτελούν σημαντικό  
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παράγοντα για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ιδιαίτερα εκείνων που μετρώνται σε 

σχέση με το αμερικανικό δολάριο π.χ. σήμερα το 1ευρώ αντιστοιχεί σε 1,20 δολάρια 

σε σχέση με το 2008 που η ισοτιμία ήταν 1,60 δολάρια/ευρώ. Η ισοτιμία αυτή για την 

Ευρώπη είναι πολύ σημαντική αφού το πετρέλαιο τιμολογείται σε δολάρια και έτσι το 

ακριβό ευρώ αντισταθμίζει και καταφέρνει να συγκρατεί τις  εγχώριες αυξήσεις.  Η 

τάση ενίσχυσης του δολαρίου έναντι του ευρώ, που επικράτησε την περίοδο 2016-

2017 μετρίασε στην ευρωπαϊκή αγορά τη μείωση που παρατηρήθηκε στις διεθνείς 

τιμές του αργού. Με δεδομένο  ότι ενισχύεται η σχέση αλληλεξάρτησης ανάμεσα στο 

ενιαίο νόμισμα και το πετρέλαιο, η πρόβλεψη των αναλυτών  ότι δεν θα ανακάμψουν 

οι τιμές του πετρελαίου ενισχύουν την άποψη ότι το ενιαίο νόμισμα θα υποχωρήσει 

προς 1:1 ισοτιμία με το δολάριο, αυτό θα οδηγήσει σε μη περαιτέρω αύξηση της 

τιμής του αργού πετρελαίου.  

Υπάρχει μια αντίστροφη σχέση μεταξύ του δολαρίου και της τιμής του 

πετρελαίου, που εντοπίζεται στο γεγονός ότι  οι παραγωγοί που πωλούν το πετρέλαιο 

σε δολάρια, ευνοούνται από τις υψηλότερες τιμές του  όταν διολισθαίνει.  

Η εμπορία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εκτός ευρωζώνης 

πραγματοποιείται με δολάρια, τα μέλη του ΟΠΕΚ πληρώνονται σε δολάρια, άρα μια 

πιθανή πτώση του δολαρίου έναντι των εθνικών τους νομισμάτων έχει ως 

αποτέλεσμα την μείωση των εσόδων 

Έτσι,  όταν υπάρχει υποτίμηση στο δολάριο οι προμηθευτές πετρελαίου αυξάνουν 

τις τιμές προκειμένου να διατηρήσουν τα κέρδη τους ( Wirjanto et Yousefi, 2008). Η 

άνοδος της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου συνοδεύεται   με την 

ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου. Σε γενικές γραμμές το πετρέλαιο και το 

φυσικό αέριο κερδίζει σε τιμή όταν το δολάριο διολισθαίνει σε σχέση με το ευρώ. 

Μια αύξηση κατά 1% της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου σημαίνει μια αύξηση της 

εβδομαδιαίας τιμής του πετρελαίου κατά 2,56%, και το αντίθετο.                                                                                                                                        

Η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου ακολουθεί τις τιμές του αργού πολύ πιο στενά από 

οποιαδήποτε άλλη φορά τα τελευταία δύο χρόνια.   

Επιπλέον μια απότομη μεταβολή στην τιμή του πετρελαίου επιδρά σοβαρά στο 

επίπεδο ισοτιμίας. Έτσι  ένα ισχυρό δολάριο έναντι του ευρώ ευνοεί τις εξαγωγές τις 
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ευρωζώνης και προκαλεί μείωση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. 

Το ευρώ μετά από την δημιουργία του αποτελεί ανάχωμα στις τιμές του ακριβού 

πετρελαίου. Έτσι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν βρει ένα σημαντικό όπλο στις 

διακυμάνσεις που επηρεάζουν τις τιμές των καύσιμων. 

Το φυσικό αέριο από την άλλη έχει αυξήσει την παγκόσμια παράγωγη του από το 

2011 και έπειτα.  Οι αγορές του φυσικού αερίου των βιομηχανοποιημένων χώρων 

υφίσταται αλλαγές και κατ’ επέκταση στην τιμή του, οι όποιες προέρχονται από 

κυβερνητικές επιλογές . Το φυσικό αέριο πωλείται αποκλειστικά σε πολύπλοκα 

συμβόλαια τα όποια περιέχουν κάποια χαρακτηριστικά που μπορούν να επηρεάσουν 

τις τιμές του. Η πλειονότητα των αγορών του φυσικού αερίου περιέχει μακροχρόνια 

συμβόλαια. Η τρέχουσα τιμή του ορίζεται από μια φόρμουλα τιμής. Η φόρμουλα 

αυτή συνδέει την τρέχουσα τιμή και την τιμή του ενεργειακού υποκατάστατου και 

σύμφωνα με τους  Brown et Yucel,   υπάρχει μια βαθιά εποχική σχέση , το γεγονός 

αυτός εξηγεί  ότι η παραγωγή  του φυσικού αερίου πραγματοποιείται το καλοκαίρι 

για τον χειμώνα .       

5.3. Εκτίμηση των κριτηρίων  
 

Η  εκτίμηση των κριτηρίων που παρατέθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, έχει ως 

στόχο την ποσοτικοποίηση της σχέσης  κόστους – οφέλους μεταξύ των δύο επιλογών 

μεταφοράς  προκειμένου  να αποτυπωθούν τα χαρακτηριστικά  των επιπτώσεων 

(θετικών – αρνητικών). 

Η εκτίμηση γίνεται με την δημιουργία πίνακα που περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
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Οι συντελεστές που αποτυπώνονται στον πίνακα προκύπτουν μέσα από ένα 

ερωτηματολόγιο συγκριτικής σημαντικότητας αναμεταξύ των κριτηρίων. Από τη 

συγκριτική θεώρηση μεταξύ δύο κριτηρίων προκύπτουν διάφορες περιπτώσεις 

συγκριτικής σημαντικότητας. Επομένως: α) σε περίπτωση ίσης σημαντικότητας 

συγκριτικά βάρη (1,1), β) σε περίπτωση ελαφρά μεγαλύτερης σημαντικότητας 

συγκριτικό βάρος = 3, γ) σε περίπτωση ισχυρής σημαντικότητας συγκριτικό βάρος =5 

κ.τ.λ.    Κατόπιν τούτου, τα συγκριτικά βάρη μπαίνουν στον πίνακα μετά από 

κανονικοποίηση. Ενδεικτικά, τα αθροίσματα του παραπάνω πίνακα για τα σενάρια Α 

& Β είναι:  

Σενάριο Α = Σ{Wi*[Σ(Ki,j*wi,j)]}= 0,78 19,3-03*5,2+0,3*5,3+09*3,5=13,51-1,56 + 

1,59+3,15 = 16,69. 

Σενάριο Β = Σ{Wi*[Σ(Ki,j*wi,j)]}=0,7* 12,7 – 0,3* 10 + 0,3 * 5,1+ 0,9 * 2,1 = 8,89– 

3 +1,53 + 1,89=9,31. (σελ. 42-44, Fuzzy engineering expert systems, Badiru A & 

Cheung J,  2002).                                                                                                              

 

5.4. Σύγκριση των επιλογών  
 

Υπό το πρίσμα της εκτίμησης των κριτηρίων, οδηγούμαστε στην σύγκριση του 

κόστους – οφέλους μεταξύ της μεταφοράς υδρογονανθράκων με αγωγούς ή με πλοία. 

Από την εν λόγω σύγκριση διαπιστώνεται ότι, η μεταφορά μέσω αγωγού παρουσιάζει 

μια σειρά στρατηγικών πλεονεκτημάτων από άποψη ασφάλειας και σταθερότητας σε 

σχέση με την επιλογή της μεταφοράς με πλοία όπως: 

Α) Η ύπαρξη αγωγού διασφαλίζει τον συνεχή , σταθερό και ανεμπόδιστο 

ανεφοδιασμό της χώρας.  Τα δεξαμενόπλοια είναι ευαίσθητα όχι μόνο στις  καιρικές 

συνθήκες  αλλά και στις τιμές της αγοράς. 

Β) Η μεταφορά με υποθαλάσσιους αγωγούς  αποτελεί  έναν ασφαλή δίαυλο 

μεταφοράς. Επίσης, η ύπαρξη μακροχρόνιων συμβολαίων προσδίδει σημαντική 

σταθερότητα στις σχέσεις αγοραστή – προμηθευτή. 

Γ) Παρότι η κατασκευή ενός αγωγού έχει μεγάλο κόστος , η μεταφορά μέσω 

πλοίων είναι πιο δαπανηρή καθώς απαιτούνται εγκαταστάσεις  παραλαβής του 

φορτίου καθώς  και  κατασκευές (δίκτυα)  για την διοχέτευση του, ειδικά στην 

περίπτωση του  υγροποιημένου αερίου LNG η μεταφορά του απαιτεί την κατασκευή  
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τερματικών  σταθμών υγροποίησης οπότε το κόστος είναι μεγαλύτερο από εκείνο της 

κατασκευής αγωγού. 

Δ) Οι περιορισμοί για τους υποθαλάσσιους αγωγούς που έχουν σχέση με το 

βάθος, την βιωσιμότητα , το μήκος της κατασκευής  μπορούν να ξεπεραστούν καθώς 

σήμερα οι τεχνικές εξελίσσονται συνεχώς. 

Ε) Το κόστος μεταφοράς  

Στ) Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την μεταφορά υδρογονανθράκων με 

πλοία είναι σημαντικές σε σχέση με τους αγωγούς καθώς και οι επιπτώσεις  στο 

κοινωνικό σύνολο. 

Ζ) Η ευελιξία που προσφέρουν τα πλοία είναι σημαντική για την μεταφορά 

υδρογονανθράκων, αλλά με τους αγωγούς δίνεται η δυνατότητα τροφοδοσίας και του 

πιο απομακρυσμένου εισαγωγέα . 

Η) Αυξάνει  την ασφάλεια και διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας καθώς και 

τον ανταγωνισμό σύμφωνα με τις στόχους που θέτουν οι Συνθήκες της Ε.Ε. για την 

εσωτερική ενεργειακή αγορά. 

Θ) Ενδυναμώνει την ασφάλεια προμήθειας με νέες συνδέσεις. 

Ι) Ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη των χωρών, καθώς και  την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας στην τελική τιμή του φορτίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Συμπεράσματα 
 

Ο ενεργειακός τομέας κάθε χώρας εξελίσσεται συνεχώς. Τα βασικά μεγέθη 

μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, νέες ανάγκες υποδομών δημιουργούνται, 

νέοι πόροι ανακαλύπτονται και τέλος, η πρόοδος των επιστημών και της τεχνολογίας 

οδηγούν στην υιοθέτηση νέων λύσεων.  Οι λύσεις αυτές καθοδηγούνται σε μεγάλο 

βαθμό από τις οικονομικές, τις περιβαλλοντικές και τις κοινωνικές επιπτώσεις που 

δημιουργούν  το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο καθώς και τα συμφέροντα των 

διαφόρων χωρών που καθορίζουν την επιλογή των λύσεων. 

Σήμερα τα υφιστάμενα ή τα εκτιμώμενα κοιτάσματα εντοπίζονται σε περιοχές 

που επικαλύπτονται από τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ κρατών. Η επιλογή της 

μεταφοράς υδρογονανθράκων εξαρτάται από την μία πλευρά από τη βιωσιμότητα 

ανάπτυξης ενεργειακών project από διεθνείς εταιρείες  και από την άλλη από τις 

διακρατικές συνεργασίες στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, για την ανάπτυξη 

κατάλληλων συνεργασιών, χωρίς αποκλεισμούς,  μεταξύ των εμπλεκομένων κρατών 

που στόχο έχουν την ανάπτυξη και την ευημερία των χωρών.  

Από την σύγκριση κόστους – οφέλους που αναλύθηκε στα προηγούμενα 

κεφάλαια προκύπτει ότι, η μεταφορά υδρογονανθράκων μέσω αγωγών  ενδείκνυται 

ως η καλύτερη λύση.  

Παράλληλα, όμως προκύπτουν και κάποια άλλα συμπεράσματα, όπως: 

Α) Η μεταφορά υδρογονανθράκων είτε με αγωγούς είτε με πλοία παρουσιάζει 

τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα. Φυσικά η καλύτερη επιλογή θα ήταν ο 

συνδυασμός των δύο μεθόδων ώστε να είναι δυνατή η απόλαυση των 

πλεονεκτημάτων και των δύο, η υπερκέραση των όποιων εμποδίων και η 

αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων της μιας ή της άλλης λύσης. 

Β) Το κόστος  μεταφοράς με πλοία  είναι σημαντικό,  με τα μέχρι σήμερα 

δεδομένα. Έτσι υπό αυτόν τον περιορισμό η επιλογή μεταφοράς με αγωγούς 

καθίσταται ξεκάθαρα η πιο συμφέρουσα λύση. 
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Τέλος, επειδή η επιλογή της μεταφοράς υδρογονανθράκων είναι ένα 

πολυπαραγοντικό πρόβλημα, η ανάλυση - αξιολόγηση της βέλτιστης λύσης δεν 

μπορεί να γίνει στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αλλά  απαιτεί  διερεύνηση 

περαιτέρω έρευνας,, η οποία θα περιλαμβάνει  την ανάλυση της επίπτωσης των 

επιλεγέντων  κριτηρίων και των αποτελεσμάτων που παράγουν δίνοντας βαθμολογία 

για καθένα κριτήριο ξεχωριστά, όπως και αναλύθηκε στην παρ.5.3 του κεφαλαίου 5, 

η οποία βαθμολογία θα πρέπει να εκφρασμένη σε μετρήσιμες μεταβλητές και να 

οδηγεί σε μια αριθμητική αξιολόγηση του έργου, το οποίο είναι εκτός του πεδίου της 

παρούσας διπλωματικής.   
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