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Περίληψη 

Με την πάροδο των χρόνων η ζήτηση του φυσικού αερίου από τις αγορές ενέργειας παρουσιάζει 

κυρίως αυξητικές τάσεις. Αποτέλεσμα αυτής της αυξητικής τάσης είναι η εξάπλωση της βιομηχανίας 

του φυσικού αερίου τόσο στην παραγωγή του όσο και στην μεταφορά του στα σημεία ζήτησης της 

Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως. Η παρούσα διπλωματική εργασία, έπειτα από μια συνοπτική 

αναφορά των δεδομένων που ισχύουν στην παγκόσμια, καθώς και στην Ευρωπαϊκή αγορά 

ενεργείας και συγκεκριμένα κυρίως σε ότι αφορά το φυσικό αέριο και τα βασικά χαρακτηρίστηκα 

του, κινείται σε δυο βασικούς άξονες. Στον πρώτο παρουσιάζεται συνοπτικά το βασικό δίκτυο 

αγωγών φυσικού αερίου και οι κυριότερες χώρες εισαγωγής του στην Ευρώπη, καθώς και μια 

σύντομη  παρουσίαση των χαρακτηριστικών του κάθε αγωγού. Στον δεύτερο άξονα αναλύονται τα 

ατυχήματα που συμβαίνουν σε χερσαίους αγωγούς φυσικού αερίου στην Ευρώπη και συγκεκριμένα  

τα βασικά αίτια που μπορούν να προκαλέσουν αστοχία ενός αγωγού φυσικού αερίου, η τάση που 

υπάρχει σχετικά με την εξέλιξη των ατυχημάτων κατά το πέρασμα των χρόνων, καθώς και το 

ποσοστό του συνόλου των ατυχημάτων που καταλήγουν σε πολύ σοβαρές συνέπιες όπως ο 

τραυματισμός η ακόμη και ο θάνατος κάποιου ανθρώπου. Τέλος παρουσιάζονται  συνοπτικά κάποια 

ατυχήματα, που έχουν συμβεί σε χερσαίους αγωγούς φυσικού αερίου ανά τον κόσμο. 

 

Abstract 

In the course of time, the need for gas in the energy market is at growth. 

This has been the motivating factor for the gas industry to evolve in terms of gas production as well 

as transmission to market areas in Europe and the rest of the world. 

This master thesis, after briefly presenting intelligence from the world and the European energy 

market, focusing on gas and its most common characteristics addresses two main points. 

The first point is a summary of the fundamental European gas network in which, specification for 

each of the pipelines is given, as well as with the most notable countries which import gas to Europe. 

 The second part consists of an analysis of the accidents that have occurred in gas pipelines in 

Europe, focusing on the most common causes of pipeline failures, the evolution of the number of 

accidents along with the percentage of accidents with vast consequences, such as injury or death. 

Finally, a number of accidents that have occurred in gas pipelines on a world scale is presented. 
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1. Εισαγωγή 

 

1.1. Η Ενέργεια στον σύγχρονο κόσμο 

 

Στην εξέλιξη του κόσμου και στο πέρασμα των χρόνων, το ανθρώπινο είδος κατά περιόδους 

εξαρτιόνταν από διάφορους παράγοντες οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του. Ένας 

τέτοιος παράγοντας ήταν από την στιγμή της ανακάλυψης της, μέχρι και σήμερα και από ότι 

φαίνεται και τα χρόνια που θα έρθουν, η ενέργεια. Ανακαλύπτοντας με τον καιρό όλο και 

περισσότερες μορφές ενέργειας, η καθημερινότητα του ανθρώπου επηρεάζεται και συνδέεται 

άμεσα η έμμεσα με την χρήση της. Από την στιγμή που ο άνθρωπος ανακάλυψε την ύπαρξη της 

ενέργειας και την χρησιμότητα της, προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί με διάφορους τρόπους, 

ανάλογα πάντα με την πηγή από την οποία την αντλούσε, καθώς και από τις ιδιότητες της. Θέλοντας 

να καλύψει περισσότερες αλλά και πιο δύσκολες, ως προς την κάλυψη τους, ανάγκες, προσπάθησε 

να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ενέργεια, βελτιστοποιώντας παράλληλα και τα 

αποτελέσματα της χρήσης της. Στις μέρες μας η ενέργεια είναι πια απαραίτητη στην 

καθημερινότητα του άνθρωπου.  

Κρίνοντας σύμφωνα με τα προηγούμενα χρόνια η πρόβλεψη της ενεργειακής εξέλιξης τόσο 

βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα εμπεριέχει κάποιους κινδύνους. Αν και έχει επιτευχτεί 

ιδιαίτερη βελτίωση σε αυτόν τον τομέα τα τελευταία χρόνια, η ενεργειακή εξέλιξη αποτελεί έναν 

αρκετά ευαίσθητο δείκτη, ο οποίος συνδέεται άμεσα και έμμεσα με άλλους παράγοντες. Τέτοιοι 

παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν η ασφάλεια εφοδιασμού των κρατών, λόγω της συγκέντρωσης 

ενεργειακών αποθεμάτων σε λίγες χώρες παγκοσμίως, η συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον και 

κατά τι ποσοστό θα πρέπει να καλύπτεται από φιλικές προς το περιβάλλον διεργασίες παραγωγής 

ενέργειας, καθώς και λόγω της ένταξης στην παραγωγή ενέργειας σχετικά νέων τεχνολογιών, των 

οποίων δεν είναι σε μεγάλο βαθμό γνωστές οι συνέπιες τους έπειτα από μια μακροχρόνια χρήση. 

Η ενέργεια αποτελείται από 2 βασικές κατηγορίες την πρωτογενή και την δευτερογενή ενέργεια. 

Πρωτογενής ενέργεια ονομάζεται, η ενέργεια που δεν απαιτεί καμία μετατροπή για να 

χρησιμοποιηθεί. Στην ουσία είναι η ενέργεια η οποία έχει σαν πηγές της, την γη και τον ήλιο. Σε 

αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η γεωθερμική 

ενέργεια, κάποιες μορφές βιομάζας όπως επίσης και τα ορυκτά καύσιμα. Ως δευτερογενής ενέργεια 

χαρακτηρίζονται όλες οι μορφές ενέργειας που προκύπτουν έπειτα από την μετατροπή (μηχανική 

μετατροπή, χημική μετατροπή, κ.α.) της πρωτογενούς ενέργειας για να υπάρχει η βέλτιστη 

αξιοποίηση.  Προέρχεται συνήθως από ορυκτά ή πυρηνικά καύσιμα, παραπροϊόντα βιομάζας κ.α. 

Οι πηγές ενέργειας διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες, τις ανανεώσιμες και τις μη 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  
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Ως μη ανανεώσιμες χαρακτηρίζονται οι πηγές ενέργειας που δεν αναπληρώνονται ή 

αναπληρώνονται πολύ αργά σε σχέση πάντα με την ποσότητα της ενέργειας που χρειάζεται να 

καταναλωθεί καθημερινά. Στις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμπεριλαμβάνονται τα ορυκτά 

καύσιμα τα οποία προέρχονται από φυσικές πηγές οργανισμών και τα υλικά τους μπορεί να είναι 

ελαφρά αέρια όπως το μεθάνιο ή σκληρά στερεά σώματα όπως ο ανθρακίτης. Τα συμβατικά ορυκτά 

καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την παράγωγη ενέργειας διακρίνονται,  στα στερεά καύσιμα 

όπως οι ορυκτοί άνθρακες, την βιομάζα και κάποια στερεά αστικά απορρίμματα, στα αέρια καύσιμα 

όπως το φυσικό αέριο, στα προϊόντα εξαερίωσης διαφόρων τύπων υδρογονανθράκων, σε αέριους 

υδρογονάνθρακες προϊόντα απόσταξης πετρελαίου και τέλος σε υγρά καύσιμα όπως υγροί 

υδρογονάνθρακες και διάφορα κλάσματα απόσταξης αργού πετρελαίου. Τα ορυκτά καύσιμα αν και 

έχουν πολύ καλή ενεργειακή ύλη και είναι σε θέση να παράγουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας, η 

κατανάλωση τους ενισχύει  το περιβαλλοντολογικό πρόβλημα και δεν επαρκεί για τις ανάγκες 

ενέργειας στην σημερινή εποχή, αποτελώντας έναν από τους λόγους, της περεταίρω ανάπτυξης και 

χρήσης των  ανανεώσιμων πηγών όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Τέλος να αναφερθεί 

πως στις μη ανανεώσιμες  πηγές ενέργειας συμπεριλαμβάνεται και η πυρηνική ενέργεια, η οποία 

όμως δεν περιλαμβάνει την διαδικασία της καύσης για την παραγωγή ενέργειας. 

 Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως λέει και το όνομα τους διαθέτουν το χαρακτηριστικό 

ότι αναπληρώνονται σε μικρό χρονικό διάστημα, με σχετικά σταθερό ρυθμό και θεωρούνται 

πρακτικά ανεξάντλητες. Στις Α.Π.Ε. συμπεριλαμβάνονται η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια, η 

υδροθερμική ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια, η ενέργεια από βιομάζα 

καθώς και διάφορα αέρια από επεξεργασία λημμάτων κ.α. 

Η σύγκριση των δυο κατηγοριών φανερώνει πως οι Α.Π.Ε. συγκεντρώνουν αρκετά πλεονεκτήματα, 

αναγκάζοντας έτσι τόσο την παγκόσμια όσο και την ευρωπαϊκή κοινότητα να τις εντάσσει όλο και σε 

μεγαλύτερο ποσοστό στην παραγωγή ενέργειας των κρατών της.  

 

1.2. Η ενέργεια στην ΕΕ 

 

Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. καταναλώνουν πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας καθημερινά, για να 

καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες τους. Η χρήση της ενέργειας όπως αναφέρθηκε πιο πάνω είναι 

σχεδόν απαραίτητη σε όλα τα είδη των καθημερινών δραστηριοτήτων. Στο Σχήμα 1 αναφέρεται η 

ποσοστιαία χρήση των βασικότερων δραστηριοτήτων στην Ε.Ε. των 28 χώρων για το έτος 2017. 
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Σχήμα 1. Ποσοστιαία χρήση της ενέργειας ανά δραστηριότητα στην ΕΕ – 28  (2017) [1] 

 

Η συνολική ενέργεια που καταναλώθηκε το έτος 2017 από την Ε.Ε. των 28 χώρων, ανέρχεται στους 

1.060 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (Mtoe), έχοντας μια αύξηση της τάξεως του 1.3 

% σε σχέση με την κατανάλωση κατά την διάρκεια του έτους 2016.[1] 

Η ενέργεια αυτή βρίσκεται είτε από την παράγωγη των ίδιων των κρατών της, είτε από την 

εισαγωγή ενέργειας από τρίτους. Η εισαγωγή ενέργειας αυξάνεται όλο και περισσότερο κάθε χρόνο 

φτάνοντας το 2017 το ποσοστό της εισαγόμενης ενέργειας να αγγίζει το 55% και της ενέργειας που 

παράγεται από την Ε.Ε. να φτάνει το 45%, του συνόλου της ενέργειας που καταναλώνεται. Η 

συνολική διαθέσιμη ενέργεια στην Ε.Ε., περιλαμβάνει τόσο την παραγομένη από την Ε.Ε. ενέργεια, 

όσο και την εισαγόμενη ενέργεια από τρίτες χώρες.[2] 

Το ενεργειακό μείγμα στην Ε.Ε. για το έτος 2017, αποτελείται κυρίως από πέντε διαφορετικές πηγές 

ενέργειας: Προϊόντα πετρελαίου (συμπεριλαμβανομένου και του αργού πετρελαίου), φυσικό αέριο, 

στερεά ορυκτά καύσιμα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πυρηνική ενέργεια. Στο Σχήμα 2 

καταγράφονται τα ποσοστά που καταλαμβάνει κάθε πηγή ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Ε.Ε. 

για το έτος 2017. [2] 

Μεταφορές 
30,8 %

Βιομηχανία 
24,6 %

Οικιακή Χρήση 
27,2 %

Υπηρεσίες 
14,5 %

Αγροτική Χρήση 
2,3 %

Άλλες 
0,6 %
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Σχήμα 2. Τα ποσοστά ανά πηγή ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ – 28 (2017) [2] 

 

Τα μερίδια των διαφόρων πηγών ενέργειας στη συνολική διαθέσιμη ενέργεια ποικίλλουν σημαντικά 

μεταξύ των κρατών μελών. 

Η παραγωγή ενέργειας  στην Ε.Ε. για το έτος 2017 πραγματοποιείται κυρίως από τις εξής πηγές 

ενέργειας: Τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που κατέχουν και το μεγαλύτερο ποσοστό, φτάνοντας 

το 29,9%, την πυρηνική ενέργεια που ακολουθεί με ποσοστό 27,8%, τα στερεά ορυκτά καύσιμα που 

κατέχουν το 19% της παραγωγής ενέργειας στην Ε.Ε., το φυσικό αέριο το οποίο κατέχει το 13,6% και 

τέλος το αργό πετρέλαιο που κατέχει το 9,7%. [3] 

Ωστόσο η παραγωγή του κάθε κράτους – μέλους διαφέρει. Οι ανανεώσιμες πηγές κατέχουν ένα 

πολύ υψηλό ποσοστό σχεδόν πάνω από 90% (της συνολικής παραγόμενης ενέργειας του κράτους) 

σε αρκετά κράτη όπως, στην Κύπρο, την Μάλτα, την Λετονία, την Πορτογαλία και την Λιθουανία. 

Στην πυρηνική ενέργεια το υψηλότερο ποσοστό εγχώριας παραγωγής το παρουσιάζουν η Γαλλία 

(79%), το Βέλγιο (74%) και η Σλοβακία (63%). Στα στερεά ορυκτά καύσιμα τα υψηλότερο ποσοστό 

εγχώριας παραγωγής έχουν η Πολωνία με την Εσθονία όπου ξεπερνά το 70% της συνολικής 

παραγωγής τους, ενώ αρκετά υψηλό ποσοστό έχουν η Ελλάδα (61%) και η Τσεχία (57%). Το 

υψηλότερο ποσοστό εγχώριας παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο το κατέχει η Ολλανδία (80%), 

ενώ όσο αφορά το αργό πετρέλαιο ως κύρια πηγή παραγωγής ενέργειας χρησιμοποιείται στην 

Δανία (44%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (41%). [3] 

Όπως αναφέρθηκε ήδη το μείγμα της ενέργειας αποτελείται από την παραγόμενη ενέργεια εντός 

της Ε.Ε. και την εισαγόμενη ενέργεια από τρίτες χώρες. Για το έτος 2017 το κύριο εισαγόμενο προϊόν 

ήταν τα προϊόντα πετρελαίου, τα οποία μάλιστα κατείχαν περίπου τα 2/3 του συνόλου της 

εισαγόμενης ενέργειας, ακολούθησε το φυσικό αέριο (26%) και τα στερεά ορυκτά καύσιμα (8%). Τα 

κράτη μέλη της Ε.Ε. με τις μεγαλύτερες εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου για το έτος 2017 είναι η 

Κύπρος, η Μάλτα, η Ελλάδα, η Σουηδία και η Ρουμανία. Πάνω από το ένα τρίτο της εισαγόμενης 

Προϊόντα 
πετρελαίου

36.4%

Φυσικό αέριο
23.2%

Στερεά ορυκτά 
καύσιμα 14.5%

Ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας

13.6%

Πυρηνική 
ενέργεια 12.3%
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ενέργειας σε φυσικό αέριο είχε η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Γερμανία, ενώ η Σλοβακία 

εισάγει 15% της εισαγόμενης ενέργειας σε στερεά ορυκτά καύσιμα.[4] 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω στην Ε.Ε. το 2017 το ποσοστό εξάρτησης, το οποίο εκφράζει τον βαθμό 

στον οποίο μια οικονομία βασίζεται στις εισαγωγές προκειμένου να καλύψει τις ενεργειακές της 

ανάγκες, ήταν ίσο με 55%, πράγμα που σημαίνει πως, περισσότερες από τις μισές ενεργειακές 

ανάγκες της Ε.Ε. καλύφθηκαν από καθαρές εισαγωγές. Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται το μέγεθος της 

εξάρτησης από την εισαγόμενη ενέργεια που έχουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. για το έτος 2017 

συγκρίνοντας με το αντίστοιχο του 2000. [4] 

 

 

Σχήμα 3. Ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ – 28 από την εισαγόμενη ενέργεια ανά κράτος (2000 - 2017) 

[4] 

 

Ένα θέμα που απασχολεί αρκετά την Ε.Ε. είναι ο ενεργειακός εφοδιασμός και κατά πόσο αυτός 

μπορεί να είναι ασφαλής και σταθερός, σε περίπτωση που συγκεντρωθεί μεγάλο ποσοστό 

εισαγωγών σε σχετικά λίγους εταίρους. Το 2017 σχεδόν τα δυο τρίτα  των εισαγωγών αργού 

πετρελαίου εκτός Ε.Ε. προέρχονταν από την Ρωσία (30,3%), τη Νορβηγία (11,4%), το Ιράκ (8,2%), το 

Καζακστάν και τη Σαουδική Αραβία (7,4% και 6,6% αντίστοιχα). Μια παρόμοια έρευνα δείχνει πως 

τα τρία τέταρτα των εισαγωγών φυσικού αερίου της Ε.Ε. προέρχονταν από την Ρωσία (39,8%), τη 

Νορβηγία (26,2%) και την Αλγερία (10,7%), ενώ τα τρία τέταρτα των εισαγωγών στερεών καυσίμων 

(κυρίως άνθρακας) προέρχονταν από Ρωσία (38,8%), Κολομβία (16,7%) και Ηνωμένες Πολιτείες 

(16,5%). [4] 
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1.3. Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας 

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση του κύριου δικτύου 

αγωγών εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ευρώπη και έπειτα η παρουσίαση και η ανάλυση των 

αιτιών που μπορούν να προκαλέσουν ένα ατύχημα σε ένα δίκτυο αγωγών, το οποίο μεταφέρει 

φυσικό αέριο και των αποτελεσμάτων που πιθανόν να επιφέρει ένα τέτοιο ατύχημα. Ο σκοπός της 

εργασίας είναι η καταγραφή των κυριοτέρων εισαγωγών φυσικού αερίου μέσω αγωγών και τα 

δεδομένα που υπάρχουν, καθώς και η ανάλυση των δεδομένων που υπάρχουν σε σχέση με τις 

αστοχίες αλλά και τα ατυχήματα που έχουν συμβεί σε αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου στο 

παρελθόν, κυρίως στην Ευρώπη. 

Αρχικά μελετάται το υφιστάμενο δίκτυο αγωγών τροφοδοσίας φυσικού αερίου της Ευρώπης, στο 

οποίο εκτός από τις διαδρομές του, παρουσιάζονται τα κοιτάσματα παραγωγής και οι χώρες 

κατανάλωσης. Στην συνέχεια  παρουσιάζονται οι κύριες αιτίες που σχετίζονται με την πρόκληση 

ατυχημάτων σε αγωγούς φυσικού αερίου, καθώς και δεδομένα που υπάρχουν από τις αρμόδιες 

βάσεις δεδομένων στην Ευρώπη. Τέλος αναφέρονται συνοπτικά κάποια ατυχήματα που έχουν 

συμβεί σε αγωγούς φυσικού αερίου παγκοσμίως. 

 

1.4. Δομή της Διπλωματικής Εργασίας 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία και βασικές έννοιες σε σχέση με 

την ενέργεια, καθώς επίσης για την αγορά και την κατανάλωση της ενέργειας στην Ευρώπη και στον 

κόσμο.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά του φυσικού αερίου, 

όπως η δομή του, οι βασικές του χρήσεις, οι ιδιότητες του, πως λειτουργεί η αγορά του κυρίως όσο 

αφορά την Ευρώπη, καθώς και γενικότερα θέματα που συμβάλουν στην κατανόηση των 

παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή και την ζήτηση του. 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά το υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου 

στην Ευρώπη καθώς γίνεται και μια περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του δικτύου. 

Επιπλέον γίνεται μια ειδική αναφορά και μια σύντομη περιγραφή του εσωτερικού δικτύου φυσικού 

αερίου στην Ελλάδα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται τα δεδομένα από περιστατικά και ατυχήματα που έχουν 

συμβεί σε αγωγούς φυσικού αερίου κυρίως στην Ευρώπη, αναφέροντας τις αιτίες που είναι πιθανό 

να τα προκαλέσουν καθώς και κάποια ακόμη πολύ σημαντικά στοιχεία για την κατανόηση και την 

μελλοντική μείωση αυτών των ατυχημάτων. 
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2. Φυσικό αέριο 

2.1. Ιστορική αναδρομή 

Οι πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη φυσικού αερίου έχουν καταγραφεί χιλιάδες χρόνια πριν, για την 

ακρίβεια το 6000 και το 2000 π.Χ. στην περιοχή όπου σήμερα βρίσκεται το κράτος του Ιράν. Οι 

κινέζοι σύμφωνα με αναφορές ερευνητών είναι οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν το φυσικό αέριο, το 

900 π.Χ. περίπου, όπου ανοίχτηκαν φρέατα και το αέριο μεταφέρονταν με μπαμπού. Στην Ευρώπη 

το φυσικό αέριο ανακαλύφθηκε το 1659 στην Αγγλία. Όσο αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής, στην περιφέρεια της Νέας Υόρκης και συγκεκριμένα στην πόλη Φριντονια το 1821 ο 

φωτισμός της πόλης προερχόταν από την χρήση του φυσικού αερίου. 

Για έναν αιώνα περίπου η χρήση του φυσικού αερίου συνέχιζε να είναι περιορισμένη και αυτό 

οφείλονταν στο ότι δεν υπήρχε τρόπος μεταφοράς του σε μεγάλες αποστάσεις, αφήνοντας το στο 

περιθώριο της βιομηχανικής εξέλιξης. Αυτό άρχισε να αλλάζει την δεκαετία του 1920, όπου άρχισε 

να αναπτύσσεται η μεταφορά του φυσικού αερίου με αγωγούς, συμβάλλοντας άμεσα στην 

εξάπλωση της χρήσης του. Για την ακρίβεια έπειτα από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο ακολούθησε μια 

περίοδος τεράστιας κατανάλωσης η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.  

Συγκεκριμένα το 1960 η παγκόσμια παραγωγή φυσικού αερίου ήταν 470 δισεκατομμύρια κυβικά 

μέτρα και το 1979 ήταν 1.459 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Το 1950 το φυσικό αέριο αποτελούσε 

το 12% της καταναλισκόμενης παγκοσμίως ενέργειας, ποσοστό που αυξήθηκε σε 14,6% το 1960 και 

σε 25% το 1989.[5] 

 

2.2. Η σύσταση του φυσικού αερίου  

 

Το φυσικό αέριο είναι ένα μείγμα υδρογονανθράκων σε αέρια μορφή και ανήκει στην 2η οικογένεια 

των αερίων. Είναι ορυκτό αέριο καύσιμο και συναντάται στις κοιλότητες του υπεδάφους συνήθως 

μαζί με άλλα ορυκτά καύσιμα αλλά μπορεί να βρεθεί και μόνο του. Δημιουργήθηκε κατά την 

διάρκεια διάφορων εποχών της γεωλογικής ιστορίας του πλανήτη, ενώ η συγκέντρωση του έγινε 

λόγω της μεταφοράς του από τον χώρο που δημιουργήθηκε, σε πορώδη πετρώματα και διάφορους 

γεωλογικούς σχηματισμούς. Είναι μια «μη ανανεώσιμη» πηγή ενέργειας η οποία πριν διατεθεί για 

χρήση, δεν χρειάζεται να υποστεί κάποια ιδιαίτερη επεξεργασία, εκτός από την διαχώριση κάποιων 

ανεπιθύμητων συστατικών, με αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του. 

Στην ουσία οι δυο σημαντικοί στόχοι που πρέπει να ικανοποιηθούν με την επεξεργασία του 

φυσικού αερίου είναι η επίτευξη των απαιτούμενων ποιοτικών κριτηρίων και η ανάκτηση των 

παραπροϊόντων. [6] 

Το φυσικό αέριο είναι ένα από τα καύσιμα που θεωρούνται λιγότερο επιβλαβή σε σχέση με τα 

υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα. Η σύσταση του δεν είναι σταθερή και αυτό γιατί εξαρτάται 
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σημαντικά από την προέλευση του, καθώς και από το είδος της οργανικής ύλης από την οποία 

σχηματίστηκε.  

Το κύριο συστατικό όμως που συναντάμε στο φυσικό αέριο είναι το μεθάνιο (CH4), σε ένα ποσοστό 

από 70%-90% συνήθως. Κάποια επιπλέον συστατικά που συναντάμε στο φυσικό αέριο συνήθως 

αλλά σε μικρότερες ποσότητες είναι το αιθάνιο (C2H6) 5-15%, το προπάνιο (C3H8) και το βουτάνιο 

(C4H10) < 5% και κάποιους βαρύτερους υδρογονάνθρακες, καθώς και διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 

και υδρόθειο (H2S) σε μικρότερες ποσότητες. [5] 

Το φυσικό αέριο που είναι απαλλαγμένο από τους υδρογονάνθρακες, εκτός του μεθανίου, δηλαδή 

που αποτελεί καθαρό μεθάνιο, συχνά ονομάζεται και ξηρό φυσικό αέριο, ενώ το φυσικό αέριο που 

συμπεριλαμβάνει και άλλους υδρογονάνθρακες εκτός από το μεθάνιο, ονομάζεται και υγρό φυσικό 

αέριο. 

Το φυσικό αέριο είναι ένα μη τοξικό αέριο, το οποίο είναι άχρωμο και άοσμο εξ αρχής. Λόγω 

κάποιων σκοπών ασφάλειας κυρίως,  προσδίδεται τεχνικά μια οσμή με κάποιες επιπλέον ουσίες, 

ούτως ώστε να γίνεται αντιληπτή οποιαδήποτε διαρροή μπορεί να υπάρξει. Το φυσικό αέριο έχει 

ειδικό βάρος 0,59 και είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, έτσι σε περιπτώσεις διαρροής διαφεύγει 

προς την ατμόσφαιρα διαλύεται και δεν αποτελεί κίνδυνο. Επιπλέον το φυσικό αέριο έχει υψηλή 

θερμική απόδοση σε σχέση με αλλά συμβατικά καύσιμα. 

Τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν στην χρήση του φυσικού αερίου έναντι άλλων καυσίμων είναι 

αρκετά. Μερικά από αυτά αναφέρθηκαν πιο πάνω και αφορούν την πολύ υψηλή θερμική απόδοση 

του σε σχέση με άλλα συμβατικά καύσιμα και ότι αποτελεί ένα μη τοξικό αέριο. Επιπλέον, ένα από 

τα κυρία πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου είναι ότι αποτελεί την καθαρότερη πηγή πρωτογενούς 

ενέργειας μετά τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Συγκεκριμένα κατά την καύση του, οι ποσότητες 

του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται στους ρίπους του είναι σε μικρότερο ποσοστό από 

αυτούς του πετρελαίου, ενώ δεν περιέχει καθόλου θειο. Επίσης η βελτίωση του βαθμού απόδοσης 

μειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίμου.  

Συμβάλει λοιπόν στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην καταπολέμηση του 

φαινόμενου του θερμοκηπίου, με το μικρότερο μέγεθος εκπεμπόμενων ρύπων σε σχέση με τα άλλα 

συμβατικά καύσιμα, περιορίζοντας έτσι την ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται σε διάφορες περιπτώσεις και εφαρμογές. Η βιομηχανική χρήση 

του φυσικού αερίου, όπου παράγεται ηλεκτρική  και θερμική ενέργεια. Στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας για παράδειγμα, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με την χρήση του 

φυσικού αερίου, έναντι της χρήσης άνθρακα, ανέρχεται περίπου στο 50%. Εξαιτίας και αυτών των 

αποτελεσμάτων η χρήση του φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις τελευταίες 

δεκαετίες διαδίδεται όλο και περισσότερο. 

Επιπλέον είναι από τα καύσιμα που προτιμώνται να συνδεθούν με τiς ανανεώσιμες ενέργειες και 

αυτό διότι, οι γεννήτριες αερίου ανταποκρίνονται αρκετά καλά στις απαιτήσεις που υπάρχουν κατά 
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την διάρκεια λειτουργίας των αιολικών και ηλιακών πάρκων, όπως για παράδειγμα στην παραγωγή 

επιπρόσθετης ενέργειας σε περιπτώσεις που ο άνεμος η το φως ελαττωθούν ξαφνικά. 

Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται και για την παραγωγή υφασμάτων, πλαστικών, γυαλιών, βαφών, 

χάλυβα και άλλων. 

Στην οικιακή χρήση του φυσικού αερίου, όπου χρησιμοποιείται για την θέρμανση του χώρου η την 

παροχή ζεστού νερού, όπως επίσης για τον κλιματισμό του χώρου και το μαγείρεμα. 

Στις μεταφορές, οπου αποτελεί ένα εναλλακτικό καύσιμο, το οποίο είναι καθαρότερο αλλά και 

φθηνότερο από άλλα καύσιμα οχημάτων, όπως η βενζίνη και το ντίζελ. Το μειονέκτημα του σε 

σχέση με τους σύγχρονους κινητήρες ντίζελ είναι η ενεργειακή απόδοση του, κάτι που δεν 

συμβαίνει με τους κινητήρες βενζίνης, με τους οποίους είναι σχεδόν ίσης ενεργειακής απόδοσης. 

Το φυσικό αέριο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για την παραγωγή υδρογόνου, συγκεκριμένα 

μέσω μιας κοινής μεθόδου να είναι ο αναμορφωτής υδρογόνου. Επιπλέον εμπλέκεται στην 

παραγωγή λιπασμάτων, καθώς αποτελεί μια από τις βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή 

αμμωνίας, η οποία χρησιμοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις αλλά και στην παραγωγή ζωοτροφών 

και ιχθυοτρόφων. 

  

 

2.2.1. Κοιτάσματα – Εξόρυξη – Παραγωγή του φυσικού αερίου 

 

Η ύπαρξη μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου παγκοσμίως προσδίδει μια ομαλή και ασφαλή 

παροχή ενέργειας στις καταναλώτριες χώρες, συμβάλλοντας παράλληλα και στην συνεχή αύξηση 

της ζήτησης φυσικού αερίου όλο και περισσότερο. Τα μεγαλύτερα κοιτάσματα παγκοσμίως 

βρίσκονται στις χώρες της μέσης ανατολής αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό βρίσκεται στην Ρωσία 

και συγκεκριμένα στην Σιβηρία.  

 Η αξιοποίηση των κοιτασμάτων γίνεται, αρχικά με την εξόρυξη του φυσικού αερίου από τις 

υπόγειες κοιλότητες στις οποίες βρίσκεται υπό υψηλή πίεση, δίνοντας πολύ μεγάλη προσοχή στις 

συνέπειες που θα υπάρξουν στο έδαφος, όπως για παράδειγμα, την πιθανή βύθιση του λόγω της 

αύξησης της πίεσης που προκαλείται από την εξόρυξη.  

Ακολουθεί η μεταφορά του στις καταναλώτριες χώρες είτε μέσω δικτύου αγωγών όπου αυτό είναι 

εφικτό είτε με την υγροποίηση του και την μεταφορά του μέσω πλοίων κυρίως, έχοντας υπόψη 

πάντα το κόστος της μεταφοράς και αν κάτι τέτοιο είναι ωφέλιμο και για τις δυο πλευρές. Η 

σημασία των παραγωγών χωρών φυσικού αερίου εξαρτάται από τα διαθέσιμα αποθέματα τους. Οι 

ποσότητες που παράγονται κάθε χρόνο έχουν αυξητική τάση σε αρκετές χώρες και αυτό συμβαίνει, 

τόσο λόγω της συνεχώς αυξανομένης ζήτησης και χρήσης του φυσικού αερίου, εξαιτίας της 

ευκολίας στην χρήση του αλλά και της καθαρότητας του σαν καύσιμο, όσο και λόγω της περαιτέρω 

ανάπτυξης των δικτύων των αγωγών φυσικού αερίου καλύπτοντας έτσι μεγαλύτερο μέρος της 
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ζήτησης που υπάρχει. Η βέλτιστη ανάπτυξη των δικτύων μεταφοράς και διανομής του φυσικού 

αερίου κατέχει σημαντικό ρόλο στην περεταίρω αύξηση της παραγωγής. [6] 

Οι χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή φυσικού αερίου για το έτος 2018 παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 4.[7] Οι χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή φυσικού αερίου παγκοσμίως είναι οι Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής και η Ρωσία, έχοντας σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες. 

Συγκεκριμένα για το έτος 2018 η παραγωγή φυσικού αερίου παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 5,2%. 

Αναλυτικότερα στις ΗΠΑ η αύξηση τη παραγωγής φυσικού αερίου για το 2018 έφτασε το +11,5%, 

στην Ρωσία +6,7%, στην Αίγυπτο +20%, στην Αυστραλία +15%.   

Στην Ευρώπη η παραγωγή φυσικού αερίου συνέχισε να μειώνεται φτάνοντας το -15% κυρίως λόγω 

της μείωσης της εγχώριας παραγωγής της Ολλανδίας. Από την Ευρώπη η μόνη χώρα που βρίσκεται 

αρκετά ψηλά στην παραγωγή φυσικού αερίου είναι η Νορβηγία. 

 

 

 

Σχήμα 4. Η παραγωγή φυσικού αερίου παγκοσμίως  για το 2018 (bcm) [7] 
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2.2.2. Υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) 

 

Το φυσικό αέριο στην αέρια φάση του αποτελεί μια αρκετά ογκώδη πηγή ενέργειας η οποία 

αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες σχετικά με την μεταφορά του αλλά και την αποθήκευση του. 

Συγκεκριμένα ο όγκος του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) είναι κατά 600 φορές μικρότερος 

από τον όγκο που θα καταλάμβανε το φυσικό αέριο στην «αέρια» μορφή του. Γίνεται εύκολα 

αντιληπτό πως αυτό θα αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα τόσο στην αποθήκευση του, όπου ως αέριο 

απαιτούνται σπήλαια η συμπτυσσόμενες δεξαμενές τεραστίων διαστάσεων, όσο και στην μεταφορά 

του όπου απαιτούνται μεγάλα δίκτυα αγωγών είτε χερσαία είτε υποθαλάσσια, ούτως ώστε να 

μεταφερθεί η απαιτούμενη ποσότητα φυσικού αερίου από της πηγές παραγωγής στα σημεία 

κατανάλωσης.  

Για να επιτευχτεί η υγροποίηση του αερίου, μεταφέρεται από το σημείο παραγωγής του μέσω 

σωληνώσεων και δοχείων, ψύχεται στους -160○C και μεταφέρεται σε πολύ ψυχρά (κρυογενετικά) 

τάνκερ μέσω θαλάσσης. Το υγροποιημένο αέριο είναι άοσμο και άχρωμο. Επιπλέον κατά την 

διάρκεια του καθαρισμού και της υγροποίησης αφαιρούνται κάποιες μολυσματικές ουσίες που 

πιθανόν να εμπεριέχονται, όπως για παράδειγμα κάποια ίχνη υδράργυρου , όπου μπορούν να το 

καταστήσουν διαβρωτικό. Επίσης λόγω του ότι το υγροποιημένο αέριο χρησιμοποιείτε και σαν 

καύσιμο η στερεοποίηση κάποιων μολυσματικών ουσιών θα το καθιστούσε, σύμφωνα με τις 

περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές μη αποδεκτό. 

Η υγροποίηση του φυσικού αερίου λοιπόν δίνει κάποιες απαραίτητες λύσεις σε πολλά προβλήματα 

που δημιουργούνται με την μεταφορά του φυσικού αερίου μόνο μέσω δικτύου αγωγών. Ένα από τα 

μειονεκτήματα που έχει η μεταφορά του φυσικού αερίου μέσω αγωγών έναντι της υγροποίησης 

του, είναι πως η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των αγωγών αυξάνοντας της διασυνδέσεις του 

εκτός από μεγάλο κόστος και αρκετό χρόνο κατασκευής απαιτεί και τις κατάλληλες γεωπολιτικές 

συνθήκες, σε αντίθεση με το υγροποιημένο αέριο το οποίο αποτελεί μια πιο γρήγορη και άμεση 

λύση στην κάλυψη της ζήτησης του φυσικού αερίου ακόμη και σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις 

μεταφοράς. Επιπλέον η αποθήκευση του υγροποιημένου αερίου κοντά σε αστικές περιοχές , 

διευκολύνει κατά μεγάλο βαθμό την άμεση κάλυψη των εποχικών ή και όχι αναγκών σε φυσικό 

αέριο αποτρέποντας έτσι την κατασκευή ενός δικτύου που για κάποιο χρονικό διάστημα θα 

υπολειτουργεί και για κάποιο άλλο θα λειτουργεί άνω των επιτρεπτών ορίων του, ακλουθώντας την 

αυξομείωση της ζήτησης κατά καιρούς. [8] 

Μια από τις μεγαλύτερες εισαγωγείς υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως είναι η Ιαπωνία, 

λόγω και της πολύ χαμηλής παραγωγής της, ενώ στην Ευρώπη κάποιες από τους κύριους εισαγωγείς 

είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Βρετανία, η Γαλλία κ.α. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή συγκεκριμένα 

θεωρεί μια αξιόπιστη λύση την χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου, τόσο για την αποφυγή 

εξάρσεων της ζήτησης του, όσο και για την διαφοροποίηση των προμηθευτών, βελτιώνοντας έτσι 

και την ενεργειακή ασφάλεια. 
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2.2.3. Μεταφορά φυσικού αερίου 

 

Ένα μεγάλο ποσοστό των αποθεμάτων φυσικού αερίου παγκοσμίως, βρίσκονται σε 

απομακρυσμένες περιοχές σε σχέση με  τα κύρια κέντρα κατανάλωσης, συνεπώς πρέπει να 

μεταφέρεται το φυσικό αέριο σε αυτά.  Ο τρόπος μεταφοράς του φυσικού αερίου εξαρτάται από 

την κατάσταση του, αν είναι σε αέρια ή σε υγρή κατάσταση. Αν το φυσικό αέριο βρίσκεται σε 

«αέρια» μορφή τότε η μεταφορά του πραγματοποιείται με το δίκτυο αγωγών μεταφοράς φυσικού 

αερίου, που μπορεί να είναι επίγειο αλλά και υποθαλάσσιο, αν είναι σε «υγρή» κατάσταση τότε ως 

επί των πλείστων μεταφέρεται μέσω ειδικά διαμορφωμένων δεξαμενόπλοιων σε ατμοσφαιρική 

πίεση όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη ενότητα. 

Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση που ασκείται στο αέριο 

κατά την μεταφορά του. [8] 

 

 Αγωγοί μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 – 100 bar) 

 Αγωγοί μεταφοράς Μέσης Πίεσης (έως περίπου 20 bar) 

 Αγωγοί μεταφοράς Χαμηλής Πίεσης (4 – 7 bar) 

 

Οι αγωγοί υψηλής και μέσης πίεσης είναι κατάλληλοι για την μεταφορά μεγάλου όγκου φυσικού 

αερίου και προτιμώνται για τις μεγαλύτερες αποστάσεις, όπως είναι οι διακρατικές μεταφορές. Οι 

αγωγοί χαμηλής πίεσης χρησιμοποιούνται κυρίως για την μεταφορά αερίου στις πόλεις, καθώς 

έχουν χαμηλότερο κόστος αλλά επιπλέον λόγω της χαμηλότερης πίεσης του αερίου λειτουργούν με 

μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Στην περίπτωση όμως που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αγωγοί μεταφοράς, το αέριο, όπως 

αναφέρθηκε και πιο πάνω υγροποιείται και μεταφέρεται σε συγκεκριμένες συνθήκες με ειδικά 

κατασκευασμένα πλοία για τον σκοπό αυτό. Αν και η μεταφορά μέσω αγωγών επικρατεί σε ένα 

σημαντικό ποσοστό σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς του αερίου, η μεταφορά του υγροποιημένου 

αερίου κερδίζει συνεχώς έδαφος κάτι που σαφώς οφείλεται και στα σημαντικά πλεονεκτήματα που 

παρέχει η χρήση και η μεταφορά του. Επιπλέον η μεταφορά υγροποιημένου αερίου (LNG) είναι 

συχνά ο μόνος τρόπος μεταφοράς αερίου από τα απομακρυσμένα πεδία παραγωγής στις χώρες 

κατανάλωσης. [6] 

Το κόστος της κάθε μεταφοράς, είτε είναι μέσω αγωγών, είτε μέσω της υγροποίησης του αερίου και 

μεταφοράς του με δεξαμενόπλοια, είναι πάντα άμεσα συνδεδεμένο με τις απαιτήσεις του κάθε 

έργου. Συγκεκριμένα το κόστος των αγωγών μεταφοράς έχει να κάνει με το κόστος κατασκευής, το 

οποίο υπολογίζεται συναρτήσει της διαμέτρου του αγωγού, της πίεσης λειτουργίας, την απόσταση 

της διαδρομής, το είδος της επιφάνειας, το κλίμα αλλά και την πυκνότητα του πληθυσμού, και το 

λειτουργικό κόστος των αγωγών και των σταθμών συμπίεσης.  
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Σχήμα 5. Συγκριτικός Πίνακας Κόστους – Απόστασης μεταφοράς ανά είδος αγωγού [9] 

 

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα η μεταφορά LNG είναι οικονομικότερη έναντι της 

μεταφοράς με αγωγούς όταν οι αποστάσεις είναι μεγάλες, ενώ το αντίθετο ισχύει για τις μικρές 

αποστάσεις. Επίσης σύμφωνα με το Σχήμα 5 η μεταφορά αερίου με υποθαλάσσιο αγωγό έχει 

μεγαλύτερο κόστος, κάτι όμως που με την πάροδο των χρόνων και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 

έχει μειωθεί έως και 50%. 

 

2.3. Το φυσικό αέριο στην Ε.Ε. 

 

Η κατανάλωση του φυσικού αερίου στην Ε.Ε. έπειτα από κάποιες αυξομειώσεις έως και το 2014, 

είχε μια αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια φτάνοντας το 2017 στα 11 820 987 TJ συνολικά. Η 

κατανάλωση του φυσικού αερίου για  το 2017 έγινε κυρίως για οικιακή χρήση αλλά και στην 

βιομηχανία καλύπτοντας μαζί ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 70% της συνολικής. [10] 

Η παραγωγή φυσικού αερίου εντός της Ε.Ε., συνέχισε την καθοδική της πορεία, μειώνοντας κατά 

8,1% το έτος 2018 σε σχέση με αυτό του 2017, με αποτέλεσμα να φτάσει τα 4 388 χιλιάδες TJ. Οι 

δυο χώρες που αποτελούν τους κύριους παραγωγούς φυσικού αερίου εντός της Ε.Ε., η Ολλανδία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο, σημείωσαν πτώση στην παραγωγή τους της τάξεως του -14.5% η 

Ολλανδία και -3,2% το Ηνωμένο Βασίλειο. Σημαντικές μειώσεις σημείωσαν ωστόσο και άλλες χώρες 

όπως η Βουλγαρία, η Σλοβακία, η Αυστρία, η Κροατία κ.α. Παρόλα αυτά υπήρξαν και χώρες οι 

οποίες σημείωσαν αύξηση στην παραγωγή φυσικού αερίου το 2018 συγκριτικά με το 2017, με τις 

κυριότερες αυξήσεις να σημειώνονται στην Σλοβενία και στην Ισπανία με 287,7% και 156% 

αντίστοιχα, ενώ μικρότερες αυξήσεις σημείωσαν και η Γαλλία με την Ουγγαρία. [11] 
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Σχήμα 6. Πρωτογενής Παραγωγή Φυσικού Αερίου ανά κράτος μέλος ΕΕ – 28  

(2017 – 2018) [11] 

 

Από την στιγμή που η παραγωγή φυσικού αερίου από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. δεν επαρκεί όπως 

φαίνεται για να καλύψει τις ανάγκες της, η Ε.Ε. συνεχίζει να εισάγει φυσικό αέριο, σε μεγάλο 

ποσοστό. Συγκεκριμένα οι συνολικές εισαγωγές του φυσικού αερίου στην Ε.Ε. για το 2018 σε σχέση 

με το 2017 ήταν της τάξεως του +0,8%. Οι χώρες που είχαν την μεγαλύτερη αύξηση ήταν η Ρουμανία 

(+27,2%), η Μάλτα (+26%) και η Ιρλανδία (+23,4%). [11] 

Οι κύριες χώρες προέλευσης του φυσικού αερίου που εισήλθε στην Ε.Ε. (εξαιρούνται οι 

ενδοκοινοτικές συναλλαγές και οι εισαγωγές από την Ελβετία) είναι η Νορβηγία (30,2%), η 

Ρωσία(20,5%), η Ουκρανία (16,3%) και η Λευκορωσία (10,3%). Ωστόσο αν υπολογιστεί πως το 

μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου που εισέρχεται από την Ουκρανία και την Λευκορωσία 

προέρχονται αρχικά από την Ρωσία, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η εξάρτηση που υπάρχει από την 

Ρωσία σχετικά με την εισαγωγή φυσικού αερίου είναι η μεγαλύτερη από όλες τις υπόλοιπες χώρες. 

Η εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο στην Ε.Ε. αυξήθηκε ξανά το 2018 φτάνοντας το 77,9%, 

από το 74,4% το 2017. Συγκεκριμένα 15 κράτη μέλη της Ε.Ε., εξαρτιόνταν από το εισαγόμενο φυσικό 

αέριο λίγο πάνω από 90% για το έτος 2018. [11] 
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3. Αγωγοί φυσικού αερίου στην Ευρώπη 

3.1. Συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου 

Τα συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου, έχουν ως σκοπό την ομαλή και απρόσκοπτη μεταφορά 

του αερίου στον εκάστοτε προορισμό. Εκτός όμως από τα δίκτυα των αγωγών που περιλαμβάνει 

κάθε παρόμοιο σύστημα, περιλαμβάνει επίσης και μια σειρά άλλων σημαντικών υποδομών, που 

συμβάλουν άμεσα στην σωστή και ομαλή λειτουργία του συστήματος. Τα βασικότερα στοιχειά 

λοιπόν, που αποτελούν ένα σύστημα αγωγών φυσικού αερίου  είναι[12]: 

 Δίκτυο αγωγών (Σωληνογραμμές): Το δίκτυο αγωγών είναι κατασκευασμένο συνήθως από 

έναν χάλυβα υψηλής αντοχής, ο οποίος πρέπει να ανταποκρίνεται στα πρότυπα που 

καθορίζονται από τους αρμόδιους φορείς και τις αντίστοιχες νομοθεσίες. Η διάμετρος των 

αγωγών κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 150 mm και 1420 mm, ανάλογα με την λειτουργία που 

είναι κατασκευασμένοι να έχουν. Συγκεκριμένα, ως επί των πλείστων οι αγωγοί που 

μεταφέρουν φυσικό αέριο από κράτος σε κράτος και στην ουσία διανύουν μεγάλες 

αποστάσεις, έχουν συνήθως διάμετρο μεταξύ 610 mm και 920 mm, ενώ οι αγωγοί που δεν 

ανήκουν στον κεντρική γραμμή αγωγών, διανύουν μικρότερες αποστάσεις και έχουν 

μικρότερη διάμετρο, συνήθως 150 mm έως και 400 mm. Επίσης η διάμετρος και το μήκος 

του αγωγού φανερώνει και την δυναμικότητα του. [13] 

 Σταθμοί συμπίεσης: Για να διασχίσει το δίκτυο των αγωγών που αναφέρθηκε πιο πάνω το 

φυσικό αέριο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η κατάλληλη πίεση ροής σε όλο το μήκος του 

αγωγού. Αυτό πραγματοποιείται μέσω των σταθμών συμπίεσης που τοποθετούνται κατά 

μήκος της διαδρομής σε συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους (65 έως 160χλμ). Η 

συμπίεση του φυσικού αερίου που εισέρχεται στον σταθμό συμπίεσης συμβαίνει μέσω ενός 

στροβίλου, κινητήρα ή μηχανής. 

 Σταθμοί μέτρησης: Οι σταθμοί μέτρησης όπως και οι σταθμοί συμπίεσης τοποθετούνται 

κατά μήκος του αγωγού. Ο σκοπός της λειτουργίας τους είναι η μέτρηση της ροής του 

αερίου κατά μήκος του αγωγού, επιτρέποντας παράλληλα και την επίβλεψη της λειτουργίας 

του αγωγού, όσο αφορά την  ροη του αερίου, καθώς και τον έλεγχο της ροής, από τις 

εταιρείες που επιβλέπουν την λειτουργία του έργου. Για την ορθή μέτρηση 

χρησιμοποιούνται οι κατάλληλοι μετρητές ροής του αερίου στον αγωγό. 

 Βαλβίδες: Οι βαλβίδες τοποθετούνται κατά μήκος του αγωγού και έχουν τον ρόλο της 

θύρας. Συγκεκριμένα οι βαλβίδες έχουν δυο θέσεις λειτουργίας, είτε ανοικτές που σημαίνει 

ότι διέρχεται φυσικό αέριο από το σημείο που είναι, είτε κλειστές οπου εμποδίζει την ροη 

του φυσικού αέριου, για ένα συγκεκριμένο τμήμα αγωγού συνήθως. Ένας από τους λόγους 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια βαλβίδα είναι η απομόνωση ενός τμήματος αγωγού, 

έτσι ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν κάποιες απαραίτητες εργασίες σε εκείνο το 

τμήμα. Τέλος οι βαλβίδες τοποθετούνται από 5 έως 30 χιλιόμετρα η μια από την άλλη, ενώ 

πληρούν και όλα τα σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας. 
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 Συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης: Τα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης 

στην ουσία αποτελούν συστήματα επικοινωνίας τα οποία συγκεντρώνουν δεδομένα και 

μετρήσεις από όλο το μήκος του αγωγού όπως για παράδειγμα πίεση ροής, θερμοκρασία, 

παροχή εντός του αγωγού κ.α. και τα διαβιβάζουν στο κεντρικό σταθμό ελέγχου 

συμβάλλοντας έτσι στην άμεση αντίδραση των αρμόδιων σε οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή  

αστοχία παρατηρηθεί. 

 

3.2. Υφιστάμενο δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη 

Το δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου της Ευρώπης αποτελείται από πολλούς και σύνθετους 

διαδρόμους μεταφοράς. Στο Σχήμα 7 που ακολουθεί παρουσιάζεται ένας αναλυτικός χάρτης με τις 

διαδρομές των αγωγών, δίνοντας μια αρκετά καλή εικόνα για το πώς εκτείνονται και στο εσωτερικό 

της Ευρώπης. 

 

 

Σχήμα 7. Το Ευρωπαϊκό δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου (2017) [14]  
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Από τον χάρτη με μια πρώτη ματιά διακρίνεται πως το εσωτερικό δίκτυο της Ευρώπης εκτείνεται σε 

πολλές χώρες, διαγράφοντας αρκετά σύνθετες διαδρομές, για αυτόν τον λόγο είναι και τόσο πυκνό. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί το βασικό δίκτυο αγωγών που τροφοδοτούν την Ευρώπη με 

φυσικό αέριο, καθώς και η περιοχή προέλευσης του. 

Οι ροές που τροφοδοτούν την Ευρώπη προέρχονται κυρίως από τις παρακάτω περιοχές: 

 Ρωσία 

 Βόρεια Θάλασσα 

 Μέση Ανατολή 

 Αφρική 

Τα κοιτάσματα από οπου προέρχεται το φυσικό αέριο που τροφοδοτεί την Ευρώπη, βρίσκονται 

κυρίως στις περιοχές αυτές. 

 

3.2.1. Αγωγοί φυσικού αερίου από Ρωσία 

 

Η Ρωσία είναι η κάτοχος των μεγαλύτερων κοιτασμάτων παγκοσμίως γεγονός που την καθιστά και 

μια από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς φυσικού αερίου. Αποτελεί την κύρια πηγή τροφοδοσίας στην 

Ευρώπη μέσω αγωγών φυσικού αερίου. Επομένως, η εξάρτηση της Ευρώπης από την Ρωσία στον 

τομέα του φυσικού αερίου είναι σε σημαντικό ποσοστό, ενώ υπάρχουν και κάποιες χώρες που 

εξαρτώνται σχεδόν εξολοκλήρου. 

Τα βασικά κοιτάσματα από όπου προέρχεται το φυσικό αέριο, που εισάγει η Ευρώπη από την 

Ρωσία, βρίσκονται στις βόρειες περιοχές της Σιβηρίας. Από εκεί με τους αγωγούς φυσικού αερίου 

μεταφέρεται προς την Ευρώπη. Οι διαδρομές που ακλουθούν οι αγωγοί από την Ρωσία είναι είτε 

χερσαίες, είτε θαλάσσιες. Συγκεκριμένα  μια διαδρομή μέσω της Βαλτικής Θάλασσας καταλήγοντας 

στην Γερμανία, μια μέσω της Ουκρανίας, μια μέσω της Λευκορωσίας και μια μέσω της Τουρκίας. Οι 

εξαγωγές μέσω της Ουκρανίας λόγω δυσμενών πολιτικών σχέσεων, γίνονται προσπάθειες να 

ανεξαρτητοποιηθούν μειώνοντας σιγά, σιγά την ποσότητα αερίου που περνά από την Ουκρανία. 

Συγκεκριμένα ο βόρειος άξονας του δικτύου αποτελείται κυρίως από τους αγωγούς φυσικού αερίου 

Yamal – Europe και Nothern Lights, οι οποίοι διασχίζουν την Ρωσία και καταλήγουν στην 

Λευκορωσία, οπου συνδέονται με άλλους αγωγούς. Καθώς όμως ο αγωγός Nothern Lights διασχίζει 

την Ρωσία, με μια διακλάδωση που υπάρχει πριν να φτάσει στην Λευκορωσία τροφοδοτεί με 

φυσικό αέριο την περιοχή της Αγίας Πετρούπολης αλλά και την Φιλανδία, ενώ με μια δεύτερη 

γραμμή τροφοδοτεί με φυσικό αέριο τον αγωγό Nord Stream, ο οποίος μέσω της Βαλτικής 

Θάλασσας καταλήγει στην Γερμανία. Η συνολική δυναμικότητα του Βόρειου άξονα υπολογίζεται στα 

78 bcm ετησίως. 

Ο δεύτερος άξονας αποτελείται κυρίως από τους αγωγούς φυσικού αερίου Brotherhood και Soyuz. 

Ο Brotherhood, ο οποίος αποτελεί και την μεγαλύτερη διαδρομή φυσικού αερίου από την Ρωσία, 
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μεταφέρει περισσότερα από 100 bcm φυσικού αερίου τον χρόνο και καταλήγει στην Ουκρανία και 

από εκεί το φυσικό αέριο μεταφέρεται σε χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης. Ο Soyuz 

μεταφέρει και αυτός μια μεγάλη ποσότητα φυσικού αερίου από την Ρωσία στην Ουκρανία, οπου 

και αυτός συνδέεται με άλλους αγωγούς. Η δυναμικότητα μεταφοράς των δυο αυτών αγωγών 

φτάνει τα 150 bcm φυσικού αερίου ετησίως. 

Ο τρίτος σημαντικός άξονας εξαγωγής φυσικού αερίου της Ρωσίας μέσω αγωγών, είναι αυτός  ο 

οποίος τροφοδοτεί την Τουρκία. Αυτός ο άξονας αποτελείται από δυο αγωγούς φυσικού αερίου τον 

Blue Stream που τροφοδοτεί μέσω της Μαύρης Θάλασσας την αγορά της Τουρκίας με φυσικό αέριο 

και ο αγωγός φυσικού αερίου Turkish Stream ο οποίος και αυτός μέσω της Μαύρης Θάλασσας 

τροφοδοτεί με φυσικό αέριο καταρχάς την Τουρκία αλλά δευτερευόντως και την Ευρώπη. 

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των κύριων αγωγών που τροφοδοτούν την Ευρώπη με φυσικό 

αέριο από την Ρωσία. 

 

 

Σχήμα 8. Κύριοι αγωγοί που τροφοδοτούν την Ευρώπη με φυσικό αέριο προερχόμενοι από την 

Ρωσία [15] 
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Αγωγός φυσικού αερίου Yamal-Europe 

Χώρες: Ρωσία – Λευκορωσία – Πολωνία - Γερμανία 

Συνολικό Μήκος: >2.000 χλμ 

Δυναμικότητα: 33 bcm/έτος 

Ιδιοκτήτης έργου: Gazprom(Ρωσία, Λευκορωσία) – EuRoPol Gaz(Πολωνία) – WINGAS(Γερμανία) 

Ολοκλήρωση κατασκευής: 2006 

Ο αγωγός φυσικού αερίου Yamal-Europe, είναι ένας από τους κύριους αγωγούς που τροφοδοτούν 

την Ευρώπη με φυσικό αέριο. Διέρχεται μέσα από 4 χώρες, από την Ρωσία από την οποία ξεκινά, 

την Λευκορωσία, την Πολωνία και καταλήγει στην Γερμανία κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Έχει 

συνολικό μήκος πάνω από 2000 χιλιόμετρα, συνολικά 14 σταθμούς συμπίεσης κατά μήκος του 

αγωγού, με διάμετρο αγωγού 56 ίντσες (1.420mm) και ετήσια δυναμικότητα 33 bcm 

(δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα). Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1994 και ολοκληρώθηκε το 2006 

φτάνοντας τότε και τα επίπεδα δυναμικότητας που αναφέρθηκαν πιο πάνω. [16] 

Το πρώτο τμήμα του αγωγού ξεκινά από τον κόμβο του Torzhok στην Σιβηρία, όπου 

συγκεντρώνονται ποσότητες φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Σιβηρίας. Το τμήμα του 

αγωγού που διαπερνά την Ρωσία έχει μήκος 402 χιλιόμετρα και διαθέτει 3 σταθμούς συμπίεσης: 

Rzhevskaya, Holm-Zhirkovskaya και Smolenskaya. Το δεύτερο τμήμα του αγωγού που διασχίζει την 

Λευκορωσία έχει μήκος 575 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει 5 σταθμούς συμπίεσης: Nesvizhskaya, 

Krupskaya, Slonimskaya, Minskaya και Orshanskaya. Το τρίτο τμήμα του αγωγού που διασχίζει την 

Πολωνία, μήκους 683 χιλιόμετρα, περιλαμβάνει 5 σταθμούς συμπίεσης: Ciechanow, Szamotuly, 

Zambrow, Wtoctawek και Kondratki. Το τέταρτο τμήμα του αγωγού που καταλήγει στην Γερμανία 

περιλαμβάνει τον σταθμό Mallnow ο οποίος βρίσκεται κοντά στην Φρανκφούρτη και συγκεκριμένα 

κοντά στα σύνορα της Γερμανίας με την Πολωνία.  Εκεί ο αγωγός συνδέεται με τον αγωγό Jagal, ο 

οποίος συνδέεται στην συνέχεια με το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου STEGAL West-Midal-

Redhen. Η Gazprom είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία στα τμήματα που διαπερνούν την Ρωσία και την 

Λευκορωσία, το τμήμα της Πολωνίας ανήκει στην EuRoPol Gaz, ενώ το τμήμα του αγωγού στο 

γερμανικό κράτος ανήκει στην εταιρεία WINGAS.[16][17] 

 

Σχήμα 9. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Yamal-Europe [16] 
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Αγωγός φυσικού αερίου Soyuz 

Χώρες: Ρωσία – Ουκρανία 

Συνολικό Μήκος: 2.675 χλμ 

Δυναμικότητα (Αναβάθμιση): 26,1 bcm/έτος (32 bcm/έτος) 

Κόστος κατασκευής: 222,85 εκ. δολάρια 

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1979(αρχικό έργο) 

Ο αγωγός φυσικού αερίου Soyuz κατασκευάστηκε την περίοδο 1975-1979 και συνδέει την Ρωσία με 

την δυτική Ευρώπη. Το συνολικό μήκος του αγωγού ανέρχεται στα 2.675 χιλιόμετρα με διάμετρο 

αγωγού 56 ίντσες (1.420mm). [18][19] 

Ο αγωγός αυτός διαθέτει συνολικά 12 σταθμούς συμπίεσης και η δυναμικότητα του ανέρχεται στα 

26.1 bcm ετησίως. Έπειτα από το τμήμα που διασχίζει την Ρωσία, συγκεκριμένα από το πεδίο 

φυσικού αερίου Orenburg από όπου και ξεκινά αυτός αγωγός, εισέρχεται στην Ουκρανία και για την 

ακρίβεια, ανατολικά του Novopskov και κατευθύνεται δυτικά έως ότου συνδέεται με το διάδρομο 

των αγωγών Urengoy-Pomary-Uzhgorod ή αγωγός Brotherhood. [18][19][20]  

Η δυναμικότητα του αγωγού Soyuz αναμένεται να αλλάξει προς το καλύτερο έπειτα από έναν 

εκσυγχρονισμό που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στους σταθμούς συμπίεσης του 

αγωγού. Το κόστος του έργου θα ανέρχεται στο 227,8 εκατομμύρια δολάρια και περίοδο 

ολοκλήρωσης τα 6 χρονιά. Έπειτα από αυτόν τον εκσυγχρονισμό η παραγωγική δυνατότητα θα 

ανέλθει στα 32 bcm ετησίως και υπολογίζεται πως θα υπάρξει και μια μείωση στο κόστος του 

φυσικού αερίου της τάξεως του 30%. [18][19] 

 

 

Αγωγός φυσικού αερίου Northern Lights 

Χώρες: Ρωσία – Λευκορωσία – Πολωνία – Λιθουανία – Ουκρανία  

Συνολικό Μήκος: 7.337 χλμ 

Δυναμικότητα: 51 bcm/έτος 

Ολοκλήρωση κατασκευής: Εντός της δεκαετίας 1980 - 1990 

Ο αγωγός Northern Lights κατασκευάστηκε τμηματικά από την δεκαετία του 1960 έως και την 

δεκαετία του 1980. Θεωρείται ένας από τους κύριους αγωγούς στην βορειοδυτική Ρωσία και 

τροφοδοτεί με μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου και την Ευρώπη. Η αφετηρία του είναι στην 

Ρωσία και ενώ αρχικά το φυσικό αέριο προερχόταν από τα κοιτάσματα Vukhtyl, μετέπειτα όμως 

επεκτάθηκε με την προϋπόθεση να συνδεθεί με το κοίτασμα Urengoy. Το συνολικό του μήκος 

υπολογίζεται στα 7.377 χιλιόμετρα όπου τα 2.500 χιλιόμετρα χρησιμοποιούνται για την μεταφορά 

φυσικού αερίου στην Ευρώπη.  
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Με αφετηρία το Urengoy διασχίζει κάποιες πόλεις όπως Vuktyl, Ukhta, Gryazovets, Torzhok και 

Smolensk φτάνοντας στην Λευκορωσία και συγκεκριμένα στο Μινσκ, από εκεί συνεχίζει στην 

Πολωνία, την Λιθουανία, την Ουκρανία. Αναλυτικότερα ένα τμήμα του αγωγού Yamal-Europe τρέχει 

παράλληλα με τον αγωγό Northern Lights. Ένα τμήμα του αγωγού από μια διακλάδωση στο 

Gryazovets τροφοδοτεί την Αγία Πετρούπολη και την Φιλανδία. Επιπλέον μια τρίτη παράλληλη 

γραμμή στον συγκεκριμένο κλάδο προμηθεύει με φυσικό αέριο τον αγωγό Nord Stream. Στο 

Torzhok μια διακλάδωση η οποία συνδέεται με τον αγωγό Μόσχα-Αγία Πετρούπολη προμηθεύει με 

φυσικό αέριο εκτός από την Αγία Πετρούπολη, την Λετονία και την Εσθονία. Το τμήμα του αγωγού 

Minsk-Vilnius-Kaliningrad τροφοδοτεί την Λιθουανία καθώς και την περιφέρεια του Kaliningrad, το 

τμήμα Ivatsevichy-Dolyna τροφοδοτεί την Ουκρανία και το τμήμα του αγωγού Kobrin-Brest-Warsaw 

τροφοδοτεί την Πολωνία.  

Ο αγωγός φυσικού αερίου Northern Lights διαθέτει 6 σταθμούς συμπίεσης και η δυναμικότητα του 

είναι 51 bcm ετησίως, αναφέροντας πως λόγω της χρονολογίας κατασκευής του υπολογίζεται πως 

μεταφέρει μικρότερη ποσότητα φυσικού αερίου. 

Το τμήμα του αγωγού που βρίσκεται στην Ρωσία ανήκει στην εταιρία Gazprom, ενώ το τμήμα που 

διασχίζει την Λευκορωσία ανήκει στην Beltransgaz.[21] 

 

Σχήμα 10. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Northern Lights [22] 
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Αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream 

Χώρες: Ρωσία – Γερμανία 

Συνολικό Μήκος: 1.224 χλμ 

Δυναμικότητα: 55 bcm/έτος 

Υπεύθυνος κατασκευής και λειτουργίας έργου: Nord Stream AG 

Ολοκλήρωση κατασκευής: 2011(πρώτη γραμμή), 2012(δεύτερη γραμμή) 

Ο Nord Stream μεταφέρει φυσικό αέριο από την Ρωσία στην Ευρώπη μέσω της Βαλτικής Θάλασσας, 

αποτελώντας παράλληλα και τον Βορειότερο άξονα φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Ο αγωγός 

είναι ιδιαίτερης σημασίας αφού παρακάμπτει τις χώρες διέλευσης και παρέχει απευθείας το φυσικό 

αέριο στην Ευρώπη από την Ρωσία. 

Ο αγωγός διαπερνά την Βαλτική Θάλασσα, ξεκινώντας από το Vyborg της Ρωσίας και καταλήγει στο  

Lubmin κοντά στο Greifswald της Γερμανίας, όπου εκεί ο αγωγός Nord Stream συνδέεται με τους 

αγωγούς Nel και Opal για την περεταίρω μεταφορά του φυσικού αερίου στο Ευρωπαϊκό δίκτυο.  

Αποτελείται από δίδυμους παράλληλους αγωγούς. Η κατασκευή της πρώτης γραμμής του Nord 

Stream ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2010, ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2011 και τέθηκε σε λειτουργία 

τον Νοέμβριο του 2011. Η δεύτερη γραμμή ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Μάιο του 2011, 

ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2012 και τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2012. Υπεύθυνη 

τόσο για την κατασκευή όσο και για την λειτουργία των αγωγών είναι η Nord Stream AG.  

 

Σχήμα 11. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream [23] 

 

Το μήκος των αγωγών είναι 1.224 χιλιόμετρα, πράγμα που τους καθιστά ως το μεγαλύτερο 

υποθαλάσσιο αγωγό στον κόσμο και η διάμετρος τους είναι 48 ίντσες (1.220mm). Οι αγωγοί έχουν 

την δυνατότητα να μεταφέρουν συνολικά 55 bcm ετησίως για τα επόμενα 50 χρόνια. Λόγω του 

μεγέθους του έργου και λόγω του ότι είναι υποθαλάσσιος, έχει εγκατασταθεί ένα εξοπλιστικό 

σύστημα ελέγχου που επιβλέπουν ειδικοί ούτως ώστε να είναι σίγουρη η σωστή λειτουργία του 

αλλά και η άμεση επέμβαση όποτε είναι αναγκαίο.  
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Επίσης, λόγω του μεγέθους του και των χαρακτηριστικών του, το συγκεκριμένο έργο συνεισφέρει 

σημαντικά, στην ασφάλεια του εφοδιασμού της Ε.Ε. αλλά και στην ουσιαστική ενίσχυση  της αγοράς 

ενέργειας της Ε.Ε.. [24][25] 

 

Αγωγός φυσικού αερίου Brotherhood 

Χώρες: Ρωσία – Ουκρανία 

Συνολικό Μήκος: 4.500 χλμ 

Δυναμικότητα: 32 bcm/έτος 

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1984 

 

Ο αγωγός Brotherhood γνωστός και ως Urengoy-Pomary-Uzhgorod ή Δυτικός Σιβηρικός ή 

Διασιβηρικός αγωγός, θεωρείται ως η μεγαλύτερη διαδρομή φυσικού αερίου, πράγμα που τον 

καθιστά έναν από τους κύριους αγωγούς εξαγωγής φυσικού αερίου της Ρωσίας (ένα τμήμα του 

ανήκει και στην Ουκρανία). [26] 

Η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε το 1982 με 1984 και είχε ως σκοπό να προμηθεύσει με φυσικό 

αέριο από τα πεδία κοιτασμάτων της δυτικής Σιβηρίας τις χώρες της κεντρικής και της Δυτικής 

Ευρώπης. [27] 

Το συνολικό μήκος του αγωγού είναι 4.500 χιλιόμετρα εκ των οποίων τα 1.160 βρίσκονται επί 

ουκρανικού εδάφους. Η διάμετρος του αγωγού είναι 56 ίντσες (1.420mm). Έχει 42 σταθμούς 

συμπίεσης εκ των οποίων οι 9 βρίσκονται στην Ουκρανία. Εκτός από την Ουκρανία τμήμα του 

αγωγού διέρχεται και από την Σλοβακία. [27] 

Αναλυτικότερα, αρχικά κατευθύνεται από το Urengoy της Σιβηρίας στους σταθμούς συμπίεσης 

Pomar, στο Uzhgorod στη Δυτική Ουκρανία, αφού περάσει τα σύνορα Ρωσίας – Ουκρανίας βόρεια 

από το Σουμι και από εκεί συνεχίζει μεταφέροντας το φυσικό αέριο και σε χώρες της Κεντρικής και 

Δυτικής Ευρώπης. Ο αγωγός αυτός, μαζί με τους αγωγούς Soyuz και Pogres αποτελούν τον δυτικό 

διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία το φυσικό αέριο μεταφέρεται 

στο αντλιοστάσιο Uzhgorod στα σύνορα με την Σλοβακία, αλλά και σε μικρότερους σταθμούς στα 

ουκρανικά και ρουμανικά σύνορα. [27] Η αρχική ετήσια δυναμικότητα του ήταν 32 bcm. 
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Αγωγός φυσικού αερίου Blue Stream 

Χώρες: Ρωσία – Τουρκία 

Συνολικό Μήκος: 1.213 χλμ 

Δυναμικότητα: 16 bcm/έτος 

Κόστος Κατασκευής: 3,2 δις ευρώ 

Υπεύθυνος κατασκευής έργου: Blue Stream Pipeline BV 

Ολοκλήρωση κατασκευής: 2002 

Ο αγωγός Blue Stream μεταφέρει αέριο από την Ρωσία στην Τουρκία μέσω της Μαύρης Θάλασσας. 

Κατασκευάστηκε από την Blue Stream Pipeline BV, μια κοινοπραξία της Ρωσικής Gazprom και της 

Ιταλικής Enis [28] 

Εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους που διασχίζει ο αγωγός Blue Stream, καθώς περιλαμβάνει 

60 χιλιόμετρα ορεινού τμήματος, ενώ το υποθαλάσσιο τμήμα του φτάνει ακόμα και σε βάθος 2.150 

μέτρων σε ένα επιθετικό περιβάλλον υδρόθειου, χρησιμοποιήθηκε ειδική τεχνολογία προκειμένου 

να ενισχυθεί η αξιοπιστία του, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς και με όσο γίνεται λιγότερα 

προβλήματα στο έργο για το οποίο έχει κατασκευαστεί. Για τον λόγο αυτόν χρησιμοποιήθηκαν 

υψηλής ποιότητας χαλύβδινοι σωλήνες με επιχρίσματα πολυμερών οι οποίοι χαρακτηρίζονται για 

την υψηλή τους αντοχή και την ανθεκτικότητα τους κυρίως στην διάβρωση, ενώ κατασκευαστήκαν 

και μεγάλου μήκους σήραγγες. [29] 

Η κατασκευή του έργου πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2001 – 2002 και εγκαινιάστηκε το 2005. το 

κόστος του ανήλθε στα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 1,7 δαπανήθηκαν για το 

υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού. [28] 

 Το συνολικό μήκος του αγωγού ανέρχεται στα 1.213 χιλιόμετρα. Το πρώτο χερσαίο τμήμα του 

αγωγού έχει μήκος 373 χιλιόμετρα και διάμετρο 55.1 ίντσες (1.400mm), ξεκινά από τον σταθμό 

Izobilnoye στην Ρωσία και φτάνει ως τον σταθμό  Beregovaya, ενώ περιλαμβάνει και 2 σταθμούς 

συμπίεσης. Το δεύτερο τμήμα του αγωγού που είναι υποθαλάσσιο έχει μήκος 396 χιλιόμετρα και 

διάμετρο 24 ίντσες (610mm), ξεκινά από τον σταθμό Beregovaya και διασχίζοντας την Μαύρη 

Θάλασσα φτάνει στον σταθμό Durusu στην Τουρκία. Το τρίτο και τελευταίο τμήμα του αγωγού έχει 

μήκος 444 χιλιόμετρα και διάμετρο 24 ίντσες (610mm), καταλήγοντας στην Άγκυρα. Η συνολική 

ικανότητα μεταφοράς του είναι 16 bcm ετησίως. [30] 

Υπήρξε ένας σχεδιασμός για την κατασκευή του Blue Stram 2, ενός παράλληλου αγωγού με τον 

αρχικό, όμως αυτό το σχέδιο δεν έχει προχωρήσει για την ώρα. Μετά από κάποια χρόνια τον ρόλο 

που θα είχε ο Blue Stream 2, πήγε να πάρει ο South Stream αλλά στην πορεία εγκαταλείφθηκε και 

αυτό το σχέδιο. [30] 

Τέλος να αναφερθεί πως τόσο παράλληλα με την κατασκευή του αγωγού όσο και μετά την 

ολοκλήρωση του, ληφθηκαν κάποια απαραίτητα φιλικά προς το περιβάλλον μέτρα όπως, η 

αποκατάσταση εδαφών όπου υπήρχε η ανάγκη, η διατήρηση των δασών κ.α. [30] 
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Σχήμα 12. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Blue Stream [31] 

 

 

Αγωγός φυσικού αερίου TurkStream 

Χώρες: Ρωσία – Τουρκία 

Συνολικό Μήκος: 1.090 χλμ 

Δυναμικότητα: 31.5 bcm/έτος 

Υπεύθυνος διαχείρισης έργου: Gazprom (Ρωσία), Botas (Τουρκία) 

Ολοκλήρωση κατασκευής: 2018 (το τμήμα της Μαύρης Θάλασσας) 

Ο αγωγός Turkstream είναι ένας διπλός αγωγός, ο οποίος θα ξεκινά από την Ρωσία και θα καταλήγει 

στην Τουρκία μέσω και της Μαύρης Θάλασσας. Σκοπός αυτού του έργου είναι να τροφοδοτήσει με 

φυσικό αέριο τόσο την ίδια την Τουρκία, όσο και την Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη μετέπειτα. 

[32] 

Συγκεκριμένα ο αγωγός θα συνδέει άμεσα τα μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου της Ρωσίας με το 

υφιστάμενο δίκτυο της Τουρκίας, τροφοδοτώντας τόσο την ίδια αλλά δίνοντας και την δυνατότητα 

προώθησης του φυσικού αερίου και σε χώρες τις Ευρώπης. Αυτή η προοπτική αλλάζει τις 

ισορροπίες, συμβάλλοντας στην βελτίωση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό 

αέριο από την Ρωσία.  

Η αρχική ανακοίνωση για την κατασκευή του αγωγού έγινε το 2014. Η σύμβαση μεταξύ της Ρωσίας 

και της Τουρκιάς για την πραγματοποίηση του έργου υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2016. Τον 

Νοέμβριο του 2018 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του έργου στην Μαύρη Θάλασσα και τον 

Ιανουάριο του 2020 ξεκίνησε η προμήθεια φυσικού αερίου μέσω του αγωγού TurkStream. Οι 

εταιρείες που διαχειρίζονται το έργο είναι η Gazprom όσο αφορά το τμήμα του αγωγού που 
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διασχίζει την Ρωσία αλλά και το υποθαλάσσιο τμήμα, ενώ για το χερσαίο τμήμα που διασχίζει την 

Τουρκία το διαχειρίζεται η τούρκικη εταιρία Botas. [32] 

Ο αγωγός έχει ως αφετηρία τον σταθμό συμπίεσης στην Russkaya κοντά στην Anapa στην ρωσική 

ακτή, αποτελείται από ένα σύστημα δυο παράλληλων αγωγών, που θα διασχίζει την Μαύρη 

Θάλασσα και θα φτάνει μέχρι το Kiyinkoy. Έπειτα, από τον τερματικό σταθμό Kiyinkoy, η μια από τις 

δυο υπόγειες χερσαίες γραμμές συνδέεται με το υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου της 

Τουρκίας στο Luleburgaz, ενώ η δεύτερη γραμμή θα συνεχίζει προς τα σύνορα της Τουρκίας με την 

Ευρώπη όπου είναι και το τελικό της σημείο. [33] 

Το μήκος του αγωγού φτάνει τα 1.090 χιλιόμετρα. Το υπεράκτιο τμήμα είναι 910 χιλιόμετρα από το 

σύνολο του μήκους του αγωγού και τα υπόλοιπα 180 χιλιόμετρα ήταν το υπόγειο τμήμα του 

αγωγού που καταλήγει στο Luleburgaz. Η διάμετρος του αγωγού είναι 31,8 ίντσες ( 810mm) και θα 

εγκατασταθεί μέχρι και σε βάθος 2,200 μέτρων,  αποτελώντας το πρώτο σύστημα αγωγών αυτής της 

διαμέτρου σε τέτοιο βάθος. Για αυτό τον λόγο οι σωλήνες που θα αποτελούν τους αγωγούς θα είναι 

οι κατάλληλοι και συγκεκριμένης τεχνολογίας, ούτως ώστε να ανταπεξέλθουν στα δεδομένα του 

έργου. Η δυναμικότητα του θα ανέρχεται στα 31,5 bcm ετησίως. [32][33] 

 

 

Σχήμα 13. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου TurkStream [34] 

 

3.2.2. Αγωγοί φυσικού αερίου από Βόρεια Θάλασσα 

Η δεύτερη σημαντικότερη πηγή που τροφοδοτεί την Ευρώπη με φυσικό αέριο μετά την Ρωσία, είναι 

η περιοχή των κοιτασμάτων που βρίσκονται στην Βόρεια Θάλασσα. Τα κοιτάσματα που βρίσκονται 

εκεί ανήκουν στην Νορβηγία, την Αγγλία, την Ολλανδία, την Γερμανία και την Δανία. Οι ποσότητες  

εισαγόμενου φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας καλύπτουν ένα σημαντικό 

ποσοστό του συνόλου των εισαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη αλλά και του αερίου που 

καταναλώνεται. Οι βασικές χώρες που εισάγουν αέριο από την Βόρεια Θάλασσα είναι η Γερμανία, η 

Γαλλία και το Βέλγιο. 
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Σχήμα 14. Κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα [35] 

 

Οι βασικοί αγωγοί είτε μεταφέρουν φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα στις χώρες κατανάλωσης, είτε 

μεταφέρουν αέριο μεταξύ των χωρών της Βόρειας Θάλασσας, είτε μεταφέρουν από ένα σημείο της 

Βόρειας Θάλασσας σε ένα άλλο σημείο της Βόρειας Θάλασσας.  

  

 

Σχήμα 15. Το δίκτυο αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου στην Βόρεια Θάλασσα [36] 
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Αναλυτικότερα 

 Η Μεγάλη Βρετανία συνδέεται με 3 υποθαλάσσιους αγωγούς με τα κοιτάσματα της Βόρειας 

Θάλασσας τους Fulmar, Cats και ο Vesterled, και με 1 άμεσα με την Νορβηγία , τον 

Langeled, με συνολική ετήσια δυναμικότητα όλων των αγωγών έως και 45 bcm. Στην 

συνέχεια η Αγγλία τροφοδοτεί την Ιρλανδία και την κεντρική Ευρώπη μέσω του Βελγίου. 

 Η Γερμανία συνδέεται με 3 βασικούς υποθαλάσσιους αγωγούς με τα κοιτάσματα της 

Βόρειας Θάλασσας, τους Norpipe, Europe I και Europe II, με τον έναν από αυτούς να ξεκινά 

με ένα χερσαίο τμήμα από την Νορβηγία. Η συνολική δυναμικότητα τους φτάνει έως 48 

bcm ετησίως. Στην συνέχεια το φυσικό αέριο μπορεί να κινηθεί και σε άλλες χώρες της 

κεντρικής Ευρώπης μέσω του Γερμανικού Δικτύου. 

 Η Γαλλία συνδέεται με τον αγωγό Franpipe, με ετήσια δυναμικότητα 19,6 bcm. 

 Το Βέλγιο συνδέεται με τον αγωγό Zeepipe, με ετήσια δυναμικότητα 15 bcm. 

 Η Ολλανδία συνδέεται με το σύστημα αγωγών Nogat, με τα κοιτάσματα της Βόρειας 

Θάλασσας που βρίσκονται κοντά στα παράλια της. 

Ακολουθεί μια περιγραφή των κύριων αγωγών που τροφοδοτούν την Ευρώπη με φυσικό αέριο από 

τα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας. 

 

Αγωγός φυσικού αερίου Fulmar 

Χώρες: Βόρεια Θάλασσα – Σκωτία  

Συνολικό Μήκος: 290 χλμ 

Δυναμικότητα: 4,4 bcm/έτος 

Ιδιοκτήτης Έργου: Shell, Esso 

Υπεύθυνος λειτουργίας έργου: Shell, Esso 

Έτος λειτουργίας του έργου: 1986 

Ο αγωγός φυσικού αερίου Fulmar συνδέει την κεντρική Βόρεια Θάλασσα με την Σκωτία και 

συγκεκριμένα με τον τερματικό σταθμό Saint Fergus, ο οποίος βρίσκεται στην Σκωτία και είναι 

σταθμός υποδοχής πολλών αγωγών. Η λειτουργία του αγωγού Fulmar ξεκίνησε το 1986 και αρχικά 

προμηθευόταν φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα Fulmar και Clyde, κάτι που άλλαξε στην πορεία και 

συνδέθηκε και με άλλα κοιτάσματα όπως το Kittiwake, Gannet, Nelson, Anasuria, Curlew και Triton. 

Οι ιδιοκτήτες και λειτουργοί του έργου είναι η Shell και η Esso της Μ. Βρετανίας. Το συνολικό μήκος 

του αγωγού είναι 290 χιλιόμετρα, με διάμετρο αγωγού 20 ίντσες (510mm) και δυναμικότητα 

μεταφοράς 4,4 bcm ετησίως. [37] 
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Σχήμα 16. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Fulmar [38] 

 

Αγωγός φυσικού αερίου Cats 

Χώρες: Βόρεια Θάλασσα – Αγγλία  

Συνολικό Μήκος: 404 χλμ 

Δυναμικότητα: 5 bcm/έτος 

Ιδιοκτήτης Έργου: Kellas Midstream Limited 

Έτος λειτουργίας του έργου: 1993 

Ο αγωγός φυσικού αερίου Cats, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα σύστημα αγωγών, 

μεταφέρει φυσικό αέριο από την κεντρική Βόρεια Θάλασσα στην Βορειοανατολική Αγγλία και 

συγκεκριμένα, στον τερματικό σταθμό υποδοχής και επεξεργασίας, στο Teeside. Το συνολικό μήκος 

του αγωγού είναι 404 χιλιόμετρα , με διάμετρο αγωγού 36 ίντσες (910mm). Ο αγωγός έχει ως 

αφετηρία την πλατφόρμα ανύψωσης Cats Riser στην Βόρεια Θάλασσα και εκτείνεται για μήκος 396 

χιλιόμετρων ως το Teeside της Αγγλίας, από όπου και συνεχίζει για ακόμη 8 χιλιόμετρα περνώντας 

από έναν αγωγό συμπίεσης και καταλήγει στο τερματικό σταθμό Cats στην θέση Seal Sands. [39] 

Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η σωστή και μακροχρόνια 

λειτουργία του. Αναλυτικότερα το εξωτερικό του είναι επικαλυμμένο με σκυρόδεμα, το οποίο εκτός 

από πρόσθετη προστασία , διασφαλίζει και την σωστή λειτουργία του κρατώντας τον στον πυθμένα  

του ωκεανού κατά την διέλευση του αερίου. Ενώ στο εσωτερικό του αγωγού, θέλοντας να μειωθεί η 

τριβή αλλά και η διάβρωση, είναι επενδεδυμένο με εποξειδική μεμβράνη, παρατείνοντας την 

διάρκεια ζωής του αλλά και μεγιστοποιώντας την ικανότητα μεταφοράς. [39] 

Κατά μήκος του αγωγού υπάρχουν 6 σημεία σύνδεσης όπου μπορεί να συνδεθεί υποθαλάσσια με 

το Cats κάποιος πάροχος ή μέσω της εξέδρας ανύψωσης ή σε έναν από τους 11 κόμβους που 

υπάρχουν. Έτσι λόγω της αυξημένης ζήτησης στην Βόρεια Θάλασσα με αυτόν τον τρόπο μπορεί 

εύκολα να καλύψει αυξημένες η νέες ανάγκες για φυσικό αέριο χωρίς την διακοπή της λειτουργίας. 

Η ικανότητα μεταφοράς του αγωγού ανήλθε στα 5 bcm για το έτος 2018. 
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Η εταιρεία Kellas Midstream Limited είναι η ιδιοκτήτρια και κάτοχος του μεγαλύτερου ποσοστού 

του συστήματος Cats, ενώ με πολύ μικρότερα ποσοστά συμμετέχουν οι εταιρείες Eni και Chrysaor. 

Το έργο τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά το 1993. Ο αγωγός σήμερα μεταφέρει φυσικό αέριο 

σε πάνω από 30 πεδία παραγωγής, όπως το Everest, το MONARB κ.α. [39] [40] 

 

 

Σχήμα 17. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Cats [39] 

 

Αγωγός φυσικού αερίου Vesterled 

Χώρες: Βόρεια Θάλασσα – Σκωτία  

Συνολικό Μήκος: 361 χλμ 

Δυναμικότητα: 12 bcm/έτος 

Ιδιοκτήτης Έργου: Gassled 

Υπεύθυνος λειτουργίας έργου: Gassco 

Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου:1977 

Έτος λειτουργίας του έργου: 1978 

Ο αγωγός φυσικού αερίου Vesterled, μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα σύστημα αγωγών. Μεταφέρει 

φυσικό αέριο από την Βόρεια Θάλασσα στην Σκωτία, συγκεκριμένα από την πλατφόρμα Heimdal 

Riser της Βόρειας Θάλασσας, στον σταθμό φυσικού αερίου St Fergus Gas Plant της Σκωτίας. 

Αρχικά ο αγωγός Vesterled, ονομάζονταν Frigg Norwegian Pipeline, ο οποίος κατασκευάστηκε την 

περίοδο 1974-1978 και εξυπηρετούσε στην μεταφορά φυσικού αερίου από το πεδίο Frigg στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε τοποθετηθεί παράλληλα με τον αγωγό Frigg Uk. Οι συγκεκριμένοι αγωγοί 

αποτελούν το σύστημα μεταφοράς Frigg, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1977 και άρχισε την λειτουργία 

του τον Αύγουστο του 1978. Λόγω της εξάντλησης με την πάροδο του χρόνου του πεδίου 

κοιτασμάτων Frigg, άρχισε να μειώνεται προοδευτικά και η παραγωγή, τέθηκε για αυτόν τον λόγο 

σε λειτουργία ο αγωγός που σύνδεε το πεδίο Heimdal Riser την 1η Οκτωβρίου 2001.  
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Ο αγωγός ανήκει στην εταιρεία Gassled και λειτουργεί από την Gassco. Το συνολικό μήκος του 

αγωγού είναι 361 χιλιόμετρα, με διάμετρο αγωγού 32 ίντσες (813mm) και ετήσια δυναμικότητα 

μεταφοράς 12 bcm. [41] 

 

 

Σχήμα 18. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Vesterled [42] 

 

Αγωγός φυσικού αερίου Langeled 

Χώρες: Νορβηγία – Αγγλία   

Συνολικό Μήκος: 1.166 χλμ 

Δυναμικότητα: 25,5 bcm/έτος 

Κόστος κατασκευής: £ 1.7 δις 

Ιδιοκτήτης Έργου: Gassled 

Υπεύθυνος λειτουργίας έργου: Gassco 

Τεχνική πάροχος: Equinor(Statoil) 

Έτος λειτουργίας του έργου: 2006 (νότιο τμήμα), 2007 (βόρειο τμήμα) 

 

Ο αγωγός φυσικού αερίου Langeled, είναι ένας υποθαλάσσιος αγωγός, ο μεγαλύτερος 

υποθαλάσσιος αγωγός μέχρι να κατασκευαστεί ο Nord Stream, έχοντας ως αφετηρία την Νορβηγία 

και καταλήγοντας στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Συγκεκριμένα ο αγωγός Langeled προμηθεύεται φυσικό 

αέριο από το πεδίο Ormen Lange και το μεταφέρει από την Nyhamna της Νορβηγίας, στο Easington 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, περνώντας κατά την διαδρομή και από την πλατφόρμα Sleipner Riser στη 

κεντρική Βόρεια Θάλασσα, πράγμα που επιτρέπει την μεταφορά φυσικού αερίου μέσω του 

υφιστάμενου δικτύου Gassco στην ηπειρωτική Ευρώπη. [43] 
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Αναλυτικότερα ο αγωγός ξεκινά από το εργοστάσιο επεξεργασίας στην Nyhamna της Νορβηγίας και 

μεταφέρει το φυσικό αέριο στον κόμβο Sleipner East στην Βόρεια Θάλασσα. Το συγκεκριμένο τμήμα 

του αγωγού αποτελεί το βόρειο τμήμα του, έχει διάμετρο 42 ίντσες (1.067mm) και τέθηκε σε 

λειτουργία την 1η Οκτωβρίου 2007. Το νότιο τμήμα του αγωγού ξεκινά από τον κόμβο Sleipner East 

και καταλήγει στον σταθμό υποδοχής στο Easington της Αγγλίας, όπου ρυθμίζεται στην σωστή πίεση 

και θερμοκρασία, προτού περάσει στον επόμενο μεταφορέα. Το νότιο τμήμα του αγωγού έχει 

διάμετρο 44 ίντσες (1.118mm) και τέθηκε σε λειτουργία την 1η Ιούνιου 2006. Στον κόμβο Sleipner 

East ο αγωγός συνδέεται και με το υφιστάμενο σύστημα αγωγών φυσικού αερίου της Νορβηγίας. Σε 

αυτό τον κόμβο το αέριο έχει την δυνατότητα να αναμιχτεί και να εξασφαλίσει την επιθυμητή 

ποιότητα. [43] 

Το συνολικό μήκος του αγωγού υπολογίζεται στα 1.166 χιλιόμετρα, με δυναμικότητα μεταφοράς 

25,5 bcm ετησίως. Ο ιδιοκτήτης του έργου είναι η Gassled, χειριστής η Gassco και τεχνική πάροχος η 

Equinor(Statoil). [43] 

Επιπροσθέτως προμηθεύει το σύστημα Vesterled με 12 bcm ετησίως μέσω της πλατφόρμας Heimdal 

Riser της Βόρειας Θάλασσας, στον σταθμό φυσικού αερίου St.Fergus της Σκωτίας.  

Το κόστος του έργου ανήλθε στο £ 1.7 δις.  

 

Σχήμα 19. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Langeled [44]  

 

Αγωγός φυσικού αερίου Zeepipe 

Χώρες: Βόρεια Θάλασσα – Βέλγιο 

Συνολικό Μήκος: 814 χλμ 

Δυναμικότητα: 15 bcm/έτος 

Ιδιοκτήτης Έργου: Gassled 

Υπεύθυνος λειτουργίας έργου: Gassco 
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Τεχνική πάροχος: Statoil 

Έτος λειτουργίας του έργου: 1993 

Ο αγωγός Zeepipe μεταφέρει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας στο Βέλγιο. Η 

ιδιοκτήτρια εταιρεία είναι η Gassled, λειτουργός εταιρεία του έργου είναι η Gassco και υπεύθυνη 

ως προς τις τεχνικές υπηρεσίες και παροχές είναι η Statoil. [45] 

Η κατασκευή του έργου έγινε σε διάφορες φάσεις, αρχικά κατασκευάστηκε ο αγωγός Zeepipe I 

όπου σύνδεε το πεδίο κοιτασμάτων Sleipner με το Zeebrugge, με συνολικό μήκος 814 χιλιόμετρα, 

διάμετρο αγωγού 40 ίντσες (1.000mm) και δυναμικότητα μεταφοράς 15 bcm ετησίως και κατά την 

περίοδο κατασκευής του αποτελούσε τον μεγαλύτερο σε μήκος και διάμετρο αγωγό. Επιπροσθέτως 

δημιουργήθηκε ένα δεύτερο τμήμα Zeepipe I, με μήκος 30 χιλιομέτρων και διάμετρο 30 ίντσες 

(762mm), όπου σύνδεε το πεδίο κοιτασμάτων Sleipner με την πλατφόρμα Draupner S. Η λειτουργία 

αυτού του τμήματος άρχισε την 1η Οκτωβρίου 1993. [45] 

Στην επόμενη φάση κατασκευάστηκε ο αγωγός Zeepipe IIA, ο οποίος έχει μήκος 303 χιλιόμετρα, με 

διάμετρο 40 ίντσες (1.000mm) και τέθηκε σε λειτουργία την 1η Οκτωβρίου 1996. Ως αφετηρία έχει 

τον σταθμό επεξεργασίας αερίου Troll στο Kollsnes και καταλήγει στο πεδίο κοιτασμάτων Sleipner. 

Η δυναμικότητα του αγωγού ανέρχεται στα 26,3 bcm ετησίως. Στην ίδια φάση κατασκευάστηκε και 

ο αγωγός Zeepipe IIB, με μήκος 304 χιλιόμετρα, διάμετρο 40 ίντσες (1.000mm) και δυναμικότητα 

μεταφοράς 25,9 bcm ετησίως. Η λειτουργία του ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 1997 και συνδέει το 

Kollsnes της Νορβηγίας με το Draupner S. [45] 

 

 

Σχήμα 20. Αγωγός φυσικού αερίου Zeepipe [46] 
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Αγωγός φυσικού αερίου Franpipe 

Χώρες: Βόρεια Θάλασσα – Γαλλία 

Συνολικό Μήκος: 840 χλμ 

Δυναμικότητα: 19,6 bcm/έτος 

Κόστος κατασκευής: 10,6  billion ΝΟΚ 

Ιδιοκτήτης Έργου: Gassled 

Υπεύθυνος λειτουργίας έργου: Gassco 

Τεχνική πάροχος: Statoil 

Έτος λειτουργίας του έργου: 1998 

Ο αγωγός φυσικού αερίου Franpipe συνδέει την Βόρεια Θάλασσα με την Γαλλία και συγκεκριμένα 

μεταφέρει φυσικό αέριο από την πλατφόρμα Draupner E της Βόρειας Θάλασσας, στον τερματικό 

σταθμό στο Port Quest στην Δουκερνη της Γαλλίας. Το έργο ανήκει στην εταιρεία Gassled, 

λειτουργεί από την Gassco και τις τεχνικές υπηρεσίες της παρέχει η εταιρεία Statoil.  

Το φυσικό αέριο μεταφέρθηκε πρώτη φορά μέσω του αγωγού Franpipe στη 1 Οκτωβρίου 1998. Ο 

αγωγός έχει συνολικό μήκος 840 χιλιόμετρα, διάμετρο 42 ίντσες (1.100mm) και δυναμικότητα 

μεταφοράς 19,6 bcm ετησίως. Το συνολικό κόστος του έργου υπολογίζεται 10,6  billion 

ΝΟΚ(Norwegian Krone). [45] 

 

Αγωγός φυσικού αερίου Norpipe 

Χώρες: Βόρεια Θάλασσα – Γερμανία 

Συνολικό Μήκος: 443 χλμ 

Δυναμικότητα: 16 bcm/έτος 

Κόστος κατασκευής: 26,4  billion ΝΟΚ 

Ιδιοκτήτης Έργου: Gassled 

Υπεύθυνος λειτουργίας έργου: Gassco 

Τεχνική πάροχος: ConocoPhillips 

Έτος λειτουργίας του έργου: 1977 

Το Norpipe είναι ένα υποθαλάσσιο σύστημα αγωγών που μεταφέρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο 

από την Βόρεια Θάλασσα, το πετρέλαιο μεταφέρεται στην μεγάλη Βρετανία και το αέριο στην 

Γερμανία. Αναλυτικότερα το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο προέρχονται από το Ekofisk της 

Νορβηγίας που αποτελεί έναν πολύ σημαντικό κόμβο κοιτασμάτων. Ο αγωγός φυσικού αερίου 

ξεκινά από το πεδίο Ekofisk και εκτείνεται ως τον σταθμό λήψης στο Emden της Γερμανίας, έχει 

μήκος 443 χιλιόμετρα, διάμετρο 36 ίντσες (910mm) και δυναμικότητα μεταφοράς 16 bcm ετησίως. 
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Ανήκει στην εταιρεία Gassled, λειτουργεί από την εταιρεία Gassco και τεχνικός πάροχος είναι η 

ConocoPhillips. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 1977. [47] 

Η αρχική επένδυση ήταν 26,4 δισεκατομμύρια Νορβηγικές κορώνες. Στις 30 Σεπτεμβρίου 1995, το 

γερμανικό φορτηγό πλοίο Reint συγκρούστηκε με την πλατφόρμα Norpipe H7 στην γερμανική 

υφαλοκρηπίδα. Από την σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο ελάχιστες υλικές ζημιές στην πλατφόρμα 

και όχι κάποιος τραυματισμός σε άτομα. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα βρίσκεται εκτός λειτουργίας 

από το 1999, ενώ το 2007 τοποθετήθηκε ένας σωλήνας παράκαμψης γύρω από την πλατφόρμα.  

 

Σχήμα 21. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Norpipe [48] 

 

Αγωγός φυσικού αερίου Europipe I 

Χώρες: Βόρεια Θάλασσα – Γερμανία 

Συνολικό Μήκος: 620 χλμ 

Δυναμικότητα: 18 bcm/έτος 

Κόστος κατασκευής: 21,3  billion ΝΟΚ 

Ιδιοκτήτης Έργου: Gassled 

Υπεύθυνος λειτουργίας έργου: Gassco 

Τεχνική πάροχος: Statoil 

Έτος λειτουργίας του έργου: 1995 

Ο αγωγός Europipe I μεταφέρει φυσικό αέριο από την πλατφόρμα Draupner E Riser, που βρίσκεται 

στην Βόρεια Θάλασσα, στον τερματικό σταθμό στο Dorum στην Γερμανία. Η λειτουργία του 

Europipe I ξεκίνησε το 1995, το έργο ανήκει στην κοινοπραξία Gassled, υπεύθυνη για την λειτουργία 

του είναι η εταιρεία Gassco και τεχνική πάροχος είναι η Statoil. Το έργο συνολικά κόστισε 21,3 

δισεκατομμύρια νορβηγικές κορώνες. [49] 
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Το μήκος του αγωγού είναι 620 χιλιόμετρα, με διάμετρο 40 ίντσες (1.016 mm) και δυναμικότητα 

μεταφοράς 18 bcm ετησίως. Επιπλέον υπάρχει το τμήμα του αγωγού που συνδέει τον σταθμό 

Dorum με το Emden και έχει μήκος 48 χιλιόμετρα, με διάμετρο αγωγού 42 ίντσες (1.067mm). [49] 

Το τελικό τμήμα του αγωγού διασχίζει την προστατευόμενη περιοχή Wattenmeer μέσω μιας 

σήραγγας που περνά από κάτω. Κατασκευάστηκε ένα ειδικό μηχάνημα για την κίνηση της σήραγγας 

από σκυρόδεμα για απόσταση 2.531 μέτρων ακριβώς κάτω από τον πυθμένα της ζώνης της ακτής. 

Παράλληλα με την κατασκευή του αγωγού το 1994, ένα παράλληλο τμήμα αγωγού τοποθετήθηκε 

μέσω της σήραγγας, που αργότερα θα μπορούσε να φέρει την γραμμή Eoropipe II στην ξηρά. [49] 

Τέλος να αναφερθεί πως ο αγωγός Europipe I στην πλατφόρμα Draupner E συνδέεται  και με τους 

αγωγούς Zeepipe και Statpipe/Norpipe 

 

Σχήμα 22. Αγωγοί φυσικού αερίου Europipe I και Europipe II [48] 

 

Αγωγός φυσικού αερίου Europipe II 

Χώρες: Βόρεια Θάλασσα – Γερμανία 

Συνολικό Μήκος: 658 χλμ 

Δυναμικότητα: 24 bcm/έτος 

Κόστος κατασκευής: 9,6  billion ΝΟΚ 

Υπεύθυνος λειτουργίας έργου: Gassco 

Τεχνική πάροχος: Statoil 

Έτος λειτουργίας του έργου: 1999 

Ο αγωγός Europipe II μεταφέρει φυσικό αέριο από τον σταθμό επεξεργασίας στην περιοχή Karsto, 

που βρίσκεται βόρεια του Σταβανγκερ στη Νορβηγία, στον τερματικό σταθμό Dornum στη Γερμανία. 

Η κύρια ποσότητα αερίου προέρχεται από τα πεδία Statoil Asgard, Sleipner West/East, Gulfaks και 

Statfjord.  
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Το μήκος του αγωγού είναι 658 χιλιόμετρα, με διάμετρο αγωγού 42 ίντσες (1.067mm) και 

δυναμικότητα μεταφοράς 24 bcm ετησίως. Λειτουργεί από την Gasco, ενώ πάροχος τεχνικών 

υπηρεσιών είναι η Statoil. Το πρώτο τμήμα του αγωγού είναι επίγειο και συνδέει το Karsto με το 

Vestre Bokn έχοντας μήκος 13 χιλιόμετρα, έπειτα συνεχίζει το υποθαλάσσιο τμήμα που διασχίζει το 

Νορβηγικό, Δανέζικο και Γερμανικό τομέα τις Βόρειας Θάλασσας και έχει μήκος 642 χιλιόμετρα, ενώ 

το χερσαίο τμήμα του αγωγού που διασχίζει την Γερμανία έχει μήκος 15 χιλιόμετρα. Στο Dornum 

τροφοδοτεί με αέριο τον αγωγό φυσικού αερίου Netra, ο οποίος καταλήγει στο Salzwedel στην 

Ανατολική Γερμανία. [50] [51] 

Η λειτουργία του ξεκίνησε το 1999 και η κατασκευή του αγωγού κόστισε 9,6 δισεκατομμύρια 

νορβηγικές κορώνες. 

 

Αγωγός φυσικού αερίου Statpipe 

Χώρες: Βόρεια Θάλασσα – Νορβηγία 

Συνολικό Μήκος: 890 χλμ 

Δυναμικότητα: 7,6 bcm/έτος (πρώτο τμήμα), 11 bcm/έτος (δεύτερο τμήμα) 

Ιδιοκτήτης Έργου: Gassled 

Υπεύθυνος λειτουργίας έργου: Gassco 

Τεχνική πάροχος: Statoil 

Έτος λειτουργίας του έργου: 1985 

Ο αγωγός Statpipe μεταφέρει φυσικό αέριο από την Βόρεια Θάλασσα και συγκεκριμένα το βόρειο 

τμήμα της, στο σύστημα εξαγωγών της Νορβηγίας, το οποίο τροφοδοτείται από τα κοιτάσματα 

Statfjord, Gullfaks, Heimdal, Veslefrikk, Snorre, Brage και Tordis. Ο αγωγός ανήκει στην Gassled, η 

εταιρεία που το διαχειρίζεται είναι η Gassco και η τεχνική πάροχος είναι η Statoil. Ο αγωγός τέθηκε 

σε λειτουργία το 1985, ενώ το 1998 ο αγωγός συνδέθηκε με τον Norpipe. 

Το συνολικό μήκος του συστήματος είναι 890 χιλιόμετρα. Τα 308 χιλιόμετρα αφορούν το τμήμα του 

αγωγού που ξεκινά από το Statfjord και καταλήγει στο Karsto, με διάμετρο 30 ίντσες (760mm) και 

ικανότητα μεταφοράς 9,7 bcm φυσικού αερίου ετησίως. Το πρώτο σκέλος του συστήματος, το οποίο 

συνδέει το Karsto με το Draupner S στην Βόρεια Θάλασσα, έχει μήκος 228 χιλιόμετρα, με διάμετρο 

αγωγού 28 ίντσες (710 mm) και ικανότητα μεταφοράς 7,6 bcm φυσικού αερίου ετησίως. Ενώ το 

δεύτερο σκέλος του συστήματος, το οποίο συνδέει το Heimdal με το Draupner S στην Βόρεια 

Θάλασσα, έχει μήκος 155 χιλιόμετρα, με διάμετρο αγωγού 36 ίντσες (910 mm) και ικανότητα 

μεταφοράς 11 bcm φυσικού αερίου ετησίως. [52] [53] 
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3.2.3. Αγωγοί φυσικού αερίου από Μέση Ανατολή 

 

Η περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει την δυνατότητα παραγωγής μεγάλης ποσότητας φυσικού 

αερίου. Οι κύριες χώρες παραγωγής είναι το Ιράν, όπου κατέχει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό 

αποθεμάτων φυσικού αερίου παγκοσμίως, το Αζερμπαϊτζάν του οποίου τα κύρια αποθέματα 

βρίσκονται στην Κασπία Θάλασσα και το Τουρκμενιστάν. 

Η σύνδεση και η τροφοδοσία της Ευρώπης από τα κοιτάσματα της Μέσης Ανατολής είναι ιδιαίτερης 

σημασίας, αφού αποτελούν τον Νότιο Διάδρομο τροφοδοσίας, ο οποίος αποτελείται από τους 

αγωγούς South-Caucasus, Tanap, Tap και θα είναι η πρώτη ολοκληρωμένη διαδρομή μεταφοράς 

φυσικού αερίου από την Μέση Ανατολή στην Ευρώπη. Αποτελεί επίσης ένα πολύ σημαντικό έργο 

για την Ευρώπη, η οποία έχει ως στόχο την ανεξαρτητοποίηση από το μονοπώλιο της Ρωσίας, ένα 

μέρος της οποίας είναι σε θέση να της προσφέρει η τροφοδοσία μέσω του Νότιου Διαδρόμου.  

 

 

Σχήμα 23. Αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου που προέρχονται από την Μέση Ανατολή [54] 

 

Στον Νότιο διάδρομο σημαντικό ρόλο θα κατέχει η Τουρκία. Η γεωγραφική της θέση αποτελεί 

κόμβο ως προς την μεταφορά του φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Μέσης Ανατολής στην 

Ευρώπη, ιδιαιτέρως από την στιγμή που αποτελεί σημείο συγκέντρωσης των αγωγών που 

προέρχονται κυρίως από την Μέση Ανατολή αλλά και από την Ρωσία. Όλα τα παραπάνω, καθώς και 

η υψηλή κατανάλωση φυσικού αερίου ετησίως, καθιστούν την Τουρκία έναν σημαντικό ρυθμιστή 

στην τροφοδοσία και την τιμή του φυσικού αερίου που προέρχεται από τους συγκεκριμένους 

αγωγούς. 
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Σχήμα 24. Νότιος Διάδρομος Φυσικού Αερίου [55] 

 

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των κύριων αγωγών σε λειτουργία ή υπό κατασκευή που 

συνδέουν την Ευρώπη με τα κοιτάσματα της Μέσης Ανατολής. 

 

Αγωγός φυσικού αερίου South Caucasus 

Χώρες: Αζερμπαϊτζάν – Γεωργία – Τουρκία  

Συνολικό Μήκος: 692 χλμ 

Δυναμικότητα (αναβάθμιση): 7,41 bcm/έτος (23,4 bcm/έτος με δυνατότητα να φτάσει στα 31 

bcm/έτος) 

Ιδιοκτήτης Έργου: South Caucasus Pipeline Company Limited 

Έτος λειτουργίας του έργου: 2006 

Ο αγωγός South Caucasus Pipeline(SCP) φέρει και το όνομα Baku-Tbilisi-Erzurum Pipeline(BTE 

Pipeline) ή Shah Deniz Pipeline μεταφέρει φυσικό αέριο από το κοίτασμα Shah Deniz που βρίσκεται 

στην Κασπία Θάλασσα στο Αζερμπαϊτζάν, προς το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και καταλήγει στο 

Erzurum στην Τουρκία. Αναπτύσσεται παράλληλα με τον αγωγό Baku-Tbilisi-Ceyhan μέχρι το 

Erzurum, όπου ο αγωγός Baku-Tbilisi-Ceyhan πηγαίνει νότια προς την Μεσόγειο. [56] 

Ο αγωγός ανήκει στην εταιρία South Caucasus Pipeline Company Limited που αποτελεί μια 

κοινοπραξία επτά εθνικών και διεθνών εταιρειών ενέργειας, οι οποίες είναι BP (Ην. Βασίλειο) 

28,83%, TPAO (Τουρκία) 19%, PETRONAS (Μαλαισία) 15,5%, SOCAR (Αζερμπαϊτζάν) 10%, Lukoil ( 

Ρωσία) 10%, NICO (Ιράν) 10% και SGC 6,67%. [57] 

Το μήκος του αγωγού είναι 692 χιλιόμετρα συνολικά, εξ αυτών τα 443 χιλιόμετρα είναι το τμήμα του 

αγωγού στο Αζερμπαϊτζάν και τα υπόλοιπα 249 χιλιόμετρα είναι το τμήμα του αγωγού που διασχίζει 

την Γεωργία. Η διάμετρος του είναι 42 ίντσες (1.066,8mm) με αρχική δυναμικότητα 7,41 bcm αερίου 

ετησίως. Το 2006 ξεκίνησε η μεταφορά αερίου στην Τουρκία. [57] 
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Στον αγωγό έγινε μια επέκταση με έναν νέο αγωγό 48 ίντσες (1220mm) διάμετρο. Ο νέος αγωγός 

έχει μήκος 489 χιλιόμετρα, εξ αυτών τα 424 χιλιόμετρα βρίσκονται στο Αζερμπαϊτζάν, τα 63 

χιλιόμετρα στη Γεωργία και 2 χιλιόμετρα  είναι το τμήμα που συνδέει τον αγωγό με τον TANAP, 

δίνοντας την δυνατότητα μεταφοράς του φυσικού αερίου αρχικά στην υπόλοιπη Τουρκία αλλά και 

στην Ευρώπη. Στο έργο περιλαμβάνονται και 2 νέοι σταθμοί συμπίεσης, ενώ ξεκίνησε την 

λειτουργία του στις 30 Ιουνίου 2018. Με την επέκταση η ικανότητα μεταφοράς αερίου του αγωγού 

ανέρχεται στα 23.4 bcm ετησίως, ενώ μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 31 bcm ετησίως. [57] 

 

 

Σχήμα 25. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου South Caucasus [57] 

 

Αγωγός φυσικού αερίου Tabriz Ankara 

Χώρες: Ιράν – Τουρκία  

Συνολικό Μήκος: 2.577 χλμ 

Δυναμικότητα (αναβάθμιση): 14 bcm/έτος 

Ιδιοκτήτης Έργου: Εθνική εταιρία πετρελαίου του Ιράν, Botas 

Έτος λειτουργίας του έργου: 2001 

Ο αγωγός ξεκινά από το Tabriz του Ιράν και καταλήγει στην Ankara της Τουρκίας, ενώ καθώς περνά 

από το Erzurum συνδέεται και με τον αγωγό South Caucasus. Το έργο ανήκει στη Εθνική εταιρία 

πετρελαίου του Ιράν και στην Botas. Τα τμήμα του αγωγού που διασχίζει την Τουρκία λειτουργεί 

από την Botas και κόστισε 600 εκατομμύρια δολάρια. Η κατασκευή του αγωγού ξεκίνησε το 1996, 

ενώ τέθηκε σε λειτουργία 26 Ιουλίου του 2001. Κατά την διάρκεια όλων αυτών των χρόνων της 

λειτουργίας του, έγινε αρκετές φορές στόχος ανταρτών, ενώ υπήρξαν και κάποιες διακοπές στην 

λειτουργία του. Συγκεκριμένα την 1η Ιανουαρίου 2008 μειώθηκαν οι παροχές του Ιράν προς την 

Τουρκία και στις 7 Ιανουαρίου 2008 σταμάτησαν λόγω της διακοπής προμήθειας φυσικού αερίου 
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από το Τουρκμενιστάν, αυτό διήρκησε έως τις 27 Ιανουαρίου του ίδιου έτους όπου 

αποκαταστάθηκαν οι προμήθειες. Η παροχή όμως διακόπηκε και πάλι τον Φεβρουάριο του 2008 

εξαιτίας αυτή την φόρα των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν. 

Ο αγωγός έχει μήκος 2.577 χιλιόμετρα και μέγιστη ετήσια δυναμικότητα 14 bcm, εκ των οποίων τα 

11 bcm ετησίως εισάγονται στην Τουρκία. [58] 

 

 

Σχήμα 26. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Tabriz Ankara [59] 

 

Αγωγός φυσικού αερίου Tanap 

Χώρες: Τουρκία  

Συνολικό Μήκος: 1.850 χλμ 

Δυναμικότητα (αναβάθμιση): 16 bcm/έτος (31 bcm/έτος) 

Υπεύθυνος διαχείρισης έργου: Socar 

Υπεύθυνος λειτουργίας έργου: Botas, BP 

Έτος λειτουργίας του έργου: 2018 

Με την κατασκευή και λειτουργία αυτού του αγωγού, δημιουργείται στην ουσία και ένας νέος 

διάδρομος μεταφοράς φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη. Με αποτέλεσμα να 

υπάρχει μια ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, καθώς θα υπάρξει μια ακόμη επιλογή στην 

τροφοδοσία με φυσικό αέριο αλλά και μια διαπλάτυνση των οικονομικών και όχι μόνο σχέσεων των 

χωρών που αφορά αυτό το έργο. 

Ο αγωγός Tanap αποτελεί το κεντρικό τμήμα του νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου, ο οποίος 

συνδέει το Shah Deniz-2 στο Αζερμπαϊτζάν με την Ευρώπη. Εκτός από τον αγωγό Tanap τον Νότιο 

διάδρομο φυσικού αερίου συμπληρώνουν ο αγωγός South Caucasus που αναφέρθηκε παραπάνω 

και ο αγωγός Tap. Ο σκοπός του Νότιου διαδρόμου που αποτελείται από τους τρεις 

προαναφερθέντες αγωγούς είναι να μεταφέρει το φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, μέσω της 

Γεωργίας και της Τουρκίας, στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα και την Ιταλία. [60] 
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Ο αγωγός ξεκινά από τα σύνορα της Τουρκίας με την Γεωργία, εκεί όπου τελειώνει ο αγωγός SCP 

έπειτα διασχίζει πολλές επαρχίες της Τουρκίας περιλαμβανομένου του Erzurum και άλλων μεγάλων 

πόλεων, καταλήγοντας στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, στην Ipsala στην Αδριανούπολη, 

όπου θα συνδέεται με τον αγωγό TAP για την μεταφορά φυσικού αερίου σε Ευρωπαϊκά κράτη. Ο 

αγωγός είναι συνολικού μήκους 1.850 χιλιομέτρων με τα 19 εξ αυτών να βρίσκονται κάτω από την 

θάλασσα του Μαρμαρά. Το έργο εκτός από τον αγωγό περιλαμβάνει 7 σταθμούς συμπίεσης, 4 

μετρητικούς σταθμούς, 11 σταθμούς διαχωρισμού και 49 σταθμούς βαλβίδων. [60] 

Επίσης θα υπάρχουν 2 σταθμοί όπου ο αγωγός θα συνδέεται με άλλους αγωγούς από το εθνικό 

δίκτυο φυσικού αερίου της Τουρκίας, ο ένας θα βρίσκεται στο Eskisehir και ο άλλος στην Θράκη. 

Επιπλέον, εκτός από τις υπέργειες εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν και προσωρινές 

κατασκηνώσεις για την στέγαση εργαζομένων, χώρους αποθήκευσης σωλήνων και κάποιοι δρόμοι 

πρόσβασης που είναι απαραίτητοι για την περίοδο της κατασκευής του έργου. [60] 

Το έργο διαχειρίζεται η εταιρία Socar και ο λειτουργός του έργου στην Τουρκία είναι η Botas, ενώ 

από το 2015 ένα μικρό ποσοστό ανήκει και στην BP. [61] 

Η δυναμικότητα του είναι 16 bcm ετησίως αλλά μελλοντικά υπάρχει η προοπτική να φτάσει στα 23 

bcm/έτος το 2023 και 31 bcm/έτος το 2026. Αυτό θα συμβεί με την προσθήκη παράλληλων 

συστημάτων και σταθμών συμπίεσης. Ο αγωγός θα αποτελείται από ένα τμήμα διαμέτρου 56 ίντσες 

(1.400mm) έως το Eskisehir, ένα τμήμα 48 ίντσες (1.200mm) από το Eskisehir μέχρι τα σύνορα 

Τουρκίας – Ελλάδας, ενώ το τμήμα του αγωγού που θα βρίσκεται κάτω από την θάλασσα του 

Μαρμαρά θα έχει διάμετρο 36 ίντσες (910mm). [61] [60] 

 

 

Σχήμα 27. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Tanap [60] 

 

Στις 20 Ιούνιου του 2018 τέθηκε σε λειτουργία. [60] Η σημασία του έργου είναι μεγάλη κυρίως αν 

σκεφτεί κανείς πως η Τουρκία κατέχει έναν κομβικό ρόλο στην τροφοδοσία της Ευρώπης με φυσικό 

αέριο, αλλά και για το Αζερμπαϊτζάν το οποίο βρίσκει τρόπο να διοχετεύσει το αέριο του και στην 

αγορά της Ευρώπης και της υπόλοιπης Τουρκίας. [61] 
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Αγωγός φυσικού αερίου Trans Adriatic Pipeline (TAP) 

Χώρες: Ελλάδα – Αλβανία – Αδριατική Θάλασσα - Ιταλία 

Συνολικό Μήκος: 878 χλμ 

Δυναμικότητα (αναβάθμιση): 10 bcm/έτος (20 bcm/έτος) 

Κόστος κατασκευής: 1,7 δις ευρώ 

Υπεύθυνος κατασκευής έργου: Trans Adriatic Pipelin AG 

Έτος λειτουργίας του έργου: Υπό κατασκευή 

Ο Διαδριατικός ή Αδριατικός αγωγός φυσικού αερίου (TAP) είναι ένας υπό κατασκευή αγωγός που 

ως σκοπό έχει την μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Κασπίας Θάλασσας και κυρίως 

το κοίτασμα Shah Deniz ΙΙ στο Αζερμπαϊτζάν, στην Ευρώπη. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 2016 από 

τον όμιλο επιχειρήσεων EGL Group και της νορβηγικής εταιρείας Statoil που προχώρησαν στην 

σύσταση της κατασκευάστριας κοινοπραξίας Trans Adriatic Pipelin AG, η οποία αποτελούνταν και 

από τις εξής μετόχους εταιρείες: BP, Socar, Snam, Fluxys, Enagas και Axpo. [62] 

Το συνολικό μήκος του αγωγού  θα είναι 878 χιλιόμετρα και ακολουθεί την εξής διαδρομή. [62] 

Το τμήμα του αγωγού που θα διασχίζει την Ελλάδα, θα είναι 550 χιλιόμετρα και θα ξεκινά από τους 

Κήπους κοντά στα σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας, φτάνοντας ως τα σύνορα της Ελλάδας με την 

Αλβανία, νοτιοδυτικά της Ιεροπηγής. [62] 

Το τμήμα που θα διασχίζει την Αλβανία είναι 215 χιλιόμετρα και θα ξεκινά από τον Δήμο της 

Βίγλιτσα, στην περιφέρεια της Κορυτσάς, στα σύνορα με την Ελλάδα και θα καταλήγει 17 χιλιόμετρα 

βορειοδυτικά της πόλης Fier, περίπου 400 μέτρα από την ακτή. [62] 

Έπειτα, 105 χιλιόμετρα είναι το υποθαλάσσιο τμήμα, το οποίο θα βρίσκεται και σε βάθος 820 

μέτρων και θα διασχίζει την Αδριατική Θάλασσα, συνδέοντας τις αλβανικές με τις Ιταλικές ακτές. 

Από τα 105 χιλιόμετρα που είναι το μήκος του υποθαλάσσιου τμήματος, τα 37 χιλιόμετρα ανήκουν 

στα αλβανικά χωρικά ύδατα και τα 25 χιλιόμετρα περίπου ανήκουν στα ιταλικά χωρικά ύδατα. [62] 

Το τελικό τμήμα του αγωγού που βρίσκεται στην Ιταλία,  έχει μήκος 8 χιλιόμετρα και το σημείο 

όπου συνδέεται με το υποθαλάσσιο τμήμα  που εκτείνεται στην Αδριατική Θάλασσα βρίσκεται στις 

ακτές της Νότιας Ιταλίας και συγκεκριμένα κοντά στην περιοχή San Foca. Το μεγαλύτερο ύψος που 

θα φτάνει κατά την διαδρομή του ο αγωγός θα είναι τα 2.100 μέτρα στα Αλβανικά όρη, ενώ το 

βαθύτερο σημείο που θα βρεθεί το υποθαλάσσιο τμήμα του TAP θα είναι τα 820 μέτρα κάτω από 

την επιφάνεια της θάλασσας. [62] 

Η διάμετρος του αγωγού θα είναι 48 ίντσες (1.200 mm) και πίεση στα 95 bars σε ότι αφορά το 

χερσαίο τμήμα του και 36 ίντσες (910 mm) και πίεση 145 bars  σε ότι αφορά το υποθαλάσσιο. [63] 

Θα υπάρχουν αρχικά 2 σταθμοί συμπίεσης, ένας στους Κήπους στην Ελλάδα και ένας στο Fier της 

Αλβανίας, ενώ με την αναβάθμιση προβλέπεται να δημιουργηθούν άλλοι 2 σταθμοί συμπίεσης. Η 

αρχική μεταφορική ικανότητα του αγωγού ανέρχεται στα 10 bcm ετησίως και σύμφωνα με τους 
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υπολογισμούς καλύπτει την ενέργεια  που καταναλώνουν περίπου 7 εκατομμύρια νοικοκυριά στην 

Ευρώπη. Λόγω όμως της ενδεχομένης κάλυψης μεγαλυτέρων αναγκών στο μέλλον, ο αγωγός έχει 

κατασκευαστεί με τον στόχο, να μπορεί να αυξηθεί η μεταφορική του ικανότητα στο μέλλον. 

Συγκεκριμένα με την προσθήκη δυο επιπλέον σταθμών συμπίεσης η μεταφορική ικανότητα του 

αγωγού θα μπορεί να ανέλθει σε περισσότερα από 20 bcm ετησίως. [62] 

Υπάρχουν μερικά σημεία σύνδεσης μετέπειτα με άλλους αγωγούς, ούτως ώστε να μπορέσει να 

τροφοδοτήσει με αέριο και την υπόλοιπη Ευρώπη όταν είναι δυνατό, προσεγγίζοντας με αυτόν τον 

τρόπο περισσότερες Ευρωπαϊκές αγορές. Ο αγωγός TAP διαθέτει την δυνατότητα «φυσικής 

αντίστροφης ροής» ώστε να μπορεί να  διοχετεύσει φυσικό αέριο από την Ιταλία προς την 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, αν υπάρξει η ανάγκη. Το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου 

υπολογίζεται στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. [62] 

 

 

Σχήμα 28. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Trans Adriatic Pipeline (TAP) [62] 

 

Τα βήματα κατασκευής ενός χερσαίου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου, στις περισσότερες 

περιπτώσεις έχουν κοινά στοιχειά. Παρακάτω θα αναφερθούν τα βήματα κατασκευής του αγωγού 

φυσικού αερίου TAP, παρουσιάζοντας συνοπτικά και το τι περιλαμβάνει το κάθε στάδιο. 

Τα βήματα κατασκευής του αγωγού TAP είναι τα εξής [62]: 

1. Μελέτη: Το συγκεκριμένο στάδιο περιλαμβάνει την διεξαγωγή διαφόρων απαραιτήτων 

μελετών (περιβαλλοντολογικές, αρχαιολογικές), έτσι ώστε να γίνει ο καθορισμός των 

καταλληλότερων μεθόδων κατασκευής του αγωγού. 

2. Διαμόρφωση της ζώνης με δικαίωμα διέλευσης: Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την 

διαμόρφωση ζώνης με δικαίωμα διέλευσης 38 μέτρων πλάτους, κατά μήκος όλης της 

διαδρομής του αγωγού. Αυτό προϋποθέτει την απομάκρυνση της ποσότητας χώματος που 

απαιτείται για την διαμόρφωση της ζώνης και την τοποθέτηση του πλευρικά της διαδρομής, 

έτσι ώστε να υπάρχει μετέπειτα η δυνατότητα επανατοποθέτησης του στην αρχική του 

θέση. 

3. Διασκόρπιση και κάμψη των σωλήνων: Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την μεταφορά 

(ρυμούλκηση) των χαλύβδινων αγωγών, διαμέτρου 48 ίντσες (1219.2mm) από φορτηγά και 

την τοποθέτηση τους κατά μήκος της διαδρομής, από την αρχή έως το τέλος της. Για την 



45 
 

επίτευξη της κατάλληλης προσαρμογής και της σωστής κατεύθυνσης των αγωγών, 

χρησιμοποιούνται ειδικά μηχανήματα κάμψης, τα οποία κάμπτουν τους αγωγούς. 

4. Συγκόλληση των σωλήνων με ακτίνες Χ / Έλεγχος με υπερήχους: Σε αυτό το στάδιο 

πραγματοποιείται η συγκόλληση των σωλήνων στην επιφάνεια του εδάφους και έπειτα ως 

προς την διασφάλιση της τήρησης των εθνικών και διεθνών προτύπων, διενεργούνται 

αυτοματοποιημένοι έλεγχοι με υπερήχους. 

5. Τοποθέτηση επίστρωσης στην συγκόλληση: Στο στάδιο αυτό η συγκόλληση αμοβολείται 

και καλύπτεται από προστατευτική επίστρωση, η οποία συμβάλει στην πρόληψη της 

διάβρωσης του αγωγού και την προστασία από μηχανικές επιπτώσεις. 

6. Διάνοιξη ορύγματος: Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η διάνοιξη μιας τάφρου, έτσι ώστε 

να τοποθετηθεί εντός ο αγωγός. Η ποσότητα του εδάφους που μεταφέρεται λόγω της 

διάνοιξης, τοποθετείται παραπλεύρως της τάφρου για την μελλοντική επανατοποθέτηση 

του. 

7. Τοποθέτηση του αγωγού εντός της τάφρου: Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται η 

τοποθέτηση των τμημάτων του αγωγού εντός της τάφρου, το μήκος των οποίων είναι έως 

ένα χιλιόμετρο την φορά. Για την τοποθέτηση των κυρτών σωλήνων στην τάφρο, 

χρησιμοποιούνται πλάγιοι ανυψωτές. 

8. Διαδικασία σύνδεσης: Στο στάδιο αυτό συγκολλούνται τα τμήματα του αγωγού που έχουν 

τοποθετηθεί στην τάφρο και όπως αναφέρθηκε πιο πάνω έχουν έως 1 χιλιόμετρο μήκος. 

9. Γέμισμα της τάφρου και επανεπίχωση: Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει το γέμισμα της 

τάφρου, χρησιμοποιώντας εκλεκτό χώμα το οποίο τοποθετείται περιμετρικά του αγωγού, 

προστατεύοντας τον παράλληλα. Στην συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί το γέμισμα 

επανατοποθετείται το χώμα που είχε μετακινηθεί για την διάνοιξη της τάφρου, 

καλύπτοντας το επιφανειακό τμήμα του εδάφους, οπου μετέπειτα συμπιέζεται για την 

επίτευξη της επιθυμητής επίστρωσης του εδάφους. 

10. Υδραυλική δοκιμή: Σε αυτό το στάδιο της κατασκευής τοποθετείται στον αγωγό μια 

συσκευή ελέγχου, έπειτα ο αγωγός γεμίζεται με νερό υπό πίεση μεγαλύτερη από τα 

επιτρεπτά όρια λειτουργίας του φυσικού αερίου. Με αυτόν τον υδροστατικό έλεγχο 

πιστοποιείται η ακεραιότητα του αγωγού. 

11. Αποκατάσταση εδάφους: Σε αυτό το στάδιο αποκαθιστάται η περιοχή που αποτέλεσε την 

ζώνη εργασίας στην πρότερη κατάσταση όσο το δυνατόν συντομότερα. Επίσης 

τοποθετούνται μηχανισμοί ελέγχου διάβρωσης και απλώνεται εκ νέου συμπληρωματικό 

χώμα για την διακράτηση του εδάφους και την μελλοντική ύπαρξη βλάστησης. 

12. Σήμανση: Στο τελευταίο στάδιο τοποθετούνται πινακίδες(οριοδείκτες), οι οποίοι δείχνουν 

την διαδρομή του αγωγού, καθώς εγκαθίστανται όπου είναι απαραίτητο και συστήματα 

καθοδικής προστασίας. 
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3.2.4. Αγωγοί φυσικού αερίου από Αφρική 

Σε μια προσπάθεια διαφοροποίησης της προμήθειας φυσικού αερίου, η Ευρώπη θέλησε να 

δημιουργήσει έναν κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου στην Μεσόγειο Θάλασσα, προμηθευόμενη 

αέριο από την Βόρεια Αφρική. Οι δυο κύριες χώρες που τροφοδοτούν την Ευρώπη μέσω της 

Μεσογείου είναι η Αλγερία και η Λιβύη, ενώ οι χώρες υποδοχής στην Ευρώπη είναι η Ισπανία και η 

Ιταλία. Το κοίτασμα από το οποίο ξεκινούν οι περισσότερες διαδρομές των αγωγών και αποτελεί 

συνεπώς το κύριο κοίτασμα παραγωγής είναι το Hassi R’ Mell στην Αλγερία. Η Αλγερία έχει μια 

σημαντική παραγωγή φυσικού αερίου άλλα υπάρχει και υψηλή κατανάλωση εντός της χώρας, 

πράγμα που δεν της επιτρέπει να εξάγει μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου. Η Λιβύη από την άλλη 

ενώ η κατανάλωση εντός της χώρας είναι χαμηλή, πράγμα που της επιτρέπει την εξαγωγή μεγάλων 

ποσοτήτων σε σχέση με την παραγόμενη ποσότητα, η έλλειψη σταθερότητας και κατάλληλων 

υποδομών όσο αφορά το φυσικό αέριο, δεν της επιτρέπει να αναπτύξει περαιτέρω την εξαγωγική 

της δραστηριότητα.  

 

 

Σχήμα 29. Αγωγοί φυσικού αερίου που προέρχονται από την Αφρική [64] 

 

Μετά τις χώρες υποδοχής το φυσικό αέριο διανέμεται και σε άλλες χώρες, μέσω του υφιστάμενου 

εσωτερικού δικτύου της Ευρώπης. Η μεταφορά στο εσωτερικό της Ευρώπης όμως πραγματοποιείται 

με έναν τεχνικό περιορισμό, καθώς υπάρχει και περιορισμός εξαγωγής των χωρών της Αφρικής 

αλλά και μια μέγιστη, σχετικά χαμηλή, ικανότητα μεταφοράς των αγωγών στην Μεσόγειο.  
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Σχήμα 30. Αγωγοί φυσικού αερίου που προέρχονται από την Αφρική [65] 

 

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των κύριων αγωγών που προέρχονται από την Βόρεια Αφρική 

και τροφοδοτούν με φυσικό αέριο την Ευρώπη. 

 

Αγωγός φυσικού αερίου Maghreb-Europe 

Χώρες: Αλγερία – Μαρόκο – Ισπανία – Πορτογαλία  

Συνολικό Μήκος: 1.620 χλμ 

Δυναμικότητα (αναβάθμιση): 12 bcm/έτος 

Ιδιοκτήτης του έργου: Sonatrach (Αλγερία), Το κράτος του Μαρόκο (Μαρόκο), Enagas, Transgas, Το 

κράτος του Μαρόκο (υποθαλάσσιο τμήμα) 

Έτος λειτουργίας του έργου: 1996 

Ο αγωγός Maghreb-Europe, μεταφέρει φυσικό αέριο από την Αλγερία στην Ισπανία, μέσω του 

Μαρόκο. Ο αγωγός ξεκινά από το πεδίο φυσικού αερίου Hassi R’mel, διασχίζει το Μαρόκο και το 

Γιβραλτάρ και περνά στην Ισπανία καταλήγοντας στην Κορντομπα της Ανδαλουσίας, όπου 

συνδέεται με τα δίκτυα αερίου που τροφοδοτούν την Ισπανία και την Πορτογαλία. Η κατασκευή του 

αγωγού, παρότι είχε προταθεί ως σχέδιο πολλά χρόνια πριν, πραγματοποιήθηκε το διάστημα 1994 - 

1996 από τις εταιρίες Bechtel και Saipem. Τέθηκε σε λειτουργία τον Νοέμβριο του 1996. [66] 

Το συνολικό μήκος του αγωγού είναι 1.620 χιλιόμετρα ενώ η διάμετρος δεν είναι ίδια σε όλο το 

μήκος του. Η ικανότητα μεταφοράς φυσικού αερίου του αγωγού ανέρχεται στα 12 bcm ετησίως. 

Ο αγωγός αποτελείται από 5 τμήματα. Το πρώτο τμήμα του αγωγού που διασχίζει την Αλγερία, 

ανήκει στην εταιρεία ενέργειας Sonatrach η οποία είναι και ο διαχειριστής του έργου, έχει μήκος 

515 χιλιόμετρα ξεκινώντας από τα κοιτάσματα του Hassi R’ Mell μέχρι τα σύνορα με το Μαρόκο.  



48 
 

Το δεύτερο τμήμα του αγωγού διασχίζει το Μαρόκο, έχει μήκος 522 χιλιόμετρα, ανήκει στο κράτος 

και την λειτουργική ευθύνη την έχει η εταιρία Metragaz, η οποία είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της 

Sagane (θυγατρικής της Ισπανικής Natural Gas (SDG), της Transgas (Πορτογαλία), και της SNPP 

(Μαρόκο).  

Το υποθαλάσσιο τμήμα συνδέει τις 2 ακτές του στενού του Γιβραλτάρ, ανήκει από κοινού στην 

Enagas (Ισπανία), Transgas και το Μαροκινό δημόσιο και έχει μήκος 45 χιλιόμετρα, Το επόμενο 

τμήμα του αγωγού που διασχίζει την Ανδαλουσία έχει μήκος 269 χιλιόμετρα και το τμήμα που 

διασχίζει την Πορτογαλία έχει και αυτό μήκος 269 χιλιόμετρα. Τέλος υπάρχει και ένα τμήμα του 

αγωγού που βρίσκεται στην αυτόνομη περιοχή της Extremadura στην Δυτική Ισπανία και έχει μήκος 

270 χιλιομέτρων. 

Τα τμήματα των αγωγών στην Αλγερία, το Μαρόκο και την Ανδαλουσία, έχουν διάμετρο 48 ίντσες 

(1.200mm), ενώ το υποθαλάσσιο τμήμα αποτελείται από 2 αγωγούς και έχει διάμετρο 22 ίντσες 

(560mm). Το τμήμα του αγωγού που συνδέει την Πορτογαλία έχει διάμετρο 28/32 ίντσες (710/810 

mm). [66][67] 

 

Αγωγός φυσικού αερίου Medgaz 

Χώρες: Αλγερία –Ισπανία  

Συνολικό Μήκος: 210 χλμ 

Δυναμικότητα (αναβάθμιση): 8 bcm/έτος 

Κόστος κατασκευής: 900 εκ. ευρώ 

Ιδιοκτήτης του έργου: MEDGAZ 

Υπεύθυνος διαχείρισης και λειτουργίας του έργου: MEDGAZ 

Έτος λειτουργίας του έργου: 2011 

O αγωγός Medgaz κατασκευάστηκε με σκοπό την μεταφορά φυσικού αερίου από την Αλγερία στην 

Ευρώπη, για την ακρίβεια από το κοίτασμα Hassi R’ Mell της Αλγερίας, στην νοτιοανατολική Ισπανία. 

Η κατασκευή του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2008 στην Αλμερία 

και η εγκατάσταση του ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2008, εγκαινιάστηκε το 2011. [68] 

Το φυσικό αέριο από το κοίτασμα Hassi R’ Mell στην Αλγερία, φτάνει στην Ευρώπη μέσω μιας 

γραμμής αγωγών φυσικού αερίου που αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα της γραμμής 

είναι ο χερσαίος αγωγός που διασχίζει την Αλγερία και μεταφέρει το φυσικό αέριο στις ακτές της.  

Το δεύτερο τμήμα του αγωγού είναι υποθαλάσσιο και ξεκινά από το λιμάνι Beni-Saf της Αλγερίας, 

φτάνοντας στη Pedrigal Beach Almeria, της Ισπανίας, ενώνοντας έτσι τις ακτές της Αλγερίας και της 

Ισπανίας και κατ’ επέκταση την Αφρική με την Ευρώπη. Το μήκος του είναι 210 χιλιόμετρα με 

διάμετρο 24 ίντσες (610mm) και ικανότητα μεταφοράς 8 bcm ετησίως. Το μέγιστο βάθος που 
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φτάνει το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού είναι τα 2.165 μέτρα, ενώ το κόστος της κατασκευής του 

ανήλθε στα 900 εκατομμύρια ευρώ. 

Το τρίτο και τελικό τμήμα είναι το χερσαίο τμήμα του αγωγού που παραλαμβάνει το φυσικό αέριο 

από τις ακτές της Αλμερίας  και τροφοδοτεί το υφιστάμενο δίκτυο. [69] 

Υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την λειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου 

Αλγερίας – Ευρώπης μέσω της Ισπανίας είναι η MEDGAZ, της οποίας ιδρυτικά μέλη είναι η οι 

εταιρείες CEPSA και Sonatrach, ενώ συμμετέχουν και οι εταιρείες Iberdola, Endesa και Gaz de 

France. [69] 

Ο αγωγός Medgaz αποτελεί ένα στρατηγικής σημασίας πρόγραμμα για όλα τα εμπλεκόμενα κράτη 

και κυρίως για την Ευρώπη, στην οποία προσφέρει μια εγγύηση σταθερού εφοδιασμού 

καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες φυσικού αερίου, ακολουθώντας παράλληλα τα σχετικά 

πρωτόκολλα για την ποιότητα του φυσικού αερίου και την προστασία του περιβάλλοντος. [69] 

 

Αγωγός φυσικού αερίου Trans-Mediterranean 

Χώρες: Αλγερία – Τυνησία – Ιταλία  

Συνολικό Μήκος: 2.475 χλμ 

Δυναμικότητα (αναβάθμιση): 30,2 bcm/έτος (33,5 bcm/έτος) 

Κόστος κατασκευής: 6,25 δις δολάρια 

Υπεύθυνος διαχείρισης και λειτουργίας του έργου: Sonatrach(Αλγερία), Sergaz(Τυνησία), Trans 

Mediterranean Pipeline Company(υποθαλάσσιο τμήμα), Snam Rete Gas(Ιταλία) 

Έτος λειτουργίας του έργου: 1983 

Ο αγωγός Trans-Mediterranean(TransMed) κατασκευάστηκε για τη  μεταφορά φυσικού αερίου από 

την Αλγερία στην Ευρώπη μέσω της Τυνησίας, της Σικελίας και της υπόλοιπης Ιταλίας γενικότερα, 

ενώ μια επέκταση του θα τροφοδοτεί την Σλοβενία. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1978 και τον 

Ιούνιο του 1983 τέθηκε σε λειτουργία,. Το μήκος του αγωγού είναι 2.475 χιλιόμετρα, με αρχική 

ικανότητα μεταφοράς 30,2 bcm ετησίως με σχέδια αύξησης της δυναμικότητας στα 33,5 bcm 

ετησίως. Το συνολικό κόστος κατασκευής ανήλθε στα 6,25 δις δολάρια. [70] 

Το τμήμα που διασχίζει την Αλγερία ξεκινά από το Hassi R’ Mell μέχρι τα σύνορα με την Τυνησία, με 

μήκος 550 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει 1 σταθμό συμπίεσης και 2 γραμμές αγωγού  48 ίντσες 

(1.220mm). Το τμήμα αυτό λειτουργεί υπό την εποπτεία της εταιρίας Sonatrach από την Αλγερία. Το 

τμήμα που διαπερνά την Τυνησία, ανήκει στην Sotugat και λειτουργεί από την Sergaz. Έχει μήκος 

370 χιλιόμετρα διπλής γραμμής αγωγών, διαμέτρου 48 ίντσες (1.220mm) και περιλαμβάνει τρεις 

σταθμούς συμπίεσης. [70] 

Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού διέρχεται από το στενό της Σικελίας και συνδέει την ακτή της 

Τυνησίας με την Σικελία. Το τμήμα αυτό το λειτουργεί η εταιρία TMPC (Trans Mediterranean 
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Pipeline Company) και ξεκινά από την πόλη El Haouaria στην περιοχή της χερσονήσου Cap Bon της 

Τυνησίας και καταλήγει στην πόλη Mazara del Valo της Σικελίας. Το υποθαλάσσιο τμήμα έχει μήκος 

155 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει τρεις γραμμές αγωγών με διάμετρο 20 ίντσες (510mm) και έναν 

σταθμό συμπίεσης. [70] 

Το τμήμα που διαπερνά την Ιταλία έχει μήκος 1.400 χιλιόμετρα και διάμετρο 42-48 ίντσες (1.070-

1.220mm) ενώ περιλαμβάνει και τέσσερις σταθμούς συμπίεσης. Ξεκινά από το έδαφος της Σικελίας 

και συγκεκριμένα από την πόλη Mazara del Valo φτάνει στο στενό της Messina και συνεχίζει στην 

ηπειρωτική Ιταλία, διασχίζοντας  όλη την Ιταλική χερσόνησο μέχρι την κοιλάδα του ποταμού Πάδου 

(Po Valley) στην Βόρεια Ιταλία, ενώ μια διακλάδωση φτάνει ως την Σλοβενία. Λειτουργεί με μέριμνα 

της εταιρείας Snam Rete Gas, θυγατρικής της Eni. [70] 

 

 

Αγωγός φυσικού αερίου Greenstream 

Χώρες: Λιβύη  – Ιταλία  

Συνολικό Μήκος: 523,4 χλμ 

Δυναμικότητα (αναβάθμιση): 8 bcm/έτος (11 bcm/έτος) 

Κόστος κατασκευής: 6,6 δις δολάρια  

Ιδιοκτήτης του έργου: Agip Gas BV 

Έτος λειτουργίας του έργου: 2004 

Ο αγωγός Greenstream είναι υποθαλάσσιος αγωγός φυσικού αερίου και συνδέει την Λιβύη με την 

Ιταλία, συγκεκριμένα την Σικελία. Το έργο ανήκει και κατασκευάστηκε από την Agip Gas BV, η οποία 

αποτελεί μια κοινοπραξία της ιταλικής Eni και της κρατικής εταιρίας NOC της Λιβύης. Το έργο 

ξεκίνησε το 2003 και ολοκληρώθηκε το 2004 και τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς τέθηκε σε 

λειτουργία.  

Το πρόγραμμα GreenStream αποτελεί μέρος του Western Libyan Gas Project το οποίο είναι το κύριο 

πρόγραμμα εκμετάλλευσης του αερίου που παράγεται στην Λιβύη μέσω της εξαγωγής στην 

Ευρώπη. [71] 

Το συνολικό μήκος του αγωγού είναι 523,4 χιλιόμετρα, με διάμετρο 32 ίντσες (810mm). Ο αγωγός 

ξεκινά από την πόλη Mellitah στην ακτή της Λιβύης, διέρχεται δυτικά της Μάλτας και καταλήγει 

στην Gela της Σικελίας, οπου και βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και παραγωγής 

ενεργειακών πόρων της Eni. Στην πόλη Mellitah από οπου ξεκινά ο αγωγός εκτός από το εργοστάσιο 

επεξεργασίας φυσικού αερίου, υπάρχει και ένας σταθμός συμπίεσης ο οποίος συμπιέζει το φυσικό 

αέριο έως την πίεση που απαιτείται για την εξαγωγή στο Ιταλικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού 

αερίου. Το μέγιστο βάθος  που φτάνει το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού στην θάλασσα της 
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Μεσογείου είναι 1.150 μέτρα. Επιπλέον περιλαμβάνει και έναν σταθμό υποδοχής που βρίσκεται 

στην Gela. [71] 

Η αρχική ικανότητα μεταφοράς ήταν 8 bcm ετησίως και αργότερα αυξήθηκε στα 11bcm ετησίως. Το 

φυσικό αέριο προέρχεται από τα Λιβυκά πεδία εξόρυξης, Bahr Essalam (θαλάσσιο) και τα πεδία 

Wafa και Bouri, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση 530 χιλιομέτρων από την πόλη Mellitah, κοντά 

στα σύνορα με την Αλγερία. Το κόστος της κατασκευής του έργου ανήλθε στα 6,6 δις δολάρια.   

 

Αγωγός φυσικού αερίου Galsi (Υπό κατασκευή) 

Χώρες: Αλγερία – Ιταλία  

Συνολικό Μήκος: 837 χλμ 

Δυναμικότητα (αναβάθμιση): 8 bcm/έτος  

Ιδιοκτήτης του έργου: Galsi 

Έτος λειτουργίας του έργου: Υπό κατασκευή 

Ο αγωγός Galsi θα συνδέει την Αλγερία με την Ιταλία και θα την τροφοδοτεί με φυσικό αέριο από τα 

Αγερικά κοιτάσματα. Αναμένεται να έχει συνολικό μήκος 837 χιλιόμετρα με δυναμικότητα 8 bcm 

ετησίως. Το έργο ανήκει στην Galsi, μια κοινοπραξία οπου το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η εταιρεία 

Sonatrach, ενώ συμμετέχουν και οι εταιρείες Edison, Enel, Hera, όπως επίσης και ένα ποσοστό 

κατέχει και η περιφέρεια της Σαρδηνίας. [72] 

Ο Galsi αποτελείται από τρία τμήματα. Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού το οποίο ξεκινά από το 

Koudiet Draouche κοντά στο Annaba Gulf στην Αλγερία και φτάνει στο Porto Botte της Σαρδηνίας. 

Το συνολικό του μήκος φτάνει τα 285 χιλιόμετρα με διάμετρο αγωγού 26 ίντσες (660,4mm) και 

βαθύτερο σημείο που είναι εγκατεστημένος φτάνει τα 2.824 μέτρα. Το δεύτερο τμήμα του αγωγού 

το οποίο είναι χερσαίο,  ξεκινά από το Porto Botte της Σαρδηνίας και διασχίζοντας την φτάνει ως την 

Olbia. Το μήκος του χερσαίου τμήματος είναι 272 χιλιόμετρα, με διάμετρο αγωγού 48 ίντσες 

(1.220mm). Το τρίτο και τελικό τμήμα του αγωγού είναι υποθαλάσσιο και συνδέει την Σαρδηνία με 

την Τοσκάνη και συγκριμένα την Olbia της Σαρδηνίας με το Piombino της Τοσκάνης, απ’ οπου 

συνδέεται με το υφιστάμενο δίκτυο αγωγών του φυσικού αερίου της Ιταλίας. Το τρίτο τμήμα έχει 

μήκος 280 χιλιόμετρα με διάμετρο αγωγού 32 ίντσες (812,8mm), ενώ είναι εγκατεστημένο σε βάθος 

878 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Στο έργο περιλαμβάνονται και 2 σταθμοί συμπίεσης, 

ένας στο Koudiet Draouche και ένας στην Olbia.  [72] 

Ο αγωγός αυτός θα τροφοδοτεί κυρίως την Ιταλία και την Σαρδηνία, η οποία δεν είχε πρόσβαση σε 

φυσικό αέριο μέχρι σήμερα. Το φυσικό αέριο του αγωγού, θα μπορεί να αντικαταστήσει άλλα 

καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, όπως το πετρέλαιο αλλά και το LNG. [73]  
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Σχήμα 31. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Galsi [74] 

 

 

3.3.  Δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου στην Ελλάδα 

3.3.1. Εθνικό σύστημα μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

Το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) έχει ως σκοπό να προμηθεύσει με φυσικό 

αέριο όσους καταναλωτές είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο στην ηπειρωτική Ελλάδα. Για την 

ακρίβεια παραλαμβάνει το φυσικό αέριο από το τα σύνορα Ελλάδας  με την Βουλγαρία αλλά και 

από τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία και το μεταφέρει κατά μήκος όλου του υφιστάμενου 

δικτύου στους συνδεδεμένους καταναλωτές. Επιπλέον έχει την δυνατότητα να μεταφέρει στο 

δίκτυο, φυσικό αέριο προερχόμενο από τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου αερίου που 

βρίσκεται στην νήσο Ρεβυθούσα, στον κόλπο των Μεγάρων.  

Συνολικά υπάρχουν 3 σημεία εισόδου του φυσικού αερίου στο εθνικό σύστημα μεταφοράς και 44 

σημεία εξόδου προς στους καταναλωτές κατά μήκος του αγωγού.  

 

Σχήμα 32. Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου [75] 
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Αναλυτικότερα το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου αποτελείται από τον κεντρικό 

αγωγό μεταφοράς που εκτείνεται από τον σύνορα της Ελλάδας με την Βουλγαρία έως την Αττική. Το 

μήκος του αγωγού είναι 512 χιλιόμετρα με διάμετρο 36 ίντσες (914,4mm) και 30 ίντσες (762mm) και 

πίεση σχεδιασμού 70 bar.  

Επίσης περιλαμβάνει τους κλάδους μεταφοράς που ξεκινούν από τον κεντρικό αγωγό και 

συνδέονται με περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπως για παράδειγμα περιοχές της ανατολικής 

Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλονίκης, του Βόλου, της Αττικής κ.α. οι οποίες τροφοδοτούνται 

με φυσικό αέριο. Το δίκτυο αυτό έχει μήκος 953 χιλιόμετρα και εκτός από τους κλάδους που 

προαναφέρθηκαν περιλαμβάνει και τον υποθαλάσσιο αγωγό που συνδέει το Αλιβέρι με τον 

κεντρικό αγωγό και έχει μήκος 14 χιλιόμετρα, με διάμετρο αγωγού 20 ίντσες (508mm), καθώς και 

τον διπλό (ο ένας λειτουργεί ως εφεδρικός) υποθαλάσσιο αγωγό που συνδέουν τον σταθμό 

Υγροποιημένου φυσικού αερίου που βρίσκεται στην Ρεβυθούσα με την ηπειρωτική χωρά, 

συνολικού μήκους 620 και 630 μέτρων και διάμετρο αγωγού 24 ίντσες (609,6mm). 

Για την σωστή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος μεταφοράς, κατά μήκος του δικτύου είναι 

τοποθετημένοι σταθμοί βαλβιδοστάσιων για κάποια πιθανή τμηματική απομόνωση, σταθμοί 

ξεστροπαγίδων για τον κατάλληλο καθαρισμό και την επιθεώρηση του αγωγού, καθώς και σύστημα 

καθοδικής προστασίας, το οποίο παρέχει την απαραίτητη προστασία από πιθανή διάβρωση του 

αγωγού. 

Στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου επιπλέον συμπεριλαμβάνονται οι μετρητικοί 

σταθμοί συνόρων που εδρεύουν στους Κήπους του Έβρου και στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, ο σταθμός 

συμπίεσης στην Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης, οι μετρητικοί και ρυθμιστικοί σταθμοί φυσικού 

αερίου, τα Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρητικού Σταθμού Συνόρων Σιδηροκάστρου, 

Ανατολικής Ελλάδος, Βορείου Ελλάδος, Κεντρικής Ελλάδος και Νότιου Ελλάδος, τα κέντρα έλεγχου 

και κατανομής φορτίου, το σύστημα τηλεελέγχου και επικοινωνιών, καθώς και τον σταθμό 

Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) που βρίσκεται στη Ρεβυθούσα. 

Ο σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) που βρίσκεται στην Ρεβυθούσα στον κόλπο των 

Μεγάρων Αττικής όπως αναφέρθηκε ήδη έχει την δυνατότητα να τροφοδοτεί το εθνικό σύστημα 

μεταφοράς φυσικού αερίου. Ο σταθμός παραλαμβάνει το υγροποιημένο φυσικό αέριο που φτάνει 

στην χωρά μας μέσω των δεξαμενόπλοιων ΥΦΑ. Έπειτα το αποθηκεύει στις δεξαμενές της μονάδας, 

η οποία έχει αποθηκευτική ικανότητα 225.000 κ.μ. και στην συνέχεια μετατρέπει το υγροποιημένο 

σε αέριο για να τροφοδοτήσει τους αγωγούς μεταφοράς. Η ωριαία δυναμικότητα της μονάδος 

ανέρχεται στα 1.250 m3. 

Τον Οκτώβριο του 2007 ολοκληρώθηκε η 1η φάση αναβάθμισης και τον Δεκέμβριο του 2008 

ολοκληρώθηκε η 2η φάση αναβάθμισης του σταθμού. Με την υλοποίηση αυτών των αναβαθμίσεων 

η μονάδα είναι σε θέση, να αποθηκεύει μεγαλύτερες ποσότητες ΥΦΑ, εξαιτίας και της 3ης δεξαμενής 

αποθήκευσης που τέθηκε σε λειτουργία, καθώς και να υποδέχεται μεγαλύτερα πλοία ΥΦΑ αλλά και 

να μετατρέπει μεγαλύτερες ποσότητες ΥΦΑ σε αέριο έτοιμο να μεταφερθεί στο δίκτυο. 
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Από τον Απρίλιο του 2009 στον σταθμό ΥΦΑ λειτουργεί μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας  υψηλής απόδοσης, ισχύος 13 MW με καύσιμο το φυσικό αέριο. Με αυτόν τον τρόπο 

καλύπτονται οι απατήσεις της μονάδας σε ηλεκτρική ισχύ. [75] 

 

 

3.3.2. Αναπτυσσόμενο δίκτυο αγωγών μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

 

Οι αγωγοί που σχεδιάζεται να διασχίσουν το Ελληνικό έδαφος δεν είναι μεγάλης σημασίας μόνο για 

την Ελλάδα, αλλά και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Η υλοποίηση αυτών των σχεδίων θα φέρει την 

Ελλάδα σε μια κομβικής σημασίας θέση για τον εφοδιασμό της Ευρώπης με φυσικό αέριο και την 

συμβολή στην αύξηση του ενεργειακού εφοδιασμού με την αύξηση των σημείων εισαγωγής του. 

Ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου που 

σχεδιάζονται να υλοποιηθούν ή κάποιοι έχουν ξεκινήσει ήδη και έχουν προχωρήσει στο 

κατασκευαστικό σκέλος.  

Ένας από αυτούς είναι και ο αγωγός φυσικού αερίου Trans Adriatic Pipeline (TAP) ο οποίος έχει 

παρουσιαστεί συνοπτικά σε προηγούμενη ενότητα. 

 

 

IGB (Αγωγός Ελλάδας – Βουλγαρίας) 

Ο IGB προβλέπεται να είναι ένας αγωγός φυσικού αερίου, ο οποίος θα συνδέει την Ελλάδα με την 

Βουλγαρία. Ο αγωγός θα έχει ως αφετηρία την Κομοτηνή στην Ελλάδα και θα καταλήγει στη Stara 

Zagora της Βουλγαρίας, μεταφέροντας φυσικό αέριο από το δίκτυο της Ελλάδας στο αντίστοιχο της 

Βουλγαρίας, ενώ λόγω της δυνατότητας της αντίστροφης ροής του συστήματος το φυσικό αέριο θα 

μπορεί να προμηθεύεται και από την Βουλγαρία προς την Ελλάδα αν υπάρχει ανάγκη. [76] 

Το συνολικό μήκος του αγωγού θα είναι περίπου 182 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 31 χιλιόμετρα 

θα βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος, με διάμετρο αγωγού 32 ίντσες (812.8mm), ενώ η 

προβλεπόμενη ικανότητα μεταφοράς του θα ανέρχεται στα 3 bcm ετησίως, αναλόγως όμως και την 

εξέλιξη της ζήτησης του αερίου και της κινητικότητας του στην αγορά, ο αγωγός έχει την 

δυνατότητα να αυξήσει την ικανότητα μεταφοράς του έως και 5 bcm ετησίως. Επιπλέον έχει 

προβλεφτεί βάσει συνεργασίας των δυο εταιρειών, μια πιθανή μελλοντική σύνδεση μεταξύ του 

αγωγού IGB και του αγωγού TAP. [77] 

Την υλοποίηση του έργου την έχει αναλάβει η εταιρεία ICGB AD, η οποία σύμφωνα με το 

καταστατικό είναι η ιδιοκτήτρια εταιρία και αποτελεί μια κοινοπραξία της  Βουλγαρικής εταιρείας 

BEH EAD κατά το 50% και το υπόλοιπο 50% το κατέχει η εταιρεία IGI Poseidon, στην οποία το 50 % 
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των μετοχών το κατέχει η ελληνική εταιρία ΔΕΠΑ και το άλλο 50% ανήκει στην ιταλική Edison SpA. 

[77] 

Το έργο χαρακτηρίζεται από τις δυο χώρες , ως έργο εθνικής σημασίας. Μεγάλη σημασία δείχνει να 

έχει η ολοκλήρωση του έργου και για την ΕΕ, η οποία το ενέταξε στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος. 

[76] 

Η τελική επενδυτική απόφαση για την υλοποίηση του έργου πάρθηκε στις 10 Δεκεμβρίου του 2015, 

ενώ στις 22 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Κίρκοβο της Βουλγαρίας η τελετή έναρξης 

κατασκευής. [76] 

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί, μέσα στο 

β’ τρίμηνο του 2021. [78] 

 

 

Σχήμα 33. IGB (Αγωγός Ελλάδας – Βουλγαρίας) [77] 

 

Αγωγός φυσικού αερίου Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed) 

Το σχέδιο της υλοποίησης αυτού του έργου, αφορά έναν αγωγό ο οποίος θα έχει και χερσαία αλλά 

και υποθαλάσσια τμήματα και θα συνδέει άμεσα τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου με την 

Ελλάδα, μέσω της Κύπρου και της Κρήτης. [79] 

Το έργο σχεδιάζεται να περιλαμβάνει σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, ένα τμήμα χερσαίου 

αγωγού συνολικού μήκους 600 χιλιόμετρα και κάποια τμήματα υποθαλάσσιου αγωγού συνολικού 

μήκους 1.300 χιλιόμετρα. Συγκεκριμένα, ο αγωγός θα έχει ως αφετηρία τα κοιτάσματα φυσικού 

αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, από εκεί θα εκτείνεται έως την Κύπρο με έναν υποθαλάσσιο 

αγωγό, μήκους 200 χιλιομέτρων. Έπειτα από την Κύπρο θα συνδέεται με την Κρήτη, με ένα 

υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού, μήκους 700 χιλιομέτρων, από εκεί θα χρησιμοποιηθεί ένα 

υποθαλάσσιο τμήμα αγωγού, μήκους 400 χιλιομέτρων, που θα συνδέει την Κρήτη με την 

Πελοπόννησο. Το τελευταίο τμήμα του αγωγού θα είναι χερσαίο, με συνολικό μήκος 600 χιλιόμετρα 

και θα συνδέει την Πελοπόννησο με την Δυτική Ελλάδα. Εξ αρχής έχει προβλεφτεί εκτός από το 

σημείο εξόδου που θα υπάρχει στο σημείο που θα καταλήγει στην Δυτική Ελλάδα, θα υπάρχουν 
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σημεία εξόδου στην Κύπρο, στην Κρήτη αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα προμηθεύοντας τις 

περιοχές αυτές με κάποιες ποσότητες φυσικού αερίου. [79] 

Η αρχική ικανότητα μεταφοράς του έργου αναμένεται να είναι στα 10 bcm ετησίως, τα οποία θα 

μεταφέρονται από τα αποθέματα φυσικού αερίου που υπάρχουν στην θάλασσα της Λεβαντίνης, 

στην Ελλάδα και από εκεί μέσω της σύνδεσης με τους αγωγούς Poseidon και IGB αρχικά στην Ιταλία 

και μετέπειτα σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. [79] 

Την ευθύνη της υλοποίησης και της διαχείρισης του αγωγού θα έχει η εταιρεία «ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 

Α.Ε.» στην οποία από 50% των μετοχών κατέχουν η ελληνική ΔΕΠΑ και η ιταλική Edison. [76] 

Η διακυβερνητική συμφωνία που υπογράφηκε στις 2 Ιανουαρίου 2020 στην Αθήνα, από τους  

ηγέτες της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητες υλοποίησης 

του έργου. [80] 

Κάποια από τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από την υλοποίηση του έργου είναι η βελτίωση 

της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, παρέχοντας της, άμεση διασύνδεση με τα πεδία 

παραγωγής, την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και της Κύπρου  δημιουργώντας μια σταθερή 

αγορά για εξαγωγές φυσικού αερίου αλλά και την διευκόλυνση του εμπορίου φυσικού αερίου στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, με την Ελλάδα και την Ιταλία να κατέχουν κομβικές θέσεις. [81] 

Η κατασκευή του προβλέπεται να διαρκέσει περίπου 7 χρόνια, ενώ το κόστος του ανέρχεται στα 7 

δις δολάρια. 

 

Σχήμα 34. Αγωγός φυσικού αερίου Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed) [82] 
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Αγωγός φυσικού αερίου IGI Poseidon 

Ο αγωγός αυτός θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία μέχρι την 

Θεσπρωτία και από εκεί στην Ιταλία. Συγκεκριμένα ο αγωγός θα έχει ως αφετηρία τους Κήπους που 

βρίσκονται κοντά στα σύνορα Ελλάδας – Τουρκιάς, θα διασχίζει την Θράκη, όλες τις περιφέρειες  

της Μακεδονίας, την Θεσσαλία και την Ήπειρο και θα καταλήγει στο Φλωροβούνι της Θεσπρωτίας, 

από εκεί θα εκτείνεται με έναν υποθαλάσσιο αγωγό διασχίζοντας το Ιόνιο Πέλαγος ως τις ακτές της 

Ιταλίας, για την ακρίβεια ως τον τερματικό σταθμό Otranto, οπου θα συνδεθεί με το εθνικό 

σύστημα μεταφοράς της Ιταλίας. [83] 

Το συνολικό μήκος του αγωγού θα είναι 976 χιλιόμετρα περίπου, εξ αυτών τα 760 χιλιόμετρα θα 

αφορούν το χερσαίο τμήμα του αγωγού από τους Κήπους ως τις ακτές της Θεσπρωτίας και τα 216 

χιλιόμετρα θα αφορούν το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού που θα συνδέει τις ελληνική ακτή με τις 

Ιταλική ακτή. [83] 

Η αρχική ικανότητα μεταφοράς του αγωγού αναμένεται να είναι 15 bcm ετησίως στα σύνορα της 

Ελλάδας με την Τουρκία, έχοντας όμως δυνατότητα επέκτασης έως τα 20 bcm ετησίως. [83] 

Την υλοποίηση του σχεδίου την έχει αναλάβει η ελληνική εταιρία «ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ» στην οποία 

συμμετέχουν η ΔΕΠΑ και η Ιταλική Edison, κατέχοντας από 50% καθεμιά. Το έργο αποτελεί 

σημαντική εξέλιξη στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, εξαιτίας των διασυνδέσεων που θα 

έχει και θα μεταφέρει φυσικό αέριο από κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης 

Ανατολής αλλά και της Κασπίας Θάλασσας. [76] 

 

 

Σχήμα 35. Αγωγός φυσικού αερίου IGI Poseidon [84] 
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 IGB EastMed IGI Poseidon 

Μήκος (km) 182 1900 976 

Διάμετρος (Ίντσες) 32’’ 24’’ - 26’’ - 42’’  32’’ - 36’’ - 48’’  

Χωρητικότητα 

(bcma) 
3 έως 5  10 15 έως 20 

Ικανότητα 

Αντίστροφης Ροής 
Ναι       - Ναι 

Εκτίμηση Έναρξης 

Λειτουργίας 
Τέλη 2020 2024 – 2025  2022 – 2023  

Πίνακας 1. Συνοπτικός πίνακας σημαντικών χαρακτηριστικών των αγωγών [76] 

 

 

4. Περιστατικά και ατυχήματα στο δίκτυο 

αγωγών φυσικού αερίου 

4.1. Εισαγωγή 

Όπως σε αρκετούς τομείς, έτσι και σε αυτόν της μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω δικτυού αγωγών, 

υπάρχει πιθανότητα κάποιες φορές μικρότερη και κάποιες φορές  μεγαλύτερη να συμβεί ένα 

περιστατικό το οποίο μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Το μέγεθος του ατυχήματος μπορεί να είναι 

από πολύ μικρό έως κάτι αρκετά μεγάλο και κατ’ επέκταση πολύ σοβαρό, σύμφωνα πάντα και με τις 

συνέπειες τις οποίες θα επιφέρει. Οι συνέπειες που θα προκύψουν εξαιτίας ενός ατυχήματος σε ένα 

δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου μπορεί να είναι υλικές ζημιές, οικονομικές ζημιές, συνέπειες 

δυσάρεστες ως προς το περιβάλλον καθώς και κάποιος τραυματισμός ή ακόμη και θάνατος ενός ή 

περισσότερων ανθρώπων. 

Για τον λόγο αυτό οι εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την κατασκευή ενός τέτοιου έργου έχουν ως 

κύριο γνώμονα την παροχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ασφάλειας στους εργαζόμενους, τόσο 

κατά την διάρκεια της κατασκευής του δικτύου όσο και κατά την λειτουργία του. Η αποφυγή φυσικά 
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ενός ατυχήματος δεν προστατεύει μόνο τους ανθρώπους που εργάζονται στο έργο αλλά και 

γενικότερα τον περιβάλλοντα χώρο και τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. 

Τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται είναι αυστηρά και πρέπει να τηρούνται καθολικά από 

όλους για να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα της ελαχιστοποίησης όσο αυτό είναι δυνατό του 

κινδύνου. Κάποια από τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί και συνεχίζουν να εφαρμόζονται σε τέτοιου 

είδους έργα, έχουν προκύψει έπειτα από την μελέτη και την ανάλυση κάποιων ατυχημάτων που 

έχουν συμβεί στο παρελθόν, συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή ατυχημάτων και περιστατικών που 

θα μπορούσαν να έχουν τον ίδιο ή και παρόμοιο παράγοντα. 

Για τον λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί, σε περιοχές οπου υπάρχει αυξημένη η ύπαρξη και η 

λειτουργία αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου, κάποιες βάσεις δεδομένων που καταγράφουν 

ατυχήματα που συμβαίνουν στον χώρο μελέτης τους και μέσα από έρευνες και αναλύσεις, εξάγουν 

δεδομένα σχετικά με τα  αίτια, τις συνέπειες, καθώς και άλλα χαρακτηρίστηκα τα οποία αν 

μελετηθούν προσεκτικά, υπάρχει πιθανότητα να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοια περιστατικά 

που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκ νέου ατυχήματα. [85] 

Δυο από τις μεγαλύτερες και εγκυρότερες βάσεις δεδομένων παγκοσμίως για τα περιστατικά / 

ατυχήματα σε αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου αλλά  σε κάποιες περιπτώσεις και πετρελαίου 

είναι η PHMSA (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration) [86] η οποία συνδέεται με 

το U.S Department of Transportation και καταγράφονται βάσει και της νομοθεσίας τα  ατυχήματα 

που συμβαίνουν στους αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας και η EGIG(European 

Gas Pipeline Incident data Group) [87] οπου δημιουργήθηκε από ένα σύνολο εταιρειών που 

ασχολούνται με τα έργα των δικτύων φυσικού αερίου, θέλοντας να δημιουργήσουν μια βάση 

δεδομένων που θα καταγράφει τα ατυχήματα που συμβαίνουν στα δίκτυα των αγωγών που 

ανήκουν στις εταιρείες αυτές και βρίσκονται στην Ευρώπη, από την στιγμή που δεν υπάρχει κάποια 

υποχρέωση από τον νόμο για πλήρη καταγραφή των ατυχημάτων που συμβαίνουν στην Ευρώπη. 

Επίσης υπάρχουν και η UKOPA (United Kingdom Onshore Pipeline Operators Association) στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, η PID (Pipeline Incident Database) στον Καναδά, καθώς και κάποιες επιπλέον 

που διατηρούν βάσεις δεδομένων με ατυχήματα που συμβαίνουν στην περιοχή  τους. [85] 

Για την ευκολότερη κατανόηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις μελέτες 

των δεδομένων, τα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν ένα ατύχημα έχουν ομαδοποιηθεί και 

έχουν χωριστεί σε κατηγορίες. 

Η PHMSA για παράδειγμα έχει χωρίσει τα αίτια σε 8 κατηγορίες [88] [85], οι οποίες είναι οι εξής: 

1. Λόγω διάβρωσης: Φθορά ενός μεταλλικού αγωγού που προκύπτει από ηλεκτροχημική 

αντίδραση με το περιβάλλον του  με αποτέλεσμα απώλεια μετάλλου στον αγωγό.  Τα κύρια 

ειδή διαβρώσεων που αναφέρονται είναι: η εξωτερική διάβρωση, η εσωτερική διάβρωση, 

καθώς και άλλοι τύποι διαβρώσεων 

2. Λόγω εκσκαφής/ανασκαφής: μπορεί να περιλαμβάνει βλάβη στην εξωτερική επικάλυψη του 

σωλήνα, χτυπήματα, γρατζουνιές ή ακόμη και τρυπήματα απευθείας στον αγωγό.  
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3. Λόγω φυσικών φαινομένων: μπορεί να περιλαμβάνει τις βλάβες που προκαλούνται εξαιτίας 

φυσικών φαινομένων όπως: σεισμοί, δυνατές βροχές, πλημμύρες, τυφώνες κ.α. 

4. Λόγω άλλων εξωτερικών παραγόντων: μπορεί να περιλαμβάνει ατυχήματα με μηχανές, 

βανδαλισμούς, σαμποτάζ η κάποιο άλλο ατύχημα που συνέβη σε κοντινό σημείο  

5. Λόγω αστοχίας υλικού/συγκόλλησης: μπορεί να περιλαμβάνει αστοχία υλικού, λόγω 

ακαθαρσιών του μετάλλου, χημικής σύνθεσης ή ακατάλληλων τεχνικών συγκόλλησης  

6. Λόγω βλάβης εξοπλισμού: μπορεί να περιλαμβάνει βλάβη κάποιου στοιχείου ή συσκευής 

εκτός του αγωγού. 

7. Λόγω λανθασμένης λειτουργίας: περιλαμβάνει αστοχία που προκαλείται από ανθρώπινο 

παράγοντα και έχει να κάνει με την λειτουργία του εξοπλισμού και του χειρισμού που 

γίνεται σε αυτό. Για παράδειγμα υπερπλήρωση μιας δεξαμενής, υπερπίεση ενός 

συστήματος, παράλειψη κάποιας εργασίας σε σχέση με τον εξοπλισμό κ.α.  

8. Άλλες αιτίες 

Ενώ η EGIG έχει ταξινομήσει τα αίτια σε 5 κατηγορίες [85] , οι οποίες είναι οι εξής: 

1. Λόγω διάβρωσης: Περιλαμβάνει όλους τους τύπους διάβρωσης, αν και η EGIG προτρέπει να 

υπάρχει αναφορά στο τι είδους διάβρωση υπήρξε σε κάθε περιστατικό. 

2. Λόγω εξωτερικών παρεμβολών: μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε εξωτερική 

παρεμβολή στην εξωτερική επιφάνεια του αγωγού όπως χτυπήματα, γρατζουνιές, τρύπες 

κ.α. 

3. Λόγω αστοχίας υλικού / ελάττωμα κατασκευής: μπορεί να περιλαμβάνει αστοχία υλικού ή 

ελάττωμα κατασκευής λόγω κακών τεχνικών στις κολλήσεις ή και λόγω ακατάλληλης 

χημικής σύνθεσης του υλικού 

4. Λόγω υποχώρησης / μετατόπισης του εδάφους: μπορεί να περιλαμβάνει κατολίσθηση, 

υποχώρηση εδάφους, εξόρυξη, πλημμύρα και ότι άλλο μπορεί να προκαλέσει μετατόπιση 

στο έδαφος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αγωγός 

5. Άλλες αιτίες 

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται και αναλύονται ατυχήματα σχετικά με την βάση 

δεδομένων της EGIG στην Ευρώπη. 

 

4.2. Περιστατικά και ατυχήματα σε αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου 

στην Ευρώπη 

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστούν κάποιες έρευνες και αναλύσεις σχετικά με την τάση, 

καθώς και με την αιτία που τα προκάλεσε,  των περιστατικών και των ατυχημάτων που συνέβησαν 

στην Ευρώπη, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την European Gas 

Pipeline Incident Data Group (EGIG) και αφορά την περίοδο από το 1970 μέχρι και το 2016. [89]  

Σύμφωνα λοιπόν με την 10η έκθεση της EGIG ο συνολικός αριθμός των περιστατικών που 

καταγράφηκαν από τα μέλη που αποτελούν την EGIG, για το διάστημα 1970 έως 2016 ανέρχεται στα 
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1.366 περιστατικά. Στην ένατη έκθεση της EGIG που συμπεριλάμβανε τα περιστατικά που 

συνέβησαν από το 1970 έως το 2013, ο αριθμός των περιστατικών ήταν 1.310. Στην τριετία 2013 

2016 άρα, καταγράφηκαν 56 περιστατικά. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται ο αριθμός των 

καταγεγραμμένων  περιστατικών στην βάση δεδομένων της EGIG την περίοδο 1970 έως 2016.[89] 

 

 

Σχήμα 36. Τάσεις περιστατικών ανά έτος (1970 – 2016)  [89] 

 

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 36, η τάση των περιστατικών έχει μια σχετικά καθοδική πορεία κατά 

το πέρασμα των χρόνων, έχοντας κάποιες αυξήσεις μεμονωμένα σε συγκεκριμένα έτη. Κάτι τέτοιο 

είναι πολύ σημαντικό διότι στο πέρασμα όλων αυτών των ετών το δείγμα μεγέθους των αγωγών 

που μελετάται από την EGIG αυξάνεται συνεχώς, από την στιγμή που αυξάνονται και οι εταιρείες 

που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε μελέτη. Συγκεκριμένα ο αριθμός των περιστατικών έχει μια 

πτωτική τάση παρόλη την αύξηση του μεγέθους του δείγματος που μελετάται και αυτό έχει αρκετή 

σημασία. 

Μια σημαντική παράμετρος για την πορεία των περιστατικών/ατυχημάτων στην Ευρώπη σύμφωνα 

με την βάση δεδομένων της EGIG είναι η συχνότητα αστοχίας, η οποία υπολογίζεται διαιρώντας τον 

αριθμό των συμβάντων με την έκθεση. Η έκθεση είναι το μήκος ενός αγωγού πολλαπλασιασμένο 

επί την χρονική διάρκεια που έχει εκτεθεί ο αγωγός (km - yr). Για παράδειγμα μια εταιρεία έχει 

σταθερό μήκος μετάδοσης αγωγούς άνω των 5 ετών, 2.000 χιλιόμετρα. Η έκθεση του αγωγού τότε 

είναι ίση με 5 x 1.000 χιλιόμετρα άρα 5.000 χιλιόμετρα – έτος. Η συχνότητα αστοχίας κατά την 

περίοδο 1970-2016 σύμφωνα με την EGIG, ισούται με 0,31 περιστατικά ετησίως ανά 1000 

χιλιόμετρα. Η μεταβλητή συχνότητα αστοχίας η οποία είναι πενταετής και αφορά την περίοδο 2012-

2016, η οποία αντιπροσωπεύει και την μέση συχνότητα αστοχίας αυτής της πενταετίας ισούται με 

0,134 ανά έτος ανά 1000 χιλιόμετρα. Η μεταβλητή αυτή μειώθηκε στην πάροδο των ετών ενώ τα 

τελευταία χρόνια τείνει να σταθεροποιηθεί. [90] 
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Τα περιστατικά που προκαλούνται λόγω εξωτερικών παρεμβολών και λόγω υποχώρησης / 

μετατόπισης του εδάφους χαρακτηρίζονται δυνητικά από σοβαρές συνέπειες. Κάτι που δεν 

συμβαίνει με τα περιστατικά που προκαλούνται λόγω διάβρωσης, τα οποία αν και αποτελούν την 

πρωταρχική αιτία, έχουν φτάσει σε σημείο να έχουν τον ίδιο ρυθμό συχνότητας  με τα περιστατικά 

που προκαλούνται λόγω εξωτερικής παρεμβολής, με την διαφορά ότι οι συνέπειες των 

περιστατικών που έχουν ως αιτία την διάβρωση, είναι σημαντικά λιγότερο σοβαρές. [90] 

Συγκεκριμένα τα τελευταία δέκα χρόνια ως το 2016 σύμφωνα με την βάση δεδομένων της EGIG τα 

περιστατικά που αναφέρθηκαν, προκλήθηκαν από τις παρακάτω αιτίες: 

 

Σχήμα 37. Κατανομή συμβάντων ανά αιτία 2007 - 2016  [89][90] 

 

Στην βάση δεδομένων της EGIG καταγράφονται πληροφορίες, σχετικά με τις συνέπειες των 

περιστατικών, συμπεριλαμβανομένων και των τραυματισμών αλλά και τον θάνατο ανθρώπων που 

συνέβησαν σε κάποια από αυτά. Συγκεκριμένα,  μια από τις παραμέτρους που ερευνούνται αφορά 

τους τραυματισμούς και τους θανάτους που προήρθαν από κάποια περιστατικά σύμφωνα με το 

σύνολο που ανήκει ο κάθε άνθρωπος  σε σχέση με το περιστατικό που συνέβη στον αγωγό. Αυτά τα 

σύνολα έχουν οριστεί ως εξής[89]: 

 Υπαλλήλους η εργολάβους που ανήκουν στην διαχειρίστρια εταιρεία του συστήματος 

μεταφοράς 

 Πρόσωπα που  θεωρούνται υπαίτιοι για την πρόκληση του ατυχήματος  

 Εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όπως πυροσβέστες, ιατροί κ.α. 

 Το ουδέτερο κοινό 

Σύμφωνα με την 10η έκθεση της EGIG, μόνο ένα μικρό ποσοστό των 1.366 περιστατικών που 

συνέβησαν, οδήγησαν σε κάποιον τραυματισμό η ακόμη και σε θάνατο. Στο Σχήμα 38 

παρουσιάζεται το μέγεθος αυτών των περιστατικών σε σχέση πάντα και με το σύνολο που ανήκει ο 

κάθε άνθρωπος, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. 
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Σχήμα 38. Ποσοστό περιστατικών/ατυχημάτων ανά κατηγορία ανθρωπίνων συνόλων που 

εμπλέκονται στο περιστατικό (1970 – 2016) [89] 

Όπως γίνεται αντιληπτό και από το Σχήμα 38 την μεγαλύτερη επικινδυνότητα για τραυματισμό ή για 

θανατηφόρο ατύχημα την έχει το σύνολο των ανθρώπων που εμπλέκονται άμεσα στην πρόκληση 

του συμβάντος, με το ποσοστό πρόκλησης θανάτου να είναι σε σχετικά υψηλό επίπεδο (0,44%). Η 

δεύτερη μεγαλύτερη πιθανότητα, παρατηρείται στους ανθρώπους που αποτελούν το ουδέτερο 

κοινό, με το ποσοστό πρόκλησης θανάτου σε αυτό το σύνολο των ανθρώπων να φτάνει το 0,15%. 

[89] 

Αν τώρα συγκριθούν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, με τα αντίστοιχα της προηγούμενης μελέτης 

που αφορούσε την περίοδο 1970 – 2013, γίνεται αντιληπτό πως το γενικότερο ποσοστό αυτών των 

περιστατικών που προκάλεσαν θάνατο η τραυματισμό αλλά και τα ποσοστά των υποσυνόλων 

σχετικά με την «ομάδα» που ανήκουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι παρουσιάζουν μια σχετική 

σταθερότητα με μια πολύ μικρή αλλά υπαρκτή πτωτική τάση.[89][91] 

Γενικότερα παρατηρείται, πως το συνολικό ποσοστό των περιστατικών που προκαλούν έναν 

τραυματισμό η ένα θάνατο κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το σύνολο των 

περιστατικών, σύμφωνα με την EGIG. Αυτό ενισχύει σαφώς την άποψη πως η ασφάλεια και η υγεία 

των ανθρώπων, συνεχίζει να κατέχει τον σημαντικότερο ρόλο στις εταιρείες μεταφοράς φυσικού 

αερίου. Επιπλέον με την πάροδο των χρόνων, λόγω της εμπειρίας που αποκτάται, την αποφυγή 

παλαιότερων λανθασμένων ενεργειών και με την συμβολή της όλο και περισσότερο εξελισσόμενης 

τεχνολογίας, ιδίως σε ότι αφορά τον συγκεκριμένο τομέα, ο στόχος της ελαχιστοποίησης εάν όχι και 

της εξάλειψης οπου αυτό είναι δυνατό, των ατυχημάτων στον χώρο της μεταφοράς φυσικού αερίου 

μέσω αγωγών δείχνει να είναι στην σωστή κατεύθυνση. [89][91] 
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4.3. Ατυχήματα σε αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου 

Σε αυτήν την ενότητα λόγω του μικρότερου όγκου πληροφοριών που υπάρχουν σχετικά με 

ατυχήματα που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη, παρουσιάζονται συνοπτικά κάποια ατυχήματα που 

συνέβησαν σε αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου στο παρελθόν σε διάφορες χώρες παγκοσμίως. 

 

Βέλγιο 

 Στις 30 Ιουλίου το 2004 στο βιομηχανικό πάρκο στην πόλη Ghislenghien, 50 χιλιόμετρα 

νοτιοδυτικά από τις Βρυξέλες στο Βέλγιο,  ένας υψηλής πίεσης υπόγειος αγωγός μεταφοράς 

φυσικού αερίου εξεράγη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 24 νεκροί και 120 τραυματίες. Οι 

πρώτες ενδείξεις έδειξαν πως η έκρηξη μπορεί να προήρθε από ζημία που είχε προκληθεί 

κατά την διάρκεια κάποιας κατασκευαστικής εργασίας. Οι περισσότεροι από τους νεκρούς 

και τους τραυματίες ήταν πυροσβέστες και αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν ανταποκριθεί 

ύστερα από κλήσεις που δέχτηκαν για διαρροή αερίου. [92] 

Ρωσία 

 Η καταστροφή της αμαξοστοιχίας στην Ufa: 

Στις 4 Ιουνίου 1989  σε ένα σημείο του αγωγού φυσικού αερίου Siberia – Ural – Volga 

υπήρξε διαρροή αερίου στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα όταν δυο επιβατικές 

αμαξοστοιχίες πέρασαν μέσα από την «μολυσμένη» με αέριο ατμόσφαιρα, ένας σπινθήρας 

ενός από τους κινητήρες της αμαξοστοιχίας να προκαλέσει μια πολύ μεγάλης έκτασης 

έκρηξη. Το μέγεθος της έκρηξης σε συνδυασμό με τον αριθμό των επιβατών που μετέφεραν 

οι αμαξοστοιχίες, οι οποίοι ήταν περισσότεροι από 1.300 στο σύνολο, προκάλεσαν αυτόν 

των πολύ μεγάλο αριθμό των θανάτων. Σύμφωνα με τις έρευνες που ακλούθησαν μετά το 

ατύχημα η κύρια αιτία του συμβάντος φαίνεται να ήταν η κακή διαχείριση του 

προβλήματος. Αυτό φαίνεται να προκύπτει από το γεγονός πως  οι χειριστές του αγωγού 

όταν συνειδητοποίησαν πως η πίεση της γραμμής έχει πέσει, αποφάσισαν να αυξήσουν την 

πίεση για να αντισταθμιστεί η χαμένη πίεση και να κρατήσει το σύστημα σταθερό, αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα να προκληθεί αύξηση του μεγέθους του ρήγματος. Πρέπει να αναφερθεί 

όμως πως εκείνη την εποχή δεν είχαν τα κατάλληλα μέσα και συστήματα, για να έχουν μια 

πλήρη εικόνα του περιστατικού εξ’ αρχής. [85][93][94] 

 Τον Μάρτιο του 2004, από μια έκρηξη κατέρρευσε ένα εννιαώροφο μπλοκ κτιρίων στην 

πόλη Arkhangelsk της Ρωσίας. Από αυτή την έκρηξη έχασαν την ζωή τους 58 άνθρωποι. Η 

πιθανή αιτία της έκρηξης σύμφωνα με τις αρχές ήταν η διαρροή φυσικού αερίου. Οι αρχές 

πιστεύουν πως κλαπήκαν κάποια κομμάτια από τους αγωγούς για να πουληθούν ως 

εξαρτήματα και λόγω αυτής της αφαίρεσης προκλήθηκε η διαρροή και μετέπειτα η 

έκρηξη.[85][95][96] 
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Καναδάς 

 Στις 17 Ιανουαρίου το 1962, 50 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Edson, στην Alberta συνέβη μια 

έκρηξη σε μια πλευρική γραμμή του συστήματος αγωγών τροφοδοσίας με φυσικό αέριο της 

Alberta. Από την έκρηξη 8 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και ακόμη 4 τραυματίστηκαν. 

[97][98] 

 Στη 1 Μαρτίου 1965 στην πόλη Quebec,  συνέβη μια μεγάλη έκρηξη φυσικού αερίου, από 

την οποία προκληθήκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε σπίτια κοντά στο σημείο, έχασαν την ζωή 

τους 28 άνθρωποι, ενώ 39 τραυματίστηκαν. Η έκρηξη είχε τέτοιο μέγεθος που δημιούργησε 

έναν κρατήρα βάθους 20 ποδιών [85] [95][99] 

 Στις 12 Οκτωβρίου το 1965 κοντά στο Sundre στην Alberta, σε μια γραμμή του αγωγού 

μεταφοράς φυσικού αερίου,  μια έκρηξη και η πυρκαγιά που ακολούθησε έγινε η αιτία για 

να χάσουν 2 εργαζόμενοι την ζωή τους. [100] 

 Στις 30 Απριλίου 1997 σημειώθηκε ρήγμα στον αγωγό Monias διαμέτρου 8 ίντσες 

(219,1mm) κοντά στο Fort St. John, της British Columbia, με αποτέλεσμα να 

απελευθερωθούν και αναφλεχθούν 85.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου περίπου. [101] 

 Στις 2 Δεκεμβρίου 1997 σημειώθηκε ρήγμα σε μια περιοχή που υπήρχε εξωτερική 

διάβρωση, στον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου TransCanada Pipelines Limited, στην 

κύρια γραμμή του αγωγού κοντά στο Cabri, στο Saskatchewan. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

την απελευθέρωση και την άμεση αυτανάφλεξη μιας ποσότητας αερίου περίπου 3.252.000 

κυβικών μέτρων, προκαλώντας διάφορες ζημίες στην γύρω περιοχή. Το κύριο τμήμα της 

πυρκαγιάς έσβησε μόνο του, έπειτα από 20 λεπτά αφότου είχε διακοπεί η λειτουργία της 

γραμμής. [102] 

 Στις 28 Δεκεμβρίου 2000 στον σταθμό συμπιεστών East Herefor, 80 χιλιόμετρα περίπου ΝΑ 

του Magog, στο Quebec.  μια απελευθέρωση φυσικού αερίου προκάλεσε έκρηξη, 

καταστρέφοντας τα κτίρια τόσο των ηλεκτρικών όσο και των υπηρεσιών, ενώ προκάλεσε 

πολύ σοβαρές ζημιές στο κτίριο του συμπιεστή και κάποιες επιπλέον ζημιές στα υπόλοιπα 

κτίρια του σταθμού. Προτού το συμβάν είχε προηγηθεί μια ακούσια κίνηση, που έθεσε σε 

λειτουργία την αυτόματη εκκίνηση του συστήματος απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης του 

σταθμού.  Μετά την έκτακτη διακοπή λειτουργίας του σταθμού του συμπιεστή, ένα άτομο 

στάλθηκε στον σταθμό για να θέσει σε λειτουργία την ηλεκτροκίνητη μονάδα του 

συμπιεστή. Κατά την διάρκεια της ημέρας έγιναν επανειλημμένες  προσπάθειες να τεθεί ο 

σταθμός σε κατάσταση ετοιμότητας, έτσι ώστε να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία των 

αγωγών, έως ότου σημειώθηκε η έκρηξη τραυματίζοντας σοβαρά τον συντηρητή που 

βρισκόταν εκεί. [103] 

 Στις 14 Απριλίου 2002 σημειώθηκε ρήγμα στην κύρια γραμμή του αγωγού μεταφοράς 

φυσικού αερίου TransCanada Pipelines διαμέτρου 35 ίντσες (914mm) και σε περιοχή με 

σχεδόν ουδέτερο pH και χαμηλή διάβρωση, που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα από το χωριό 

Brookdale της Manitoba. Έπειτα από την δημιουργία του ρήγματος και την απελευθέρωση 
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του αερίου, το αέριο αναφλέγεται. Με το αυτόματο κλείσιμο των κεντρικών βαλβίδων 

έναντι και κατάντη του σημείου στο οποίο υπάρχει το ρήγμα, η πυρκαγιά έσβησε μόνη της 

μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά ως προληπτικό μέτρο 

περίπου 100 άτομα εκκένωσαν την περιοχή σε ακτίνα τεσσάρων χιλιομέτρων, 

συμπεριλαμβανομένου και του χωριού Brookdale,  από το σημείο της έκρηξης για μια 

ημέρα. [104] 

 Στις 20 Ιουλίου 2009 σημειώθηκε μια έκρηξη ακολουθούμενη από πυρκαγιά σε αγωγό 

φυσικού αερίου της TransCanada Corporation που βρίσκεται στην Alberta. Οι φλόγες που 

προήρθαν από την έκρηξη, έφτασαν σε ύψος 50 μέτρων, καταστρέφοντας μια δασική 

έκταση περίπου 20 στρεμμάτων. Το περιστατικό φαίνεται να προήρθε από διάβρωση. Στον 

συγκεκριμένο αγωγό από το 1968 που κατασκευάστηκε έως το 2014, έχουν σημειωθεί 6 

ρωγμές και 17 διαρροές φυσικού αερίου. [105] 

 Στις 12 Σεπτεμβρίου 2009 σημειώθηκε έκρηξη και ακολούθησε και πυρκαγιά νότια του 

σταθμού συμπίεσης σε τμήμα αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου της TransCanada που 

βρίσκεται κοντά στο Swastika του Ontario. Εξαιτίας μιας ρωγμής υπήρχε διαρροή του 

αερίου, το οποίο είχε αναφλεγεί, με αποτέλεσμα την έκρηξη. Από αυτό το περιστατικό 

δημιουργήθηκε ένας μεγάλος κρατήρας, ενώ δυο τμήματα αποκολλήθηκαν από το σύστημα 

μεταφοράς φυσικού αερίου, με το ένα να εκτοξεύεται περίπου 150 μέτρα μακριά από το 

σημείο της έκρηξης. Στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.  

[106] 

 Στις 26 Σεπτεμβρίου 2009 σημειώθηκε ένα ρήγμα στην γραμμή της TransCanada 

Corporation που βρίσκεται κοντά στο ποταμό Marten στο Οντάριο. Το πρόβλημα το 

ανακάλυψε το γραφείο της TransCanada  που είναι αρμόδιο να ελέγχει το αέριο 

παρατηρώντας πως στην ανάντη πλευρά του σταθμού συμπίεσης, απενεργοποιήθηκε 

αυτόματα η βαλβίδα της κύριας γραμμής λόγω χαμηλής πίεσης του αγωγού. Το φυσικό 

αερίου που μεταφέρονταν εκείνη την ώρα και διέφυγε από το ρήγμα, δεν αναφλέχθηκε. 

Από την έκρηξη δημιουργήθηκε ένας μεγάλος κρατήρας, ενώ κάποια κομμάτια του αγωγού 

εκτιναχτήκαν στον περιβάλλοντα χώρο. Δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. 

[107] 

 Στις 19 Φεβρουαρίου 2011 το σύστημα ειδοποιήσεων για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

της TransCanada Pipelines Limited η οποία είναι και η χειριστής του φυσικού αερίου στην 

περιοχή, έστειλε μια ειδοποίηση για πυρκαγιά και έκρηξη σε ένα τμήμα αγωγού που 

βρίσκεται κοντά στο Beardmore του Ontario. Κατά την μεταφορά του φυσικού αερίου 

υπήρξε διαρροή στο συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα το αέριο που διέφευγε να 

αναφλεγεί και στην συνέχεια να προκληθεί έκρηξη. Από αυτό το συμβάν δημιουργήθηκε 

ένας μεγάλος κρατήρας στο σημείο, ενώ  συντρίμμια του αγωγού εκτοξεύτηκαν έως και 100 

μέτρα από το σημείο της έκρηξης. Από την γύρω περιοχή απομακρύνθηκαν 6 άνθρωποι που 

διέμεναν εκεί, μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο και να σβήσει η πυρκαγιά, ενώ δεν υπήρξαν 

τραυματισμοί. [108] 
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 Στις 23 Ιουνίου του 2012 σημειώθηκε πυρκαγιά στον σταθμό συμπίεσης  της Spectra Energy 

Transmission, που βρίσκεται περίπου 160 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Fort St. John της 

British Columbia. Δυο υπάλληλοι συντήρησης υπέστησαν εγκαύματα, εξαιτίας του αερίου 

που είχε διαρρεύσει από την βαλβίδα του σταθμού και το οποίο αναφλέχθηκε στην 

συνέχεια. Οι δυο υπάλληλοι εκτελούσαν τις ετήσιες εργασίες επιθεώρησης στις βαλβίδες 

του σταθμού. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Fort St. John, από οπου ο 

ένας πήρε εξιτήριο την ίδια μέρα ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε εκ νέου σε ειδική μονάδα 

εγκαυμάτων στο Vancouver. [109] 

 Στις 28 Ιουνίου 2012 σημειώθηκε ένα ρήγμα, από το οποίο αργότερα προκλήθηκε η 

ανάφλεξη του αερίου που διέφυγε μέσω του ρήγματος, στον αγωγό Nig Creek διαμέτρου 16 

ίντσες (406.4 mm) της Westcoast Energy Inc. Που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα 

βορειοδυτικά του Buick, της British Columbia. Λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκε ρήγμα και 

στον αγωγό της Bonavista Energy Corporation διαμέτρου 6,6 ίντσες (168,3 mm) που ήταν 

εγκατεστημένος σε κοντινή απόσταση από τον πρώτο αγωγό. Η πυρκαγιά που 

δημιουργήθηκε εξαπλώθηκε στις γύρω δασικές περιοχές. Επιπλέον δημιουργήθηκε ένας 

μεγάλος κρατήρας και κομμάτια του αγωγού Nic Creek μαζί με άλλα συντρίμμια 

εκτοξεύτηκαν έως και 20 μέτρα από το σημείο που έγινε το συμβάν. Από το συγκεκριμένο 

συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ δεν έγινε και κάποια εκκένωση. [110] 

 Στις 25 Ιανουαρίου 2014 σημειώθηκε έκρηξη και πυρκαγιά στον αγωγό μεταφοράς φυσικού 

αερίου TransCanada Corporation διαμέτρου 30 ίντσες (762 mm) γραμμή 400 – 1, κοντά στο 

Otterburne της Manitoba, προκαλώντας έλλειψη φυσικού αερίου στην Manitoba αλλά και 

σε άλλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πυρκαγιά ήταν ενεργή για περίπου 12 ώρες, 

εκκενώθηκαν πέντε κατοικίες σε πολύ κοντινή απόσταση, ενώ έκλεισε και ο επαρχιακός 

αυτοκινητόδρομος 303 μέχρι να σβήσει η φωτιά. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. [111][112] 

 

 

Ινδία 

 Στις 27 Ιουνίου 2014 σημειώθηκε μια έκρηξη αγωγού στη Νότια Ινδική πολιτεία Andhra 

Pradesh, 22 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από την έκρηξη και 37 τραυματίστηκαν. Ο 

αγωγός λειτούργησε από την Gas Authority of India Limited (GAIL) και μια προανακριτική 

έρευνα αποκάλυψε ελαττωματικές επιχειρησιακές διαδικασίες ως αιτία πυρκαγιάς. 

[113][114] 
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Μαλαισία 

 Το 2014 σημειώθηκε έκρηξη στον αγωγό φυσικού αερίου PETRONAS στην πολιτεία Sarawak 

στην Μαλαισία, η οποία προκάλεσε ζημιά σε ένα τμήμα του διακρατικού αγωγού φυσικού 

αερίου Sabah – Sarawak μεταξύ της πόλης Lawas και του Long Sukang στη βορειότερη 

περιοχή της Sarawak με αποτέλεσμα την εκκένωση των κοντινότερων περιοχών. [115] 

 

Μεξικό 

 Στη 1 Νοεμβρίου 1978 σημειώθηκε μια έκρηξη και ακολούθως μια πυρκαγιά σε έναν αγωγό 

φυσικού αερίου, χάνοντας την ζωή τους 52 άνθρωποι στην Benito Juarez στο Mexico και 

τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, σε μια πόλη με μόνο 100 κατοίκους. Από το συμβάν 

δημιουργήθηκε στο σημείο ένας κρατήρας πλάτους 300 ποδιών και βάθους 20 ποδιών. 

[116][117] 

 Στις 18 Σεπτεμβρίου 2012 σημειώθηκε μια έκρηξη που στην συνέχεια μετατράπηκε σε 

πυρκαγιά, η οποία προήρθε από μια διαρροή αερίου, στον αγωγό φυσικού αερίου της 

Kinder Morgan στην Reynosa της Tamaulipas στο Μεξικό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

χάσουν την ζωή τους είκοσι δυο εργαζόμενοι. Η αιτία της αρχικής διαρροής του αερίου, 

είναι πιθανό να ήταν μια βαλβίδα που αστόχησε, κατά την διάρκεια που οι εργαζόμενοι 

πραγματοποιούσαν κάποιες δοκιμές, αλλά υπάρχουν ακόμα κενά ως προς την 

αποσαφήνιση των αιτιών που προκάλεσαν το συμβάν. [118] 

 

Ιαπωνία 

 Στις 8 Απριλίου 1970 στην Osaka της Ιαπωνίας σημειώθηκε μια έκρηξη σε ένα εργοτάξιο για 

την επιμήκυνση του μετρό της πόλης. Η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου 

από έναν αποσυνδεμένο σύνδεσμο σωληνώσεων μέσης πίεσης ο οποίος ήταν υπό 

κατασκευή. Το αέριο διέρρευσε σε όλη την σήραγγα, αναφλέχθηκε και εξεράγη, 

δημιουργώντας μια πολύ μεγάλου ύψους πυρκαγιά και προκαλώντας την εκτόξευση 

καλυμμάτων σε μήκος 200 μέτρων. Από αυτήν την έκρηξη έχασαν την ζωή τους 79 

άνθρωποι, ενώ υπήρξαν πολλοί τραυματίες αλλά και πολλές υλικές ζημιές. Η πλειοψηφία 

των θυμάτων δεν είχαν άμεση σχέση με τις εργασίες που πραγματοποιούνταν σε εκείνο το 

σημείο. Σύμφωνα με τις έρευνες ως αιτίες του ατυχήματος θεωρείται ότι είναι η μείωση της 

αντοχής των σημείων ένωσης, από το βάρος των οχημάτων κυκλοφορίας μαζί με επιρροές 

του ίδιου του έργου, καθώς και η έλλειψη μέτρων ασφάλειας κατά την αφαίρεση των 

αρθρώσεων των σωλήνων. [85][95] 

 

 

 



69 
 

 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

Από το 1994 έως το 2013 οι ΗΠΑ είχαν 745 σοβαρά περιστατικά σχετικά με την διανομή φυσικού 

αερίου.  Από αυτά τα περιστατικά προκλήθηκαν 278 θάνατοι, 1.059 τραυματισμοί και 110.658.083 

δολάρια δοθήκαν σε υλικές ζημιές.  

Επίσης από το 1994 έως το 2013, υπήρξαν επιπλέον 110 σοβαρά περιστατικά σχετικά με την 

μεταφορά του φυσικού αερίου. Αυτά τα περιστατικά είχαν ως αποτέλεσμα 41 θανάτους, 195 

τραυματισμούς και 448.900.333 δολάρια δοθήκαν σε υλικές ζημιές.  

Από το 1994 έως το 2013 υπήρχαν επιπλέον 941 σοβαρά περιστατικά με αέριο όλου του τύπου 

συστήματος. Αυτά τα περιστατικά είχαν ως αποτέλεσμα 363 θανάτους, 1.392 τραυματισμούς και 

823.970.000 δολάρια δοθήκαν σε υλικές ζημιές.  

Ενδεικτικά θα παρουσιαστούν παρακάτω συνοπτικά κάποια από αυτά τα ατυχήματα. 

 Τον Μάρτιο του 1937, μια έκρηξη λόγω μη εντοπισμένης διαρροής φυσικού αερίου, 

κατέστρεψε ένα σχολείο εν ώρα λειτουργίας στο New London του Texas. Από την έκρηξη 

έχασαν την ζωή τους συνολικά 309 άνθρωποι εκ των οποίων οι 294 ήταν μαθητές του 

σχολείου. Σύμφωνα με τις μετέπειτα έρευνες ένα ηλεκτρικό τριβείο ξύλου πυροδότησε το 

αέριο που είχε παγιδευτεί.[85][93][119] 

 Στις 4 Μαρτίου 1965 σημειώθηκε μια έκρηξη και ακολούθησε μια πυρκαγιά εξαιτίας της 

διάβρωσης (SCC) που υπήρχε,  στον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου 32 ίντσες (812.8 

mm) που ανήκε στον Tenessee Gas Pipeline. Από αυτό το περιστατικό 17 άτομα έχασαν την 

ζωή τους , τουλάχιστον ακόμη 9 τραυματίστηκαν και 7 σπίτια καταστράφηκαν σε ακτίνα 450 

ποδιών. Στον ίδιο αγωγό είχε σημειωθεί έκρηξη  στις 9 Μαΐου 1955, 930 πόδια μακριά από 

το συμβάν του 1965. [120][121] 

 Στις 19 Αυγούστου 2000 σημειώθηκε μια έκρηξη σε έναν αγωγό φυσικού αερίου διαμέτρου 

30 ίντσες (762 mm) της El Paso Energy, στο νοτιοανατολικό Νέο Μεξικό. Εξαιτίας της 

έκρηξης δώδεκα άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, οι οποίοι κατασκήνωναν κάτω από μια 

γέφυρα στον ποταμό Pecos, που μετέφερε τον αγωγό. Η έκρηξη έγινε υπόγεια στην 

ανατολική πλευρά του ποταμού, σε απόσταση 200 – 300 μέτρων από τους κατασκηνωτές. Η 

έκρηξη έγινε ορατή έως και 20 μίλια βόρεια, στο Carlsbad, N.M , και δημιούργησε νέο 

κρατήρα μήκους 86 πόδια, πλάτους 46 πόδια και βάθους 20 πόδια. [95][122] 

 Στις 9 Σεπτεμβρίου 2010 μια έκρηξη σημειώθηκε σε μια γραμμή φυσικού αερίου, διαμέτρου 

30 ίντσες (762 mm) που βρίσκεται στο San Bruno της California, εξαιτίας της οποίας έχασαν 

την ζωή τους οκτώ άνθρωποι. Από μαρτυρίες ανθρώπων που είδαν την έκρηξη, αναφέρεται 

πως «είχε ένα τείχος φωτιάς πάνω από 1000 πόδια ύψος». [123] 

 Στις 25 Ιανουαριου2014 σημειώθηκε ένα ρήγμα αρχικά και στην συνέχεια μια έκρηξη σε 

αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου της Trans Canada στο Otterburne της Manitoba περίπου 

15 μίλια νότια της Winnipeg. Εξαιτίας αυτού του περιστατικού έκλεισαν προληπτικά δυο 

κοντινοί σταθμοί. Οι αγωγοί αυτοί αποτελούν την κύρια πηγή τροφοδοσίας φυσικού αερίου 
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για περισσότερους από 100.000 της Xcel Energy  στην North Dakota, στη βορειοδυτική 

Minnesota και το δυτικό Wisconsin. [124] Ως μέτρο προφύλαξης, εκκενώθηκε η περιοχή. Η 

φωτιά ήταν ενεργή για περισσότερο από δώδεκα ώρες, δεν αναφέρθηκε κανένας 

τραυματισμός. [125] 

 Τον Φεβρουάριο του 2014 στο Knifely της επαρχίας Adair στο Kentuky, σημειώθηκε έκρηξη 

σε έναν αγωγό  της Columbia Gulf, η οποία ισοπέδωσε σπίτια, έκαψε τους αχυρώνες και 

προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου. Ο συγκεκριμένος αγωγός, διαμέτρου 30 ίντσες (762 

mm), ήταν εγκατεστημένος περίπου 100 πόδια από τον αυτοκινητόδρομο 76 και 30 πόδια 

κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Όταν συνέβη η έκρηξη, τμήματα του αγωγού αλλά 

και μεγάλοι σε μέγεθος βράχοι που κάλυπταν τον αγωγό, τιναχτήκαν στον αέρα, 

δημιουργώντας έτσι, έναν μεγάλο κρατήρα 60 ποδιών.  Η Columbia Gulf είναι μέρος της 

Colymbia Pipeline Group της NiSource, έχοντας στην διάθεση τους αλλά και λειτουργώντας 

επίσης, πάνω από 15.700 μίλια αγωγών φυσικού αερίου, αποτελώντας ένα από τα 

μεγαλύτερα συστήματα αποθήκευσης στη Βόρεια Αμερική. Ο αγωγός που συνέβη η έκρηξη, 

μεταφέρει φυσικό αέριο από τον Κόλπο του Μεξικού στην Νέα Υόρκη. [126] 

 Στις 26 Μαΐου 2014 σε έναν αγωγό της Viking, κοντά στη Warren, της Minnesota, 

σημειώθηκε μια έκρηξη, της οποίας ένας όγκος φωτιάς έφτασε πάνω από 110 πόδια από το 

έδαφος. Οι δρόμοι σε ακτίνα δυο μιλίων αποκλείστηκαν. Οι αρμόδιες αρχές τείνουν ότι  

φυσικές αιτίες προκάλεσαν την έκρηξη, εξαιτίας του παγετού στο έδαφος και την υγρασία 

που υπήρχε σε αυτό. [124] [127] 
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Συμπεράσματα 

Με την πάροδο των ετών, ο τομέας της ενέργειας εξελίσσεται και αναπτύσσεται ραγδαία. Η πορεία 

εξέλιξης που ακολουθεί, συμπίπτει με της ανάγκες που έχει αυτήν την στιγμή η κοινωνία αλλά και ο 

πλανήτης. Συγκεκριμένα στην προσπάθεια να βρεθούν καθαρότερες και φιλικές προς το περιβάλλον 

πηγές ενέργειας με την βέλτιστη αποδοτικότητα, προωθούνται όλο και περισσότερο πηγές η οποίες 

εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Μια από αυτές αποτελεί και το φυσικό αέριο, του οποίου η ζήτηση 

και επομένως και η χρήση έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, στην προσπάθεια καταγραφής του φυσικού αερίου που 

εισάγεται μέσω αγωγών μεταφοράς, αναλύθηκαν τα βασικά δίκτυα αγωγών που μεταφέρουν 

φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Οι ποσότητες φυσικού αερίου που εισάγει η Ε.Ε. για να καλύψει τις 

ανάγκες των κρατών – μελών της προέρχονται, κατά κύριο λόγο από τα κοιτάσματα της Ρωσίας και 

συγκεκριμένα της Σιβηρίας κυρίως. Για την ακρίβεια η ποσότητες φυσικού αερίου που εισάγονται 

από την Ρωσία ξεπερνούν το 40%, πράγμα που την μετατρέπει σε πολύ σημαντικό παράγοντα για 

τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ε.Ε.. Εκτός από τα κοιτάσματα της Ρωσίας όμως η Ε.Ε. εισάγει 

μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου και από τα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας και κυρίως την 

Νορβηγία, της τάξεως περίπου του 30% του εισαγόμενου φυσικού αερίου. Είναι κατανοητό πως ο 

ενεργειακός εφοδιασμός της Ε.Ε. εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από δυο εισαγωγείς. Αυτό είναι 

κάτι που η Ε.Ε. θέλει να αλλάξει και προσπαθεί δημιουργώντας καινούργιες συνδέσεις ή 

ενισχύοντας τις ήδη υπάρχουσες με περισσότερους εισαγωγείς φυσικού αερίου, όπως είναι η χώρες 

της μέσης ανατολής αλλά και της Βόρειας Αφρικής. Συγκεκριμένα λόγω της μεγάλης παραγωγικής 

ικανότητας των κοιτασμάτων της μέσης ανατολής, όπως αυτά που βρίσκονται στην Κασπία 

Θάλασσα, καθώς και του μεγέθους των κοιτασμάτων που βρίσκονται κυρίως στην Βόρεια Αφρική, η 

Ε.Ε ευελπιστεί πως με τις σωστές κινήσεις θα μπορέσει τα επόμενα χρόνια να μοιράσει την 

εισαγόμενη ποσότητα του φυσικού αερίου σε περισσότερες χώρες προέλευσης. Με αυτόν τον 

τρόπο θα ενδυναμώσει σημαντικά την ενεργειακή της ασφάλεια. 

Καθώς όμως αυξάνεται η παραγωγή και η ζήτηση του φυσικού αερίου, αυξάνεται παράλληλα και η 

ανάγκη μεταφοράς του μέσω των αγωγών φυσικού αερίου. Αυτό συνεπάγεται, είτε την κατασκευή 

νέων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου, είτε την αναβάθμιση των υφισταμένων δικτύων. 

Επομένως,  υπάρχει και μια πιθανότητα αύξησης των περιστατικών που συμβαίνουν στους αγωγούς 

φυσικού αερίου. Για τον λόγο αυτό στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν εκτενώς η αιτίες που 

σύμφωνα με τους αρμοδίους μπορούν να προκαλέσουν κάποιο ατύχημα, καθώς και κατά πόσο 

σοβαρές θα είναι οι συνέπειες αυτού του ατυχήματος. Βάσει της μελέτης που παρουσιάστηκε και 

αφορά την Ευρώπη, η τάση που παρουσιάζουν τα περιστατικά / ατυχήματα τα τελευταία χρόνια 

έχει μια μικρή αλλά καθοδική πορεία, με κάποιες λίγες εξαιρέσεις. Επιπλέον παρουσιάζεται πως για 

την δεκαετία 2007- 2016 οι δυο πιθανότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων σύμφωνα με την EGIG,  

είναι οι εξωτερικές παρεμβολές και η διάβρωση, με την διαφορά όμως πως τα ατυχήματα που 

προκαλούνται από εξωτερικές παρεμβολές έχουν συχνότερα πολύ σοβαρότερες συνέπειες από 

αυτά που προκαλούνται από διάβρωση. Τέλος είδαμε πως σύμφωνα με την μελέτη οι τραυματισμοί 
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και οι θάνατοι εξαιτίας κάποιου συμβάντος είναι σε σχετικά χαμηλά ποσοστά και επίσης ότι τα 

ποσοστά αυτά σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη μελέτη παραμένουν σταθερά και ίσως με μια 

πολύ μικρή πτώση, κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Από αυτά τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε πως 

η μελέτη και η ανάλυση των περιστατικών / ατυχημάτων δείχνει να συμβάλει στην αποφυγή όσο 

είναι δυνατό κάποιων περιστατικών που θα μπορούσαν να συμβούν στο μέλλον και επίσης πως οι 

εταιρείες που ασχολούνται με την κατασκευή και την λειτουργία των αγωγών αυτών συνεχίζουν, 

βάσει και των αποτελεσμάτων, να θέτουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους, ως 

κύριο και πρωταρχικό στόχο. 

 

 

 

 

 

Εισήγηση για περεταίρω διερεύνηση 

Σε συνέχεια αυτής της εργασίας θα μπορούσε να μελετηθεί σε μεγαλύτερο βάθος το εσωτερικό 

δίκτυο της Ευρώπης και κατά πόσο είναι σε θέση να συνεχίσει να εξυπηρετεί την Ευρώπη 

καλύπτοντας την ζήτηση της σε φυσικό αέριο. Όσο αφορά την μελέτη των ατυχημάτων και την 

ελαχιστοποίηση της πιθανότητας να συμβούν στο μέλλον, θα μπορούσε να γίνει μια έρευνα σε 

σχέση με το πόσο επηρεάζουν την πιθανότητα να συμβεί ένα ατύχημα, τα χαρακτηρίστηκα της 

κατασκευής ενός αγωγού και οι συνθήκες που επικρατούν στον χώρο στον οποίο έχει εγκατασταθεί. 
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