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 Σελίδα 1 

Περίληψη 

Σμ θοζζηυ αένζμ ηαθφπηεζ ημ 25% πενίπμο ηδξ παβηυζιζαξ γήηδζδξ βζα εκένβεζα. 

Απμ αοηή ηδκ πμζυηδηα ημ 9.8% δζακέιεηαζ ζε οβνμπμζδιέκδ ιμνθή (Liquefied 

Natural Gas). Ζ δζαηίκδζδ ημο παναβυιεκμο θοζζημφ αενίμο βίκεηαζ είηε ζε αένζα 

ιμνθή ιέζς δζηηφςκ αβςβχκ ζε πενζπηχζεζξ υπμο μζ απμζηάζεζξ ηαζ μζ βεςπμθζηζηέξ 

ζοκεήηεξ ημ επζηνέπμοκ. Γεδμιέκδξ υιςξ ηδξ απυζηαζδξ ηςκ ηεθζηχκ ηαηακαθςηχκ 

απυ ηα ζδιεία παναβςβήξ, είκαζ απαναίηδηδ δ ιεηαθμνά ημο θοζζημφ αενίμο ζε 

οβνμπμζδιέκδ ιμνθή. Σμ πθέμκ πνυζθμνμ ηαζ απμδμηζηυ ιέζμ ιεηαθμνάξ ημο LNG 

είκαζ ηα πθμία. Αοημκυδηδ ζοκεπχξ είκαζ δ ζδιαζία ηδξ καοηζθίαξ ζηδ δζελαβςβή ημο 

εαθάζζζμο ειπμνίμο οβνμπμζδιέκμο αενίμο. 

Ζ ενβαζία αοηή πναβιαηεφεηαζ εέιαηα ηδξ παβηυζιζαξ αβμνάξ LNG ηαζ υθςκ ηςκ 

παναιέηνςκ μζ μπμίεξ ειπθέημκηαζ ζηδκ εθμδζαζηζηή ημο αθοζίδα . ημπυξ ηδξ είκαζ 

κα ελέηαζεζ ηαζ κα πανμοζζάζεζ ηζξ ηάζεζξ ηδξ αβμνάξ ημο LNG υπςξ αοηέξ έπμοκ 

δζαιμνθςεεί ζήιενα, πανμοζζάγμκηαξ ηαζ ακαθφμκηαξ ηάεε  πανάβμκηα μζημκμιζηυ , 

βεςπμθζηζηυ ηαζ ηεπκζηυ,  πμο ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζε αοηέξ.Σέθμξ πανμοζίαγμκηαζ 

ηα θζιάκζα εζζαβςβήξ ηαζ ελαβςβήξ LNG ηαεχξ ηαζ ηα ζδιακηζηυηενα ηενιαηζηά 

δζαπείνζζδξ. 



 

 Σελίδα 2 

Abstract 

Natural gas accounts for roughly a quarter of global energy demand, of which 9,8% is 

supplied as Liquefied Natural Gas (LNG). Globally, domestic production and pipeline 

trade still account for the majority of gas supplies, at 70,6% and 19,6% of the total, 

respectively. Maritime transport holds a vast share of the total LNG distribution. 

Pipeline distribution is the most efficient and economical means of natural gas 

transportation. Due to large distances between supply and consumers and geopolitical 

circumstances, it is not always feasible to use pipelines for LNG distribution. 

Maritime transportation comes to play an important role in these cases, gaining an 

always more significant role in the expanding LNG market. 

The dissertation studies issues related to the global LNG market and the parameters 

that form the entire LNG supply chain. The aim of this dissertation is to examine and 

present the tendencies of the LNG market, by analyzing every economical, political 

and technical factor that can affect those tendencies.Finally, the LNG importation and 

exportation ports are presented alongwith the most important terminals. 

 



 Το LNG 

 Σελίδα 3 

1. Το LNG 

Σμ LNG είκαζ οβνμπμζδιέκμ θοζζηυ αένζμ, άπνςιμ ηαζ ιδ ημλζηυ. Πνμηφπηεζ απυ 

ηδκ ρφλδ ημο θοζζημφ αενίμο ζε εενιμηναζία -160ºC (-260ºF). Πνμηαθείηαζ έηζζ 

ιείςζδ ημο υβημο ημο ηαηά 600 θμνέξ, ηαεζζηχκηαξ έηζζ εοημθυηενδ ηαζ πζμ 

απμδμηζηή ηδκ απμεήηεοζδ ηαζ ιεηαθμνά ημο ζημοξ ηαηακαθςηέξ ημο (Shell Global, 

2014). 

Σμ θοζζηυ αένζμ είκαζ ιζα εονέςξ δζαδεδμιέκδ πδβή εκένβεζαξ αθθά πμθθέξ πυθεζξ 

ηαζ αζμιδπακίεξ πμο ημ πνδζζιμπμζμφκ ανίζημκηαζ ιαηνζά απυ ηα ζδιεία παναβςβήξ. 

Ζ ιεηαθμνά ημο αενίμο ιε δίηηοα αβςβχκ είκαζ αηνζαή (βζα ιεηαθμνά ζε απμζηάζεζξ 

ιεβαθφηενεξ ηςκ 3.000 km) ηαζ υπζ πναηηζηή. Έπμοκ ηαηαβναθεί αηοπήιαηα ζηα 

δίηηοα αβςβχκ θοζζημφ αενίμο, εκχ ζε πενζπηχζεζξ επενμπναλζχκ απμηεθμφκ ζηυπμ 

δμθζμθεμνάξ. Οζ ηονζυηενμζ πανάβμκηεξ αηοπδιάηςκ ηαζ αθααχκ ζημοξ αβςβμφξ 

θοζζημφ αενίμο είκαζ δ δζάανςζδ ηςκ ιεηάθθςκ, μζ δοκάιεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ, 

αζημπία οθζημφ ηαζ ημ ακενχπζκμ ζθάθια ηαηά ηδ θεζημονβία (American Gas 

Association, 2014). Ζ ιεηαθμνά ημο ζε οβνμπμζδιέκδ ιμνθή (ζε εενιμηναζίεξ ηάης 

απυ 160
0
C) είκαζ πζμ απμδμηζηή ηαζ αζθαθήξ. Ζ πζμ δζαδεδμιέκδ ιέεμδμξ ιεηαθμνάξ 

ημο LNG είκαζ δζα εαθάζζδξ ιε ηαηάθθδθα πθμία ιεηαθμνάξ. 

Όηακ ημ LNG θηάκεζ ζημκ πνμμνζζιυ ημο επακαθένεηαζ ζε αένζα ηαηάζηαζδ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ιέζς δζηηφμο ζςθδκχζεςκ ιεηαθένεηαζ ζημοξ ηαηακαθςηέξ (αζμιδπακία 

ηαζ μζηζαηή πνήζδ). Ζ πνχηδ ιμκάδα οβνμπμίδζδξ θοζζημφ αενίμο ηαηαζηεοάζηδηε 

απυ ηδ Shell ημ 1964 ζημ Arzew ηδξ Αθβενίαξ (Shell Global, 2014). 

1.1. Ιστορικό της δια θαλάσσης μεταφοράς του 

LNG 

Ζ ιεηαθμνά ημο θοζζημφ αενίμο απυ ημκ ηυπμ παναβςβήξ βίκεηαζ ιε ηνεζξ ηνυπμοξ: 

ιε επίβεζμ δίηηομ αβςβχκ, οπμεαθάζζζμοξ αβςβμφξ ηαζ δζά εαθάζζδξ ιε 

πνμδβμφιεκδ οβνμπμίδζδ. 
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Ζ ιεηαθμνά ιε δελαιεκυπθμζα είκαζ απαναίηδηδ υηακ ημ ημίηαζια απέπεζ απυ ηδκ 

ηαηακάθςζδ ηυζμ χζηε δ ιεηαθμνά ιε οπμεαθάζζζμοξ αβςβμφξ κα είκαζ αδφκαηδ ή 

αζφιθμνδ μζημκμιζηά. 

Ζ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ βζα ηδ ιεηαθμνά οβνμπμζδιέκμο θοζζημφ αενίμο ιε 

πθμία είπε ςξ απμηέθεζια ημ 1959 κα βίκεζ δ πνχηδ πεζναιαηζηή δζα εαθάζζδξ 

ιεηαθμνά. Σμ 1964 λεηζκά δ ζοζηδιαηζηή ιεηαθμνά πμζυηδηαξ 25.000 m
3
 ιεηαλφ 

Raze (Αθβενία) ηαζ Convey (Αββθία) εκχ ηαπφηαηα δδιζμονβμφκηαζ ηαζ άθθμζ 

εαθάζζζμζ δνυιμζ ιεηαθμνάξ LNG (Shell Global, 2014). 

Ζ πςνδηζηυηδηα ηςκ πθμίςκ ιεηαθμνάξ ελεθίπεδηε ζηαδζαηά ηαζ έηζζ ζήιενα 

ακένπεηαζ έςξ ηα 180.000 m
3
. Ζ ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ ηςκ πθμίςκ ηαζ εζδζηά ηςκ 

ζοζηδιάηςκ πνυςζδξ πενζυνζζε ημ ηυζημξ θεζημονβίαξ ημοξ. Δπίζδξ ηα ζοζηήιαηα 

θυνηςζδξ ηαζ εηθυνηςζδξ επέηνερακ κα ιεζςεεί ηαζ μ πνυκμξ εηθυνηςζδξ αηυια 

ηαζ ζε έκα 24ςνμ (Coyle & Patel, 2005).  

1.2. Παραγωγοί – πηγές 

Καζ μζ πέκηε ήπεζνμζ έπμοκ ημζηάζιαηα θοζζημφ αενίμο, ηα μπμία ηαζ 

εηιεηαθθεφμκηαζ ζε δζαθμνεηζηυ ααειυ. Σμ 2013 δ παβηυζιζα παναβςβή θοζζημφ 

αενίμο έθηαζε ζηα 332,2 δζζεηαημιιφνζα ηοαζηά πυδζα ακά διένα (Jordan, David 

K.Clarkson Research Services Limited, 2014). Απυ αοηή ηδκ παναβςβή ηα 103,8 

δζζεηαημιιφνζα πανάπεδηακ απυ πδβέξ ζε εαθάζζζεξ πενζμπέξ. Ο Υάνηδξ  1.1 

πανμοζζάγεζ επμπηζηά ηδκ ηαηακμιή ηδξ εαθάζζζαξ παναβςβήξ θοζζημφ αενίμο. 
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Χάπηηρ 1.1: Παγκόζμια παπαγωγή θςζικού αεπίος ανά παπαγωγό 
πεπιοσή 
Πηγή: (BP Statistical Review of World Energy, 2014) 

Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ θοζζημφ αενίμο ελμνφζζεηαζ ζηδκ λδνά (Γζάβναιια  1.1). 

Αλζμζδιείςημ βεβμκυξ είκαζ δ αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ απυ ηζξ εαθάζζζεξ πδβέξ ζακ 

πμζμζηυ επί ηδξ ζοκμθζηήξ παναβςβήξ. Σμ 1980 δ παναβςβή ηςκ εαθάζζζςκ πδβχκ 

έθηακε ηα 32,4 δζζεηαημιιφνζα ηοαζηά πυδζα / διένα, πμζυηδηα πμο ακηζζημζπμφζε 

ζε πμζμζηυ 20% ηδξ ζοκμθζηήξ παναβςβήξ. Σμ 2013 μζ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ακήθεακ 

ζηα 103,8 δζζεηαημιιφνζα  ηοαζηά πυδζα / διένα ηαζ ζε πμζμζηυ ημ 31,3% ημο 

ζοκυθμο ηδξ παναβςβήξ (Jordan, David K.Clarkson Research Services Limited, 

2014). 

 

Διάγπαμμα 1.1: Παγκόζμια παπαγωγή θςζικού αεπίος 
Πηγή: (International Energy Agency, 2017) 
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Σα ιεβαθφηενα ηαζ πζμ ζδιακηζηά ημζηάζιαηα θοζζημφ αενίμο (ζε ηνζζεηαημιιφνζα 

ηοαζηά πυδζα – Trillion Cubic Feet) έπμοκ ηαηαβναθεί ηαζ ηαηακέιμκηαζ παβηυζιζα  

υπςξ ζημ Υάνηδ   1.2 (British Petroleum, 2014). 

 

Χάπηηρ 1.2: Παγκόζμια κοιηάζμαηα και πηγέρ θςζικού αεπίος 
Πηγή: (BP Statistical Review of World Energy, 2014) 

Οζ ζδιακηζηυηενμζ πνμιδεεοηέξ LNG ηαζ αοημί πμο ακαιέκεηαζ κα απμηεθέζμοκ 

ζδιακηζημφξ πνμιδεεοηέξ είκαζ ακαιεκυιεκα μζ πχνεξ ιε ηα ιεβαθφηενα απμεέιαηα 

θοζζημφ αενίμο. Ο Πίκαηαξ  1.1 ακαθένεζ ηαηά ζεζνά ηζξ 20 πχνεξ ιε ηα ιεβαθφηενα 

βκςζηά απμεέιαηα θοζζημφ αενίμο ζε ηνζζεηαημιιφνζα ηοαζηά πυδζα (Tcf) 

(Canadian Association of Petroleum Producers, 2014). 

Πίνακαρ 1.1: Οι 20 σώπερ με ηα μεγαλύηεπα αποθέμαηα θςζικού 
αεπίος 

Παγκόζμια κοιηάζμαηα 6.614 

Οι 20 σώπερ με ηα μεγαλύηεπα κοιηάζμαηα 6.049 

1. Ηνάκ 1.187 

2. Ρςζζηή Οιμζπμκδία 1.163 

3. Καηάν 885 

4. Σμονηιεκζζηάκ 618 
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Παγκόζμια κοιηάζμαηα 6.614 

5. ΖΠΑ 300 

6. αμοδζηή Ανααία 291 

7. Ζκςιέκα Ανααζηά Διζνάηα 215 

8. Βεκεγμοέθα 196 

9. Νζβδνία 182 

10. Αθβενία 159 

11. Αοζηναθία 133 

12. Ηνάη 127 

13. Κίκα 109 

14. Ηκδμκδζία 103 

15. Νμναδβία 74 

16. Αίβοπημξ 72 

17. Κακαδάξ 70 

18. Κμοαεΐη 63 

19. Λζαφδ 55 

20. Ηκδία 47 

Άθθεξ πχνεξ 565 

Πηγή: (BP Statistical Review of World Energy, 2014) 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα έπμοκ παναηδνδεεί ζδιακηζηέξ αολήζεζξ ηδξ παναβςβήξ ζηδκ 

Αθνζηή, ηδ Μέζδ Ακαημθή ηαζ ηδ Μεζυβεζμ (Jordan, David K.Clarkson Research 

Services Limited, 2014).  

Σμ θοζζηυ αένζμ (ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο LNG) ηαθφπηεζ ημ 21% ηςκ 

παβηυζιζςκ εκενβεζαηχκ ακαβηχκ (Canadian Association of Petroleum Producers, 

2014). Σμ 1980 ημ LNG ακηζπνμζχπεοε ιυθζξ ημ 2% ηδξ ζοκμθζηήξ παναβςβήξ 
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θοζζημφ αενίμο. Σμ πμζμζηυ αοηυ ακήθεε ημ 2010 ζε πάκς απυ 10% ηδξ ζοκμθζηήξ 

ηαηακάθςζδξ (Jordan, 2014). 

 

Διάγπαμμα 1.2: Εξαγωγέρ LNG ανά σώπα to 2015 (ζε Million Tonnes Per 
Annum) 
Πηγή: (International Gas Union, 2016) 

Σμ Καηάν πανέιεζκε μ ιεβαθφηενμξ ελαβςβέαξ LNG παβημζιίςξ, ιε ημ φρμξ ηςκ 

ελαβςβχκ κα ακένπεηαζ ζημ 32,1% ηςκ ζοκμθζηχκ ελαβςβχκ LNG.Αφλδζδ 

ελαβςβχκ ηαηαβνάθδηε ηαζ απυ ηζξ Αοζηναθία, Μαθαζζία, Νζβδνία ηαζ Ζκςιέκα 

Ανααζηά Διζνάηα, εκχ ζοιαμθαζμπμζήεδηακ θμνηχζεζξ απυ ηδκ Αθβενία, Αίβοπημ 

ηαζ Ηκδμκδζία (British Petroleum, 2014). 

1.3. Η θέση του LNG στην αγορά 

Σμ θοζζηυ αένζμ ηαθφπηεζ ημ 25% πενίπμο ηδξ παβηυζιζαξ γήηδζδξ βζα εκένβεζα. 

Απμ αοηή ηδκ πμζυηδηα ημ 9.8% δζακέιεηαζ ζε ιμνθή LNG. Πανυθμ πμο δ 

πνμζθμνά LNG αολήεδηε ηαπφηενα απυ μπμζαδήπμηε άθθδ πδβή – ηαηά ιέζμ 

πμζμζηυ αφλδζδξ 6% εηδζίςξ απυ ημ 2000 έςξ ημ 2014 – δ αφλδζδ ημο ιενζδίμο 

αβμνάξ ημο ζηαιάηδζε απυ ημ 2010, θυβς ηδξ επζηάποκζδξ ηδξ εβπχνζαξ παναβςβήξ. 

Ωζηυζμ, ακαιέκεηαζ πεναζηένς επέηηαζδ ηδξ πνμζθμνάξ LNG έςξ ημ 2020 (US 

DOE - Energy Information Administration, 2013). 
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1.4. Η μεταφορά του LNG 

Ζ ζδιαζία ημο θοζζημφ αενίμο ζημκ εκενβεζαηυ πάνηδ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ζηδκ 

μζημκμιία ηαζ ηδκ πμθζηζηή έβζκε ζδζαίηενα ακηζθδπηή ζηδκ πενζμπή µαξ ηαηά ηδκ 

πνυζθαηδ ηνίζδ µε ηδκ ηνμθμδμζία ημο απυ ηδκ Ρςζία πνμξ πχνεξ ηδξ δοηζηήξ 

Δονχπδξ µέζς αβςβχκ πμο δζένπμκηαζ απυ ηδκ Οοηνακία. Ο ηθαζζηυξ ηνυπμξ 

ιεηαθμνάξ ημο θοζζημφ αενίμο απυ ηζξ πχνεξ παναβςβήξ πνμξ ηζξ πχνεξ 

ηαηακάθςζδξ είκαζ µε πνήζδ αβςβχκ. Ζ ιεηαθμνά ημο αενίμο ιε αβςβμφξ είκαζ 

ζοιθένμοζα βζα απμζηάζεζξ έςξ 3.000 km.  

Έκαξ εκαθθαηηζηυξ, ηαζ πςνίξ ηδκ ιεζμθάαδζδ ηνίηςκ πςνχκ ηνυπμξ ιεηαθμνάξ 

θοζζημφ αενίμο είκαζ µε πνήζδ ηςκ εαθαζζίςκ μδχκ ζηδ ιμνθή LNG. Σμ θοζζηυ 

αένζμ οβνμπμζείηαζ ζε πμθφ παιδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ ιεηαθένεηαζ ζε εζδζηήξ 

ηεπκμθμβίαξ δελαιεκυπθμζα. Ζ θυνηςζδ ημο LNG βίκεηαζ απυ ηενιαηζημφξ ζηαειμφξ 

μζ μπμίμζ ανίζημκηαζ ζε θζιάκζα (ηενιαηζημί ζηαειμί ελαβςβήξ) ηαζ δ εηθυνηςζή ημο 

ζηα ηενιαηζηά ηςκ εζζαβςβέςκ (ηενιαηζηά εζζαβςβήξ) (Shell Global, 2014). Ζ 

Δζηυκα  1.1 απεζημκίγεζ ηα ζηάδζα ηδξ εθμδζαζηζηήξ αθοζίδαξ LNG. 

 

Εικόνα 1.1: Εθοδιαζηική αλςζίδα LNG 
Πηγή: (Wärtsilä-the total LNG solution provider, 2015) 

Παβημζιίςξ έπμοκ δζαιμνθςεεί δφμ ιεβάθεξ αβμνέξ LNG, ηδξ Λεηάκδξ ημο  

Δζνδκζημφ ηαζ ηδξ Λεηάκδξ ημο Αηθακηζημφ. ηδκ πνχηδ, μζ ιεβαθφηενμζ εζζαβςβείξ 

LNG είκαζ δ Ηαπςκία ηαζ δ Ν. Κμνέα (μζ ιεβαθφηενμζ εζζαβςβείξ παβημζιίςξ) µε 

ααζζημφξ ηνμθμδυηεξ ηδκ Ηκδμκδζία, ηδκ Μαθαζζία ηαζ ηδκ Αοζηναθία. ηδκ αβμνά 

ημο Αηθακηζημφ ςηεακμφ, μζ ΖΠΑ ηαζ δ Δονχπδ εζζάβμοκ LNG ηονίςξ απυ πχνεξ 

ηζξ Αθνζηήξ (Αθβενία, Νζβδνία, Αίβοπημ), ηαζ ημ Σνζκζκηάκη & Σμµπάβημ. Ζ Μέζδ 

Ακαημθή έπεζ ακαθάαεζ πθέμκ νυθμ εοέθζηημο ηνμθμδυηδ ηαζ πνμξ ηζξ παναπάκς δφμ 

ιεβάθεξ αβμνέξ (United Nations, 2013).  
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Σμ Γζάβναιια  1.3 απεζημκίγεζ ημ νοειυ αφλδζδξ ημο παβηυζιζμο ζηυθμο 

ιεηαθμνζηχκ πθμίςκ LNG, χζηε κα ηαθοθεμφκ μζ παβηυζιζεξ ακάβηεξ ιεηαθμνάξ 

ημο. 

 

Διάγπαμμα 1.3: Εξέλιξη ηος ζηόλος μεηαθοπάρ LNG 
Πηγή: (Jordan, David K.Clarkson Research Services Limited, 
2014) 

Ο Υάνηδξ  1.3 πανμοζζάγεζ δζαβναιιαηζηά ηζξ νμέξ απυ ηζξ πχνεξ – παναβςβμφξ 

θοζζημφ αενίμο πνμξ ηζξ πχνεξ – πεθάηεξ ημοξ. Οζ νμέξ δζαηνίκμκηαζ ζε αοηέξ πμο 

δζελάβμκηαζ ιέζς αβςβχκ (ηυηηζκμ πνχια), μζ μπμίμζ ιεηαθένμοκ ημ θοζζηυ αένζμ 

ζηδκ πνςημβεκή αένζα ιμνθή ημο ηαζ ζε αοηέξ πμο δζαηζκμφκ ηδκ οβνμπμζδιέκδ ημο 

ιμνθή (LNG) (ιπθε πνχια). 
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Χάπηηρ 1.3: Οι κςπιόηεπερ ποέρ θςζικού αεπίος (μέζω αγωγών και 
θαλάζζιων οδών) 
Πηγή: (BP Statistical Review of World Energy, 2014) 

Ο Πίκαηαξ  1.2 ηαηαβνάθεζ ηζξ δζαηζκμφιεκεξ πμζυηδηεξ θοζζημφ αενίμο ιέζς 

αβςβχκ (αένζα ιμνθή) ηαζ LNG. Βάζεζ ηςκ δεδμιέκςκ ημο πνμηφπηεζ υηζ απυ ηδ 

ζοκμθζηή παναβςβή, ημ 31,4% δζαηζκείηαζ ζε οβνμπμζδιέκδ ιμνθή LNG, δ μπμία 

ηαηά ηφνζμ θυβμ βίκεηαζ ιέζς εαθάζζζςκ μδχκ. 

 

Πίνακαρ 1.2: Διακίνηζη θςζικού αεπίος ηα έηη 2012 – 2013 
Πηγή: (BP Statistical Review of World Energy, 2014) 

 2012 2013 

 Αγωγοί LNG Αγωγοί LNG Αγωγοί LNG Αγωγοί LNG 

Γζζεηαημιιφνζα m3 Δζζαβςβέξ Δλαβςβέξ Δζζαβςβέξ Δλαβςβέξ 

ΗΠΑ 83.8 4.9 45.1 0.9 78.9 2.7 44.4 0.1 

Κακαδάξ 27.5 1.8 83.8 _ 25.8 1.1 78.9 _ 

Μεξικό 17.6 4.8 t - 18.6 7.8 t - 

Τπινιντάντ & Τομπάγκο - - - 18.9 - - - 19.8 

Κεντπική & Νότια Αμεπική 15.8 15.2 15.8 5.5 18.6 19.6 18.6 5.7 

Γαθθία 32.3 10.3 1.2 0.2 30.5 8.7 1.1 0.6 
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 2012 2013 

 Αγωγοί LNG Αγωγοί LNG Αγωγοί LNG Αγωγοί LNG 

Γζζεηαημιιφνζα m3 Δζζαβςβέξ Δλαβςβέξ Δζζαβςβέξ Δλαβςβέξ 

Γενιακία 83.5 - 12.5 - 95.8 - 15.1 - 

Ηηαθία 55.4 7.1 0.1 - 51.6 5.5 0.2 - 

Οθθακδία 20.9 0.8 48.6 - 21.5 0.8 53.2 0.2 

Νμναδβία - - 107.6 4.8 t - 102.4 3.8 

Ηζπακία 13.3 20.4 0.7 1.2 15.3 14.9 0.9 2.6 

Σμονηία 37.4 7.7 0.6 - 38.2 6.1 0.6 - 

Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ 37.7 13.7 12.0 - 41.9 9.3 8.9 - 

Τπυθμζπδ Δονχπδ 101.9 8.2 10.5 1.6 102.2 6.1 11.9 1.6 

Ρςζζηή Οιμζπμκδία 29.8 _ 194.2 14.8 27.8 _ 211.3 14.2 

Οοηνακία 29.4 _ _ _ 26.9 _ _ _ 

Υχνεξ ηδξ πνχδκ μαζεηζηήξ Έκςζδξ 29.3 - 63.3 - 29.5 - 68.5 - 

Καηάν _ _ 19.2 103.1 _ _ 19.9 105.6 

Άθθεξ πχνεξ ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ 24.4 4.6 8.8 25.7 25.1 4.5 9.4 28.5 

Αθβενία - - 34.2 15.3 - - 28.0 14.9 

Άθθεξ αθνζηακζηέξ πχνεξ 6.3 - 9.7 38.5 6.4 - 8.6 31.6 

Κίκα 21.4 20.0 2.8 _ 27.4 24.5 2.8 _ 

Ηαπςκία - 118.8 - - - 119.0 - - 

Ηκδμκδζία - - 10.2 24.8 - - 8.9 22.4 

Νυηζα Κμνέα _ 49.1 _ _ _ 54.2 _ _ 

Άθθεξ πχνεξ Ακαημθζηήξ Αζίαξ 28.8 36.7 15.8 68.9 28.5 40.4 16.9 73.5 

ΤΝΟΛΟ 696.6 324.2 696.6 324.2 710.6 325.3 710.6 325.3 
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2.  Ζήτηση και προσφορά LNG 

Ζ δζα εαθάζζδξ ιεηαθμνά LNG υπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, λεηίκδζε ζηα ηέθδ ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο ’50 ηαζ ζημ λεηίκδια ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’60. φιθςκα ιε ηδκ Γζεεκή 

Έκςζδ Αενίμο (International Gas Union, 2016), δ Ηαπςκία ηαζ δ Νυηζμξ Κμνέα 

απμηεθμφκ ημοξ ιεβαθφηενμοξ εζζαβςβείξ LNG, εκχ ημ Καηάν είκαζ μ ιεβαθφηενμξ 

παναβςβυξ LNG, αημθμοεμφιεκμ απυ ηδ Μαθαζζία, ηδκ Αοζηναθία, ηδ Νζβδνία, ηδκ 

Ηκδμκδζία, ημ Σνζκζκηάκη ηαζ ηδκ Αθβενία. Ζ αβμνά βζα LNG έπεζ πνυζθαηα 

ιεηααθδεεί ηονίςξ θυβς ηςκ ηεπκμθμβζηχκ ελεθίλεςκ ζηδκ άκηθδζδ ημο θοζζημφ 

αενίμο απυ ζπζζημθζεζημφξ ζπδιαηζζιμφξ ηαεχξ ηαζ ηζξ αολδιέκεξ ακάβηεξ ηδξ 

αζμιδπακίαξ αθθά ηαζ ηςκ ζδζςηχκ βζα εκένβεζα (US DOE - Energy Information 

Administration, 2013). 

Οζ πμζυηδηεξ LNG πμο δζαηζκήεδηακ ημ 2015 έθηαζακ ημοξ 244,8 ΜΣ, 

πανμοζζάγμκηαξ αφλδζδ ηαηά 4,7 ΜΣ απυ ημ 2014. Ζ ηζιή αοηή απμηεθεί ηδκ 

ζζημνζηά ορδθυηενδ βζα ημ ειπυνζμ LNG, λεπενκχκηαξ ημ πνμδβμφιεκμ ορδθυ, ημ 

μπμίμ είπε ηαηαβναθεί ημ 2011. Ζ έκανλδ θεζημονβίαξ κέςκ ιμκάδςκ παναβςβήξ 

ζηδκ Αοζηναθία ηαζ ηδκ Ηκδμκδζία δδιζμφνβδζακ ζοκεήηεξ ιεβαθφηενδξ παναβςβήξ, 

ζηακήξ κα οπενηαθφρεζ ημκ πενζμνζζιυ ηδξ παναβςβήξ ηδξ Τειέκδξ, ηδξ Αζβφπημο 

ηαζ ηδκ Αβηυθα. Ζ θεηάκδ ημο Δζνδκζημφ ηαηαβνάθεζ ηδ ιεβαθφηενδ γήηδζδ. Ζ 

αφλδζδ υιςξ ηδξ γήηδζδξ πνμήθεε ηονίςξ απυ ηδκ Δονχπδ ηαζ ηδ Μέζδ Ακαημθή. 

Καζ ζηζξ δφμ αοηέξ πενζμπέξ ειθακίζεδηακ ημ 2015 κέεξ πχνεξ – εζζαβςβείξ LNG 

(International Gas Union, 2016). 

2.1. Χαρακτηριστικά και εξέλιξη της αγοράς 

LNG 

Σμ 2015 ημ ζφκμθμ ηδξ πμζυηδηαξ LNG πμο δζαηζκήεδηε παβημζιίςξ έθηαζε ημοξ 

244.8 Million Tonnes (MT), ζδιεζχκμκηαξ αφλδζδ 4.7 MT ζε ζπέζδ ιε ημ 2014. Ζ 

επίδμζδ αοηή απμηεθεί μνυζδιμ, λεπενκχκηαξ ηαηά 3.3 ΜΣ ηδκ πμζυηδηα ημο 2011, 

δ μπμία είπε ηαηαβναθεί ςξ δ ηαθφηενδ πνμκζά βζα ημ ειπυνζμ LNG. 
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Σμ 2015 μζ πχνεξ πμο ελήβαβακ LNG ήηακ 17 απυ 19 πμο ηαηαβνάθδηακ ςξ 

ελαβςβείξ ημ 2014. Ζ ιμκάδα LNG ηδξ Αβηυθα ζηαιάηδζε ηδ θεζημονβία ηδξ βζα 

επζζηεοαζηζηέξ ενβαζίεξ ζηζξ ανπέξ ημο 2014, εκχ δ Αίβοπημξ ελήβαβε ημ ηεθεοηαίμ 

ηδξ θμνηίμ ζηα ηέθδ ημο 2014, θυβς ηδξ αολδιέκδξ εζςηενζηήξ γήηδζδξ. 10 πχνεξ 

επακελήβαβακ θμνηία ημ 2015. Σνεζξ κέεξ πχνεξ πνμζηέεδηακ ζημοξ ελαβςβείξ LNG: 

δ Ηκδία, δ ζβηαπμφνδ ηαζ ημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ ελήβαβακ ηζξ πνχηεξ πμζυηδηεξ 

LNG ηδξ παναβςβήξ ημοξ (International Gas Union, 2016). 

Ζ πεκηαεηήξ ηονζανπία ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ ζηζξ ελαβςβέξ LNG ελαημθμφεδζε ημ 

2015, ηαηέπμκηαξ ημ 38% ημο ζοκυθμο ηςκ παβηυζιζςκ ελαβςβχκ. Ζ απυζηαζή ημο 

υιςξ ιεζχεδηε, δεδμιέκδξ ηδξ ζδιακηζηήξ αφλδζδξ ηςκ ελαβςβχκ απμ ηδκ 

Αοζηναθία ηαζ άθθεξ πενζμπέξ ηςκ Αζζαηζηχκ παναθίςκ ημο Δζνδκζημφ. Σμ ιενίδζμ 

ηςκ πςνχκ ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ έπεζε απυ ημ 40% ημο 2014 ζημ 38%, ηονίςξ θυβς 

εζςηενζηχκ ηαναπχκ ζηδκ Τειέκδ, μζ μπμίεξ μδήβδζακ ζε επί ιαηνυκ ηθείζζιμ ηςκ 

ιμκάδςκ απυ ημκ Απνίθζμ. Οζ ελαβςβέξ ηδξ πχναξ έπμοκ παφζεζ απυ ημ Φεανμοάνζμ 

ημο 2016. Σμ Καηάν ελήβαβε πενίπμο ημ έκα ηνίημ ηδξ παβηυζιζαξ πμζυηδηαξ LNG 

ηαζ παναιέκεζ μ ιεβαθφηενμξ ελαβςβέαξ παβημζιίςξ (International Gas Union, 

2016). 

Πανυθμ πμο μζ αζζαηζηέξ αβμνέξ ζοκεπίγμοκ κα έπμοκ ηδ ιεβαθφηενδ γήηδζδ, δ μπμία 

ιεηαθνάγεηαζ ζε πμζμζηυ 71.7% ηςκ παβηυζιζςκ εζζαβςβχκ, δ ηάιρδ ηςκ νοειχκ 

ακάπηολδξ ζε Ηαπςκία, Νυηζα Κμνέα ηαζ Κίκα, μδήβδζε ζε ηάιρδ ημο πμζμζημφ 

αοημφ απυ ηα επίπεδα ημο 74.6% πμο ηαηείπε ημ 2014. Οζ εζζαβςβέξ ημοξ ιεζχεδηακ 

ηαηά 7.5 MT, αθθά δ ηαοηυπνμκδ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ ζε ιζηνυηενεξ πχνεξ ημο 

Δζνδκζημφ (υπςξ δ Σασθάκδδ) ζοβηνάηδζε ηδ ιείςζδ ηςκ εζζαβςβχκ ηαηά ιυκμ 3.0 

MT ( (International Gas Union, 2016) 

ηζξ πχνεξ – εζζαβςβείξ LNG πνμζηέεδηακ δ Αίβοπημξ (πνχηδ πχνα πμο εζζήβαβε 

LNG ζηδκ Αθνζηή), ημ Παηζζηάκ, δ Ημνδακία ηαζ δ Πμθςκία. Ζ πμζυηδηα πμο 

εζζήβαβακ αενμζζηζηά αοηέξ έθηαζε ημοξ 6.0 MT ημ 2015. Οζ πχνεξ αοηέξ 

πνμζηέεδηακ ζηζξ οπάνπμοζεξ 29 πχνεξ – εζζαβςβείξ ημο 2014, ακεαάγμκηαξ ημ 

ζοκμθζηυ ημοξ ανζειυ ζε 33 (International Gas Union, 2016) 
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Ζ ιείςζδ ζηδκ ηαηακάθςζδ LNG ζηδκ Δονχπδ δ μπμία παναηδνείηαζ απυ ημ 2011 

ζηαιάηδζε ηαζ μζ εζζαβςβέξ ημο 2015 αολήεδηακ ηαηά 4.6 MT. Με ηδκ ελαίνεζδ ηδξ 

Γαθθίαξ, μζ οπυθμζπεξ εονςπασηέξ πχνεξ – εζζαβςβείξ ειθάκζζακ αφλδζδ ηςκ 

εζζαβςβχκ ημοξ. Ακηίεεηα, μζ εζζαβςβέξ ζε πμθθέξ πχνεξ ηδξ Βμνείμο ηαζ Λαηζκζηήξ 

Αιενζηήξ ειθάκζζακ ηάιρδ θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ πανμπήξ ηςκ αβςβχκ αενίμο ζημ 

Μελζηυ, ηδξ αφλδζδξ ηδξ παναβςβήξ εκένβεζαξ απυ οδνμδθεηηνζηά ενβμζηάζζα ζηδ 

Βναγζθία ηαζ ηδξ βεκζηυηενδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ ζηδκ Ανβεκηζκή ηαζ ηδ Βναγζθία. 

Οζ δφμ αοηέξ πενζμπέξ ειθάκζζακ ιείςζδ εζζαβςβχκ ηαηά 1.8 MT. 

Πίνακαρ 2.1: Διακινούμενερ ποζόηηηερ LNG μεηαξύ ηηρ λεκάνηρ ηος 
Αηλανηικού και ηος Ειπηνικού (ζε Μillion Tonnes) 

 

Πηγή: (International Energy Agency, 2017) (International Gas Union, 2016) 

Γζα ημ 2016, μζ αναποπνυεεζιεξ ακάβηεξ δζαηδνμφκ ηδκ ίδζα εζηυκα ηδξ παβηυζιζαξ 

αβμνάξ LNG. Ζ θεηάκδ ημο Δζνδκζημφ παναιέκεζ μ ιεβαθφηενμξ ηαηακαθςηήξ, πανά 

ηζξ πνυζθαηεξ εκδείλεζξ φθεζδξ. Ζ ηάιρδ ηδξ ηαηακάθςζδξ LNG μθείθεηαζ εκ ιένεζ 

ζηδκ επακαθεζημονβία πονδκζηχκ ζηαειχκ παναβςβήξ εκένβεζαξ ζηδκ Ηαπςκία ηαζ ηδ 

ζοκεπζγυιεκδ ηάιρδ ηδξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηδ Βμνεζμακαημθζηή Αζία 

(ηαζ εζδζηά ζηδκ Κίκα). Σα εειεθζχδδ ιεβέεδ ηδξ Δονχπδξ παναιέκμοκ αδφκαια. 

Δκημφημζξ, ιζα ιεβάθδ αφλδζδ ημο εκδμ-Δζνδκζημφ ειπμνίμο εκδέπεηαζ κα μδδβήζεζ 

πμζυηδηεξ απυ ημκ Αηθακηζηυ ηαζ ηδ Μέζδ Ακαημθή ζηδκ Δονχπδ, δίκμκηάξ ηδξ 

ζδιακηζηή ακαπηολζαηή δοκαιζηή. Δπίζδξ δ ζοιπίεζδ ηςκ ηζιχκ ημο LNG θυβς ηδξ 
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οπενπνμζθμνάξ, εκδέπεηαζ κα μδδβήζεζ πενζζζυηενεξ πχνεξ κα εζζέθεμοκ ζηδκ 

αβμνά ημο LNG (US DOE - Energy Information Administration, 2013). 

Απυ ηδκ πθεονά ηδξ παναβςβήξ, ηα πνχηα θμνηία απυ ηζξ ΖΠΑ ηα μπμία 

πνμένπμκηαζ απυ ημκ ηυθπμ ημο Μελζημφ εα ελαπεμφκ ιέζα ζημ 2016. Σμ ιεβαθφηενμ 

υιςξ ιένμξ ηδξ αφλδζδξ ηδξ πνμζθμνάξ εα πνμέθεεζ απυ ηδ θεηάκδ ημο Δζνδκζημφ 

ηαζ εζδζηά απυ ηδκ Αζία ηαζ ηδκ Αοζηναθία. Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ 

πςνδηζηυηδηαξ πμο ανίζηεηαζ οπυ ηαηαζηεοή ζηζξ ΖΠΑ δεκ ακαιέκεηαζ κα ηεεεί ζε 

θεζημονβία πνζκ ημ 2017 ηαζ ανβυηενα (International Gas Union, 2016). 

 

Διάγπαμμα 2.1: Ειζαγόμενερ και εξαγόμενερ ποζόηηηερ LNG παγκοζμίωρ 
Πηγή: (International Gas Union, 2016) 

Οζ πχνεξ εζζαβςβήξ LNG ιπμνμφκ κα οπαπεμφκ ζε δφμ αβμνέξ: ηδ Λεηάκδ ημο 

Αηθακηζημφ ηαζ ηδ Λεηάκδ ημο Δζνδκζημφ. Ζ Λεηάκδ ημο Δζνδκζημφ πενζθαιαάκεζ 

πχνεξ πμο ανέπμκηαζ απυ ημκ Δζνδκζηυ ςηεακυ ηαεχξ ηαζ ηζξ πχνεξ ηδξ Νυηζαξ 

Αζίαξ (ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ Ηκδίαξ). Ζ Λεηάκδ ημο Αηθακηζημφ 

πενζθαιαάκεζ ηδκ Δονχπδ, ηδ Βυνεζα ηαζ Γοηζηή Αθνζηή ηαζ ηζξ αηηέξ ηδξ 

Αιενζηακζηήξ Ζπείνμο απυ ηδκ πθεονά ημο Αηθακηζημφ ςηεακμφ (International 

Energy Agency, 2017). 

Ζ αβμνά ηδξ Λεηάκδξ ημο Δζνδκζημφ ειθακίζηδηε ηδ δεηαεηία ημο 1990, υηακ δ 

γήηδζδ ζε μνζζιέκεξ αζζαηζηέξ πχνεξ αολήεδηε ναβδαία, ιε πνμελάνπμοζεξ ηδκ 

Ηαπςκία ηαζ ηδ Νυηζα Κμνέα. Σμ LNG ακηζπνμζχπεοε έκα ηαφζζιμ εκαθθαηηζηυ ημο 

πεηνεθαίμο ηαζ ζηυπμξ ηςκ αβμνχκ ημο ήηακ κα ελαζθαθίζμοκ εκενβεζαηή αζθάθεζα 

ιέζς ηδξ πνμιήεεζάξ ημο, αηυιδ ηαζ ζε ζπεηζηά ορδθυηενμ ηυζημξ. Ζ Λεηάκδ ημο 

Αηθακηζημφ ειθακίζηδηε ανβυηενα (ηαζ πάθζ ηδ δεηαεηία ημο 1990), βζα θυβμοξ 

δζαζθάθζζδξ ηδξ πνμιήεεζαξ εκένβεζαξ αθθά ηαζ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ ιεζςιέκςκ 
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απμεειάηςκ πεηνεθαίμο ζε μνζζιέκεξ πχνεξ ηδξ αβμνάξ αοηήξ (International Energy 

Agency, 2017). 

Βάζεζ ηςκ εηήζζςκ ζημζπείςκ ηδξ International Gas Union (Γζάβναιια 2.2), 

παναηδνείηαζ ιζα δζανηήξ ιείςζδ ηςκ πςνχκ – ελαβςβέςκ LNG. Σμ 2015 

ηαηαβνάθδηακ 17 πχνεξ – ελαβςβείξ LNG εκχ ημ 2014 είπακ ηαηαβναθεί 19 

(International Gas Union, 2016). 

 

Διάγπαμμα 2.2: Εξαγωγέρ LNG ανά σώπα 
Πηγή: (International Gas Union, 2016) 

Ακηίεεηα ιε ηδ ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ ελαβςβέςκ, μ ανζειυξ ηςκ εζζαβςβέςκ 

αολάκεηαζ. Σμ 2015, οπήνπακ 34 πχνεξ εζζαβςβείξ LNG. Ακ ηαζ δ ηάζδ είκαζ κα 

εζζάβμοκ παιδθυηενεξ πμζυηδηεξ LNG, δ Ηαπςκία παναιέκεζ δ ιεβαθφηενδ πχνα 

εζζαβςβέαξ LNG, αημθμοεμφιεκδ απυ ηδ Νυηζα Κμνέα. Ο θυβμξ είκαζ υηζ αοηέξ μζ 

πχνεξ – μζ μπμίεξ απμηεθμφκ ιεβάθμ ηιήια ηδξ Αζζαηζηήξ Λεηάκδξ ημο Δζνδκζημφ – 

ελανηχκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ημ LNG βζα ηδκ παναβςβή εκένβεζαξ. 
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Διάγπαμμα 2.3: Ειζαγωγέρ LNG 
Πηγή: (International Gas Union, 2016) 

 

2.2. Τιμές LNG 

Ζ απμηθζιάηςζδ ηςκ ηζιχκ ημο πεηνεθαίμο ηαζ δ ηάιρδ ηδξ γήηδζδξ ζηδκ πενζμπή 

ημο Δζνδκζημφ μδήβδζακ παβημζιίςξ ζε ηάιρδ ηζξ ηζιέξ ημο LNG ημ 2015, απυ ιέζδ 

ηζιή ζηα $15.60/Million British Thermal Unit (MMBtu) ημ 2014 ζε $9.77/MMBtu ημ 

2015. Οζ ηζιέξ εζζαβςβήξ ζηδκ Ηαπςκία έπεζακ δναιαηζηά ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 2015 

(78% ζημ δζάζηδια Ηακμοανίμο – Γεηειανίμο 2015) (World Energy Council, 2017). 
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Διάγπαμμα 2.4: Μηνιαίερ μέζερ ηιμέρ θςζικού αεπίος ηην πεπίοδο 2009 – 
Ιανοςάπιο 2016. 
Πηγή: (International Gas Union, 2016) 

Οζ ηζιέξ ζηδ Βμνεζμακαημθζηή Αζία επίζδξ απμηθζιαηχεδηακ απυημια,  ιε 

απμηέθεζια δ δζαθμνά ηδξ ηζιήξ ιεηαλφ ηςκ θεηακχκ ημο Αηθακηζημφ ηαζ ημο 

Δζνδκζημφ κα πενζμνζζηεί ζε ιζα ιέζδ ηζιή $1.32/MMBtu. Ζ ακηίζημζπδ δζαθμνά 

ηζιήξ ηαηά ημ έημξ 2014 ηοιάκεδηε ζηα $6.80/MMBtu. Σμ απμηέθεζια ηδξ 

ελμιμίςζδξ ηςκ ηζιχκ ήηακ μ πενζμνζζιυξ ημο ειπμνίμο LNG ιεηαλφ Αηθακηζημφ 

ηαζ Δζνδκζημφ (International Gas Union, 2016) 

Οζ ηζιέξ ημο LNG επδνεάζηδηακ απυ δζαθμνεηζημφξ πανάβμκηεξ ζε ηάεε ελάιδκμ 

ημο 2016. Ζ αολακυιεκδ πνμζθμνά ηαζ δ παιδθή γήηδζδ ηαηά ημ πνχημ ελάιδκμ ημο 

έημοξ μδήβδζε ζηδ ζοκεπζγυιεκδ πηχζδ ηςκ Δονςπασηχκ ηζιχκ ζοιαμθαίςκ άιεζδξ 

πανάδμζδξ. ηα ιέζα ημο έημοξ, μζ δζαηαναπέξ ζηδκ πανμπή εκένβεζαξ ηαζ δ 

ακάηαιρδ ηςκ ηζιχκ ημο πεηνεθαίμο επδνέαζακ ακμδζηά ηζξ ηζιέξ ημο LNG. Ο ηνφμξ 

πεζιχκαξ ζηδκ Αζία ηαζ ηδκ Δονχπδ εκεάννοκε ηδκ αφλδζδ ηδξ ηζιήξ ηςκ 

ζοιαμθαίςκ άιεζδξ πανάδμζδξ. Έςξ ημ Φεανμοάνζμ ημο 2017, μζ ηζιέξ άιεζδξ 

πανάδμζδξ ζηδκ Αζία έθηαζακ ζε ιέζδ ηζιή ηα $9,55/MMBtu, ηζιή δ μπμία είκαζ δ 

ορδθυηενδ απυ ηζξ ανπέξ ημο 2015. Ζ ηάζδ αοηή είκαζ αλζμζδιείςηδ, υιςξ μζ ηζιέξ 

άιεζδξ πανάδμζδξ ακαιέκεηαζ κα απμηθζιαηςεμφκ ζηα επυιεκα πνυκζα, ιε δεδμιέκδ 

ηδκ πνμζεήηδ κέςκ ιμκάδςκ οβνμπμίδζδξ. Σμ Νμέιανζμ ημο 2016 μ OPEC 

(Organisation of Petroleum Exporting Countries) ηαζ δ Ρςζία ζοιθχκδζακ κα 

πενζμνίζμοκ ηδκ παναβςβή πεηνεθαίμο. Δάκ μζ παναβςβέξ πχνεξ ηδνήζμοκ ηα υνζα 
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πμο ημοξ επζαθήεδηακ αάζεζ ηδξ ζοιθςκίαξ αοηήξ, μζ ηζιέξ ημο πεηνεθαίμο εα 

αολδεμφκ, βεβμκυξ ημ μπμίμ εα επδνεάζεζ ακμδζηά ηαζ ηδκ ηζιή LNG πμο ζοκδέμκηαζ 

ιε ημ πεηνέθαζμ (International Gas Union, 2016)  

Οζ δζαημπέξ πανμπήξ εκένβεζαξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ ηνφμ πεζιχκα ζηα ηέθδ ημο 

2016, ακέδεζλε ηάπμζα πενζεχνζα ζηδκ αφλδζδ ηδξ αβμνάξ LNG παβημζιίςξ, 

ζδζαίηενα ηδ πεζιενζκή πενίμδμ. Οζ ηζιέξ ημο θοζζημφ αενίμο ζηδ Βυνεζμ Αιενζηή 

ηαεμνίγμκηαζ ηονίςξ ζημοξ ηυιαμοξ δζαηίκδζδξ LNG, ιε πζμ ζδιακηζηυ ημκ Henry 

Hub ζηδ Λμοζγζάκα ηςκ ΖΠΑ. ηδκ Δονχπδ, μζ πςθήζεζξ LNG δζελάβμκηαζ ηονίςξ 

ιε ιαηνμπνυκζα ζοιαυθαζα. Σέημζμο είδμοξ ζοιαυθαζα επδνεάγμκηαζ απυ ηζξ ηζιέξ 

ημο θοζζημφ αενίμο ζημοξ ηυιαμοξ δζαηίκδζδξ ηαζ ηζξ ηζιέξ θοζζημφ αενίμο πμο 

ζοκδέμκηαζ ιε ημ πεηνέθαζμ.Οζ ηζιέξ ημο πεηνεθαίμο παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ 

αβμνά LNG.Με δεδμιέκδ ηδκ ηάιρδ ηδξ ηζιήξ ημο πεηνεθαίμο απυ ηα ηέθδ ημο 2014 

έςξ ηα ηέθδ ημο 2016, παναηδνήεδηε ακηίζημζπδ ιείςζδ ηςκ ηζιχκ ημο θοζζημφ 

αενίμο πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ πεηνέθαζμ. Δκχ δ ιέζδ ηζιή ημο ανβμφ ημοξ πνχημοξ 

μηηχ ιήκεξ ημο 2014 ήηακ $100/bbl (Billion Barrels), ιεζχεδηε απυημια ζε ιέζδ 

ηζιή $52/bbl ημ 2015 ηαζ $43/bbl ημ 2016. Γεδμιέκμο υηζ ηα ζοιαυθαζα LNG ζε 

ηζιέξ ζοκδεδειέκεξ ιε ημ πεηνέθαζμ επδνεάγμκηαζ ιε ηαεοζηένδζδ ηνζχκ έςξ έλζ 

ιδκχκ ζε ζπέζδ ιε ημ πεηνέθαζμ, μζ ηζιέξ ημο εζζαβυιεκμο LNG ζηδκ Αζία 

πανέιεζκακ ζηαεενέξ ημ 2014. Οζ εζζαβςβέξ ηδξ Ηαπςκίαξ έθηαζακ ζημ επίπεδμ ηςκ 

$15/MMBtu. Σμ 2015, μζ επζπηχζεζξ ηδξ απμηθζιάηςζδξ ηδξ ηζιήξ ημο πεηνεθαίμο 

ηαηαβνάθδηακ ημ 2015 ηαζ ζοκεπίζηδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 2016. Οζ ηζιέξ ημο 

εζζαβυιεκμο LNG  ζηδκ Ηαπςκία ηοιάκεδηακ ζε ιέζδ ηζιή ηα $9.77/MMBtu ημ 2015 

ηαζ ζε $6.59/MMBtu ημ 2016 (International Gas Union, 2016) (World Energy 

Council, 2017). 

2.2.1. Παράγοντες καθορισμού της τιμής LNG 

Πανυθμ πμο δ ιέζδ ηζιή ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ αβμνχκ LNG ελανηάηαζ απυ 

δζαθμνεηζημφξ πανάβμκηεξ, αοηέξ λεηίκδζακ κα ζοβηθίκμοκ ημ 2015, ηαεχξ 

αζηήεδηε πίεζδ ζηζξ ηζιέξ παβημζιίςξ. Οζ ηζιέξ ημο θοζζημφ αενίμο ζηδ Βυνεζα 

Αιενζηή ηαεμνίγμκηαζ ζημοξ ηυιαμοξ πχθδζδξ οβνμπμζδιέκμο αενίμο, μ 

ιεβαθφηενμξ απμ ημοξ μπμίμοξ είκαζ μ Henry Hub ζηδ Λμοζγζάκα. ηδκ Δονχπδ δ 
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πμκδνζηή πχθδζδ ημο θοζζημφ αενίμο βίκεηαζ ιυκμ ιέζς ιαηνμπνυεεζιςκ 

ζοιαμθαίςκ.Σα ζοιαυθαζα αοηά θαιαάκμοκ οπυρδ ημοξ ηδκ ηζιή ημο θοζζημφ 

αενίμο ζημοξ ηυιαμοξ ή ηζξ ηζιέξ ημο πεηνεθαίμο ηαζ ζοπκά ηαζ ηζξ δφμ ηζιέξ. ηδκ 

Αζία ηαζ πμθθέξ ακενπυιεκεξ αβμνέξ πςνίξ εβηαεζδνοιέκδ αβμνά οβνμπμζδιέκμο 

αενίμο, δ ηζιή ημο LNG ηαεμνίγεηαζ ηονίςξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηζιή ημο πεηνεθαίμο 

(International Gas Union, 2016) 

Μεηά ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ Φμοημοζίια ηαζ ηδκ αφλδζδ ηςκ δζεεκχκ ηζιχκ ημο 

πεηνεθαίμο, μζ ηζιέξ ημο LNG αολήεδηακ ηζ αοηέξ ναβδαία, δζαηδνχκηαξ ηδ δοκαιζηή 

ημο ανιπζηνάγ ιεηαλφ Αηθακηζημφ ηαζ Δζνδκζημφ ζε ορδθά επίπεδα ζημ δζάζηδια 

2011 – 2014. Δκημφημζξ ηαζ ηαεχξ μζ ηζιέξ ημο πεηνεθαίμο απμηθζιαηχεδηακ ζηα 

ηέθδ ημο 2014 ηαζ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο 2015, μζ ηζιέξ LNG πμο ειπμνεφμκηαζ ζε 

ζφκδεζδ ιε ηζξ ηζιέξ ημο πεηνεθαίμο  ζηδ Δονχπδ ηαζ ηδκ Αζία απμηθζιαηχεδηακ 

επίζδξ. Απυ ιέζδ ηζιή πάκς απυ $100/bbl ημοξ πνχημοξ μηηχ ιήκεξ ημο 2014, μζ 

ηζιέξ ημο ανβμφ πεηνεθαίμο έπεζακ ηάης απυ ηα $50/bbl ζημκ Ηακμοάνζμ ημο 2015. 

Γεδμιέκμο υηζ ηα ζοιαυθαζα πμο είκαζ ζοκδεδειέκα ιε ηδκ ηζιή ημο πεηνεθαίμο 

έπμοκ οζηένδζδ ηνζχκ έςξ έλζ ιδκχκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηζιή ημο πεηνεθαίμο, μζ 

Αζζαηζηέξ ηζιέξ εζζαβςβήξ πανέιεζκακ ζπεηζηά ζηαεενέξ έςξ ημ ηέθμξ ημο 2014. Οζ 

εζζαβςβέξ ηδξ Ηαπςκίαξ δζαηδνήεδηακ ζημ επίπεδμ ηςκ $15/MMBtu. Σμ 2015 δ 

επίδναζδ ηςκ παιδθχκ ηζιχκ πεηνεθαίμο ειθακίζεδηε ηαζ ζηζξ ηζιέξ ημο LNG. Οζ 

ηζιέξ εζζαβςβήξ ζηδκ Ηαπςκία έπεζακ πενζζζυηενμ απυ $6/MMBtu ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ημο 2015, θηάκμκηαξ ημ Γεηέιανζμ ημο 2015 ζημ επίπεδμ ηςκ $8.13/MMBtu 

(International Gas Union, 2016) 

Δπζπνυζεεηα ζε αοηυ, δ αολακυιεκδ πνμζθμνά LNG – εζδζηά ζηδκ πενζμπή ημο 

Δζνδκζημφ – ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ επζανάδοκζδ ηδξ γήηδζδξ ζηδκ Κίκα ηαζ ηδκ 

πηχζδ ηδξ γήηδζδξ ζηδκ Ηαπςκία πανέζονε ζε πηςηζηά επίπεδα ηζξ ιέζεξ ηζιέξ ζηδκ 

αβμνά ηδξ Αζίαξ. Οζ δφμ αοημί πανάβμκηεξ μδήβδζακ ηζξ ηζιέξ ζηδ Βμνεζμακαημθζηή 

Αζία ζημ παιδθυ επίπεδμ ηςκ $6.81/MMBtu ημ Νμέιανζμ, επίπεδα πμο δεκ είπακ 

ηαηαβναθεί λακά απυ ημ 2010, πνμκζά ηδξ παβηυζιζαξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ 

(International Gas Union, 2016).Οζ παιδθυηενεξ ηζιέξ ημο πεηνεθαίμο, δ αολδιέκδ 

πνμζθμνά LNG ηαζ δ παιδθυηενδ γήηδζδ απμηεθμφκ ημοξ ηονζυηενμοξ πανάβμκηεξ 

μζ μπμίμζ δζαιμνθχκμοκ ηζξ ηζιέξ LNG. 
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Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ ζοιαμθαίςκ ηδξ Αζίαξ ζοκδέεηαζ ιε ηζξ ηζιέξ ημο πεηνεθαίμο ιε 

οζηένδζδ ανηεηχκ ιδκχκ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πέκηε ηεθεοηαίςκ εηχκ μζ 

αβμναζηέξ ηδξ Αζίαξ ειθακίγμοκ ηδκ ηάζδ κα δζαθμνμπμζμφκ ηδκ ηζιμθυβδζδ ηςκ 

ζοιαμθαίςκ LNG απυ ηζξ παναδμζζαηέξ ζοιαάζεζξ ζφκδεζδξ ιε ηζξ ηζιέξ 

πεηνεθαίμο, ιαηνμπνυεεζιδξ δζάνηεζαξ ηαζ ζηαεενμφ πνμμνζζιμφ πανάδμζδξ. Καηά 

ημ ίδζμ δζάζηδια, ηα επίπεδα παναβςβήξ αενίμο απυ ζπζζημθζεζηά ημζηάζιαηα ζηδ 

Βυνεζμ Αιενζηή μδήβδζακ ηζξ ηζιέξ ημο ηυιαμο Henry ζε επίπεδα παιδθυηενα απμ 

αοηέξ ηδξ θεηάκδξ ημο Δζνδκζημφ ηαζ ηδξ Δονχπδξ. α ζοκέπεζα, Ηαπςκζηέξ, 

Νμηζμημνεαηζηέξ ηαζ Ηκδζηέξ επζπεζνήζεζξ ζφκαρακ ζοιαυθαζα ααζζζιέκα ζηζξ ηζιέξ 

ημο Κυιαμο Henry. Δκημφημζξ, δ δζαιυνθςζδ μζημκμιζημφ πενζαάθθμκημξ απυ 

παιδθέξ ηζιέξ ημο πεηνεθαίμο ιπμνεί κα δζαθμνμπμζήζεζ ημ ζηεπηζηυ ηςκ αβμνχκ, 

μδδβχκηαξ ημοξ αβμναζηέξ κα δζαζθαθίζμοκ ηα ζοιαυθαζα αβμνάξ LNG απυ ηζξ 

ΖΠΑ. Ήδδ έπεζ παναηδνδεεί αολδιέκδ δναζηδνζυηδηα ζοιαμθαζμπμίδζδξ LNG ζηζξ 

ΖΠΑ ηα έηδ 2014 ηαζ 2015 (International Gas Union, 2016), (International Energy 

Agency, 2017). 

Απυ ημ 2009 ηα ζοιαυθαζα θοζζημφ αενίμο ζηδκ Δονχπδ άνπζζακ κα ζοκάπημκηαζ ή 

κα δζαπναβιαηεφμκηαζ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ηζιέξ ηςκ ηυιαςκ δζαηίκδζδξ (hub price), 

ηαηανβχκηαξ έηζζ ημοξ ζζημνζημφξ δεζιμφξ ιε ημ ανβυ πεηνέθαζμ. Λυβς ηδξ 

εκενβεζαηήξ πμθζηζηήξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ ηδ δοκαιζηή ηδξ αβμνάξ ηδξ, μζ 

ζδιακηζηυηενμζ πνμιδεεοηέξ αενίμο έπμοκ έηημηε αολήζεζ ημ πμζμζηυ ηδξ 

ζοιιεημπήξ ημο πανάβμκηα ηδξ ηζιήξ ηυιαμο ζημκ ηφπμ οπμθμβζζιμφ ηδξ ηζιήξ βζα 

ελαβςβή αενίμο ιέζς αβςβχκ (International Gas Union, 2016) 

Ακηίζημζπα ιε ηζξ ζοιαμθαζμπμζδιέκεξ ηζιέξ LNG ζηδκ Ηαπςκία, δ ηζιή ημο αενίμο 

ζηα ζφκμνα ηδξ Γενιακίαξ – ηζιή δ μπμία απμηεθεί δείηηδ ηςκ ζοιαμθαζμπμζδιέκςκ 

ηζιχκ εζζαβςβήξ αενίμο ζηδκ Δονχπδ – άνπζζε ημ 2015 κα αημθμοεεί ηδκ πηςηζηή 

πμνεία ηςκ ηζιχκ ημο πεηνεθαίμο ηαζ δζαιμνθχεδηε ζηα επίπεδα ηςκ 

$6.80/MMBtuβζα ημ ίδζμ έημξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ απμηεθεί ζοκέπεζα ηδξ πηςηζηήξ 

ηάζδξ πμο λεηίκδζε ημ 2014, πανυθμ πμο μζ δφμ πενίμδμζ επδνεάζηδηακ απυ 

δζαθμνεηζημφξ πανάβμκηεξ.  Ζ πμθφιδκδ ηαεοζηένδζδ ηςκ ζοιαμθαίςκ 

ζοκδεδειέκςκ ιε ημ πεηνέθαζμ ζήιαζκε υηζ δ πηχζδ ημο 2014 απυ $10.7/MMBtu ημκ 

Ηακμοάνζμ ζε πενίπμο $8/MMBtu ζημ ηέθμξ ημο έημοξ, δεκ ακηζπνμζςπεφεζ ιυκμ ηδκ 
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πηχζδ ηςκ ηζιχκ ημο πεηνεθαίμο αθθά ηδ βεκζηυηενδ επίδναζδ ηδξ ζφκδεζδξ ηςκ 

ζοιαμθαίςκ ιε ηδκ ηζιή ηυιαμο (International Gas Union, 2016) 

Με δεδμιέκδ ηδκ ηάιρδ ζηδ γήηδζδ ζηδκ πενζμπή ημο Δζνδκζημφ ηαζ ηδ κέα 

παναβςβή πμο πνμήθεε απυ ηδκ πενζμπή αοηή, ζε ζοκδοαζιυ ιε πενζζζυηενεξ 

πμζυηδηεξ LNG ημο Αηθακηζημφ ηαζ ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ κα δζαηζκμφκηαζ πνμξ ημ 

Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ – ημ μπμίμ δζαεέηεζ έκα ζδιακηζηυ ειπμνζηυ ηυιαμ LNG, ημκ 

National Balancing Point (NBP) – δδιζμονβήεδηακ μζ ζοκεήηεξ ζδιακηζηήξ ιείςζδξ 

ηςκ ηζιχκ ζημ δεφηενμ ελάιδκμ ημο 2015. Οζ ηζιέξ ημο ηυιαμο NBP ημ πεζιχκα 

2014-15 ανέεδηακ ζημ επίπεδμ ηςκ $7/MMBtu. Ζ ιείςζδ ηςκ ηζιχκ ζηδκ 

Βμνεζμακαημθζηή Αζία μδήβδζε ηδ ιέζδ δζαθμνά ηζιήξ ιεηαλφ ηςκ δφμ πενζμπχκ ζε 

ιυθζξ $0.37/MMBtu ημκ Ημφκζμ 2015. Σμ Γεηέιανζμ, μ NBP λεηίκδζε κα ακηακαηθά 

ηζξ εζζνμέξ κέςκ παναβςβχκ LNG, ιε απμηέθεζια ηδ ναβδαία πηχζδ ημο ζηα 

$5.14/MMBtu. ημ ίδζμ δζάζηδια μζ ηζιέξ ζηδκ Αζία έθηαζακ ζημ επίπεδμ ηςκ 

$7.25/MMBtu, δζαιμνθχκμκηαξ ηδ δζαθμνά ηζιήξ ζημ ηέθμξ ημο έημοξ ζηα 

$2.11/MMBtu (International Gas Union, 2016), (U.S. Energy Information 

Administration-Perspectives on the Development of LNG Market Hubs in the Asia 

Pacific Region, 2017). 

ηδ Βυνεζμ Αιενζηή μζ ηζιέξ ημο θοζζημφ αενίμο ηαεμνίγμκηαζ απυ ηα βεκζηυηενα 

εειεθζχδδ ιεβέεδ ηδξ μζημκμιίαξ πενζζζυηενμ απυ ηζξ αθθαβέξ ζηδκ ηζιή ημο 

πεηνεθαίμο. Οζ ηζιέξ ημο Henry Hub ακαιέκεηαζ κα δζαιμνθχκμκηαζ απυ ηα 

εειεθζχδδ ηδξ πνμζθμνάξ αενίμο ηαζ ηδξ ακηίζημζπδξ γήηδζδξ ηαζ θαιαάκμκηαξ 

οπυρδ ηδ αεθηζςιέκδ οπμδμιή αβςβχκ ιεηαθμνά απυ ζπζζημθζεζηά ημζηάζιαηα ηαζ 

ημκ ακηαβςκζζιυ ηδξ αβμνάξ ηαοζίιςκ ιε ημκ άκεναηα ή ηζξ ακακεχζζιεξ πδβέξ 

εκένβεζαξ. Οζ πανάβμκηεξ αοημί ακαιέκεηαζ κα δζαιμνθχζμοκ ηζξ ηζιέξ ζε 

παιδθυηενα επίπεδα. Γζα πνχηδ θμνά ζε δζάζηδια 15 εηχκ μζ ηζιέξ ημο Henry Hubδ 

ζαηδνήεδηακ ζε επίπεδα ηάης ηςκ $3.0/MMBtu υθμοξ ημοξ ιήκεξ ημο 2015, 

δζαιμνθχκμκηαξ εηήζζμ ιέζμ ζηα $2.61/MMBtu. Οζ παιδθέξ ηζιέξ ημο πεηνεθαίμο 

μδήβδζακ ζε ιείςζδ ηδξ δζαθμνάξ ηζιχκ ζηα ζοιαυθαζα ζοκδεδειέκα ιε ημ 

πεηνέθαζμ ηαζ ηα ζοιαυθαζα LNG ηςκ ΖΠΑ ζε αναποπνυεεζιμ μνίγμκηα. Όιςξ ηα 

παιδθυηενα επίπεδα εηηίκδζδξ ηςκ ηζιχκ ηςκ ΖΠΑ ηαζ μζ πμθθμί δζαθαζκυιεκμζ 

ηίκδοκμζ ζηα εειεθζχδδ ηςκ αβμνχκ εκδεπμιέκςξ κα ηαεζζημφκ ηα ζοιαυθαζα LNG 
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ηςκ ΖΠΑ θζβυηενμ εοιεηάαθδηα ζηα επυιεκα πνυκζα (International Gas Union, 

2016), (U.S. Energy Information Administration-Perspectives on the Development of 

LNG Market Hubs in the Asia Pacific Region, 2017). 

 

2.3. Εξαγωγές LNG ανά χώρα 

Σμ 2015, 17 πχνεξ ελήβαβακ LNG ζε ζπέζδ ιε ηζξ 19 πμο έηακακ ελαβςβέξ ημ 2014. 

Οζ πχνεξ πμο δζέημρακ ηζξ ελαβςβέξ ήηακ δ Αίβοπημξ ηαζ δ Αβηυθα, θυβς 

ηθεζζίιαημξ ηςκ ιμκάδςκ παναβςβήξ ελαζηίαξ έθθεζρδξ πνχηδξ φθδξ ηαζ ενβαζζχκ 

ζοκηήνδζδξ ακηίζημζπα. Πανά ηδ ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ πςνχκ – ελαβςβέςκ, ηδκ 

ίδζα πνμκζά λεηίκδζε δ θεζημονβία ανηεηχκ κέςκ ιμκάδςκ παναβςβήξ, μζ μπμίεξ 

ζοκηέθεζακ ζηδκ αφλδζδ ηδξ ζοκμθζηήξ πμζυηδηαξ LNG πμο δζαηζκήεδηε ηαηά 4.7 

MT. Ζ ιμκάδα Queensland LNG ζηδκ Αοζηναθία λεηίκδζε ηδκ ειπμνζηή ηδξ 

δναζηδνζυηδηα ζηζξ ανπέξ ημο 2015 ηαζ πανέδςζε ημ πνχημ ζοιαμθαζμπμζδιέκμ 

θμνηίμ ηδξ ημκ Οηηχανζμ. Ζ ιμκάδα Donggi-Senoro LNG ηδξ Ηκδμκδζίαξ λεηίκδζε 

ηδ θεζημονβία ηδξ ζημ δεφηενμ ελάιδκμ ημο 2015. ημ ζφκμθμ, μζ κέεξ ιμκάδεξ 

πνμζέεεζακ 6.0 MT ζηδκ αβμνά LNG ημ 2015, πμζυηδηεξ μζ μπμίεξ δζαηέεδηακ ζηδκ 

Αζία, ηζξ πανά ημκ Δζνδκζηυ πχνεξ ηζξ Αζίαξ ηαζ ηδ Μέζδ Ακαημθή (International 

Gas Union, 2016). 

Γζα πνχηδ θμνά απυ ημ 2010 δ Δονχπδ δβήεδηε ζηδκ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ, 

αημθμοεμφιεκδ απυ ηδ Μέζδ Ακαημθή (Canadian Association of Petroleum 

Producers, 2014)Δπίζδξ ημ 2015 δεκ ειθακίζεδηακ κέεξ πχνεξ ελαβςβείξ LNG. 

Σέζζενεζξ υιςξ κέεξ αβμνέξ – δ Αίβοπημξ, ημ Παηζζηάκ, δ Ημνδακία ηαζ δ Πμθςκία – 

εζζήβαβακ ηα πνχηα ημοξ θμνηία. 

Ο ανζειυξ πςνχκ πμο επακελήβαβακ LNG ημ 2015 ακήθεε ζηζξ 12, ιε ηδκ πνμζεήηδ 

ηδξ Βνεηακίαξ, ηδξ ζβηαπμφνδξ ηαζ ηδξ Ηκδίαξ. Ζ ιείςζδ ηςκ ηζιχκ ημο πεηνεθαίμο  

μδήβδζε ζε ιείςζδ ηαηά 50% ηδξ ηζιήξ ημο LNG ζηζξ πχνεξ ηδξ Βμνεζμακαημθζηήξ 

Αζίαξ ημ 2015, ιείςζδ πμο δζαιυνθςζε ηδκ ηζιή ημο ζε $7.83 απυ $15.01/MMBtu 

ημ 2014 (International Gas Union, 2016) 
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Σνεζξ κέεξ πχνεξ λεηίκδζακ κα επακελάβμοκ θμνηία LNG ημ 2015, 

ζοιπενζθαιαακυιεκςκ δφμ πςνχκ ηδξ θεηάκδξ ημο Δζνδκζημφ – Ηκδία ηαζ 

ζβηαπμφνδ – ηαζ ημο Ζκςιέκμο Βαζζθείμο. Σμ βεβμκυξ αοηυ ακεαάγεζ ημ ζοκμθζηυ 

πθήεμξ ηςκ επακελαβςβέςκ ζε 12 ημ 2015. ηζξ πχνεξ πμο ήδδ επακελάβμοκ LNG 

ακήημοκ ημ Βέθβζμ, δ Γαθθία, δ Οθθακδία, δ Πμνημβαθία, δ Ηζπακία, δ Νυηζα Κμνέα 

ηαζ μζ ΖΠΑ. ΟΗ ΖΠΑ απμηεθμφκ ηδ ιμκαδζηή πχνα δ μπμία ηυζμ επακελάβεζ 

πμζυηδηεξ LNG υζμ ηαζ ελάβεζ ηακμκζηά θμνηία απυ ηδ ιμκάδα Kenai LNG ηδξ 

Αθάζηα. Δπζπνυζεεηα δ Βναγζθία ηαζ ημ Μελζηυ έπμοκ δοκαηυηδηα επακελαβςβήξ ακ 

ηαζ δεκ επακελήβαβακ πμζυηδηεξ LNG ημ 2015 (International Gas Union, 2016) 

Πανά ηδκ πνμζεήηδ ηνζχκ κέςκ αβμνχκ, δ ζοκμθζηή δναζηδνζυηδηα επακελαβςβήξ 

ιεζχεδηε ζδιακηζηά ημ 2015, βζα πνχηδ θμνά ζε δζάζηδια 6 εηχκ θυβς ημο 

πενζμνζζιμφ ηςκ δζαθμνχκ ζηδκ ηζιή ημο ηαοζίιμο. Οζ ζοκμθζηέξ επακελαβςβέξ 

ακήθεακ ζηδκ πμζυηδηα ηςκ 4.6 MT ιυκμ, ζδιεζχκμκηαξ ιείςζδ ηαηά 37% απυ ημ 

2014. Πανυθμ πμο δ Δονχπδ ηονζανπεί ζηδκ επακελαβςβζηή δναζηδνζυηδηα ιε 3.6 

MT ημ 2015 (-2.3 MT ζε ζπέζδ ιε ημ 2014), ήηακ οπεφεοκδ βζα ηδ ζοκμθζηή 

παβηυζιζα ιείςζδ επακελαβςβχκ. Μεηά απυ αθιαηχδδ αφλδζδ ηαηά 90% ημ 2014, δ 

Ηζπακία ηαηέβναρε ηδ ιεβαθφηενδ πηχζδ ημ 2015 (-65% ή -2.4 MT). Ζ φθεζδ αοηή 

ζημκ ημιέα ηδξ επακελαβςβήξ LNG μθείθεηαζ ζε παβηυζιζμοξ πανάβμκηεξ υπςξ δ 

αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ ζηζξ πχνεξ ημο Δζνδκζημφ ηαζ μζ ζδιακηζηά ιεζςιέκεξ 

δοκαηυηδηεξ ανιπζηνάγ, πανά ζηδκ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ ζηδκ Δονχπδ (International 

Gas Union, 2016) 

2.4. Εισαγωγές LNG ανά χώρα 

Ακηίεεηα ιε ημκ ιεζμφιεκμ ανζειυ ελαβςβέςκ, μ ανζειυξ ηςκ πςνχκ εζζαβςβέςκ 

αολήεδηε ημ 2015, ιε ηδκ πνμζεήηδ ηεζζάνςκ κέςκ αβμνχκ LNG. Ζ πνμζεήηδ ηδξ 

Ημνδακίαξ, ημο Παηζζηάκ, ηδξ Πμθςκίαξ ηαζ ηδξ Αζβφπημο ακέααζε ημκ ανζειυ ηςκ 

πςνχκ εζζαβςβέςκ LNG ζε 33. 
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Διάγπαμμα 2.5: Ειζαγωγέρ LNG ανά σώπα. 
Πηγή: (International Gas Union, 2016) 

Πανυθμ πμο δ Αζία ημο Δζνδκζημφ απμηέθεζε ηαζ ημ 2015 ηδ ιεβαθφηενδ αβμνά 

LNG ιε 139.8 MT, ειθάκζζε ζδιακηζηή ιείςζδ ηαηά 5.1 ΜΣ ζηδκ ηαηακάθςζδ. Ζ 

Ηαπςκία απμηεθεί ηδ ιεβαθφηενδ αβμνά ζηδκ πενζμπή ηαζ παβηυζιζα, αημθμοεμφιεκδ 

απυ ηδ Νυηζα Κμνέα ηαζ ηδκ Σασαάκ. Ζ Αζία – έπμκηαξ μνζαηά λεπενάζεζ ηδκ 

Δονχπδ ημ 2014 – έπεζε λακά ζηδκ ηνίηδ εέζδ ημ 2015.Συζμ δ Αζία υζμ ηαζ 

Δονχπδ αφλδζακ ηδ γήηδζή ημοξ ημ 2015. Ζ Κίκα, δ Ηκδία ηαζ ημ Παηζζηάκ 

εζζήβαβακ ζοκμθζηά 35.6 MT, πμζμζηυ ζπεδυκ 15% ημο παβηυζιζμο ειπμνίμο. Οζ 

εζζαβςβέξ ζηδκ Δονχπδ έθηαζακ ημοξ 37.5 MT, αολδιέκεξ ηαηά 4.6 MT ζε ζπέζδ ιε 

ημ 2014, δεδμιέκμο υηζ μζ επακελαβςβέξ ιεζχεδηακ ζημ ίδζμ δζάζηδια (Notos Group, 

2016). 

Ζ Δονχπδ επέδεζλε ηδ ιεβαθφηενδ αφλδζδ ημ 2015, δ μπμία ήηακ 4.6 MT. ε αοηυ 

ζοκηέθεζε δ αζεεκέζηενδ γήηδζδ απυ ηζξ πχνεξ ημο Δζνδκζημφ, βεβμκυξ πμο μδήβδζε 

ημοξ παναβςβμφξ ημο Αηθακηζημφ ηαζ ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ κα δζαεέζμοκ 

ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ ζηδκ Δονχπδ. Σμ 2015 απμηέθεζε ηδ πνμκζά ηαηά ηδκ μπμία 

δ Δονχπδ ειθάκζζε εεηζηυ πνυζδιμ αφλδζδξ εζζαβςβχκ απυ ημ 2011 (ηαηά 0.2 MT). 

Απυ ηζξ 11 πχνεξ – εζζαβςβείξ ηδξ Δονχπδξ, ιυκμ δ Γαθθία πανμοζίαζε ιείςζδ 0.2 

MT.Υςνίξ κα πενζθαιαάκμκηαζ μζ κέεξ αβμνέξ ηδξ Δονχπδξ πμο ειθακίζηδηακ ημ 
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2015, δ Βνεηακία είπε ηδ ιεβαθφηενδ εηήζζα αφλδζδ εζζαβςβχκ ηαηά 1.3 MT ζε 

ζπέζδ ιε ημ 2014, ακ ηαζ ηδκ ίδζα πνμκζά λεηίκδζε ηδκ επακελαβςβή θμνηίςκ LNG. 

Σδ Βνεηακία αημθμφεδζε ημ Βέθβζμ, ημ μπμίμ ζπεδυκ δζπθαζίαζε ηζξ εζζαβςβέξ LNG 

ηαζ έθηαζε ζημ φρμξ ηςκ 1.9 MT. Ζ Πμθςκία – δ μπμία απμηέθεζε ηδ κέα εζζαβςβέα 

πχνα ζηδκ Δονχπδ ημ 2015 – ζοκεζζέθενε ιζηνυ πμζμζηυ ζηδκ αφλδζδ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ ζηδκ Δονχπδ, δεδμιέκμο υηζ πανέθααε ημ πνχημ ηδξ θμνηίμ ημ ηέθμξ 

Γεηειανίμο ημο 2015  

Μεηά ηδκ Δονχπδ, δ δεφηενδ ηαζ Σνίηδ ιεβαθφηενδ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ 

ηαηαβνάθδηε απυ ακαδουιεκεξ πενζμπέξ: ηδκ Αθνζηή ηαζ ηδ Μέζδ Ακαημθή. Ζ 

Ημνδακία πνμζέεεζε 1.8 MT κέςκ εζζαβςβχκ ηαηά ημ πνχημ έημξ πανμοζίαξ ηδξ 

ζηδκ αβμνά, ελοπδνεηχκηαξ ηυζμ ηζξ δζηέξ ηδξ ακάβηεξ υζμ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηδξ 

βεζημκζηήξ ηδξ Αζβφπημο. Οζ οθζζηάιεκμζ εζζαβςβείξ Κμοαέζη ηαζ Ζκςιέκα Ανααζηά 

Διζνάηα ειθάκζζακ επίζδξ ζδιακηζηή αφλδζδ γήηδζδξ (0.8 MT), εηιεηαθθεουιεκεξ 

ηζξ παιδθέξ ηζιέξ εζζαβςβήξ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ εβπχνζςκ αολακυιεκςκ 

ακαβηχκ ημοξ (U.S. Energy Information Administration-Perspectives on the 

Development of LNG Market Hubs in the Asia Pacific Region, 2017). 

Ζ έκανλδ θεζημονβίαξ δφμ ιμκάδςκ ζηδκ Αίβοπημ ζδιαημδυηδζε ηδκ έκανλδ 

εζζαβςβχκ LNG βζα πνχηδ θμνά. Ζ Αίβοπημξ ειθάκζζε ηδ ιεβαθφηενδ αφλδζδ 

εζζαβςβχκ απυ μπμζμκδήπμηε εζζαβςβέα ζζημνζηά, παναθαιαάκμκηαξ πενζζζυηενμ 

απυ 1 MT ζημοξ πνχημοξ ηέζζενεζξ ιήκεξ θεζημονβίαξ ηδξ ηαζ ιυκμ. Έςξ ημ ηέθμξ 

ημο έημοξ δ πμζυηδηα αοηή έθηαζε ημοξ 3.0 MT. Οζ ηζιέξ αοηέξ είκαζ ζδιακηζηά 

ορδθυηενεξ απυ ηζξ επζδυζεζξ πμο είπε δ επζηφπεζ δ Ηκδία ημ 2004 (πνμκζά πμο 

λεηίκδζε ηζξ εζζαβςβέξ ηδξ ζε LNG) ιε 1.0 MT (International Gas Union, 2016). 

Ζ ιεβαθφηενδ ιείςζδ πνμήθεε απυ ηδκ Αζία Δζνδκζημφ, δ μπμία ακήθεε ζε 5.1 MT. 

Ζ επακαθεζημονβία ημο πνχημο πονδκζημφ ζηαειμφ ηδξ Ηαπςκίαξ απυ ημ 2013 ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδ παιδθυηενδ γήηδζδ ηαζ ημκ αολδιέκμ ακηαβςκζζιυ ηςκ 

ακηαβςκζζηζηχκ ηαοζίιςκ μδήβδζε ζε ιείςζδ 3.1 MT. Ο ακηαβςκζζιυξ ζηζξ ηζιέξ 

ηςκ ηαοζίιςκ ζημκ ημιέα ηδξ εκένβεζαξ απμηέθεζε ζδιακηζηυ πανάβμκηα βζα ηδ 

ιείςζδ ηδξ γήηδζδξ LNG ηαηά 4.5 MT ζηδ Νυηζα Κμνέα, δεδμιέκμο υηζ μ άκεναηαξ 

απμηεθεί πνμηζιδηέμ ηαφζζιμ βζα παναβςβή εκένβεζαξ. Ζ επακαθεζημονβία επζπθέμκ 

πονδκζηχκ ζηαειχκ ηαζ ιμκάδςκ παναβςβήξ εκένβεζαξ απυ ηαφζδ άκεναηα ζηδκ 
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Ηαπςκία ηαζ ηδ Νυηζα Κμνέα, ακαιέκεηαζ κα δζαηδνήζεζ ηδκ ηάιρδ ζηδ γήηδζδ LNG 

ζηα επυιεκα πνυκζα (U.S. Energy Information Administration-Perspectives on the 

Development of LNG Market Hubs in the Asia Pacific Region, 2017).  

Πανυθμ πμο δ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ ηδξ Κίκαξ δζαηδνήεδηε ηαζ ημ 2015 (+0.02 MT), 

παναηδνήεδηε ζδιακηζηή ιείςζδ ζηα ζοιαυθαζα αβμνάξ. Ζ ζοκμθζηή γήηδζδ ηδξ 

Αζίαξ αολήεδηε ηαηά 2.0 MT ημ 2015, ιέβεεμξ ζημ μπμίμ ζοκηέθεζε ηαηά 1.1 MT δ 

πνμζεήηδ ημο Παηζζηάκ ζακ εζζαβςβέα ηαζ δ εθαθνά αφλδζδ ηςκ εζζαβςβχκ ζηδκ 

Ηκδία (+0.2 MT). Πανυθμ πμο δ Κίκα έπεζ οπμβνάρεζ ζοιαυθαζα ηα μπμία 

δδιζμονβμφκ ζδιακηζηή αφλδζδ εζζαβςβχκ ηα έηδ 2016 – 2017, παναιέκεζ δ 

ααεααζυηδηα εάκ δ πχνα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα απμννμθήζεζ ηζξ πμζυηδηεξ αοηέξ. ε 

ιζα ηέημζα πενίπηςζδ μζ επζπθέμκ πμζυηδηεξ εα ιεηαθενεμφκ ζηζξ αβμνέξ ηζξ Αζίαξ 

Δζνδκζημφ (International Gas Union, 2017). 

Οζ εζζαβςβέξ ηυζμ ζηδ Λαηζκζηή Αιενζηή υζμ ηαζ ζηδ Βυνεζμ Αιενζηή ζδιείςζακ 

ηάιρδ ημ 2015. ηδ Λαηζκζηή Αιενζηή δ μζημκμιζηή φθεζδ ηαζ ηα απμεέιαηα 

εκένβεζαξ ηςκ οδνμδθεηηνζηχκ ιμκάδςκ μδήβδζακ ζε ιείςζδ ηδξ γήηδζδξ ηαηά 0.8 

MT. Πανυθδ ηδ ιείςζδ, δ Λαηζκζηή Αιενζηή πνμδβείηαζ ζηδ γήηδζδ LNG ηδξ 

Βυνεζαξ Αιενζηήξ ηαηά 7.1 MT. Ζ οθεζζαηή πνμμπηζηή ηδξ πενζμπήξ ηαζ εζδζηυηενα 

ηδξ Βναγζθίαξ εκδέπεηαζ κα δζαηδνήζεζ ηδ ιείςζδ ηδξ γήηδζδξ LNG ζηα επυιεκα 

πνυκζα. Σμ Μελζηυ, ημ μπμίμ απμηεθεί ημ ιεβαθφηενμ εζζαβςβέα ζηδ Βυνεζμ 

Αιενζηή, πανμοζίαζε ημ ηνίημ ιεβαθφηενμ ιέβεεμξ ιείςζδξ ιεηά ηδκ Ηαπςκία ηαζ ηδ 

Νυηζα Κμνέα. Ζ μθμηθήνςζδ εκυξ κέμο αβςβμφ ιεηαθμνάξ απυ ηζξ ΖΠΑ μδήβδζε ζε 

ιείςζδ ηςκ εζζαβςβχκ LNG ηαηά 1.7 MT. Ζ δδιζμονβία εκυξ κέμο δζηηφμο αβςβχκ 

εα επζηνέρεζ ηδκ ηνμθμδμζία ημο απυ ηζξ ΖΠΑ ιε παιδθυηενμ ηυζημξ, ιεζχκμκηαξ 

ηζξ ακάβηεξ πνμιήεεζαξ LNG ζηα επυιεκα πνυκζα (International Gas Union, 2016). 

ε παβηυζιζμ επίπεδμ, δ εβπχνζα παναβςβή ηαζ δ δζαηίκδζδ ιέζς αβςβχκ ηαθφπηεζ 

ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ εκενβεζαηχκ ακαβηχκ ζε πμζμζηυ 70.6% ηαζ 19.6% 

ακηίζημζπα. Ζ γήηδζδ LNG βκχνζζε ζδιακηζηή άκμδμ ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

1990 ηαζ ηδ δεηαεηία ημο 2000, ιε ημ ιενίδζυ ημο κα ζηαεενμπμζείηαζ ζημ 10% 

πενίπμο ηδξ παβηυζιζαξ γήηδζδξ απυ ημ 2010. Σμ 2014, ημ πμζμζηυ LNG ζημ 

ζφκμθμ ηδξ ηαηακάθςζδξ θοζζημφ αενίμο ακήθεε ζημ 9.8% (BP Statistical Review of 

World Energy, 2014). 
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Οζ εζζαβςβέξ LNG αολήεδηακ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ. ηζξ 

ιεβάθεξ αβμνέξ ηδξ Αζίαξ Δζνδκζημφ, βεςβναθζημί ηαζ βεςθμβζημί πενζμνζζιμί 

ηαεζζημφκ ημ LNG ηδ ιυκδ αζχζζιδ πδβή πανμπήξ ηαοζίιμο. Οζ πχνεξ ηδξ Αζίαξ 

Δζνδκζημφ ελανηχκηαζ απυ ημ LNG απυ μπμζεζδήπμηε άθθεξ πχνεξ ημο ηυζιμο. 

Δφθμβα παναηδνείηαζ μζ πχνεξ αοηέξ κα ειθακίγμοκ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ πνήζδξ 

LNG απυ ηδ ηζξ πχνεξ ηδξ Λαηζκζηήξ Αιενζηήξ ηαζ ηδξ Δονχπδξ. Έπμκηαξ θίβδ έςξ 

ηαευθμο εβπχνζα παναβςβή ηαζ ηδ ιδ δοκαηυηδηα εβηαηάζηαζδξ αβςβχκ ιεηαθμνάξ, 

δ Ηαπςκία, δ Νυηζα Κμνέα ηαζ δ Σασαάκ – μζ πθέμκ ζδιακηζηέξ αβμνέξ LNG ζηδκ 

Αζία Δζνδκζημφ -  ααζίγμκηαζ ζημ LNG ζε πμζμζηυ πμο πνμζεββίγεζ ημ 100% ηςκ 

εκενβεζαηχκ ημοξ ακαβηχκ (Canadian Association of Petroleum Producers, 2014). 

ε άθθεξ ζδιακηζηέξ αβμνέξ αενίμο, μζ ακηίζημζπεξ πχνεξ πνδζζιμπμίδζακ ημ LNG 

βζα κα ακηζηαηαζηήζμοκ πεπαθαζςιέκα ζοζηήιαηα παναβςβήξ ηαζ δζαηίκδζδξ 

ηαοζίιςκ. Αοηυ παναηδνήεδηε ζηδ Μεβάθδ Βνεηακία, ηδκ Οθθακδία, ηδκ Αίβοπημ 

ηαζ ηδκ Ανβεκηζκή. Άθθεξ αβμνέξ ιε ηαευθμο ή πενζμνζζιέκδ εβπχνζα παναβςβή 

υπςξ ημ Βέθβζμ, δ Δθθάδα ηαζ δ Γαθθία ζηνάθδηακ ζημ LNG ηονίςξ βζα κα 

ζοιπθδνχζμοκ ηδξ εκενβεζαηέξ ημοξ ακάβηεξ μζ μπμίεξ ηαθφπημκηαζ απυ ζοζηήιαηα 

αβςβχκ ιεηαθμνάξ. Δζζαβςβέξ LNG παναηδνμφκηαζ επίζδξ ηαζ ζε πχνεξ – 

παναβςβμφξ θοζζημφ αενίμο υπςξ ημ Κμοαέζη, δ Σασθάκδδ ηαζ ηα Ζκςιέκα Ανααζηά 

Διζνάηα, υπμο δ ζηαεενή εβπχνζα παναβςβή αδοκαηεί κα ηαθφρεζ ηζξ ναβδαία 

αολακυιεκεξ εβπχνζεξ ακάβηεξ ηδξ ηαηακάθςζδξ (International Gas Union, 2015). 

ε άθθεξ πενζπηχζεζξ ημ LNG πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα αολήζεζ ηδκ αζθάθεζα πανμπήξ 

αενίμο. Ζ Ηηαθία ηαζ δ Σμονηία απμηεθμφκ παναδείβιαηα πνήζδξ ημο LNG ιε ζημπυ 

κα οπάνπμοκ εκαθθαηηζηέξ ιέεμδμζ ηνμθμδμζίαξ ημοξ εηηυξ απυ ημ πμθφ ηαθυ δίηηομ 

αβςβχκ πμο δζαεέημοκ. Δπίζδξ ημ LNG ελοπδνεηεί πχνεξ ιε αζηαεείξ ζοκεήηεξ 

ηνμθμδμζίαξ ημοξ ιέζς αβςβχκ, υπςξ ημ Ηζναήθ ηαζ δ Ημνδακία, πχνεξ μζ μπμίεξ 

απχθεζακ ηδ δοκαηυηδηα ηνμθμδμζίαξ ημοξ ιέζς αβςβχκ απυ ηδκ Αίβοπημ 

(International Gas Union, 2015). 

Σα ηεθεοηαία θίβα πνυκζα, δζάθμνεξ αθθαβέξ επέηνερακ ζε ανηεηέξ αβμνέξ κα 

απελανηδεμφκ απυ ηζξ εζζαβςβέξ LNG. Δκδεζηηζηά δ παναβςβή θοζζημφ αενίμο απυ 

ζπζζημθζεζηά πεηνχιαηα ζηζξ ΖΠΑ επέηνερε ζηδ πχνα κα βίκεζ αοηάνηδξ ζε θοζζηυ 

αένζμ. Δπζπνυζεεηα αοηυ ημ βεβμκυξ μδήβδζε ζε απυημιδ ιείςζδ ηςκ ακαβηχκ ζε 
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LNG ηαζ ζημ Μελζηυ ηαζ ζημκ Κακαδά, δεδμιέκμο υηζ μζ πχνεξ αοηέξ δζαζοκδέεδηακ 

ζημ δίηηομ αβςβχκ ιεηαθμνάξ θοζζημφ αενίμο ηςκ ΖΠΑ (US DOE - Energy 

Information Administration, 2013). 

2.5. Βραχυπρόθεσμη, Μεσοπρόθεσμη και 

Μακροπρόθεσμη προοπτική της αγοράς 

LNG 

Ζ έκανλδ θεζημονβίαξ κέςκ ιμκάδςκ παναβςβήξ ζηδκ Αοζηναθία ηαζ ηδκ Ηκδμκδζία 

ημ 2015 ζοκεζζέθενε δναζηζηά ζηδκ αφλδζδ ημο αναποπνυεεζιμο ηαζ 

ιεζμπνυεεζιμο ειπμνίμο (υθεξ μζ πμζυηδηεξ ηςκ ιμκάδςκ αοηχκ πςθήεδηακ ιε 

ζοιαυθαζα δζάνηεζαξ έςξ 5 εηχκ). ημ ζφκμθυ ημοξ ηα ιδ ιαηνμπνυεεζια 

ζοιαυθαζα LNG έθηαζακ ημοξ 71.9 MT ημ 2015, πμζυηδηα πμο ακηζζημζπεί ζημ 29% 

ημο ζοκμθζημφ ειπμνίμο LNG (International Gas Union, 2016). 

Σμ 2015 δ παβηυζιζα μκμιαζηζηή ζηακυηδηα οβνμπμίδζδξ θοζζημφ αενίμο έθηαζε 

ημοξ 301.5 Million Tonnes Per Annum, ιε ηδκ πνμζεήηδ δφμ κέςκ ιμκάδςκ: ημο 

ένβμο ημο Queensland Curtis LNG (QCLNG) ζηδκ Αοζηναθία, ζηακυηδηαξ 8.5 

MTPA ηαζ ηδξ ιμκάδαξ ημο Donggi-Senoro ζηδκ Ηκδμκδζία, ζηακυηδηαξ 2 MTPA 

(International Gas Union, 2016). 

 

Χάπηηρ 2.1: Μονάδερ ςγποποίηζηρ θςζικού αεπίος παγκοζμίωρ καηά ηο 
έηορ 2015. 
Πηγή: (BP Statistical Review of World Energy, 2014) 
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Σμ θζιάκζ Arun ηδξ Ηκδμκδζίαξ ιεηαηνάπδηε ζε θζιάκζ εηθυνηςζδξ LNG ζηζξ ανπέξ 

ημο 2015. Σμκ Ηακμοάνζμ ημο 2016 επζπθέμκ ζηακυηδηα οβνμπμίδζδξ 142 MTPA 

ανζζηυηακ οπυ ηαηαζηεοή ζε υθδ ηδκ οθήθζμ. Δπζπθέμκ εθήθεδζακ μζ ηεθζηέξ 

απμθάζεζξ βζα επεκδφζεζξ (Final Investment Decisions- FID) ζε ιμκάδεξ LNG,  

ζηακυηδηαξ 20 MTPA ζημ Sabine Pass T5, ημ Corpus Christi T1-2, ημ Freeport LNG 

T3, ηαζ ημ Cameroon FLNG (Global LNG Limited, 2015). 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα δ δζαεέζζιδ ζηακυηδηα οβνμπμίδζδξ αολήεδηε δναιαηζηά ηαζ 

έθηαζε ζε ζφκμθμ ημοξ 890 MTPA ημκ Ηακμοάνζμ ημο 2016. Ζ ζηακυηδηα αοηή 

οπενηαθφπηεζ ηζξ ακάβηεξ πμο πνμαθέπμκηαζ βζα ηαηακάθςζδ LNG ιε απμηέθεζια 

ιυκμ ιενζηέξ απυ ηζξ ιμκάδεξ αοηέξ κα ειθακίζμοκ ηενδμθμνία. Ζ παναβςβή ηςκ 

ιμκάδςκ οβνμπμίδζδξ πενζμνίζηδηε ημ 2015, δεδμιέκδξ ηδξ οπενπνμζθμνάξ αθθά 

ηαζ ηδξ ααεααζυηδηαξ βζα ηδ γήηδζδ ζε ημιαζηέξ αβμνέξ (International Gas Union, 

2016)διακηζηέξ ακαδουιεκεξ πενζμπέξ πενζθαιαάκμοκ ημ US Gulf Coast ηαζ ημκ 

Κακαδά (μζ μπμίεξ βκςνίγμοκ χεδζδ θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ παναβςβήξ αενίμο απυ 

ζπζζημθζεζημφξ ζπδιαηζζιμφξ), ηδκ Ακαημθζηή Αθνζηή (θυβς ηδξ ακαηάθορδξ 

ιεβάθςκ ημζηαζιάηςκ αενίμο), ηζξ πενζμπέξ πθςηχκ ιμκάδςκ οβνμπμίδζδξ (θυβς 

ημο παιδθυηενμο ηυζημοξ οβνμπμίδζδξ), ηα Αζζαηζηά πανάθζα ημο Δζνδκζημφ ηαζ ηα 

ένβα ζημκ Ανηηζηυ ηφηθμ (Ρςζία ηαζ Αθάζηα). 
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3. Μεταφορά και διακίνηση του LNG 

 

3.1 Οι θαλάσσιοι δρόμοι του LNG 

Ο ζοκμθζηυξ ανζειυξ εαθάζζζςκ ιεηαθμνχκ πμο  δζελήπεδζακ ημ 2016 αολήεδηε, 

δεδμιέκμο υηζ δ πνμζθμνά οβνμπμζδιέκμο αενίμο αολήεδηε, εκχ πενζμπέξ ηδξ 

Αθνζηήξ ηαζ ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ ειθακίζεδηακ ςξ ζδιακηζημί εζζαβςβείξ. Καηά ηδ 

δζάνηεζα ημο 2016 δζελήπεδζακ 4.246 ηαλίδζα, ανζειυξ αολδιέκμξ ηαηά 5% ζε ζπέζδ 

ιε ημ 2015 (Γζάβναιια 3.1). Σμ ειπυνζμ παναδμζζαηά δζελάβεηαζ ζε πενζθενεζαηή 

αάζδ ζε παβζςιέκεξ δζαδνμιέξ, ελοπδνεηχκηαξ ηονίςξ ιαηνμπνυκζαξ δζάνηεζαξ 

ζοιαυθαζα. Δκημφημζξ, δ εκηεζκυιεκδ ηάζδ βζα ειπυνζμ LNG ηαζ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

θεηακχκ πμο παναηδνήεδηε ηα πνμδβμφιεκα έηδ, πενζμνίζηδηε ζδιακηζηά ζημ 2016, 

ηονίςξ θυβς ηδξ έκανλδξ θεζημονβίαξ κέςκ ιμκάδςκ οβνμπμίδζδξ ηυζμ ζηδ Λεηάκδ 

ημο Αηθακηζημφ υζμ ηαζ ημο Δζνδκζημφ. Γεδμιέκμο επίζδξ υηζ μζ δοκαηυηδηεξ 

ανιπζηνάγ ήηακ πενζμνζζιέκεξ, ημ ειπυνζμ ιεηαλφ ηςκ θεηακχκ πενζμνίζηδηε ηαηά 

47%, ζοβηνζκυιεκμ ιε ημ 2015. 

 

Διάγπαμμα 3.1: ςνολικόρ απιθμόρ θαλάζζιων ηαξιδιών μεηαθοπάρ LNG ανά 
έηορ για ηην πεπίοδο 2010 – 2016. 
Πηγή: (International Gas Union, 2016) 
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Πανάθθδθα πενζμνίζηδηε δ ιέζδ απυζηαζδ ακά ηαλίδζ. Δπίζδξ, δ μθμηθήνςζδ ηδξ 

Γζχνοβαξ ημο Πακαιά, είπε ςξ απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ απυζηαζδξ απυ ηδκ Gulf 

Coast ηςκ ΖΠΑ ζηδκ Ηαπςκία ζηα 9.500 καοηζηά ιίθζα (nm), εκχ πνμ ηδξ δζχνοβαξ δ 

απυζηαζδ αοηή ήηακ 14.400 nm υηακ πνδζζιμπμζμφηακ δ Γζχνοβα ημο μοέγ. 

Δκημφημζξ, δ Γζχνοβα ημο Πακαιά δε πνδζζιμπμζήεδηε υζμ ακαιεκυηακ. Οζ ζζμηζιίεξ 

ιεηαλφ Αηθακηζημφ ηαζ Δζνδκζημφ πενζυνζζακ ηδ ιεηαθμνά LNG ιέζς ηδξ Γζχνοβαξ 

ιε πνμμνζζιυ ηζξ αβμνέξ ηδξ Αζίαξ. Αφλδζδ ζδιεζχεδηε ιυκμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

ηνφμο πεζιχκα ζηδκ Αζία, μ μπμίμξ ζοκέπεζε ιε απνμζδυηδηεξ δζαημπέξ ζηδκ 

παναβςβή (International Gas Union, 2016) 

Σμ 2016, δ πμζυηδηα LNG πμο παναδυεδηε ακά ζηάθμξ, ζοιπενζθαιαακυιεκςκ ηαζ 

ηςκ ακεκενβχκ, έθηαζε ημοξ 0,62 ΜΣ, ζοβηνζκυιεκδ ιε ημοξ 0,73 MT ημ 2011, πνζκ 

ηδκ έκανλδ ηδξ ιαγζηήξ καοπήβδζδξ κέςκ ζηαθχκ. Σμ ημκάγ πμο καοπδβείηαζ 

ζοκεπίγεζ κα οπενααίκεζ ημ δοκαιζηυ οβνμπμίδζδξ, ιε απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηδξ 

δζαεεζζιυηδηαξ ηςκ ζηαθχκ ιεηαθμνάξ LNG. Σμ 2011, δ αλζμπμίδζδ ηςκ ζηαθχκ 

έθηαζε ζημ απυβεζμ ηδξ, ζοκέπεζα ηδξ ηαηαζηνμθήξ ηδξ Φμοημοζίια, δ μπμία 

δδιζμφνβδζε αολδιέκεξ ακάβηεξ εκένβεζαξ, μζ μπμίεξ ηαθφθεδηακ ιε LNG πμο 

πνμενπυηακ απυ ηδ Λεηάκδ ημο Αηθακηζημφ. Ζ δοκαιζηή ημο ειπμνίμο απυ ημκ 

Αηθακηζηυ πνμξ ημκ Δζνδκζηυ ζοκεπίζηδηε ηα επυιεκα ηνία πνυκζα, δεδμιέκςκ ηςκ 

δοκαημηήηςκ ανιπζηνάγ ιεηαλφ ηςκ Λεηακχκ.Ζ αολδιέκδ απυζηαζδ ιεηαλφ 

Αηθακηζημφ ηαζ Δζνδκζημφ δδιζμφνβδζε πζέζεζξ ζημκ παβηυζιζμ ζηυθμ LNG, βεβμκυξ 

ημ μπμίμ εηηυλεοζε ηζξ ηζιέξ ηςκ καφθςκ ηαζ μδήβδζε ημοξ πθμζμηηήηεξ ζε ιαγζηέξ 

παναββεθίεξ κέςκ ζηαθχκ ιε ηενδμζημπζημφξ υνμοξ (International Gas Union, 

2016). 

Ζ δζαεεζζιυηδηα ηςκ ζηαθχκ ιεηαθμνάξ πανέιεζκε ζε ορδθά επίπεδα απυ ημ 2014, 

δεδμιέκμο υηζ δ ηαηαζηεοή κέςκ ιμκάδςκ παναβςβήξ LNG ηαεοζηένδζε ζε ζπέζδ 

ιε ηδκ εζζδμπή κευηεοηηςκ πθμίςκ ζηδκ αβμνά. Δκημφημζξ, έκα ιένμξ ηςκ δζαεέζζιςκ 

πθμίςκ είπε ορδθυηενδ αλζμπμίδζδ ζε ζπέζδ ιε άθθα, βζα ημ θυβμ υηζ μζ ζδζμηηήηεξ 

ημοξ ηα πνμζέθενακ ζε ηζιέξ παιδθυηενεξ απμ αοηέξ ηδξ αβμνάξ, χζηε κα δζαηδνμφκ 

ροπνέξ ηζξ δελαιεκέξ ηαζ κα δδιζμονβμφκ θεζημονβζηυ ζζημνζηυ βζα ηα ζηάθδ ημοξ ζε 

πμθθά δζαθμνεηζηά θζιάκζα. Ωξ απμηέθεζια, παναηδνήεδηε ημ θαζκυιεκo εκχ ηα ίδζα 

ιεηαθμνζηά δζελήβαβακ ηαλίδζα, άθθα πανέιεκακ δζανηχξ ακεκενβά.  



 Μεηαθορά και διακίνηζη ηοσ LNG 

 Σελίδα 34 

Ο Υάνηδξ 3.1 απμηοπχκεζ ηζξ δφμ ιεβάθεξ ειπμνζηέξ γχκεξ δζαηίκδζδξ LNG. 

 Σδ Λεηάκδ ημο Αηθακηζημφ, δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηδκ Δονχπδ, ηδ Βυνεζα ηαζ 

Γοηζηή Αθνζηή ηαεχξ ηαζ ηζξ ακαημθζηέξ αηηέξ ηςκ ΖΠΑ ηαζ ηζξ αηηέξ ημο 

Κυθπμο ημο Μελζηυ. 

 Σδ Λεηάκδ Αζίαξ/Δζνδκζημφ, δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηδ Νυηζα Αζία, ηδκ Ηκδία, ηδ 

Ρςζία ηαζ ηδκ Αθάζηα. 

 

Χάπηηρ 3.1: Παγκόζμια διακίνηζη LNG ζηιρ Λεκάνερ Ειπηνικού και 
Αηλανηικού 
Πηγή: (U.S. Energy Information Administration-Perspectives 
on the Development of LNG Market Hubs in the Asia Pacific 
Region, 2017) 

Οζ πχνεξ – παναβςβμί LNG ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ, μζ μπμίεξ βεςβναθζηά ανίζημκηαζ 

ιεηαλφ ηςκ δφμ ηφνζςκ γςκχκ, πνμιδεεφμοκ ηονίςξ πεθάηεξ ζηδκ Αζία, εκχ ηάπμζα 

θμνηία ηαηεοεφκμκηαζ ζηδκ Δονχπδ ηαζ ηζξ ΖΠΑ. 

Οζ εαθάζζζεξ δζαδνμιέξ ημο Υάνηδ 3.1 απεζημκίγμοκ ηδ γήηδζδ LNG απυ ηζξ 

ακηίζημζπεξ πχνεξ. Ζ Ηαπςκία, δ Νυηζα Κμνέα ηαζ δ Σασαάκ απμννμθμφκ πενίπμο ημ 

67% ηςκ παβηυζιζςκ εζζαβςβχκ LNG. Σμ οπυθμζπμ 33% απμννμθάηαζ απυ 

εζζαβςβείξ ηδξ θεηάκδξ ημο Αηθακηζημφ. Οζ ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ LNG 

δζαηζκμφκηαζ πνμξ ηδκ Ηαπςκία απυ ηδκ Ηκδμκδζία ηαζ ηδ Μαθαζζία, εκχ ζδιακηζηέξ 

πμζυηδηεξ εζζάβμκηαζ απυ ημ Καηάν, ηα Ζκςιέκα Ανααζηά Διζνάηα, ηδκ Αοζηναθία, 

ημ Οιάκ ηαζ ημ Μπνμοκέζ (USA Department of Energy, 2005).  
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Ζ Γαθθία εζζάβεζ LNG ηονίςξ απυ ημ Καηάν ηαζ ηδκ Αίβοπημ, εκχ δ Ηζπακία ηαζ ημ 

Βέθβζμ απυ ηδκ Αθβενία. Ζ Ηηαθία ηαζ δ Σμονηία πνμιδεεφμκηαζ LNG ηονίςξ απυ ηδ 

Νζβδνία ηαζ ηδκ Αθβενία.  

Οζ ζδιακηζηυηενεξ νμέξ LNG ηαηαβνάθμκηαζ ζηδ Λεηάκδ ημο Δζνδκζημφ, ηαζ έπμοκ 

παναηδνδεεί μζ ιεβαθφηενεξ αολήζεζξ ηυζμ ζηδκ πνμζθμνά υζμ ηαζ ζηδ γήηδζδ ακά 

πενζθένεζα (Γζάβναιια 3.2). Ζ ζοκεπζγυιεκδ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ απυ ηδκ Κίκα ηαζ 

ηδκ Ηκδία υπςξ επίζδξ ηαζ δ παναβςβή ηδξ Αοζηναθίαξ παβζχκμοκ ηζξ δζαδνμιέξ 

αοηέξ ηαζ ζοκδβμνμφκ ζηδ ιεθθμκηζηή ημοξ δζαηήνδζδ. Σμ ειπυνζμ LNG ιεηαλφ ηδξ 

Μέζδξ Ακαημθήξ ηαζ ηδξ Λεηάκδξ ημο Δζνδκζημφ ηαηέπεζ ηδ δεφηενδ εέζδ απυ 

πθεονάξ δζαηζκμφιεκδξ πμζυηδηαξ. Αοηυ εκ πμθθμίξ μθείθεηαζ ζημ νυθμ ημο Καηάν 

ζηδκ πνμιήεεζα ηδξ Ηαπςκίαξ ηαζ ηδξ Νυηζαξ Κμνέαξ. Γεδμιέκδξ ηδξ αφλδζδξ ηςκ 

ηζιχκ ζηζξ αβμνέξ ηδξ Αζίαξ ηαηά ημ δεφηενμ ελάιδκμ ημο 2016, ημ ιεβαθφηενμ 

πμζμζηυ ηδξ παναβςβήξ ημο Καηάν ηαηεοεφκεδηε πνμξ ημκ Δζνδκζηυ, ιε απμηέθεζια 

μζ πμζυηδηεξ πμο δζαηζκήεδηακ πνμξ ημκ Αηθακηζηυ απυ ηδ Μέζδ Ακαημθή 

ιεζχεδηακ ηαζ έθηαζακ ιυθζξ ζημ 7% ημο παβηυζιζμο ειπμνίμο LNG.  

 

Διάγπαμμα 3.2: Ροέρ θοπηίων LNG μεηαξύ ηων λεκανών Ειπηνικού και 
Αηλανηικού 
Πηγή: (International Gas Union, 2016) 

Ζ δζαδνμιή αοηή πανμοζίαζε ηδ ιεβαθφηενδ ιείςζδ ηδξ ηίκδζδξ ημ 2016, ιε πηχζδ 

ηαηά 4,7 MT. Πμθφ ιζηνέξ πμζυηδηεξ απυ ημκ Δζνδκζηυ δζαηζκήεδηακ εηηυξ ηδξ 

Λεηάκδξ, ιε απμηέθεζια μζ ελαβςβέξ ηδξ Λεηάκδξ ημο Δζνδκζημφ πνμξ ηδ Μέζδ 
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Ακαημθή ή ημκ Αηθακηζηυ κα θηάζμοκ ζημοξ 2,7 MT ημ 2016. Ακηίζημζπα, θζβυηενα 

θμνηία απυ ημκ Αηθακηζηυ ηαηέθδλακ ζηδ Λεηάκδ ημο Δζνδκζημφ, ακηίεεηα 

ηαηέθδλακ ζηδ Μέζδ Ακαημθή. Οζ ζοκμθζηέξ πμζυηδηεξ πμο δζαηζκήεδηακ απυ ημκ 

Αηθακηζηυ πνμξ ηδ Λεηάκδ ημο Δζνδκζημφ ηαζ ηδ Μέζδ Ακαημθή έθηαζακ ζημοξ 23,3 

MT ημ 2015 ηαζ 24,2 ΜΣ ημ 2016 (International Gas Union, 2017). 

3.2 Φόρτωση και εκφόρτωση LNG από και προς 

πλωτές εγκαταστάσεις (FloatingLNG – FLNG) 

Μζα κέα ηάζδ πμο δζαιμνθχκεηαζ είκαζ δ δδιζμονβία ιμκάδςκ οβνμπμίδζδξ θοζζημφ  

ηαζ αενζμπμίδζήξ ημο ζε πθςηέξ πθαηθυνιεξ.  

Πλωηά ηεπμαηικά (Floating terminals) 

Μζα κέα εθανιμβή ζημκ ημιέα ημο LNG είκαζ δ δδιζμονβία ιμκάδςκ οβνμπμίδζδξ 

αενίμο πάκς ζηζξ ελέδνεξ ελυνολδξ ηαζ δ θυνηςζδ ηςκ πθμίςκ ζημ ζδιείμ αοηυ.Με 

ηδ πνήζδ ηέημζςκ ιμκάδςκ, ημ LNG πανάβεηαζ ζηδκ πθςηή δελαιεκή ελυνολδξ, 

πςνίξ κα οπάνπεζ δ ακάβηδ εβηαηάζηαζδξ αβςβμφ απυ ημ ζδιείμ ελυνολδξ (ιέζα ζηδ 

εάθαζζα) πνμξ έκακ ζηαειυ οβνμπμίδζδξ ζηδκ λδνά, δζαδζηαζία δ μπμία ιπμνεί κα 

ηαηαζηήζεζ ιζα επέκδοζδ ιδ αζχζζιδ. 

Σμ Γεηέιανζμ ημο 2013 ημ Τπμονβείμ Δκένβεζαξ ηςκ ΖΠΑ έδςζε έβηνζζδ ζηζξ 

αζηήζεζξ ηςκ EOS LNG LLC ηαζ Barca LNG LLC βζα ηδκ ελαβςβή LNG απυ πθςηή 

ιμκάδα οβνμπμίδζδξ ζημ θζιάκζ ημο Brownsville ημο Texas πνμξ πχνεξ ιε οιθςκία 

Δθεφεενμο Διπμνίμο (FreeTradeAgreement – FTA) ιε ηζξ ΖΠΑ (Sutherland LNG, 

2013). 

Ζ ακηίζηνμθδ δζαδζηαζία αενζμπμίδζδξ ιπμνεί κα δζεηπεναζχκεηαζ ζε πθςηέξ 

δελαιεκέξ ζε ημκηζκή απυζηαζδ απυ ηδκ λδνά, ζηζξ μπμίεξ οπάνπεζ μ ηαηάθθδθμξ 

ελμπθζζιυξ εηθυνηςζδξ ημο LNG απυ ημ πθμίμ, ηδκ αενζμπμίδζή ημο ηαζ ηδ δζάεεζή 

ημο ζημ δίηηομ δζακμιήξ. Σέημζμο είδμοξ πθςηέξ ιμκάδεξ ιπμνμφκ κα ιεηαθένμκηαζ 

ζηα ζδιεία υπμο δ γήηδζδ LNG έπεζ επμπζηά παναηηδνζζηζηά (πενζυδμοξ αολδιέκδξ 

γήηδζδξ). 
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Εικόνα 3.1: Εθοδιαζηική αλςζίδα Floating LNG 
Πηγή: (Wärtsilä-the total LNG solution provider, 2015) 
(Πποζαπμοζμένη) 

Αοηή δ ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ πνμζεέηεζ ζηδκ εθμδζαζηζηή αθοζίδα ημο LNG ιία 

αηυιδ επζθμβή βζα ηδ εαθάζζζα ιεηαθμνά ημο (Δζηυκα  3.1). ηδκ πενίπηςζδ ημο 

FLNG, ηα πθμία ακηί κα πνμζεββίγμοκ ζε θζιάκζα ιε ηενιαηζημφξ ζηαειμφξ ελαβςβήξ 

/ εζζαβςβήξ, πνμζεββίγμοκ ηζξ πθςηέξ δελαιεκέξ βζα θυνηςζδ / εηθυνηςζδ LNG 

ακηίζημζπα. 
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Εικόνα 3.2: Φόπηωζη LNG από πλωηή μονάδα ςγποποίηζηρ αεπίος 
Πηγή: (Songhurst, Brian-Floating Liquefaction (FLNG), 2016) 

Λυβμζ μζ μπμίμζ δδιζμονβμφκ ηαζ εκηείκμοκ ηδκ ηάζδ βζα ιμκάδεξ FLNG είκαζ: 

1. Ζ ακαηάθορδ υθμ ηαζ πενζζζυηενςκ ημζηαζιάηςκ θοζζημφ αενίμο ζηδ 

εάθαζζα, ζε ααεζά ζδιεία ηαζ ζοκεήηεξ δφζημθεξ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ αβςβχκ. 

2. ε μνζζιέκεξ πενζζηάζεζξ ημ FLNG ιπμνεί κα πνμζθένεζ μζημκμιζηά απμδμηζηέξ 

ηαζ αζχζζιεξ θφζεζξ βζα ηδκ ελαβςβή ηαζ δζάεεζδ ημο θοζζημφ αενίμο ζηδκ 

αβμνά. 

3. Ζ δζα εαθάζζδξ ιεηαθμνά LNG έπεζ απμδεζπεεί αζθαθήξ ηαζ μζημκμιζηή μδυξ 

δζαηίκδζδξ. 
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3.3 Τα πλοία μεταφοράς LNG 

 

Εικόνα 3.3: Σο πλοίο LNGAL Mayfar κλάζηρ QMax 
Πηγή: (LNG World News-Siport21, 2013) 

Σα 29 κέα πθμία ιεηαθμνάξ LNG πμο παναδυεδηακ ημ 2015, ακέααζακ ηδ δζαεέζζιδ 

πςνδηζηυηδηα ζε επίπεδα ηα μπμία οπενηαθφπημοκ ηδκ επζπθέμκ γήηδζδ ηςκ 4.7 MT 

ημο ίδζμο έημοξ, επζδεζκχκμκηαξ έηζζ ηδκ οπενπνμζθμνά ζηδκ καοηζθζαηή αβμνά LNG 

(International Gas Union, 2016) 

Έκα ηφια πανάδμζδξ κευηεοηηςκ πθμίςκ LNG λεηίκδζε ζηα ηέθδ ημο 2012 ηαζ 

ζοκεπίζηδηε ημ 2013. ε ακηίεεζδ ιε ημκ πανάβμκηα γήηδζδ LNG μ μπμίμξ ηαζ 

ηαευνζγε ηζξ παναββεθίεξ ηα πνμδβμφιεκα έηδ, μ ηνέπςκ ηφηθμξ ηαεμνίγεηαζ απυ ημκ 

πανάβμκηα ηδξ πνμζθμνάξ LNG, ιε ηζξ πενζζζυηενεξ παναββεθίεξ κα ζοκδέμκηαζ ιε 

ένβα ζηδκ Αοζηναθία ηαζ ηζξ ΖΠΑ. Δπίζδξ δ ηαεοζηένδζδ ζηδκ επίηεολδ ορδθχκ 

νοειχκ απυδμζδξ ζηζξ κέεξ ιμκάδεξ οβνμπμίδζδξ μδήβδζε ζε πεζνμηένεοζδ ημο 

πθεμκάζιαημξ πςνδηζηυηδηαξ ημ 2015. Ο πανάβμκηαξ ηδξ ηενδμζημπζηήξ 

καοπήβδζδξ έπαζλε ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ οπενπνμζθμνά πςνδηζηυηδηαξ. Πμθθά 

πθμία ηα μπμία παναδυεδηακ ημ 2012 ηαζ ημ 2013 δεκ είπακ πνμβναιιαηζζιέκμ 

ιεηαθμνζηυ ένβμ ηαηά ημ πνυκμ ηδξ παναββεθίαξ. ήιενα, πενζζζυηενα απυ 40 πθμία 
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παναιέκμοκ πςνίξ καφθμ ζε ζοβηεηνζιέκμ ζοιαυθαζμ ή δεκ έπμοκ ηα επέββοα βζα 

ιαηνυπνμκδ απαζπυθδζή ημοξ (International Gas Union, 2016) (Shipyard's & 

Maritime Equipment Association, 2016) 

Απυ ημ 2012 επίζδξ δζαιμνθχεδηε δ ηάζδ βζα ιεβαθφηενα πθμία ιεηαθμνάξ LNG. Ζ 

ιέζδ πςνδηζηυηδηα ηςκ πθμίςκ LNG πμο παναδυεδηακ ημ 2015 ήηακ 163.813 m
3
, 

ιέβεεμξ αολδιέκμ ηαηά 10% ζε ζπέζδ ιε ηα πθμία πμο παναδυεδηακ ημ 2012. 

φιθςκα ιε ηζξ ηαηαβεβναιιέκεξ παναββεθίεξ, δ ιέζδ πςνδηζηυηδηα ηςκ πθμίςκ 

LNG ακαιέκεηαζ κα αολδεεί ζηα 175.000 m
3 

έςξ ημ 2020 (International Gas Union, 

2016) 

Ζ ακαιεκυιεκδ ακααάειζζδ ηδξ Γζχνοβαξ ημο Πακαιά ημ 2016 εα ιεηαημπίζεζ ηζξ 

πςνδηζηυηδηεξ ηςκ κευηεοηηςκ πθμίςκ LNG ζηδκ πενζμπή ιεηαλφ 170.000 m
3 

ηαζ 

180.000 m
3
 (βκςζηά ςξ New Panamax). Απυ ηα 23 πθμία πμο παναββέθεδηακ ημ 

2015, ημ 87% ηαηαηάζζμκηαζ ζηδκ ηθάζδ New Panamax. Σα πθμία αοηά εα ιπμνμφκ 

κα δζέθεμοκ απμ ηδκ ακαααειζζιέκδ δζχνοβα ημο Πακαιά ηαζ εα πνμζθένμοκ 

αολδιέκδ εοεθζλία – ζε ζφβηνζζδ ιε ηα πθμία ηθάζδξ Q – υηακ πνμζεββίγμοκ ηα 

ηφνζα θζιάκζα εηθυνηςζδξ, εζδζηά ηδξ Αζίαξ (International Gas Union, 2016), 

(Hiramatsu, Hiraoka, Fujino, & Tsumura, 2010). 

Σμκ Ηακμοάνζμ ημο 2016 ζημ αζαθίμ παναββεθζχκ ηαηαβνάθμκηακ 146 πθμία 

ιεηαθμνάξ LNG, ιε ηζξ παναδυζεζξ κα εηηείκμκηαζ έςξ ημ 2022.  Σμ 75% ηςκ 

παναββεθζχκ ζπεηίγμκηαζ ιε καοθχζεζξ δζάνηεζαξ ιεβαθφηενδξ ημο εκυξ έημοξ. 

Ακηίζημζπα, 46 απυ αοηά είκαζ δζαεέζζια βζα καφθςζδ ακάθμβα ιε ηδ γήηδζδ 

(International Gas Union, 2016), (Poten & Partners, 2017). 

Δζδζηά βζα ημ 2016, ακαιέκμκηαζ μζ παναδυζεζξ 46 πθμίςκ απυ ηα καοπδβεία 

(ζοιπενζθαιαακυιεκςκ FSRU’s), ακ ηαζ ιυκμ 10.5 MTPA ηδξ επζπθέμκ πμζυηδηεξ 

οβνμπμζδιέκμο αενίμο ακαιέκεηαζ κα είκαζ δζαεέζζιμζ. Οζ ζδιακηζηέξ ηαεοζηενήζεζξ 

ζηδκ παναβςβή ηςκ ιμκάδςκ οβνμπμίδζδξ ηαζ μζ ζοκεήηεξ οπενπνμζθμνάξ ηςκ 

πθμίςκ ιεηαθμνάξ LNG εα παναιέκμοκ ζημ ιέθθμκ, δεδμιέκδξ ηδξ πνυζεεηδξ 

πςνδηζηυηδηαξ πμο πνμζηίεεηαζ ζημ ζηυθμ. Σμ αζαθίμ παναββεθζχκ πθμίςκ 

ιεηαθμνάξ LNG ακηζπνμζςπεφεζ πενίπμο ημ 40% ημο οθζζηάιεκμο ζηυθμο, 

μδδβχκηαξ ζημ ζοιπέναζια υηζ δ οπενπνμζθμνά πςνδηζηυηδηαξ εα επδνεάζεζ ηδκ 
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αβμνά LNG ζηα επυιεκα πνυκζα  (International Gas Union, 2016) (Poten & Partners, 

2017). 

Γζα ηδκ απμηυιζζδ αλίαξ απυ παθαζυηενα ζηάθδ, υζα πνμμνίγμκηαζ βζα πανμπθζζιυ 

ζοπκά ιεηαηνέπμκηαζ ζε FSRU ή πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ πθςηέξ ιμκάδεξ απμεήηεοζδξ 

LNG. Δπζπνυζεεηα, εηαζνίεξ δζενεοκμφκ ηδ δοκαηυηδηα ιεηαηνμπήξ ζηαθχκ ηφπμο 

Moss ζε FLNG βζα ιζηνυηενδξ ηθίιαηαξ ελαβςβζηά ένβα (0.5-2.5 MTPA) 

(International Gas Union, 2016) 

Ο νοειυξ ιε ημκ μπμίμ παναββέθκμκηαζ κευηεοηηα πθμία ιεηαθμνάξ LNG έπεζ 

ιεζςεεί δναζηζηά απμ ημ δεφηενμ ελάιδκμ ημο 2014. Σμ 2015 έπμοκ παναββεθεεί 

ιυθζξ 16 ζηάθδ, ηα μπμία ηαζ δζαζοκδέμκηαζ ιε ένβα LNG ηςκ ΖΠΑ εκχ ημ ηέηανημ 

ηνίιδκμ ημ 2014 ακηίζημζπα είπακ παναββεθεεί 33. 

3.4 Χαρακτηριστικά των πλοίων 

3.4.1 Σύστημα συγκράτησης δεξαμενών 

Γζα ηδ ζοβηνάηδζδ ηςκ δελαιεκχκ ζημ ζηάθμξ έπμοκ ακαπηοπεεί δφμ δζαθμνεηζηέξ 

ιέεμδμζ. Ζ ιέεμδμξ Moss Rosenberg ηαζ δ Μειανακχδδξ ζπεδίαζδ, δ μπμία 

πνδζζιμπμζεί εθαζηζηέξ ιειανάκεξ ζημ ημίπςια ηςκ δελαιεκχκ, μζ μπμίεξ εθάπημκηαζ 

ζημ ζηανί. Ζ ιέεμδμξ Moss Rosenberg λεηίκδζε κα εθανιυγεηαζ ημ 1971 ηαζ είκαζ 

εονέςξ βκςζηή βζα ηζξ ακελάνηδηεξ ζθαζνζηέξ δελαιεκέξ μζ μπμίεξ ζοπκά έπμοκ ημ 

πάκς διζζθαίνζμ εηηεεεζιέκμ πάκς απμ ημ επίπεδμ ημο ηαηαζηνχιαημξ ημο πθμίμο. 

Ζ ιειανακχδδξ ζπεδίαζδ οπάνπεζ ζε δζάθμνεξ παναθθαβέξ ακάθμβα ιε ηδκ εηαζνεία 

ηαηαζηεοήξ. Ζ ζοκδεέζηενδ εηδμπή είκαζ αοηή ηδξ εηαζνείαξ Gaztransport and 

Technigaz (GTT). Μζα κευηενδ οθμπμίδζδ ηδξ ιεευδμο ακαπηφπεδηε απυ ηδ 

Samsung Heavy Industries. Έςξ ημ ηέθμξ ημο 2015, ημ 76% ημο εκενβμφ ζηυθμο 

δζέεεηε δελαιεκέξ ιειανακχδμοξ ηφπμο, επζθμβή δ μπμία βίκεηαζ ηαζ ζηζξ 

παναββεθίεξ κευηεοηηςκ πθμίςκ (International Gas Union, 2016) (BRS Group, 2017). 

Καζ μζ δφμ ιέεμδμζ ααζίγμκηαζ ζηδκ πμθφ ηαθή εενιμιυκςζδ ιε ηδ πνήζδ αηνζαχκ 

οθζηχκ, χζηε ημ LNG κα δζαηδνείηαζ ροπνυ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πθμο ηαζ κα 

απμθεφβεηαζ δ ελάηιζζή ημο. Πανυθδ ηδ δζαεέζζιδ ηεπκμθμβία, ιζα πμζυηδηα πμο 
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ζζμδοκαιεί ζημ 0,15% ημο θμνηίμο ελαηιίγεηαζ ηάεε διένα. Σμ πμζμζηυ ημο 

ελαηιζγυιεκμο LNG (BoilOffGas – BOG) ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ ιυκςζδ ηδξ 

δελαιεκήξ, δ μπμία αημθμφεςξ ελανηάηαζ απμ ημ ζφζηδια ζοβηνάηδζδξ ηδξ 

δελαιεκήξ. Σα κευηενα ζηάθδ ειθακίγμοκ ιζηνυηενμ πμζμζηυ BOG, εκχ δ εθάπζζηδ 

ηζιή BOG πμο ζζπονίγμκηαζ υηζ πεηοπαίκμοκ μζ ηαηαζηεοαζηέξ ζηζξ ηαθφηενεξ 

πμζμηζηά οθμπμζήζεζξ ημοξ είκαζ 0,08% (International Gas Union, 2016) (BRS Group, 

2017). 

3.4.2 Συστήματα πρόωσης 

Γζα κα δζαηδνείηαζ δ πίεζδ ηδξ δελαιεκήξ ημκηά ζηζξ αηιμζθαζνζηέξ ζοκεήηεξ, πνέπεζ 

ημ αένζμ πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ ελάηιζζδ ημο LNG κα δζαθεφβεζ απυ ηζξ δελαιεκέξ. 

Ζ ζδέα πμο ακαπηφπεδηε βζα ηδκ αλζμπμίδζδ αοημφ ημο αενίμο ήηακ δ δζμπέηεοζή ημο 

ζηζξ ημονιπίκεξ πμο πνδζζιμπμζεί ημ πθμίμ βζα ηδκ πνυςζή ημο. Απυ ημ λεηίκδια ηδξ 

κέαξ πζθζεηίαξ ζηα ζοζηήιαηα αοηά εκζςιαηχεδηακ ηαζκμημιίεξ ιε ζημπυ κα 

ιεζχζμοκ ημ ηυζημξ ημο ηαοζίιμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πθμο.ε ιζα πνμζπάεεζα κα 

ζογεοπεμφκ μζ ζημπμί ηδξ παιδθήξ ηαηακάθςζδξ ιε ηδκ ακάβηδ κα ηαηακαθχκεηαζ 

ημ BOG, ακαπηφπεδηακ ηαζκμημιζηέξ πνμζεββίζεζξ ααζζζιέκεξ ζηζξ επζιένμοξ ανπέξ 

ιεηαθμνάξ, υπςξ δ ιεηαθμνζηή ζηακυηδηα, δ ηαπφηδηα ημο πθμίμο, ηαζ δ δζάνηεζα 

ηςκ δοκδηζηχκ ημο ηαλζδζχκ. Οπμζαδήπμηε ζφβηνζζδ εκαθθαηηζηχκ εκκμζχκ πνυςζδξ 

ηςκ πθμίςκ ιεηαθμνάξ LNG ηαζ εκαθθαηηζηχκ πδβχκ παναβςβήξ εκένβεζαξ πνέπεζ 

κα θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηδξ ιεηαθμνάξ LNG. ήιενα, μζ 

ιεηαθμνείξ LNG έπμοκ ζηδ δζάεεζή ημοξ ηα ελήξ ζοζηήιαηα (International Gas 

Union, 2016) (Hiramatsu, Hiraoka, Fujino, & Tsumura, 2010). 

Τοςπμπίνερ αημού 

Πνυηεζηαζ βζα ημ παναδμζζαηυ ζφζηδια πνυςζδξ ηςκ πθμίςκ ιεηαθμνάξ LNG. 

οκδεέζηενα δφμ θέαδηεξ πανάβμοκ επανηή αηιυ βζα ηζξ ηφνζεξ ημονιπίκεξ πνυςζδξ 

ηαζ ηζξ αμδεδηζηέξ ιδπακέξ. Οζ θέαδηεξ είηε εκ ιένεζ είηε ελμθμηθήνμο 

ηνμθμδμημφκηαζ ιε ηαφζζιμ πεηνέθαζμ. Έκα ζδιακηζηυ πθεμκέηηδια ηςκ ημονιπίκςκ 

αηιμφ είκαζ υηζ δεκ είκαζ απαναίηδηδ ιμκάδα ηαφζδξ. Όθμ ημ BOG πνδζζιμπμζείηαζ 

ιέζα ζημοξ θέαδηεξ. Σμ ηυζημξ ζοκηήνδζδξ ηαζ μζ θεζημονβζηέξ ημοξ δαπάκεξ είκαζ 

ζδιακηζηά παιδθυηενεξ ζοβηνζκυιεκεξ ιε ηα άθθα ζοζηήιαηα πνυςζδξ, θυβς ηδξ 
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απθμοζηεοιέκδξ ζπεδίαζδξ ηδξ αλζμπμίδζδξ ημο BOG πμο πανάβεηαζ (Hiramatsu, 

Hiraoka, Fujino, & Tsumura, 2010). 

ημκ ακηίπμδα, δ ιέεμδμξ έπεζ παιδθή εενιζηή απυδμζδ ιε απμηέθεζια ορδθυηενμ 

ιεηαθμνζηυ ηυζημξ. Σα ιεβάθα πθμία ιεηαθμνάξ LNG έπμοκ ακάβηδ πενζζζυηενδ 

ζζπφ απμ αοηή πμο ιπμνμφκ κα πανάλμοκ ηα οπάνπμκηα ζοζηήιαηα ημονιπίκςκ 

αηιμφ. Δπζπνυζεεηα, δ ζηεθέπςζδ ηςκ πθμίςκ ιε ελεζδζηεοιέκμοξ ιδπακζημφξ ζηδ 

θεζημονβία ηςκ ημονιπίκςκ αηιμφ βίκεηαζ υθμ ηαζ πζμ δφζημθδ, δεδμιέκμο υηζ δ 

ηεπκμθμβία αοηή πάκεζ δζανηχξ ιενίδζμ αβμνάξ ηαζ υθμ ηαζ θζβυηενμ πνμζςπζηυ 

απμηηά αοηέξ ηζξ δελζυηδηεξ (International Gas Union, 2016) 

Dual-Fuel Diesel Electric (DFDE) 

Μεηά απυ ζανάκηα πενίπμο πνυκζα υπμο μ ζηυθμξ LNG απμηεθμφκηακ απμηθεζζηζηά 

απυ ζοζηήιαηα πνυςζδξ ημονιπίκςκ αηιμφ, δ εηαζνεία GDF SUEZ (ηχνα ENGIE) 

πανήββεζθε ηα πνχηα δφμ πθμία ιεηαθμνάξ LNG – ημ GDF SUEZ Global Energy ηαζ 

ημ Provalys – ιε ζφζηδια πνυςζδξ δφμ ηαοζίιςκ πεηνεθαζμ-δθεηηνμηίκδζδξ 

(DFDE) ημ 2001. Σα ζοζηήιαηα DFDE είκαζ ζε εέζδ κα ηαηακαθχκμοκ ηυζμ 

ηαφζζιμ πεηνέθαζμ υζμ ηαζ BOG, αεθηζχκμκηαξ ηδκ απυδμζδ ημο ζηάθμοξ ηαηά 25-

30% ζε ζπέζδ ιε ηα παναδμζζαηά ζοζηήιαηα ημονιπίκςκ αηιμφ. Σα ζοζηήιαηα 

DFDE πνδζζιμπμζμφκ έκα δθεηηνζηυ ζφζηδια πνυςζδξ ημ μπμίμ ηνμθμδμηείηαζ απυ 

πεηνεθαζμιδπακέξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ, δζπθμφ ηαοζίιμο. Όηακ μζ ηζκδηήνεξ 

θεζημονβμφκ ιε ημ αένζμ, αοηυ ηνμθμδμηείηαζ ζε παιδθή πίεζδ ακαιεζβκουιεκμ ιε 

πεηνέθαζμ. Ζ ιεηάααζδ ζηδκ θεζημονβία ιε ηαφζζιμ πεηνέθαζμ ιπμνεί κα βίκεζ απυ 

ημοξ ιδπακζημφξ μπμζαδήπμηε ζηζβιή αοηυ ηνζεεί ζηυπζιμ (International Gas Union, 

2016) 

Σα ζοζηήιαηα αοηά πνέπεζ κα είκαζ ηαηάθθδθα ελμπθζζιέκα χζηε κα ιπμνμφκ κα 

δέπμκηαζ ημ ελαηιζζιέκμ LNG. ε ακηίεεζδ ιε ηζξ ημονιπίκεξ αηιμφ, ιζα Μμκάδα 

Καφζδξ Αενίμο (Gas Combustion Unit - GCU) είκαζ απαναίηδηδ βζαηί είκαζ αοηή πμο 

ιπμνεί κα δζελάβεζ ηδκ ηαφζδ ημο BOG υηακ βίκεζ επζθμβή πνυςζδξ ιε αοηυ ημ 

ηαφζζιμ. Δπζπνυζεεηα ιία GCU είκαζ απαναίηδηδ βζα κα απμιαηνοκεεί απυ ηζξ 

δελαιεκέξ ημ αένζμ πμο παναιέκεζ ζηζξ δελαιεκέξ πνζκ απυ ηδκ επζεεχνδζή ημοξ. Ζ 
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ηαφζδ BOG απαζηεί πνυζεεημ ελμπθζζιυ, μ μπμίμξ αολάκεζ ηζξ ακάβηεξ ζοκηήνδζδξ 

(International Gas Union, 2016), (Rutkowski, 2016). 

Tri-Fuel Diesel Electric (TFDE) 

Σα ζηάθδ TFDE έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα πανάβμοκ εκένβεζα ιε ηαφζζιμ είηε αανφ 

ιαγμφη, είηε ηαφζζιμ πεηνέθαζμ, είηε αένζμ. φκημια ιεηά ηδκ οζμεέηδζδ ηςκ 

ζοζηδιάηςκ DFDE, ζηα ζηάθδ TFDE εκζςιαηχεδηε ιζα πεναζηένς αεθηίςζδ, δ 

μπμία ζημπεφεζ ζηδ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ απυδμζδξ ακάθμβα ιε ηδκ ηαπφηδηα πθεφζδξ. 

Πενίπμο ημ 25% ηςκ εκενβχκ πθμίςκ ιεηαθμνάξ LNG είκαζ ελμπθζζιέκα ιε 

ζοζηήιαηα TFDE. ηζξ ηαηαβεβναιιέκεξ παναββεθίεξ πθμίςκ ιεηαθμνάξ LNG, ημ 

31% πνμαθέπμοκ ζοζηήιαηα πνυςζδξ TFDE (International Gas Union, 2016), 

(Rutkowski, 2016). 

Slow-SpeedDiesel (SSD) με Μονάδα Επανςγποποίηζηρ BOG 

ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 2000 πανμοζζάζηδηε έκα κέμ ζφζηδια πνυςζδξ ζηδ 

αζμιδπακία ημο LNG. Ακηί κα πνδζζιμπμζείηαζ ημ BOG βζα ηδ πνυςζδ ηαζ ηδκ 

παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, ηα ζηάθδ ηζκμφκηαζ ιε ζοιααηζημφξ 

πεηνεθαζμηζκδηήνεξ παιδθήξ ηαπφηδηαξ, μζ μπμίεξ ηαίκε αανφ ιαγμφη. Ζ δθεηηνζηή 

ζζπφξ πανέπεηαζ απυ βεκκήηνζεξ πμο ηζκμφκηαζ ιε αανφ ιαγμφη ή καοηζθζαηυ 

πεηνέθαζμ (International Gas Union, 2016), (International Maritime Organization, 

2015) 

Σμ αένζμ πμο πανάβεηαζ απμ ηδκ ελάηιζζδ οβνμπμζείηαζ ελμθμηθήνμο εη κέμο ηαζ 

δζμπεηεφεηαζ ζηζξ δελαιεκέξ. Μζα επζπνυζεεηδ GNU επζηνέπεζ ηδκ ηαφζδ ημο BOG 

υηακ αοηυ ηνζεεί απαναίηδημ. Σμ ζφζηδια αοηυ επζηνέπεζ ζημ LNG κα ιεηαθένεηαζ 

πςνίξ απχθεζεξ, ημ μπμίμ είκαζ πθεμκεηηζηυηενμ δεδμιέκμο υηζ δ ηαφζδ BOG είκαζ 

δζαδζηαζία ορδθυηενμο ηυζημοξ απμ ηδκ ηαφζδ ημο πεηνεθαίμο (International Gas 

Union, 2016), (International Maritime Organization, 2015) 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηαλζδζχκ ηεκά θμνηίμο, βζα κα δζαηδνείηαζ δ εενιμηναζία ηςκ 

δελαιεκχκ παιδθή, ρεηάγεηαζ ζε αοηέξ επακοβνμπμζδιέκμ LNG. Αοηή δ δζαδζηαζία 

αμδεά ζημκ πενζμνζζιυ αολδιέκμο ανπζημφ BOG υηακ θμνηχκμκηαζ μζ δελαιεκέξ. Σμ 

ζφκμθμ ηςκ ζηαθχκ Κθάζδξ Q είκαζ ελμπθζζιέκμ ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ ηφπμ 
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ζοζηήιαημξ πνυςζδξ (International Gas Union, 2016) (International Maritime 

Organization, 2015). 

M-type, Electronically Controlled, Gas Injection (ME-GI) 

Πενίπμο ημ 37% ηςκ παναββεθζχκ πθμίςκ LNG είκαζ ζπεδζαζιέκα χζηε κα 

εκζςιαηχκμοκ ηδκ ηεθεοηαία ελέθζλδ ζημκ ημιέα ημο ζπεδζαζιμφ ηζκδηήνςκ πθμίςκ 

ιεηαθμνάξ LNG. Ο ηζκδηήναξ ME-GI πνδζζιμπμζεί ζφζηδια ορδθήξ πίεζδξ, 

παιδθήξ ηαπφηδηαξ έβποζδξ ηαοζίιμο. Ακηίεεηα απυ ηα πθμία Κθάζδξ Q, ηα μπμία δε 

ιπμνμφκ κα δεπημφκ BOG ζημκ ηζκδηήνα, μζ ηζκδηήνεξ ME-GI αεθηζζημπμζμφκ ηδ 

δοκαηυηδηα ηςκ ιδπακχκ παιδθήξ ηαπφηδηαξ κα θεζημονβμφκ απεοεείαξ ιε BOG ή 

ηαφζζιμ πεηνέθαζμ υηακ είκαζ απαναίηδημ, ακηί ιυκμ κα επακοβνμπμζμφκ ημ LNG πμο 

ελαηιίγεηαζ. Αοηή δ ηεπκζηή επζηνέπεζ ηδ αέθηζζηδ μζημκμιζηά θεζημονβία. Έκα 

ζηάθμξ πςνδηζηυηδηαξ 170.000 m
3 

ιε ηζκδηήνα ME-GI ηζκμφιεκμ ιε πθήνεξ θμνηίμ 

ηαζ αένζμ ςξ ηαφζζιμ ηαηακαθχκεζ 15-20% θζβυηενμ ηαφζζιμ απυ έκα υιμζμ ζηάθμξ 

ιε ζφζηδια πνυςζδξ TFDE. Πανυθμ πμο δ μζημκμιία ηαοζίιμο ηςκ ηζκδηήνςκ ME-

GI είκαζ πνμθακήξ, αοηυ πμο απμιέκεζ κα απμδεζπεεί ζε αάεμξ πνυκμο είκαζ δ 

θεζημονβζηή ημοξ εοεθζλία ηαζ δ αλζμπζζηία. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ημ πνχημ 

ζηάθμξ ιε ζφζηδια πνυςζδξ ME-GI παναδυεδηε ιυθζξ ημ δεφηενμ ελάιδκμ ημο 

2015 (International Gas Union, 2016), (MAN Diesel & Turbo, 2014). 

3.4.3 Μέγεθος σκαφών 

Σα ζοιααηζηά πθμία ιεηαθμνάξ LNG δζαθένμοκ ζδιακηζηά ςξ πνμξ ημ ιέβεεμξ, ακ 

ηαζ μζ πζμ πνυζθαηεξ πνμζεήηεξ ζημ ζηυθμ ειθακίγμοκ ηάζδ ελμιμίςζδξ ζε πθμία 

ιεβαθφηενδξ πςνδηζηυηδηαξ. Πνζκ απυ ηδκ ειθάκζζδ ηςκ πθμίςκ Κθάζδξ Q ημ 2008-

2010, δ ηοπζηή πςνδηζηυηδηα ημο ζηυθμο ηοιαζκυηακ ιεηαλφ 125,000 m
3 

ηαζ 150,000 

m
3
. Σα ζημζπεία ηαηά ημ ηέθμξ ημο 2015 ηαηαβνάθμοκ ημ 56% ηςκ εκενβχκ πθμίςκ 

ιεηαθμνάξ LNG κα έπμοκ πςνδηζηυηδηα ζε αοηά ηα υνζα.  

Σα ζηάθδ Q-Flex (210,000-217,000 m
3
) ηαζ Q-Max (261,700-266,000 m

3
) ηα μπμία 

ακήημοκ ζηδκ Κθάζδ Q πνμζθένμοκ ζήιενα ηδ ιεβαθφηενδ πςνδηζηυηδηα. Ζ Κθάζδ 

Q πενζθαιαάκεζ 43 ζηάθδ ηαζ ακηζπνμζςπεφεζ ημ 16% ηδξ εκενβήξ πςνδηζηυηδηαξ 

ηαηά ημ ηέθμξ ημο 2015. 
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Εικόνα 3.4: Πλοίο LNG κλάζηρ Q-Flex ηηρ εηαιπείαρ Qatar Gas Transport 
(Nakilat) 
Πηγή (LNG World News-Siport21, 2013) 

Ζ πςνδηζηυηδηα ηςκ ζηαθχκ ζοκεπίγεζ κα αολάκεηαζ ηαζ πθέμκ ηα κευηεοηηα πθμία 

δζαεέημοκ πςνδηζηυηδηεξ πάκς απυ 170.000 m
3
. Αοηή δ ελέθζλδ εκ ιένεζ μθείθεηαζ 

ζηδκ ακααάειζζδ ηδξ δζχνοβαξ ημο Πακαιά, δ μπμία εα ελοπδνεηεί ζηάθδ 

πςνδηζηυηδηαξ έςξ 180.000m
3
 ηαζ εα επακαπνμζδζμνίζεζ ηδκ ηθάζδ Panamax ιε ημκ 

υνμ New Panamax. Καηά ηα ηέθδ ημο 2015, ημ 31% ημο εκενβμφ παβηυζιζμο ζηυθμο 

δζέεεηε πςνδηζηυηδηα ιεηαλφ 150.000 ηαζ 180.000 m
3
. Σμ ιενίδζμ αοηυ ακαιέκεηαζ 

κα αολδεεί ναβδαία ζηα επυιεκα πνυκζα ιε ηδ ιέζδ πςνδηζηυηδηα ηςκ οπυ 

ηαηαζηεοή παναββεθζχκ κα ηζκείηαζ ζηδκ πενζμπή ηςκ 170.000 m
3
ζηα ηέθδ ημο 2015 

(International Gas Union, 2016) (UNCTAD, 2016). 

3.4.4 Ηλικία των σκαφών 

ηα ηέθδ ημο 2015, ημ 55% ημο ζηυθμο ήηακ ηάης απυ ηα 10 έηδ, απμηέθεζια ηδξ 

έηνδλδξ ηςκ παναββεθζχκ δ μπμία αημθμφεδζε ηδκ αφλδζδ ηςκ ιμκάδςκ 

οβνμπμίδζδξ ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 2000 ηαζ λακά ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

2010. Γεκζηά μζ πθμζμηηήηεξ πνςηίζηςξ ελεηάγμοκ ηδκ αζθάθεζα, ηδκ αλζμπζζηία ηαζ 
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ηα μζημκμιζηά ζημζπεία ηδξ θεζημονβίαξ εκυξ πθμίμο βζα κα απμθαζίζμοκ εάκ εα ημ 

απμζφνμοκ αθμφ θηάζεζ ζηδκ δθζηία ηςκ 35 εηχκ, ακ ηαζ οπάνπμοκ πθμία ηα μπμία 

θεζημονβμφκ έςξ ηαζ 40 πνυκζα. Πενίπμο ημ 9% ηςκ εκενβχκ πθμίςκ ιεηαθμνάξ LNG 

ήηακ πάκς απυ 30 έηδ ημ 2015. Σα πθμία αοηά απμζφνμκηαζ ζηαδζαηά, ηαεχξ 

κευηενα, ιεβαθφηενα ηαζ πζμ απμδμηζηά ζηάθδ ζοκεπίγμοκ κα πνμζηίεεκηαζ ζημκ 

οθζζηάιεκμ ζηυθμ (International Gas Union, 2016) (Shipyard's & Maritime 

Equipment Association, 2016). 

Ζ έκηαλδ κευηεοηηςκ πθμίςκ ζημ ζηυθμ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ πθμζμηηήηεξ κα 

ιεηαηνέρμοκ ηα παθαζυηενα, χζηε κα επζιδηφκμοκ ηδκ επζπεζνδζζαηή ημοξ 

ζηακυηδηα, εζδζηά ζηδκ πενίπηςζδ πμο αοηά δε ιπμνεί κα είκαζ ακηαβςκζζηζηά ζηδκ 

αβμνά ηςκ καοθχζεςκ. Σμ 2015 ιυκμ ηνία ζηάθδ πανμπθίζηδηακ απυ ημ ζηυθμ LNG 

ηαζ πςθήεδηακ βζα δζάθοζδ. Σέζζενα ζηάθδ ιεηαηνάπδηακ ζε ιμκάδεξ οβνμπμίδζδξ 

εκχ έκα αηυιδ ζηάθμξ ζοκηδνήεδηε ιε ζημπυ κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ πθςηή 

απμεδηεοηζηή ιμκάδα LNG ζηδ Μάθηα (International Gas Union, 2016) 

3.5 Εξέλιξη & τεχνολογία πλοίων μεταφοράς 

LNG 

Σμ πνχημ πθμίμ ιεηαθμνάξ LNG, ημ Methane Pioneer (5.034 ηυκμζ) απέπθεοζε απυ 

ημκ πμηαιυ Calcasieu ζηδκ αηηή ημο ηυθπμο ηδξ Λμοσγζάκαξ ζηζξ 25 Ηακμοανίμο 1959 

ιε ημ πνχημ θμνηίμ οβνμπμζδιέκμο θοζζημφ αενίμο ηαζ έπθεοζε πνμξ ημ Ζκςιέκμ 

Βαζίθεζμ, υπμο ημ θμνηίμ παναδυεδηε.  

Ζ επζηοπία ημο Methane Pioneer πνμηάθεζε ηδ Shell κα πνμπςνήζεζ ζηδκ ηαηαζηεοή 

δφμ εζδζηχκ πθμίςκ ιεηαθμνάξ LNG, ημ Methane Princess ηαζ ημ Methane Progress. 

Σα πθμία ήηακ εθμδζαζιέκα ιε ακελάνηδηεξ δελαιεκέξ θμνηίμο απυ αθμοιίκζμ ηαζ 

έηζζ άνπζζε ημ ειπυνζμ οβνμπμζδιέκμο θοζζημφ αενίμο ηδξ Αθβενίαξ ημ 1964. Σα 

πθμία αοηά είπακ πςνδηζηυηδηα 27.000 m
3  

(Shell Global, 2014) 

ηα ηέθδ ημο 1969, πνμέηορε ακάβηδ βζα ηδκ ελαβςβή οβνμπμζδιέκμο θοζζημφ 

αενίμο απυ ηδκ Αθάζηα ζηδκ Ηαπςκία ηαζ μοζζαζηζηά λεηίκδζε ημ ειπυνζμ LNG. Γφμ 

πθμία πςνδηζηυηδηαξ 71.500m
3 

ημ ηαεέκα ηαηαζηεοάζεδηακ ζηδκ μοδδία. ηζξ 

ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970 δ αιενζηακζηή ηοαένκδζδ εκεάννοκε ηα καοπδβεία ηςκ 
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ΖΠΑ βζα ηδκ ηαηαζηεοή πθμίςκ ιεηαθμνάξ LNG, ηαζ ζοκμθζηά πηίζηδηακ 16 πθμία 

οβνμπμζδιέκμο θοζζημφ αενίμο. 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα, ημ ιέβεεμξ ηαζ δ πςνδηζηυηδηα ηςκ πθμίςκ ιεηαθμνάξ LNG 

έπεζ αολδεεί ζδιακηζηά. Απυ ημ 2005, δ Qatargas οπήνλε πνςημπυνμξ ζηδκ ακάπηολδ 

ηςκ δφμ κέςκ ηαηδβμνζχκ πθμίςκ ιεηαθμνάξ LNG, πμο ακαθένμκηαζ ςξ Q-Glen ηαζ 

Q-Max. Κάεε πθμίμ έπεζ ιεηαθμνζηή ζηακυηδηα ιεηαλφ 210.000 m
3
 ηαζ 266.000 m

3 

ηαζ είκαζ ελμπθζζιέκμ ιε εβηαηάζηαζδ οβνμπμίδζδξ (Shell Global, 2014). 

3.5.1 Ναυπηγικά στοιχεία πλοίων μεταφοράς LNG 

Έκα πθμίμ ιεηαθμνάξ LNG είκαζ έκα δελαιεκυπθμζμ εζδζηά ηαηαζηεοαζιέκμ βζα ηδκ 

ιεηαθμνά θοζζημφ αενίμο. 

Σα πθμία LNG είκαζ ελεζδζηεοιέκα δελαιεκυπθμζα πμο ιεηαθένμοκ οβνμπμζδιέκμ 

θοζζηυ αένζμ ηαζ ηα μπμία ηαζ πνεζάγμκηαζ εζδζημφξ πεζνζζιμφξ ηαζ πνμθοθάλεζξ, 

ηυζμ ηαηά ηδκ θμνημεηθυνηςζδ υζμ ηαζ ηαηά ηδκ ιεηαθμνά ημοξ. 

Βαζζηή δζαθμνά ημοξ απυ ηα ημζκά δελαιεκυπθμζα ανίζηεηαζ ζημοξ πχνμοξ ημο 

θμνηίμο. Οζ δελαιεκέξ - αιπάνζα είκαζ εζδζηά ηαηαζηεοαζιέκεξ βζα κα ιπμνμφκ κα 

δέπμκηαζ θμνηία ιε πμθφ παιδθή εενιμηναζία. Γζ' αοηυ ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ εζδζηά 

ιέηαθθα ηαζ ηνάιαηα κζηεθίμο ηαζ πάθοαα ή ακμλείδςημο πάθοαα ηαζ ηνάιαηα 

αθμοιζκίμο. 

Δπίζδξ, μ ηφπμξ ηαζ μ ηνυπμξ ηαηαζηεοήξ ηςκ δελαιεκχκ έπεζ πνμδζαβναθεί απυ ημοξ 

ζπεηζημφξ ηακμκζζιμφξ ημο International Maritime Organization (IMO). Βάζεζ ηςκ 

ηακμκζζιχκ αοηχκ μζ δελαιεκέξ ιπμνεί κα αημθμοεμφκηζξ παναηάης ιεευδμοξ 

ηαηαζηεοήξ ηαζ ζοβηνάηδζδξ: 

Ανεξάπηηηερ δεξαμενέρ 

Οζ δελαιεκέξ αοηέξ δεκ απμηεθμφκ ιένμξ ημο ζηάθμοξ, δδθαδή δεκ είκαζ 

ζοβημθθδιέκεξ πάκς ζε αοηυ αθθά είκαζ «αοημζοβηναημφιεκεξ». Γφνς απμ ηδ 

δελαιεκή ηαζ ζε ιζηνή απυζηαζδ απμ αοηή, οπάνπεζ δεφηενμ ημίπςια. Ακάιεζα ζημ 

ηέθοθμξ ηδξ δελαιεκήξ ηαζ ημ δεφηενμ ημίπςια, πανειαάθθεηαζ ηεκυξ πχνμξ, μ 
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μπμίμξ πνμζηαηεφεζ ημ ζηάθμξ απυ δζαννμή, ηονίςξ ρφλδξ πμο πζεακυκ κα ζοιαεί 

απυ ηδ δελαιεκή θμνηίμο πνμξ ημ πενζαάθθμκ. 

Οζ ακελάνηδηεξ δελαιεκέξ δζαηνίκμκηαζ ζε ηφπμο «Α» ιε πνζζιαηζηή δζαημιή, ηφπμο 

«Β», ιε ζθαζνζηή δζαημιή ηαζ ηφπμο «C» ιε ηοθζκδνζηή δζαημιή. 

Δπίζδξ ςξ ακελάνηδηεξ δελαιεκέξ εεςνμφκηαζ μζ δελαιεκέξ ηφπμο Moss. Αοηυ ημ 

ζπέδζμ ακήηεζ ζε Νμναδβζηή καοηζθζαηή εηαζνία. Ζ δελαιεκή έπεζ  ζθαζνζηή ιμνθή. 

Σα πενζζζυηενα ζηάθδ ηφπμο Moss δζαεέημοκ ηέζζενεζξ δελαιεκέξ (Lloyd’s 

Register, 2013). 

Σμ ελςηενζηυ ζηνχια ηδξ δελαιεκήξ επεκδφεηαζ ιε έκα παπφ ζηνχια απυ ιμκςηζηυ 

αθνυ ημ μπμίμ επεκδφεηαζ ιε ημ ελςηενζηυ πενίαθδια ηδξ δελαιεκήξ.. Κάης απμ ημ 

ιμκςηζηυ ζηνχια ημπμεεηείηαζ έκα θεπηυ ζηνχια αθμοιζκίμο πμο δζαηδνεί ζηεβακή 

ηδ δελαιεκή, δδιζμονβχκηαξ αηιυζθαζνα αγχημο. Αοηή δ αηιυζθαζνα εθέβπεηαζ 

ζοκεπχξ βζα ιεεάκζμ ημ μπμίμ εα ζδιαίκεζ δζαννμή ηδξ δελαιεκήξ. Σμ ελςηενζηυ ηδξ 

δελαιεκήξ επζεεςνείηαζ ηαηηζηά ακά δζάζηδια πενίπμο ηνζχκ ιδκχκ. 

Ζ δελαιεκή ζηδνίγεηαζ βφνς απυ ηδκ πενζθένεζα ημο ζζδιενζκμφ δαηηοθίμο ηδξ, μ 

μπμίμξ οπμζηδνίγεηαζ απυ έκα ιεβάθμ ηοηθζηυ δαηηφθζμ πμο ιεηαθένεζ ημ αάνμξ ηδξ 

δελαιεκήξ ζηδ δμιή ημο πθμίμο. Αοηυξ μ δαηηφθζμξ επζηνέπεζ ζηδ δελαιεκή κα 

δζαζηέθθεηαζ ηαζ κα ζοζηέθθεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δνειίαξ ηαζ ηδξ 

πνμεένιακζδξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ρφλδξ ή πνμεένιακζδξ, δ δελαιεκή ιπμνεί κα 

ζοζηέθθεηαζ ή κα δζαζηέθθεηαζ πενίπμο δφμ πυδζα (60,96 m
3
). (CCNR/OCIMF, 2010) 

Μεμβπανώδειρ δεξαμενέρ. 

Σμ ηέθοθμξ αοηχκ ηςκ δελαιεκχκ είκαζ ζπεηζηά ζφκεεημ. Απμηεθείηαζ απυ έκα θεπηυ 

ιεηαθθζηυ ημίπςια θηζαβιέκμ απυ ηνάια ζζδδνμκζηεθίμο. Ζ ελςηενζηή πθεονά 

ηαθφπηεηαζ απυ έκα ιμκςηζηυ ζηνχια πάπμοξ 200 mm, θηζαβιέκμ ζοκήεςξ απυ 

πενθίηδ, ζηδ ζοκέπεζα απυ ιζα δεφηενδ ιειανάκδ ίδζα ιε ηδκ πνχηδ ηαζ ελςηενζηά 

πάθζ απυ έκα ίδζμ ιε ημ πνμδβμφιεκμ ιμκςηζηυ ζηνχια πενθίηδ. Ζ εκζζποιέκδ 

ιυκςζδ πνμμνίγεηαζ κα εθαπζζημπμζεί ηδκ απχθεζα εενιυηδηαξ απυ ηδκ δελαιεκή 

θμνηίμο ηαζ κα πνμζηαηεφεζ ημ βφνς ζηάθμξ απυ ηοπυκ δζαννμή ρφλδξ. 

(CCNR/OCIMF, 2010) 
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Ημιμεμβπανοειδείρ δεξαμενέρ 

Αοηέξ απμηεθμφκ ιζα παναθθαβή δελαιεκχκ ηφπμο ιειανάκδξ ιε ηδ δζαθμνά υηζ 

αοηέξ είκαζ αοημζοβηναημφιεκεξ ηαζ ημ πνχημ ημίπςια ημοξ είκαζ ζπεηζηά θεπηυηενμ 

απυ ημ ακηίζημζπμ ηςκ δελαιεκχκ ιειανάκδξ. Ζ δζαημιή ημοξ είκαζ ανιμκζηή ιε 

επίπεδεξ πθεονέξ ηαζ μνεέξ βςκίεξ. (CCNR/OCIMF, 2010) 

Ενζωμαηωμένερ δεξαμενέρ 

Οζ δελαιεκέξ αοηέξ είκαζ εκζςιαηςιέκεξ πάκς ζημ ζηάθμξ, ιε ηδ δζαθμνά υηζ βφνς 

απυ ημ ηέθοθμξ ημοξ οπάνπεζ πμθφ ζζπονή ιυκςζδ, βζα κα εθαπζζημπμζείηαζ δ 

απχθεζα εενιυηδηαξ απυ ηζξ δελαιεκέξ θμνηίμο, αθθά ηαζ βζα κα πνμζηαηεφεηαζ δ 

δμιή ημο ζηάθμοξ βφνς απυ ηδ δελαιεκή απυ ηδκ ρφλδ ημο θμνηίμο. 

Έπμοκ πνζζιαηζηή δζαημιή, δ μπμία ιμζάγεζ ανηεηά ιε ηδ δζαημιή ημο αιπανζμφ εκυξ 

ιεηαθθεοιαημθυνμο θμνηδβμφ. 

Το ζκάθορ 

Σα πθμία ιεηαθμνάξ LNG δζαεέημοκ ηακμκζηέξ δελαιεκέξ ένιαημξ, υπςξ ηα θμνηδβά 

λδνμφ θμνηίμο, έπμοκ δδθαδή δζπφειεκα ηαζ δζαεέημοκ πθεονζηέξ ηαζ άκς δελαιεκέξ 

ένιαημξ. Δζδζηά μζ πθεονζηέξ δελαιεκέξ επζημζκςκμφκ άιεζα ιε ηα δζπφειεκα, ιε 

ηνυπμ χζηε ημ πθμίμ κα έπεζ εζςηενζηά ηαζ δεφηενμ πενίαθδια - ηέθοθμξ, ίδζμ ιε ημ 

ελςηενζηυ πενίαθδια ημο ζηάθμοξ. Ζ φπανλδ δζπθμφ πενζαθήιαημξ είκαζ νδηή ηαζ 

επζαεαθδιέκδ απαίηδζδ ηςκ κδμβκςιυκςκ, βζα υθα ηα πθμία ιεηαθμνάξ LNG. 

Σέθμξ, ηάπμζα παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα ηςκ πθμίςκ ιεηαθμνάξ LNG, ζε υ,ηζ 

αθμνά ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ημκ ελμπθζζιυ ημοξ είκαζ: 

 Οζ πχνμζ θμνηίμο είκαζ απμιμκςιέκμζ απυ ημ ιδπακμζηάζζμ, ημ θεαδημζηάζζμ, 

ημοξ πχνμοξ εκδζαίηδζδξ, ηα θνεάηζα ηςκ αθοζίδςκ, ηζξ απμεήηεξ ηθπ, ιέζς 

εκδζάιεζςκ ηεκχκ ηαζ ζηεβακχκ πχνςκ. 

 Οζ ζςθδκχζεζξ θμνημεηθυνηςζδξ δζένπμκηαζ πάκς απυ ηα ημοαμφζζα ηςκ 

δελαιεκχκ ηαζ απυ εηεί πνμξ ηδ δελαιεκή, βζα κα απμθεφβεηαζ μ ηίκδοκμξ απυ 

ηοπυκ δζαννμή αενίμο ζε πενίπηςζδ γδιζάξ ηςκ ζςθδκχζεςκ. 
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 Ζ ηάεε δελαιεκή θμνηίμο δζαεέηεζ ηαηά ηακυκα ημ δζηυ ηδξ ακηθζμζηάζζμ, ημ 

μπμίμ είκαζ εβηαηεζηδιέκμ πάκς ζημ ηφνζμ ηαηάζηνςια. 

 Ο International Maritme Organization ιέζα απυ ζπεηζηυ Κχδζηα, ηαηαηάζζεζ ηα 

αενζμθυνα ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ ακάθμβα ιε ημ ααειυ επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ 

θμνηίςκ πμο ιεηαθένμοκ βζα ημ πενζαάθθμκ: 

 Πθμία ηφπμο 1 G (ιεηαθένμοκ θμνηία πμθφ ιεβάθμο ηζκδφκμο) 

 Πθμία ηφπμο 2 G (ιεηαθένμοκ θμνηία ιεζςιέκδξ επζηζκδοκυηδηαξ) 

 Πθμία ηφπμο 3 G (ιεηαθένμοκ θμνηία εθάπζζηδξ επζηζκδοκυηδηαξ) 
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4 Η ναυτιλιακή αγορά LNG 

Οζ αθθαβέξ ζημκ ημιέα ημο LNG ηαηά ηδκ πεναζιέκδ δεηαεηία έπμοκ επδνεάζεζ ηδ 

καοζζπθμΐα ημο LNG, ζδίςξ ζηδ Λεηάκδ ημο Δζνδκζημφ. Ο ηθάδμξ ηδξ καοηζθίαξ ημο 

LNG – υπςξ ηαζ μζ πενζζζυηενεξ καοηζθζαηέξ αβμνέξ – ειθακίγεζ ηφηθμοξ ηαζ ζημ 

πθαίζζμ αοηυ ημ 2015 ηαηαβνάθδηε έκα κέμ παιδθυ επίπεδμ καφθςκ ελαζηίαξ ηδξ 

οπενπνμζθμνάξ πςνδηζηυηδηαξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα ηαζ έπμκηαξ ςξ ζδιείμ ακαθμνάξ ημ έημξ 2015, μζ ηζιέξ ηςκ 

καφθςκ έπεζακ ζημ επίπεδμ ηςκ $20.000/διένα βζα πεηνεθαζμηίκδηα ζηάθδ ηαζ ηςκ 

$27.000/διένα βζα ζηάθδ δζπθμφ ή ηνζπθμφ ηαοζίιμο (dual-fuel diesel electric 

DFDE/Tri-Fuel Diesel Electric TFDE), δεδμιέκμο υηζ δ γήηδζδ βζα πμζυηδηεξ ημο 

Αηθακηζημφ ζηδ Λεηάκδ ημο Δζνδκζημφ ιεζχεδηε ηαζ επίζδξ ιεζχεδηακ μζ 

επακελαβςβέξ. Ζ ζοκεπζγυιεκδ ειθάκζζδ κευηεοηηςκ πθμίςκ πμο παναηδνείηαζ ημ 

2016 ζοιπίεζε πεναζηένς ηδκ καοηζθζαηή αβμνά LNG, δζαηδνχκηαξ ζημ εββφξ 

ιέθθμκ ηδκ πηςηζηή ηάζδ ηςκ ηζιχκ ηςκ καφθςκ. Δπζπνυζεεηα, δ αβμνά 

δζαιμνθχκεηαζ ζε δφμ ααειίδεξ: ηδ ααειίδα ηςκ κευηεοηηςκ πθμίςκ ηαζ ηδ ααειίδα 

ηςκ παθαζυηενςκ πεηνεθαζμηίκδηςκ ζηαθχκ. Ωζηυζμ, ελαζηίαξ ηδξ ιείςζδξ ηςκ 

ηζιχκ ημο πεηνεθαίμο, δ δζαθμνά ηυζημοξ θεζημονβίαξ ηςκ πθμίςκ θυβς ημο είδμοξ 

ημο ηαοζίιμο πμο πνδζζιμπμζμφκ ζοιπζέζηδηε, πενζμνίγμκηαξ έηζζ ημ ζοβηνζηζηυ 

πθεμκέηηδια ηςκ πζμ πνμδβιέκςκ ζοζηδιάηςκ ηίκδζδξ ηςκ κευηεοηηςκ πθμίςκ 

(International Gas Union, 2016) 

4.1 Η αγορά των ναυλώσεων 

Πζμ ζοβηεηνζιεέκα ηαζ υζμκ αθμνά ημοξ καφθμοξ ηςκ πθμίςκ ιεηαθμνάξ LNG, αοημί 

ιεζχεδηακ ηαζ πανέιεζκακ ζε παιδθά επίπεδα βζα υθδ ηδ δζάνηεζα ημο 2015. Σα 

παθαζυηενα ζηάθδ ιε ορδθυηενμ ηυζημξ θεζημονβίαξ (ιζηνυηενδ πςνδηζηυηδηα ηαζ 

θζβυηενμ απμδμηζηυ ζφζηδια πνυςζδξ) ζοπκά καοθχκμκηαζ παιδθυηενα. Σμ βεβμκυξ 

αοηυ μδήβδζε ζηδκ ειθάκζζδ ιζαξ αβμνάξ καφθςκ ζε δφμ δζαηνζηά επίπεδα: ιζα 

«premium» αβμνά ηςκ κευηενςκ DFDE/TFDE ζηαθχκ (ηα μπμία ηοπζηά δζαεέημοκ 

ιεβαθφηενδ πςνδηζηυηδηα) ηαζ ιζα αβμνά ηςκ αηιμηίκδηςκ ζηαθχκ, ηα μπμία 
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ζοκήεςξ έπμοκ ιζηνυηενδ πςνδηζηυηδηα (ιζηνυηενδ απυ 150.000 m
3
) (International 

Gas Union, 2016), (BRS Group, 2017). 

Σμ 2015 παναδυεδηακ απυ καοπδβζηέξ ιμκάδεξ 27 ζοιααηζηά πθμία ιεηαθμνάξ LNG 

ηαζ 2 Floating Storage Regasification Units εκχ 22 απμζφνεδηακ απυ ηδκ 

ηοηθμθμνία ή πςθήεδηακ βζα δζάθοζδ. Μυκμ δφμ ιμκάδεξ οβνμπμίδζδξ 

δδιζμφνβδζακ πνυζεεηδ γήηδζδ βζα πςνδηζηυηδηα ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ: δ 

QCLNG ηαζ δ Donggi-Senoro LNG. Οζ ιμκάδεξ αοηέξ απαζημφκ εθάπζζηδ πνυζεεηδ 

πςνδηζηυηδηα απυ ηδκ αβμνά ηςκ καοθχζεςκ, δεδμιέκμο υηζ ηα πθμία πμο εα 

ελοπδνεημφκ ηζξ ιμκάδεξ αοηέξ έπμοκ ήδδ παναββεθεεί ηαζ εα ηζξ ελοπδνεηήζμοκ 

ιαηνμπνυεεζια (International Gas Union, 2016) 

Οζ ηζιέξ ηςκ καφθςκ ζοκέπζζακ ηδκ πηςηζηή ημοξ ηνμπζά ημ 2015, δεδμιέκμο υηζ δ 

αφλδζδ ηδξ δζαεέζζιδξ πςνδηζηυηδηαξ οπενηάθορε ηδκ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ θυβς 

(International Gas Union, 2016), (International Energy Agency, 2017). 

1. Σδξ πνμζεήηδξ 28 κέςκ ζηαθχκ ημ 2014 ηαζ 27 έςξ ημ ηέθμξ ημο 2015, δ 

πςνδηζηυηδηα ηςκ μπμίςκ ήηακ ιαηνάκ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ αφλδζδ ηδξ 

πνμζθμνάξ ηαηά 5.7MT. 

2. Μζηνυηενςκ ακαβηχκ βζα εαθάζζζα ιεηαθμνά ζε ιεβάθεξ απμζηάζεζξ, θυβς 

ηδξ φθεζδξ ηδξ αβμνάξ ηδξ Βμνεζμακαημθζηήξ Αζίαξ ημ 2015 ηαζ ηςκ 

επζπνυζεεηςκ πμζμηήηςκ μζ μπμίεξ πνμήθεακ απυ ηδ Λεηάκδ ημο Δζνδκζημφ. 

3. Καεοζηενήζεςκ ζηδκ μθμηθήνςζδ κέςκ ιμκάδςκ LNG ηαζ ημο ηθεζζίιαημξ 

άθθςκ (υπςξ ζηδκ Τειέκδ ηαζ ηδκ Αβηυθα), μζ μπμίεξ μδήβδζακ ηα πθμία ηα 

μπμία ελοπδνεημφζακ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ιμκάδεξ κα ακαγδηήζμοκ καοθχζεζξ 

ζηδ αναποπνυεεζιδ αβμνά, αολάκμκηαξ αηυιδ πενζζζυηενμ ηδκ πνμζθμνά 

πςνδηζηυηδηαξ. 

Μεηά ημ πνχημ ηνίιδκμ ημο 2015, δ ιέζδ ηζιή ημο καφθμο βζα αηιμηίκδηα ζηάθδ 

έπεζε ζηζξ $20.000/διένα, δεδμιέκμο υηζ δ γήηδζδ απo ηδ Βμνεζμακαημθζηή Αζία 

ελαζεέκδζε ηαζ ηα καοπδβεία ζοκέπζγακ ηζξ παναδυζεζξ ηςκ κευηεοηηςκ πθμίςκ. Ακ 

ηαζ δ πθεζμκυηδηα ηςκ ζηαθχκ DFDE/TFDE δζαεέηεζ ηαθφηενεξ επζδυζεζξ απυ ηα 

ακηίζημζπα αηιμηίκδηα θυβς ηδξ ηαθφηενδξ εκενβεζαηήξ απυδμζήξ ημοξ, έκαξ 

αολακυιεκμξ ανζειυξ DFDE/TFDE ακαβηάζηδηε κα παναιείκεζ ακεκενβυξ θυβς ηδξ 
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έθθεζρδξ ιεηαθμνζημφ ένβμο. Ανηεημί πθμζμηηήηεξ μζ μπμίμζ ήθπζγακ ζηδ δζαζθάθζζδ 

ορδθχκ καφθςκ βζα ηα κευηενα ηαζ πζμ απμδμηζηά ζηάθδ ημοξ, ακηζιεηχπζζακ 

δοζημθίεξ ζημ κα ηα καοθχζμοκ. Ακηίεεηα, ηα πθμία οπμπνεχεδηακ κα απμδεπημφκ 

καφθμοξ ηάης ηαζ απυ ηα παιδθά επίπεδα ημο διενήζζμο καφθμο, ιε ζημπυ κα 

δζαηδνμφκ ηδ παιδθή εενιμηναζία ηςκ δελαιεκχκ ημοξ (International Gas Union, 

2016) (International Gas Union, 2017). 

ηδκ πενίπηςζδ πμο μζ δελαιεκέξ δε ανίζημκηαζ ζε ροπνή ηαηάζηαζδ, ηα πθμία δεκ 

είκαζ δζαεέζζια βζα άιεζδ ελοπδνέηδζδ ιζαξ καφθςζδξ πμο πνμηφπηεζ. Δπζπθέμκ μ 

ανζειυξ ηςκ δελαιεκχκ ιε θδβιέκα έββναθα επζεεχνδζδξ ζοκέπζζε κα αολάκεζ, 

απαβμνεφμκηαξ έηζζ μοζζαζηζηά ηδκ πθήνςζδ ηςκ δελαιεκχκ ιε θμνηίμ, αηυιδ ηαζ 

ζε πενζπηχζεζξ πμο μζ ιεηαθμνζηέξ ακάβηεξ ημ επέααθακ. Αοηυ ημ βεβμκυξ μδήβδζε 

ζηδ ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ πθμίςκ πμο είκαζ άιεζα δζαεέζζια (International Gas 

Union, 2016), (MAN Diesel & Turbo, 2014). 

Ζ οπενπνμζθμνά πςνδηζηυηδηαξ έδςζε ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ πεθάηεξ κα έπμοκ 

ιεβαθφηενδ εοεθζλία ζηδκ οπμαμθή πνμζθμνχκ βζα αναποπνυεεζια ζοιαυθαζα 

FreeOnBoard (FOB). Ακηίεεηα, ηαηά ηδ δζάνηεζα πενζυδςκ έθθεζρδξ πθμίςκ, μζ 

πνμιδεεοηέξ LNG απαζημφκ απμ ημκ αβμναζηή κα δζαεέζεζ ζοβηεηνζιέκμ πθμίμ πνζκ 

αοηυξ οπμαάθθεζ πνμζθμνά βζα έκα θμνηίμ FOB. Ζ δζαεεζζιυηδηα πςνδηζηυηδηαξ βζα 

αναποπνυεεζιδ καφθςζδ δδιζμονβεί ηζξ ζοκεήηεξ μζ αβμναζηέξ κα οπμαάθθμοκ 

πνμζθμνέξ πςνίξ κα δδθχκμοκ ημ πθμίμ ιεηαθμνάξ. Σμκ Ημφκζμ ημο 2015, ηα 

αναποπνυεεζια καφθα αολήεδηακ ζηζξ $26.000/διένα βζα ηα αηιμηίκδηα ηαζ 

$33.000/διένα βζα ζηάθδ DFDE/TFDE. Ζ γήηδζδ πνμζθμνχκ απυ ηδκ Αίβοπημ, ηδκ 

Ημνδακία, ημ Παηζζηάκ ηαζ ηδκ Ανβεκηζκή ακάβηαζε ημοξ πςθδηέξ ειπμνεοιάηςκ 

(traders) μζ μπμίμζ δε δζέεεηακ ηδκ απαναίηδηδ πςνδηζηυηδηα LNG κα ακαγδηήζμοκ 

αναποπνυεεζιεξ καοθχζεζξ βζα κα ηαθφρμοκ ηζξ ακάβηεξ ηςκ πεθαηχκ ημοξ. Αοηή δ 

αφλδζδ ζηα αναποπνυεεζια καφθα πνμζςνζκά χεδζε ηζξ ηζιέξ ημοξ ηςκ καφθςκ ζε 

εθαθνά ορδθυηενα επίπεδα, δεδμιέκδξ ηδξ ιζηνήξ δζαεεζζιυηδηαξ ζηαθχκ ιε ηνφεξ 

δελαιεκέξ (International Gas Union, 2016), (Notos Group, 2016). 

Σμκ Αφβμοζημ ημο 2015, ακηζδνχκηαξ ζημοξ παιδθμφξ καφθμοξ ηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ 

πμο δζαιμνθςκυηακ ιε πμθθά κευηεοηηα πθμία ακεκενβά, μζ εηαζνείεξ Dynagas, 

GasLog, ηαζ Golar LNG δδιζμφνβδζακ ιζα «δελαιεκή» πθμίςκ ιεηαθμνάξ LNG 
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χζηε κα αμδεήζμοκ ζηδκ πνμχεδζδ ηςκ πθμίςκ ημοξ ζηδκ αβμνά. Οζ «δελαιεκέξ» 

πθμίςκ είκαζ ιζα ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ εαθάζζζεξ ιεηαθμνέξ 

ειπμνεοιάηςκ, υπςξ πεηνεθαίμο ηαζ λδνχκ θμνηίςκ. Με ηδκ ηίκδζδ αοηή, δ ιέεμδμξ 

εθανιυζεδηε ηαζ ζηδ ιεηαθμνά LNG. Μζα «δελαιεκή» πθμίςκ ιεηαθμνάξ LNG 

δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ πθμζμηηήηεξ κα είκαζ πζμ εοέθζηημζ επζπεζνδζζαηά, κα 

δζαπέμοκ ημκ ηίκδοκμ ζε ιζα μιάδα πθμζμηηδηχκ, κα ζηαεενμπμζμφκ ηζξ πνδιαημνμέξ 

ηαζ ζδακζηά απμηημφκ ιεβαθφηενδ επζννμή ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ καφθςκ, εθέβπμκηαξ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηδξ δζαεέζζιδξ ζοκμθζηά πςνδηζηυηδηαξ. Ζ «δελαιεκή» αοηή 

είκαζ βκςζηή ςξ «Cool Pool» ηαζ δ δζαπείνζζή ηδξ έπεζ ακαηεεεί ζηδκ εηαζνεία 

Dynagas. ηδ «δελαιεκή» αοηή ζοιιεηείπακ 14 πθμία ηαζ μ ζηυπμξ ηδξ ήηακ μζ 

καοθχζεζξ βζα δζάζηδια 12 ιδκχκ ή θζβυηενμ (International Gas Union, 2016), 

(Notos Group, 2016). 

Σμ ηέηανημ ηνίιδκμ ημο 2015, δ ιέζδ ηζιή ηςκ καφθςκ (ηυζμ βζα αηιμηίκδηα υζμ ηαζ 

βζα DFDE/TFDE) έπεζε εη κέμο, πανυθδ ηδκ αφλδζδ ηςκ απμζηάζεςκ ηςκ ηαλζδζχκ 

αθμφ μζ παναβςβμί ηδξ Αζίαξ Δζνδκζημφ ακαγήηδζακ αβμνέξ εηηυξ ηδξ 

Βμνεζμακαημθζηήξ Αζίαξ ηαζ εζδζηά ζηδκ Ηκδία ηαζ ηδ Μέζδ Ακαημθή (International 

Gas Union, 2016). 

Γεδμιέκμο υηζ υθα ηα κευηεοηηα πθμία LNG παναδυεδηακ είηε απυ ηδκ Ηαπςκία, ηδ 

Νυηζα Κμνέα ή ηδκ Κίκα, δ Λεηάκδ ημο Δζνδκζημφ δζέεεηε ελαζνεηζηά ιεβάθδ 

πςνδηζηυηδηα. Ωζηυζμ ζηδ Λεηάκδ ημο Αηθακηζημφ ηα καφθα βζα αναποπνυεεζιεξ 

καοθχζεζξ έθηαζακ ηαζ ζημ επίπεδμ ηςκ $40.000/διένα βζα πθμία TFDE ιε ροπνέξ 

δελαιεκέξ. Πανά ηζξ αολδιέκεξ ηζιέξ ηςκ καφθςκ ζημκ Αηθακηζηυ, μζ πθμζμηηήηεξ 

ειθακίζηδηακ δζζηαηηζημί ζημ κα ιεηαθένμοκ ηα πθμία ημοξ δοηζηά ημο μοέγ, θυβς 

ηςκ ελυδςκ αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ημο ηζκδφκμο ιεηαηυιζζδξ ζε ιζα αβμνά 

ιζηνυηενμο υβημο (International Gas Union, 2016). 

Σα κευηεοηηα πθμία πμο εζζήθεακ ζηδκ αβμνά ημ 2016 χεδζακ πεναζηένς ηδκ αβμνά 

ζε οπενπνμζθμνά πςνδηζηυηδηαξ. Σμ πθευκαζια πςνδηζηυηδηαξ πζεακυηαηα εα 

ζοκεπζζηεί ημοθάπζζημκ ιέπνζ ημ 2018, πνμκζά πμο δ ιμκάδα Lower-48 ζηζξ ΖΠΑ εα 

θηάζεζ ζημ ιέβζζημ ηδξ παναβςβήξ ηδξ ηαζ εα ακαγδηήζεζ πνυζεεηδ πςνδηζηυηδηα 

βζα ηδ δζάεεζδ ηδξ παναβςβήξ ηδξ (International Gas Union, 2016), (Notos Group, 

2016). 
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Πζμ ζοβηεηνζιέκα δ αβμνα ηςκ καφθςκ βζα ημ 2016 ζηδκ Spot αβμνά, πανέιεζκε ζε 

ζηαεενά ηαζ παιδθά επίπεδα βζα υθμ ημ έημξ.Ακαθοηζηυηενα, μζ δείηηεξ ηςκ καφθςκ 

TFDE/DFDE, ήηακ ηαηα εηήζζα ιέζμ υνμ $ 34.000/διένα δδθάδδ παιδθυηενα ηαηά 

6% απμ ημκ εηήζζμ ιέζμ υνμ ημο 2015 πμο ήηακ $ 36.000/διένα.Όζμκ αθμνά ηα 

ζοιααηζηά δελαιεκυπθμζα, δ πηχζδ ηδξ ηζιήξ ηςκ καφθςκ ήηακ αηυιδ ιεβαθφηενδ 

δδθαδή ηδξ ηάλεςξ ημο 25%, ειθακίγμκηαξ ιζα ιείςζδ ηζιήξ καφθμο ζηα 

$20.000/διένα απυ $27.000/διένα πμο ήηακ ημ 2015.Σμ βεβμκυξ αοηυ απμδεζηκφεζ, 

ηδκ πνμηίιδζδ ηδξ αβμνάξ ζηα κευηενα πθμία ιεηαθμνάξ, ηα μπμία δζαεέημοκ πζμ 

ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ιζηνυηενμ θεζημονβζηυ ηυζημξ (International 

Gas Union, 2017). 

Σμ δζάβναιια 4.1 πμο αημθμοεεί ειθακίγεζ ηδκ πμνεία ηςκ διενήζζςκ καφθςκ ηαζ 

πχξ επδνεάγμκηαζ αοημί ζπεηζηά ιε ηζξ παναδυζεζξ κευηεοηηςκ πθμίςκ, ηυζμ 

ζοιααηζηχκ υζμ ηαζ DFDE/TFDE. Όπςξ είκαζ ειθακέξ, μζ καφθμί πανμοζζάγμοκ ιία 

μιμζμιμνθία ζηδ δζαηφιακζδ ημοξ ηαζ βζα ημοξ δφμ ηφπμοξ πθμίςκ ακά ηα έηδ. 

Δπίζδξ, ημ έημξ 2015 είκαζ ηαζ αοηυ πμο πανμοζζάγεζ ημ παιδθυηενμ επίπεδμ ηςκ 

καφθςκ βζα ηδκ ηεηναεηία πμο πανμοζζάγεηαζ. Όπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί ηαζ υπςξ 

θαίκεηαζ ηαζ απυ ημ δζάβναιια, ημ 2016 μζ καφθμζ παναιέκμοκ ζε παιδθά αθθά 

ζηαεενά επίπεδα ηαζ μζ δζαηοιάκζεζξ ηδξ ηζιήξ μθείθμκηαζ ηονίςξ ζε επμπζαημφξ 

πανάβμκηεξ. 
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Διάγπαμμα 4.1:  Mέζορ δείκηηρ ναύλων SPOT αγοπάρ ζε ζσέζη με ηιρ        
παπαδόζειρ νεόηεςκηων πλοίων 2012-2016 

Πηγή: (International Gas Union, 2017) 

 

πεηζηά ιε ημ ηνέπμκ έημξ, παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ηδξ ιεηαθμνάξ LNG έζκαζ δ 

εδναζμπμίδζδ ημο πενζθενεζαημφ ειπμνίμο, ηυζμ ζηδκ Λεηάκδ ημο Αηθακηζημφ, υζμ 

ηαζ ζηδκ Λεηάκδ ημο Δζνδκζημφ.Σμ βεβμκυξ αοηυ μδδβεί ζε ιείςζδ ηδξ ακάβηδξ 

ιεηαθμνάξ LNG ιεηαλφ ηςκ δφμ Λεηακχκ, ιεζχκμκηαξ έηζζ ημ δζιενέξ ειπυνζμ.Σδκ 

πίεζδ βζα πηχζδ ηςκ καφθςκ εκζζπφεζ επίζδξ, δ πνμζεήηδ 53 πθμίςκ ιεηαθμνάξ 

LNG εςξ ημ ηέθμξ ημο έημοξ.Γζα ημκ θυβμ αοηυ μζ πθμζηηήηεξ ακηζδνχκηαξ ζηα 

παιδθά επίπεδα ηςκ καφθςκ αημθμοεμφκ ηδκ ηαηηζηή πμο αημθμφεμοζακ ηαζ ηα 

πνμδβμφιεκα έηδ, ιεηαηνέπμκηαξ ηα πθμία ημοξ ζε ιμκάδεξ FSRU ηαζ FLNG. 

ημ αηυθμοεμ δζάβναιια 4.2 παναηδνμφιε ηδκ πμνεία ηςκ καφθςκ βζα δφμ πθμία 

δζαθμνεηζηχκ πςνδηζημηήηςκ, 160,000 CBM ηαζ 145,000 CBM ακηίζημζπα βζα ηα έηδ 

2015-2017. Όπςξ παναηδνμφιε, μζ καφθμζ πανμοζζάγμοκ επίζδξ μιμζμιμνθία ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηςκ εηχκ. Οζ καφθμζ παναιέκμοκ ζηαεενμί ζηα παιδθά επίπεδα ημο 2015, 

ιε παιδθυηενμ επίπεδμ ημκ διενήζζμ καφθμ $13,000/ διένα βζα ηα πθμία 

πςνδηζηυηδηαξ 145,000CBM ηαζ $28,000 / διένα βζα ηα πθμία πςνδηζηυηδηαξ 

160,000CBM ημκ Απνίθζμ ημο 2016 ηαζ ιε ορδθυηενμ επίπεδμ $30,000 / διένα ηαζ 

$50,000/ διένα ακηίζημζπα ημκ Ηακμοάνζμ ημο 2017. Αηυια, πανά ηδκ οπενπνμζθμνά 

πςνδηζηυηδηαξ πμο ακαιέκεηαζ κα οπάνλεζ, δ πμνεία ηςκ καφθςκ απυ ημκ Απνίθζμ 

ημο 2017 έςξ ηαζ ζήιενα ειθακίγεηαζ ακμδζηή, βεβμκυξ πμο δείπκεζ υηζ δ πμθζηζηή 
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ιεηαηνμπήξ ηςκ πθμίςκ ζε ιμκάδεξ FSRU ηαζ FLNG, έπεζ ελζζμννμπήζεζ ημ 

πθευκαζια ηδξ πςνδηζηυηδηαξ. 

 

 

 

Διάγπαμμα 4.2: Mέζορ δείκηηρ ναύλων SPOT αγοπάρ ζε ζσέζη με ηη 
σωπηηικόηηηα πλοίων για ηα έηη 2015-2017 

                              Πηγή: (www.Clarksons.com) 

4.1.1 Στόλος και παραγγελίες νεότευκτων 

Σα ηέθδ ημο 2015, 146 ζοιααηζηά ζηάθδ ανίζημκηακ ζε παναββεθία. Πενίπμο 70% 

ηςκ ζηαθχκ ζηα αζαθία παναββεθζχκ είπακ οπμβεβναιιέκα ζοιαυθαζα ηα μπμία 

έπμοκ δζάνηεζα ιεβαθφηενδ απυ έκα έημξ. Ακηίεεηα, 40 ζηάθδ παναββέθεδηακ ιε 

ηενδμζημπζηή πνμμπηζηή. 



 Η νασηιλιακή αγορά LNG 

 Σελίδα 59 

 

Διάγπαμμα 4.3: Ο παγκόζμιορ ζηόλορ LNG ανά έηορ παπάδοζηρ ζε ζσέζη με 
ηη μέζη ηλικία ηων πλοίων. 
Πηγή: (International Gas Union, 2016) 

Σμ 2015 μζ παναββεθίεξ κευηεοηηςκ ζηαθχκ ιεζχεδηακ ηαηά 65% ζε ζπέζδ ιε ημ 

2014, ημ μπμίμ απμηέθεζε πνμκζά ζηαειυ ιε 70 παναββεθίεξ κευηεοηηςκ πθμίςκ 

ιεηαθμνάξ LNG. Οζ παναββεθίεξ ημο 2015 ζοκδέεδηακ ιε ηζξ ακαιεκυιεκεξ 

πμζυηδηεξ LNG ηςκ ΖΠΑ ηαζ εζδζηά ιε αβμναζηέξ απυ ηδκ Αζία. Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ 

παναββεθζχκ ημο 2015 έπμοκ πνμβναιιαηζζηεί βζα πανάδμζδ ζηα ηέθδ ημο 2018 ή ηζξ 

ανπέξ ημο 2019. Απυ ηα ζηάθδ ηα μπμία παναββέθεδηακ ημ 2015, ζπεδυκ ημ 100% 

έπεζ πςνδηζηυηδηα ιεβαθφηενδ ή ίζδ ηςκ 170.000 m
3
. Ζ πνμζεήηδ ιεβαθφηενςκ ηαζ 

πζμ απμδμηζηχκ ζηαθχκ ζημκ εκενβυ ζηυθμ εα μδδβήζεζ ηα παθαζυηενα ηαζ 

ιζηνυηενα ζηάθδ ζημκ πανμπθζζιυ (International Gas Union, 2016), (Shipyard's & 

Maritime Equipment Association, 2016). 

Πμθθέξ ακελάνηδηεξ καοηζθζαηέξ εηαζνείεξ έηακακ ηζκήζεζξ βζα ηδ εεαιαηζηή αφλδζδ 

ημο ιεβέεμοξ ημο ζηυθμο ημοξ ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ Φμοημοζίια. Απυ ηα 100 

ζηάθδ ζε παναββεθία ηα μπμία έπμοκ ελαζθαθζζιέκεξ καοθχζεζξ. Σμ 35% ακήημοκ 

ζε εηαζνείεξ – παναβςβμφξ LNG (υπςξ δ Nigeria LNG, δ Yamal LNG, η.θπ.). Οζ 

αβμναζηέξ LNG ηαηέπμοκ ημ έκα ηνίημ ηςκ παναββεθζχκ κευηεοηηςκ πθμίςκ, ηαεχξ 

πνμεημζιάγμκηαζ βζα ηζξ κέεξ πμζυηδηεξ LNG ηδξ Αοζηναθίαξ ηαζ ηςκ ΖΠΑ. Σμ 

οπυθμζπμ πμζμζηυ ακήηεζ ηονίςξ ζε επεκδοηζηέξ εηαζνείεξ (International Gas Union, 

2016), (International Gas Union, 2017). 
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4.2 Ζήτηση σκαφών LNG 

Ζ παιδθή γήηδζδ αναποπνυεεζιςκ ζοιαμθαίςκ LNG ζηδ Βμνεζμακαημθζηή Αζία, 

μδήβδζε ημ 2015 ζηδ ιεζςιέκδ γήηδζδ βζα παναδυζεζξ ζε ιεβάθεξ απμζηάζεζξ. Σμ 

2015 πναβιαημπμζήεδηακ 4.057 ηαλίδζα, ζδιεζχκμκηαξ ιζηνή ηάιρδ ζε ζπέζδ ιε ημ 

2014 ηαηά 1,2%. Παναδμζζαηά ημ ειπυνζμ LNG δζελάβεηαζ ζε πενζθενεζαηυ επίπεδμ 

επί ηδ αάζεζ ζοβηεηνζιέκςκ δζαδνμιχκ μζ μπμίεξ ελοπδνεημφκ ιαηνμπνυκζα 

ζοιαυθαζα. Σμ 2015 απμηέθεζε ηδ πνμκζά ηαηά ηδκ μπμία εκχ δ πμζυηδηα LNG πμο 

δζαηζκήεδηε αολήεδηε, ημ πθήεμξ ηςκ ηαλζδζχκ ιεζχεδηε. Αοηή δ ακηίθαζδ 

οπμδδθχκεζ υηζ οπήνλε αφλδζδ ημο πενζθενεζαημφ ειπμνίμο, εζδζηά ζηδ Λεηάκδ ημο 

Δζνδκζημφ, υπμο εζζήπεδζακ ζηδκ αβμνά κέεξ πμζυηδηεξ LNG απυ ηδκ Αοζηναθία. 

Πανά ηδκ είζμδμ κέςκ εζζαβςβέςκ ηαζ ελαβςβέςκ ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

αολακυιεκδ εοεθζλία ζηα ζοιαυθαζα πανάδμζδξ LNG ηαζ ηδκ αφλδζδ ημο 

αναποπνυεεζιμο ειπμνίμο, δ αφλδζδ ημο εζςηενζημφ ειπμνίμο ζηδ Λεηάκδ ημο 

Δζνδκζημφ μδήβδζε ζε ιζα ζοβηέκηνςζδ ημο πενζθενεζαημφ ειπμνίμο ιε απμηέθεζια 

μζ πμζυηδηεξ πμο ιεηαθένεδηακ απυ ημκ Αηθακηζηυ ζημκ Δζνδκζηυ κα ιεζςεμφκ ηαηά 

17% (International Gas Union, 2016) 

Με δεδμιέκδ ηδκ αφλδζδ ημο πενζθενεζαημφ ειπμνίμο ημ 2015 ηαζ ηδκ ιείςζδ ηςκ 

επακαθμνηχζεςκ απμ ηδκ Δονχπδ, δ ιέζδ απυζηαζδ ηςκ παναδυζεςκ LNG 

ιεζχεδηε. Σμ 2015, ημ πζμ ιαηνφ ηαλίδζ απυ ημ Σνζκζκηάκη ζηδκ Ηαπςκία ιέζς ημο 

Κυθπμο ηδξ Καθήξ Δθπίδαξ δζελήπεδ απυ έκα ηαζ ιυκμ ζηάθμξ. Σμ ζοκημιυηενμ 

ηαλίδζ – ιζα παναδμζζαηή δζαδνμιή απυ ηδκ Αθβενία ζημκ ηενιαηζηυ ζηαειυ ηδξ 

Κανεαβέκδξ ζηδκ Ηζπακία – δζελήπεδ ιυκμ δφμ θμνέξ. Σα ηαλίδζα απυ ηδκ Αθβενία 

πνμξ ημοξ ηενιαηζημφξ ζηαειμφξ ζημ κυημ ηδξ Ηζπακίαξ δζελήπεδζακ ζπεδυκ 80 

θμνέξ ιέζα ζημ 2015. Σμ πζμ ζοπκυ ηαλίδζ ήηακ αοηυ απυ ηδκ Αοζηναθία ζηδκ 

Ηαπςκία, δζαδνμιή δ μπμία έβζκε πενίπμο 300 θμνέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ 

(International Gas Union, 2016) (International Gas Union, 2017). 

Σμ 2015 δ πμζυηδηα LNG πμο δζαηζκήεδηε ακά πθμίμ έπεζε ζημοξ 0,6 MT απυ 0,7 

MT ημ 2011, ηαεχξ πμθθά κευηεοηηα πθμία πανέιεζκα ακεκενβά ζηδκ Αζία 

Δζνδκζημφ ηαζ ηδ Μέζδ Ακαημθή. Ακηίεεηα, δ πνήζδ ηςκ πθμίςκ ζδιείςζε ηδκ 

ορδθυηενδ ηζιή ηδξ ημ 2011, ιεηά ημ αηφπδια ηδξ Φμοημοζίια ζηδκ Ηαπςκία, δ 

μπμία πνεζάζηδηε ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ LNG ηζξ μπμίεξ πνμιδεεφηδηε απυ ηδ 
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Λεηάκδ ημο Αηθακηζημφ. Σμ ειπυνζμ ιεηαλφ Αηθακηζημφ ηαζ Δζνδκζημφ πανέιεζκε ζε 

ορδθά επίπεδα ηα επυιεκα ηνία πνυκζα, ηαεχξ πνμέηορακ ζδιακηζηέξ εοηαζνίεξ 

ανιπζηνάγ ιεηαλφ ηςκ δφμ Λεηακχκ (International Gas Union, 2016) 

Ζ είζμδμξ κευηεοηηςκ πθμίςκ ημ 2014 ηαζ ημ 2015 πςνίξ ζδιακηζηή ακηίζημζπδ 

αφλδζδ ηςκ πμζμηήηςκ LNG πμο δζαηζκήεδηακ ημ ίδζμ δζάζηδια, πνμηάθεζε ημ 

θαζκυιεκμ πμθθά ζηάθδ κα παναιέκμοκ ακεκενβά ηαζ δζαεέζζια βζα υθμ ημ 2015. 

Έκα ιένμξ ηςκ δζαεέζζιςκ ζηαθχκ ειθάκζζε ορδθυηενμ πμζμζηυ πνήζδξ απυ ηα 

οπυθμζπα. Αοηυ ζοκέαδ δζυηζ μζ πθμζμηηήηεξ ημοξ πνμηίιδζακ κα πνμζθένμοκ ηα 

ζηάθδ ημοξ ιε καφθα ηάης απμ ηζξ ζοκήεεζξ ηζιέξ ηδξ αβμνάξ, ιε ζημπυ κα 

δζαηδνήζμοκ ηζξ δελαιεκέξ ροπνέξ ηαζ κα δδιζμονβήζμοκ έκα ζζημνζηυ βζα ημ πθμίμ 

(International Gas Union, 2016). 
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5 Λιμάνια διακίνησης και Λειτουργίες 

Τερματικών Διαχείρισης. 

5.1 Λιμάνια εξαγωγής 

Ζ πνχηδ ιμκάδα ελαβςβήξ LNG θεζημφνβδζε ζηδκ Αθβενία ηo 1978. Έηημηε, μ 

ανζειυξ ηςκ ιμκάδςκ οβνμπμίδζδξ θοζζημφ αενίμο έθηαζε ηζξ 40 ζε 20 δζαθμνεηζηέξ 

πχνεξ. Ζ ζοκμθζηή δοκαιζηυηδηά ημοξ θηάκεζ ημοξ 270 MT. ήιενα 

ηαηαζηεοάγμκηαζ άθθεξ 12 ιμκάδεξ, εη ηςκ μπμίςκ μζ πέκηε ανίζημκηαζ ζηζξ ΖΠΑ. Ζ 

ιεβαθφηενδ απμ αοηέξ είκαζ δ Sabine Pass. Έςξ ημ ηέθμξ ημο 2017 μζ πέκηε κέεξ 

ελαβςβζηέξ ιμκάδεξ ηςκ ΖΠΑ ακαιέκεηαζ κα οβνμπμζμφκ 3,2 δζζεηαημιιφνζα ηοαζηά 

πυδζα ακά διένα, πμζυηδηα ίζδ ιε ηδκ διενήζζα ηαηακάθςζδ θοζζημφ αενίμο ηδξ 

Νέαξ Τυνηδξ (International Gas Union, 2017). 

 

Χάπηηρ 5.1: Ειζαγωγικά και εξαγωγικά λιμάνια LNG παγκοζμίωρ 
Πηγή: (International Gas Union, 2016) 

Απμ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ιμκάδεξ οβνμπμίδζδξ ηαζ ελαβςβήξ LNG είκαζ δ San 

Vicente de Cañete ζημ Πενμφ, δ Gorgon ζηδκ Αοζηναθία ηαζ δ Ras Laffan ζημ 

Καηάν. Πανυθμ πμο ημ ηυζημξ ιζαξ ελαβςβζηήξ ιμκάδαξ ημζηίγεζ ημοθάπζζημκ $30 

δζζεηαημιιφνζα ή $1.5 δζζεηαημιιφνζμ ακά 1 εηαημιιφνζμ ιεηνζημφξ ηυκμοξ εηήζζαξ 
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παναβςβζηήξ ζηακυηδηαξ, απυ ημ 2014 (έημξ ζημ μπμίμ ηαηαβνάθδηε δ ορδθυηενδ 

ηζιή ημο πεηνεθαίμο ηαζ ημο θοζζημφ αενίμο) έπμοκ οπμβναθεί ζοιαάζεζξ βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή ιμκάδςκ μζ μπμίεξ εα πνμζεέζμοκ 50 δζζεηαημιιφνζα ηοαζηά ιέηνα LNG 

ζηδκ εηήζζα πνμζθμνά. Δηηυξ απυ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ ιμκάδςκ, μζ ηαζκμημιίεξ 

ηαζ μζ μζημκμιίεξ ηθίιαηαξ ακααάειζζακ ηδκ παναβςβζηυηδηα ηςκ ελαβςβζηχκ 

ιμκάδςκ . Μία ηοπζηή βναιιή παναβςβήξ ημ έημξ 1960 πανήβαβε 1 εηαημιιφνζμ 

ιεηνζημφξ ηυκμοξ εηήζζα. ήιενα, ιζα ακηίζημζπδ βναιιή παναβςβήξ πανάβεζ 5 

εηαημιιφνζα ιεηνζημφξ ηυκμξ (International Gas Union, 2017). 

Ζ ελέθζλδ ηςκ πθςηχκ ιμκάδςκ οβνμπμίδζδξ θοζζημφ αενίμο (FLNG) εα επδνεάζεζ 

ηδ ιεθθμκηζηή πνμζθμνά LNG. Σμ 2017, δ ιμκάδα Kanowit ζηδ Μαθαζζία (δ μπμία 

ακήηεζ ζηδκ Petronas) ηαζ μζ ιμκάδεξ Prelude ηαζ Concerto (πμο ακήημοκ ζηδ Shell) 

ζημ μζηυπεδμ Browse ζηα ακμζπηά ηδξ Αοζηναθίαξ εα απμηεθέζμοκ ζδιακηζηέξ 

πνμζεήηεξ ζημ παβηυζιζμ δίηηομ FLNG. Ζ ηεπκμθμβία FLNG είκαζ εοέθζηηδ ηαζ 

επζηνέπεζ ηδκ πνυζααζδ ζε ιζηνυηενεξ ηαζ απμιαηνοζιέκεξ απυ ηζξ αηηέξ πδβέξ, 

άιεζα ηαζ ιε παιδθυηενμ ηυζημξ, εκχ ηαζ δ πενζααθθμκηζηή επζαάνοκζδ είκαζ 

πενζμνζζιέκδ. οκμθζηά, δ πνμζθμνά LNG εα αολδεεί ηαηά 150 bcm έςξ ημ 2020. 

Πμζμζηυ 90% ηδξ αφλδζδξ αοηήξ εα πνμέθεεζ απυ ηδκ Αοζηναθία ηαζ ηζξ ΖΠΑ 

(International Gas Union, 2016). 

5.2 Λιμάνια εισαγωγής 

Σμ θοζζηυ αένζμ εεςνείηαζ απυ ηδκ British Petroleum ημ ηαφζζιμ ημο ιέθθμκημξ. Ζ 

εηαζνεία πνμαθέπεζ υηζ έςξ ημ 2035 εα παναιείκεζ ημ ιμκαδζηυ μνοηηυ ηαφζζιμ, 

δεδμιέκμο υηζ είκαζ πζμ ηαεανυ απυ ημκ άκεναηα ηαζ ημ πεηνέθαζμ, εκχ οπάνπεζ 

δζαεέζζιμ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ζε μζημκμιζηή ηζιή. Ζ ηαηακάθςζδ θοζζημφ αενίμο 

ζημκ ημιέα ηδξ δθεηηνμπαναβςβήξ ακαιέκεηαζ κα αολδεεί έςξ ημ 2040. Ο 

αζμιδπακζηυξ ημιέαξ ηαζ μ ημιέαξ παναβςβήξ εκένβεζαξ εα απμννμθμφκ ημ 73% ηδξ 

ζοκμθζηήξ αφλδζδξ ηδξ παβηυζιζαξ ηαηακάθςζδξ θοζζημφ αενίμο, ζφιθςκα ιε ημ 

International Energy Outlook 2016 ηδξ IEA. φιθςκα ιε ηδκ εηαζνεία ζοιαμφθςκ 

Mckinsey, δ Κμφαα, ημ Μανυημ, δ Νυηζμξ Αθνζηή ηαζ μζ Φζθζππίκεξ εα απμηεθέζμοκ 

κέμοξ πεθάηεξ LNG, βεβμκυξ ημ μπμίμ εα μδδβήζεζ ζηδ δδιζμονβία ακηίζημζπςκ 

θζιακζχκ LNG (BP Statistical Review of World Energy, 2014). 
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Σμ Μανυημ, δ Αίβοπημξ, ημ Κμοαεΐη ηαζ ημ Νημοιπάζ ηαηέβναρακ ζοκμθζηέξ 

εζζαβςβέξ 39,1 δζζεηαημιιονίςκ ηοαζηχκ ιέηνςκ ζηζξ ανπέξ ημο 2016, μζ μπμίεξ 

δζεηπεναζχεδηακ απυ θζιέκεξ LNG. ηδκ πενίμδμ απυ Φεανμοάνζμ έςξ Οηηχανζμ 

2016 απυ ημκ ηενιαηζηυ ζηαειυ Sabine Pass ηςκ ΖΠΑ ακαπχνδζακ 34 θμνηία LNG, 

εη ηςκ μπμίςκ ηα 2/3 πνμμνίγμκηακ βζα θζιάκζα ηδξ Λαηζκζηήξ Αιενζηήξ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ηδξ Ανβεκηζκήξ, ηδξ Βναγζθίαξ, ηδξ Υζθήξ ηαζ ημο Μελζηυ.  

Σμ Παηζζηάκ έπεζ ειθακίζεζ ζδιακηζηή δοκαιζηή, δεδμιέκμο υηζ πνέπεζ κα 

ακηζιεηςπίζεζ ηζξ αολακυιεκεξ ακάβηεξ ημο βζα δθεηηνζηή εκένβεζα ηαζ κα 

ακηζζηαειίζεζ ηα ιεζμφιεκα απμεέιαηά ημο ζε πεηνέθαζμ. Ζ πχνα δζαπναβιαηεφεηαζ 

ηδκ παναθααή 60 εαθάζζζςκ θμνηίςκ έςξ ημ 2020 ηαζ ακαιέκεζ υηζ δ γήηδζδ LNG 

εα θηάζεζ ηα 60 εηαημιιφνζα ηυκμοξ έςξ ημ 2025, ηαεζζηχκηαξ ηδ δεφηενδ 

εζζαβςβέα πχνα ιεηά ηδκ Ηαπςκία (International Gas Union, 2017). 

5.3 Τερματικά εισαγωγής ανά περιφέρεια 

Ζ ζδιακηζηυηδηα ηςκ θζιέκςκ LNG ηαεμνίγεηαζ εκ πμθθμίξ απυ ημκ υβημ ηςκ 

εζζαβςβχκ ιζαξ πχναξ. Υχνεξ ιε ιεβάθεξ εζζαβςβέξ LNG δζαεέημοκ θζιέκεξ LNG, 

ιέζς ηςκ μπμίςκ δζελάβεηαζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ εζζαβςβχκ ημοξ. Σμ 

Γζάβναιια 5.1 ηαηαβνάθεζ ηδ δοκαιζηυηδηα ηςκ ηενιαηζηχκ ιμκάδςκ εζζαβςβήξ 

ακά πχνα, επζζδιαίκμκηαξ έηζζ ηαζ ηδ ζδιαζία ημοξ (International Gas Union, 2015). 

 

Διάγπαμμα 5.1: Δςναμικόηηηα ηεπμαηικών ζηαθμών ειζαγωγήρ ανά σώπα για 
ηο έηορ 2013 και πποβλεπόμενη δςναμικόηηηα ηο 2018 
Πηγή: (International Gas Union, 2017) 
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Σα ηενιαηζηά ηδξ Αζίαξ ηαζ ηδξ Λεηάκδξ ημο Δζνδκζημφ ηονζανπμφκ ζηζξ πμζυηδηεξ 

επακαενζμπμίδζδξ, ηονίςξ θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ γήηδζδξ απυ Κίκα ηαζ Ηκδία. Ζ 

Λαηζκζηή Αιενζηή ηαζ δ Μέζδ Ακαημθή ηαηέβναρακ αθιαηχδδ άκμδμ ηδκ ηεθεοηαία 

πεκηαεηία. 

Ζ Δονχπδ επίζδξ πανμοζζάγεζ αφλδζδ ζηζξ εζζαβυιεκεξ πμζυηδηεξ. Σμ 2013 δ 

δοκαιζηυηδηα ηςκ ηενιαηζηχκ ηςκ ΖΠΑ έιεζκε ζε ιεβάθμ ααειυ ακεκενβή 

(παναηηδνζζηζηά έλζ απυ ηα έκηεηα ηενιαηζηά δεκ εζζήβαβακ μφηε έκα θμνηίμ LNG. 

Δζδζηά βζα ηζξ ΖΠΑ, μζ πμζυηδηεξ LNG πμο εζζάβμκηαζ ελοπδνεημφκηαζ απυ πέκηε 

ηενιαηζημφξ ζηαειμφξ ζηα ακαημθζηά πανάθζα ηδξ πχναξ (USA Department of 

Energy, 2005): 

Everett, Μαζασοςζέηε. Ακήηεζ ζηδκ εηαζνεία Tractebel LNG North America, δ 

μπμία ηαζ δζαπεζνίγεηαζ ηδ θεζημονβία ημο ηενιαηζημφ ζηαειμφ. Ξεηίκδζε ηδ 

θεζημονβία ημο ημ 1971 ηαζ ελοπδνεηεί 15% έςξ 20% ηςκ εζζαβςβχκ ηςκ ΖΠΑ. Ο 

ηενιαηζηυξ ζηαειυξ επεηηάεδηε ηαζ ζήιενα έπεζ δοκαιζηυηδηα 265 Bcf ακά έημξ. 

Cove Point, Μέπςλανη. Ζ θεζημονβία ημο βίκεηαζ απυ ηδκ εηαζνεία Dominion Cove 

Point LNG. Ξεηίκδζε ηδ θεζημονβία ημο ημ 1978. Γζα δφμ δεηαεηίεξ ηέεδηε ζε 

αδνάκεζα ηαζ επακαθεζημφνβδζε ημ 2003. Ζ δοκαιζηυηδηά ημο αολήεδηε ζε 657 Bcf 

ημ 2008. 

Elba Island, Γεωπγία. Ακήηεζ ζηδκ εηαζνεία El Paso Corporation ηαζ είκαζ δ 

ιζηνυηενδ ηενιαηζηή ιμκάδα ηςκ ΖΠΑ. Ξεηίκδζε ηδ θεζημονβία ημο ημ 1978. Σδ 

δεηαεηία ημο 1980 ηέεδηε ζε αδνάκεζα ηαζ επακαθδημφνβδζε ημ 2001. Ζ 

δοκαιζηυηδηά ημο απυ ημ 2008 είκαζ 292 Bcf. 

Lake Charles, Λοςιδιάνα. Ζ θεζημονβία ημο ακήηεζ ζηδκ εηαζνεία Panhandle 

Energy/Trunkline LNG. Οθμηθδνχεδηε ημ 1981. Ζ δοκαιζηυηδηά ημο ιεηά ηδκ 

επέηηαζή ημο ημ 2007 ακένπεηαζ ζε 657 Bcf. 

Gulf Gateway. Απμηεθεί εαθάζζζα ηενιαηζηή ιμκάδα ζημκ Κυθπμ ημο Μελζηυ. 

Ακήηεζ ζηδκ εηαζνεία Excelerate Energy. Βνίζηεηαζ εβηαηεζηδιέκδ 116 ιίθζα απυ ηζξ 

αηηέξ ηδξ Λμοζγζάκα ηαζ λεηίκδζε ηδ θεζημονβία ημο ημ Μάνηζμ ημο 2005, απμηέθεζε 
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δε ηδκ πνχηδ εαθάζζζα ιμκάδα εζζαβςβήξ LNG. Ζ δοκαιζηυηδηα ηδξ ιμκάδαξ 

θηάκεζ ηα 183 Billion cubic feet (bcf) ακά έημξ. 

5.4 Το μερίδιο αγοράς 

Σμ ιεβαθφηενμ ιενίδζμ αβμνάξ υζμκ αθμνά ηζξ ελαβςβέξ, ηαηέπεζ ημ Καηάν ιε ημ 

φρμξ ηςκ ελαβςβχκ ημο κα ακένπεηαζ ημ 2015 ζημ 31,8% ημο ζοκυθμο ηςκ 

παβηυζιζςκ ελαβςβχκ, πμζμζηυ πμο ημ 2014 άββζγε ημ 40%.Σα ιεβάθα απμεέιαηα 

θοζζημφ αενίμο , μζ ακηαβςκζζηζηέξ ηζιέξ πχθδζδξ ημο LNG ηαεχξ ηαζ ημ βεβμκυξ 

υηζ ανίζηεηαζ ακάιεζα ζηζξ δφμ ιεβάθεξ ειπμνζηέξ γχκεξ ημο LNG (Λεηάκδ 

Δζνδκζημφ-Αηθακηζημφ) ηάηζ πμο ημκ ηαεζζηά εοέθζηημ ηνμθμδυηδ, είκαζ μζ 

ηονζυηενμζ θυβμζ πμο ημκ ακαδεζηκφμοκ ηδκ πνχηδ δφκαιδ ζηζξ ελαβςβέξ LNG 

παβημζιίςξ.Σμ Καηάν απμηεθεί, ηαζ απμ υηζ θαίκεηαζ εα απμηεθεί ηαζ ζημ ιέθθμκ ηδκ 

Σνίηδ  ιεβαθφηενδ δφκαιδ απμ πθεονάξ απμεειάηςκ θοζζημφ αενίμο ιεηά ημ Ηνάκ 

ηαζ ηδκ Ρςζία, αθμφ ηα απμεέιαηα ημο ανημφκ βζα πενζζζυηενμ απμ 200 

πνυκζα.Δπζπνυζεεηα, πνυζθαηα, ακαημίκςζε ηδκ εκίζποζδ ηαηα 20% ηδξ παναβςβήξ 

θοζζημφ αενίμο απμ ηδκ ιμκάδα παναβςβήξ ζημ North Field (ηδκ μπμία ιμζνάγεηαζ 

ιε ημ Ηνάκ) πανά ηζξ δζπθςιαηζηέξ εκηάζεζξ πμο πνμέηορακ ακάιεζα ζημ Ανααζηυ 

Κνάημξ ηαζ ηζξ βεζημκζηέξ ημο πχνεξ.Σμ κέμ αοηυ ένβμ πνυηεζηαζ κα αολήζεζ ηδκ 

παναβςβζηή ζηακυηδηα ημο Καηάν ζημ ζφκμθμ ημο οβνμπμζδιέκμο θοζζημφ αενίμο 

ηαηα 30% (International Gas Union, 2016) 

Ακηζζημίπςξ, δ Ηαπςκία είκαζ δ πχνα δ μπμία ηαηέπεζ ημ ιεβαθφηενμ ιενίδζμ ηδξ 

αβμνάξ εζζαβςβχκ LNG, ιε ηζξ εζζαβςβέξ ηδξ κα αββίγμοκ ημ 36% ημο ζοκυθμο ηςκ 

παβηυζιζςκ εζζαβςβχκ ημ 2015.Ζ Ηαπςκία, άνπζζε κα εζζάβεζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ 

LNG (απμ ηδκ Λεηάκδ ημο Αηθακηζημφ ηονίςξ) ιεηά ημ αηφπδια ηδξ Φμοημοζίια 

ηαεχξ αδοκαημφζε κα ηαθφρεζ ηζξ εκενβεζαηέξ ηδξ ακάβηεξ.Απμ ηυηε ηαζ βζα ηα 

επυιεκα πνυκζα,μζ νοειμί εζζαβςβχκ ηδξ δζαηδνμφκηαζ ζε ορδθά επίπεδα ηονίςξ 

θυβς ηςκ δοκαημηήηςκ ανιπζηνάγ ιεηαλφ ηςκ δφμ θεηακχκ.Με ααζζημφξ ηνμθμδυηεξ 

ηδκ Μαθαζζία, ηδκ Αοζηναθία ηαζ ηδκ Ηκδμκδζία, ακ ηαζ ιείςζε ηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ 

ημ 2016 πανέιεζκε δ πνχηδ πχνα εζζαβςβέαξ  LNG (83,3 MT) αημθμοεμφιεκδ απμ 

ηδκ Ν.Κμνέα,  ηαζ ηδκ Σαΐαάκ.Ζ ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ πνμήθεε ηονίςξ ελαζηίαξ 

ηδξ επακαθεζημονβίαξ ημο πνχημο πονδκζημφ ενβμζηαζίμο ζηδ πχνα ημ 2013.Όζμκ 

αθμνά ημ ιέθθμκ ηςκ εζζαβςβχκ ηδξ, δ αναποπνυεεζιδ γήηδζδ βζα θοζζηυ αένζμ 
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ακαιέκεηαζ κα ιεζςεεί θυβς ηδξ επακαθεζημονβίαξ ηςκ πονδκζηχκ ζηαειχκ πμο 

είπακ δζαηυρεζ ηδκ θεζημονβία ημοξ ιεηά ηδκ πονδκζηδ ηαηαζηνμθή ηδξ Φμοημοζίια 

ημ 2011.Ωζηυζμ, δ γήηδζδ είκαζ πζεακυ κα ακαηάιρεζ ιαηνμπνυεεζια ελαζηίαξ ηδξ 

παβηυζιζαξ βναιιήξ βζα απελάνηδζδ απμ ηδκ πονδκζηή εκένβεζα. 

5.5 Τερματικά επαναεριοποίησης 

Πενίπμο 33 πχνεξ δζαεέημοκ ηενιαηζηά επακαενζμπμίδζδξ LNG, ζφιθςκα ιε ημκ 

μνβακζζιυ International Gas Union. διακηζηά ηενιαηζηά είκαζ ημ Gas Access to 

Europe (GATE) ζημ θζιάκζ ημο Ρυηηενκηαι ηαζ ημ ηενιαηζηυ Adriatic LNG Terminal, 

ημκηά ζηδ Βεκεηία . 

5.6 Φόρτωση από το τερματικό εξαγωγής 

(Up-stream LNG supply chain) 

Οζ οπμδμιέξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ δζαηίκδζδ ημο LNG απυ ημ ζδιείμ παναβςβήξ 

ηαζ οβνμπμίδζδξ (up-stream) ηαζ εκ ζοκεπεία ηαζ εηθυνηςζδ ημο LNG (down-

stream) πενζθαιαάκμοκ ηα Σενιαηζηά Δλαβςβήξ ηαζ ηα Σενιαηζηά Δηθυνηςζδξ. 

Πνυηεζηαζ βζα ηα ηενιαηζηά απυ ηα μπμία βίκεηαζ δ θυνηςζδ ημο οβνμπμζδιέκμο 

θοζζημφ αενίμο πνμξ ελαβςβή απυ ηζξ πχνεξ παναβςβήξ πνμξ ημοξ πνμμνζζιμφξ 

εζζαβςβήξ.  
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Εικόνα 5.1: Η αλςζίδα διάθεζηρ LNG, από ηην παπαγωγή ηος, ηη δια 
θαλάζζηρ μεηαθοπά ηος έωρ ηην παπάδοζη ζηον ηελικό 
καηαναλωηή 
Πηγή: (Coyle & Patel, 2005)  

Σμ θοζζηυ αένζμ πμο ελμνφζζεηαζ ηνμθμδμηεί ηδ ιμκάδα οβνμπμίδζδξ LNG ηαζ 

δζένπεηαζ ηα δζαθμνεηζηά ζηάδζα ηαηενβαζίαξ. Σμ LNG πμο πανάβεηαζ πνέπεζ κα 

απμεδηεοηεί έςξ υημο ηάπμζμ πθμίμ θηάζεζ βζα θυνηςζδ ημο ηαοζίιμο.  

Μζα ιμκάδα παναβςβήξ 8 MMtpa (Million Metric Tonne Per Annum) ιπμνεί κα 

ελοπδνεηήζεζ έκα πθμίμ πςνδηζηυηδηαξ 140.000 m
3 

ηάεε ηνεζξ διένεξ. Σμ θμνηίμ 

εκυξ ηέημζμο ιεβέεμοξ πθμίμο έπεζ εκενβεζαηή απυδμζδ πμο ιπμνεί κα ηαθφρεζ ηζξ 

ακάβηεξ ιζαξ πυθδξ 33.000 ηαημίηςκ βζα έκα έημξ. Με ηζιή ημο αενίμο ζηα 

$3/MMBtu έκα ηέημζμο υβημο θμνηίμο ημζηίγεζ πενίπμο 10 εηαημιιφνζα δμθάνζα 

(Coyle & Patel, 2005). 

Σα πθμία ιεηαθμνάξ LNG ζοκδεέζηενα ηζκμφκηαζ ιε πεηνεθαζμιδπακέξ ηαζ δ ηοπζηή 

ηαπφηδηα πθεφζδξ ημοξ είκαζ 19 knots. Βάζεζ αοηχκ, ιία δζαδνμιή 5.000 ιζθίςκ 

απαζηεί 9 – 10 διένεξ ηαζ επζπνυζεεηα 1 διένα βζα ηδ θυνηςζδ ηαζ ιία διένα βζα 

ηδκ εηθυνηςζδ. 
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5.6.1 Υποδομές Υγροποίησης & Αποθήκευσης 

Σμ οβνμπμζδιέκμ θοζζηυ αένζμ LNG δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ πάνα ημ θοζζηυ αένζμ ηςκ 

οπμβείςκ ημζηαζιάηςκ, ημ μπμίμ ηάης απυ εζδζηή επελενβαζία ιεηαααίκεζ απυ ηδκ 

αένζα ζηδκ οβνή ηαηάζηαζδ (οβνμπμίδζδ) ιε ζημπυ ηδ ιεηαθμνά ημο ιε εζδζηά 

δελαιεκυπθμζα. 

 ημ Γζάβναιια  5.2 πανζζηάκεηαζ δ αθοζίδα ιεηαθμνάξ LNG. 

 

Διάγπαμμα 5.2: Διάγπαμμα ςγποποίηζηρ και θαλάζζιαρ μεηαθοπάρ ηος 
θςζικού αεπίος. 
Πηγή (Finn, Johnson, & Tomlinson, 2002) 

Λυβς ηδξ ορδθήξ ηνίζζιδξ πίεζδξ ημο ιεεακίμο, ημ LNG πανάβεηαζ μζημκμιζηά ιε 

ρφλδ ηαζ υπζ ιε ζοιπίεζδ. Κμζκή βζα υθεξ ηζξ δζενβαζίεξ οβνμπμίδζδξ θοζζημφ 

αενίμο είκαζ δ ακάβηδ βζα πνμηαηενβαζία ημο αενίμο ηνμθμδμζίαξ βζα ηδκ αθαίνεζδ 

ηςκ ζοζηαηζηχκ πμο είηε εα πάβςκακ είηε εα ιπμνμφζακ κα πνμηαθέζμοκ νφπακζδ 

ηαηά ηδκ ηαφζδ ημο ελαηιζζιέκμο LNG (Finn, Johnson, & Tomlinson, 2002). 

Ζ οβνμπμίδζδ θοζζημφ αενίμο ζε ζηαειμφξ θυνηςζδξ πναβιαημπμζείηαζ ιε ζηυπμ 

ηδκ αέθηζζηδ απυδμζδ ηδξ δζενβαζίαξ. Οζημκμιζηά ζοιθένμοζα παναβςβή 

επζηοβπάκεηαζ υηακ ιε ηδκ ηαηά ημ δοκαηυ ιζηνή εβηαηεζηδιέκδ δοκαιζηυηδηα ηαζ 

πζμ ιζηνή ηαηακάθςζδ ηαοζίιςκ πανάβεηαζ δ επζεοιδηή πμζυηδηα οβνμπμζδιέκμο 
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αενίμο. Δπεζδή δ εενιυηδηα πμο πνέπεζ κα απαπεεί απυ ημ θοζζηυ αένζμ βζα κα ημ 

ρφλεζ ζε -163
0
C, έπμοκ ακαπηοπεεί πενίπθμηα ζοζηήιαηα απαβςβήξ ηδξ ζημ κενυ 

(Finn, Johnson, & Tomlinson, 2002). 

Δεξαμενέρ αποθήκεςζηρ 

Οζ δελαιεκέξ απμεήηεοζδξ LNG είκαζ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ ηαζ βζα ηζξ 

εβηαηαζηάζεζξ θυνηςζδξ LNG. Δπζπθέμκ, απμηεθμφκ ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ 

επέκδοζδξ ηςκ ηενιαηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ παναθααήξ LNG. 

Έκα απυ ηα πνχηα εέιαηα πμο ηέεδηακ ζημ ζπεδζαζιυ ηςκ δελαιεκχκ LNG ήηακ 

ζηδκ επζθμβή ηαηαθθήθςκ οθζηχκ. Ζ αζημπία ηδξ δελαιεκήξ ζημ Cleveland Ohio ημ 

1944 απμδυεδηε ζηδ πνήζδ πάθοαα ιε 3,5% κζηέθζμ πμο έβζκε εφεναοζημ ζηδ 

εενιμηναζία ημο LNG. Μεηά απυ αοηυ ημ ζοιαάκ, ιεβάθδξ ηθίιαηαξ πνμβνάιιαηα 

έπμοκ απμδείλεζ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ημο πάθοαα ιε 9% κζηέθζμ, ηςκ ακμλείδςηςκ 

παθφαςκ, ηαζ μνζζιέκςκ ηναιάηςκ ανβζθίμο βζα ηαηαζηεοή δελαιεκχκ LNG. Οζ 

δελαιεκέξ απυ ηνάιαηα ανβίθζμο είκαζ ζοκήεςξ πενζμνζζιέκμο ιεβέεμοξ, επεζδή μ 

ζοκηεθεζηήξ εενιζηήξ δζαζημθήξ ημο ανβίθζμο είκαζ πενίπμο δζπθάζζμξ απυ αοηυ ημο 

πάθοαα. ε ιεβάθεξ δελαιεκέξ, ηέημζα εενιζηή ιεηαηίκδζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ρφλδξ 

εα ιπμνμφζε κα μδδβήζεζ ζε αζημπία ηςκ δελαιεκχκ (International Gas Union, 

2015). 

Σα ζπέδζα ηςκ δελαιεκχκ έπμοκ ελεθζπεεί επίζδξ δεδμιέκμο υηζ έπμοκ εθανιμζηεί 

πενζζζυηενμ πενίπθμηεξ ακαθφζεζξ δεδμιέκςκ αζθαθείαξ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ LNG. 

Υνδζζιμπμζμφκηαζ ηνεζξ ηφπμζ δελαιεκχκ απμεήηεοζδξ: 

 Μμκήξ ακάζπεζδξ (single containment) 

 Γζπθήξ ακάζπεζδξ (double containment) 

 Πθήνμοξ ακάζπεζδξ (full containment) 
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Εικόνα  5.2: Σύποι δεξαμενών αποθήκεςζηρ LNG ζηα ηεπμαηικά 
θόπηωζηρ 
(Hiramatsu, Hiraoka, Fujino, & Tsumura, 2010) 

ε ηάεε ηφπμ πνμαθέπεηαζ έκα δεφηενμ ημίπςια ηδξ δελαιεκήξ, χζηε κα 

ακηζιεηςπίγμκηαζ πενζζηαηζηά δζαννμήξ. Οζ ιεβαθφηενεξ δζαθμνέξ εκημπίγμκηαζ ζηδ 

ιέεμδμ ηδξ δεοηενεφμοζαξ ακάζπεζδξ. Ζ Δζηυκα 5.2 απεζημκίγεζ ημοξ ηνεζξ 

δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ δελαιεκχκ απμεήηεοζδξ (ARUP, 2017).  

Οζ ανπζημί ζπεδζαζιμί πνμέαθεπακ ιζα εζςηενζηή ηνομβμκζηή δελαιεκή οβνμφ εκηυξ 

ιζαξ ελςηενζηήξ δελαιεκήξ πμο πενζείπε ημ ζφζηδια ιυκςζδξ βζα ηδκ εζςηενζηή. ε 

ιενζηά ζπέδζα δ ελςηενζηή δελαιεκή πενζέπεζ αένζμ αγχημο πμο ιε ηδ ζεζνά ηδξ, 

είκαζ ζοκδεδειέκδ ιε ιζα δελαιεκή ιεηααθδημφ υβημο ή ιε ιειανάκεξ, δ μπμία 

ακηζζηάειζγε ηζξ αθθαβέξ ζημκ υβημ ημο αγχημο θυβς ηςκ αθθαβχκ ζηδ εενιμηναζία 

πενζαάθθμκημξ απμθεφβμκηαξ ζοιπίεζδ ή απμζοιπίεζδ ηδξ ελςηενζηήξ δελαιεκήξ. 

ε άθθα ζπέδζα, δ ζηέβδ ηδξ εζςηενζηήξ δελαιεκήξ δεκ ήηακ ζηεβακή, αθθά δζέεεηε 

ιενζηχξ οπμζηοθςιέκδ ιυκςζδ ηαζ δ ελςηενζηή δελαιεκή πνδζίιεοε ςξ ιζα 

απμεήηδ θοζζημφ αενίμο. Καζ ζηα δφμ ζπέδζα, μζ ελςηενζηέξ δελαιεκέξ 

ηαηαζηεοάγμκηακ απυ ημζκυ ακεναημφπμ πάθοαα άκεναηα ηαζ πενζαάθθμκηακ απυ 

έκα παιδθυ ακάπςια βζα ηδ ζοβηνάηδζδ ηζξ υπμζαξ δζαννμήξ LNG (Finn, Johnson, & 

Tomlinson, 2002). 

Ακαθοηζηέξ ιεθέηεξ έδεζλακ υηζ μ πνςηανπζηυξ ηίκδοκμξ αζθαθείαξ ιε ιζα δζαννμή 

LNG είκαζ μ ζπδιαηζζιυξ ιεβάθμο κέθμοξ αηιχκ ημο πνμσυκημξ πμο ιπμνεί κα 
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παναζονεεί, ακαθθέβεζ, ηαζ κα πνμηαθέζεζ εηηεηαιέκδ γδιζά. Σα επυιεκα ζπέδζα 

εκζςιάηςζακ οθζηά ελςηενζηήξ δελαιεκήξ θζβυηενμ επζννεπή ζε αζημπία ζηζξ 

ηνομβμκζηέξ εενιμηναζίεξ ηαζ ορδθυηενα ακαπχιαηα πηζζιέκα πζμ ημκηά ζηζξ 

δελαιεκέξ. Αοηά ηα ιέηνα μδδβμφκ ζε ιζηνυηενδ εθεφεενδ επζθάκεζα βζα 

μπμζαδήπμηε δζαννμή LNG θυβς αζημπίαξ δελαιεκχκ ηαζ επμιέκςξ έκα παιδθυηενμ 

νοειυ ηνμθμδμζίαξ ημο κέθμοξ αηιχκ. 

Δπζπνυζεεηεξ ιεθέηεξ ακαεεχνδζακ ηζξ ζοκέπεζεξ ιζαξ ελςηενζηήξ πνμζαμθήξ, υπςξ 

ζοκηνζαή αενμζηάθμοξ, πμο μδδβεί ζε ηαηαζηνμθή ηδξ δελαιεκήξ υπςξ επίζδξ ηαζ 

ηδκ επίδναζδ ιζαξ ηαηαζηνμθζηήξ αζημπίαξ ηδξ εζςηενζηήξ δελαιεκήξ ζηδ δμιή ηδξ 

ελςηενζηήξ δελαιεκήξ. Όθεξ αοηέξ μζ ιεθέηεξ εζηίαζακ ζηδκ ακάβηδ βζα ηδκ 

αζθαθέζηενδ ζοβηνάηδζδ ηδξ ελςηενζηήξ δελαιεκήξ. Σα ζπέδζα δελαιεκχκ πμο 

πνμέηορακ, πενζθαιαάκμοκ δελαιεκέξ δζπθήξ αηεναζυηδηαξ δδθαδή, ιζα δζαννμή 

οβνμφ απυ ιζα αζημπία ηδξ ελςηενζηήξ δελαιεκήξ παβζδεφεηαζ απυ ιζα δεφηενδ 

μιμηεκηνζηή δελαιεκή πμο είκαζ δμιζηά ακελάνηδηδ απυ ηδκ πνχηδ. Οζ ελςηενζηέξ 

δελαιεκέξ ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια ιε πενίαθδια απυ 

ακμλείδςημ πάθοαα (USA Department of Energy, 2005).  

Σέθμξ, ηαηαζηεοάγμκηαζ ακαπχιαηα φρμοξ ίζμο ιε ηδξ δελαιεκήξ, βζα κα ηδκ 

πνμζηαηεφζμοκ απυ ελςηενζηή γδιζά ηαζ βζα κα αμδεήζμοκ ζηδκ οπμεεηζηή 

αζφιιεηνδ θυνηζζδ ηδξ ελςηενζηήξ δελαιεκήξ ςξ απμηέθεζια ηαηαζηνμθζηήξ 

αζημπίαξ ηδξ εζςηενζηήξ δελαιεκήξ. Όπμο δ πενζμπή δεκ έπεζ ηδκ απαναίηδηδ έηηαζδ 

βζα κα επζηνέρεζ ηδκ πθήνδ ακάπηολδ ηςκ ακαπςιάηςκ, πνμηνίκεηαζ είηε ηαηαζηεοή 

δελαιεκήξ ιέζα ζημ έδαθμξ είηε δ πνυζεεηδ εκίζποζδ ηδξ ελςηενζηήξ δελαιεκήξ 

(USA Department of Energy, 2005). 

Σμ παναβυιεκμ LNG απυ ηδ ιμκάδα οβνμπμίδζδξ ηαηεοεφκεηαζ ζηζξ δελαιεκέξ 

απμεήηεοζδξ ιε πνήζδ ακηθζχκ.  

ηδκ πενίπηςζδ δζαννμήξ ημο εζςηενζημφ ημζπχιαημξ, ημ ελςηενζηυ ημίπςια δε 

ιπμνεί κα απμηνέρεζ ηδ δζαννμή, βζαηί ημ αηζάθζ δε ιπμνεί κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ 

παιδθέξ εενιμηναζίεξ απμεήηεοζδξ. Γζα ζοβηέκηνςζδ ημο ηαοζίιμο πμο δζαννέεζ, 

αοημφ ημο είδμοξ μζ δελαιεκέξ έπμοκ έκα ακάπςια πμο ηζξ πενζηθείεζ. 
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Ζ ζοκήεδξ δοκαιζηυηδηα ηςκ ακηθζχκ θυνηςζδξ εκυξ πθμίμο είκαζ 1.100 έςξ 2.000 

m
3
/χνα. Κάεε δελαιεκή απμεήηεοζδξ ζοκήεςξ έπεζ 8 ακηθίεξ θυνηςζδξ. Πμθθέξ 

ιμκάδεξ εηηυξ απυ ηζξ ακηθίεξ θυνηςζδξ δζαεέημοκ ιζα αηυιδ ιζηνυηενδ ακηθία δ 

μπμία ακαηοηθχκεζ ημ LNG ζημοξ αβςβμφξ θυνηςζδξ χζηε κα δζαηδνμφκ παιδθή 

εενιμηναζία βζα υζμ πνυκμ δε θμνηχκεηαζ ηάπμζμ πθμίμ. Οζ αβςβμί θυνηςζδξ έπμοκ 

δζάιεηνμ 24 – 36 ίκηζεξ ηαζ πνέπεζ κα δζαηδνμφκ ηδ παιδθή εενιμηναζία ιεηαλφ 

θμνηχζεςκ, βζαηί δ δζαδζηαζία ρφλδξ ημοξ είκαζ πνμκμαυνα δζαδζηαζία ηαζ ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ ηαεοζηενήζεζξ ζηδ θυνηςζδ ηςκ πθμίςκ (Danish Maritime Authority, 

2013). 

5.6.2 Προδιαγραφές τερματικών εξαγωγής 

Ζ επζθμβή ημο ζδιείμο ηαηαζηεοήξ ηςκ ηενιαηζηχκ θυνηςζδξ / εηθυνηςζδξ LNG 

βίκεηαζ αάζεζ ηςκ ελήξ παναιέηνςκ πμο αθμνμφκ ζηα πθμία ιεηαθμνάξ (Coyle & 

Patel, 2005): 

 Υςνδηζηυηδηα πθμίςκ 130.000 έςξ 135.000 m
3
, ιε ιέβζζημ ιήημξ 310 m, 

πθάημξ 46 m ηαζ αφεζζια ιε πθήνεξ θμνηίμ 11,6 m. Ζ πανμπή εηθυνηςζδξ LNG 

ζηα ηενιαηζηά εζζαβςβήξ είκαζ πενίπμο 10.000m
3
/χνα. 

 Δθάπζζημ αάεμξ θζιέκμξ ηα 15 m.  

Οζ εβηαηαζηάζεζξ παναθααήξ LNG ηαηαζηεοάγμκηαζ χζηε ηα πθμία κα 

παναθαιαάκμοκ ηζξ πμζυηδηεξ LNG πμο απμζηέθθμκηαζ απυ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ 

οβνμπμίδζδξ θοζζημφ αενίμο. Πενζθαιαάκμοκ ηζξ απαναίηδηεξ θζιεκζηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ, ζςθδκχζεζξ ιεηαθμνάξ, απμεήηεοζδξ LNG, ηαζ υθμκ ημκ 

απαναίηδημ ελμπθζζιυ βζα ηδκ ελάηιζζδ ηαζ ζοιπίεζδ ημο θοζζημφ αενζμφ, πνζκ αοηυ 

απμζηαθεί πνμξ ημκ ηεκηνζηυ αβςβυ θοζζημφ αενίμο ή ημοξ ηεθζημφξ ηαηακαθςηέξ 

(ιμκάδεξ ααζζημφ θμνηίμο). Μζα ηοπζηή εβηαηάζηαζδ παναθααήξ LNG θαίκεηαζ ζημ 

Γζάβναιια  5.3. 
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Διάγπαμμα 5.3: Διάγπαμμα εγκαηάζηαζηρ παπαλαβήρ LNG (κόκκινο - αέπια 
θάζη, μπλε- ςγπή θάζη). 
Πηγή: (Finn, Johnson, & Tomlinson, 2002) 

Οζ βναιιέξ ιεηαθμνάξ LNG δζαηδνμφκηαζ ζε παιδθή εενιμηναζία ιε 

ακαηοηθμθμνία πμζυηδηαξ LNG απυ ηζξ δελαιεκέξ απμεήηεοζδξ. Έηζζ απάβεηαζ δ 

εενιυηδηα πμο εζζένπεηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ ζηζξ βναιιέξ ιεηαθμνάξ (Danish 

Maritime Authority, 2013). 

Ζ αένζα θάζδ ηαηά ηδκ μπμία βίκεηαζ ελάηιζζδ ιέζα ζηδ δελαιεκή, ανίζηεηαζ ζε 

ζζμννμπία ιε ηδκ οβνή θάζδ. Ζ πενίζζεζα μδδβείηαζ ιέζς ημο απμΰπενεενιακηή ζημ 

ζοιπζεζηή, υπμο ηαζ ζοιπζέγεηαζ ηαζ μδδβείηαζ ζημκ αβςβυ δζαζφκδεζδξ ιε ημκ 

ηεκηνζηυ αβςβυ ή ημοξ ηαηακαθςηέξ. Ζ ελάηιζζδ ημο LNG πναβιαημπμζείηαζ ζε 

εκαθθάηηεξ εενιυηδηαξ πμο θεζημονβμφκ ιε εαθαζζζκυ κενυ ςξ εενιακηζηυ ιέζμ, 

ηαεχξ ηαζ ζε ελαενζζηήνεξ, υπμο ηαίβεηαζ ιένμξ ηδξ αένζαξ θάζδξ απυ ηζξ δελαιεκέξ 

απμεήηεοζδξ, ηαζ απυ ηδκ παναβυιεκδ εενιυηδηα εενιαίκεηαζ ημ εκδζάιεζμ νεοζηυ 

πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηεθζηά βζα ηδκ ελάηιζζδ. Οζ εκαθθάηηεξ εενιυηδηαξ ιε 

εαθαζζζκυ κενυ έπμοκ πμθφ παιδθυ ηυζημξ θεζημονβίαξ, αθθά ορδθυ ηυζημξ 

εβηαηάζηαζδξ ηαζ έπμοκ ζπεηζηά πενζμνζζιέκδ δοκαιζηυηδηα ζε ζπέζδ ιε ημοξ 

ηθαζζζημφξ ελαενζζηήνεξ (Finn, Johnson, & Tomlinson, 2002), (Coyle & Patel, 

2005). 
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Θέμαηα αζθάλειαρ 

Οζ ηίκδοκμζ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ LNG μθείθμκηαζ ζημ υηζ είκαζ έκα νεοζηυ παιδθήξ 

εενιμηναζίαξ, εφθθεηημ ηαζ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ κέθδ αηιχκ ανηεηά ποηκά πμο 

κα πνμηαθέζμοκ αζθολία. Κακέκα απυ αοηά ηα γδηήιαηα δε δδιζμονβεί ηζκδφκμοξ 

υηακ ημ LNG απμεδηεφεηαζ ζε ηαηάθθδθα ζπεδζαζιέκεξ δελαιεκέξ απμεήηεοζδξ ή 

ζςθδκχζεζξ ηαζ ελμπθζζιυ. οκεπχξ  μζ ιεθέηεξ αζθάθεζαξ έπμοκ εζηζάζεζ ζηζξ 

δζαννμέξ LNG. ηζξ εβηαηαζηάζεζξ LNG, εβηαείζηακηαζ πνμδβιέκα ζοζηήιαηα 

αζθαθείαξ βζα κα ακζπκεφμοκ δζαννμέξ αενίμο, κα ακζπκεφμοκ ηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ 

πονηαβζέξ ηαζ ηαπκυ. Ζ πνυθδρδ ηαζ ζοβηνάηδζδ δζαννμχκ είκαζ πνυκμζεξ πμο 

θαιαάκμκηαζ ηαηά ημ ζπεδζαζιυ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ απμεήηεοζδξ LNG (USA 

Department of Energy, 2005). 

Δάκ ιζα δζαννμή LNG ακαθθέβεζ, ζε ιζηνυ πνυκμ απυ ηδκ εηδήθςζή ηδξ πνμηαθείηαζ 

θςηζά ζηδ δελαιεκή. Αοηή δ πονηαβζά εβηθςαίγεηαζ ζε ιζα εβηαηάζηαζδ 

επακδνςιέκδ ηαζ ελμπθζζιέκδ κα ακηζιεηςπίζεζ ηέημζεξ έηηαηηεξ ακάβηεξ. Δκδέπεηαζ 

δ ίδζα δζαννμή πμο πνμηάθεζε ηδκ πονηαβζά κα έπεζ ανηεηυ πνυκμ χζηε κα ελαηιζζηεί 

ηαζ κα δζαιμνθχζεζ έκα κέθμξ αηιχκ πμο ιπμνεί κα ιεηαθενεεί ζε ηάπμζα απυζηαζδ 

πνζκ ηδκ ακάθθελδ. Γζάθμνεξ ιεηααθδηέξ υπςξ δ θφζδ ηδξ επζθάκεζαξ ηάης απυ ηδ 

δζαννμή, δ ηαπφηδηα ημο αένα, ηαζ δ πανμοζία ειπμδίςκ ζημ κέθμξ ζοιαάθμοκ ζηδ 

ιμνθή ηαζ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο. Μδπακζηά, ημ ζφκκεθμ ζπδιαηίγεηαζ ηαεχξ ημ LNG 

ανάγεζ πάκς απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ δζαννμήξ. Οζ πνμηφπημκηεξ αηιμί είκαζ πμθφ πζμ 

ηνφμζ απυ ημκ αένα ηαζ δζαιμνθχκμοκ ανπζηά έκα ποηκυ, κέθμξ πμο παναιέκεζ ζε 

παιδθυ φρμξ. Γεδμιέκμο υηζ ημ κέθμξ ακαιζβκφεηαζ ιε ημκ αένα ηαζ εενιαίκεηαζ απυ 

ημ πενζαάθθμκ ημο, ανπίγεζ κα ακορχκεηαζ. Ο αέναξ πνδζζιεφεζ ζημ κα πνμζεέζεζ ηδκ 

μνζγυκηζα ζοκζζηχζα ζηδκ ηίκδζδ ημο κέθμοξ. Γεδμιέκμο υηζ μ αέναξ ακαιζβκφεηαζ 

ιε ημ θοζζηυ αένζμ, ημ ιίβια βίκεηαζ εφθθεηημ (δδθαδή, δ ζφζηαζδ ημπζηά είκαζ 

ιεηαλφ ημο άκς ηαζ ημο ηάης μνίμο ακαθθελζιυηδηαξ ημο LNG). Σα υνζα 

ακαθθελζιυηδηαξ πμζηίθθμοκ ιε ηδ ζφζηαζδ ημο LNG, ζδζαίηενα ιε ημ πμζμζηυ ημο 

πνμπακίμο. Αοηυ ημ κέθμξ είκαζ έπεζηα εκδεπμιέκςξ επζηίκδοκμ ζε πενζμπέξ πένα απυ 

ηα υνζα ηςκ εβηαηαζηάζεςκ LNG (LNG in Baltic Sea Ports project, 2015). 

. 
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5.7 Τερματικά εκφόρτωσης 

(Down-stream LNG Supply Chain) 

Έκα ηενιαηζηυ εζζαβςβήξ LNG είκαζ ιζα εβηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ημ οβνμπμζδιέκμ 

αένζμ εηθμνηχκεηαζ απυ ημ πθμίμ ημ μπμίμ ημ ιεηέθενε απυ ημ ζδιείμ παναβςβήξ 

ημο ηαζ «επακαενζμπμζείηαζ» (επακένπεηαζ ζε αένζα ηαηάζηαζδ). Σα ηενιαηζηά 

εζζαβςβήξ μκμιάγμκηαζ επίζδξ ηαζ “Regas Terminals”. 

 

Εικόνα 5.3: Σεπμαηικό ειζαγωγήρ και αεπιοποίηζηρ (Regas terminal) 
Πηγή (Wärtsilä-the total LNG solution provider, 2015) 

Σα ηενιαηζηά εζζαβςβήξ LNG ελοπδνεημφκ ηέζζενεζξ θεζημονβίεξ (Coyle & Patel, 

2005): 

1. Δθθζιεκζζιυ ηςκ ιεηαθμνζηχκ πθμίςκ ηαζ εηθυνηςζδ ημο θμνηίμο LNG. 

2. Απμεήηεοζδ ημο LNG ζε δελαιεκέξ μζ μπμίεξ δζαηδνμφκ ημ οβνυ ζε 

εενιμηναζίεξ ηάης απυ ημοξ -160°C. 

3. Δπακαθμνά ημο LNG ζε αένζα ιμνθή χζηε κα δζαηεεεί πνμξ ηαηακάθςζδ. 

4. Σνμθμδμζία ημο δζηηφμο δζακμιήξ ιε ημ παναπεέκ αένζμ. 
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Διάγπαμμα 5.4: Διάγπαμμα ποήρ ζηα ηεπμαηικά ειζαγωγήρ LNG 
Πηγή: (Coyle & Patel, 2005) 
 

Οζ ηενιαηζημί ζηαειμί εζζαβςβήξ είκαζ ζπεδζαζιέκμζ έηζζ χζηε κα δέπμκηαζ πθμία 

πςνδηζηυηδηαξ 75.000 m
3 

έςξ 175.000m
3
 (πθμία ιε ιήημξ απυ 200 έςξ 300 ιέηνα). 

Όηακ έκα πθμίμ ιεηαθμνάξ LNG θηάζεζ ζημ ηενιαηζηυ, αβηονμαμθεί ζηδκ απμαάενα 

εηθυνηςζδξ, υπμο ανενςημί αβςβμί (“arms”) ζοκδέμκηαζ ιε ημοξ αβςβμφξ ημο 

πθμίμο. Σμ LNG ακηθείηαζ απυ ηζξ δελαιεκέξ ημο πθμίμο ιε ακηθίεξ ημο πθμίμο ηαζ 

νέεζ ιέζς ηςκ αβςβχκ, μζ μπμίμζ έπμοκ ηαηαζηεοή ηαηάθθδθδ χζηε κα ακηέπμοκ ζηζξ 

ελαζνεηζηά παιδθέξ εενιμηναζίεξ ημο οβνμπμζδιέκμο αενίμο (ηάης απυ -160
0
C). Οζ 

αβςβμί εηθυνηςζδξ ιπμνεί κα είκαζ δομ πανάθθδθμζ ζςθήκεξ δζαιέηνμο 24 ή 26 

ζκηζχκ ή έκαξ ζςθήκαξ δζαιέηνμο 30 ζκηζχκ.Γζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ εηθυνηςζδξ 

εκυξ πθμίμο πςνδηζηυηδηαξ 135.000m
3
 ζοκήεςξ απαζημφκηαζ θζβυηενεξ απυ 12 χνεξ 

(Coyle & Patel, 2005). 

Σα πθμία ιεηαθμνάξ LNG είκαζ ελμπθζζιέκα ιε δφμ ηφπμοξ ακηθζχκ. Μεβάθδξ 

δοκαιζηυηδηαξ ακηθίεξ θμνηίμο βζα ηδ ιεηαθμνά LNG ηαζ ιζηνέξ ακηθίεξ ρεηαζιμφ 

LNG βζα ηδκ ρφλδ ηςκ δελαιεκχκ ημο πθμίμο. Κάεε δζαιένζζια ηςκ δελαιεκχκ ημο 

πθμίμο δζαεέηεζ δφμ ακηθίεξ θμνηίμο ηαζ ιία ακηθία ρεηαζιμφ. Οζ ακηθίεξ θμνηίμο 

έπμοκ πανμπή 1.200 έςξ 1.400 m
3
/χνα εκχ μζ ακηθίεξ ρεηαζιμφ πανμπή 40 έςξ 50 

m
3
/χνα (Coyle & Patel, 2005). 
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Σμ αένζμ πμο ελαηιίγεηαζ επζζηνέθεζ ιέζς αβςβχκ ζημ πθμίμ χζηε μζ δελαιεκέξ ημο 

κα δζαηδνμφκ ηδκ εζςηενζηή ημοξ πίεζδ (SC Klaipedos Nafta, 2016). 

5.7.1 Διαδικασία Εκφόρτωσης 

Ζ δζαδζηαζία εηθυνηςζδξ πενζθαιαάκεζ ζοβηεηνζιέκα αήιαηα, ηα μπμία 

δζεηπεναζχκμκηαζ αοζηδνά, αάζεζ ηςκ ηακυκςκ αζθαθείαξ : 

 φζηερδ ζημ πθμίμ πνζκ ηδκ εηθυνηςζδ. 

 Δπζημζκςκία πθμίμο – εβηαηάζηαζδξ. 

 Έθεβπμξ θίζηαξ αζθάθεζαξ πθμίμο – εβηαηάζηαζδξ. 

 φκδεζδ ηαζ πνμεημζιαζία δφζηαιπηςκ αναπζυκςκ βζα ηδκ έβποζδ ημο LNG. 

Ζ ζφκδεζδ, δ αδνακμπμίδζδ ηαζ ημ ηεζη δζαννμήξ ηςκ αναπζυκςκ πναβιαημπμζείηαζ 

απυ ημ πνμζςπζηυ ηδξ εβηαηάζηαζδξ 

5.7.2 Διαδικασία διαχείρισης φορτίου 

Ζ εβηαηάζηαζδ LNG πνζκ ηδκ άθζλδ ημο πθμίμο πνμααίκεζ ζηζξ αηυθμοεεξ εκένβεζεξ 

βζα ηδκ αζθαθή δζαπείνζζδ ηδξ υθδξ δζαδζηαζίαξ εηθυνηςζδξ. 

1. 48 ώπερ ππιν ηεν άθιξε ηος πλοίος: 

 Έθεβπμξ ηςκ αναπζυκςκ εηθυνηςζδξ 

 Έθεβπμξ ημο πφνβμο πνυζααζδξ ζημ πθμίμ 

 Έθεβπμξ ημο ζοζηήιαημξ βάκηγςκ πνυζδεζδξ 

2. 2 ώπερ ππιν ηεν άθιξε ηος πλοίος 

 Σίεεηαζ ζε θεζημονβία ημ ζφζηδια πνυζδεζδξ - ηέκηνμ εθέβπμο 

εβηαηάζηαζδξ. 

 Ροειίγεηαζ δ πανμπή αγχημο πνμξ ημοξ αναπίμκεξ. 
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 Πνμεημζιαζία βζα πνυζααζδ ζημ πθμίμ 

Πνζκ ηδκ ζφκδεζδ ηςκ αναπζυκςκ ημ πνμζςπζηυ ηδξ εβηαηάζηαζδξ εθέβπεζ εάκ ημ 

πθμίμ έπεζ ημπμεεηήζεζ υθα ηα θίθηνα ζηδκ πμθθαπθή ημο πθμίμο υπμο ηαζ εα βίκεζ δ 

ιεηαθμνά ημο οβνμπμζδιέκμο θοζζημφ αένζμο. 

3. Αδπανοποίεζε και δοκιμή διαπποών 

Ζ αδνακμπμίδζδ ηςκ αναπζυκςκ πναβιαημπμζείηαζ ιε πανμπή αγχημο απυ ηδκ 

εβηαηάζηαζδ ηαζ δ δζαδζηαζία αδνακμπμίδζδξ εεςνείηαζ επζηοπήξ υηακ δ 

πενζεηηζηυηδηα ζε μλοβυκμ είκαζ ιζηνυηενδ ημο 1%. Ο έθεβπμξ δζαννμχκ ηςκ 

αναπζυκςκ ζημ ζδιείμ ζφκδεζδξ ιε ηδκ πμθθαπθή ημο πθμίμο πναβιαημπμζείηαζ ιε 

πανμπή αγχημο απυ ηδκ εβηαηάζηαζδ. Ο έθεβπμξ βίκεηαζ ιε ηδ πνήζδ 

ζαπςκμδζαθφιαημξ απυ ημ πνμζςπζηυ ηδξ εβηαηάζηαζδξ. 

4. Μέηπεζε θοπηίος 

Σμ πθμίμ ιεηά ηδκ πθεφζδ ζηδκ πνμαθήηα ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ ηαε' υθδ ηδ 

δζάνηεζα ηδξ εηθυνηςζδξ ιπμνεί κα ζοκεπίγεζ κα πνδζζιμπμζεί αένζμ ζημκ ηαοζηήνα 

ημο. Ζ ηαηακάθςζδ ημο αένζμο πμο ηαίβεηαζ ζημκ ηαοζηήνα ημο πθμίμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ιέηνδζδ θμνηίμο πμο εβπφεηαζ ζηδκ εβηαηάζηαζδ. 

Ζ ιέηνδζδ ημο θμνηίμο πναβιαημπμζείηαζ υηακ υθεξ μζ αάκεξ ημο πθμίμο πνμξ ηζξ 

δελαιεκέξ είκαζ ηθεζζηέξ. Ζ ιέηνδζδ ημο θμνηίμο πναβιαημπμζείηαζ απυ ημ πνςηεφμκ 

ζφζηδια ιέηνδζδξ. Σμ δεοηενεφμκ ζφζηδια ιέηνδζδξ ηδξ ζηάειδξ ηςκ δελαιεκχκ 

ημο πθμίμο ηαζ μζ μβημιεηνζημί πίκαηεξ ημο πθμίμο πνέπεζ κα είκαζ ζηδ δζάεεζδ ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ ζε ηάεε γήηδζδ βζα επζαεααίςζδ ηςκ ιεηνήζεςκ. 

5. Έλεγσορ ηος ζςζηήμαηορ έκηακηερ ανάγκερ, ESD 

Ο έθεβπμξ ημο ESD πναβιαημπμζείηαζ ζε εενιή ηαηάζηαζδ ηςκ αναπζυκςκ, πνζκ απυ 

ηδκ ρφλδ. Ζ εκενβμπμίδζδ ημο ζοζηήιαημξ πναβιαημπμζείηαζ πεζνμηίκδηα δομ θμνέξ, 

ιζα απυ ημ ηέκηνμ έθεβπμο ημο πθμίμο ηαζ δεφηενδ απυ ημ ηέκηνμ εθέβπμο ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ. 
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6. Χύξε βπασιόνων 

Ζ ρφλδ ηςκ αναπζυκςκ εα πνέπεζ κα βίκεζ υπςξ έπεζ ζοιθςκδεεί ζηδ ζφζηερδ 

εβηαηάζηαζδξ πθμίμο. Ζ πανμπή LNG βζα ηδκ ρφλδ δίκεηαζ απυ ημ πθμίμ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ αμδεδηζηέξ ακηθίεξ. Ζ εβηαηάζηαζδ εθέβπεζ ημ νοειυ ρφλδξ 

ηςκ αναπζυκςκ. 

Τπυ ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ δ ρφλδ ηςκ αναπζυκςκ ηδξ εβηαηάζηαζδξ, υηακ 

επζηοβπάκμκηαζ μζ ζοκεήηεξ πίεζδξ ηαζ νμήξ πμο έπμοκ γδηδεεί, δζανηεί πενίπμο 50 

θεπηά, ιε έκα νοειυ ρφλδξ 57m. 

Ζ δζαδζηαζία ηδξ ρφλδξ μθμηθδνχκεηαζ υηακ δ εενιμηναζία ηςκ αναπζυκςκ θηάκεζ 

ζημοξ -140C0. 

7. Έγσςζε θςζικού αέπιος 

Ζ εβηαηάζηαζδ ιε ημ πέναξ ηδξ ρφλδξ ηςκ αναπζυκςκ δίκεζ ηδκ έβηνζζδ ηδξ ζημ 

πθμίμ βζα ηδκ εηηίκδζδ ηςκ ακηθζχκ εηθυνηςζδξ. Ο ανζειυξ ηςκ ακηθζχκ, μ ιέβζζημξ 

νοειυξ εηθυνηςζδξ ηαζ δ ζοκμθζηή πμζυηδηα έβποζδξ έπμοκ ζοιθςκδεεί ζηδ 

ζφζηερδ πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ. 

Σμ πθμίμ υηακ είκαζ έημζιμ βζα ηδκ εηηίκδζδ ηφνζςκ ακηθζχκ πανμπήξ LNG 

εκδιενχκεζ ηδκ εβηαηάζηαζδ. Οζ ακηθίεξ ιπαίκμοκ ζε θεζημονβία ιία - ιία ηαζ ιεηά 

απυ ηδκ εκδιένςζδ ημο πθμίμο ηαζ ηδκ έβηνζζδ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ιε ηδκ αφλδζδ ημο 

νοειμφ εηθυνηςζδξ κα βίκεηαζ ζηαδζαηά. 

Σμ πθμίμ εκδιενχκεζ ηδκ εβηαηάζηαζδ υηακ μζ ακηθίεξ ημο έπμοκ ζηαεενμπμζδεεί ζημ 

ιέβζζημ νοειυ εηθυνηςζδξ ή ημ νοειυ εηθυνηςζδξ πμο έπεζ ζοιθςκδεεί. Ζ 

εβηαηάζηαζδ εθέβπεζ ηαζ επζαεααζχκεζ ημ νοειυ εηθυνηςζδξ απυ ηα νμυιεηνα πμο 

έπμοκ εβηαηεζηδιέκα ζηζξ βναιιέξ εηθυνηςζδξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ. 

Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ έβποζδξ LNG ζηδκ εβηαηάζηαζδ πναβιαημπμζείηαζ 

δεζβιαημθδρία βζα ακάθοζδ ζημ πδιείμ. 

Σμ πθμίμ εκδιενχκεζ ηδκ εβηαηάζηαζδ υηακ δ πμζυηδηα ημο LNG πμο πανέπεηαζ ζηζξ 

δελαιεκέξ πνμξ εηθυνηςζδ είκαζ 75%, 50%, 25%. 
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Σμ πθμίμ εκδιενχκεζ ηδκ εβηαηάζηαζδ υηακ ανπίζεζ κα ιεζχκεζ ημ νοειυ 

εηθυνηςζδξ ηαζ κα δίκεζ ημκ αηνζαή ανζειυ ακηθζχκ πμο παναιέκμοκ ζε θεζημονβία ή 

έπμοκ ζηαιαηήζεζ. Με ημ πέναξ ηδξ έβποζδξ ηαζ ημ ζηαιάηδια υθςκ ηςκ ακηθζχκ 

εκδιενχκεζ επίζδξ ηδκ εβηαηάζηαζδ. 

Μεηά ημ πέναξ ηδξ έβποζδξ LNG ημ πνμζςπζηυ ηδξ εβηαηάζηαζδξ αημθμοεεί ηδ 

δζαδζηαζία απμζηνάββζζδξ ηςκ αναπζυκςκ. Οζ αναπίμκεξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ 

απμζηάγμοκ πνμξ ημ δμπείμ πενζζοθθμβήξ οβνμφ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ πνμξ ημ πθμίμ 

ιε πίεζδ αγχημο. 

8. Μέηπεζε θοπηίος 

Ζ ιέηνδζδ ημο θμνηίμο πναβιαημπμζείηαζ ιεηά απυ ηδκ απμζηνάββζζδ ηςκ 

αναπζυκςκ ηαζ εθυζμκ υθεξ μζ αάκεξ ημο οβνμφ ηαζ ημο αένζμο ιεηαλφ πθμίμο ηαζ 

εβηαηάζηαζδξ είκαζ ηθεζζηέξ. 

Ο ηαοζηήναξ ημο πθμίμο ζοκεπίγεζ κα θεζημονβεί ιε αένζμ ηαζ βίκεηαζ ηαηαβναθή ημο 

ιεηνδηή ηδ πνμκζηή ζηζβιή πμο θαιαάκεηαζ δ ιέηνδζδ ηςκ δελαιεκχκ απυ ημ 

πνςηεφμκ ζφζηδια ιέηνδζδξ ημο πθμίμο. 

Ζ ιέηνδζδ ιεηά απυ ηδκ εηθυνηςζδ βίκεηαζ ιε ηδκ πανμοζία ηυζμ ημο εηπνμζχπμο 

ηδξ εβηαηάζηαζδ υζμ ηαζ ημο πθμίμο. 

9. Απομάκπςνζε ηων βπασιόνων ηερ εγκαηάζηαζερ 

Ζ εβηαηάζηαζδ LNG αημθμοεεί δζαδζηαζία βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ημο πάβμο ηςκ 

αναπζυκςκ ηδ ιέεμδμ ηδξ θοζζηήξ απυρολδξ, ιε ηδκ πανμπή αγχημο εζςηενζηά ζημ 

αναπίμκα, πςνίξ ηδ νίρδ κενμφ. Ζ δζαδζηαζία αοηή είκαζ πνμκμαυνα ηαζ απαζηεί 

πενίπμο 5 ιε 6 χνεξ. 

Μεηά ημ πέναξ ηδξ απμιάηνοκζδξ ηςκ πάβςκ εθέβπεηαζ δ πθήνδξ αδνακμπμίδζδ ηςκ 

αναπζυκςκ. Ζ αδνακμπμίδζδ εεςνείηαζ επζηοπήξ υηακ δ ιέηνδζδ ιεεακίμο είκαζ 

ιζηνυηενδ απυ 1%. 

Μεηάηδιέηνδζδημοπμζμζημφημοιεεακίμοιπμνείκαβίκεζαπμζφκδεζδηαζ 

απμιάηνοκζδ ηςκ αναπζυκςκ απυ ηδκ πμθθαπθή ημο πθμίμο ηαζ επακαθμνά ημοξ 
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ζηδκ εέζδ ακαιμκήξ ζηδκ εβηαηάζηαζδ, εθυζμκ πνχηα εθεβεεί ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ 

ημο μλοβυκμο χζηε κα είκαζ ιζηνυηενδ απυ 1%.  

Μεηά ημ πέναξ υθςκ ηςκ δζαδζηαζζχκ, μ επζηεθαθήξ ηδξ αάνδζαξ εκδιενχκεζ ημ 

πθμίμ ηαζ νοειίγμκηαζ υθεξ μζ ηεθεοηαίεξ εκένβεζεξ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ημο πθμίμ 

απυ ηδκ πνμαθήηα. 

Θέμαηα αζθάλειαρ  

Κάεε εζζενπυιεκμξ ζηδκ Δβηαηάζηαζδ LNG ηαζ ηαη' επέηηαζδ ζηδκ πνμαθήηα, 

επζαεααζχκεζ ηδκ ηαοηυηδηα ημο ζημκ θφθαηα ηδξ πφθδξ ιε ηαηάθθδθα έββναθα, 

δζαθμνεηζηά δεκ επζηνέπεηαζ δ είζμδμξ ημο (World Bank Group, 2017). 

Όθμζ μζ εζζενπυιεκμζ/ελενπυιεκμζ ηαηαβνάθμκηαζ ζε εζδζηυ έκηοπμ υπμο 

ηαηαπςνείηαζ δ χνα εζζυδμο/ελυδμο ηαζ μζ έθεβπμζ πμο ημο έβζκακ. 

Σμ πνμζςπζηυ αζθαθείαξ ηδξ πφθδξ εζζυδμο εθέβπεζ υθα ηα δέιαηα ηαζ ηζξ επζζημθέξ, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ακ απαζηείηαζ ζφζηδια αηηζκχκ Υ. 

Ζ είζμδμξ ηαζ δ έλμδμξ πθδνχιαημξ ηαζ επζζηεπηχκ ημο πθμίμο δεκ επζηνέπεηαζ δζα 

ιέζμο ηδξ εβηαηάζηαζδξ LNG. Σμ πθμίμ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζεί εαθάζζζα ιέζα 

ιεηαθμνάξ (θάκηγεξ) απυ ηαζ πνμξ ημ πθδζζέζηενμ θζιάκζ. 

Ζ πνυζααζδ απυ ηαζ πνμξ ημ πθμίμ απυ ηδκ εβηαηάζηαζδ LNG επζηνέπεηαζ ηαζ 

ελαζνείηαζ ιυκμ ιεηά απυ εζδζηή βναπηή άδεζα ημο PFSO. 

5.8 Φόρτωση και εκφόρτωση LNG από και 

προς πλωτές εγκαταστάσεις (Floating LNG – 

FLNG) 

Μζα κέα ηάζδ πμο δζαιμνθχκεηαζ είκαζ δ δδιζμονβία ιμκάδςκ οβνμπμίδζδξ θοζζημφ  

ηαζ αενζμπμίδζήξ ημο ζε πθςηέξ πθαηθυνιεξ.  

Πλωηά ηεπμαηικά (Floating terminals) 

Μζα κέα εθανιμβή ζημκ ημιέα ημο LNG είκαζ δ δδιζμονβία ιμκάδςκ οβνμπμίδζδξ 

αενίμο πάκς ζηζξ ελέδνεξ ελυνολδξ ηαζ δ θυνηςζδ ηςκ πθμίςκ ζημ ζδιείμ αοηυ.Με 
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ηδ πνήζδ ηέημζςκ ιμκάδςκ, ημ LNG πανάβεηαζ ζηδκ πθςηή δελαιεκή ελυνολδξ, 

πςνίξ κα οπάνπεζ δ ακάβηδ εβηαηάζηαζδξ αβςβμφ απυ ημ ζδιείμ ελυνολδξ (ιέζα ζηδ 

εάθαζζα) πνμξ έκακ ζηαειυ οβνμπμίδζδξ ζηδκ λδνά, δζαδζηαζία δ μπμία ιπμνεί κα 

ηαηαζηήζεζ ιζα επέκδοζδ ιδ αζχζζιδ (International Gas Union, 2017). 

Σμ Γεηέιανζμ ημο 2013 ημ Τπμονβείμ Δκένβεζαξ ηςκ ΖΠΑ έδςζε έβηνζζδ ζηζξ 

αζηήζεζξ ηςκ EOS LNG LLC ηαζ Barca LNG LLC βζα ηδκ ελαβςβή LNG απυ πθςηή 

ιμκάδα οβνμπμίδζδξ ζημ θζιάκζ ημο Brownsvilleημο Texas πνμξ πχνεξ ιε οιθςκία 

Δθεφεενμο Διπμνίμο (FreeTradeAgreement – FTA) ιε ηζξ ΖΠΑ (Sutherland LNG, 

2013). 

Ζ ακηίζηνμθδ δζαδζηαζία αενζμπμίδζδξ ιπμνεί κα δζεηπεναζχκεηαζ ζε πθςηέξ 

δελαιεκέξ ζε ημκηζκή απυζηαζδ απυ ηδκ λδνά, ζηζξ μπμίεξ οπάνπεζ μ ηαηάθθδθμξ 

ελμπθζζιυξ εηθυνηςζδξ ημο LNG απυ ημ πθμίμ, ηδκ αενζμπμίδζή ημο ηαζ ηδ δζάεεζή 

ημο ζημ δίηηομ δζακμιήξ. Σέημζμο είδμοξ πθςηέξ ιμκάδεξ ιπμνμφκ κα ιεηαθένμκηαζ 

ζηα ζδιεία υπμο δ γήηδζδ LNG έπεζ επμπζηά παναηηδνζζηζηά (πενζυδμοξ αολδιέκδξ 

γήηδζδξ) (Songhurst, Brian-Floating Liquefaction (FLNG), 2016). 

Αοηή δ ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ πνμζεέηεζ ζηδκ εθμδζαζηζηή αθοζίδα ημο LNG ιία 

αηυιδ επζθμβή βζα ηδ εαθάζζζα ιεηαθμνά ημο.ηδκ πενίπηςζδ ημο FLNG, ηα πθμία 

ακηί κα πνμζεββίγμοκ ζε θζιάκζα ιε ηενιαηζημφξ ζηαειμφξ ελαβςβήξ / εζζαβςβήξ, 

πνμζεββίγμοκ ηζξ πθςηέξ δελαιεκέξ βζα θυνηςζδ / εηθυνηςζδ LNG ακηίζημζπα 

(Songhurst, Brian-Floating Liquefaction (FLNG), 2016). 

Λυβμζ μζ μπμίμζ δδιζμονβμφκ ηαζ εκηείκμοκ ηδκ ηάζδ βζα ιμκάδεξ FLNG είκαζ 

(Songhurst, Brian-Floating Liquefaction (FLNG), 2016): 

1. Ζ ακαηάθορδ υθμ ηαζ πενζζζυηενςκ ημζηαζιάηςκ θοζζημφ αενίμο ζηδ εάθαζζα, 

ζε ααεζά ζδιεία ηαζ ζοκεήηεξ δφζημθεξ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ αβςβχκ. 

2. ε μνζζιέκεξ πενζζηάζεζξ ημ FLNG ιπμνεί κα πνμζθένεζ μζημκμιζηά απμδμηζηέξ 

ηαζ αζχζζιεξ θφζεζξ βζα ηδκ ελαβςβή ηαζ δζάεεζδ ημο θοζζημφ αενίμο ζηδκ 

αβμνά. 

3. Ζ δζα εαθάζζδξ ιεηαθμνά LNG έπεζ απμδεζπεεί αζθαθήξ ηαζ μζημκμιζηή μδυξ 

δζαηίκδζδξ. 
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6 Συμπεράσματα 

 Γεδμιέκδξ ηδξ θζθζηυηδηαξ ημο θοζζημφ αενίμο πνμξ ημ πενζαάθθμκ, αοηυ 

ηαεζενχκεηαζ ζακ δ πνμηζιδηέα πδβή εκένβεζαξ ακά ημκ ηυζιμ. φιθςκα ιε ιεθέηεξ 

πμθθχκ δζεεκχκ μνβακζζιχκ, δ ηαηακάθςζδ θοζζημφ αενίμο ακαιέκεηαζ κα αολδεεί 

ηαηά 44% απυ ημ 2007 έςξ ημ 2035 (απυ 108 TCF ημ 2007 ζε 156 TCF ημ 2035). 

Σμ 1/3 ηδξ παβηυζιζαξ παναβςβήξ LNG δζαηζκείηαζ ιέζς εαθάζζζςκ μδχκ, βεβμκυξ 

πμο ηαεζζηά, ηαζ εα ηαεζζηά ηαζ ζημ ιέθθμκ  ηδ καοηζθία έκακ ηαεμνζζηζηυ 

πανάβμκηα ζηδ δζελαβςβή ημο παβηυζιζμο ειπμνίμο LNG. Ζ εαθάζζζα ιεηαθμνά 

LNG είκαζ ηαεμνζζηζηή  υπζ ιυκμ απμ μζημκμιζηήξ άπμρδξ αθθά ηαζ βζα ηδ 

δοκαηυηδηα δζάεεζδξ ηςκ πμζμηήηςκ πμο πανάβμκηαζ ακά ημκ ηυζιμ ζε εηήζζα αάζδ,  

ζε ιεβαθφηενεξ απμζηάζεζξ ηαζ ζε ζδιεία ημο πθακήηδ υπμο δεκ είκαζ δοκαηή δ 

εβηαηάζηαζδ αβςβχκ.  

Ακαθοηέξ ηδξ αβμνάξ εηηζιμφκ υηζ δ δοκαιζηυηδηα ηςκ κέςκ ηενιαηζηχκ δζαπείνζζδξ 

LNG πμο ανίζημκηαζ οπυ ηαηαζηεοή είκαζ 125MTPA. Ζ πθεζμκυηδηα ηδξ παναβςβήξ 

ηςκ οπυ ηαηαζηεοή ηενιαηζηχκ ιμκάδςκ έπεζ ζοιαμθαζμπμζδεεί ήδδ, βεβμκυξ ημ 

μπμίμ δζαζθαθίγεζ ηζξ ακάβηεξ βζα ηδκ εκίζποζδ ημο ζηυθμο πθμίςκ ιεηαθμνάξ LNG. 

Μάθζζηα δ πνυζεεηδ δοκαιζηυηδηα δ μπμία εα είκαζ δζαεέζζιδ ζηδκ εθμδζαζηζηή 

αθοζίδα ημο LNG έςξ ημ 2020 απαζηεί πενίπμο 65 κέα πθμία, χζηε κα ελοπδνεηδεεί δ 

γήηδζδ. 

 Ζ αφλδζδ ηςκ πθμίςκ ιεηαθμνάξ LNG ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία είκαζ ζοκχκοιδ ιε 

ηδκ αφλδζδ ηςκ ακαβηχκ ζε ελαβςβέξ ηαζ εζζαβςβέξ LNG. Δκημφημζξ, δ αφλδζδ 

αοηή ηα ηεθεοηαία πνυκζα μδήβδζε ζηδκ οπενπνμζθμνά πςνδηζηυηδηαξ, βεβμκυξ πμο 

μδήβδζε ζηδ ιείςζδ ηςκ καφθςκ ζε αναποπνυεεζια ζοιαυθαζα.Πζμ ζοβηεηνζιέκα μζ 

ηζιέξ ηςκ καφθςκ έπεζακ ηαηαηυνοθα ημ 2015 εκχ δ πμνεία πμο αημθμφεδζακ ημ 

2016 ήηακ ιεκ πηςηζηή αθθά ζηαεενή. 

 Απμηέθεζια ηδξ ηάζδξ αοηήξ είκαζ ηαζ δ εθάηηςζδ ημο ανζειμφ παναββεθζχκ βζα 

κευηεοηηα ιεηαθμνζηά πθμία LNG. Γδθςηζηυ ηδξ ηάζδξ αοηήξ είκαζ υηζ ιυκμ 6 

ιμκάδεξ παναββέθεδηακ ημ 2016, ανζειυξ μ μπμίμξ ζζμδοκαιεί ιε ιείςζδ ηςκ 

παναββεθζχκ ηαηά 92% ζε ζπέζδ ιε ημ 2014. 
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Πμθθμί πθμζμηηήηεξ πνμηεζιέκμο κα απμηνέρμοκ ηδκ ζοιπίεζδ πμο πνμηαθεί δ 

οπενπνμζθμνά πςνδηζηυηδηαξ ζηζξ ηζιέξ ηςκ καφθςκ, αθθά ηαζ ιε ζημπυ κα 

εηιεηαθθεοημφκ ηα πθμία ημοξ πμο δεκ ανίζημκηαζ ζε ζοβηεηνζιέκμ ζοιαυθαζμ ηα 

ιεηαηνέπμοκ ζε ιμκάδεξ FLNG ηαζ FSRU (ιεζχκμκηαξ έηζζ ημ δζαεέζζιμ Tonnage). 

 Ζ ηάζδ αοηή  ζε ζοκδοαζιυ ηαζ ιε ημοξ παναηάης θυβμοξ: 1.Οζ παναδμζζαηέξ 

πχνεξ εζζαβςβήξ LNG (Κίκα, Ηκδία) ειθακίγμοκ αολδιέκεξ ακάβηεξ ηνμθμδμζίαξ ζε 

LNG, 2. κέεξ πχνεξ – εζζαβςβείξ LNG ειθακίζηδηακ ηα δφμ ηεθεοηαία έηδ 

(Πμθςκία, Ημνδακία, Μάθηα ηαζ Παηζζηάκ) 3. 16 πχνεξ εα θεζημονβήζμοκ πθςηέξ 

ιμκάδεξ εζζαβςβήξ LNG, αολάκμκηαξ έηζζ ηζξ ακάβηεξ εζζαβςβήξ (Μπαβηθακηέξ, 

Ηκδία, Ρςζία, νζ Λάκηα), ακαιέκεηαζ κα μδδβήζεζ ηζξ ηζιέξ ηςκ καφθςκ ζε 

ορδθυηενα επίπεδα ηα επυιεκα πνυκζα. Αοηυ ιάθζζηα απμδεζηκφεζ ήδδ μζ πμνεία ηςκ 

καφθςκ ημ 2017. 

 Οζ κέεξ πμζυηδηεξ LNG μζ μπμίεξ εα ηνμθμδμηήζμοκ ηδκ αβμνά πνμένπμκηαζ απυ 

βζβακηζαίεξ ιμκάδεξ ελυνολδξ, υπςξ δ Wheatstone ζηδκ Αοζηναθία ηαζ μζ Rio Grande 

ηαζ Corpus Christi ζηδ Βυνεζμ Αιενζηή. Ζ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ εα πνμέθεεζ απυ 

ιεζαίεξ ηαζ ιζηνέξ ιμκάδεξ ακά ημκ ηυζιμ. Ζ δζαζπμνά αοηή ηςκ παναβςβχκ ηαζ 

ηςκ ηαηακαθςηχκ LNG εα μδδβήζεζ ζηδκ αφλδζδ ημο ιέζμο ιήημοξ ηςκ εαθάζζζςκ 

δζαδνμιχκ (απυ ηζξ ΖΠΑ ζηδκ Αζία ηαζ ηδκ Δονχπδ ή ηδκ Ακαημθζηή Αθνζηή ζηδκ 

Αζία). Οζ ζοκεήηεξ αοηέξ δοκδηζηά εα μδδβήζμοκ ζηδκ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ πθμίςκ 

ιεηαθμνάξ LNG. 

Σμ Καηάν μ ιεβαθφηενμξ ελαβςβέαξ LNG παβημζιίςξ ακαιέκεηαζ κα δζαηδνήζεζ ημ 

ιενίδζμ αβμνάξ ημο ηαζ ηα επυιεκα πνυκζα, δεδμιέκμο ηςκ ιεβάθςκ απμεειάηςκ 

LNG πμο δζαεέηεζ, ηςκ ακηαβςκζζηζηχκ ηζιχκ LNG πμο πνμζθένεζ ηαζ ηδξ 

ζηναηδβζηήξ εέζδξ πμο ηαηέπεζ ζημκ παβηυζιζμ πάνηδ.Απμ ηδκ άθθδ δ Ηαπςκία δ 

ιεβαθφηενδ εζζαβςβζηή πχνα LNG ακα ημκ ηυζιμ πνυηεζηαζ επίζδξ κα παναιείκεζ δ 

πνχηδ δφκαιδ ζηζξ εζζαβςβέξ LNG, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ ιεθθυκηζηδ ακάπηολδ 

ηδξ μζημκμιίαξ ηςκ Αζζαηζηχκ αβμνχκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ παβηυζιζα βναιιή βζα 

απελάνηδζδ απμ ηδκ πονδκζηή εκένβεζα. 

 Όζμκ αθμνά ηζξ εβηαηαζηάζεζξ παναβςβήξ, απμεήηεοζδξ ηαζ δζαηίκδζδξ LNG, δ 

ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ έπεζ επζθένεζ ζδιακηζηή ελμζημκυιδζδ ηυζημοξ ηαηαζηεοήξ 
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ηαζ θεζημονβίαξ, εκχ δζαζθαθίγεζ ορδθά επίπεδα αζθάθεζαξ θεζημονβίαξ ηςκ 

ηενιαηζηχκ ιμκάδςκ αθθά ηαζ ηςκ πθμίςκ ιεηαθμνάξ. 

 Ζ παναβςβή ηαζ δζαηίκδζδ LNG είκαζ δναζηδνζυηδηεξ εκηάζεςξ ηεθαθαίμο. Σμ 

απαζημφιεκμ ηεθάθαζμ ελανηάηαζ απυ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ημζηάζιαημξ. Ζ 

ελυνολδ ημο αενίμο απμηεθεί ημ 15% πενίπμο ηδξ επέκδοζδξ. Σμ ιεβαθφηενμ 

πμζμζηυ ηδξ επέκδοζδξ αθμνά ζηδ ιμκάδα οβνμπμίδζδξ ηαζ ηοιαίκεηαζ απυ 30 έςξ 

45% ηδξ επέκδοζδξ. Ζ ιεηαθμνά ημο LNG απαζηεί ημ 10 έςξ 30% ημο ζοκμθζημφ 

ηυζημοξ ηαζ βίκεηαζ ιε πθμία δζπθμφ ηήημοξ ηαζ ηαηάθθδθα ιμκςιέκα, δεδμιέκμο υηζ 

ημ θμνηίμ πνέπεζ κα δζαηδνείηαζ ζε εενιμηναζίεξ -160
0
C. Γεδμιέκμο υηζ ανηεηά 

καοπδβεία έπμοκ απμηηήζεζ ηδ δοκαηυηδηα καοπήβδζδξ πθμίςκ LNG, μζ ηζιέξ ηςκ 

πθμίςκ απμηθζιαηχεδηακ ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία. Δπίζδξ, δ ηαηαζηεοή 

ιεβαθφηενςκ πθμίςκ (απυ 13.800 CM έςξ 260.000 CM) ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

ακάπηολδ κέςκ ζοζηδιάηςκ πνυςζδξ, είπε ζακ απμηέθεζια ημ ηυζημξ ακά 

ιεηαθενυιεκδ ιμκάδα κα ιεζςεεί ζδιακηζηά. Οζ δαπάκεξ βζα απμεήηεοζδ ηαζ 

επακαενζμπμίδζδ ακένπμκηαζ ζε 15 έςξ 20% ηδξ ζοκμθζηήξ επέκδοζδξ. 

 Σέθμξ, ηα ηενιαηζηά LNG ηυζμ ζηζξ πχνεξ ελαβςβήξ υζμ ηαζ ζηζξ πχνεξ εζζαβςβήξ 

παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ βζα ηδ εαθάζζζα ιεηαθμνά ημο LNG. Ζ ακάπηολδ εκυξ 

ένβμο LNG πνμτπμεέηεζ ηδ πνδιαημδυηδζδ ηαζ ηαηαζηεοή ιμκάδςκ οβνμπμίδζδξ 

ηαζ επακαενζμπμίδζδξ ζημ θζιάκζ ημο ηενιαηζημφ. Σα ηενιαηζηά ελαβςβήξ ηοπζηά 

απμηεθμφκηαζ απυ αβςβμφξ, ιμκάδεξ οβνμπμίδζδξ ημο θοζζημφ αενίμο, δελαιεκέξ 

απμεήηεοζδξ ηαζ ελμπθζζιυ θυνηςζδξ. Μεηά ηδ δζαδζηαζία οβνμπμίδζδξ, ημ 

οβνμπμζδιέκμ αένζμ ιεηαθένεηαζ ζε δελαιεκέξ ηαζ ηεθζηά θμνηχκεηαζ ζε έκα πθμίμ 

LNG. Ακηίζηνμθα, ζηα ηενιαηζηά εζζαβςβήξ ημ οβνμπμζδιέκμ αένζμ λεθμνηχκεηαζ 

απυ ημ πθμίμ ζε δελαιεκέξ απμεήηεοζδξ. Απυ εηεί δζμπεηεφεηαζ ζε ιμκάδεξ 

επακαενζμπμίδζδξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημ αένζμ ιέζς αβςβχκ ηνμθμδμηεί ημοξ 

ηαηακαθςηέξ. Όζμκ αθμνά ηδκ ηαηακμιή ηςκ ηαηακαθςηχκ, ημ 30% αθμνά ιμκάδεξ 

παναβςβήξ εκένβεζαξ, ημ 27% ηδ αζμιδπακία ηαζ ημ 21% ημοξ μζηζαημφξ 

ηαηακαθςηέξ. Σμ οπυθμζπμ πμζμζηυ απμννμθάηαζ απυ δζάθμνεξ άθθεξ πνήζεζξ. 
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Μονάδες μέτρησης 

MMBtu million British thermal units  

MT million tonnes  

MTPA million tonnes per annum  

Tcf trillion cubic feet 

Bcm      billion cubic metres 

Bcf        billion cubic feet 

Bbl        billion barrels  
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σντομογραφίες 

BOG Boil-Off Gas 

DFDE Dual-Fuel Diesel Electric LNG vessel 

EIA Environmental Impact Assessment 

ESD Electro-static Discharge 

FID Final Investment Decision 

FLNG Floating Liquefaction 

FOB Free On Board 

FSRU Floating Storage Regasification Unit 

FTA Free-Trade Agreement 

ME-GI M-type, Electronically Controlled, Gas Injection 

SSD Slow Speed Diesel 

TFDE Tri-Fuel Diesel Electric LNG vessel 

UK United Kingdom 

US United States 

US DOE US Department of Energy 
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